
تامین داروهای 
خاص برای ایام 

عید

اهالی بازار موبایل چندساعت 
اعتراض کردند اما دولت 

کوتاه بیا نیست

 »شهروند« تأثیر وضع 
اقتصادی و باال رفتن نرخ ارز 
را بر میزان تقاضای مهاجرت 

بررسی می کند

 پوست اندازی قوه قضائیه
در گفت وگو با سه حقوقدان

سینمای ایران برای اکران 
نوروز دست به یقه می شود

 راز جسد مثله شده
جاده هراز برمال شد

 Sliding دیالوگ فیلم قدیمی  
Doors حاال به نماد یک 

فراخوان تبدیل شده؛ زنان در 
صفحات نهادهای بین المللی 
خواهان حضور در استادیوم 

شدند

 انیمیشن شکرستان
 برای پخش نوروزی

آماده می شود

 چاره و ناچاری
در شهر گرانی ها

 تصمیم شورای شهر برای افزایش ۲۰ درصدی
 خدمات شهری تهران در  سال ۹۸
حاشیه های بسیاری ایجاد کرده

 آلبرت بغزیان در گفت وگو با »شهروند«:
در دیگر کشورهای دنیا هم هزینه های خدمات شهری باالست 

اما درآمدها هم به همان نسبت باالست
   صفحه3

صادق  آیــت اهلل  نامــه 
رئیس  آملی الریجانــی، 
قوه قضائیه به رهبر معظم 
تغییر  مــورد  در  انقالب 
جایگاه یا صندلی ریاست 
تردید  بــدون  قوه،  این 
فرآیند این تحویل و تحول 

را تسریع می بخشد...

خواسته هامون  زن ها  »ما 
نمیاریم.... زبــون  به  رو 

اما ایــن حــق رو برای 
خودمون قائلیــم که اگه 
نرسیدیم،  خواستمون  به 
عصبانــی بشــیم.« این 
قدیمی  فیلــم  دیالوگ 
Sliding Doors شــاید 

بهترین جمله برای...

رئیس سازمان تدارکات 
پزشکی هالل احمر خبر داد:
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   صفحه 6

   صفحه ۲

   صفحه 16

فشار رجیستری 
بر گلوی قاچاق

 اراده ماندن
در برابر وسوسه سفر

اولویت های 
 رئیسی

چه خواهد بود؟ 

 خطر
از سر گذشت! 

عصبانیت زنان 
فوتبالدوست تا 
AFC تریبون 

FIFA و

سالخی زن دوم 
 توسط شوهر 
و پسرخوانده

شهاب در نقش 
مرتضی احمدی

   صفحه ۸

آخرین گلریزان 
 فرهادی

 و سلبریتی ها
برای آزادی مازیار

پسر 14 ساله پس از  4 سال به زودی 
به آغوش خانواده اش بازمی گردد

   صفحه ۲

 ارزان و آنالین
دهان تان را 
شیرین کنید

زنان خانه دار بازار قنادی های 
 سفارشی را با شیرینی خانگی

داغ کردند

 »دیوانه«
آمریکایی

 گزارشی از دروغ ها توهین ها
 و رسوایی های جنسی

یک رئیس جمهور

 گلزار: چیزی نشده
از گزینه های کمکی 

استفاده کردیم!
    مسئول نظرسنجی: شما رأی ات رو بده، به باقیش کاری نداشته باش!

    عادل فردوسی پور: مردم لطفا به نود رأی ندن که حق بقیه برنامه ها خورده نشه!

    زیرنویس تلویزیون: برگزاری انواع نظرسنجی ها، طبق دلخواه مشتری!

