
منير قيدي قرار بود سعيد روستايِي جشنواره فجر سال گذشته باشد. فيلمساز 
جواني كه براي اولين فيلمش سراغ سوژه جسورانه اي رفته بود. در ميان زناني 
كه درباره دفاع مقدس فيلم ساخته اند تا به حال فقط نرگس آبيار در فيلم 
»نفس« توانسته كارگرداني و روايت چنان جسورانه اي داشته باشد كه مثال 
كاترين بيگلوي »هرت الكر)گنجه رنج(« را به ياد بياورد. منير قيدي البته در 
كارگرداني تالش هاي جذابي داشته است اما متاسفانه نتيجه اش فيلم بي ثمر و 
بي احساسي شده. اما از همين فيلم مي شود حدس زد با رفع كردن گير و گورها 
بخصوص در زمينه فيلمنامه و تفكرش نسبت به ميزان و جايگاه ديالوگ ها و 
كال ديالوگ نويسي مي تواند يكي از معدود كارگردانان زني باشد كه در حوزه 

دفاع مقدس فيلم خوب مي سازند. 
بنظرم چيزي كه منير قيدي و حتي دوستداران فيلم را شيفته آن كرده، 
تصوير ايده  اوليه فيلم است. اينكه زن ها در نزديكي خط مقدم، شهركي براي 
خودشان درست كرده اند تا نزديك همسران شان باشند و به جبهه كمك كنند 
و در عين حال هروقت منتظر رسيدن ماشين آذوقه هستند انگار قاصد مرگ را 
هم انتظار مي كشند كه خبر از شهادت يكي از عزيزان شان آورده. ايده مهيبي 
است و در اجرا هم خيلي خوب از كار درآمده. اما كل جذابيت فيلم كه قرار است 
آن را از خيل نمونه هاي ديگر فيلم هايي كه درباره نقش زنان در دفاع مقدس 
است، متمايز كند به همين تصوير خالصه مي شود. شخصيت پردازي ها غالبا 
خوب است. پريناز ايزديار در نقش خانم خيري كه درواقع شهردار آن شهرك 
كوچك است نيمه ابتدايي فيلم ممكن است خيلي كليشه اي بنظر برسد اما 
درست از لحظه اي كه سيما وارد ماجرا مي شود و جنگ ميان آنها شكل علني 

پيدا مي كند، درست لحظه اي كه براي اولين بار به جز خانم خيري زن ديگري 
يعني سيما نامه مرگ را از دست قاصد مي گيرد، شخصيت پردازي خوب خانم 
خيري خودش را نشان مي دهد. زني كه با همه سخت  گيري هايش و در عين 
حال آن مهرباني كه ناخودآگاه مخلوط با كمي تفرعن است و از باال به پايين به 
بقيه زن ها دستور مي دهد و مراقبت شان مي كند، تبديل به موجودي شكننده و 
رقت انگيز مي شود. خانم خيري از رفتار طبيعي اش شرمنده است اما دقيقا همين 
رفتار طبيعي شخصيتش را كامل مي كند. وقتي درباره تفكر كارگردان نسبت به 
ديالوگ ها و شخصيت ها نوشتم منظورم دقيقا همين بود كه گويا خانم قيدي 
هم مثل خانم خيري شرمنده شده كه قهرمانش از آن ساحت فرشته گونه اش 
فاصله گرفته. قهرمان اصلي فيلم اما سيماست. زني كه به وضوح از لحاظ 
پوشش، تفكر و نگرش اش به زندگي از جنس آن زن هاي ديگر نيست. زني كه 
قرار هم نيست استحاله پيدا كند و تبديل به يكي از آنها شود ولي نرم نرمك 

