
های  جواب  شود  می  شروع  که  رمضان  ماه  سال  هر 
متعدد و جالبی به این سوال داده می شود. تحقیقات علمی 
داده  انجام  روزه  مورد  در  غربی  دانشمندان  که  متعددی 
کرده اند  تایید  برای سالمتی  را  روزه  العاده  فوق  فواید  و 
بخشی از این استدالل ها هستند. جدای از اینکه هرگز 
ارائه نمی شود این سوال  برای این پژوهش ها مستندی 
به حفظ سالمت  روزه  ارزش  اگر  ماند که  پاسخ می  بی 
است تفاوت روزه با رژیم های غذایی چیست؟ برخی دیگر 

می گویند روزه برای این است که با درد فقرا آشنا شویم؛ 
افطار مطمئن  از حاضر بودن غذا در موقع  اما کسی که 
است چطور می تواند درد فقرا را درک کند؟ قصد ندارم 
دالیلی که برای روزه گفته می شود را مرور کنم و بعد 
چرا  که  است  این  من  سوال  ردکنم.  را  آنها  یکی  یکی 
تالش می کنیم برای روزه دالیل سطحی دست و پا کنیم 
در حالی که موالنا هدف اصلی روزه را در قرن هفتم گفت 

و داستان را تمام کرد:

این دهان ب  ستی دهان  ی باز ش  د
تا خورن  ده لق  مه های راز ش  د

لب فروب  ند از طعام و از شراب
سوی خوان آسمانی ک  ن شتاب

گر تو ای  ن ان  بان ز نان خالی کن  ی
پر ز گوهرهای اج  اللی کن  ی

طفل جان از شیر شی  طان باز ک  ن
بعد از آن  ش با مل  ک انباز ک  ن

چ  ند خوردی چرب و شی  ری  ن از طعام
امتحان ک  ن چ  ند روزی در صیام
چ  ند شب ها خواب را گ  شت  ی اسی  ر

یک شب  ی بی  دار ش  و دول  ت بگی  ر
آغاز این ماه مبارک، ماه آزادی و رهایی از خود را به 

همه پاکدالن عالم تبریک عرض می کنیم.
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 دوست دارم در قاموس واژگانم، رمضان، فصل 
عاشقی باشد، فصل عشق بازی بنده با محبوبش! 
مطلوب  آنچه  چشم داشتی  بی هیچ  که  روزهایی 
محبوب است انجام می دهی و آنچه نمی خواهد را با 
کمال میل بر خود حرام می داری؛ عاشقانه مطیع و 
فرمان برش می شوی تا مبادا یار از تو دل گیر شود! 
آری خدا هم که خود گفته همه چیز را حتی پیش 
از وجودت، پیش کش حضورت کرده و این غایت 
دل ها  که  چرا  دارم  دوست  را  است!رمضان  عشق 
هوای خوبی و مهربانی به سرشان میزند، هر چند 
این ماه برای اکثر مردم خالصه شده است در زاری 
زودگذری برای طلب مغفرت ایشان و گاه هم ادای 
بارگاه  از  برای رفع مجازات و طلب ثواب  تکلیف، 
خداست  گردن  بر  ِدینی  گویا  باری تعالی؛  حضرت 
برای بخشایش و پاداش... که این روزها در سایه ی 
یکسونگری های مذهبی، از چاشنی تقوا و اعتقادش 

کاسته شده است و بر اجبارش افزوده...
اما هرچه باشد، باز همان رمضانی می شود که ماه 
خوبی و مهربانی است، حتی با عصبیت خشک دم 
افطار و یکنواختی پخش دعاهای روزانه ...رمضان 
روزانه«  عادتهای  همه  »شکستن  یک جورهایی 
سرمایه داری«  عقالنیت  »بحران  شاید  و  است، 
است ماهی که نمایی ازین واقعیت است که »جهان 
دیگری هم ممکن است، جهانی که می تواند بهتر 
از این جهان باشد. جهانی توأم با نظمی عادالنه و 

