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گذر و نظر

معجز ه ِی مردمفریب!
آرش وکیلی

متأسفانه ما همیشه احمدینژاد را دستکم
گرفتهایم! او نابغهای بیبدیل در عوامفریبی و
پوپولیسم افراطی است .اگر فارغ از عملکرد ضعیف
و دیکتاتورمآبانهاش در 8سال غصب ریاست دولت
به رفتارها و عملکردش در قبال مردم نظر بیفکنیم
خواهیم دید که او نخستین کسی است که بهصورت
کام ً
ال فردمحور موفق به جذب تودههای مردمی شد
که رفتهرفته تبدیل به یک طبقهی اجتماعی شدند.
مفتون عدالت که با کلیدواژههای مبارزه با
طبقهای
ِ
فساد و رساندن حق به حقدار فریب دولتی را خوردند
که دستاوردش شکاف اجتماعی ،فساد اقتصادی،
تورم باال ،رکود شدید و افزایش اختالف طبقاتی بود.
اهمیت بررسی شخصیت احمدینژاد آن زمان آشکار
میشود که میبینیم قالیباف با تقلید از الگوهای دولت
جمعیت شیفتهی عدالت
سابق موفق به جذب کلونی
ِ
پایان کا ِر دولت
نشد!حاال بعد از گذشت  4سال از ِ
سابق و تمام تالشهای حاکمیت برای حذف او از
عرصهی سیاست ،او در اقدامی شگرف به بهانهی
تخلیهی ساختمان محافظان ،با اعالم شمارهحساب
شخصی از مردم خواست ه تا به او کمک کنند!چند
شب پیش ،کانال تلگرامي دولت بهار ،خبر از تصرف
محل استقرار محافظان رياستجمهوري سابق داد و
در اطالعيهای اعالم کرد« :بهدنبال اين اتفاق ،افراد
و گروههاي مختلف از اقشار مردم با ارسال پيامهايي،
خواستار اعالم شمارهحسابي براي اعطاي کمکهاي
خود شدند .برايناساس دفتر رياستجمهوري
دولتهاي نهم و دهم با سپاسگزاري از حساسيت
و محبت مردم ايران ،شمارهحسابي را بهمنظور
واريزشدن کمکهاي مردمي اعالم ميکند».بسياري
از مردم هم از همان ساعات اوليه انتشار اين اطالعيه،
مبالغي را واريز ميکردند و با نوشتهاي حمايت و
عالقه خودشان را به احمدينژاد نشان ميدادند.
فيشهاي واريزي با اکانت خود کاربران در کانال
دولت بهار فوروارد ميشد تا ثابتکنندهی اصل بودن
شمارهحسابها باشد .نکته جالب ميزان مبالغ واريزي
بود که بخش عمده آنها بازي با اعدادي مانند 313
و  72بود و احمدينژاد را به گمان خود ،يکي از ياران
امامزمان (ع) ميدانستند.این حمایت باید فراتر از یک
کنش سیاسی تحلیل شود .حمايتي که بيشتر بهنوعي
به رابطه مريد و مرادي شبيه است .حمایتی که چشم
بر تمام پولهای ناپدید شده در دوران تصدی امور
میبندد و از فساد اقتصادی معاون اولی که حکم
زندانش درحال اجرا است میگذرد.احمدینژاد با این
اجتماعی فریبخوردهای را که
حرکت توان شبکهی
ِ
سالها پیش با مسکن مهر و وامهای سیصدهزار
تومانی و نامههای استانی جذب کرده بود سنجید و
باید منتظر ماند و دید گام بعدی او چه خواهد بود.
برگی ازتاریخ

انتظار فرج از نیمهی خرداد کشم...