براي اينكه خانواده اش را كنار هم جمع كند تن به ماندن مي دهد. 
قيدي با كمك فيلمبردارش، علي قاضي سكانس هاي خوبي گرفته كه به 
صورت تك پالن مي توانند تاثيرگذار باشند. آن نماي هلي شاتي كه زن ها با 
چادرهاي سفيد در دشت وسيع و بدون هيچ درخت و پناهي در حال دويدن 
هستند در حالي كه موشك باران مي شوند و ناگهان همه روي زمين مي افتند تا 
فرزندان شان را زير چادرشان در پناه بگيرند، تصوير درجه يكي است اما وقتي 
بمباران تمام مي شود و همه صحيح و سالم و بدون يك زخم حتي از جايشان 
بلند مي شود آنجاست كه دلرحمي كارگردان به چيره دستي اش چربيده و حس 
و حال سكانس به آن خوبي را خنثي كرده است. فيلمنامه »وياليي ها« 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 مي توانيد تدوين فيلم را به هم 
بزنيد و يك سري پالن ديگر را پشت هم رديف كنيد و درنهايت فيلم هيچ 
آسيبي نمي بيند. اين از قدرت غيرقابل پيش بيني بودن فيلم نمي آيد. از عدم يك 
فيلمنامه منسجم قوي مي آيد. درنهايت باز هم فيلم امتياز بيشتري مي گرفت 
اگر نقش مردان به همان حضور قاصد محدود مي شد و خبر آمدن شوهر يكي 
از زنان كه عروس دم بخت است و سكانس هاي آماده كردن او توسط زنان 

جزو صحنه هاي خوب فيلم است. 
اما آمدن صابر ابر پيش خانواده اش و حضور او و دعواي سيما از امتياز فيلم 
كم مي كند. قيدي براي فيلم بعدي اش بايد محافظه كاري را كنار بگذارد و با 

اعتماد به نفس، بيرحمي بيشتري به خرج دهد.

کلیله و دمنه گذر و نظر
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دست كم  را  احمدی نژاد  هميشه  ما  متأسفانه 
و  عوام فريبی  در  بی بديل  نابغه ای  او  گرفته ايم! 
پوپوليسم افراطی است. اگر فارغ از عملكرد ضعيف 
رياست دولت  و ديكتاتورمآبانه اش در 8سال غصب 
به رفتارها و عملكردش در قبال مردم نظر بيفكنيم 
خواهيم ديد كه او نخستين كسی است كه به صورت 
كاماًل فردمحور موفق به جذب توده های مردمی شد 
كه رفته رفته تبديل به يك طبقه ی اجتماعی شدند. 
طبقه ای مفتوِن عدالت كه با كليدواژه های مبارزه با 
فساد و رساندن حق به حق دار فريب دولتی را خوردند 
اقتصادی،  فساد  اجتماعی،  شكاف  دستاوردش  كه 
تورم باال، ركود شديد و افزايش اختالف طبقاتی بود. 
اهميت بررسی شخصيت احمدی نژاد آن زمان آشكار 
می شود كه می بينيم قاليباف با تقليد از الگوهای دولت 
سابق موفق به جذب كلونی جمعيِت شيفته ی عدالت 
كاِر دولت  پاياِن  از  از گذشت 4 سال  بعد  نشد!حاال 
سابق و تمام تالش های حاكميت برای حذف او از 
بهانه ی  به  اقدامی شگرف  در  او  عرصه ی سياست، 
تخليه ی ساختمان محافظان، با اعالم شماره حساب 
كنند!چند  كمك  او  به  تا  خواسته   مردم  از  شخصی 
شب پيش، كانال تلگرامي دولت بهار، خبر از تصرف 
محل استقرار محافظان رياست جمهوري سابق داد و 
در اطالعيه ای اعالم كرد: »به دنبال اين اتفاق، افراد 
و گروه هاي مختلف از اقشار مردم با ارسال پيام هايي، 
خواستار اعالم شماره حسابي براي اعطاي كمك هاي 
رياست جمهوري  دفتر  بر اين اساس  شدند.  خود 
از حساسيت  با سپاسگزاري  دهم  و  نهم  دولت هاي 
به منظور  را  شماره حسابي  ايران،  مردم  محبت  و 
واريز شدن كمك هاي مردمي اعالم مي كند.«بسياري 
از مردم هم از همان ساعات اوليه انتشار اين اطالعيه، 
و  حمايت  نوشته اي  با  و  مي كردند  واريز  را  مبالغي 
مي دادند.  نشان  احمدي نژاد  به  را  خودشان  عالقه 
كانال  در  كاربران  خود  اكانت  با  واريزي  فيش هاي 
دولت بهار فوروارد مي شد تا ثابت كننده ی اصل بودن 
شماره حساب ها باشد. نكته جالب ميزان مبالغ واريزي 
بود كه بخش عمده آن ها بازي با اعدادي مانند 313 
و 72 بود و احمدي نژاد را به گمان خود، يكي از ياران 
امام زمان )ع( مي دانستند.اين حمايت بايد فراتر از يك 
كنش سياسی تحليل شود. حمايتي كه بيشتر به نوعي 
به رابطه مريد و مرادي شبيه است. حمايتی كه چشم 
بر تمام پول های ناپديد شده در دوران تصدی امور 
حكم  كه  اولی  معاون  اقتصادی  فساد  از  و  می بندد 
زندانش درحال اجرا است می گذرد.احمدی نژاد با اين 
حركت توان شبكه ی اجتماعِی فريب خورده ای را كه 
سيصدهزار  وام های  و  مهر  مسكن  با  پيش  سال ها 
تومانی و نامه های استانی جذب كرده بود سنجيد و 