زندگی ای انسانی«.
دعایی که در صحیفه سجادیه ذیل دعای ورود 
و  خواندنی  بسیار  است  شده  آورده  رمضان  ماه  به 
دلنشین است:پروردگارا بر محمد و دودمانش درود 
فرست و ما را از الحاد در توحیدت، کوتاهی در ثنا 
و ستایشت، و تردید در آیین و شریعتت، و کوری و 
بی بصیرتی از راهت، و سهل انگاری و بی مباالتی 
در اکرامت و فریب دشمنت شیطان رانده شده، دور 
از  که  است  کتابهایی  آن  از  سجادیه  دار...صحیفه 
و  دعا  تنها  که  کتابی  آموخت،  باید  ها  درس  آن 
نجواهای شبانه یک شخص خاص در 1400 سال 
پیش نیست، بلکه روش است. آیین است. به قول 
شریعتی، مکتب سجاد، آگاهی، عشق، نیاز و جهاد 

در نیایش است. و ای کاش درک کنیم...

کوتاه ورزشی

»عهد  دوران  به  جهان  ورود  سالگرد  امروز 
ُوسطا«  قرون  تاریخي»  دوران  پایان  و  جدید« 
معروف  دوم  محمد   1453 سال  مي   28 است. 
)کنستانسینوپولیس،  قسطنطنیه  شهر  »فاتح«  به 
کنستانتینوپل، شهر کنستانتین( را تصرف کرد، آن 
را اسالمبول نامید و تاریخ نگاران این روز را پایان 

قرون وسطا قرارداده اند.
از  یکی  غربی  اروپای  تاریخ  در  وسطی  قرون 
مهم ترین مراحل تاریخی است که از 400 میالدی 
تا 1400 میالدی را در برمی گیرد. در این دوران 
مسیحیت به عنوان یک مکتب کلی بر تمام جامعه 
سیطره انداخته و هیچ حرکتی خارج از این مسئله 
قابل تبیین نیست. دین نوعی اقتدار همه گیر دارد 
و حوزه سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ و افراد 

را تحت نظارت و کنترل دقیق خود دارد.
سقوط قسطنطنیه به واقعه فتح استانبول پایتخت 
عثمانی  ترکان  توسط  که  شرقی  روم  امپراتوری 
با  عثمانی  سپاه  فرماندهی  می شود.  گفته  داد  رخ 
امپراتور کنستانتین یازدهم  سلطان محمد فاتح و 
امپراتوری روم شرقی  پاالیولوگوس فرمانده سپاه 
بود. محاصره از جمعه ۶ آوریل 1453 تا سه شنبه 
به  یولیانی(  گاه شماری  )طبق  مه همان سال   2۹

طول انجامید.
سقوط قسطنطنیه، پایان امپراتوری بیزانس را بعد 
از 1100 سال رقم زد و ضربه بزرگی برای جامعه 
مسیحیت بود. بعد از پیروزی، سلطان محمد فاتح 
عثمانی  امپراتوری  جدید  پایتخت  را  قسطنطنیه 
قرار داد. چندین روشنفکر و دانشمند یونانی و غیر 
یونانی این شهر را قبل و بعد از محاصره به مقصد 
کتابهای  که  دانشمندان  این  کردند.  ترک  ایتالیا 
ایتالیا  به  داشتند،  خود  با  باستان  دوران  از  زیادی 
مهاجرت کردند و ضمن اشاعه کتب باستان، علوم 
به آن سرزمین  با خود  را  باستان  یونان  ادبیات  و 
منتقل ساختند و همچنین با تکمیل صنعت چاپ 
انتشار  به  بزرگی  کمک  میالدی   145۷ سال  در 
ادبی  نهضت  نتیجه  در  و  گرفت  آثار صورت  این 
بزرگی در دنیای آن زمان ایجاد شد که به نهضت 
است  شده  استدالل  است.  معروف  انسان گرایی 
که این واقعه به رشد رنسانس کمک کرد. برخی 
قرون  پایان  در  عطفی  نقطه  را  استانبول  سقوط 

وسطی و آغاز رنسانس می دانند.

