
مدیر  کریمیان  سعید  گذشته  شب  ساعات  آخرین 
استانبول هدف حمله مسلحانه  در  تی وی  شبکه جم 
او  نزدیکانش  گفته  به  و  گرفت  قرار  ناشناس  افراد 
درگذشته است. هویت و قصد ضارب یا ضاربان هنوز 

مشخص نیست. 
که:   کرده اند  اعالم  خارجی  رسانه های  برخی 
دقایقی پس از این که او محل کار خود را با خودروی 
یا  سرنشین  سوی  از  بود،  کرده  ترک  شخصی اش 
سرنشینان یک خودروی ناشناس هدف چندین گلوله 

قرار گرفت و بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست 
محل  از  کوتاه  فاصله ای  در  مهاجمان،  خودروی  داد. 
حادثه، در حالی که به آتش کشیده شده بود، کشف 

شده است. 
هنوز هیچ فرد یا گروهی از سوی مقامات ترکیه به 

عنوان متهم این قتل معرفی نشده است. 
ترکیه،  رسانه های  در  شده  منتشر  اخبار  براساس 
پلیس مراحل تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده 
است. رسانه های این کشور همچنین تصاویر خودروی 

کریمیان پس از حمله و خودروی به آتش کشیده  شده 
مهاجمان را نشان می دهد.

پخش  به  هرچیز  از  بیش  جم  شبکه ی  ایران  در 
سریال هایی با مضامین غیر اخالقی شهره  شده است 
و نام سعید کریمیان بعد از آن بر سر زبان ها افتاد که 
وی با دایر کردن دفتر در استانبول و دوبی برای جذب 
دفتر  کرد.  تالش  ایرانی  جوان  هنرمندان  از  شماری 
استانبول این شبکه مخالف همچنین با خرید و فروش 
پخش  و  جذب  نیز  و  ترکیه ای  سریال های  گسترده 

آگهی از داخل و خارج ایران سعی کرد به یک بنگاه 
اقتصادی و رسانه ای تبدیل شود.

در هفته های گذشته نام کریمیان باز بر سر زبان ها 
افتاده بود و این بار به دلیل حکمی غیابی که از سوی 
شعبه ۲۸ دادگاه انقالب اسالمی تهران صادر شده بود. 
شبکه  های  مدیر  کریمیان  سعید  حکم  این  طی 
ماهواره ای »جم تی وی« به دو اتهام »فعالیت تبلیغی 
علیه نظام« و »جرم علیه امنیت کشور« مجموعاً به ۶ 

سال حبس محکوم شده بود.

طنزیمات ماهواره ای  گذر و نظر
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تعالی  با نوعی تقدس و  انسانیت همواره  مفهوم کلمه ی 
بشری  ارزش های  خاص  شئون  چنانکه  است  بوده  همراه 
به عنوان  آزادی و وجدان اخالقی  همچون دانش، عدالت، 
زمین  کره ی  مردمان  تمامی  نزد  انسانیت  بنیادین  اصول 
تحسین شده و متعالی هستند و هیچ مکتب و فرقه ای در 
این امر تردیدی ندارد. نظام جمهوری اسالمی به عنوان تنها 
بانی حکومت اسالمی-شیعی که بر پایه ی معرفت الهی بنا 
و  بوده  مذهبی  ارزش های  بسط  پی  در  همواره  است  شده 
در این حوزه بنابر اذعان کارشناساِن فن ارزش های اخالقی 
زیرمجموعه ای بسیط از پایه های دینی ما مسلمانان محسوب 
می شوند. دروغگویی یکی از این مذمات است که در گفتار 
آن که  به  برسد  چه  شده است.  پرداخته  بدان  بسیار  بزرگان 
دروغ با تهمت و توهین همراه باشد. روز جمعه هنگام پخش 
مناظرات تلویزیونی شاهد بی اخالقی های یکی از نامزدهای 
ریاست جمهوری بودیم که با اصرار بر حربه ی دروغ و تهمت 
قصد داشت به تخریب عملکرد دولت امید بپردازد. هرچند که 
در همان برنامه با پاسخی شفاف و روشن مواجه شد ولیکن 
از موضع خود دست نشست و از استراتژی هاله ی نور برای 