بايد منتظر ماند و ديد گام بعدی او چه خواهد بود.

کوتاه ورزشی

اسالمی  انقالب  كبير  معمار  نام  با  خرداد  نيمه ی  گويا 
خرداد 1342   15 در  كه  خمينی  امام  تنيده است.  هم  در 
بنيانگذار قيامی مردمی بر عليه رژيم پهلوی شد سرانجام 
در 14 خرداد ماه 1368 در تهران بانگ رحيل سر داد به 
جايگاه وعده داده شده از سوی حق تعالی شتافت. حضرت 
به  بروجردی  اهلل  آيت  حضرت  گذشت  در  از  پس  امام 
مخالفت با سياست های طاغوت برخاست و در قيام 15 
خرداد 1342 دستگير و روانه طهران و زندانی گرديد، پس 
از مدتی آزاد و به شهر مقدس قم مراجعت نمود. در قضيه 
در  آمريكائی  مجرمين  )مصونيت  كاپيتوالسيون  تصويب 
قم  اعظم  مسجد  در  آتشين  و  مهم  سخنرانی  با  ايران( 
دستگير و به تركيه و سپس به عراق تبعيد گرديد. ايشان 
مبارزه  رهبری  همچنان  عراق  در  اقامت  های  سال  در 
با   1357 سال  در  و  داشته  عهده  به  را  پهلوی  رژيم  با 
هماهنگی رژيم پهلوی به رژيم بعث عراق، ايشان ناگزير 
و  مبارزه  پاريس  به  با عزيمت  و  از عراق شده  از خروج 
انقالب امام را وارد مرحله اساسی نمود. با اقامت حضرت 
امام در پاريس و انعكاس سخنان و نقطه نظرات ايشان در 
رسانه های غربی رژيم پهلوی در ضعف و انزوا قرار گرفته 
اسالمی  انقالب  ايشان  دقيق  و  هوشمندانه  رهبری  با  و 
به  ايران  از  با خروج شاه و خانواده سلطنتی  ايران  مردم 
فقيد  رهبر  مراجعت  با  گرديد.  نزديك  خود  اوج  روزهای 
نزديك،  از  انقالب  هدايت  و   1357 بهمن   12 در  ايران 
صبح پيروزی در 22 بهمن ماه 1357 دميد و مردم ايران 
رژيم  انحالل  بود.با  گرفته  آغوش  در  را  پيروزی  شاهد 
سلطنتی و پايان حكومت 57 ساله و ستمكارانه پهلوی، 
قاطع  آرای  با  را  ايران  اسالمی  جمهوری  امام  حضرت 
مردم بنيان نهاد. از 22 بهمن 1357 تا 14 خرداد 1368 
حضرت امام همچنان رهبری انقالب را به دوش كشيده 
و انقالب و كشور را در حوادث خطرناكی و توطئه های 
گوناگون و جنگ 8 ساله تحميلی عراق و تحريم ها به 
يك  از  پس  ايشان  نمودند.  رهبری  خوبی  به  و  سالمت 
بيمارستان  از يك جراحی در  بيماری و پس  دوره كوتاه 
فانی  دار  بقيه اهلل سرانجام در روز 14 خرداد ماه 1368 

را وداع نمود.

يك روز سگی از كنار شير خفته ای رد ميشد .
وقتی سگ ديد شير خوابيده ، طنابی آورد و شير 

را محكم به درختی بست!
وقتی شير بيدار شد متوجه وضعيتش شد .

و سعی كردتا طناب را باز كند اما نتوانست .
در همان هنگام خری در حال گذر بود .

