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قرار بود در جلسه روز چهارشنبه ۱۷ خردادماه در صحن 
علنی مجلس درباره طرح حمایت از هنرمندان صنایع دستی 
صحبت شود که با حمله تروریستی و پایان زمان ساعت کاری 

مجلس، بررسی این موضوع به روز دیگری موکول شد.
برای  که  فرهنگی،  میراث  سازمان  دستی  صنایع  معاون 
صحبت درباره طرح حمایت از هنرمندان صنایع دستی روز 
چهارشنبه به مجلس شورای اسالمی رفته بود در گفت وگو 
با ایسنا، بیان کرد: اصوال باید در جلسه بعدی به این موضوع 
افتاد  مجلس  در  که  اتفاقی  به  توجه  با  اما  شود  رسیدگی 
نمی توان با قاطعیت درباره فرصت دوباره ای که به این حوزه 
می دهند، صحبت کرد. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
درباره ماده های این طرح توضیح داد: در ۲۰ ماده این طرح 
به موضوعاتی مثل بیمه هنرمندان، ارزش افزوده در حوزه 
آموزش،  حوزه  در  دستی  صنایع  مجوزهای  دستی،  صنایع 
تولید و تجارت، اختصاص فضاهایی از سوی شهرداری به 
از  این حوزه، برنامه های رادیو و تلویزیونی مرتبط، استفاده 
فضاهای میراثی سازمان برای صنایع دستی و ارائه تسهیالت 
به کارگاه های تولیدی و هماهنگی نظام آموزشی با معاونت 
صنایع دستی برای بهره برداری بیشتر اشاره شده است.او گفت: 
نمایندگان دولت درباره برخی از این ماده ها نظراتی دارند و ما 
نیز قرار است درباره اهمیت این موضوع در مجلس صحبت 
کنیم زیرا با این کار نخستین اقدامات برای قانون سازی در 
کمبود  از  این حوزه  متاسفانه  انجام می شود.  صنایع دستی 
قوانین رنج می برد و اگر حتی بخشی از آنها تسهیل شود 
اولین گام برای قانون سازی صنایع دستی برداشته می شود.

نامورمطلق اظهار امیدواری کرد: اگر اصالحاتی که در این 
اشکال  رفع  با  آن  کلیت  و  بگیرد  است صورت  طرح الزم 
مصوب شود، موجب دلگرمی هنرمندان خواهد شد. با تصویب 
قانونمندتر،  و  منظم تر  حوزه  این  فعالیت های  قوانین  این 
همچنین امکان فراهم کردن بستر صادرات و بازرگانی بهتر 

خواهد شد.

کوتاه ورزشی

امروز بیستم خرداد ماه همزمان است با سالگرد عزل 
»بني صدر« از فرماندهي کل قوا از سوي امام خمیني 

)ره( )۱36۰ شمسی(
بهمن  در  ریاست جمهوري  به  بني صدر  انتخاب  با 
دولت  تشکیل  و  وزیر  نخست  انتخاب  مسأله   ،۱358
و  جمهور  رییس  بین  مورد  این  در  که  گردید  مطرح 
پس  آمد.  پدید  نظر  اختالف  اسالمي  شوراي  مجلس 
شهید   ،۱359 شهریور  در  سرانجام  کشمکش هایي  از 
محمد علي رجایي به عنوان نخست وزیر به مجلس 
معرفي شد و موفق به کسب رأي اعتماد گردید و دولت 
اختالف،  مورد  مسأله  که  این  با  داد.  تشکیل  را  خود 
پنهاني  اختالف  و  اما کشمکش  بود،  ظاهراً حل شده 
مجلس  در  مخالفانش  و  جمهور  رییس  بین  آشکار  و 
این  با  جنگ،  آغاز  با  کرد.  پیدا  ادامه  آن  از  خارج  و 
که این مسأله، تمام توان و فکر مسؤوالن را به خود 
میان  اختالف  حال،  عین  در  اما  بود،  کرده  مشغول 
نیز،  در عرصه جنگ  یافت.  ادامه  باالي کشور  سطح 
بني صدر در مقام فرماندهي کل قوا، معتقد به جنگیدن 
درون  به  دشمن  نیروي  یعني  بود  اشکانیان  شیوه  به 
این  گردد.  نابود  و  محاصره  سپس  شده،  کشیده  مرز 
اراضي  از  وسیعي  نقاط  اشغال  باعث  نظامي،  سیاست 
ایران اسالمي توسط ارتش متجاوز بعث شد و بر اثر 
نیروهاي  مقدم،  خط  به  نیرو  و  مهمات  ارسال  عدم 
آفریني هاي  حماسه  و  جانفشاني ها  رغم  علي  اسالم 
مثال زدني، مجبور به عقب نشیني شدند. در نحوه اداره 
رفع  به  را  طرف  دو  که  امام  کوشش هاي  نیز،  کشور 
اختالف و وحدت و تفاهم دعوت مي کرد بي ثمر ماند. 
در نتیجه حضرت امام خمیني، در بیستم خرداد ۱36۰، 
با مسؤوالن متعهد کشور، طي حکم  از مشورت  پس 
ابوالحسن بني صدر را از فرماندهي کل قوا  کوتاهي، 
که به نیابت از ولي فقیه در اختیار داشت، عزل کرد و 
در پي آن، مجلس شوراي اسالمي، طرح عدم کفایت 
آن  خرداد   3۱ در  آرا  اکثریت  با  را  صدر  بني  سیاسي 

