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سرمربي محبوب ساركوزي سر خروسها را بريد

در اعتراض به عملكرد عباسپورصورت گرفت

فرانسهحذف شد

حضورنخستوزيرتركيهدرمناطقجنگياستان «هاكاري»  درمرزباعراق ـ    عكسAFP:

همه میگفتند کرهشمالی آبروی آسیا را برده ولی حاال
باید اضافه کنیم فرانس��ه آبروی اروپا را به باد داد .نخستین
شگفتی جام با حذف خروسها از جام نوزدهم در حالی رقم
خوردکهریمونددومنکنحسترینژوئنعمرشراسپری
کرد.البتهبدننیمهجانفرانسویهایکهفتهایهستکه
دیگرناینفسکشیدننداردوجوابگویاینافتضاحتاریخی
کسینیستجزریمونددومنکوتمامآنهاییکهاحمقانهاز
اووسیاستهایشدفاعکردند.
همينصفحه

درباره تئاتر «جزيره عشق»

فرهنگسازی
درناکجاآباد!
صفحه11

يادداشت روز
ترکیهو بهایچرخشبهشرق
حسن هانيزاده

چرخ��ش  180درجهای ترکی��ه از غرب به ش��رق و
پشتیبانی این کش��ور از آرمانهای ملت فلسطین قطعا
فرآیند جدیدی در سیاس��ت خارجی دولت رجب طیب
اردوغانبهشمارمیآید.اینچرخشزمانیصورتگرفت
که ترکیه پ��س از  2دهه توقف بیه��وده در اتاق قرنطینه
اتحادی��ه اروپايي ،از ورود به این مجموعه ناامید ش��د .لذا
در عرصه شطرنج سیاسی منطقه ،کش��ورهای عرب که
عموما نگاه غیرمنطقی و طایفهای نس��بت به جغرافیای
سیاسی خاورمیانه دارند از چرخش دولت ترکیه به سوی
شرق استقبال کردند .گفته میشود اساسا پیروزی حزب
توس��عه و عدالت ترکیه و تش��کیل یک دول��ت به ظاهر
اسالمگرا در این کش��ور بدون همراهی وکمک عربستان
و برخی کش��ورهای عرب منطقه مانند مصر امکانپذیر
نبود.پذی��رش ترکیه به عنوان عضو ناظ��ر اتحادیه عرب،
انتخاب اکملالدین احساناوغلوي ترك به عنوان دبیرکل
سازمان کنفرانس اسالمی و گسترش مناسبات فرهنگی
و اقتصادی میان اعراب و دولت ترکیه بخشی از تالشهای
عربستان و برخی کش��ورهای عرب منطقه برای سپردن
نقش تاثیرگذار سیاس��ی ب��ه ترکیه تلقی میش��ود .در
چارچوب این تالشها ،رژیم قبیلهای آلس��عود از 5سال
پیش تاکنون برای ایجاد زمین��ه حضور فرهنگی ترکیه
در منطقه هزینههای هنگفتی برای دوبالژ دهها س��ریال
ترک و پخش از ش��بکههای ماهوارهای کشورهای عرب
پرداخت کرده است .نخستین فاز سیاست رژیم آلسعود
برای وارد س��اختن ترکیه به عرصههای فرهنگی اعراب،
تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم رسانهای از آثار گردشگری
ترکیه بود .در عین حال هدف کشورهای عرب بویژه رژیم
آلسعود از سپردن نقش کلیدی به ترکیه ،تحت تاثیر قرار
دادن نقش مثبت جمهوری اس�لامی در حل بحرانهای
خاورمیانه است .عربس��تان از 3دهه پیش تا کنون در پی
مقابلهجدیباقدرتفزایندهایراندرسطحخاورمیانهبود
لذا از آنجا که این کش��ور فاقد ظرفیت الزم برای مقابله با
جمهوری اس�لامی اس��ت درصدد برآمد از ظرفیتهای
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ترکیه برای ایفای این نقش
اس��تفاده کند .پس از حمله رژیم صهیونیستی به کاروان
حامل کمکهای انساندوس��تانه به غزه که به ش��هادت
20تنمنجرشد،محبوبیتدولترجبطیباردوغاننزد
ملتهایعرببشدتافزایشیافت.
ادامهدرصفحه15