شير رو به خر كرد و گفت:
ای خر اگر مرا از اين بند برهانی نيمی از جنگل 

را به تو ميدهم .
خر ابتدا ترديد كرد و بعد طناب را از دور دستان 

شير باز كرد.
از خاك و گرد و  را  وقتی شير رها شد و خود 

غبار خوب تكانيد ،
رو به خر كرد و گفت:

من به تو نيمی از جنگل را نميدهم
خر با تعجب گفت:

ولی تو قول دادی!!!
شير گفت :من به تو تمام جنگل را ميدهم .

زيرا در جنگلی كه سگان شيران را بند كشند و 
خران برهانند ديگر ارزش زندگی كردن ندارد...

در آستان دوست 

آرش وکیلی

حکایت سگان و شیران و خران!
ویالیي ها: ماجرای شهرکی زنانه در خط مقدم! ِیمردمفریب! معجزه

انتظار فرج از نیمه ی خرداد کشم...

شکست تیم ملی والیبال ایران برابر لهستان

درست است كه مسابقات ليگ قهرمانان آسيا تازه 
به يكچهارم نهايی رسيده وپرسپوليس برای اولين بار 
در اين مرحله حضور يافته است اما به هر حال فصل 
فوتبالی 96-95 برای پرسپوليس تمام شد .پرسپوليس 
در مجموع 30بازی ليگ، 8 بازی آسيا ويك مسابقه 
جام حذفی در سال مورد نظر 39 بازی كرده و23 برد، 
11 مساوی و5 باخت ثبت كرده است. پرسپوليس در 
اين 39 بازی 80 امتياز گرفته است .سرخپوشان 57 
گل زده و23 گل دريافت كرده اند .در 18 سال گذشته 
پرسپوليس هيچ گاه چنين بيالنی نداشته است  وبرای 
اولين بار هم بعد از 16 سال ، راه آنها به سوی 8 تيم 

برتر آسيا رسيده است.

ونگر،  قرارداد  تمديد  از  پس  انگليسی  رسانه های 
ستاره   2 رفتن  از  انتقاالت  و  نقل  از  اخبار  آخرين  در 
اصلی توپچی ها در تابستان خبر دادند. روزنامه تايمز 
در گزارش خود از مطلب مهمی پرده برداشت و عنوان 
كرد كه »الكسيس سانچس« و »مسعود اوزيل« اين 
در  اتفاق  اين  كرد.  خواهند  ترك  را  آرسنال  تابستان 
پيشنهاد  آنها،  ترغيب  برای  باشگاه  كه  بوده  حالی 
است  داده  ارائه  را  هفته  در  پوندی  هزار   280 حقوق 
راضی  را  خود  مهره های  تاثيرگذارترين  نتوانسته  اما 

نگاه دارد.

از 8 چوگان باز  تيم ملی چوگان  آرژانتينی  سرمربی 
آوردند.  عمل  به  دعوت  ملی  تيم  اردوی  به  برتر 
به  ملی  تيم  اردوی  به  شده  دعوت  افراد  اسامی 
بهبدی،  محمدرضا  بهبدی،  است:اميررضا  زير  ترتيب 
بهبدی،  رضا  امامی،  اسماعيل  پورسعادتی،  مهدی 
محمدقلی ذوالفقاری، سيدحسن بوری و بهادر بابايی، 

چوگان بازان دعوت شده به اردوی تيم ملی هستند.

به  ساله  يك  قراردادی  عقد  با  ابراهيمی  حسين 
خود  شهر  در  سال  چند  از  پس  تا  پيوست  سپيدرود 

فوتبال را ادامه دهد.
حسين ابراهيمی كه فوتبال خود را از پايه های پگاه 
آغاز كرد سابقه حضور در ليگ برتر با تيم های پگاه، 
داماش، نفت تهران، فوالد خوزستان و ماشين سازی 
پگاه  با  ساله   26 ابراهيمی  دارد.  كارنامه  در  را  تبريز 
تيم  در  و سابقه حضور  قهرمان جام حذفی شد  نايب 

ملی فوتبال ايران را نيز دارد.

مسابقات  در  ايران  بانوان  دوبل  های  تيم  پرونده 
تيم  برابر  با شكست  قهرمانی جهان  ميز  روی  تنيس 
چارچوب  در  شد.  بسته  آلمان  و  لوكزامبورگ  های 
تنيس روی ميز قهرمانی جهان  دومين روز مسابقات 
بانوان، شامگاه سه شنبه  دوبل  در بخش  و  آلمان  در 
تيم دوبل ندا شهسواری و مريم صامت در مصاف با 
تيم دونفره لوكزامبورگ 4 بر يك شكست خورد.  صبا 
صفری و مهشيد اشتری تركيب ديگر تيم دوبل بانوان 
ايران در رقابت های تنيس روی ميز قهرمانی جهان را 
تشكيل دادند. اين تركيب نيز مقابل تيم دوبل آلمان 4 

بر صفر نتيجه را واگذار كرد.