جمع آوری رای استفاده نمود.
از پایان مناظره و روزهای پس  این پایان راه نبود، پس 
از آن خبرگزاری های حامی جریان اصول گرایی به شدت به 
تخطئه ی حقیقت پرداخته و با جعل اخبار و نقل قول های 

ناصحیح به بسط دروغ و تهمت در جامعه می پردازند.
این  حال  انسانیت.  بر  پاگذاردن  یعنی  اخالقیات  سقوط 
سوال مطرح می شود که خسارات وارد بر وجهه ی حکومت 
اسالمی نزد مردم و نیز سایر کشورهای جهان بر عهده ی 
برای حکومتی که  آیا زشت ترین مسئله  چه کسانی است؟ 
داعیه دار اهتزاز پرچم ارزش های اخالقی و انسانی بر پایه ی 
اسالم ناب محمدی است این نیست که بخشی از مسئولین 
برای رسیدن به اهداف قدرت طلبانه ی خود تیشه در دست 

گرفته و  بر ریشه ی ارزش های اسالمی بکوبند؟
آیا نباید اعمال این چنینی مورد بررسی و بازخواست قرار 
گیرد تا هیچ کس به خودش جرأت دروغ بافی و تهمت و افترا 

ندهد؟

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

قرار بود که اول ماه مه ۱۸۸۶ در آمریکا )ایاالت متحده(، 
کاهش ساعات کار به هشت ساعت در روز، به اجرا درآید که 
چنین نشد و درنتیجه، کارگران در گوشه و کنار این کشور 
دست به تظاهرات زدند و در یک هزار و دویست کارخانه 
و کارگاه، اعتصاب صورت گرفت. شمار کارگران معترض 
شهر شیکاگو بیش از سایر شهرها و حدود ۹۰ هزار تن بود. 
و  اعتصابی  کارگران  تظاهرات شیکاگو،  روز  در چهارمین 
هوادارانشان در »میدان های مارکت« جمع شده و از اینجا 
به حرکت درآمده بودند. سخنرانان آنان بر یک گاری بزرگ 
سوار بودند و شعار می دادند. پس از طی مسافتی، پلیس 
اطراف این گاری را گرفت و خواست که تظاهرکنندگان 
متفرق شوند که ناگهان انفجاری صورت گرفت، یک مأمور 
پلیس کشته شد و چند کارگر و پلیس نیز مجروح شدند. 
این حادثه سبب شد که پلیس دست به تیراندازی به سوی 
جمعیت بزند و کشتار صورت گیرد. آمار کشته شدگان اعالم 
نشده است ولی اسامی انبوه مجروحان در دست است. پلیس 
با اعمال خشونت موفق شد جمعیت را پراکنده سازد. در پی 
به عنوان مسّبب دستگیر شدند که  این حادثه، هشت تن 
آلمانی  هم  یکی  و  آلمانی  مهاجر  کارگر  آنان  از  نفر  پنج 
تبعه آمریکا بود. دادگاه یکی از این دستگیرشدگان را به 
۱۵ سال حبس محکوم کرد و بقیه محکوم به اعدام شدند 
که فرماندار ایالت مجازات دو تن از آنان را به حبس ابد 
اجرای  از  اعدام، پیش  به  از محکومان  داد. یکی  تخفیف 
حکم خودکشی کرد و چهار نفر دیگر به دار آویخته شدند.

با رسیدن اخبار مربوط به این تظاهرات، کشتار و اعدام به 
سایر کشورها، در گوشه و کنار جهان مراسم یادبود برگزار 
و هرسال هم تکرار شد که به تدریج اول ماه مه، روز جهانی 
عمدتًا  شیکاگو  اعدام شدگان  چون  گرفت.  عنوان  کارگر 
آلمانی بودند، در سال ۱۹۳۳ حزب نازی آلمان روز اول ماه 

