
خلیج فارس  ملی  روز  ایران  در  اردیبهشت   ۱۰ روز 
نام گذاری شده که سالروز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز 

و خلیج فارس است.
خلیج فارس  نام  رسماً   ۱۹۶۴ سال  از  عرب  اتحادیه 
ایران  در  اما  کرده است  ممنوع  عرب زبانان  برای  را 
رسانه های گروهی تا سال ۱۳۸۱ در این مورد سکوت 
دفاع  پژوهش های  نبودند  حاضر  مطبوعات  و  کردند 
آنچه منتشر شد یک  را چاپ کنند  نام خلیج فارس  از 
بود  اندک  تیراژ بسیار  جلد اطلس و دو جلد کتاب در 
استاد دانشگاه  از چند کتابخانه و  که دایره کاربرد آن 
و  وب سایت  آمدن  با   ۱۳۸۱ سال  از  اما  نرفت؛  فراتر 
وبالگ های فارسی رسانه های گروهی از انحصار خارج 
شد و وضعیت تغییر کرد و اولین وبالگ ها و پژوهش ها 
در دفاع از نام خلیج فارس منتشر شد موجی ایجاد شد 

موج  این  از  دنباله روی  به  مجبور  رسمی  محافل  که 
گردید. با توجه به حقانیت و کاربرد مستمر تاریخی نام 
خلیج فارس در همه زبان ها و زمان ها و در جهت مقابله 
با تحریف گران و یادآوری اهمیت پاسداری از این نام 
کهن، طرفداران این میراث گران بها اقدامات خود را از 
سال ۱۳۸۰ در دفاع از آن یکپارچه تر و منسجم تر عمل 
شد. پس از تحریف نام خلیج فارس در اطلس مشهور 
جهانی بنام نشنال جئوگرافیک که از سال تأسیس ۱۸۸۸ 
اولین  برای  بود  برده  به کار  را  خلیج فارس  نام  همواره 
جدیدی  نام   ۱۳۸۳ سال  آبان  در  جدید  نسخه  در  بار 
را در کنار نام بین المللی خلیج فارس قرار داد. خشم و 
اعتراض عمومی در میان فعاالن اجتماعی و فرهنگی 
داخل و خارج نسبت به این تحریف غیرعلمی صورت 
گرفت و پس از ارسال هزاران ایمیل و نامه اعتراضی 

و یک طومار اینترنتی با بیشتر از ۱۲۰ هزار امضاء به 
مؤسسه مذکور، مدیر مؤسسه مشهور آمریکایی ضمن 
عذرخواهی از ملت ایران، قول داد اشتباه خود را جبران 
کند. به دنبال انتشار گزارشات اعتراضی نسبت به چاپ 
نقشه هایی با نام جعلی در داخل کشور، هیئت وزیران در 
جلسه ۲۶ فروردین ۱۳۸۳ آیین نامه و مصوبه ای در ۶ بند 
برای ضرورت پاسداری و نظارت بر کاربرد درست نام 
خلیج فارس و هویت آن را تصویب کرد که دارای ۶ بند 
بود. در مرداد و شهریور ۱۳۸۳ پیشنهاد سه گانه به صورت 
آنالین در وب سایت )پرشین گلف آنالین( و از طریق 
ایمیل به رأی گیری عمومی طرفداران نام خلیج فارس 
گذاشته شد اکثریت رأی دهندگان به ترتیب به موارد زیر 
رأی دادند: روز ۹ آذر برگشت سه جزیره به مام میهن، 
روز ملی شدن نفت ۲۹ اسفند. و روز اخراج پرتغالی ها 