با مدالهايی كه در مسابقات  نمايندگان شايسته كشورمان 
باكو  اسلم  گرند  و  اسالمی  كشورهای  كهن،  قاره  قهرمانی 
در  چشمگيری  صعود  كردند،  كسب  تفليس  پريكس  گرند 
جدول برترينهای جهان داشتند. در وزن منهای 81كيلوگرم، 
سعيد ماليی مرد طاليی جودو كشورمان در تاتامی كشورهای 
اسلم  نقره گرند  دارنده نشان  و  آسيا  نايب قهرمان  اسالمی، 
باكو و برنز گرند پريكس تفليس در رتبه 8 برترينهای جودو 
جهان قرار گرفت. در اوزان ديگر نيز محمد رشنونژاد در وزن 
منهای 60كيلوگرم به رتبه 45 صعود كرد، عليرضا خجسته 
قرار گرفت، محمد  كيلوگرم  منهای 66  در جايگاه 41 وزن 
رتبه 57 وزن منهای 73 صعود كرد و  به  بريمانلو  محمدی 

وحيد نوری به جايگاه 49 برترينها صعود كرد.

فصل تاریخی با 80 امتیاز !

الکسیس و اوزیل آرسنال را ترک 
خواهند کرد

ابراهیمی به سپیدرود رشت پیوست

     خیام نیشابوری

بر مفرش خاک خفتگان می بینم
                                                              در زیرزمین نهفتگان می بینم

چندانکه به صحرای عدم مینگرم
                                                              ناآمدگان و رفتگان می بینم

تيم  در  گرفتن  قرار  و  اشتباه  انتخاب  با  ايران  وزنه برداری  فدراسيون  رئيس 
او،  از  انتقاد  و  وزنه برداری  جهانی  فدراسيون  انتخابات  در  آيان  تاماش  مخالف 
ضمن اينكه نشان داد در ائتالف كردن با كانديداهای رياست دچار اشتباه بزرگی 

شده، نگرانی هايی را برای آينده وزنه برداری ايران نيز رقم زد.
مجمع انتخاباتی فدراسيون جهانی وزنه برداری برگزار شد و رئيس فدراسيون 
ايران نتوانست صاحب هيچ كدام از كرسی های بين المللی شود. البته نتيجه اين 
ايران بسيار نگران كننده بود.  انتخابات حساس و سرنوشت ساز برای فدراسيون 
تاماش آيان 78 ساله دوباره توانست رياست فدراسيون جهانی وزنه برداری را بر 
عهده بگيرد. وقتی هم كه تاماش آيان انتخاب شد مطابق انتظار در بقيه پست ها 

كسانی كه در تيم خودش بودند، گنجانده شدند و رأی آوردند.
در اين ميان علی مرادی رئيس فدراسيون وزنه برداری ايران كه برای پست های 
رياست، دبير كلی، نايب رئيسی اول، نواب رئيس و هيئت رئيسه كانديدا شده بود 
از چهار پست رياست، دبير كلی و نايب رئيسی اول و هيئت رئيسه انصراف داد 
و در انتخابات نواب رئيس هم نتوانست رأی بياورد تا شكست خورده بزرگ اين 

انتخابات باشد.
اين پايان يك رؤيا بود. يك رويای طول و دراز كه از ابتدا می شد حدس زد 