سال، به تصویب رساند.

بدکردار  َمَثِل  شنودم  را:  برهمن  گفت  رای 
متهور که درایذا غلو نماید، و چون به مثل آن 
مبتال شود در پناه توبت و انابت گریزد. اکنون 
آنکه پیشه خود بگذارد و حرفی  بازگوید مثل 
دیگر اختیار کند، و چون از ضبط آن عاجز آید 
به کار خود میسر نگردد و متحیر و  او  رجوع 

متاسف فروماند.
برهمن جواب داد که: لکل عمل رجال؛ هر 
اعراض  مکتسب  هنر  و  موروث  سمت  از  که 
نماید و خود را در کاری افگند که الیق حال 
او نباشد و موافق اصل او، الشک در مقام تردد 
بیند و سودش  افتد و تلهف و تحسر  و تحیر 
ندارد و بازگشتن بکار او تیسیر نپذیرد، هرچند 
دقائقها  ولکن  التنسی  الحرفة  که:  گفته اند 
خویش  عمل  عرصه  بر  که  باید  مرد  تنسی. 
شاخ  در  دست  آرزو  بهر  و  برزد  قدم  ثبات 
برگ  طراوت  و  شکوفه  بجمال  و  نزند  تازه 
آن فریفته نشود، چون بحالوت ثمرت و یمن 
عاقبت واثق نتواند بود. قال النبی علیه الصلوة 
و السلم. من رزق من شیء فلیلزمه. و از امثال 
این مقدمه حکایت آن زاهد است. رای پرسید 

که: چگونه است آن؟
که  دید  را  کبگی  زاغی  که  آورده اند  گفت: 
می رفت. خرامیدن او در چشم او خوش آمد و 
از تناسب حرکات و چستی اطراف او آرزو برد، 
چه طباع را بابواب محاسن التفاتی تمام باشد و 

هر آینه آن را جویان باشند.
در جمله خواست که آن را بیاموزد، یکچندی 
کوشید و بر اثر کبگ پویید، آن را نیاموخت و 
رفتار خویش فراموش کرد چنانکه بهیچ تاویل 

بدان رجوع ممکن نگشت.
سعی  که  بدانی  تا  آوردم  بدان  مثل  این  و 
زبان  و  ای  گرفته  پیش  رنجی ضایع  و  باطل 
نتوانی  عبری  زبان  و  می بگذاری  اسالف 
آموخت. و گفته اند که: جاهل تر خالیق اوست 
که خویشتن در کاری اندازد که مالیم پیشه و 

موافق نسب او نباشد.

در آستان دوست 

آرش وکیلی

تقلید خرامیدن کبک!
جوانان انتحاری فریب خوردگان بنیادگرایی

فرصتی که حمله تروریستی از 
هنرمندان گرفت

عزل »بني صدر« از فرماندهي کل قوا

بازیکنان عربستانی حاضر نشدند برای احترام به کشته 
شدگان لندن یک دقیقه سکوت کنند! بازیکنان عربستان 
برابر  دیدار  در  دقیقه سکوت  اعالم یک  به  بی اعتنایی  با 
اقدامی  در  لندن  در  تروریستی  حوادث  دلیل  به  استرالیا 
ناپسند اقدام به گرم کردن خود کردند. این اتفاق در حالی 
افتاده است که در حادثه لندن دو استرالیایی کشته شده 

بودند.