گویا نیمهی خرداد با نام معمار کبیر انقالب اسالمی
در هم تنیدهاست .امام خمینی که در  15خرداد 1342
بنیانگذار قیامی مردمی بر علیه رژیم پهلوی شد سرانجام
در  14خرداد ماه  1368در تهران بانگ رحیل سر داد به
جایگاه وعده داده شده از سوی حقتعالی شتافت .حضرت
امام پس از در گذشت حضرت آیت اهلل بروجردی به
مخالفت با سیاست های طاغوت برخاست و در قیام 15
خرداد  1342دستگیر و روانه طهران و زندانی گردید ،پس
از مدتی آزاد و به شهر مقدس قم مراجعت نمود .در قضیه
تصویب کاپیتوالسیون (مصونیت مجرمین آمریکائی در
ایران) با سخنرانی مهم و آتشین در مسجد اعظم قم
دستگیر و به ترکیه و سپس به عراق تبعید گردید .ایشان
در سال های اقامت در عراق همچنان رهبری مبارزه
با رژیم پهلوی را به عهده داشته و در سال  1357با
هماهنگی رژیم پهلوی به رژیم بعث عراق ،ایشان ناگزیر
از خروج از عراق شده و با عزیمت به پاریس مبارزه و
انقالب امام را وارد مرحله اساسی نمود .با اقامت حضرت
امام در پاریس و انعکاس سخنان و نقطه نظرات ایشان در
رسانه های غربی رژیم پهلوی در ضعف و انزوا قرار گرفته
و با رهبری هوشمندانه و دقیق ایشان انقالب اسالمی
مردم ایران با خروج شاه و خانواده سلطنتی از ایران به
روزهای اوج خود نزدیک گردید .با مراجعت رهبر فقید
ایران در  12بهمن  1357و هدایت انقالب از نزدیک،
صبح پیروزی در  22بهمن ماه  1357دمید و مردم ایران
شاهد پیروزی را در آغوش گرفته بود.با انحالل رژیم
سلطنتی و پایان حکومت  57ساله و ستمکارانه پهلوی،
حضرت امام جمهوری اسالمی ایران را با آرای قاطع
مردم بنیان نهاد .از  22بهمن  1357تا  14خرداد 1368
حضرت امام همچنان رهبری انقالب را به دوش کشیده
و انقالب و کشور را در حوادث خطرناکی و توطئه های
گوناگون و جنگ  8ساله تحمیلی عراق و تحریم ها به
سالمت و به خوبی رهبری نمودند .ایشان پس از یک
دوره کوتاه بیماری و پس از یک جراحی در بیمارستان
بقیه اهلل سرانجام در روز  14خرداد ماه  1368دار فانی
را وداع نمود.
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ويالييها :ماجرای شهرکی زنانه در خط مقدم!

روستايي جشنواره فجر سال گذشته باشد .فيلمساز
منير قيدي قرار بود سعيد
ِ
جواني كه براي اولين فيلمش سراغ سوژه جسورانهاي رفته بود .در ميان زناني
كه درباره دفاع مقدس فيلم ساختهاند تا به حال فقط نرگس آبيار در فيلم
«نفس» توانسته كارگرداني و روايت چنان جسورانهاي داشته باشد كه مثال
كاترين بيگلوي «هرت الكر(گنجه رنج)» را به ياد بياورد .منير قيدي البته در
كارگرداني تالشهاي جذابي داشته است اما متاسفانه نتيجهاش فيلم بيثمر و
بياحساسي شده .اما از همين فيلم ميشود حدس زد با رفع كردن گير و گورها
بخصوص در زمينه فيلمنامه و تفكرش نسبت به ميزان و جايگاه ديالوگها و
كال ديالوگنويسي ميتواند يكي از معدود كارگردانان زني باشد كه در حوزه
دفاع مقدس فيلم خوب ميسازند.
بنظرم چيزي كه منير قيدي و حتي دوستداران فيلم را شيفته آن كرده،
تصوير ايده اوليه فيلم است .اينكه زنها در نزديكي خط مقدم ،شهركي براي
خودشان درست كردهاند تا نزديك همسرانشان باشند و به جبهه كمك كنند
و در عين حال هروقت منتظر رسيدن ماشين آذوقه هستند انگار قاصد مرگ را
هم انتظار ميكشند كه خبر از شهادت يكي از عزيزانشان آورده .ايده مهيبي
است و در اجرا هم خيلي خوب از كار درآمده .اما كل جذابيت فيلم كه قرار است
آن را از خيل نمونههاي ديگر فيلمهايي كه درباره نقش زنان در دفاع مقدس
است ،متمايز كند به همين تصوير خالصه ميشود .شخصيتپردازيها غالبا
خوب است .پريناز ايزديار در نقش خانم خيري كه درواقع شهردار آن شهرك
كوچك است نيمه ابتدايي فيلم ممكن است خيلي كليشهاي بنظر برسد اما
درست از لحظهاي كه سيما وارد ماجرا ميشود و جنگ ميان آنها شكل علني