سرمربي محبوب ساركوزي سر خروسها را بريد

فرانسهحذفشد

گروه ورزشي :همه میگفتند کرهشمالی آبروی آسیا را برده
ولی حاال باید اضافه کنیم فرانس��ه آبروی اروپا را به باد داد.
نخس��تین ش��گفتی جام با حذف خروسها از جام نوزدهم
در حال��ی رقم خورد که ریمون��د دومنک نحسترین ژوئن
عمرش را سپری کرد .البته بدن نیمهجان فرانسویها یک
هفتهای هست که دیگر نای نفسکشیدن ندارد و جوابگوی
این افتضاح تاریخی کسی نیست جز ریموند دومنک و تمام
آنهایی که احمقانه از او و سیاس��تهایش دفاع کردند .البته
آخ��ر هم نفهمیدیم که چرا بع��د از آن افتضاح یورو 2008
سران فدراسیون فوتبال فرانس��ه اصرار داشتند تا پروفسور
دیوانه سرکارش باقی بماند .البته این اقدام زیاد هم به ضرر
آنها تمام نشد چون باید باالخره روزی روزگاری میفهمیدند
که فوتبالشان از سال  1998به بعد دچار سرگیجهای شده
بود که هیچ نشانی از تیم رویایی
امه ژاکه نداش��ت .اما باز هم اگر
قرار باش��د حول حذف ش��دن
قهرم��ان جهان در س��ال  98و
فاتح اروپا در سال  2000واکاوی
کنیم به این موضوع میرس��یم
که بزرگترین عامل شکس��ت
آنها همان دودس��تگی اس��ت
که گریبانش��ان را گرفته است.
با اینکه بازیکنان فرانس��ه بعد از آن تحریم تمرین ،بیانهای
صادر کردند که در آن نوش��ته ش��ده بود در آخرین بازی از
حیثیت ملیش��ان دفاع میکنند اما ب��از هم بیتعصبی در
بازی آنها برابر آفریقایجنوبی به وضوح نمایان بود .حتی اگر
قرار باش��د از ردپای زیدان و دخالتهای اسطوره خروسها
فاکتور بگیریم باز هم س��رنخ به دومنک میرسد .او به هیچ
عنوان کاریزمای یک مربی در سطح ملی را ندارد که بتواند
مجموعهای را تحت هدایت خودش در بیاورد .درست چند
وقت پیش بود که پروندهای درباره دخالت همسران مربیان
بزرگ داش��تیم که در آن اشاره شده بود که همسر ریموند
دومنک تاثیر مس��تقیمی در نظرات و تصمیمگیریهای او
دارد .ش��اید هم عامل بیچارگی و کنار گذاشتن ستارههای
مسلمان فرانس��ه تصمیمی مضحکانه باش��د که پروفسور
دیوانه با همسرش گرفته باشد و از سوی دیگر حمایتهای
غیرحرفهای نیکال سارکوزی نیز نشان داد او نیز بدش نمیآید
که رنگ و بویی از ستارههای مسلمان در اردو نباشد .حاال به
این نتیجه میرس��یم که نیکال آنلکاي سیاهپوست روسفید
شد و نیکال س��ارکوزی سفیدپوست روسیاه! حتی تصمیم
دومنک مبنی بر نابود کردن ش��ورش در تیم ملی فرانسه و

روی نیمکت قرار دادن بازیکنانی مانند پاتریس اورا چاره ساز
نشد تا آفریقایجنوبیها به مدد ووووزال مردان برج ایفل را
به پایین بکشند .بازیای کامال یکطرفه که شاگردان پریرا آن
را به س��ود خود تمام کردند .درس��ت در همان ابتدای بازی
بود که گورکوف به خاطر بازی خطرناک اخراج ش��د تا کمر
فرانسویها بشکد و درست در نقطه مقابل آفریقای جنوبیها
در همان نیمه اول با تالش و دوندگی توانستند  2بر صفر جلو
بیفتند و حتی چند موقعیت صددرصد گل را خراب کردند تا
خروسها با شکست  2بر صفر در نیمه نخست راهی رختکن
شوند .با شروع نیمه دوم نیز باز هم بازیکنان آفریقایجنوبی
اشتهای سیری ناپذیرشان برای گلزدن فروکش نکرد و بارها
و بارها دروازه فرانسه را تهدید کردند ولی خب به دلیل کم
تجربگی تا پایان 90دقیق��ه و حتی در وقتهای اضافه هم
رخ ن��داد ت��ا فرانس��ه روی یک
لحظه یکی از گله��ا را جبران
کن��د .البته آفریق��ای جنوبی با
این پی��روزی باز هم نتوانس��ت
بهرغم کس��ب  4امتی��از صعود
کند ،چ��ون اروگوئه تنها با یک
گل مکزیک را شکس��ت داد .به
هر صورت نخس��تین ش��گفتی
جام با حذف فرانس��ه رقم خورد
تا محبوب سارکوزی (دومنک) سرخروسها را ببرد .البته این
آه همان ایرلندیهایی است که حاال به یمن فرانسه متقلب
با پرچمه��ای آفریقایجنوبی در دوبلین جش��ن بگیرند و
همینطور «پیتزا هات» ایرلند به خاطر هر گلی که فرانسه در
کل این دوره دریافت کرد به مشتریانش سرویس مجانی ارائه
داد و نکته قابل توجه اینکه فرانسه تنها با یک گل زده و یک
امتیاز میشل پالتینی،زیدان و تمام اهالی پاریس را رو سفید
کرد! بله ،ژوئن نحس دومنک در سال  2010کامل شد.
صعود اروگوئهومكزيك