    مومیایی: چرا من جزو کاندیداها نیستم؟

#شما_انتخاب_کنید_ما_معرفی_نمیکنیم #زدیم_اون_کانال #شهرونگ

دستکاری آرای مردمی نظرسنجی صداوسیما به نفع مسابقه برنده باش

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتصد و چهل و دوم

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

شهر فرنگ
شهر زیبا سرگئی تونین|   کارتونیست | 

حسام حیدری
طنزنویس

در این روزها تالش مردهــا برای فرار 
از خانه تکانی عید به بیشــترین حد خود 
رسیده اســت. شــیوع انواع بیماری ها 
در بین مــردان خانــواده در این وقت از 
 سال به اوج رســیده و آنها اغلب مریض 
بــوده و در رختخواب هســتند. ناتوانی 
در بلند شــدن از جا، حساســیت شدید 
به تــی، جارو و تــرس از مواد شــوینده 
مهمترین نشانه های این بیماری هاست. 
البته تجربــه ثابت کرده زنــان خانواده 
که عموما پزشــکان قابلی نیز هستند، با 
این روش ها فریب نخــورده و معموال با 
استفاده از ترکیب شفابخش عرق نعنا – 
چای نبات همه آنها را شفا می دهند و به 
کار می کشند. در یک مورد خاص، مردی 
که بــرای فرار از خانه تکانی یک دســت 
خــود را از آرنج قطع کرده بــود با ابتکار 
عمل خانمش و اســتفاده از ترکیب زرده 
تخم مرغ و زردچوبه سیستم عصبی اش 
را بازیافت و دســت قطع شده اش دوباره 

شروع به رویش کرد. این اتفاق که بشدت 
مورد توجه محافل علمی و پزشکی دنیا 
قرار گرفت، به عنوان یک کشــف علمی 
در دانشگاه های معتبر دنیا ثبت شد و از 
خانم مورد نظر برای سخنرانی دعوت شد 
که البته ایشان به دلیل مشغول بودن در 
خانه تکانی موفق به این ســفر نشد. مرِد 
مصدوِم دســت درآورده نیز از همان روز 
بهبودی مشغول پاک کردن شیشه های 
منزل اســت و بعد از آن نیــز باید برای 

شستن دستشویی و حمام اقدام کند. 
تالش مردان برای بیمار نشــان دادن 
خود باعث شــده که گاهــی اوقات که 
واقعــا بیمار هســتند نیز کســی آنها را 
تحویل نگیــرد و به خیــال این که برای 
فرار از زیــر بار خانه  تکانی خودشــان را 
به موش مردگــی زده اند، بــه آنها محل 
نگذارند. براســاس آمار بیش از دویست 
مــرد مریض بــر اثــر همین اتفــاق و 
بی توجهی همسر در این ماه منجر به عید 
جان خود را از دســت داده اند. در مورد 
دیگر، مــردی که از مدت هــا قبل دچار 
مرگ مغزی شده و در کما به سر می برد، 
پس از این که همســرش با ســطل آب 

و تی باالی ســرش حاضر شد و ازجمله 
انرژی بخش: »با زبون خوش پا می شی یا 
این که خودم بلندت کنم« استفاده کرد، 
به ســرعت از جا برخاست و تی را گرفته 
و بدون هیچ حرفی مشــغول به کار شد. 
این اتفاق معجزه آسا باعث شده است که 
دانشــمندان به صورت متمرکز بر روی 
این ایــده فکر کنند که چطور می شــود 
مردان درحال مرگ را بــه این روش به 

دنیا بازگرداند. 
به هر حال آن چه مسلم به نظر می رسد 
این اســت که راه فرار مشــخصی برای 
فــرار از خانه تکانی وجود نــدارد و بین 
کتک خوردن از همسر یا خستگی ناشی 
از خانه تکانــی، دومی قابــل تحمل تر به 
نظر می رســد. بنده از ترکیب آب ولرم، 
ســفید کننده و ســرکه برای پاک کردن 
سرامیک ها و سطوح براق استفاده کرده 
و در زمان اســتفاده از مواد شیمیایی از 
ماسک اســتفاده می کنم. امیدوارم شما 
هم با اســتفاده از ایــن روش ها و رعایت 
اصول بهداشتی، جان سالم از خانه تکانی 
به در ببرید و  ســال خوبی در انتظارتان 

باشد.