پيدا ميكند ،درست لحظهاي كه براي اولينبار به جز خانم خيري زن ديگري
يعني سيما نامه مرگ را از دست قاصد ميگيرد ،شخصيتپردازي خوب خانم
خيري خودش را نشان ميدهد .زني كه با همه سختگيريهايش و در عين
حال آن مهرباني كه ناخودآگاه مخلوط با كمي تفرعن است و از باال به پايين به
بقيه زنها دستور ميدهد و مراقبتشان ميكند ،تبديل به موجودي شكننده و
رقتانگيز ميشود .خانم خيري از رفتار طبيعياش شرمنده است اما دقيقا همين
رفتار طبيعي شخصيتش را كامل ميكند .وقتي درباره تفكر كارگردان نسبت به
ديالوگها و شخصيتها نوشتم منظورم دقيقا همين بود كه گويا خانم قيدي
هم مثل خانم خيري شرمنده شده كه قهرمانش از آن ساحت فرشتهگونهاش
فاصله گرفته .قهرمان اصلي فيلم اما سيماست .زني كه به وضوح از لحاظ
پوشش ،تفكر و نگرشاش به زندگي از جنس آن زنهاي ديگر نيست .زني كه
قرار هم نيست استحاله پيدا كند و تبديل به يكي از آنها شود ولي نرم نرمك

براي اينكه خانوادهاش را كنار هم جمع كند تن به ماندن ميدهد.
قيدي با كمك فيلمبردارش ،علي قاضي سكانسهاي خوبي گرفته كه به
صورت تكپالن ميتوانند تاثيرگذار باشند .آن نماي هليشاتي كه زنها با
چادرهاي سفيد در دشت وسيع و بدون هيچ درخت و پناهي در حال دويدن
هستند در حالي كه موشكباران ميشوند و ناگهان همه روي زمين ميافتند تا
فرزندانشان را زير چادرشان در پناه بگيرند ،تصوير درجه يكي است اما وقتي
بمباران تمام ميشود و همه صحيح و سالم و بدون يك زخم حتي از جايشان
بلند ميشود آنجاست كه دلرحمي كارگردان به چيرهدستياش چربيده و حس
و حال سكانس به آن خوبي را خنثي كرده است .فيلمنامه «ويالييها» فقط
يك طرح داستاني دارد.
شهرك زنان نزديك ميدان جنگ ،تقابل سيما با زنان ،ماجراي خانم خيري
و درنهايت سيمايي كه جاي خانم خيري را قرار است بگيرد .هيچ انسجامي
ميان اين ماجراها برقرار نيست .به همين دليل ميتوانيد تدوين فيلم را به هم
بزنيد و يك سري پالن ديگر را پشت هم رديف كنيد و درنهايت فيلم هيچ
آسيبي نميبيند .اين از قدرت غيرقابلپيشبيني بودن فيلم نميآيد .از عدم يك
فيلمنامه منسجم قوي ميآيد .درنهايت باز هم فيلم امتياز بيشتري ميگرفت
اگر نقش مردان به همان حضور قاصد محدود ميشد و خبر آمدن شوهر يكي
از زنان كه عروس دم بخت است و سكانسهاي آماده كردن او توسط زنان
جزو صحنههاي خوب فيلم است.
اما آمدن صابر ابر پيش خانوادهاش و حضور او و دعواي سيما از امتياز فيلم
كم ميكند .قيدي براي فيلم بعدياش بايد محافظهكاري را كنار بگذارد و با
اعتماد به نفس ،بيرحمي بيشتري به خرج دهد.