رأی گیری  نتیجه  خلیج فارس.  از  ایران  ارتش  توسط 
منتشر  آنالین  به صورت   ۱۳۸۳ شهریور   ۱۰ تاریخ  در 
خلیج فارس  سازمان  مدیران  شورای  توسط  سپس  و 
رئیس جمهور  برای  بهمن ۱۳۸۳ رسماً  نامه سوم  طی 
وقت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و برای وزارت 
و  گردید  نمابر  نیویورک  در  ایران  نمایندگی  و  خارجه 
بعدها در روزنامه شرق ۱۴ اسفند ۱۳۸۳ و وب سایت های 
مختلف منتشر شد. اصل موضوع نام گذاری بر اساس 
موافقت  مورد  پرتغالی ها  اخراج  دقیق  روز  تعیین 
پیگیری های  با  سرانجام  گرفت.  قرار  مسئول  مقامات 
فرهنگ  شورای  خورشیدی   ۱۳۸۴ تیرماه  در  متعدد، 
تهران،  دانشگاه  تاریخ  گروه  نظر  اساس  بر  عمومی 
 روز ۱۰ اردیبهشت را تاریخ دقیق اخراج پرتغال معرفی 

نمود.
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آقای شهردار تهران هنوز هم در اندیشه ی سال ۸۸ است و 
تصور می کند با کپی برداری از تکنیک های از رده خارج شده ی 
قالیباف  بگذارد...  تأثیر  عمومی  افکار  بر  می تواند  روزها  آن 
فراگیر  اینترنت  هنوز  که  آن سال ها  همانند  می کند  تصور 
نشده بود می تواند برگه ای را روبروی دوربین های تلویزیونی 
افکار  فریب  به  دروغ  و  راست  آمیختن  هم  در  با  و  بگیرد 

عمومی بپردازد.
تکذیب  را  او  ادعای  اتفاقاً  قالیباف  مورداشاره  خبر  مرور 
می کند. روحانی گفته است: »اگر« ۱۰ میلیون گردشگر وارد 
در  اتفاقاً  ایجاد خواهد شد.  کشور شوند چهار میلیون شغل 
این فقره خود آقای قالیباف باید پاسخگو باشد که چه طور 
انتظار ورود ده میلیون گردشگر به کشور را دارد، وقتی اعضای 
ستادش سفارتخانه آتش می زدند و عکس های این عمل ضد 
انسانی را که برخالف تمام تعهدات بین المللی  است تعمداً 
و باافتخار منتشر می کردند تا هرطور که می توانند دولت را 
نقشش  که  باشد  پاسخگو  باید  قالیباف  آقای  بزنند؟  زمین 
و  کاپیتان  جناب  اگر  است؟  بوده  چه  هم فکرانش  اقدام  در 
اعضای ستادش چنین اقداماتی نمی کردند بی شک توریسم و 
گردشگری در ایران این همه مهجور نمی ماند. این دوره  واقعًا 
با پدیده ی بسیار عجیب تری نسبت به دوره های قبل روبه رو 
هستیم. پدیده ای که برگه دست گرفتنش را از احمدی نژاد 
را  کاندیدای محصور ۸۸  و هم زمان جمله ی  الگو می گیرد 
نیز می دزدد تا از محبوبیتش سو ءاستفاده کند و نشان دهد 
در  را  توخالی اش  و  پوچ  حرف های  و  ندارد  هیچ  خود  از 
بیش  نخست  مناظره ی  می نماید.  پنهان  ادعا  و  ادا  پشت 
جهانگیری  اسحاق  عمل  اصالت  نشان دهنده ی  هرچیز  از 
و »فیک«  ریشه دار اصالح طلب  نماینده ی جریان  به عنوان 
و »مشقی« بودن گلوله های توپخانه ای است که به همراه 
سردار به سوی دولت شلیک می کند. بسیاری از مردم بعد از 
مناظره با مراجعه به منابع اینترنتی که آزاد بودن و در دسترس 
بودن بسیاری از آن ها از دستاوردهای دولت یازدهم است پی 
به دروغ پردازی های جریان مخالف دولت بردند. با گزینش 
چنین خط مشی ای از سوی قالیباف که یادآور دوران سیاه بگم 
بگم می باشد اهمیت انتخابات شورای شهر به ویژه در تهران 
به ذهن متبادر می شود که این بار می توان با انتخابی درست 
پایان داد.  امپراطوری ۱۴ ساله ی دروغ گویان در بهشت  به 
قالیباف خودش خوب می داند که پس از اعالم نتایج انتخابات 
شوراها دیگر جایی در شهرداری تهران نخواهد داشت برای 
از عرصه ی سیاسی  همین مجبور است برای حذف نشدن 

کشور انتحاری عمل کند و حتی اخالق را زیر پا بگذارد. 

