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میشلویلیامزفضانوردمیشود

میشــل ویلیامــز در فیلم »چلنجــر« به 
کارگردانــی مارتین زندولیت نقش کریســتا 
مک اولیف فضانــوردی را بازی خواهد کرد که 
در یک فاجعه فضایــی از دنیا رفت. به گزارش 
مهر، میشــل ویلیامز در فیلم »چلنجر« نقش 
کریستا مک اولیف فضانورد درگذشته در یک 
حادثه فضایــی را بازی خواهد کــرد.   در ۲۸ 
ژانویه ۱۹۸۶ شــاتل فضایی چلنجر زمانی که 
از دماغه کاناورال بلند شــد، پس از ۷۲ ثانیه 
منفجر شــد و تمام هفت سرنشین آن کشته 
شدند. »چلنجر« را مارتین زندولیت فیلمساز 

دانمارکی کارگردانی می کند.

داد
روی

آلندلونازرازهاییکعمرسینمامیگوید

اسلحهایکشندهچونزیبایی!

شــهروند| آلن دلون را همه می شناســند؛ ستاره 
خوش تیپ فرانسوی ســینما که با همکاری شماری 
از بهترین ســینماگران تاریخ در شــماری از بهترین 
فیلم های دهه های شــصت و هفتــاد میالدی بخش 
پررنگی از خاطرات سینمایی عشــاق سینما را شکل 
داده است. این اسطوره 84 ساله بازیگری پس از اعالم 
بازنشســتگی اش در گفت وگو با نشریه فرانسوی پاری 
مچ از یک عمر درخشــش در دنیای ســینما گفته، از 
زیبایی، سرنوشــت، مادرش، پول، هنر، چگونگی ورود 
به سینما، فیلمســازانی که با آنها همکاری کرده است، 
بازیگر محبوبش و خیلی چیزهای دیگر...  آلن دلون در 
گفت وگویش نشان می دهد که شناخت واقع بینانه ای از 
خودش دارد، از اینکه همه موفقیت هایش را باید مدیون 
زیبایی چهره اش باشــد: من بر عکس خیلی ها تظاهر 
نمی کنم که اِل بــودم و بل؛ نه. هرگز فکر نمی کردم که 
در بازیگری تا این جایگاه باال بروم، یا اصال  حتی بازیگر 
شوم. من از جنگ برگشته بودم و سینما به سراغم آمد. 
وقتی پیشنهاد کار در سینما بهم شــد، پرسیدم: چرا 
من؟ و در پاســخ از زیبایی چهره ام گفتند. چیزی که از 
بچگی ام شنیده بودم، اما نمی دانستم زیبایی چه اسلحه 
پرقدرتی اســت و گرنه آن وقت زندگــی ام را با قصابی 
شروع نمی کردم.  دلون سینما را سرنوشت خود می داند: 
بازیگری خودش به ســراغ من آمد. بــرای همین هم 
نمی ترسیدم این موقعیت را از دست دهم. اگر آن اتفاق 
می افتاد به این معنی بود کــه من برای آلن دلون بودن 
ساخته نشده بودم. باید از مدت ها پیش می مردم. این 

همان چیزی  است که آن را سرنوشت می نامند.
آلن دلون در عین حال که می گوید همیشــه دوست 
داشته در فیلمی از لوک بسون بازی کند، خود را مدیون 
بسیاری از غول های ســینما می داند؛ مثال رنه کلمان: 
کلمان یک استاِد تمام و کمال بود. او همه چیز را به من 
آموخت و همه چیز را مدیون او هســتم. همان طور که 
گابن، ویسکونتی، ملویل و همه آن غول های سینما. آنها 

استادانی تمام عیار بودند.
آلن دلــون همچنین می گوید که هیچ گاه وسوســه 
کارگردانی نداشــته اســت: هرگز. هرگز در کارگردانِی 
فیلمی دخالت هم نکردم. وقتی برای ویسکونتی، کلمان 
یا ملویل بازی می کردم، بهشان می گفتم هدایتم کنید و 
بهم بگویید چه می خواهید. من همچون نوازنده ای بودم 

که به رهبر ارکستر نیاز داشت. 
حاال به  نظر دلون بهترین هنرپیشــه حال حاضر چه 
کسی  اســت؟ او می گوید: یک هنرپیشه واقعی  هست 
که خیلی دوستش دارم و آن ونسان کسل است. بازیگر 
خوبی ا ست. مسیر بازیگری ونسان را خیلی دقیق دنبال 
نکرده ام، اما به نظرم خیلی خوب از عهده کارش برمی آید.