زوج سرشناس هالیوودی در آستانه جدایی

زوج سرشناس هالیوودی پس از  ۱۸سال زندگی
مشترک از یکدیگر جدا میشوند.
بن استیلر بازیگر سرشناس سینمای آمریکا و همسرش
کریستین تیلور جمعه پنجم خرداد اعالم کردند پس از
 ۱۸سال زندگی مشترک در فکر طالق هستند.
آنها در بیانیهای مشترک در این باره نوشتند« :با

عشق و احترام بیاندازه به همدیگر ،و پس از  ۱۸سال
زندگی زناشویی ،تصمیم به طالق گرفتیم .در این میان
اولویت ما بزرگ کردن فرزندانمان است و در این راه
والدینی فداکار و دوستانی نزدیک خواهیم بود .صمیمانه
از رسانهها خواستاریم که به حریم شخصی ما احترام
بگذارند».

این دو بازیگر که بیشتر برای بازی در آثار کمدی
شناخته میشوند در چندین اثر سینمایی مانند «تندر
استوایی» و «مالقات با والدین» و «زولندر» کنار
یکدیگر نقش آفرینی کردهاند.
آنها سال  ۲۰۰۰ازدواج کردند و از این ازدواج دو
فرزند دارند.

پس از شکست بزرگ علی مرادی و شرکا در مجمع انتخاباتی فدراسیون جهانی وزنهبرداری

در انتظار انتقام سخت آقای رئیس!

رئیس فدراسیون وزنهبرداری ایران با انتخاب اشتباه و قرار گرفتن در تیم
مخالف تاماش آیان در انتخابات فدراسیون جهانی وزنهبرداری و انتقاد از او،
ضمن اینکه نشان داد در ائتالف کردن با کاندیداهای ریاست دچار اشتباه بزرگی
شده ،نگرانیهایی را برای آینده وزنهبرداری ایران نیز رقم زد.
مجمع انتخاباتی فدراسیون جهانی وزنهبرداری برگزار شد و رئیس فدراسیون
ایران نتوانست صاحب هیچکدام از کرسیهای بینالمللی شود .البته نتیجه این
انتخابات حساس و سرنوشتساز برای فدراسیون ایران بسیار نگرانکننده بود.
تاماش آیان  78ساله دوباره توانست ریاست فدراسیون جهانی وزنهبرداری را بر
عهده بگیرد .وقتی هم که تاماش آیان انتخاب شد مطابق انتظار در بقیه پستها
کسانی که در تیم خودش بودند ،گنجانده شدند و رأی آوردند.
در این میان علی مرادی رئیس فدراسیون وزنهبرداری ایران که برای پستهای
ریاست ،دبیر کلی ،نایبرئیسی اول ،نواب رئیس و هیئترئیسه کاندیدا شده بود
از چهار پست ریاست ،دبیر کلی و نایبرئیسی اول و هیئترئیسه انصراف داد
و در انتخابات نواب رئیس هم نتوانست رأی بیاورد تا شکستخورده بزرگ این
انتخابات باشد.
این پایان یک رؤیا بود .یک رویای طول و دراز که از ابتدا میشد حدس زد