در ديگر ديدار گروه نخس��ت كه بهصورت همزمان با بازي
فرانس��ه و آفريقاي جنوبي برگزار ميش��د تيم ملي اروگوئه با
گل دقايق آخر نيمه اول سوآرز برابر مكزيك به پيروزي دست
يافتتاتكليفاينگروهمشخصشود .بانتايجكسبشدهتيم
ملي اروگوئه با هفت امتياز به عنوان تيم نخست به مرحله بعد
راه ياف��ت و تيم مكزيك با چهار امتياز و با اختالف گل بهتر در
مقايسهباتيمآفريقايجنوبيبهعنوانتيمدومبهجمعشانزده
تيم برتر جام نوزدهم صعود ك��رد .به اين ترتيب تيم آفريقاي
جنوبينخستينميزبانجامجهانيلقبگرفتكهازرسيدن
بهمرحله دومناكامماند.

در صورت تأیید هیأت امنای تأمین اجتماعی

بیمهزنانخانهدارتایکماهدیگربهتصویبمیرسد

مدیرعاملسازمانتأمیناجتماعیگفت:درصورتبررسی
هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی ،بیمه زنان خانهدار تا یک
ماه دیگر تصویب میشود .علی ذبیحی به فارس گفت :در حال
حاضر شرایط جدیدی را برای بیمه این افراد دنبال میکنیم به
طوریکهبیمهاینافرادازحالتموردیوخاصبهفراگیرتبدیل
شده است .وی با بیان اینکه بیمه زنان سرپرست خانوار در قالب
بیمهزنانخانهدارتعریفمیشود،گفت:بیمهزنانخانهدارفقط
شامل زنانی میش��ود که شاغل نیستند؛همچنین اگر زنی در
جایی مشغول به کار باشد و از طرف محل کار خود بیمه نباشد،
مشمول بیمه زنان خانهدار میشود .ذبیحی با بیان اینکه زنان
تمایل دارند در بیمه ش��رایط ویژهای داشته باشند ،گفت :سال
گذشتهدربارهبیمهزنانخانهداروزنانشاغلیکهبیمهنیستند،
آییننامهایتدوینشدکهاینآییننامهموردحمایتدولتنیز
قرار گرفت .همچنین دولت موافقت خ��ود را با اینکه درصدی
از س��هم بیمه این افراد را پرداخت کن د ،اعالم کرد .مدیرعامل
سازمانتأمیناجتماعیدرادامهافزود:درشرایطجدید،درمانرا

ازشرایطبیمهبیرونآوردیمواینبیمهرابیشتربرایبازنشستگی
و مستمری در نظر گرفتهایم؛ قرار شد سقف آن به گونهای باشد
که هزینه کمتری را زنان پرداخت کنند .وی با بیان اینکه چند
روز پی��ش دوباره طرح بیمه زنان خان��هدار را آماده کردیم تا در
هیاتامنابهتصویببرسد،گفت:زنانباشرایطماهی 8تا 9هزار
تومانمیتوانندبیمهشوند .ذبیحیاضافهکرد:شرایطپرداخت
بیمهزنانخانهداراینگونهاستکهاینافرادبایدتا 15سالبیمه
راپرداختکنندوبعدبازنشستهمیشوندومستمریمیگیرند.
وی درباره اینکه این طرح در چه مدت زمانی به تصویب خواهد
رسید،گفت:سالگذشتهشرایطرااولسالمهیاکردیموانتظار
داشتیمکهشورایعالیتأمیناجتماعیدرنخستینجلسهایکه
تشکیلمیشودآنرا بهتصویببرساندامابهدلیلعدمتشکیل
جلسه این امر محقق نشد .مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
افزود :اگر هیات امنا این دغدغه ما را مورد توجه قرار دهد و بیمه
زنانخانهداررادردستورجلسهخودواردکندتایکماهدیگراین
طرحبهتصویبخواهدرسید.