مه را روز ملی و تعطیل عمومی اعالم کرد.
این تظاهرات نتیجه فوری دریافت نکردند، اما مؤثر واقع 
شدند. پس ازآن، هشت ساعت کار در روز عرف بسیاری از 
کشورها در سراسر جهان شد. ازاین رو این روز به عنوان روز 
تظاهرات، راهپیمایی و سخنرانی انتخاب شد. این روز در 
دیگر کشورهای کمونیستی  و  روسیه  ایاالت متحده،  اکثر 
تعطیل است. در هند، روز اول ماه مه نیز یک روز تعطیل 
عمومی اعالم شد.روز کار در تاریخ اول مه در بسیاری از 
کشورها در سراسر جهان جشن گرفته می شده است و هنوز 
هم اغلب، روزی برای اعتراضات و تظاهرات است. در این 
روز، سازمان های مختلف کارگری در سراسر کشور در قالب 
برای کودکان طبقه  برگزاری مسابقات مختلف  به  گروه، 
کارگر می پردازند. بااین حال، در سال های اخیر، مراسم این 
روز، شکل تازه ای گرفته که در آن کارگران و اتحادیه های 
کارگری خواستار حفاظت از منافع خود و دادن وجه انسانی 

به اصالحات اقتصادی هستند.

با دومین برنامه از مجموعه گفتگوهای ویژه ی بربری 
در خدمتتون هستیم همینک وارد نانوایی شده ایم و قرار 

هست سواالتمان را از افراد حاضر در صف بپرسیم:
وقت  دقیقه  دو  سوال  این  به  پاسخگویی  برای  شما 
دارید. نظر شما درباره ی مشکالت بشری چیست و چه 

راه حلی برای آن دارید؟
ززززیینگگگگگگگ آقای شماره ی ۵ بفرمایید.

ضمن تشکر از تمامی افرادی که در این سال ها در 
بشری  مشکالت  بنده  نظر  به  بوده اند  نانوایی ها  صف 
باید حل شود. که  است  انسان  مهم ترین مشکالت  از 

ممنونم آقای ۵ سوال بعدی را از کی بپرسم؟
از آقای شماره ی ۲!

نامعین  انتگرال  آقای شماره ی ۲، نظر شما درباره ی 
بازه ی  در  تتا  اومگا  گرادیان  سینوس  گسسته ی  سری 

۹۲ تا ۹۶ چیه؟
زیییییییییییییینگ...

چهارم  پی  میشه  جواب  بگیم؟  ما  آقا  بگیم؟  ما  آقا 
ضرب در میزان تراکم شهرداری به عالوه مبلغ یارانه ی 
دریافتی. آقای شماره 4 نوبت شما نبود چرا سوال مربوط 
به آقای ۳ را جواب دادید؟ شماره 4: آخه المصب من 
دانشگاه شریف درس خوندم باید اطالعاتم به یه دردی 
بخوره یا نه؟ ناگهان آقای سه می پرد وسط و می گوید: 
ما با یه پدیده ای روبرو هستیم که همه ش می پرد وسط!

آقای شماره 4: اگه من جواب نمی دادم تو میخواستی 
با گازانبرت بیای جواب بدی؟ بعضیا فکر می کنن

آقای شماره ۶: دوستان دعوا ننمایید یک سوال بوده 
که تمام شده است...مجری: اجازه بدید سوال بعدی را 
از آقای شماره ۱ بپرسیم که االن نوبتشون میشه. آقای 

شماره ۱ نظر شما درباره ی وضع معیشتی مردم چیه؟
بر  را  هندزفری  با طمأنینه ی خاصی   ۱ آقای شماره 
کنجدی  دوتا  دستت  قربون  شاطر  می گوید:  و  می دارد 
بی زحمت! آقای سه می زند زیر خنده و می گوید همه ش 
نون  مردم  درصد   ۹۶ که  هستش  دو  أقای  تقصیر 
یه عده 4 درصدی همه ش  اون وقت  معمولی می خرن 
نون کنجدی می خرن. آقای 4 می گوید: قسم حضرت 
عباس را باور کنم یا دم خروس رو؟ آقای سه می گوید: 
یعنی به من گفتی خروس؟ آقای 4 جواب می دهد: اگر 
می خواستم فحشت بدهم که می گفتم خرس نمی گفتم 
خروس! آقای ۳ گاز انبرش را بر می دارد به سوی آقای 
4 می رود. آقای شماره ۲ لبخند ملیحی می زند وآقایان 
یک و شش آن ها را نگه می دارند تا از هم جدا می کنند...

ناگهان شاطر صدا می زند: نفر بعدی...
دوربین یک النگ شات از آقای شماره ی پنج نشان 
می دهد که نان ها را برداشته و به سرعت به سوی خانه 

می رود.