شهرام جزایری برای همایش جدید خود تصمیم دارد 
با نظرسنجی که  او  از کارلوس کی روش استفاده کند. 
در کانال تلگرامی خود گذاشته، از همراهان خود خواسته 
تا نظر دهند که آیا با برگزاری همایش رهبری سازمانی 
موافق  ملی  تیم  سرمربی  سخنرانی  با  ذهن  مدیریت  و 
هستند یا خیر؟ حال باید دید دستیار سر الکس فرگوسن 

به این درخواست چه نظری خواهد داشت

به  زودی  به  برزای  بهنام  کرد  اعالم  یونان  ورزش  رادیو 
روند  رسد  می  نظر  به  پیوست.  خواهد  یونان  لیگ  در  تیمی 
حضور بازیکنان ایرانی در فوتبال یونان همچنان ادامه دارد، 
بعد از حضور موفق کریم انصاری فرد زمینه ی حضور بازیکنان 

با استعداد ایرانی در لیگ این کشور محیا شده است.

اخیر  های  ماه  طی  خود  عجیب  اظهارات  با  که  تتلو  امیر 
از  بعد  است،  شده  تبدیل  مجازی  فضای  کاربران  سوژه  به 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  کاندیدای  از  حمایت  در  ناکامی 
بار دیگر فوتبال را سوژه خود قرار داده است. او که پیش از 
این با درخواست حضور در جمع شاگردان علیرضا منصوریان 
را داشته حاال به دنبال حضور در تیم بارسلونا است! باید دید 
خیر  به  ختم  بارسلونا  تیم  در  حضور  به  به  فرد  این  تصمیم 

می شود یا نه؟ 

باباطاهر

غم عالم همه کردی ببارم
                                                             مگر مو لوک مست سر قطارم

مهارم کردی و دادی به ناکس
                                                                فزودی هر زمان باری ببارم

اخالق تروریستی!

بهنام برزای به زودی در لیگ یونان 

رهبری سازمانی؟کیروش؟ شهرام جزایری؟

تتلو در بارسا!

بسط  و  انتحاری  عملیات  گسترش  با  اخیر  سال های  در 
تروریسم در سرتاسر دنیا، جهان اسالم با این واقعیت مواجه 
جوانان  کردن  بسیج  در  افراطی  بنیادگرایی  که  شده است 

بسیار موفق کرده است.
طالبان، داعش، اخوان المسلمین، جهاد اسالمی و القاعده 
بسیار،  ایدئولوژیک  شاید  و  راهبردی  تفاوت های  وجود  با 

همگی به جوانان متکی اند.
اساس فریبندگی بنیادگرایی برای جوانان بر این واقعیت 
استوار است که تحریک برانگیز و افراطی است و به نظر 
ابهامات  می کند.  دفاع  مظلومان  حق  و  عدالت  از  می رسد 
تا  می سازد  فراهم  را  امکان  این  بنیادگرایان  ایدئولوژیک 
موضوع خشونت به راحتی در برنامه های آنان گنجانده شود. 
ارایه می دهند:  برنامه های گسترده و مبهمی  آن ها همواره 
از جمله پایان بخشیدن به فساد، کسب موفقیت در عدالت 
اجتماعی و به دست آوردن معیار اخالقی برتر و نیز مجبور 
البته که اسالم  ساختن دنیا برای احترام به اسالم حقیقی! 
و  سطحی  برداشتی  اینان  جزم اندیش  دیدگاه  از  حقیقی 

ناقص از مصحف شریف قرآن و بعضا روایات منقول است. 
استفاده  منظور  می کنیم  احترام  از  وقتی صحبت  همچنین 
از  ابزار ترس و واهمه برای کسب توجه است وگرنه تلقی 

بنیادگرایان از احترام نوعی اجبار خشونت بار می باشد. 
بنیادگرایی چتری حمایتی برای رادیکالیسِم سیاسی، مؤثر 
هویت،  غرور،  همواره صاحب  بنیادگرایی  است.  التقاطی  و 
آسان  بسیار  آن  در  عضویت  و  است  ثابتی  هدف  و  تعلق 
است. بیشتر منابع آموزشی آن ها به جای کتاب، جزوه های 
تبلیغاتی و یادداشت هستند و این روز ها در اینترنت می توان 
نظر  در  بنیادگرایی  کرد.  پیدا  دسترسی  آن ها  به  راحتی  به 
اصلی  توجه  کند.  عمل  فرقه  یک  همانند  می تواند  جوانان 
به  عمل  اسالم،  ظاهری  شکل  به  معطوف  همواره  آن ها 
نیز  و  احکام سخت  و  دستورات  اجرای  و  آداب  و  مناسک 
نشانه ها و حرکات نمادین و ظاهری در اسالم است. اهمیت 
اهمیت  است:  روشن  و  آشکار  موضوع  این  روان شناختی 
و  سطحی  قوانین)حتی  و  ساختار،  ظاهر  به  اندازه  از  بیش 
خودساخته( حس همبستگی در محیط های بسیار مدرن را 
تقویت می کند؛ برای مثال، زمانی که فردی در خانواده ای 
اعتراض  روسری  پوشش  موردی همچون  به  ساکن غرب 
می کند، این امر شیوه ای است برای به دست آوردن تأثیر 
شیوه ای  منزله  به  است  ممکن  یا  و  کمتر  تالش  با  بیشتر 