فرجامی تاریک خواهد داشت.
اما علی مرادی با انجام بزرگترین ریسک دوران کاریاش در جبهه مخالف
آیان قرار گرفت و حتی قبل از انتخابات در گفتگو با رویترز مخالفتش با آیان را
علنی کرد اما درنهایت جبهه مخالف آیان با شکست مواجه شد .مرادی از چندی
قبل برای سفر به کشورها و رایزنی برای کسب کرسی هزینه نسبت ًا زیادی کرد و
این در حالی بود که وزنهبرداران تیم ملی از کمبود امکانات و نداشتن بودجه انتقاد
میکردند.اکنون نگرانی بزرگی که اهالی وزنهبرداری دارند برای بعد از انتخابات
است .با توجه به انتقادهای صریح علی مرادی از تاماش آیان و سیاستهایش
و همچنین قرار گرفتن در جبهه مخالف او ،باید نگران تبعات احتمالی این اقدام
رئیس فدراسیون ایران باشیم .شخصیت تاماش آیان برای همه شناختهشده است
و ازاینرو بعید نیست که انتقادهای علی مرادی و قرار گرفتن در جبهه مخالف
او را بیجواب نگذارد.شاید اگر علی مردی مشاوران قویتری را برای حضور در
انتخابات برگزیده بود ،جدا از اینکه شاید ما هم صاحب یک کرسی شده بوده
بودیم ،حداقل دیگر نگرانی بابت تبعات پس از انتخابات نداشتیم ۴۸ .ساعت قبل
از انتخابات وقتی رئیس فدراسیون در یک گفتوگوی بینالمللی با بیسیاستی
محض ،صراحت ًا از بحران عمیق در بدنه فدراسیون جهانی گفت و مدعی شد

فوتبالیستها خوب میدانند که صعود در غربت یکی از سختترین پروژههای
ورزشی در هرجای دنیا میتواند باشد به ویژه اینکه در بازی رفت و در خانه
نتوانسته باشی نتایج الزم را کسب کنی .برانکو هم از این اصل نانوشته به
خوبی آگاه بود و توانست تاکتیکهایی برای انجام این ماموریت غیر ممکن به
بازیکنانش دیکته کند .بازیکنانی که با سختکوشی و اطاعت بی چون و چرا از
سرمربی رویای قهرمانی در آسیا را در سر میپروراندند .چنین بود که سرانجام
پرسپولیس توانست به تمام ناکامیهای آسیایی نمایندگان ایران خاتمه دهد و با
بردی شیرین مقابل حریف قطری به رؤیاپردازی خود در آسیا ادامه دهد.
بعد از تساوی بدون گل در استادیوم آزادی ،سرخپوشان این بار با بازی منطقی
و بدون احساس توانستند علیرغم دور شدن از بازی مالکانه همیشگی به یکبرد
شیرین دست یابند؛ بردی به قیمت بقا در لیگ قهرمانان آسیا و حضور در جمع
هشت تیم برتر.
در شبی که شرایط جوی و مهاجمان طراز اول لخویا موقعیت سختی برای
پرسپولیسیها شکل داده بود ،آنها توانستند بهخوبی با اجرای خواستههای
تاکتیکی برانکو ایوانکوویچ به خواسته خود دستیافته و به جواز صعود دست

وقت خداحافظی آیان فرارسیده ،مشخص بود که همه آینده وزنهبرداری ایران به
این انتخابات گرهخورده و انتخابات اخیر برای ما حکم یک پیروزی تمامعیار و یا
یک شکست مطلق را خواهد داشت .یک دوگانه که حاال وجه باخت آن برای ما
رو شده و همین آینده وزنهبرداری ایران را بهطورقطع تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نشانههای شکست تمامعیار البته خیلی زود و بعد از پایان انتخابات ریاست
فدراسیون جهانی در بانکوک هویدا شدند؛ آنجا که علی مرادی بعد از ناکامی
اورسو ،ترجیح داد در انتخابات دبیر کلی و نواب رئیس شرکت نکرده و انصراف
خود را از کاندیداتوری اعالم کند .چه آنکه بعد از پیروزی آیان مشخص بود که
مرادی بهعنوان تندروترین فرد جبهه مخالف در انتخابات بعدی هیچ شانسی
نخواهد داشت.