ملی پوشان فوتبال ساحلی کشورمان در دومین 
دیدار خود از سری رقابت های مرحله گروهی جام 
جهانی فوتبال ساحلی مقابل ایتالیا نتیجه را واگذار 

کردند.

هفته  در  پدیده  برابر  استقالل  حساس  جدال 
بیست و نهم رقابت های لیگ برتر با پیروزی دو بر 
یک آبی پوشان تهرانی به پایان رسید. در این دیدار 
ابتدا پدیده توانست روی اشتباه سید مهدی رحمتی 
به گل برسد و نیمه نخست را با پیروزی به رختکن 
برود اما استقالل در نیمه دوم جبران کرد و توانست 

دو گل به ثمر برساند و برنده از زمین خارج شود.

ایران در دومین گام مغلوب ایتالیا شد

خدا داند! البد، میان تکان های تویوتا برای هم ُکری پرسپولیس و استقالل می خواندید. البد یکی تان 
یواشکی با دیگری پچ پچ می کرده که دخترخاله اش را دوست دارد و می خواهد برود خواستگاری. بعید نیست 
پس گردنی هم خورده باشد »آخه کچل! کی به توی سرباز صفر زن می ده!« یکی گفته:  به پدرش بگویی 
»میرجاوه« از خانه پرتت می کند بیرون. بعد، همه خندیده اند. بعد، خوش صدای جمع، زده است زیر آواز 
تیربار. البد خیلی  باهاش ضرب گرفته اند؛ ضرب گرفته اند...ضرب گلوله...ضرب رگبار...ضرب  بقیه هم  و 
ترسیده بودید. کمین خوردن ترسناک است. از هر طرفی تیر خوردن دردناک است...البد! ما که نمی دانیم! 
شرمنده! بد وقت کمین خوردید. سر و صدای انتخابات اجازه نداده صدای تیرهایی که بدن تان را سوراخ 

سوراخ کرد بشنویم!
وبالگ روز از نو

با موالنای جان 

جان تازه  سپاهان با کرانچار

صحبت های  خصوص  در  حسینی  سیدجالل 
از  پس  پرسپولیس  تیم  بان  دروازه  بیرانوند  علیرضا 
پایان بازی این تیم مقابل ذوب آهن که عنوان کرده 
بود بعد از بازی با الوحده از این تیم جدا خواهد شد  
گفت: بیرانوند یک دروازه بان احساسی است او در 

کنار ما در پرسپولیس خواهد ماند.

چهارچوب  در  ۰؛  تراکتورسازی   –  ۲ سپاهان 
فوتبال  برتر  لیگ  نهم  و  بیست  هفته  رقابت های 
در  تبریز  سازی  تراکتور  و  اصفهان  سپاهان  ایران 
تیم  و  رفتند  هم  مصاف  به  جهان  نقش  ورزشگاه 
با  همراه  خود  درخشش  ادامه  در  سپاهان  فوتبال 
پیروزی  یک  کسب  با  شد  موفق  کرانچار  زالتکو 

ارزشمند جایگاه خود را در جدول تثبیت نماید.

مهاجم ایرانی هیرنفین رضا قوچان نژاد می گوید: گلزنی 
وظیفه او است و همیشه وقتی وظیفه اش را انجام می دهد 

و احساس رضایت می کند.

قوچان نژاد در هیرنفین ماندگار می شود

آرش وکیلی

دعوا در صف!

پیروزی آبی ها برابر پدیده

دریچه

        کانو گومز 

این کمین بد هنگام!

انگلیسی ها به دنبال ستاره  بااستعداد ایرانی

جبران این خسارات 
بر عهده کیست؟

روزی برای احقاق حق کارگران
سنگربندی در باشگاه قهرمان برای پایان یک بحران!

حضور تیم منتخب هاپکیدوی ایران در مسابقات 
آسیایی امارات

جودوکاران تیم ملی نوجوانان مشخص شدند

بیرانوند دلخور است!