چند پژوهش پزشکی در مورد خانه تکانی

تماشاخانه
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مترجم زن رئیس!  |شهاب نبوی| رئیس هر روز صبح 

خودش می آمد جلوی در خانه ما و من را به اداره می رســاند. 

نه این که عاشق چشم و ابروی من باشد، نه، من تا اداره وظیفه 

داشتم که اخبار روز ایران و جهان و حومه را که از قبل آماده کرده 

بودم، به او بدهم. زن رئیس توی خانه نمی گذاشــت رئیس اخبار ببیند و صبح 

تا شب ســریال ترکیه ای نگاه می کرد و هروقت رئیس می زد اون کانال تا اخبار 

ببیند، بهش می گفت: »تو دیه منو دوشت ندالی. بولو گمسو اخبالت لو نداه تون.« 

حقیقتش تنها وظیفه من خواندن اخبار نبود. حقیقتش این است که رئیس آدم 

پیر و فرتوتی بود و صحبت های همسر جوانش را نمی فهمید و من وظیفه داشتم 

صبح تا شب توی اتاق رئیس بنشینم که اگر یک وقت همسرش تماس گرفت، 

صحبت ها را ترجمه کنم. حقیقتش گاهی خانه شــان هم می رفتم. یک روز زن 

رئیس تماس گرفت و گفت: »کشاپد، بولو گمسو، دیه باهات دندگی نمی سونم. 

ســوهل دختل الله ام بالس پولته خلیده اما من دیبیست سیس دالم. تا پولسه 

نخلیدی نیای تونه عبدی.« برای رئیس ترجمه کردم که همسرش بسیار ناراحت 

و ناخرسند است از این که شوهر دخترخاله اش برایش اتومبیل پورشه خریده و او 

یک دستگاه خودروی ۲۰۶ بیشتر ندارد. همسر او آن قدر از این موضوع ناراحت 

است که او را غیربهداشتی خطاب کرده و همچنین آرزوی گم شدنش را کرده. 

رئیس هم که آخر هفته بود و حوصله دعوا و فاصله گرفتن را نداشت، گفت بهش 

بگو می خرم. همسرش این را که شنید، گفت: »قلبون اون دل ُدنده ات ساقولوی 

من.« به رئیس گفتم بسیار خوشحال شدند و از هیکل شما تعریف کردند. شغل 

من مهمترین شغل اداره اســت. اگر من نباشم، بهره وری رئیس شرکت بشدت 
پایین می آید.

فلکه اول

پوزش و تصحیح
پیام آمــد چرا دیروز در ســالروز درگذشــت 

مصــدق برایــش جشــن تولــد گرفتــه بودید؟ 

خانم باجی ضمن تنبیه عوامل مســئول این خطا 

گفــت: اوال عذرخواهــی را بــرای همیــن مواقع 

گذاشــته اند. دوم این مرد آن قدر بزرگ است 

که آمدن و رفتنــش هر دو به یک انــدازه موثر 

است. سوم، ماســتمالی نمی کنیم...این اشتباه 
را بر ما ببخشایید.

شهرام شهیدی  |  شهرونگ

|  محمد                رضا ثقفي  |   کارتونیست |
email: sunysaghafi@yahoo.com

شبگردی

 جدیدترین
روش های ترویج درختکاری

شهرام شهیدی
طنزنویس

پسر همسایه بیل به دست از خیابان رد می شد. 
خانم باجی پنجره را باز کرد و داد زد: »کجا؟ کجا؟« 
پسر همسایه گفت:» امروز روز درخت کاریه. میرم 

درخت بکارم. «
خانم باجی گفت: »شما وقتی میری جنگل، به 
درختا آسیب نرسون، نمیخواد درختکاری کنی. 
عکس و فیلم شکستن  شــاخه هات تو شبکه های 

مجازی دست به دست میشه. «
برادرم گفت: »باز بهتر از این شــوآف مسئوالن 
شهری نیست که سال به سال با یک نهال کوچک 
و یک  آفتابه آب، درختــکاری می کنند؟ اما همان 

دیشبش مجوز قطع یک باغ را  صادر کرده اند؟«  
روح آقاجــان از پشــت رف آشــپزخانه گفت: 
»درختکاری خیلی خوبه. نهال امروز، زغال فرداست ! 