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

 ۱۱۶ مدت  به  که  هرمز  جزیره  پس گیری  و  تصرف 
پادشاهی  )زمان   ۱۵۰۷ سال  از  هرمز  اشغال  طی  سال 
در  بود  پرتغال  امپراتوری  تصرف  در  یکم(  اسماعیل  شاه 
سال ۱۶۲۲ و با کمک کمپانی هند شرقی بریتانیا صورت 
گرفت. پرتغالی ها نخستین بار در سال ۱۵۰۶ میالدی )۸۸۵ 
خورشیدی( به سرپرستی ناخدا آلبوکرک دریانورد مشهور 
پرتغالی وارد خلیج فارس شدند و پس از مدتی قشم، جزیره 
هرمز و گمبرون )بندرعباس فعلی( را کاماًل تصرف کردند. 
نیز  آن ها  توپخانه  و  بریتانیا  کشتی های  از  نبرد  این  در 
استفاده شد. امام قلی خان از سرداران نامدار شاه عباس یکم 

فرمانده ایرانیان در این رزم بود.
را  آنان  با  مبارزه  اسماعیل یکم در آن زمان قصد  شاه 
در  را  پرتغالی  سردار  این  با  مشترک  همکاری  و  نداشت 
دستور کار خود قرار داد. این سیاست شاه اسماعیل یکم 
باعث شد رفته رفته پرتغالی ها در آن نواحی قدرت گرفته 
)عمان  بزرگ دیگری در مسقط  پایگاه  با ساختن یک  و 
امروزی( کاماًل بر منطقه مسلط شوند؛ بنابراین شاهان دیگر 
صفوی قادر نشدند آنان را از آن ناحیه بتارانند و این در حالی 
بود که قوای پرتغالی با حکام ایرانی به شکلی تحقیرآمیز 
رفتار می کردند. سرانجام در سال ۱۶۲۱ میالدی )۱۰۰۰ 
خورشیدی( برابر با عهدنامه بین بریتانیا و ایران، قرار شد تا 
ایران با کمک کمپانی هند شرقی به شیوه ای متحد بر ضد 

پرتقالی های وارد عمل شوند.
امام قلی خان حاکم فارس و از سرداران صفوی، در آغاز 
بندر گمبرون )بندرعباس کنونی( را تصرف کرد و بعدازآن 
یک دسته از کشتی های انگلیسی برای انتقال نیرو به قشم 

به خدمت او درآمدند.
پس از تصرف قشم کشتی های انگلیسی با تجدیدقوا در 
بندر گمبرون درحالی که ده ها هزار سرباز ایرانی بر قایق ها 
تصرف  در  که  هرمز  قلعه  به  را  اصلی  حمله  بودند،  سوار 
فرماندهی  به  ایرانی  نیروهای  کردند.  آغاز  بود  پرتغالی ها 
امام قلی خان در جزیره هرمز پیاده شدند و نبرد سختی 
با پرتغالی ها و متحدان محلی آغاز کردند. نیروی دریایی 
بستند  توپ  به  را  پرتغالی  دریا کشتی های  در  نیز  بریتانیا 
و بزرگ ترین کشتی پرتغال ها بانام سان پدرو را به آتش 
کشیدند. کشتی های دیگر نیز یکی پس از دیگری به توپ 
بسته شدند. نبرد فتح قلعه ۷۲ ساعت طول کشید. در پایان 
به  قلعه  و  تسلیم شده  همگی  پرتغالی  باقی مانده  مدافعان 

دست ایرانیان می افتد.