غیورمردان خوزستان با تمام اجحافهایی که در
حقشان شده بود .با دستهای خالی پای به رقابتهای
آسیایی گذاردند و از جان و دل مایه گذاشتند و با شکستی
سرافرازانه درحالیکه که برخالف همتایان تهرانیشان سر
خود را باال گرفته بودند رقابتها را ترک کردند.
استقالل خوزستان با وجود ارائه نمایش تحسین برانگیز
برابر الهالل ،همانند دیدار رفت با نتیجه  2بر یک شکست
خورد تا از لیگ قهرمانان آسیا حذف شود .استقالل
خوزستان که با خلق شگفتی در رقابتهای آسیایی موفق
شد بهعنوان تیم دوم گروه  Bبه مرحله یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان آسیا صعود کند هفته گذشته در عمان بازی

یک روز سگی از کنار شیر خفته ای رد میشد .
وقتی سگ دید شیر خوابیده  ،طنابی آورد و شیر
را محکم به درختی بست!
وقتی شیر بیدار شد متوجه وضعیتش شد .
و سعی کردتا طناب را باز کند اما نتوانست .
در همان هنگام خری در حال گذر بود .
شیر رو به خر کرد و گفت:
ای خر اگر مرا از این بند برهانی نیمی از جنگل
را به تو میدهم .
خر ابتدا تردید کرد و بعد طناب را از دور دستان
شیر باز کرد.
وقتی شیر رها شد و خود را از خاک و گرد و
غبار خوب تکانید ،
رو به خر کرد و گفت:
من به تو نیمی از جنگل را نمیدهم
خر با تعجب گفت:
ولی تو قول دادی!!!
شیر گفت :من به تو تمام جنگل را میدهم .
زیرا در جنگلی که سگان شیران را بند کشند و
خران برهانند دیگر ارزش زندگی کردن ندارد...

کوتاه ورزشی

فصل تاریخی با  80امتیاز !

درست است که مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تازه
به یکچهارم نهایی رسیده وپرسپولیس برای اولین بار
در این مرحله حضور یافته است اما به هر حال فصل
فوتبالی  95-96برای پرسپولیس تمام شد .پرسپولیس
در مجموع 30بازی لیگ 8 ،بازی آسیا ویک مسابقه
جام حذفی در سال مورد نظر  39بازی کرده و 23برد،
 11مساوی و 5باخت ثبت کرده است .پرسپولیس در
این  39بازی  80امتیاز گرفته است .سرخپوشان 57
گل زده و 23گل دریافت کرده اند .در  18سال گذشته
پرسپولیس هیچ گاه چنین بیالنی نداشته است وبرای
اولین بار هم بعد از  16سال  ،راه آنها به سوی  8تیم
برتر آسیا رسیده است.

رسانههای انگلیسی پس از تمدید قرارداد ونگر،
در آخرین اخبار از نقل و انتقاالت از رفتن  ۲ستاره
اصلی توپچیها در تابستان خبر دادند .روزنامه تایمز
در گزارش خود از مطلب مهمی پرده برداشت و عنوان
کرد که «الکسیس سانچس» و «مسعود اوزیل» این
تابستان آرسنال را ترک خواهند کرد .این اتفاق در
حالی بوده که باشگاه برای ترغیب آنها ،پیشنهاد
حقوق  ۲۸۰هزار پوندی در هفته را ارائه داده است
اما نتوانسته تاثیرگذارترین مهرههای خود را راضی
نگاه دارد.

آغاز اردوی تیم ملی چوگان

سرمربی آرژانتینی تیم ملی چوگان از  8چوگانباز
برتر به اردوی تیم ملی دعوت به عمل آوردند.
اسامی افراد دعوت شده به اردوی تیم ملی به
ترتیب زیر است:امیررضا بهبدی ،محمدرضا بهبدی،
مهدی پورسعادتی ،اسماعیل امامی ،رضا بهبدی،
محمدقلی ذوالفقاری ،سیدحسن بوری و بهادر بابایی،
چوگانبازان دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.

ابراهیمی به سپیدرود رشت پیوست

حسین ابراهیمی با عقد قراردادی یک ساله به
سپیدرود پیوست تا پس از چند سال در شهر خود
فوتبال را ادامه دهد.
حسین ابراهیمی که فوتبال خود را از پایه های پگاه
آغاز کرد سابقه حضور در لیگ برتر با تیم های پگاه،
داماش ،نفت تهران ،فوالد خوزستان و ماشین سازی
تبریز را در کارنامه دارد .ابراهیمی  26ساله با پگاه
نایب قهرمان جام حذفی شد و سابقه حضور در تیم
ملی فوتبال ایران را نیز دارد.