هیجان انگیز

محسن چاوشی با انتشار شعری در اینستاگرامش اعالم کرد که تا مدتی نیاز به استراحت دارد. چاوشی 
اعالم نکرده که هوادارانش چه مدت قرار اســت از صدای او محروم باشند، اما گفته آلبوم ابراهیم انرژی 
زیادی از او گرفته است.  محسن چاوشی با انتشــار تصویری عجیب در اینستاگرام نوشت: »خنک آن 
قماربازی که بباخت آن چه بودش/ بنماند هیچش اال هوس قمار دیگر/ تو به مرگ و زندگانی هله تا جز 
او ندانی/ نه چو روسبی که هر شب کشد او بیار دیگر. دوستان مدتی نیاز به استراحت و بازسازی دارم ... 

ابراهیم خیلی انرژی زیادی ازم گرفت ... اگر عمری بود شروع می کنم .. از محبت همه شما ممنونم.«
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واکنـشسـریعهنـگاموقوع
از را شـما میتوانـد زلزلـه
جراحـاتاحتمالـیمحافظت
کنـد.حداقـلدوباردرسـال
پناهگیـریراتمریـنکنیـد.

انصاریفرد-ناتینگهام؛منتفیشد؟

سایت HITC انگلیس نوشت: »آیا درخشش لویس 
گرابان، مهاجم 30ساله انگلیســی نشان دهنده این 
است که ناتینگهام فارست نیازی به کریم انصاری فرد 
ندارد؟ گرابان شروع به اثبات خود به هواداران این تیم 
می کند که چرا برای جــذب او 6میلیون پوند هزینه 
شده است. در نتیجه به نظر می رسد نیاز به انتقال کریم 
انصاری فرد، ملی پوش ایرانــی به عنوان بازیکن آزاد به 
تیم ناتینگهام فارست دیگر فشاری برای مسئوالن این 
باشگاه نیست. باشگاهی که از اواخر ماه سپتامبر گذشته 
با کریم انصاری فرد برای عقد قرارداد ارتباط گرفت.« 
با این شرایط باید دید آیا انصاری فرد در انگلیس دوام 

می آورد؟

خبر

کامران تفتی: به نظرم 
حرف ایــن فیلم به نوعی 
این اســت که مــا کمی 
یادمان رفته اســت که 
همه مان کی بودیم، چه 
کارهایی کردیم و االن چقدر زود و ســاده وا 
می دهیم و سریع به همه چیز تن می دهیم و 
می گوییم همین اســت دیگر کنار می آییم. 
نمی دانم چه شــده که این همه بی تفاوتی و 
بی خاصیتی وجود خیلی هایمــان را گرفته 

است.
 

که  گلی  وینفرد شفر: 
ما زدیم روی خالقیت و 
حرکت غفــوری بود. ما 
امــروز با یک سیســتم 
جدید بازی کردیم که دو 
مهاجم در خط حمله داشــتیم و از دو مدافع 
چــپ و راســت مان می خواســتم کــه در 
زمین مــان بماننــد، چــون دو وینگر نفت 
مسجدسلیمان در صورت جلو رفتن مدافعان 
ما خالی می ماندند، به همین خاطر غفوری و 
زکی پور باقی می ماندند. از استقالل همیشه 
توقع برد هســت، ولی فقط با اسم استقالل 
نمی شــود برنده شــد و بازیکنان باید تالش 
کنند. ما در تیم مــان نفراتی مثل منتظری و 
رحمتی باتجربه را داریم که تالش می کنند، 
ولی جوان ها هم باید بیشتر زحمت بکشند تا 

تیم به موفقیت برسد.
 