مدافع  آن  درگاه،  پاک باز  آن  راه،  جوان مرد  آن 
همیشگی اعتدال، آن که مخالفان را می فرستد به 
آن  اصیل اصالحات،  نماینده ی  قالیشویی شمال! 
کاندیدای  یگانه  اشکاالت،  همه ی  پاسخ دهنده ِی 
آن دالور  پویشی.  و  از هر جنبش  فارغ  پوششی، 
سیرجانی، آن سیاست مدار کارگزارانی. متخصص 
در له کردن و زیرگیری حاج اسحاق جهان گیری 
فکر  مردمان  ابتدا  است  نقل  علیه.  رحمةاهلل 
که  بعد  ولی  نبود  هیچ  و  بود  دماغ  او  می کردند 
رشد کرد و به مقام رسید نشان داد مغز بوده است 
و خداوند قلب و مغزش را در پشت آن دماغ پنهان 
کرده تا از چشم بد مصون بماند. او با کاردانی و 
لیاقت مراتب وزارت را از بخش داری تا فرمانداری 
و استانداری را تا وزارت طی نمود. سپس در دولت 
کلید به معاونت رسید ولی تصمیم گرفت در نقش 
به  سمت  حفظ  با  ولی  کند  عمل  پوششی  مدافع 
تلویزیونی  مناظرات  آخرین  گلی  آقای  عنوان 

ریاست جمهوری برگزیده شد.
گفت:  بودی؟  حال کجا  به  تا  گفتند  را  اسحاق 
گوش به فرمان آن کس که نفس است و حرفش 
برای هر انتخابات بس است و تصویرش در قفس 
رئیس  آن که  رئیست کیست؟ گفت:  گفتند  است! 
تدبیر و امید است و عمامه اش سپید است و نماد 
دولتش کلید است. گفتند از دشمنت برای ما بگو. 
گفت: آن به صورت دست فروشان سیلی زننده، آن 
از زباله برق تولید کننده! در دوربین ها نگاه کننده و 
بعدش تهمت زننده! آن که معروف شده به شهردار 
سازه تقسیم کننده ی امالک نجومی به یک اندازه!

نام  فرستادن  موزه  به  در  متخصص  را  اسحاق 
به  را  پیکان  بار  نخستین  او  که هم  چرا  نهاده اند 
تا  نموده  جزم  را  خود  عزم  حاال  و  فرستاد  موزه 
شهردار تهران را به موزه بفرستد یا اگر امکانش 

نبود شهرداری را تبدیل به موزه نماید!
از جمالت قصار او نقل است که گفت: » باطل 

السحر دروغ و فریب، آگاهی مردم است!«
با  اجتماعی،  مسائل  در   « گفت:  او  همچنین 

برخوردهای گازنبری مسائل حل نمی شود!«

ایرماتوف  روشن  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
داور سرشناس ازبکستانی را به عنوان داور دیدار 

حساس الریان برابر الهالل انتخاب کرد.

در صورت واگذاری باشگاه تراکتورسازی به یک 
باشگاه  این  عماًل  حقیقی،  شخص  یا  دیگر  نهاد 
می شود.  منع  سرباز  بازیکنان  جذب  از  تبریزی 
یکی از تبعات این تصمیم مبنی بر واگذاری باشگاه 
تراکتورسازی این خواهد بود که سربازها دیگر به 
تبریز نمی روند! و این شاید خبر خوبی برای سایر 

تیم ها باشد.

سربازها سوار تراکتور نمی شوند

آیا کاوه پرسپولیسی می شود؟

وقتی به آشپزخانه رفتم و ماری برایم قهوه داخل فنجان ریخت و نان و پنیر را برایم آماده 
کرد، احساس کردم که سالیان سال مردی متاهل هستم. ماری مرا دید و سرش را تکان داد و 
گفت: »آیا با صورت نشسته و موهای شانه نکرده سر میز صبحانه می روی؟ » و من گفتم بله، 

حتی در آموزشگاه شبانه روزی هم نتوانستند مرا صبح ها مجبور به این کار کنند.
  ماری گفت: »اما پس تو صبح ها چطور خودت را تر و تازه می کنی ؟«

  گفتم: »به خودم ادکلن می زنم.«ماری فوراً سرخ شد و گفت: » اما اینکه خیلی گران 
است. «  

+ عقاید یک دلقک، هاینریش بُل، محمد اسماعیل زاده، نشر چشمه، چاپ چهاردم، ص ۶۹

با موالنای جان 

نه؟  یا  می ماند  استقالل  در  رضایی  کاوه 
هیچ کسی و حتی شخص علیرضا منصوریان هم 
جواب این سؤال را نمی داند. بااینکه گفته می شود 
از  اما  انشاهلل در استقالل خواهد ماند  کاوه گفته 
مدت ها قبل این خبر مطرح شده بود که پرسپولیس 
بازیکن را می خواهد و گویا کاوه در صورت  این 
جدایی از استقالل مشکلی با حضور در پرسپولیس 

ندارد.