جشنثبتسازههایآبیدرشوشتربرگزارمیشود

یکس��ال پس از ثبت س��ازههای آبی ـ تاریخی شوشتر در
فهرستمیراثجهانیوتعویقچندبارهبرگزاریجشنیبهاین
مناسبت،باالخرهقراراستپایانهفتهجاریجشنثبتجهانی
اینآثارباحضوررئیسجمهوردرشوشتربرگزارشود.سازههای
آبی شوشتر ،پنجم تیرماه س��ال  88به عنوان دهمین اثر ایران
در فهرس��ت میراث جهانی به ثبت رسید و پس از ثبت جهانی
سازههای آبی شوشتر ،قرار بود جشن ملی جهانی شدن این اثر
تاریخی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در تهران
و با حضور رئیسجمهور برگزار شود ولی با توجه به درخواست
مسؤوالنشهرشوشتروجلساتیکهدراینبارهبرگزارشد،مقرر
شد این جشن در شهر شوش��تر و توسط ارگانهای دولتی این
شهر برگزار ش��ود .به مناسبت برگزاری جشن بزرگ سازههای

آبی ـ تاریخی شوش��تر همچنین نمایش��گاه صنایع دستی با
حضور صنعتگران شاخص استان خوزس��تان برگزار میشود.
این نمایشگاه به مدت 5روز در مکانهایی همچون کاروانسرای
افضل ،پل بن��د میزان و جوار مرقد امام��زاده عبداهلل(ع) برگزار
میشود .ستادی ش��امل استاندارخوزستان  ،مدیریت شهری
شوشتر ،شهرداران عامل از دزفول و آبادان و نیز مسؤوالن اداره
کلمیراثفرهنگیوگردشگریخوزستانمتولیبرگزاریاین
جشن هستند .سازههای آبی ـ تاریخی شوشتر با قدمت بیش از
 1400سالدردورهساسانیساختهشدهکهتاکنوناینسازهها
پایدارماندهوازعلممهندسیآبوسیعوپیچیدهایبرخوردارند.
هر سال گردشگران بسیاری از سراسر جهان برای بازدید از این
مجموعهبهشوشترسفرمیکنند.

«وطنامروز»
پيامك خوانندگان

پنجشنبهها


منتشرنمیشود

استعفای11عضو
کمیسیونآموزشمجلس

حضورنمایندگاندربیندانشجویانوقولمساعداین
افراد ب��ه معترضان براي تجدید نظر در تصمیم مجلس و
ملغی اثر کردن مصوبه قبلی،تنها اقدام نمایندگان برای
جبرانمصوبهروزیکشنبهمجلسنبودو 11تنازاعضای
کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در اعتراض
به عملکرد عباس��پور و تالشهای مجدانه او برای قانونی
جلوهدادنبحثوقفدانشگاهآزاد...
صفحه 2

روزگذشته در مجلس تصويب شد

كلياتطرح تمدید
دورهشوراها
صفحه3

خبر
هشداروزارتاطالعات
بهسرشبکههایشرکتهایهرمی

گ�روه سیاس�ی :وزارت اطالع��ات ب��ه سرش��بکههای
ش��رکتهای هرمی هش��دار داد چنانچه خود را معرفی
نکنند و مورد شناس��ایی قرار گرفته و دس��تگیر شوند،
مش��مول تخفیف در مج��ازات نخواهند ش��د .ب ه دنبال
اقدامات گسترده اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام
زمان (عج) در وزارت اطالعات و همکاری نیروی انتظامی
در برخورد با ش��رکتهای غیر قانونی هرمی و در جریان
پلمب 410دفتر شرکتهرمیگلدکوئست QIدر تهران و
با توجه به اطالعرسانی مناسب صدا و سیما،خبرگزاریها
و نش��ریات کش��ور ،تعداد  500نفر از اعضای اصلی این
شبکه با مراجعه و تجمع در برابر دادسرای انقالب ناحیه
 31تهران نسبت به معرفی خود اقدام و جهت همکاری
با دس��تگاههای مسؤول برای انهدام شرکتهای يادشده
اعالم آمادگی کردن��د .وزارت اطالعات با تاکید بر اینکه
تجمعکنندگان با ابراز ندامت از عملکرد گذش��ته خود
خواستار عفو اسالمی و بخشودگی از سوی دستگاه قضا
نسبت به خود شدهاند ،متذکر شد :این وزارتخانه تا محو
کامل ش��رکتهای غیرقانونی هرمی برخوردی قاطع با
اخاللگ��ران اقتصادی خواهد داش��ت .در اطالعیه وزارت
اطالعات تصریح ش��ده اس��ت :این وزارتخانه نسبت به
شناسایی سر شبکههایی که خود را معرفی نکنند ،اقدام
و آنان را دستگیر خواهد کرد و تخفیفی در مجازات آنها
وجود نخواهد داشت.