قلیانی ها می فهمند که  چه تابستانی است! «
خانم باجی گفت: »باز این مثل نخود هر آش پرید 
وسط. شما یادت هست روزهای درختکاری به اسم 
گرفتن نهال رایگان  صبح از خانه می زدی بیرون و 

شب بی نهال به خانه برمی گشتی؟«  
عمه خانم گفت: »پس روز درختکاری رو به همه 
اونایی که رفتن و برنگشــتن و بعضی ها رو کاشتن 

تبریک بگیم.«
روح آقاجان گفت: »اما من واقعا برای بزرگداشت  
روز درختکاری کلی ایده دارم. مثال به منظور پیدا 
کردن راهکارهای   مفید جهت  جلوگیری از قطع 
درختان ابتدا باید محل مناســبی پیــدا کرد. لذا 
بولدوزرها  باید فورا بوســتان جنگلی  سر  خیابان 
را تخریب کنند و نســبت به قطــع انبوه درختان 
کهنسال اقدام کرده و  در مدت کوتاهی ساختمان 
مورد نظــر را ســاخته  و در اختیار فعــاالن حوزه 

درختکاری قرار بگیرند.«  
دختر خاله ام گفت: »من هم پیشنهاد می دهم اگر 
دیدید جایی درختی را قطع می کنند، فورا به جای 
دخالت در کار  نیروهای دوره دیده و اعتراض بی مورد 
و توقف بی جا که از قدیم گفته اند مانع کسب است 
و دخالــت در کار ماموران  معذور، گوشــی تلفن 
همراه تان را در آورده و با انداختن عکس -  ترجیحا 
سلفی  – و پخش آن در شبکه های مجازی  مجاز  با 

عامالن تخریب بشدت برخورد کنید.«  
پســرعموجان گفت: »حاال نوبت من اســت. 
پیشنهاد می دهم جهت جلوگیری از قطع درختان 
کمپین اعتراض تشکیل شود.  بعد در شبکه های 
مجازی گروه مدافعان درخت را تشــکیل دهید و 
برای شناخت بیشتر با اعضا و همدلی و هم زبانی با 
 آنها یک نشست صمیمانه در کافه رستورانی ترتیب 
دهید و ســرانجام از دل این همه فعالیت جانسوز 
همســر آینده خود  را انتخاب کــرده و به امر خیر 

ازدواج روی بیاورید.«
پدرم گفــت: »من هم عرضی داشــتم. یکی از 
بزرگترین راهکارهــای جلوگیــری از تخریب و 
فرسایش محیط زیست و در نتیجه  درختان روش 
منحصربه فرد گران شدن اجناس است. همان طور 
که می دانید نخستین شاخصه زندگی مرفه تولید 
زباله  بیشتر است که بزرگترین دشمن محیط زیست 
و درخت است. بنابراین وقتی اجناس گران می شود 
درواقع از تولید  زباله بیشــتر جلوگیری شــده که 

همین یعنی محافظت از محیط زیست و درخت!« 
صدای ناشناســی گفت: »بســتن و تعطیلی 
مطبوعات هــم یکــی از مهمتریــن و کاراترین 
روش های حفاظت از  محیط زیست در ایران است. 
به جای این که روزانه کلــی درخت قطع و در طی 
پروســه وقت گیر و هزینه بری تبدیــل به  کاغذ و 
روزنامه شود و در آن در مورد مضرات قطع درخت 

مطلب نوشته شود.«
خانم باجی پنجره را بست و گفت: »نخواستیم بابا. 