در  انجیر(  دوراجی):کبک  که  آورده اند 
که  روزی  چند  از  پس  داشت.  النه  جنگلی 
خرگوشی  ناگهان  نگشت،  بر  خود  النه ی  به 
را خانه ی خود  او جای کرد و آن  در النه ی 
پنداشت. پس از چند روز که دراج بازگشت و 
از  آن پیش آمد را دید، به خرگوش گفت که 
خانه  ی من بیرون شو که آن را خود ساخته ام. 
خرگوش پاسخ داد که این خانه را خود یافته ام 
در آن  از من  پیش  و  دارید  اگر شما حقی  و 
زندگی کرده ای ثابت کن؟ دراج به خرگوش 
آبگیر،  لب  بر  و  نزدیکی  این  در  که  گفت 
گربه ی پارسایی زندگی می کند که همیشه در 
ستایش است و هرگز خونی نریزد و کسی را 
آزار ندهد و هنگام ریاضت، با آب و گیاه دهان 
نمی شود.  پیدا  دادگرتر  او  از  داوری  کند.  باز 

پس نزدیک او رویم تا کار ما را درست کند.
راه  به  گربه  سوی  به  و  پذیرفتند  دو  هر 
و  برخواست  دید  را  آن ها  تا  گربه  افتادند. 
کار  این  از  خرگوش  شد.  آماده  عبادت  برای 
عبادت  پایان  تا  و  شد  شگفت زده  سخت  او 
چیزی نگفت. چون عبادت گربه پایان یافت، 
او خواهش کرد  از  با فروتنی بسیار  خرگوش 
تا بین وی و دراج داوری کند. گربه از آن ها 
خواست تا هرکدام سخن بگویند. چون سخن 
ناتوان  مرا  پیری  که؛  گفت  شنید،  را  آنان 
کرده است و چشم و گوشم از کار افتاده است، 
نزدیک تر آیید و سخن بلندتر گویید تا بدانم 
چه می خواهید. گربه سپس آن ها را سرزنش 
کرد و از آن ها خواست تا برای جهانی دیگر با 
کردار نیک، ره توشه ای بسازند و هرگز کسی 
را نیازارند و به مال دنیا چشم ندوزند. خرگوش 
و دراج با شنیدن این سخنان شیفته ی گربه 
شدند و به او خو گرفتند. در این هنگام گربه با 
یک یورش هر دو را بگرفت و بکشت. زهد و 
ظاهرفریبی آن کس که درونی ناپاک و زشت 
دارد، تنها پوششی است بر کارهای ناپاک او.

در آستان دوست 

آرش وکیلی

چرا باید روزه گرفت؟   داستان گربه  پارسا جهانی که می تواند بهتر 
از این باشد

سقوط قسطنطنیه و پایان قرون وسطا

استارت گل محمدی با تراکتور

شکست تیم ملی والیبال ایران برابر لهستان

توحید لطفی که در پایان رقابت های فوتسال زیر 
جام  بازیکن  ترین  باارزش  عنوان  به  آسیا  سال   200
با هیچ کالمی  کرد:  عنوان  باره  این  در  برگزیده شد 
باارزش  جایزه  آوردن  دست  به  از  احساسم  نمی توانم 
ترین بازیکن جام را بیان کنم باید بگویم که این جایزه 
راه  در  تیمی هایم  و هم  ندارد  اختصاص  به من  فقط 
کسب آن به من کمک کردند. وی افزود: عملکرد من 
در این مسابقات به دلیل تفکرات سرمربی تیم بود. من 

بر اساس طرح او در مسابقات حاضر شدم.