از این جمع تمامی بازیکنان میتوانند جزو برترین بازیکن زمین لقب گیرند.
دراینبین نباید از دوندگی باالی وحید امیری و نقش انکارناپذیر او در گل
پرسپولیس گذشت.

شکست سرافرازانهی آبیهای غیور...

رفت را مقابل تیم قدرتمند الهالل عربستان برگزار کرد که
با وجود پیروزی یک نیمهای ،در پایان با نتیجه  2بر یک
شکست خورد.
بامداد روز چهارشنبه هم تمام اتفاقات دور رفت تکرار
شد؛ بازیکنان با غیرت استقالل خوزستان که با دست خالی
یک فصل را سپری کرده بودند تا نفس آخر برابر الهالل
عربستان جنگیدند ولی دوباره  2بر یک شکست خوردند تا
از لیگ قهرمانان آسیا وداع کنند.
استقالل خوزستان همانند هفته گذشته بازی را خیلی
خوب شروع کرد و با در دست گرفتن بازی ،در دقیقه 12
روی حرکت انفرادی زبیدی و ضربه تمام کننده نانگ به
گل رسید .در دقیقه  12بازی زبیدی با حرکت انفرادی
عالی و زدن دو سر توپ به مدافع مقابل خود ،از سمت
چپ محوطه جریمه توپ را با پاس زمینی محکم به مقابل
دروازه خالی الهالل فرستاد تا نانگ به راحتی دروازه تیم
عربستانی را باز نماید.
اما بالفاصله پس از آن نمایش نماینده ایران ضعیف بود
و همین اتفاق موجب شد الهالل روی توپی که خطرناک

حکایت سگان و شیران و خران!

الکسیس و اوزیل آرسنال را ترک
خواهند کرد

صعود ارتش سرخ به کارگردانی پروفسور...
یابند.
پرسپولیس درحالیکه کمترین شانس را بین نمایندگان ایرانی در مرحله
گروهی در اختیار داشت ،با صعود به یکهشتم نهایی درنهایت برابر لخویای
صدرنشین گروه دوم قرار گرفت که با قاطعیت به این مرحله رسیده بود .آنها
اما با تساوی بدون گل در استادیوم آزادی بار دیگر صعود خود به مرحله بعدی
را با اما و اگر بزرگی مواجه کردند اما درنهایت آنها با یک بازی منطقی دومین
نماینده قطر را از پیش رو برداشتند و توانستند به جمع هشت تیم برتر آسیا راه
یابند و در فصل آینده نیز با تقویت خود میتوانند شانس رؤیاپردازی بزرگ خود
را در ذهن داشته باشند.
فارغ از تمام آمار و ارقامی که میتواند عملکرد بازیکنی از جمع پرسپولیسیها
را برتر از دیگری نشان دهد اما دفاع تیمی و ساختار دفاعی فوقالعاده سفیدپوشان
ایرانی درنهایت یکشب تاریخی را رقم زد .تکلهای بیمهابای محمد انصاری،
فداکاریهای ماهینی و سرعت و تکنیک صادق محرمی در کنار قدرت باالی
رهبری سیدجالل که محسن ربیع خواه را نیز به ستاره خط میانی این تیم تبدیل
کرده بود ،مسلم ًا یک پوئن مثبت برای برانکو برای عبور از این مرحله بود و