تلقی  درون گروهی  و حمایت  تأیید  آوردن  به دست  برای 
شود و در نهایت این که یک رضایت مندی پایدار و ابدی به 
عضو گروه می دهد.بنیادگرایی با وجود جذابیت عملگرایانه 
و هیجانی که رضایت قهرمانانه به جوانان می بخشد و برای 
اهمیت  و  ارج  آنان  زندگی  به  می نماید  تحریکشان  جذب 
ارضای  تحت  جوانان  فریب  با  افراطیون  نمی دهد؛  زیادی 
آرمان گرایِی جوانی و لقب دادن به آن ها در شکل قهرمانان 
تاریخ، آن ها را در مسیر بمب گذارِی انتحاری هدایت می کند. 
و  یمن  و  پاکستان  مذهبی)در  مدارس  سال هاست  حتی 
افراطی  اسالمگرایان  کنترل  تحت  که  و...(  مصر  و  اردن 
استشهادی  عملیات  برای  را  نوجوانان  از  بسیاری  هستند، 
و  )مسلمان  جوانان  اگر  همه،  این  با  می دهند.  آموزش 
به  موضوع  این  به  افراطگری(  مجذوب  غیرمسلمان  حتی 
خود  از  شک  بدون  ورزند،  تأمل  آن  در  و  نگریسته  ژرفی 
خواهند پرسید که چرا بیشتر بمب گذاران انتحاری زیر 3۰ 
سال هستند؟ آیا این حکم خداست که در جوانی باید مواد 
منفجره به خود ببندند؟ اگر چنین امری جالب است پس چرا 
بیشتر جوانان این کار را انجام نمی دهند؟ بنیادگرایی خالف 
عمل  بزرگسال  و  جوان  زیست شناختی  و  طبیعی  غریزه 
شرایط  و  زندگی  از  بخشی  رمانتیک  غریزه های  می کند. 
سنی جوان است. اما بنیادگرایی خواهان سرکوب این غرایز 

حتی  و  روانشناختی  نیازهای  از  بسیاری  رو،  این  از  است. 
انگاشته  نادیده  را  جوانان  درونی  دیگر عالیق  و  اقتصادی 
پرمخاطره ای  بازی  به  تن  بنیادگرایی  می کند.  نقض  و 
زنان  از  قهرمانانه بخشی  از طریق جذابیت های  و  می دهد 
اعظم  بخش  ولی  می نماید  جذب  را  هویت طلب  جوانان  و 
جمعیت - زنان و جوانان - را از خود بیزار می سازد! اسالم 
خصمانه  برخوردی  نیز  زن  به  نسبت  بنیادگرا  و  افراطی 
با زنان برخوردی  افراط گرایِی متحجر در تالش است  دارد. 
بازیگران  را  آن ها  یا  رو  این  از  و  باشد  داشته  ایدئولوژیک 
که  شرایطی  تحت  یا  و  می کند  تلقی  ناتوان  سیاسی ای 
ساختن  گمراه  به  دست  آن هاست  درونی  عالیق  خالف 
دستوراتی  بیاورید!  خاطر  به  را  نکاح  جهاد  می زند.  ایشان 
که عمال و علنا اسالم را نقض می کند ولی در قالب امور 
ایدئولوژیک به پیروان فریفته القا می شوند.باید توجه داشت 
که از دل سنتگرایی، بنیادگرایی نیز می تواند به منصه ظهور 
برسد. به عبارتی دیگر آن جایی که سنت گرایی برخاسته از 
ایدئولوژی محافظه کارانه است می تواند شیوه ای برای جذب 
جوانان برای بنیادگرایی باشد و این امر یکی از نقاط ضعف 
از  جلوگیری  برای  جذابیت هایی  باید  که  است  سنت گرایی 
 دل زده شدن جوانان و پیوستنشان به گروهک های افراطی 

بیابد.