سرمربی جدید تراکتورسازی امروز با حضور در تبریز 
یحیی  زد.  استارت  باشگاه  این  در  را  فعالیتش  رسما 
سرمربی  عنوان  به  چهارشنبه  روز  که  گل محمدی 
جدید تیم تراکتورسازی منصوب شده بود، صبح دیروز 
به تبریز سفر کرد تا فعالیتش در این باشگاه را رسمًا 
امکانات  از  است  قرار  امروز  محمدی  گل  کند.  آغاز 
اختصاصی،  کمپ  باشگاه،  ساختمان  شامل  باشگاه 
برای شروع  را  بازدید و شرایط  و....  تمرینی  امکانات 
با  تراکتورسازی  جدید  سرمربی  کند.  مهیا  تمرینات 
توجه به شرایط حساس تیم خیلی زود استارت کارش 
در تراکتورسازی را زد تا با مهیا شدن شرایط تمرینات 

تیم از 18 خردادماه در تبریز آغاز شود.

فدراسیون جهانی والیبال یک میلیون و 800 هزار 
دالر جایزه برای سه تیم برتر لیگ جهانی والیبال در 

سال 201۷ در نظر گرفته است.

تیم ملی فوتبال ایران که اردوی آماده سازی خود را 
قرار است در اتریش پیگیری کند شب گذشته به این 
برای  را  ایران که خود  تیم ملی فوتبال  کشور رسید. 
جهانی  جام  مقدماتی  رقابتهای  از  ازبکستان  با  دیدار 
اردوی  راهی  گذشته  روز  عصر  می کند  آماده  روسیه 

اتریش شد.

اردوغان  فارس، رجب طیب  گزارش خبرگزاری  به 
فارغ  دانشجویان  از  گروهی  جمع  در  گذشته  روز 
ورزش  وزیر  از  کرد  اعالم  دینی  مرکزی  التحصیل 
ورزشی  اماکن  برخی  نام  از  آرنا  لفظ  خواسته  ترکیه 

که دارند، حذف شود. 

به  اوجی  برشیا  نشریه  با  در مصاحبه  بالوتلی  ماریو 
ستاره  پرداخت.   201۷ توپ طالی  مورد  در  صحبت 
با  دیگر  بار  یک  فوتبال  دنیای  جنجالی  ایتالیایی 
مصاحبه خود خبرساز شد. او اعالم کرد که برای فتح 

توپ طال، باید مسی و رونالدو را بکشم!

شکسته نفسی با ارزش

پاداش سه تیم برتر لیگ جهانی والیبال

حذف اجباری نام آرنا از ورزشگاه های 
فوتبال ترکیه

یوزهای ایرانی در اتریش

فتح توپ طال فقط با قتل مسی و 
رونالدو!

حسین احمدی محجوب

روحانی و جهانگیرى به آزادى سالم می کنند!

کنایه ستاره سابق پرسپولیس به منصوریان، تتلو و رئیسی!

پیام تبریک شیخ سلمان پس از قهرمانی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران

دکتر  حضور  درباره  کشورمان  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
ازادی  ورزشگاه  در  جهانگیری  اسحاق  و  روحانی  حسن 
فوتبال  ملی  تیم  ایلنا،  گزارش  کرد.به  ارائه  را  توضیحاتی 
کشورمان در 22 خرداد در ورزشگاه آزادی جدالی حساس را 

برابر ازبکستان برگزار خواهد کرد. دیداری که اگر با پیروزی 
به  بار  دومین  برای  کی روش  شاگردان  شود  همراه  ایران 
آزادی  ورزشگاه  در  صعودشان  جشن  سرمربی  این  همراه 
را برگزار خواهند کرد. مهدی تاج در گفت وگوی تلویزیونی 

برای حضور  روحانی و جهانگیری  آقای  از  اعالم کرد که 
پیش  و  دیدار دعوت کرده ایم  این  تماشای  و  ورزشگاه  در 
از این دیدار هم به همراه بازیکنان به دیدار رئیس جمهور 
خواهیم رفت. پیش از این مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش 

و جوانان اعالم کرده بود در صورت فراهم شدن شرایط، از 
دکتر حسن روحانی برای حضور در جشن صعود تیم ملی 
به  دعوت  آزادی  استادیوم  در  برای حضور  جهانی  جام  به 

عمل خواهد آورد.

