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سینمایایران،یکیازبهترینسالهایشراسپریمیکند
نگاهیانداختیمبهآنچهکهقراراستبهجشنوارهبیاید

قیصربرمیگردد،زاپاتایبدلیهمهست
دوفیلمایرانیدرفهرستفیلمهایقرنگاردین

اصغروعباسهمچناندرمیانبزرگان!

شــهروند| هفته گذشــته نشــریه انگلیسی 
گاردین خبر از انتشــار فهرســت ۱۰۰ فیلم برتر 
قرن ۲۱ داد؛ فهرستی شامل بهترین های سینمای 
جهان در بیست  ســال اخیر که سینمای ایران نیز 

در آن حضور دارد.
ســینما و ســینماگران ایران در فهرست 100 
فیلم برتر قرن 21 با دو فیلم ده عباس کیارستمی و 
جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی حضور دارند. 
دو فیلم از دو طیف متفاوت سینمای جشنواره ای 
ایران که ســر یکــی از این دو طیف کیارســتمی 
اســت که تا همین چند  ســال پیش الگوی اغلب 
فیلمسازان ایرانی دلبسته به موفقیت های جهانی 
بود و ســر طیف دیگرش هم اصغر فرهادی که با 
داســتان های پرتنش اخالق گرایانــه اش درباره 
طبقه متوســط شهرنشــین ســلطه ســینمای 
جشنواره ای واقع گرایانه از جنس کیارستمی را در 
سینمای جشنواره ای ایران از بین برد و خود بدل 

به الگویی جدید برای سینماگران دنباله رو شد!
در فهرست گاردین جدایی نادر از سیمین اصغر 
فرهادی که با افتخاراتی مانند گلدن گلوب بهترین 
فیلم غیرانگلیسی، خرس طالیی جشنواره برلین، 
جایزه ایندیپندنت اسپیریت و سزار و البته اسکار 
یکی از موفق ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران 
در عرصه بین الملی اســت، در جایگاه سی و ششم 
قرار گرفتــه و فیلم ده عباس کیارســتمی نیز که 
روایتگر زنی است که درون خودرویی نشسته  و در 
10 سکانس با پنج شخصیت دیگر، گفت وگوهایی 
انجــام می دهد و نمایی از زندگــی زن امروزی در 
ایران را نشان می دهد رتبه هفتادوششم را به خود 

اختصاص داده است. 
درمورد این فهرست نکته مهم این که فیلم هایی 
مانند خون به پا خواهد شــد پل توماس اندرسون، 
دوازده  سال بردگی اســتیو مک کوئین و پسرانگی 
ریچارد لینکلیتر رتبه های اول تا ســوم را به خود 
اختصاص داده اند. ســه فیلمی که بعد از موفقیت 
اســکاری آنها )به خصوص دو فیلم اول که بهترین 
فیلم اسکار در  ســال ساخت شان شدند( انتقادات 
زیادی به این قضیه ابراز شــد و منتقدان بسیاری 
از غلبه ســلیقه عامه بر ســینمای جهان نالیدند. 
اما جالب این که کمی بیشــتر از 10  ســال بعد از 
اسکار خون به  پا خواهد شد، همان منتقدان همان 
فیلم های مــورد انتقاد را به  عنــوان بهترین های 

بیست  سال اول قرن بیست ویکم انتخاب کردند!

هیجان انگیز

تیتراژ پایانی ســریال »ترور خاموش« قرار بود به خوانندگی مازیار فالحی از شــبکه یک پخش شود، اما ظاهرا 
تلویزیون با آن موافقت نکرده، بنابراین رضا یزدانی جای او را در تیتراژ سریال گرفته است. او به تازگی در اینستاگرام 
درباره قطع همکاری اش با این سریال توضیح داده است: »در رابطه با تیراژ سریال »ترور خاموش« که قرار بود با صدای 
من از شبکه یک سیما پخش بشه، به اطالعتون می رسونم علیرغم تغییرات زیادی که از من خواسته شد تا در این 
قطعه برخالف میلم اعمال کنم، پس از انجام اصالحات متعدد در پایان خبر رسید که کل این قطعه مجوز پخش از 