نخود نخود.«

یادداشت

این اعتماد که می گویند چی هست؟
حدود يك سال پيش بود كه اعالم 
شــد اطالعات بخشــي از كاربران 
فيس بوك لو رفته اســت. بالفاصله 
پس از تاييد اين خبر ارزش ســهام 
اين شركت ســقوط كرد. طي يك 
هفته ارزش ســهام آن 75ميليارد 
دالر )به اين رقم توجه كنيد كه دو 
برابر ارزش صادرات نفتي امســال 
ما اســت( كاهش يافت. چرا چنين 

مي شود؟
اعتماد بزرگترين ســرمايه يك 
شركت و شخص است. هنگامي كه 
از ميان برود، آثارش به ســرعت در 
بخش ارزش پولــي آن بازتاب پيدا 
مي كند. برخي شركت ها هستند كه 
برای آنها شــاخص اعتماد اهميت 
بيشتري دارد. به ويژه در رسانه ها، 
مقوله اعتماد در اوج اهميت است. 
اگر اعتماد به يك رسانه زايل شود، 
آن رســانه فاقد ارزش مالي خواهد 
بود و اگر از بودجه دولتي و عمومي 
يا رانت اســتفاده نكند، به سرعت 

ورشكسته خواهد شد.
توجه كنيم كه بي اعتمادي فقط 
ناشي از تخلف هاي عمدي نيست، 
اين بدترين شــكل از دست دادن 
اعتماد اســت، حتي نارسايی های 
غيرعمدي در يك موسسه و شركت 
نيز موجب بي اعتمادي مي شــود. 
اگر فيس بــوك آگاهانــه و از روي 
عمد از اطالعات كاربران اســتفاده 
غيرقانوني كــرده باشــد، اعتماد 
را بــه كلي از دســت مي دهد، ولي 
حتي اگر بر اثــر قصور مديريتی در 
آنجا، كساني توانسته باشند چنين 
سوءاســتفاده هايي كنند كه ربطي 
به اراده مديران فيس بوك نداشته 
باشــد، باز هم اعتمــاد و اعتبار آن 

شركت كاهش مي يابد.
حاال بياييــد به صداوســيماي 
خودمــان بپردازيم كــه گاه حتي 
يك نظرخواهي درست و درمان از 
برنامه هاي خودش را برنمي تابد و 
در نهايت كار به جايي مي رسد كه  

سعی می شود  برنامه محبوب مردم 
از جايگاه اول انداخته شده و برنامه 
ديگــري جايگزين آن مي شــود. 
دســت كاري در پيامك هاي مردم 
شــيوه اين تغيير است.  توجيهات 
صدا و ســيما برای ايــن موضوع 
هم قانع كننده نيســت و شــنيده 
نخواهد شــد، زيرا همه مي دانند 
كه مسئوالن شــبكه با برنامه نود 
اختالف جدي دارنــد و در مقابل 
از آن برنامه ديگــر حمايت كامل 
مي كنند و كســي نمي پذيرد كه 
اين اشــتباه تصادفي باشد- حتی 
اگر واقعا هم تصادفی باشد-  شايد 
اگر عكس ماجرا بود، مي توانستيم 
بپذيريم كه مســئوليت آن متوجه 
صداوســيما نيســت. در چنيــن 
شرايطی برای بازگشــت كمی از 
اعتماد از دســت رفته چاره ای جز 
پذيرش واقعيت و برخورد با عوامل 
خاطی نيســت اما اين راهی است 
كه در مملكت ما كمتر ســازمان و 