را  پرسپولیس  که  منصوریان  علیرضا  جنجالی  اظهارنظر 
تیم دوم پایتخت نامید همچنان موضع گیری ها را به دنبال 

دارد.
در تازه ترین اظهارنظر مجتبی محرمی ستاره و کاپیتان 
کنار  در  و  انجام  مصاحبه ای  ملی  تیم  و  پرسپولیس  سابق 
اظهارنظرهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری به این 

مسئله نیز واکنش نشان داده است.
محرمی در این مصاحبه که با روزنامه گل انجام شده در 
مورد حمایت از روحانی گفت: روحانی پیروز شد چون حرف 
دل نسل  های دوم و سوم انقالب رو زد. دیدید که مردم هم 
ایستادند و چطور دکتر رای  به همین دلیل پشت روحانی 
آورد. البته بعضی ها هم خیلی خوب خودشان رو نشان دادند 
و سراغ یکسری آدم عجیب و غریب رفتند. اگر آقایان دنبال 

هنر و هنرمند بودند که انتخابشان این افراد نبود!
وی با تاکید بر این نکته که آدم سیاسی نیست و دوست 
ندارد در مورد این مسائل صحبت کند با کنایه به خواننده 
پسر  این  گفت:  تتلو(  به  )معروف  رئیسی  حامی  زیرزمینی 
نمی تواند  هم  عالقه اش  مورد  تیم  و  رنگ  مورد  در  حتی 

تصمیم بگیرد. یک روز گفت پرسپولیسی است و روز دیگر 
کند که  نمی  فرقی  استقاللی شد.  و  آن سمت  به  چرخید 
آدم اهل کجا باشد. مهم این است که ادب داشته باشد و 
مرد باشد. این بچه حق ندارد که در مورد بزرگان فوتبال 
به  هم  و  می دهد  گیر  فوتبالی ها  به  هم  کند.  صحبت  ما 
به  چطور  و  می زند  حرف  این قدر  که  کیست  او  هنری ها! 
خودش اجازه می دهد که در مورد اسطوره های این مملکت 
مثل علی دایی و یا استاد شجریان صحبت کند. اینها کلی 
تالش کردند و سختی کشیدند تا در این مملکت اسطوره 

شدند و پرچم ایران رو باال بردند. 
محرمی افزود: البته خدا را شکر که این بچه رفت طرف 

اونها. جوری حمایت کرد که طرف رو برد زیر سؤال! 

اینکه  بر  مبنی  استقالل  سرمربی  اظهارات  درباره  وی 
پرسپولیس تیم دوم پایتخت است گفت: برای ایشان احترام 
زیادی قائل هستم ولی بدون شک آدم باید حرفی بزند که 
در موردش سند و مدرک داشته و حداقل خودش حرفش 
را باور کند! همین چندوقت پیش برنامه ۹0 یه نظرسنجی 
آنها  که  گذاشت  برتری  لیگ  تیم های  طرفداری  مورد  در 
نصف ما بودند. جدا از این بارها AFC در این مورد نامه 
داده و بیانیه صادر کرده و هر بار پرسپولیس پرطرفدارترین 
کنم  می  فکر  شده.  اعالم  آسیا  تیم  پرتماشاگرترین  و 
همان طور که هواداران آقای رئیسی گفتند که ایشان برنده 
استقالل  که  می کند  فکر  هم  شدند،  منصوریان  انتخابات 

تیم اول ایران است!