کلیله و دمنه

هم نبود با یک سانتر گل تساوی را بزند؛ هنوز  4دقیقه از
گل خوزستانیها نگذشته بود که در دقیقه  16ارسال کوتاه
محمد البریک از داخل محوطه جریمه به خربین رسید تا او
در شرایطی نامتعادل و به حالت درازکش با ضربه سر گل
تساوری را به ثمر برساند.
بعد از آن دوباره الهالل با در دست گرفتن میانه میدان
نمایش خوبی ارائه کرد ولی شاگردان پورموسوی که
نمیخواستند بازنده باشند با ارسالهای متعدد موقعیت
ایجاد کردند و روی دروازه المعیوف خطرساز شدند ولی
حمالت آنها راهی به گل نداشت تا دو تیم با تساوی یک
بر یک به رختکن بروند.
بازی در نیمه دوم تب و تاب  45دقیقه ابتدایی را
نداشت و دو تیم خیلی برای زدن گل تالش چندانی
نمیکردند؛ بازیکنان استقالل خوزستان با وجود دوندگی
زیاد نمیتوانستند از خط دفاعی الهالل عربستان عبور
کنند و خطرساز ظاهر شوند و تنها چند بار روی ارسالها
فرصت به وجود آوردند؛ در سمت مقابل الهالل که به
نتیجه دلخواه خود رسیده بود بدون استرس کار میکرد

و بازی را در دست داشت تا اینکه در دقیقه  82پاس در
عمق ادواردو به منطقه خالی از مدافعان استقالل خوزستان،
در داخل محوطه جریمه به سالم الدوساری رسید تا او با
شوت محکم که برای شیخویسی قابل مهار نبود دومین گل
نماینده عربستان را به ثمر رساند تا این دیدار را با پیروزی
به سود خود تمام کند.
کارلوس ادواردو برزیلی بارها با پاسها ،قدرت دریبلزنی
و موقعیتسازیای که انجام داد مدافعان استقالل
خوزستان را آزار داد تا ستاره الهالل در این مسابقه باشد؛
او روی گل دوم تیم عربستانی نیز پاس گل خوبی به سالم
الدوساری داد و در پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن
میدان انتخاب شد.
شکست  2بر یک در هر دو بازی رفت و برگشت برابر
یکی از تیمهای قدرتمند و متمول آسیا نمیتواند چیزی
از شایستگیهای استقالل خوزستان کم کند؛ شاگردان
پورموسوی بعد از یک سال سخت که با بیپولی پشت سر
گذاشتند امشب فصل را با وداع در مرحله یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان آسیا به پایان بردند.

حذف تیمهای دوبل بانوان ایران

پرونده تیم های دوبل بانوان ایران در مسابقات
تنیس روی میز قهرمانی جهان با شکست برابر تیم
های لوکزامبورگ و آلمان بسته شد .در چارچوب
دومین روز مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان
در آلمان و در بخش دوبل بانوان ،شامگاه سه شنبه
تیم دوبل ندا شهسواری و مریم صامت در مصاف با
تیم دونفره لوکزامبورگ  ٤بر یک شکست خورد .صبا
صفری و مهشید اشتری ترکیب دیگر تیم دوبل بانوان
ایران در رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان را
تشکیل دادند .این ترکیب نیز مقابل تیم دوبل آلمان ۴
بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

اعالم جدیدترین رنکینگ
جهانی جودو
نمایندگان شایسته کشورمان با مدالهایی که در مسابقات
قهرمانی قاره کهن ،کشورهای اسالمی و گرند اسلم باکو
گرند پریکس تفلیس کسب کردند ،صعود چشمگیری در
جدول برترینهای جهان داشتند .در وزن منهای 81کیلوگرم،
سعید مالیی مرد طالیی جودو کشورمان در تاتامی کشورهای
اسالمی ،نایب قهرمان آسیا و دارنده نشان نقره گرند اسلم
باکو و برنز گرند پریکس تفلیس در رتبه  8برترینهای جودو
جهان قرار گرفت .در اوزان دیگر نیز محمد رشنونژاد در وزن
منهای 60کیلوگرم به رتبه  45صعود کرد ،علیرضا خجسته
در جایگاه  41وزن منهای  66کیلوگرم قرار گرفت ،محمد
محمدی بریمانلو به رتبه  57وزن منهای  73صعود کرد و
وحید نوری به جایگاه  49برترینها صعود کرد.