فکورصبور:   زهــره 
ســینما  بازیگــری 
رابطه هــای خــودش را 
دارد و مــن بازیگــری 
هستم که نمی خواهم به 
هر شــکل ممکن و به هر قیمتی همواره در 
صحنه باشــم یا بازی کنم. می خواهم نقشی 
به من پیشنهاد شــود که حرفی برای گفتن 
داشــته باشــد تا بتوانم با آن اتفاق تازه ای را 

تجربه کنم.

در  ایوانکوویچ:  برانکو 
صحنه پنالتــی، داور باید 
دروازه بان الســد را اخراج 
می کرد. مــن خیلی بابت 
همین موضــوع عصبانی 
بودم. او حتی عالوه بر ۶ دقیقه، حدود یک دقیقه 
و ۳۰ ثانیه وقت بیشتری هم گرفت. مهمترین 
موضوع اما این است که هم مقابل حریف قدری 
بازی کردیم و هم اینکه مقابل داور برنده شدیم. 
بازیکنان نشــان دادند که نظم و تمرکز باالیی 
دارند. بازیکنانم توانایی فیزیکی و ذهنی خودشان 

را نشان دادند.

آنالیز3تاکتیکموثربرانکوبرایمهارژاوی،بونجاحورفقا

قلعهالسدچگونهتسخیرشد؟
شهروند| پرسپولیس در شبی رویایی میلیون ها ایرانی را 
خوشحال کرد؛ برانکو در مسابقه ای که دستش حسابی خالی 
بود و خودش هم روی نیمکت نبــود تا از کنار زمین حرص و 
جوش بخورد، کاری بزرگ انجام داد و با اقتدار تیمش را به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا نزدیک تر کرد و حاال فقط 90 دقیقه بازی 
در ورزشگاه پر از تماشاگر سرخ پوش آزادی باقی مانده تا رویای 
هواداران پرسپولیس تحقق پیدا کند. این برد بزرگ اما اتفاقی 
به دست نیامد، پیروزی مقابل السد حاصل ساعت ها تحلیل 
و بررسی این تیم توسط کادرفنی پرسپولیس و البته اجرای 
شیوه مقابل تاکتیک آنها در بازی سه شنبه شب بود. به عبارتی 
برانکو با اتخاذ تصمیماتی درست نشان داد که چرا به او لقب 

پروفسور داده اند.
مبارزه با فوتبال پاس محور و مهار ژاوی

مردم کشورهای حاشیه خلیج  فارس عالقه  زیادی به فوتبالی 
دارند که تیم های گواردیوال آن را به اجرا می گذارند؛ فوتبالی 
با تکیه بر پاس های کوتاه و کم جان که پپ در بارســلونا آن را 
پایه گذاری کرد و االن منچستر سیتی نیز با همین شیوه بازی 
می کند. به واسطه این عالقه طبیعی است که وقتی بازیکنی 
مثل ژاوی به قطر می رود، نماینده ای از این نوع فوتبال باشد و 
السد همان تیمی شود که با تکیه بر فوتبال پاس محور حریفانش 
را شکست می دهد. وقتی تیمی به این شکل روی زمین فوتبال 
بازی می کند، هرقدر تیم مقابل برای قطع  کردن توپ  بیشتر 
تالش کند،  بیشتر شکست می خورد. کاری که استقاللی ها در 
تهران مقابل السد انجام دادند و در یک گرداب بزرگ فرو رفتند. 
پرسپولیس اما هوشیار عمل کرد. برانکو در مواجهه با سیستمی 
که السد بازی کرد، سعی داشت طوری نفراتش را بچیند که 
آنها خسته نشوند. پرسپولیس سه شنبه شب پرس از جلو انجام 
نداد، دوندگی بیهوده نداشت و عقب نشینی می کرد تا در موقع 
مناسب حمله حریف را خنثی کند. به همین ترتیب آنها اسیر 

پاس های تک ضرب و کوتاه و کم جان بازیکنان السد نشدند و با 
الیه های دفاعی موجود در سیستم خود پوشش مناسب، زاویه 
مناسب و جمع شدن به اندازه کافی را به کار بستند و موفق شدند. 
روشی که عمال باعث شد ژاوی از روند بازی خارج شود و دیگر 