سه تیم لیگ انگلیسی واتفورد، بورنموث و برنلی 
با ۹ میلیون پوند به دنبال جذب علیرضا جهانبخش 

هستند.
آلکمار  در  فصل  این  در  جهانبخش  علیرضا 
توانسته  و  گذاشته  نمایش  به  را  خوبی  بازی های 
است عملکرد خوبی در لیگ هلند داشته باشد. همین 
معتبر  لیگ های  از  بسیاری  تیم های  تا  شده  باعث 

اروپایی به دنبال جذب این بازیکن ایرانی باشند.
عملکرد  آلکمار  در  ساله   ۲۳ جهانبخش  هرچند 

می خواهد  هلندی  باشگاه  این  ولی  داشت  خوبی 
به  پوند  میلیون   ۹ در حدود  مبلغی  با  را  جهانبخش 

فروش برساند.
کارلوس  سوی  از  بار  اولین  جهانبخش  علیرضا 
ایران  تیم   ملی  به  برزیل  جهانی  جام  در  کی روش 
دعوت شد. وقتی این بازیکن بااستعداد ابتدا به لیگ 
منچستریونایتد،  تیم های چلسی،  توسط  رفت،  هلند 
سلتیک، آژاکس و آیندهون مورد بررسی قرار گرفت 
و گفته می شد به یکی از این تیم ها خواهد رفت. او 

در همان سال یعنی در سال ۲۰۱۵ توانست بازیکن 
سال در لیگ هلند شناخته شود.

بازیکن ایرانی توانایی خوبی در بازی  با پا دارد و 
توانسته است استعدادیاب های لیگ برتری را مجاب 
به دیدن بازی های خود کند. درحالی که زمان کمی 
تا تابستان باقی  مانده است، سه تیم لیگ انگلیسی 
بازیکن در  این  برنلی به جذب  بورنموث و  واتفورد، 
جهانبخش  ببینیم  باید  کردند.  عالقه  ابراز  تابستان 

تصمیم خواهد گرفت به لیگ انگلیس برود یا نه.

ایران   WHC هاپکیدو  منتخب  تیم 
امارات  آسیایی  مسابقات  دوره  دومین  در 
برگزار  دبی  در  جاری  سال  شهریورماه  که 

می شود، شرکت خواهد کرد.
روابط  از  نقل  به  و  مستقل  گزارش  به 
استاد   ،WHC هاپکیدو  عمومی 
سیدمصطفی قوامی نایب رئیس کنفدراسیون 
جهانی هاپکیدو WHC با اعالم این خبر 
گفت: میزبانی مسابقات آسیایی هاپکیدو در 
اجرایی  کمیته  تائید  با   ۲۰۱۷ سپتامبر  ماه 
فدراسیون هاپکیدو آسیا به اماراتی ها رسید و 
تیم ایران که در دوره قبل به عنوان قهرمانی 
شرکت  رقابت ها  این  در  باقدرت  رسیده، 
می کند. وی اظهار داشت: به همین منظور 
اردوی انتخابی و آماده سازی تیم ملی کمیته 
هاپکیدو WHC برای حضور پرقدرت در 
سال  تیرماه  اول  دهه  آسیایی  رویداد  این 
جاری برگزار می شود و بهترین های هاپکیدو 
برای حضور در این رقابت ها انتخاب خواهند 

شد.

عنوان دار  ایران  افزود:  قوامی  استاد 
آسیایی  بازی های  دوره  اولین  قهرمانی 
این  در  حضور  و  می باشد   ۲۰۱۳ هاپکیدو 
است  اهمیت  حائز  بسیار  ما  برای  رقابت ها 
چراکه باید از عنوان نخست خود در امارات 
دفاع کنیم.وی از تشکیل چندین جلسه فنی 
تأکید  و  داد  زمینه خبر  این  در  راهبردی  و 
بسیار  ما  آمادگی  و  انتخابی  اردوهای  کرد: 
حساسیت  دلیل  به  و  بود  خواهد  فشرده 
موضوع از کادر فنی مجرب استفاده خواهیم 
جهانی  کنفدراسیون  نایب رئیس  کرد. 
رقابت ها  این  در  مطرح  تیم های  هاپکیدو 
ازبکستان  و  چین  ایران،  جنوبی،  کره  را 
برگزاری  از  پس  داشت:  اذعان  و  برد  نام 
فدراسیون  عضویت  پرونده  مسابقات  این 
آسیا  المپیک  شورای  در  هاپکیدو  آسیایی 
وی  کرد.  خواهد  پیدا  بیشتری  اهمیت 
اعضاء آسیایی WHC را ۱۸ کشور از کل 
آسیا اعالم کرد. هاپکیدو نوعی هنر رزمی 
این  انواع دفاع شخصی است.  از  کره ای و 