تیم  قهرمانی  آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون  رئیس 
تبریک  را  کهن  قاره  در  ایران  سال   20 زیر  فوتسال 

گفت.
رسمی  سایت  از  آنا  ورزشی  گروه  گزارش  به 
تیم  قهرمانی  از  پس  سلمان  شیخ  فوتبال،  فدراسیون 
فوتسال زیر 20 سال ایران در رقابت های قهرمانی آسیا 
که با برتری دو بر صفر مقابل عراق در فینال بازی ها 

رقم خوردکسب این عنوان را تبریک گفت.

وی در این باره عنوان کرد:
از طرف خانواده فوتبال آسیا می خواهم به جمهوری 
اسالمی ایران که با کیفیت باال و ثبات الزم توانست 
عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت های فوتسال زیر 
20 سال آسیا را کسب کند تبریک بگویم. تیم عراق 
هم شایسته کسب این عنوان بود و من اطمینان دارم 
جوانان  المپیک  رقابت های  در  توانند  می  تیم  دو  هر 
افتخار  می شود  برگزار  آرژانتین  در  آینده  سال  در  که 

قاره ما باشند.
ایران در رقابت های فوتسال زیر 20 سال  قهرمانی 
فوتبال جمهوری  فدراسیون  تالش های  بر  آسیا،مثالی 
دستاورد،  این  دارم  اطمینان  من  و  بود  ایران  اسالمی 
خواهد  هواداران  و  بازیکنان  فردای  نسل  بخش  الهام 
بود. رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین در این 
پیام از مسوالن فدراسیون فوتبال تایلند بابت برگزاری 

این تورنمنت تشکر کرد.

مدیر باشگاه لخویا به بازیکنان تیمش قبل از دیدار برگشت برابر تیم فوتبال 
پرسپولیس هشدار داد و این بازی را بسیار سخت توصیف کرد. به گزارش 
مستقل به نقل از الشرق، در یکی از حساس ترین دیدارهای دور برگشت یک 
هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه لخویا در ورزشگاه خانگی خود از 

تیم فوتبال پرسپولیس پذیرایی می کند. 
این دیدار درحالی برگزار می شود که جدال رفت این دو تیم در ورزشگاه 
آزادی با تساوی بدون گل به پایان رسید. عدنان علی، مدیر باشگاه لخویا 
درباره این دیدار گفت : تصمیم گرفتیم که به خاطر گرمای هوا ورزشگاه محل 

برگزاری بازی را تغییر دهیم. 
قرار بود که این بازی در ورزشگاه عبداهلل بن خلیفه برگزار شود اما بازی 
عبدهلل  خوشبختانه  داد:  ادامه   او  کرد.  خواهیم  برگزار  السد  ورزشگاه  در  را 
المعز که در دیدار رفت غایب بود می تواند در دیدار برگشت ما را همراهی 
را  تیم  توانایی  و  کند  حمله  خط  در  ما  به  زیادی  کمک  می تواند  او  کند. 

در  زرد  کارت  خاطر  به  محمد  اسماعیل  اما  برد  باال  هجومی  کارهای  در 
باشگاه  مدیر  کند.  همراهی  برگشت  دیدار  در  را  تیم  نمی تواند  رفت  دیدار 
لخویا درباره شانس تیمش برای صعود به دور بعد گفت : درست است که در 
ورزشگاه آزادی تساوی ارزشمندی را به دست آوردیم، اما باید برابر تیم خوب 
پرسپولیس بسیار هوشیار باشیم. پرسپولیس هم مانند دیگر تیم های ایرانی 
بعد  دور  به  برای صعود  زیادی  امید  آنها  دارد.  را  استحکام الزم  و  صالبت 
دارند. باید کامال هوشیارانه بازی کنیم، چرا که احتمال بازگشت تیم ایرانی 
در قطر زیاد است. بازی بسیار سختی پیش رو داریم. او در پایان سخنان خود 
گفت : این آخرین بازی ما در فصل است و می خواهیم قبل از تعطیالت پایانی 
شیرینی داشته باشیم. بدون شک در صورت صعود به دور بعد شرایط روحی 
تیم بسیار خوب خواهد شد و می خواهیم نهایت توان خود را برای پیروزی به 
کار بگیریم. بعد از این بازی تمرین تیم یک ماه تعطیل می شود و بعد از آن 

اردوی خارجی را برگزار خواهیم کرد.