تلویزیون نخواهد داشت. لذا من در این سریال با دوستان عزیز همکاری نخواهم داشت.«

مازیارفالحی
مجوزپخش
نگرفت

ره
چه

پوالد امین| چند سالی می شود که رســانه ها و منتقدین از تغییر نسل سینمای 
ایران می گویند. این که سینماگران مهم این سال ها دیگر  آنهایی نیستند که تا همین 
چند سال پیش صاحب نامان و بزرگان سینمای ایران به شــمار می آمدند. درواقع در 
10 سال اخیر ظهور و  رشد یکسری سینماگر جوان باعث شده فیلمسازان قدیمی ما آن 
هیمنه خود را از دست بدهند- و جلوه بارز این امر را در  جشنواره های اخیر دیده ایم که 
فرهادی ها و نعمت اهلل ها و مهدویان ها و روستایی ها و حتی درمیشیان ها و جاویدی ها 

توانسته اند فیلم های  فیلمسازان قدیمی را در سایه قرار دهند.
البته در این تغییر نسل ضعف آثار اخیر فیلمسازان قدیمی هم نقش مهمی داشته. 
مرور رخدادهای نمایش جشنواره ای آخرین فیلم های  فیلمسازان قدیمی، قاتل اهلی 
کیمیایی، اشــباح مهرجویی، دلم می خواد فرمان آرا، به وقت شام حاتمی کیا و... نشان 
می دهد که چگونه  این فیلمســازان آن جایگاه یکه و یگانه خود را در سینمای ایران از 
دست داده اند. اخبار سینمایی روزهای اخیر اما خبر از اتفاقی می دهد که می توان آن را 
آواز قوی دو نسل قدیمی تر فیلمسازان ایران خواند. این که  اخبار فیلمسازی همزمان 
بزرگانی چون مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، ابراهیم حاتمی کیا و زمزمه های 
فیلمسازی رخشان  بنی اعتماد، تهمینه میالنی و بهمن فرمان آرا در رسانه ها منتشر 
می شود، می تواند خبری جذاب و البته امیدوارکننده باشــد که قایل به  این واقعیت 
اثبات شده هستند که خالقیت هنری بسته به سن وسال نیست. خبر فعالیت این بزرگان 

همچنین نوید جشنواره ای پروپیمان را نیز در بطن و متن 
خود دارد. بخصوص اگر در نظر آوریم که  جوان ترهایی 

چون حمید نعمت اهلل، محمدحسین مهدویان، رضا 
درمیشیان و خیلی های دیگر نیز امسال با فیلم های 
جدیدشان در  جشنواره حضور خواهند داشت. این 

یعنــی رقابتی جذاب بین نســل جدید و 
قدیم- رقابتی به قدمت تمام تاریخ که 
بخصوص در  دهه های اخیر تحوالت 

عمیقی از متن آن زاده شده است.
مسعود کیمیایی

کیمیایی که دو سالی می شود 
در پی ساخت فیلم »خون شد« 
اســت، ظاهرا فیلمبرداری این 
فیلم را در ســکوت کامل خبری 

در تهران و  گچســر آغاز کرده است. 
فیلمــی کــه به گفته خــود آقای 
کارگردان »حال وهــوای قیصر را 
پس از ۵۰ ســال خواهد داشت«. 

گروه تولید فیلم  در روزهای پیش تولید کار از انگیزه فوق العاده مسعود کیمیایی برای 
ساخت سی امین فیلمش گفته اند. موضوعی که هواداران کیمیایی  را به بازگشت استاد 
به روزهای اوجش امیدوارتر می کند؛ امیدی که البته در تمام12-10 سال اخیر درنهایت 
ناامید شده است!  دیروز سینماایده آل خبر دیگری درباره خون شد منتشر کرد که این نیز 
امیدوارکننده بود. اعالم اسامی سعید آقاخانی، نسرین مقانلو،  لیال زارع و بهاره کیان افشار 
به عنوان بازیگران »خون شد« حکایت از تغییری آشکار در گروه بازیگران فیلم مسعود 
کیمیایی دارد.  این که کیمیایی تصمیم گرفته آن دایره بسته عوامل همیشگی اش را 

شکسته و سراغ تیپ دیگری از بازیگران برود، می تواند  امیدواری ها را افزایش دهد.
داریوش مهرجویی

سال ها بود که داریوش مهرجویی قصد داشت سنتوری 2 را بسازد. فیلم ناکامی که 
توقیف شد تا هم تهیه کننده اش به قول قدیمی ها دق  کند و هم بازیگرش جالی وطن را 
ترجیح دهد. سنتوری 2 اما به دالیل گوناگون جلوی دوربین نرفت و مهرجویی درنهایت 