به گزارش ایلنا، قرار است جشن عروسی لیونل مسی روز 
3۰ ژوئن در روساریوی آرژانتین برگزار شود و او اکثر بازیکنان 
و اعضای باشگاه بارسلونا را به این جشن دعوت کرده اما نام 
اونسوئه  از جمله  باشگاه  فنی  کادر  اعضای  و  انریکه  لوئیس 
وروبرت مورنو، رافائل پل و خواکین والدس در لیست مهمانان 
دیده نمی شود و هیچ یک از مدیران باشگاه هم به عروسی 
لئو دعوت نشده اند. این طور به نظر می رسد که مسی هم مثل 
ژاوی ارناندس ترجیح داده تا هیچ یک از مدیران باشگاه را 
به جشن عروسی  اش دعوت نکند تا از اختالفات و دشمنی ها 

جلوگیری کند .

عروسی به رنگ مسی!

مصاف  به  ملبورن  در  برزیل  و  آرژانتین  ملی  های  تیم 
در  مسی  که  است  حالی  در  این  و  رفت  خواهند  یکدیگر 
او  تیمی  هم  نیمار  اما  بود  خواهد  حاضر  آرژانتین  ملی  تیم 
به  دوستانه  دیدار  این  در  و  است  تعطیالت  در  بارسلونا  در 
روی  بار  نخستین  برای  که  سمپائولی  رفت.  نخواهد  میدان 
نیمار  نبود  دارد  اعتقاد  نشیند  می  آرژانتین  ملی  تیم  نیمکت 
باعث خواهد شد تا تیم ملی برزیل آن قدرت همیشگی خود 

را نداشته باشد.

جای خالی نیمار مقابل مسی

دعا العدل 

دریچه

در  کشور  قرآنی  برگزیدگان  به  را  ویژه ای  تسهیالت  نخبگان،  ملی  بنیاد 
حوزه های حفظ و قرائت در دو رده سرآمد قرآنی و مستعد برتر قرآنی اعطا 

می کند.
و  قرآن  فرهنگ  توسعه  منظور  به  نخبگان  ملی  بنیاد  مستقل،  گزارش  به 
معارف عترت علیهم السالم و همچنین با هدف ارتقای فعالیت های نخبگانی 
در حوزه قرآن، تسهیالت ویژه ای را به برگزیدگان قرآنی کشور در حوزه های 
حفظ و قرائت و همچنین در دو رده سرآمد قرآنی و مستعد برتر قرآنی اعطا 
متقاضیان  نخبگان،  ملی  بنیاد  اطالع رسانی  پایگاه  اعالم  اساس  بر  می کند. 
 portal.bmn.ir می توانند با مراجعه به وبگاه بنیاد ملی نخبگان به نشانی
مشخصات خود را در کاربرگ اطالعات مستعدان برتر یا سرآمدان درج و به 

همراه مدارک مورد نیاز هر بند برای بررسی و سایر اقدامات بعدی ارسال کنند.
این در حالی است که در سالهای اخیر تسهیالت مادی بنیاد به میزان زیادی 
کاهش یافت، تا آن جا که حتی افراد معدودی نیز که هنوز مشمول دریافت 

این خدمات بودند، ماه هاست از آن بی بهره اند.
آن  تشکیل  از  هدف  که  است  ای  مجموعه  نخبگان  ملی  بنیاد 
هموار  و  مختلف  های  زمینه  در  برتر  استعداد  با  افرادی  کردن  مشخص 
اصلی  هدف  دو  این  که  این  است.  آنان  برای  پژوهشی  مسیر  کردن 
مصادیق  و  بودن  نخبه  های  معیار  اساسًا  آیا  و  است  پذیر  تحقق  چگونه 
اتفاقی  مورد  و  سرراست  مسئله  چیست،  پژوهشی  مسیر   همواری 

نیست. 