فرجامی تاريك خواهد داشت.
اما علی مرادی با انجام بزرگ ترين ريسك دوران كاری اش در جبهه مخالف 
آيان قرار گرفت و حتی قبل از انتخابات در گفتگو با رويترز مخالفتش با آيان را 
علنی كرد اما درنهايت جبهه مخالف آيان با شكست مواجه شد. مرادی از چندی 
قبل برای سفر به كشورها و رايزنی برای كسب كرسی هزينه نسبتًا زيادی كرد و 
اين در حالی بود كه وزنه برداران تيم ملی از كمبود امكانات و نداشتن بودجه انتقاد 
می كردند.اكنون نگرانی بزرگی كه اهالی وزنه برداری دارند برای بعد از انتخابات 
است. با توجه به انتقادهای صريح علی مرادی از تاماش آيان و سياست هايش 
و هم چنين قرار گرفتن در جبهه مخالف او، بايد نگران تبعات احتمالی اين اقدام 
رئيس فدراسيون ايران باشيم. شخصيت تاماش آيان برای همه شناخته شده است 
و ازاين رو بعيد نيست كه انتقادهای علی مرادی و قرار گرفتن در جبهه مخالف 
او را بی جواب نگذارد.شايد اگر علی مردی مشاوران قوی تری را برای حضور در 
انتخابات برگزيده بود، جدا از اينكه شايد ما هم صاحب يك كرسی شده بوده 
بوديم، حداقل ديگر نگرانی بابت تبعات پس از انتخابات نداشتيم. 48 ساعت قبل 
از انتخابات وقتی رئيس فدراسيون در يك گفت وگوی بين المللی با بی سياستی 
بدنه فدراسيون جهانی گفت و مدعی شد  از بحران عميق در  محض، صراحتًا 

وقت خداحافظی آيان فرارسيده، مشخص بود كه همه آينده وزنه برداری ايران به 
اين انتخابات گره خورده و انتخابات اخير برای ما حكم يك پيروزی تمام عيار و يا 
يك شكست مطلق را خواهد داشت. يك دوگانه كه حاال وجه باخت آن برای ما 
رو شده و همين آينده وزنه برداری ايران را به طورقطع تحت تأثير قرار خواهد داد.

انتخابات رياست  پايان  از  بعد  البته خيلی زود و  تمام عيار  نشانه های شكست 
ناكامی  از  بانكوك هويدا شدند؛ آنجا كه علی مرادی بعد  فدراسيون جهانی در 
اورسو، ترجيح داد در انتخابات دبير كلی و نواب رئيس شركت نكرده و انصراف 
خود را از كانديداتوری اعالم كند. چه آنكه بعد از پيروزی آيان مشخص بود كه 
شانسی  هيچ  بعدی  انتخابات  در  مخالف  جبهه  فرد  تندروترين  به عنوان  مرادی 

نخواهد داشت.

فوتباليست ها خوب می دانند كه صعود در غربت يكی از سخت ترين پروژه های 
خانه  در  و  رفت  بازی  در  اينكه  ويژه  به  باشد  دنيا می تواند  در هرجای  ورزشی 
به  نانوشته  اصل  اين  از  هم  برانكو  كنی.  كسب  را  الزم  نتايج  باشی  نتوانسته 
خوبی آگاه بود و توانست تاكتيك هايی برای انجام اين ماموريت غير ممكن به 
بازيكنانش ديكته كند. بازيكنانی كه با سخت كوشی و اطاعت بی چون و چرا از 
سرمربی رويای قهرمانی در آسيا را در سر می پروراندند. چنين بود كه سرانجام 
پرسپوليس توانست به تمام ناكامی های آسيايی نمايندگان ايران خاتمه دهد و با 

بردی شيرين مقابل حريف قطری به رؤياپردازی خود در آسيا ادامه دهد.
بعد از تساوی بدون گل در استاديوم آزادی، سرخ پوشان اين بار با بازی منطقی 
و بدون احساس توانستند عليرغم دور شدن از بازی مالكانه هميشگی به يك برد 
شيرين دست يابند؛ بردی به قيمت بقا در ليگ قهرمانان آسيا و حضور در جمع 

هشت تيم برتر.
در شبی كه شرايط جوی و مهاجمان طراز اول لخويا موقعيت سختی برای 
خواسته های  اجرای  با  به خوبی  توانستند  آن ها  بود،  داده  شكل  پرسپوليسی ها 
به جواز صعود دست  و  به خواسته خود دست يافته  ايوانكوويچ  برانكو  تاكتيكی 

يابند.
مرحله  در  ايرانی  نمايندگان  بين  را  شانس  كمترين  درحالی كه  پرسپوليس 
لخويای  برابر  درنهايت  نهايی  به يك هشتم  با صعود  داشت،  اختيار  در  گروهی 
صدرنشين گروه دوم قرار گرفت كه با قاطعيت به اين مرحله رسيده بود. آن ها 
اما با تساوی بدون گل در استاديوم آزادی بار ديگر صعود خود به مرحله بعدی 
را با اما و اگر بزرگی مواجه كردند اما درنهايت آن ها با يك بازی منطقی دومين 
نماينده قطر را از پيش رو برداشتند و توانستند به جمع هشت تيم برتر آسيا راه 
يابند و در فصل آينده نيز با تقويت خود می توانند شانس رؤياپردازی بزرگ خود 