رشته یکی از تلفیقی ترین سبک های رزمی 
و  جهان  سراسر  در  که  می شود  محسوب 
ایران طرفداران و عالقه مندان زیادي را به 
هاپکیدو  بنیان گذار  است.  نموده  خود جلب 
است.  سول  یونگ  چوئی  کره ای  رزمی کار 
نام  به  جوجیتسو  سبک های  از  یکی  وی 
دایتو ریو آیکی جوجوتسو را در ژاپن آموخته 

بود. وی پس از جنگ جهانی دوم به کره 
خود  رزمی  هنر  آموزش  و  بازگشته  جنوبی 
کره ای  رشته های  تکنیک های  تلفیق  با  را 
تکواندو، ژاپنی جودو )که خود از سبک های 
منشعب شده از جوجیتسو محسوب می شود(، 
سبک های چینی شائولین کونگ فو و بوکس 

غربی آغاز کرد.

و  بارسلونا  فوتبال  تیم های  مصاف 
اسپانیول اسپانیا در هفته سی  و پنجم اللیگا 
با اتفاق جالبی همراه و رعب آوری همراه 

بود.
دربی شب گذشته )شنبه( کاتالونیا که 
خانه  در  بارسلونا  صفر  بر   ۳ پیروزی  با 
جالبی  حاشیه  یافت  خاتمه  اسپانیول 

داشت.
به گزارش مارکا پیش از این آغاز بازی 
یک فرد که لباس بارسلونا به تن داشت 
شد   RCDE ورزشگاه  از  بخشی  وارد 
که هواداران اسپانیول در آن مستقر بودند 
بارسلونا«  باد  »زنده  شعار  دادن  سر  با  و 
ایجاد  باعث  و  برانگیخت  را  آنها  خشم 
تنش شد. او زمانی که کار باال گرفت و 
هواداران اسپانیول قصد داشتند به سمتش 
حمله ور شوند یک اسلحه کمری درآورد 
شاهدان  گرفت.  نشانه  آنها  سمت  به  و 
از یک  بیش  او  اعالم کردند که  صحنه 

بار تیراندازی کرد.
این اتفاق هواداران اسپانیول را وحشت 
بالفاصله  امنیتی  نیروهای  اما  کرد  زده 
وارد عمل شدند و هوادار بارسلونا را خلع 
سالح کردند، البته خیلی طول نکشید که 
بارسا  هوادار  که  اسلحه ای  مشخص شد 
با آن هواداران اسپانیول را ترساند، واقعی 

نبوده است.
طبق گزارش ها، هوادار ۳۰ تا ۳۵ ساله 
دلیل  به  غیرعادی اش  رفتار  که  بارسلونا 
مصرف مشروبات الکلی بوده است، پس 
ماشه  چکاندن  به  شروع  دستگیری  از 

اسلحه اش کرده است.

از نظر فنی یکی از زیباترین و از نظر آماری هم یکی از پرگل ترین بازی های 
فصل، دیداری به ظاهر تشریفاتی بود که روز شنبه بین دو تیم پرسپولیس و ذوب 
آهن در ورزشگاه آزادی انجام شد. در این دیدار شاگردان برانکو بعد از سه روز 
اعتصاب و تحریم کردن تمرینات، فقط حاضر شدند ساعاتی قبل از بازی گرد هم 

جمع شده و برای این بازی به ورزشگاه آزادی بروند.
سرخ پوشان در همان دقایق ابتدایی بازی دو بار مغلوب مهاجمان تیم اصفهانی 
شدند و در نهایت نیز دیدار پر گل این دو تیم با تساوی ۳-۳ خاتمه یافت تا سهم 

هر یک از این دو تیم یک امتیاز از این بازی باشد. 
اما اتفاق عجیب در این بازی، استقبال منفی هواداران پرسپولیس از تیمی بود 