پاس گزنده ای از او شاهد نباشیم.
بازیکنان السد خسته شدند

روشی که برانکو و کادرفنی اش برای بازی رفت با السد قطر 
مورد استفاده قرار دادند، خیلی زود مربیان و بازیکنان این تیم را 
خسته کرد و باعث شد آنها به سیستمی روی بیاورند که عالقه ای 
به آن ندارند. در نیمه دوم مشخص بود که فریرا به شاگردانش 
دستور پابه توپ شدن،  دریبل آزاد و فریب آزاد را داده و به همین 
خاطر ژاوی دیگر نقش کلیدی در الســد نیمه دوم نداشت. 
بازیکنان السد در سیستمی که با آن راحت نبودند، آزادانه عبور 
می کردند و شوت می زدند، اما بازهم به جایی نرسیدند. هرچند 
یکی دو بار صاحب موقعیت شدند و بیرانوند با نمایش خوب 

جلوی آنها ایستاد.
راهکاری که بونجاح را از کار انداخت

از قبل مشخص بود خطرناک ترین بازیکن السد بغداد 
بونجاح ستاره الجزایری اســت. مهاجمی زهردار که هر 
مدافعی را به مشــکل می اندازد. برانکو امــا برای مهار او 
برنامه ریزی ویژه ای انجام داد. او با نزدیک کردن شــجاع  
خلیل زاده و سیدجالل حسینی در مرکز دفاع اجازه نداد 
بونجاح به قلب دفاع نفوذ کند. از سوی دیگر به سیدجالل 
حسینی هم اجازه باز شدن به ســمت راست )که عادت 
همیشگی اش است( داده نشد. از این گذشته تیم حریف 
از هر سمتی حمله می کرد، مرکز دفاع پرسپولیس 3 نفره 
و مانع از هجوم می شــد. به عبارت بهتر تجمع در هسته 
مرکزی، خط دفاع مهاجمان خطرناک السد به خصوص 

بونجاح را از کار انداخت.

پرسپولیسهنوزفینالیستآسیانشدهاست
حمید استیلی
مربی فوتبال

فکر می کنم تیم به طورکلی عملکرد بسیار خوبی داشت. با 
وجود اینکه پیش از بازی مشکالتی از قبیل نبود برخی بازیکنان 
و مصدومیت حسین ماهینی به وجود آمده بود، اما آنالیزی که 
برانکو از تیم حریف انجام داده بود، باعث شــد تیم با شناخت 
کامل برابر حریف به میدان برود. در این بازی سیامک نعمتی 
که در پست دفاع راســت بازی می کرد، عملکرد فوق العاده ای 
از خود به نمایش گذاشــت. آدام همتی به عنوان یک بازیکن 
جوان عملکردش عالی بود. در این بازی بازیکنان جوان دیگری 
همچون الوان زاده به میدان آمدند که عملکرد فنی خوبی از خود 
به نمایش گذاشتند. پرسپولیس هنوز به فینال صعود نکرده 
اســت. فراموش نکنید یک بازی برگشت دیگر هم باید انجام 
شود. بازی ای که در آن شاید اتفاقات دور از انتظار رخ بدهد. اگر 
خاطرتان باشد در بازی قبلی برابر الدحیل پرسپولیس در خانه 
حریف شکست خورده بود و در ورزشــگاه آزادی یک بر صفر 
از حریف عقب افتاد، اما به یکباره به بازی برگشــت و به مرحله 
نیمه نهایی صعود کرد. االن هم اگر پرسپولیس را صعود کرده 
بدانیم، شاید با دست کم گرفتن تیم حریف به میدان برود. در 
بازی برگشت هم به هیچ عنوان نباید بازیکنان احساسی بازی 
کنند، چراکه ممکن است همین احساسی بازی کردن به تیم 

لطمه بزند. 