روز   ۹۵-۹۶ فصل  در  فوتبال  اول  دسته  لیگ 
دوشنبه با انجام ۹ بازی به پایان می رسد. درحالی که 
پارس جنوبی در هفته سی و سوم به قهرمانی رسیده 
و صعودش را به لیگ برتر قطعی کرده است. نکته 
تیم  رقابت ها  این  در  که  است  این  اهمیت  حائز 

درخطر سقوط به اندازه قهرمان گل زده است

به دنبال  الهالل و االهلی عربستان  باشگاه های 
تغییر محل میزبانی خود در صورت تقابل با تیم های 
ایرانی هستند. این دو باشگاه عربستان دوحه قطر را 
به عنوان میزبان بازی های خود برابر تیم های ایرانی 
انتخاب  آسیا  قهرمانان  لیگ  نهایی  یک هشتم  در 

کردند.

باشگاه پرسپولیس قصد دارد طی روزهای آینده میزان 
پرداختی به بازیکنان خود را منتشر کند. به گزارش کاپ، 
بعد از سومین روز اعتصاب بازیکنان پرسپولیس، علی اکبر 
طاهری سرپرست این باشگاه اعالم کرد سرخ پوشان بیش 

از هر تیم دیگری در لیگ برتر دریافتی داشتند.

دوحه، میزبان جدید سعودی ها

آرش وکیلی

ذکر آن به موزه فرستنده!

گل زن ها در دسته ی اول

دریچه

موسی گوموس

عقاید یک دلقک

درخشش طالیی براری در وزنه برداری قهرمانی آسیا

دروغگوهابهبهشتمیروند!

سالگرد بیرون راندن پرتغالی ها

آرش برهانی خواستار دریافت مطالباتش شد

بازخوانییکاعتصابسرخ

توافقدروازهبانآهنینمنچستربارئالمادرید

روشن داور یک دیدار حساس

و  براری  محمدرضا  کیلوگرم   ۱۰۵ وزن  در 
وزنه  رقابت های  در  ایران  نمایندگان  علی هاشمی 
برداری قهرمانی آسیا  ترکمنستان بودند که با سایر 

وزنه برداران دسته ۱۰۵ کیلوگرم رقابت کردند.
رده  قهرمانی  برداری  وزنه  مسابقات  روز  آخرین 
سنی بزرگساالن قاره آسیا در عشق آباد ترکمنستان 
وزنه  رقابت  برگزاری  با  اردیبهشت(   ۹ )شنبه  دیروز 
برداران اوزان ۱۰۵ آغاز شد. در این وزن  محمدرضا 
با  که  بودند  ایران  نمایندگان  علی هاشمی  و  براری 

سایر وزنه برداران دسته ۱۰۵ کیلوگرم رقابت کردند.
در حرکت یک ضرب دسته ۱۰۵ کیلوگرم ابتدا این 
حرکت  در  و  رفت  تخته  روی  که  بود  علی هاشمی 
نخست وزنه ۱۶۵ کیلوگرمی را به راحتی باالی سر 

برد.
 هاشمی در حرکت دوم یک ضرب وزنه ۱۷۱ کیلو 
وزنه ۱۷۷  مهار  در  در حرکت سوم  اما  کرد  مهار  را 
کیلوگرم ناموفق بود تا با همان ۱۷۱ کیلوگرم به کار 

خود در حرکت یک ضرب پایان دهد. 

پایان حرکت ضرب  در  وزنه،  این  ثبت  با  هاشمی 
چهارم شد.

محمدرضا براری شانس اول این دسته و قهرمان 
دوره قبلی رقابت ها، رقابت خود در حرکت یک ضرب 
نهایت  در  و  کرد  شروع  کیلوگرمی   ۱۷۵ وزنه  با  را 

حیرت همگان آن را انداخت. 
براری در حرکت دوم نیز در مهار وزنه ۱۷۶ کیلوگرم 
ناموفق بود تا در آستانه حذف شدن قرار بگیرد اما در 
مهار  را  کیلوگرم   ۱۷۷ وزنه  سوم  حرکت  در  نهایت 

کرد و به جدول رقابت ها بازگشت و مدال طال را نیز 
از آن خود کرد.