اعالم  کرد که المینور را می سازد که گفته می شود در حقیقت همان سنتوری 2 است! 
المینور که براساس فیلمنامه ای مشترک از وحیده محمدی فر و داریوش مهرجویی به 
تهیه کنندگی رضا درمیشیان و بازی علی  نصیریان، سیامک انصاری، مهرداد صدیقیان 
و پردیس احمدیه تولید می شود، بازگشــت داریوش مهرجویی پس از 6 سال دوری  از 
عرصه سینماســت. ظاهرا مهرجویی به گواهی نام فیلمش دوباره ســراغ موسیقی و 
نت های آن را گرفته. همین هم موجب شده که  بسیاری اعتقاد داشته باشند 

که این فیلم درواقع همان سنتوری 2 بدفرجام است. دنباله فیلمی که به رغم این که روی 
پرده نرفت، اما  با آن داستان تاثیرگذار درباره خودویرانگری یک هنرمند تبدیل به یکی از 

محبوب ترین فیلم های مهرجویی شد. آیا المینور هم این  راه را خواهد رفت؟
ابراهیم حاتمی کیا

بعد از خودداری شماری از بازیگران ازجمله فاطمه معتمدآریا، محمود پاک نیت و 
حتی عزت اهلل رمضانی فر که نام فیلم خروج  حاتمی کیا را ترند کردند، در روزهای اخیر 
توییت یک روزنامه نگار سینمایی نیز فیلم جدید ابراهیم حاتمی کیا را به متن بحث های 
 مجازی آورده. توییتی که گفته حاتمی کیا در این فیلم نیز بســان چند فیلم دیگرش 
 از یک فیلم شناخته شــده بین المللی و این بار »زنده  باد زاپاتا« ساخته تحسین شده

 الیــا کازان درباره  رهبر انقالبی مکزیک که شــورش دهقانان را رهبــری کرد، الهام 
گرفته ! البته از همان زمان که خبر آمد حاتمی کیا فیلمی درباره اعتراض کشــاورزان 
به دولت خواهد ساخت، می شــد حدس زد که نگاه  اسطوره پرداز او بی اشاره به زاپاتا از 
کنار این داستان نخواهد گذشت. فیلمی که ظاهرا براســاس رخدادهای واقعی یک 
شهر کوچک  در زمین سیل بهاری امسال ساخته می شــود و درباره تعدادی کشاورز 
است که زمین های آنان را ســیل از بین برده و حاال آنها سوار  بر تراکتور برای اعتراض 
به دولت به تهران می روند.کنجکاوی برانگیزترین مورد درباره خروج مربوط به سویه 
نگاه این فیلم است. حاتمی کیا همیشه فیلمسازی با ادبیات رسمی و مورد اعتماد تلقی 
شده برای همین هم خیلی ها منتظرند ببینند اعتراض حاتمی کیا و اوج چه سطحی  را 
شامل خواهد بود؛ و آیا جز انتقاد کلیشه ای به دولتی ها به موارد ریشه ای تری نیز خواهد 
پرداخت یا نه.  خروج از همین آغاز کار جنجالی بوده. با خودداری عده ای از همکاری با 
حاتمی کیا. با موضوع حساسیت برانگیزش. و البته تغییر  آن تیم همیشگی و استفاده از 
بازیگرانی چون فرامز قریبیان و پانته آ پناهی ها که بعضی ها آن را نشانی از تغییری بزرگ 