با وسوسه ای گوش به فرمان نشوید
                             وابسته به حیله های انسان نشوید

قسمت نکنند غیر تنهایی را
                               دلخوش به شلوغی خیابان نشوید

بازگشت دیوید لینچ کارگردان پیشروي 
یمن  خوش  او  براي  کن  به  آمریکایي 
گذشته  شب  رسانه ها،  گزارش  به  و  بود 
دو  نمایش  از  بعد  جشنواره  تماشاگران 
»تویین  سریال  سوم  فصل  از  ساعت 
پیکس« به مدت پنج دقیقه او را ایستاده 
تشویق کردند. این سریال بعد از دو دهه 
و نیم احیا شده و فصل سوم آن از شبکه 

شوتایم پخش مي شود.
لینچ البته با ستایش شدن در کن بیگانه 
نیست. او در سال 1۹۹0 جایزه نخل طالیي 

این جشنواره را براي فیلم »وحشي قلب« 
به دست آورد، در سال 2002 رئیس هیات 
داوران بود و در سال 2005 جایزه بهترین 
کارگردان این جشنواره را براي »مالهالند 
درایو« به خانه برد.حاال فصل سوم »تویین 
پیکس« براي نخستین بار در کن روي 
پرده رفته و با استقبال مواجه شده است. 
تیري فرمو دبیر جشنواره در مراسم نمایش 
عالي ست  »این  گفت:  پیکس«  »تویین 
تاریخ  که  بازگردند  شهر  به  دوستاني 
جشنواره را رقم زدند. اگر او یک مستند 

بود،  ساخته  هم  دقیقه اي  دو  انیمیشن 
دعوتش مي کردیم. بازگشت دیوید لینچ به 
پشت دوربین یک رویداد است.«نخستین 
قسمت هاي »تویین پیکس« که در کن 
به نمایش درآمده، با استقبال منتقدان هم 
که فصل  این سریال  است.  مواجه شده 
اولش در سال 1۹۹0 پخش شد، همواره 
تلویزیوني  برترین مجموعه هاي  از  یکي 
شهر  در  داستان  مي شود.  تلقي  تاریخ 
مي گذرد  پیکس  تویین  نام  به  کوچکي 
اثر قتل دختري جوان در بهت و  بر  که 

حیرت فرو رفته است. ورود یک مامور ویژه 
قتل  معماي  کردن  حل  براي  اف بي آي 
باعث رقم خوردن اتفاق هاي دور از ذهني 
مي شود.در سال 2003 در یک نظرسنجی 
که از منتقدان فیلم در سراسر دنیا توسط 
روزنامه گاردین انجام گرفت، دیوید لینچ 
دنیا  زنده  فیلم ساز  بزرگ ترین  عنوان  به 
از  است  پر  وی  فیلم های  شد.  برگزیده 
سکانس های  سورئالیستی،  نمادهای 
و  نقاشی  در  وی  آن.  نظایر  و  رویاگونه 

مجسمه سازی و موسیقی نیز آثاری دارد.

 بازگشت باشكوه به سرزمین نخل هاى طالیی

پاسخی از قرن هفتم براى یک سؤال امروزى

سردار آزمون و رضا قوچان نژاد در بین 500 بازیکن برتر دنیای فوتبال به انتخاب 
مجله ورلدساکر قرار گرفتند.