را در ذهن داشته باشند.
فارغ از تمام آمار و ارقامی كه می تواند عملكرد بازيكنی از جمع پرسپوليسی ها 
را برتر از ديگری نشان دهد اما دفاع تيمی و ساختار دفاعی فوق العاده سفيدپوشان 
ايرانی درنهايت يك شب تاريخی را رقم زد. تكل های بی مهابای محمد انصاری، 
فداكاری های ماهينی و سرعت و تكنيك صادق محرمی در كنار قدرت باالی 
رهبری سيدجالل كه محسن ربيع خواه را نيز به ستاره خط ميانی اين تيم تبديل 
بود و  اين مرحله  از  برای عبور  برانكو  برای  پوئن مثبت  بود، مسلمًا يك  كرده 

گيرند.  لقب  زمين  بازيكن  برترين  جزو  می توانند  بازيكنان  تمامی  جمع  اين  از 
گل  در  او  انكارناپذير  نقش  و  اميری  وحيد  باالی  دوندگی  از  نبايد  دراين بين 

پرسپوليس گذشت.

صعودارتشسرخبهکارگردانیپروفسور...

درانتظارانتقامسختآقایرئیس!
پس از شکست بزرگ علی مرادی و شرکا در مجمع انتخاباتی فدراسیون جهانی وزنه برداری

آغاز اردوی تیم ملی چوگان

حذف تیم های دوبل بانوان ایران 

در  كه  اجحاف هايی  تمام  با  خوزستان  غيورمردان 
رقابت های  به  پای  خالی  دست های  با  بود.  شده  حقشان 
آسيايی گذاردند و از جان و دل مايه گذاشتند و با شكستی 
تهرانی شان سر  سرافرازانه درحاليكه كه برخالف همتايان 

خود را باال گرفته بودند رقابت ها را ترك كردند. 
استقالل خوزستان با وجود ارائه نمايش تحسين برانگيز 
برابر الهالل، همانند ديدار رفت با نتيجه 2 بر يك شكست 
استقالل  شود.  حذف  آسيا  قهرمانان  ليگ  از  تا  خورد 
خوزستان كه با خلق شگفتی در رقابت های آسيايی موفق 
شد به عنوان تيم دوم گروه B به مرحله يك هشتم نهايی 
ليگ قهرمانان آسيا صعود كند هفته گذشته در عمان بازی 

رفت را مقابل تيم قدرتمند الهالل عربستان برگزار كرد كه 
با وجود پيروزی يك نيمه ای، در پايان با نتيجه 2 بر يك 

شكست خورد.
تكرار  رفت  دور  اتفاقات  تمام  هم  چهارشنبه  روز  بامداد 
شد؛ بازيكنان با غيرت استقالل خوزستان كه با دست خالی 
يك فصل را سپری كرده بودند تا نفس آخر برابر الهالل 
عربستان جنگيدند ولی دوباره 2 بر يك شكست خوردند تا 

از ليگ قهرمانان آسيا وداع كنند.
خيلی  را  بازی  گذشته  هفته  همانند  خوزستان  استقالل 
خوب شروع كرد و با در دست گرفتن بازی، در دقيقه 12 
انفرادی زبيدی و ضربه تمام كننده نانگ به  روی حركت 
انفرادی  حركت  با  زبيدی  بازی   12 دقيقه  در  رسيد.  گل 
از سمت  خود،  مقابل  مدافع  به  توپ  سر  دو  زدن  و  عالی 
چپ محوطه جريمه توپ را با پاس زمينی محكم به مقابل 
به راحتی دروازه تيم  نانگ  تا  الهالل فرستاد  دروازه خالی 

عربستانی را باز نمايد.
اما بالفاصله پس از آن نمايش نماينده ايران ضعيف بود 
و همين اتفاق موجب شد الهالل روی توپی كه خطرناك 

هم نبود با يك سانتر گل تساوی را بزند؛ هنوز 4 دقيقه از 
گل خوزستانی ها نگذشته بود كه در دقيقه 16 ارسال كوتاه 
محمد البريك از داخل محوطه جريمه به خربين رسيد تا او 
در شرايطی نامتعادل و به حالت درازكش با ضربه سر گل 