در  سینمای حاتمی کیا نامیده اند.  
جوان ها

محمدحسین و حمید نعمت اهلل هم امسال فیلمی جلوی دوربین برده اند. مهدویان 
با درخت گردو؛ که شنیده ها و شــایعاتی که در مورد  اختالفات رضوی و مهدویان بر 
سر این فیلم مطرح شده آن را بدل به فیلمی کنجکاوی برانگیز کرده. بخصوص وقتی 
ادعاهای  اخیر مهدویان را مبنی بر این که دیگر قصد ساخت فیلم سیاسی ندارد، کنار 
این شایعات قرار دهیم،  معلوم می شــود که انگار   »چیزکی« وجود دارد که باعث این 
شایعات شده اســت! برای همین هم هست که شایع شــده که این کارگردان با فیلم 
جدیدش خیلی ها  را شوکه خواهد کرد. فیلمی که در سر و شکل هم متفاوت از دیگر 
کارهای مهدویان اســت و مثال از یک تیم جدیدی از بازیگران  چون مهران مدیری و 
پیمان معادی استفاده کرده است.  قاتل و وحشی حمید نعمت اهلل هم پروژه مهمی است. 
ششمین فیلم   نعمت اهلل یک اکشن جنایی پرتحرک است که در آن بازیگرانی  چون 
لیال حاتمی، شهرام حقیقت دوست، امین حیایی و ستاره اسکندری بازی دارند. 
یکی از کنجکاوی برانگیزترین موارد در این فیلم  سومین همکاری نعمت اهلل 
با لیال حاتمی است که گفته می شــود در این فیلم مرزهای جدیدی را در 
بازیگری لیال درنوردیــده.  مجبوریم رضا درمیشــیان نیز از فیلم های 
مهم امسال است. درمیشــیان در پنجمین فیلمش بعد از »بغض«، 
»عصبانی نیستم!«،   »النتوری« و »یواشکی« از بازیگرانی چون فاطمه 
معتمدآریا، بهمن فرمان آرا، نگار جواهریان، پارسا پیروزفر و پردیس 
احمدیه  ســود جســته. ترکیبی جذاب برای فیلمی که حواشی 

کارگردانش آن را به خودی خود بدل به فیلمی حساس می کند! 
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اگراحساسخواببهشما
دستداددرمکانامنیمانند
پارکینگهایجادهای،خودرو
رامتوقفکنیدوازتوقفدر
شانهبزرگراهخودداریکنید.

وبازهمگافوحشتناکعلیفر
سیدجاللدرترکیبلوانته

دیروز در جریان گزارش بازی تیم های رئال مادرید 
و لوانته، علیرضا علیفر گزارشگر پرسروصدای تلویزیون 
جامعه فوتبال دوســت را باز هم حیــرت زده کرد و از 
حضور سیدجالل حســینی  کاپیتان پرسپولیس در 
ترکیب لوانته خبر داد. ویدیو این سوتی وحشتناک او 
هم در فضای مجازی سروصدای زیادی به راه انداخت. 
علیفر البته بعد از مسابقه در گفت وگویی با خبرآنالین 
 درباره تــازه تریــن گاف تاریخی خــود در توجیهی 
خنده دار گفته اســت:»من قبل از بازی در اســکای 
اسپورت، نام ســیدجالل را دیدم و نه تنها در این بازی 
بلکه در سه بازی قبلی هم طبق نوشته اسکای اسپورت، 
سیدجالل در ترکیب این تیم حضور داشته است، اما 
من در میانه های نیمه اول فهمیدم که نام بازیکن اصلی 
چیســت و این موضوع را تصحیح کردم« او در پاسخ 
به این موضوع که دیگر همه می دانند ســید جالل در 
پرسپولیس بازی می کند و امکان ندارد به اللیگا رفته 
باشد هم گفت:»بعضی وقت ها بازیکن ها سه سوت به 
تیم دیگر می روند و هیچ اطالع رســانی ای هم صورت 
نمی گیرد. من مالکم سایت های جهانی است و اسکای 

اسپورت هم اصال قابل ویرایش نیست و معتبر است.
علیفر هم چنین در پاســخ به این موضوع که گفته 
می شود از قصد این اشتباهات را انجام می دهد تا توی 
دید باشــد هم این توضیحات را ارائــه می دهد:» من 
با این سابقه و 25 ســال کاری که انجام دادم، در حد و 
اندازه های خودم مشهور هستم و نیازی به انجام دادن 
این کارها ندارم. من در خیابان با عینک و کاله، حاضر 
می شوم تا مردم من را نشناسند« گفتنی است دیروز 
در خبرها هم آمد که این گزارشــگر تا اطالع ثانوی از 
گزارش مسابقات فوتبال محروم شده و احتمال دارد 

دیگر اجازه گزارش مسابقات فوتبال را به او ندهند.

خبر

اینپرسپولیسیراببروازبحرانخارجشو!
استراماچونیامروزدرحالیمقابلتیممهدیتارتارقرارمیگیرد

کهدرحسرتبردمانده؛آنهامیخواهندقبلازپرسپولیسهفتهسومرابابردپشتسربگذارند

حمیداستیلی
زیرچشمینیمکتامیدرادنبالمیکند؟

سکوتمشکوکمدیرتیمبحرانزدهشایعاترابهاوجرسانده؛انگاربایدفرهادمجیدیرارفتنیبدانیم

شهروند| اوضاع تیم فوتبال امید در فاصله کمتر 
از 4 ماه تا شروع مرحله نهایی انتخابی المپیک اصال 
مساعد نیست. انتقادهای زیرپوستی از وضع این 
تیم بعد از ســرمربیگری فرهاد مجیدی به گوش 
می رسید اما 2 شکست اخیر مقابل ازبکستان در 
بازی های تدارکاتی انتقــادات را علنی کرد و حاال 
شایعاتی درباره تغییرات روی نیمکت این تیم هم 