به گزارش مستقل به نقل از ورزش سه سردار آزمون مهاجم جوان و گلزن روستوف 
که سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشت و موفق شد با گلزنی در لیگ قهرمانان برابر 
تیم های بزرگی مانند بایرن و اتلتیکو نام خود را بر سر زبان ها اندازد، برای دومین سال 

متوالی در این فهرست قرار گرفت.
در ماه های اخیر اخبار زیادی در مورد تمایل برخی تیم های بزرگ قاره سبز به جذب 
سردار شنیده شده و شاید به زودی شاهد انتقال او به یکی از لیگ های معتبر اروپا باشیم. 
این نشریه در توضیف سردار آزمون او را یکی درخشان ترین و آینده دارترین بازیکنان 
ایران داسته که در راه رسیدن به جام جهانی روسیه به طور ثابت در ترکیب این تیم قرار 
دارد. همچنین به جز سردار آزمون، رضا قوچان نژاد نیز در این فهرست قرار دارد. گوچی 
موفق شد سال فوق العاده ای را در هیرنفین سپری کرده و در آستانه کسب عنوان آقای 

گلی لیگ هلند قرار بگیرد.
گوچی همچنین در تیم منتخب برتر سایت گل هم قرار گرفت و نشریه ورلد ساکر 

شرایط او در اولین فصل بازگشت به لیگ هلند را بسیار خوب توصیف کرد.
حضور  و  می کند  انتخاب  را  فوتبال  دنیای  برتر  بازیکن   500 سال  هر  نشریه  این 
مهاجم گلزن فوتبال ایران و شاغل در اروپا افتخار قابل توجهی برای فوتبال کشورمان 

خواهد بود.

به انتخاب ورلدساکر

آزمون و 
قوچان نژاد 
در بین 5۰۰ 
بازیكن برتر 

دنیا

لخویا در اضطراب بازگشت پرشكوه پرسپولیس

علیرضا  کشتی،  فدراسیون  عمومی  روابط  از  نقل  به  مستقل  گزارش  به 
پهلوانی  کشتی  مستقل  کمیته  تشکیل  به  توجه  با  داشت:  اظهار  حیدری 
کشتی های  از  رشته  این  گرفتن  قرار  و  کشتی”  جهانی  “اتحادیه  زیرنظر 
رقابت های  برگزاری  از  اتحادیه مذکور، پس  برنامه های مدون  در  سنتی 
برنامه  آمریکا،  قاره  در  داوری  و  مربیگری  و کالس  در صربستان  اروپایی 
ایندورگیم(   ( آسیا  بازی های داخل سالن  در  پهلوانی، شرکت  بعدی کمیته 

در ترکمنستان است.
علیرضا حیدری در مورد مطالب مطرح شده از سوی مسئوالن فدراسیون 
بین المللی زورخانه ای در مورد فعالیت در کشتی پهلوانی اظهار داشت: هدف 
مجموعه ما در کمیته پهلوانی اتحادیه جهانی کشتی، توسعه کشتی پهلوانی 

با کمک فدراسیون کشتی ایران در دنیاست تا بتوانیم با توجه به سیاست های 
کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی، این ورزش اصیل ایرانی 

را در بلند مدت وارد چرخه ورزش های المپیکی نماییم.
علیرضا حیدری تصریح کرد: در راه المپیکی شدن و پیشرفت این ورزش 
با تمام وجود تالش می کنیم و در راستای اعتالی این رشته هیچ کوتاهی 
الزم  هماهنگی های  گفت:  پایان  در  حیدری  علیرضا  داد.  نخواهیم  انجام 
رقابت های  در  حضور  برای  آسیایی  کشورهای  کشتی  فدراسیون های  با 
آسیا در حال  اتحادیه و شورای کشتی  پهلوانی  از طریق کمیته  ایندورگیم 
انجام است و به زودی تعداد کشورها و کشتی گیران شرکت کننده در این 

مسابقات اعالم خواهد شد.

تالش براى المپیكی شدن کشتی پهلوانی

برای جشن صعود ایران به جام جهانی