تساوری را به ثمر برساند.
بعد از آن دوباره الهالل با در دست گرفتن ميانه ميدان 
كه  پورموسوی  شاگردان  ولی  كرد  ارائه  خوبی  نمايش 
موقعيت  متعدد  ارسال های  با  باشند  بازنده  نمی خواستند 
ولی  شدند  خطرساز  المعيوف  دروازه  روی  و  كردند  ايجاد 
حمالت آنها راهی به گل نداشت تا دو تيم با تساوی يك 

بر يك به رختكن بروند.
را  ابتدايی  دقيقه   45 تاب  و  تب  دوم  نيمه  در  بازی 
چندانی  تالش  گل  زدن  برای  خيلی  تيم  دو  و  نداشت 
دوندگی  وجود  با  خوزستان  استقالل  بازيكنان  نمی كردند؛ 
عبور  عربستان  الهالل  دفاعی  خط  از  نمی توانستند  زياد 
كنند و خطرساز ظاهر شوند و تنها چند بار روی ارسال ها 
به  كه  الهالل  مقابل  سمت  در  آوردند؛  وجود  به  فرصت 
می كرد  كار  استرس  بدون  بود  رسيده  خود  دلخواه  نتيجه 

و بازی را در دست داشت تا اينكه در دقيقه 82  پاس در 
عمق ادواردو به منطقه خالی از مدافعان استقالل خوزستان، 
با  او  تا  الدوساری رسيد  به سالم  در داخل محوطه جريمه 
شوت محكم كه برای شيخ ويسی قابل مهار نبود دومين گل 
نماينده عربستان را به ثمر رساند تا اين ديدار را با پيروزی 

به سود خود تمام كند.
كارلوس ادواردو برزيلی بارها با پاس ها، قدرت دريبل زنی 
استقالل  مدافعان  داد  انجام  كه  موقعيت سازی ای  و 
خوزستان را آزار داد تا ستاره الهالل در اين مسابقه باشد؛ 
او روی گل دوم تيم عربستانی نيز پاس گل خوبی به سالم 
بازيكن  بهترين  عنوان  به  بازی  پايان  در  و  داد  الدوساری 

ميدان انتخاب شد.
شكست 2 بر يك در هر دو بازی رفت و برگشت برابر 
چيزی  نمی تواند  آسيا  متمول  و  قدرتمند  تيم های  از  يكی 
شاگردان  كند؛  كم  خوزستان  استقالل  شايستگی های  از 
پورموسوی بعد از يك سال سخت كه با بی پولی پشت سر 
گذاشتند امشب فصل را با وداع در مرحله يك هشتم نهايی 

ليگ قهرمانان آسيا به پايان بردند.

شکستسرافرازانهیآبیهایغیور...

زندگی  سال   18 از  پس  هاليوودی  سرشناس  زوج 
مشترك از يكديگر جدا می شوند.

بن استيلر بازيگر سرشناس سينمای آمريكا و همسرش 
كريستين تيلور جمعه پنجم خرداد اعالم كردند پس از 

18 سال زندگی مشترك در فكر طالق هستند.
»با  نوشتند:  باره  اين  در  مشترك  بيانيه ای  در  آن ها 

عشق و احترام بی اندازه به همديگر، و پس از 18 سال 
زندگی زناشويی، تصميم به طالق گرفتيم. در اين ميان 
راه  اين  در  و  است  فرزندانمان  كردن  بزرگ  ما  اولويت 
والدينی فداكار و دوستانی نزديك خواهيم بود. صميمانه 
احترام  ما  شخصی  حريم  به  كه  خواستاريم  رسانه ها  از 

بگذارند.«

كمدی  آثار  در  بازی  برای  بيشتر  كه  بازيگر  دو  اين 
»تندر  مانند  سينمايی  اثر  چندين  در  می شوند  شناخته 
كنار  »زولندر«  و  والدين«  با  »مالقات  و  استوايی« 

يكديگر نقش آفرينی كرده اند.
دو  ازدواج  اين  از  و  كردند  ازدواج   2000 سال  آن ها 

فرزند دارند.

صوفیا نصراللهی 

زوجسرشناسهالیوودیدرآستانهجدایی

اعالم جدیدترین رنکینگ 
جهانی جودو