به گوش می رسد. 
حکم اخراج مجیدی صادر می شود؟

بعد از دو شکست متوالی برابر ازبکستان انتقادها 
از فرهاد مجیدی به اوج رسیده و تقریبا هیچ کس به 
المپیکی شدن این تیم امیدوار نیست. این در حالی 
است که فرهاد مجیدی هنوز هیچ مسابقه رسمی 
را با امید ها پشت ســر نگذاشته و چند ماه بیشتر 

نیست جای کرانچار اخراجی را روی نیمکت این تیم گرفته است. 
حاال در فاصله کمتر از 4 ماه تا شروع بازی های انتخابی المپیک 
برخی شایعات حکایت از تصمیم فدراسیون برای اخراج فرهاد 
مجیدی دارد؛ اتفاقی که شاید در انتظار تأیید کمیته فنی و رئیس 

فدراسیون باشد. 
سکوت عجیب استیلی

بعد از بازگشت از ازبکســتان حتی فرهاد مجیدی که کمتر 
مصاحبه می کند هم به انتقادات پاسخ داده بود؛ اما حمید استیلی 
که به نوعی مسئول اصلی تیم امید در یک  سال و نیم اخیر بوده، 
پاسخی به منتقدان نداده و سکوت را پیشه کرده است. استیلی که 
به عنوان مدیر تیم امید تا حدودی در امور فنی هم دخالت می کند 
و رابط بین کادرفنی و فدراسیون است، در زمان انتخاب سرمربی 
جدید مخالف حضور فرهاد مجیدی بود. او حتی در ماه های اخیر 
روی بحث کم تجربه بودن مجیدی هم چند مصاحبه انجام داده 
و به نظر می رســد خیلی به این کادر فنی خوشبین نیست. از 
سوی دیگر در گزارش های انتقادی منتشرشده هم کسی حمید 
استیلی را نشانه نرفته و بیشتر منتقدان به رئیس فدراسیون و 
کمیته فنی انتقاد می کنند که چرا قبل از انتخاب مجیدی به فکر 
چنین روزهایی نبودند. البته که بیش از همه فعال فرهاد مجیدی 
مورد انتقاد قرار گرفته است؛ تا جایی که برخی مدعی شده اند او 

حتی برخی از بازیکنان تیمش را هم نمی شناسد!
آقای مدیر، سرمربی می شود؟

حســرت 44 ســاله برای صعود به المپیــک باعث ایجاد 

حساســیت های زیادی روی وضع این تیم شــده اســت؛ اما 
فدراسیون در این دوره هم نتوانست شرایط مساعدی را برای 
امیدها به وجود بیاورد. اضافه شــدن امید نمازی به کادر فنی 
در اردوی ازبکستان این شایعه را قوت بخشید که فدراسیون 
چندان به توانایی های فنی مجیــدی ایمان ندارد و می خواهد 
کادر فنی را تقویت کند. حاال که شایعه اخراج فرهاد مجیدی 
بیش از پیش جدی شده، گفته می شود یکی از گزینه های اصلی 
فدراسیون برای هدایت امیدهای فوتبال ایران حمید استیلی 
است. او که به واسطه سرپرستی در یک سال ونیم اخیر، با شرایط 
این تیم و همه بازیکنان موجود در رده سنی امید آشناست، از 
نگاه فدراسیون می تواند بهترین گزینه در شرایط فعلی باشد. 
با توجه به این که بسیاری از مربیان هم اکنون درگیر مسابقات 
لیگ هستند، قطعا دست فدراســیون برای انتخاب جانشین 
مجیدی خیلی باز نیســت؛ اگر چه از امید نمازی هم به عنوان 
یکی از گزینه های موجود نام برده می شود. باید دید در روزهای 
آینده کمیته فنی فدراسیون و شخص تاج چه تصمیمی برای 

آینده تیم امید خواهند گرفت.
پاسخ مبهم فرهاد 

فرهاد مجیدی در روزی که شایعات پیرامون اخراجش 
اوج گرفته بود، در پستی اینستاگرامی به مطالب انتقادی 
رســانه ها واکنش نشــان داد و در نهایت نوشت: »به 
ســفارش دهنده های مطالب یک بار دیگر هشدار می 

دهم: حق دخالت ندارید«!