که به تازگی قهرمانی زودهنگام خود در لیگ برتر را جشن گرفته بود. بر خالف 
دیدار قبلی این تیم که خیل عظیمی از هواداران آن در ورزشگاه آزادی حضور 
یافتند و شادمانه سرود قهرمانی با بازیکنان این تیم سر دادند و ساعاتی را خوش 
گذراندند، در این بازی استقبال ضعیفی از سوی هواداران به عمل آمده بود و به 
نظر می رسید همین اندک هواداران هم که در ورزشگاه آزادی حضور داشت، نه 
برای تشویق، بلکه برای اعتراض به بازیکنانی که از حضور در تمرین سرباز زده 
بودند رنج حضور در ورزشگاه را به خود تحمیل کرده بودند. با توجه به اخباری 
که از روزهای قبل از منابع نزدیک به باشگاه در خصوص اعتراض هواداران به 
بازیکنان »معتصب« به بیرون درز پیدا کرده بود و حتی کانون هواداران باشگاه 

پرسپولیس هم این مورد را اعالم کرده بود، باید گفت حتی اگر اعتراض هواداران 
پرسپولیس با توصیه مسئوالن باشگاه هم صورت نگرفته باشد، حداقل با اطالع و 
البته با موافقت آنها بوده است. یعنی مسئوالن باشگاه با توجه به اتفاقات اخیر در 
تیم، مخالفت چندانی هم با اعتراض هواداران به بازیکنانی که روی مدیر باشگاه 
را هم زمین انداختند و حتی به خواسته طاهری هم حاضر به شکستن اعتصاب 
نشدند، نداشتند. به نظر می رسد این روزها هواداران پرسپولیس در جبهه مدیریت 
باشگاه قرار دارند و حامی سیاست های باشگاه هستند. پس از این دیدار بیرانوند که 
از برخورد هواداران دلخور شده بود اعالم کرد از پرسپولیس می رود و بدین ترتیب 

یک بحران به بحران های دیگر سرخ پوشان اضافه خواهد شد.

رونالدو، بهترین گلزن تاریخ لیگ های 
اروپایی شد

بازداشت یک 
گانگستر در 

ورزشگاه فوتبال!

ترور در نیمه شب

جدال مدعیان تیم جوانان جودو با معرفی نفرات برتر به 
پایان رسید.

به گزارش مستقل و به نقل از روابط عمومی فدراسیون 
جودو، جوجیتسو و کوراش، جدال مدعیان تیم جوانان جودو 
شهید  سالن  در  ماه  اردیبهشت   ۹ شنبه  روز  شرایطی  در 
افراسیابی استان تهران برگزار شد که در پایان ۱۱ جودوکار 
کسب  را  تیم  این  سازی  آماده  اردوهای  در  حضور   جواز 

کردند.
این رقابت ها با نظر سازمان تیم های ملی فدراسیون و به 

تمام ظرفیت های  از  استفاده  و  استعدادها  منظور شناسایی 
موجود در رده سنی جوانان برگزار شد و در پایان ۱۱ جودوکار 
منتخب این پیکارها به جمع اردونشینان رده سنی جوانان و 

امید اضافه شدند.
اسامی نفرات منتخب بدین شرح است:

۵۵- مهدی صفدری )البرز( و مهدی رستمی راد )گیالن(
۶۰- وحید جدی )خراسان رضوی(

۶۶- علی قلی پور )خراسان رضوی(
۷۳- سید مهدی بهار )تهران( و امین کامیابی )خراسان 

رضوی(
۸۱-اشکان عطایی )تهران( و محمد ابراهیمی )خراسان 

رضوی(
۹۰- شایان خیراندیش )یزد(

۱۰۰- محمد شاهباز )خراسان رضوی(
۱۰۰+ امیر محمد بهمنی )همدان(

اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان و امید از امروز به مدت 
۱۰ روز در تهران دایر است و ملی پوشان زیر نظر مربیان 

تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد.

زاهد بودم ترانه گویم کردی
                                                              سر فتنه ی بزم و باده جویم کردی  

سجاده نشین باوقارم دیدی
                                                                      بازیچه ی کودکان کویم کردی

           رباعیات موالنا

یوفا پس از گلزنی کریستیانو رونالدو به والنسیا گزارش 
پرتغالی موفق به شکستن یک  این فوق ستاره  داد که 
امشب  رونالدو  کریستیانو  است.  شده  ساله   ۳۷ رکورد 
اول  گل  والنسیا،  بر  رئال   ۱-۲ پیروزی  در  شد  موفق 
کهکشانی ها را به ثمر رسانده و تعداد گل های خود در 

لیگ را به ۳۶۷ برساند.

سه گانه  شلوغ و پر غوغای مربی، هوادار، بازیکن 