در رقابت های دسته ۱۰۵ کیلوگرم و پس از براری، 
ایوان افرموف از ازبکستان با ۱۷۵ کیلوگرم دوم شد 
و مدال نقره یک ضرب را تصاحب کرد و و موچیدا 
از ژاپن با ثبت وزنه  ۱۷۲ کیلوگرمی رو سکوی سوم 

ایستاد و صاحب مدال برنز شد.
کیانوش رستمی و جابر بهروزی با حضور در سالن 

عملکرد ملی پوشان را از نزدیک تماشا می کنند.

شکل  به  قطعاً  که  بازیکنان  اعتصاب  تصمیم 
یک  است  گرفته شده  جمعی  خرد  با  و  دسته جمعی 
برنامه از پیش تعیین شده بوده است. قرمزهای پایتخت 
اگر چنین حرکتی را پیش از قهرمانی تیمشان انجام 
به  دست آویز  خروار  یک  خود  پول  به جای  می دادند، 
پایانی  حساس  شرایط  این  در  که  می دادند  منتقدان 

فصل اکنون چه جای اعتراض و اعتصاب است.
این تصمیم را نمی شد به زمان دیگری موکول کرد. 
اگر آن ها می خواستند صبوری پیشه کنند و تا پایان 
فصل دندان روی جگر بگذارند، هیچ بعید نبود که با 
بسته شدن پرونده های مالی فصل ۹۵-۹۶ آن ها عماًل 
تصمیم  لذا  باشند.  نداشته  در دست  جز چک چیزی 
گرفتند که هنوز که گل ریزان پایانی فصل فرانرسیده 
برای رسیدن به مطالبات مالی خود به طورجدی اقدام 
کنند. به وجهه کار بازیکنان پرسپولیس و این که این 
می کند  آزرده خاطر  را  هواداران  اندازه  چه  تا  حرکت 
کاری نداریم، اما سابقه مدیریت های قبلی نه فقط در 

پرسپولیس بلکه در اکثر قریب به اتفاق باشگاه ها نشان 
نگران  به طورجدی  دارند  حق  بازیکنان  که  می دهد 
بازیکنان  برای  شرایط  باشند.  خود  حقوق  دریافت 
با  بتوانند  که  نیست  ژوزه  امثال  مانند  پرسپولیس 
شکایت به فیفا پول و حتی سود آن را زنده کنند. پس 
ناچارند به هر شکل ممکن حق وحقوق خود را مطالبه 
هوادارانی  خاطر  کردن  مکدر  قیمت  به  حتی  کنند. 
کردند  حمایت  تیم  از  و  گرما  سر  در  فصل  یک  که 
تا قهرمان شود. مسئله دیگر اختالف در رقم پرداختی 
است. بازیکنانی پرسپولیس درصدی از قرارداد خود را 
نیست.  باشگاه  موردقبول  که  می دانند  شده  پرداخت 
مدیریت باشگاه هرچند پذیرفته که هنوز به بازیکنانش 
از چیزی  اما رقم بدهی را بسیار کمتر  بدهکار است 
حتی  و  کرده اند  اعالم  رسانه ها  در  آن ها  که  می داند 
عنوان کرده که به زودی میزان پرداختی به بازیکنان 

را به طور رسمی منتشر خواهد کرد.
آنچه در این میان بیش از هر چیز خنده دار به نظر 

می رسد، تأکید همه ساله، تکراری و البته نخ نما شده 
فدراسیون بر جلوگیری از بازی کردن تیم های بدهکار 
در  است!  بعد  فصل  برای  جدید  بازیکنان  خرید  و 
شرایطی که یک دوجین بازیکن تیم پرسپولیس از این 
تیم طلب دارند، سران باشگاه مذاکراتی را برای جذب 
بازیکنانی مانند گادوین منشا و داریوش شجاعیان آغاز 