شهروند|  از 5 مسابقه باقیمانده هفته سوم 
لیگ برتر، 4 بازی امشب و یک بازی فردا شب 
برگزار خواهند شد. ســوت آغاز بازی تمام این 
مسابقات از ساعت 19:45 زده خواهد شد و همه 
منتظر هستند ببینند چه نتایجی در این بازی ها 

رقم خواهد خورد.
 استقالل به دنبال

 نخستین برد با استراما
استقالل در یک بازی بسیار سخت امشب باید 
مقابل نفت مسجدسلیمان در این شهر به میدان 
برود. تیم استراماچونی بعد از شکست هفته اول 
مقابل ماشین سازی و سپس تساوی مقابل فوالد 
در هفته دوم، حاال برای راضی کردن هواداران خود 

محکوم به کسب سه امتیاز است اما شاگردان  مهدی تارتار هم 
قطعا در خانه به همین راحتی ها به استقالل باج نخواهند داد. 
گرمای هوا و شرایط نه چندان خوب زمین مسابقه هم قطعا 
روی کیفیت بازی استقالل تأثیر می گذارد. به هرصورت این 
نکته را هم درنظر بگیرید که استقالل بازی بعدی اش را باید 
مقابل پرســپولیس برگزار کند و امتیاز ازدست دادن مقابل 
نفت مسجدســلیمان قطعا دوباره این تیــم را وارد بحران 
می کند. نفتی ها هم دو بازی قبلی خود را مساوی کرده اند و 
می خواهند از این بازی خانگی هرطور شده، امتیاز بگیرند. 
این مسابقه ســاعت 19:45 امشب در ورزشگاه شهیدبهنام 

محمدی مسجدسلیمان آغاز خواهد شد.
دیدنی و هیجان انگیز در اصفهان

ذوب آهن و تراکتورســازی هم از ساعت 19:45 یکی از 
جذاب ترین مسابقات هفته سوم لیگ برتر را در ورزشگاه 
فوالدشهر برگزار خواهند کرد. تیم منصوریان در دو بازی 
قبلی خود تنها یک امتیــاز گرفته و مقابل تراکتور، مدعی 
چهار امتیازی لیــگ صف آرایی خواهد کرد. شــاگردان 
مصطفی دنیزلی هم بعد از شکست دادن پرسپولیس، انگیزه 
زیادی برای ادامه دادن به مسیر موفقیت دارند و می خواهند 
با دست پر اصفهان را ترک کنند. ذوبی ها هم خوب می دانند 
که باختن به تراکتور آنها را وارد بحران می کند و به همین 
ترتیب آنها هم می خواهند هرطور شده، اولین سه امتیاز 

فصل خود را از این بازی بسیار سخت دشت کنند. 
جنگ قعرنشینان

شاهین شهرداری بوشــهر و پیکان تنها تیم های لیگ 
هستند که هر دو بازی اول خود را باخته اند و حاال قرار است 
در هفته سوم در ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر از ساعت 
19:45 مقابل هم قرار بگیرند. سایپا و نساجی مازندران دو 
تیم چهار امتیازی جدول هم در همین ســاعت در تهران 

مقابل هم بازی خواهند کرد.
کالدرون حق اشتباه ندارد

آخرین بازی هفته ســوم لیــگ برتر اما فردا شــب در 
ورزشــگاه آزادی بین تیم های پرسپولیس و صنعت نفت 
آبادان برگزار خواهد شــد. مدافع عنــوان قهرمانی بازی 
سرنوشت ساز هفته دوم مقابل تراکتور را در تبریز واگذار کرد 
و امتیاز ازدست دادن مقابل حریف خوزستانی، قطعا اوضاع 
سرخپوشان را بحرانی خواهد کرد. آن هم یک هفته قبل از 
دربی! هواداران پرسپولیس درشرایطی فقط از تیمشان برد 
می خواهند که صنعت نفت حریف پرسپولیس از دو بازی 
قبلی 4 امتیاز گرفته و همین حاال هم یک امتیاز بیشتر از 
پرسپولیس در جدول دارد. به همین ترتیب باید گفت که 
کالدرون و شاگردانش کار راحتی مقابل صنعت نفت درپیش 
 ندارند و کوچکترین اشتباه از ســوی آنها به فاجعه ختم 

خواهد شد.