کاشیما،حریفاحتمالیپرسپولیسدرفینال

دیروز طــرف دیگر نیمه نهایی لیــگ قهرمانان 
آســیا هم در بازی رفــت پیگیری شــد. دو تیم 
کاشــیما آنتلرز از ژاپن و ســوون سامســونگ از 
کره جنوبی در یک بازی جذاب و پرگل در ژاپن به 
مصاف هم رفتند. درحالی که تیم کره ای تا دقیقه 
6 با 2 گل از میزبــان خود پیش افتــاده بود، در 
ادامه با 3 گل که 2 گل آن در دقایق پایانی به ثمر 
رسید، از حریفش شکســت خورد. حاال کاشیما با 
برتری 3 بر 2 در خانه خــودش یک گام به فینال 
نزدیک تر اســت؛  اگرچه تیم کــره ای می تواند در 

بازی برگشت صعود کند. 

نوراللهی،دردسرجدیدبرانکو

شــاید اگر در شــرایط فعلی که پرســپولیس با 
کمبود بازیکن مواجه اســت، بازیکنان بیشتری از 
این تیم به تیم ملی دعوت می شــدند، یک مشکل 
بزرگ به مشــکالت برانکو اضافه می شد. در اردوی 
قبلی فقط بیرانوند توسط کی روش فراخوانده شد، 
اما این بار احمد نوراللهی نیز مورد توجه ســرمربی 
پرتغالی قرار گرفته و تعداد ملی پوشان پرسپولیس 
به عدد 2 رسیده اســت. این قطعا یک اتفاق ایده آل 
برای نورالهی اســت، اما می تواند برای برانکو که با 
بازی های فشرده قبل و بعد از دیدار برگشت با السد 

مواجه است، یک خبر بد باشد. 

شجاع؛نمایشخوب،رفتارزشت

ع  شــجا
در  خلیــل زاده 
سیدجالل  کنار 
کمربند  حسینی 
خــط دفاعــی 
پرســپولیس را 
مستحکم  بسیار 
برابر الســد قطر 
بودند.  بســته 

الســدی ها که آمار گلزنی بســیار خوبی قبل از این بازی داشتند، در 
این مسابقه کمتر در محوطه جریمه پرسپولیس صاحب توپ شدند و 
تک موقعیت هایشان نیز روی شوت های پشت محوطه بود. در این میان 
بغداد بونجاح، مهاجم الجزایری الســد که با 12 گل زده، آقای گل لیگ 
قهرمانان آسیا به حساب می آید، اسیر دفاع محکم پرسپولیس به ویژه 
شجاع خلیل زاده شد. البته یک صحنه جنجالی در اواسط بازی رخ داد 
که صدای اعتراض ماشین گلزنی را بلند کرد. این بازیکن معتقد بود مدافع 
پرسپولیس با حرکاتی غیرورزشی او را متوقف کرده که البته تصاویر هم 
چنین مسأله ای را تقریبا تایید می کرد! شجاع بعد از بازگشت به ایران 
درباره این برخورد با بونجاح که باعث درگیری لفظی بین این دو بازیکن شد، 
می گوید: »مسأله خاصی نبود. به هرحال من مهاجم هستم و او هم مهاجم. از 
این برخوردها پیش می آید و من هم مجبورم برای کنترل او چنین کارهایی 
انجام دهم!« باید دید با توجه به انتشار ویدیوی این اتفاق در فضای مجازی، 

حرکت عجیب مدافع پرسپولیس تبعاتی برایش دارد یا خیر. 

پایجوانهانلغزید

در غیــاب چنــد مهره 
کلیدی پرســپولیس همه 
نگران بودند کــه نیمکت 
جــوان سرخپوشــان در 
مواقــع حســاس بــازی 
با الســد نتوانــد نماینده 
ایران را تقویت کند. البته 
آدام همتــی به عنوان یک 
بازیکن جــوان و کم تجربه 
از همــان ابتــدا در زمین 
بود و عملکــرد خوبی هم 
داشت. در ادامه هم نفراتی 
مثل الوان زاده، حسین پور 
و طاهرخانــی وارد زمین 
شدند که شــاید حتی در 
لیگ برتر هــم فقط دقایق 
کوتاهــی قبــل از این به 
میدان رفتــه بودند. با این 
حال آنها در باالترین سطح 
فوتبال آسیا بدون استرس 

به تیمشان کمک کردند. 
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