کرده اند!
اولین هفته از رقابت های لیگ کشتی کشور)لیگ ۳۰۰ 
برگزار  ساری  و  تهران  شهرهای  در  دیدار  دو  با  روزه( 
باشگاه های کشتی  لیگ  اعالم کمیته  اساس  بر  می شود. 
زیر  به شرح  کشور  کشتی  لیگ  اول  هفته  برنامه  کشور، 

است: کشتی فرنگی: 
 بیمه رازی تهران – مرحوم حسین خواجه وندی نوشهر 

)میزبان تهران- سالن شهدای هفتم تیر- ساعت ۱۸( 
کشتی آزاد: 

ستارگان ساری- پاس رستم کال  )میزبان ساری- سالن 
سید رسول حسینی- ساعت ۱۸( 

هادی حبیبی رئیس کمیته لیگ با تایید این خبر گفت: با 
توجه به آئین نامه این رقابت ها، در صورت حضور بیش از دو 
کشتی گیر تیم ها در رقابت های داخلی یا خارجی، تیم های 
حاضر می توانند مسابقات خود را به تعویق بیاندازند. وی 
خاطر نشان کرد: بر این اساس سایر دیدارهای هفته اول با 
توجه به آئین نامه این رقابت ها و درخواست تیم ها در زمان 
دیگری برگزار می شود که برنامه آن متعاقبا از سوی کمیته 

لیگ اعالم خواهد شد.

آرش برهانی مهاجم سابق استقالل در دیدار با رضا 
افتخاری خواستار دریافت مطالبات خود شد. وی جزو 
بازیکنان با تجربه و سابق استقالل است که در این 

سالها مطالبات زیادی از این باشگاه دارد. 
به گزارش مستقل، آرش برهانی که هفته گذشته 

خداحافظی  فوتبال  دنیای  از  اطالعیه ای  صدور  با 
کرده بود دیروز با حضور در دفتر مدیرعامل استقالل 
در  که  بازیکن  شد.این  مطالباتش  پرداخت  خواستار 
داد  پایان  خود  فوتبال  های  سال  به  پیکان  باشگاه 
از  از جدایی  بعد  از استقالل دارد و  مطالبات زیادی 

برای  باشگاه  این  مدیریت  با  نتوانست  آبی پوشان 
دریافت طلب خود اقدام کند. مهاجم پیشین استقالل  
با حضور در دفتر مدیرعامل استقالل با افتخاری دیدار 
و گفتگو کرد و ظاهرا افتخاری به برهانی قول داده به 

زودی مشکل این بازیکن را حل کند.

پرسپولیس دریافتی بازیکنان را 
منتشر می کند

آغاز رقابت های 
لیگ کشتی از 12 

اردیبهشت

خلیج فارس نماد یک ملت است

برشیازیککتاب

گزارش ها از اسپانیا حاکی از آن است که داوید دخیا، گلر منچستریونایتد، به توافق کامل با رئال 
مادرید دست پیدا کرده است.

روزنامه مارکا مدعی شده که دخیا اخیرا از باشگاهش درخواست کرده که در تابستان از جمع 
بازیکنان این تیم جدا شده و به رئال مادرید بپیوندد، تیمی که دو سال پیش برای پیوستن به آن 
به توافق رسیده بود ولی ارسال دیرهنگام مدارک باعث لغو این انتقال شد. ژوزه مورینیو همچنان 
خواهان جذب خامس و موراتا است و قصد دارد از فروش دخیا برای جذب این دو بازیکن استفاده 
کند و امیدوار است که دو تیم، کدورت های به وجود آمده به خاطر ماجرای دو سال پیش دخیا را کنار 
گذاشته و وارد مذاکره شوند. مارکا معتقد است که یونایتد ۷۵ میلیون یورو در قبال دخیا می خواهد و 

برای جانشین او، قصد دارد جو هارت را به خدمت بگیرد.
به گفته ی کارشناسان داوید دخیا یکی از ارکان اصلی تیم یونایتد است که اگر نبود وضعیت 

نابسامان شیاطین سرخ از این هم بدتر می شد.

ای در سر زلف تو پریشانی ها                           واندر لب لعلت شکرافشانی ها
گفتی ز فراق ما پشیمان گشتی                            ای جان چه پشیمان که پشیمانی ها

رباعیات