نهادی حاضر به انجام آن است.
حاال فرض كنيد صداوسيما يك 
موسسه خصوصي بود كه از بودجه 
عمومي و مردم بهره مند نمي شــد، 
چه اتفاقي مي افتاد؟ اوال اين كار را 
نمي كردند، چون موسسه خصوصي 
هيچ گاه برنامه مورد عالقه مردم را 
تضعيف نمي كند، چون حمايت از 
برنامه مورد عالقه مــردم براي آن 
درآمد دارد. دوم اين كه اگر اين كار 
بــراي يك موسســه خصوصي رخ 
مي داد، بالفاصله سهامش به حدود 
صفر مي رسيد! و ورشكست مي شد، 
چون هيچ عاقلي پول خود را صرف 

خريد چنين سهامي نمي كند.
ولــي االن نه صداوســيما داراي 
سهام اســت و نه مشكل مالي دارد، 
حتي مي خواهند از صندوق توسعه 
ملي نيــز بــراي آن بودجه تعيين 
كنند، پس چه باكي از زايل شــدن 
اعتبار و اعتماد. اصال آنان خواهند 

گفت كه اعتماد نمنه!

   صفحه 13

حاشیه نوییس

 دوباره برنامه عید؟ ما را شگفت زده کنید لطفا
انتخاب احســان عليخانی به عنوان مجری شبكه سه در 
ساعات تحويل  ســال در عين اين كه گويای تاكيد مديران 
شبكه بر برندها و سرمايه های سيماست، بيانگر  مشكالتی 

هم هست.
در ابتدا اگر بخواهيم بر وجه مثبت ماجرا تاكيد كنيم، بايد 
از روند روبه رشد احســان عليخانی و تبديل شدنش به يك 
برنامه ساز حرفه ای بگوييم كه باعث شده مديران رسانه اعتماد 
بی كران خود را شامل حال او كنند. از ساخت ماه عسل تا اجرا 
و تهيه برنامه پرهزينه ای مثل »عصر جديد« كه يك سوپر 
پروداكشن محسوب می شود، تا حاال تهيه كنندگی و اجرای 
برنامه شــب عيد. برنامه ای كه هميشه بر سر آن دعواست و 
به قول تلويزيونی ها گل برنامه های سيما محسوب می شود. 
پس جای شــكرش باقی است كه مديران شــبكه سه به 
مجری-پروديوسر درجه يك خود اطمينان كرده اند و بدون 
ريسك كار را دست كاردان داده اند. تصميمی كه نتيجه اش 
از حاال معلوم اســت: برنامه و ســاعاتی كه شبكه  سه ای ها 
را جلوی مردم و ديگر شــبكه ها شــرمنده نخواهد كرد و 
احتماال باز هم برنده اين ماراتن خواهند بود. همين كه آنها 
به برندهای ساخته شده رسانه بها می دهند، اين كه راحت از 
دارايی هايشان چشم پوشی نمی كنند و اين كه از قبل همه را با 
نام های عجيب ونامتناسب مأيوس نمی كنند، مايه خوشحالی 

است. اما اين تنها يك وجه قضيه است.
وجه ديگر داستان اين است كه با انتخاب احسان عليخانی 
ثابت می كنند كه چقدر دايره انتخاب و اعتمادشان كوچك 

اســت. اين همه تكرار نام عليخانی مطمئنا نه برای خودش 
خوشايند خواهد بود، نه برای مخاطبان و نه به اعتبار شبكه 
خواهد افزود. اين كه همه برنامه های حساس را به او بسپريم 
و - چنان كه شــنيده ها حكايت می كند- بقيه را از سر راه او 
كنار بزنيم و ايده  متفاوتی برای ارايه نداشته باشيم و همه چيز 
را به احسان بسپريم، مطلقا نشانه درايت و جسارت نيست. 
اين كه احسان ســوتی نمی دهد، قواعد بازی را می داند و با 
اعتبار و روابط و ايده هايش می تواند برنامه استانداردی برای 
ساعات دم عيد بسازد، از حاال گارانتی الزم را دارد. اما مديران 
برنامه ســاز جز اين كه باز هم از او انتظار داشته باشند خود و 

خالقيتش را خرج كند، چه چيزی رو می كنند؟
طبيعی است كه مديران سيما از خود می پرسند خب مگر 
قرار است چه فيلی هوا شود؟ احسان عليخانی خواهد آمد و 
به همكارانش خواهد گفت يك سری آيتم بامزه بسازند، چند 
تا چهره شاخ و سلبريتی هم به برنامه خواهند آمد، تا كمی 
گپ بزنند و برنامه را متنوع كنند، كمــی هم از چهره های 
خبرساز  ســال و حاشيه سازها دعوت می شــود بيايند و از 
خاطرات و وضعيتشان بگويند و سر مردم را گرم كنند. اين 
وسط برحسب ظرفيت و بلندپروازی مدير شبكه چند كليپ 
هم پخش خواهد شد، يعنی كمی موزيك و خواننده را هم 
می زنيم تنگ كار تا خوشی عيد تكميل شــود و تمام. اين 
همان كاری است كه كم و زياد، ديگر مجری ها در شبكه ها 

هم خواهند كرد.
ادامه در صفحه ۲
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پناهیان و رائفی پور 
در اتاق فکر یک پاتوق جهادی

 استارت  سرخابی ها در آسیا
  با کسب تنها یک امتیاز،  مایوس کننده بود

 رستوران »فانوس«
برند »اشکنه« را عرضه می کند!

 یک تساوی تلخ
و یک شکست  ویرانگر

ک
ی

�ب
ت

هفتــه اول دور گروهــی ليــگ قهرمانــان آســيا 
2019 كــه با تســاوی ذوب آهن در خانه آغاز شــده 
بود، ديروز بــا رويارويــی پرســپوليس- پاختاكور و 
الدحيل قطر- اســتقالل پيگيری شــد. بــا اينكه به 
نظر می رســيد ســرخابی های پايتخت كه روزهای 
خوبــی را در ليگ ايران ســپری می كننــد، بتوانند 
نمايش خوبی در گام نخســت داشــته باشــند، هفته 
 نخســت برای ايرانی ها بــدون برد به پايان رســيد. 
شــاگردان برانكو در ورزشــگاه آزادی در شرايطی كه 
حمايت هزاران هوادار را پشت سر خود می ديدند، در 
همان دقايق نخست روی اشتباهات خود و البته كمك 
داور شوكه شدند. بيكمانف توانست در موقعيت آفسايد 
گل اول پاختاكور را وارد دروازه پرســپوليس كند، اما 
كمك داور پرچم نزد تا سرخپوشــان عقب بيفتند. در 
ادامه البته ماريو بوديمير، مهاجم كروات پرســپوليس 

توانســت روی يــك ضربه دقيــق كار را به تســاوی 
بكشاند، اما نقشــه های برانكو برای به دست آوردن 3 
امتياز اين مســابقه فايده ای نداشت و تيم ازبكستانی 
هم باهــوش بازی كرد تــا بازی با هميــن نتيجه يك 
 بر يــك و توقف خانگی پرســپوليس به پايان برســد.

از سوی ديگر اســتقالل كه يكی از آماده ترين تيم های 
اين روزهای فوتبال ايران به شــمار می رود، می دانست 
بازی سختی مقابل الدحيل پرســتاره خواهد داشت. 
بــا اينكه نيمه اول هــر طور بود برای اســتقاللی ها به 
خيــر گذشــت، در نيمــه دوم تيم قطری هــر كاری 
 خواســت روی دروازه تيم وينفرد شــفر انجــام داد.

مهدی بن عطيه، يوســف العربی و عفيف 3 بار دروازه 
مهدی رحمتی را باز كردند تا استقالل با يك شكست 
ســنگين و تلخ كارش را در گروه مرگ ليگ قهرمانان 

آسيا آغاز كند.

 استارت تلخ سرخابی ها در آسیا