تسهیالت بنیاد ملی نخبگان برای برگزیدگان قرآنی کشور

سایت گل ادعا کرد که باشگاه منچستریونایتد 
فردا به طور رسمی جدایی زالتان ابراهیموویچ از 

این باشگاه را اعالم خواهد کرد.
گذشته  سال  تابستان  در  ابراهیموویچ  زالتان 
به عنوان بازیکن آزاد به منچستریونایتد پیوست 

به  یونایتد  تا  کرد  کمک  خوبش  های  بازی  و 
به  برسد. در حالی که  اروپا  لیگ  باالی  مراحل 
ستاره  قرارداد  منچستریونایتد  رسید  می  نظر 
خواهد  تمدید  دیگر  سال  یک  برای  را  سوئدی 
مقابل  دیدار  در  او  شدید  مصدومیت  کرد، 

 6 حداقل  داد.زالتان   تغییر  را  شرایط  اندرلخت، 
ماه دیگر از میادین دور خواهد بود و با توجه به 
اینکه در آن زمان 36 ساله خواد بود، یونایتدها 

قصد ندارند ریسک تمدید قرارداد او را بپذیرند.
بازیکنانی  فهرست  فردا  منچستریونایتد 

را  ماند  خواهند  تیم  این  در  هم  بعد  فصل  که 
زالتان  نام  رود  می  انتظار  و  کرد  خواهد  اعالم 
جدایی  بود.در صورتی  نخواهد  فهرست  این  در 
زالتان از منچستریونایتد، لیگ MLS می تواند 

محتمل ترین مقصد برای او باشد.

هافبک فصل گذشته پیکان چند روز بعد از شروع مذاکره ها 
با پرسپولیس، به پیشنهاد قرمزها پاسخ مثبت داد تا فصل جدید 

را در  ترکیب تیم برانکو آغاز کند.
سر  پشت  پیکان  در  را  درخشانی  فصل  نعمتی   سیامک 
گذاشت و واضح به نظر می رسید که لیگ برتر را در تیم بهتری 
به  نعمتی  از مشتریان جدی  دنبال خواهد کرد. سپاهان یکی 
قرمز  با جوهر  بازیکن سرانجام  این  تکلیف  اما  شمار می رفت 

روشن شد.
بازیکنان  هیجان انگیزترین  از  یکی  پیکان،  ساله   ۲3 پدیده 
چندپسته  بازیکن  یک  می رفت.  شمار  به  جاللی  مجید  تیم 

نظر  زیر  اما  پیکان چهره شد  در  راست  مدافع   عنوان  به  که 
جاللی به خاط هافبک رفت و به عنوان هافبک چپ و هافبک 
میانی برای این تیم بازی کرد. به ثمر رساندن 6 گل در لیگ 
که  چهره ای  می سازد.  ویژه  چهره  یک  نعمتی  از  شانزدهم، 
به  دور  راه  از  تماشایی  با شوت های  را  تقریبا همه گل هایش 
ثمر رسانده و این موضوع برای پرسپولیس که اساسا مهره های 
شوت زن زیادی ندارد، یک امتیاز بزرگ محسوب می شود. گل 
تا  است  خوبی  دلیل  رحمتی،  سیدمهدی  به  سیامک  تماشایی 
مثبت  کامال  او  جذب  به  پرسپولیس  هواداران  اولیه   واکنش 

باشد.

ابروی  با  بیرانوند،  با  از برخورد  نعمتی که فصل گذشته بعد 
شکافته به بازی با پرسپولیس ادامه داده بود، در لیگ هفدهم 

یکی از همبازی های بیرانوند خواهد شد.
در  او  پذیرفته شدن  برای  مقطع  کلیدی ترین  تردید  بدون   

ترکیب تیم پرفسور، آغاز فصل خواهد بود. 
در  را  بازیکنی  ایوانکوویچ  اگر  که  است  کرده  ثابت  تجربه 
از فهرست ذهنی اش  را  او  پایان فصل  تا  نپسندد،  آغاز فصل 

خارج می کند. 
ثانیه  اولین  از  پرسپولیس،  در  نعمتی  سیامک  بزرگ  چالش 

اولین تمرین او با باشگاه آغاز خواهد شد.

ستاره ای برای شلیک از پشت 
محوطه  جریمه!

جدایی فوق ستاره  مصدوم...

گذشته  فصل  استرالیایی  بازیکن 
و  تیم  این  از  جدایی  از  بعد  پرسپولیس 
میلیارد   ۱ جریمه  حکم  با  غرامت  ادعای 
و ۲۰۰ میلیونی این باشگاه را همراه کرده 

است.
در  که  استرالیایی  مدافع  گولچ  آنتونی 
بود،  پیوسته  پرسپولیس  به  گذشته  فصل 
این  در  نشینی  نیمکت  هفته  چند  از  بعد 
در  و  زد  سرش  به  جدایی  سودای  تیم، 
اقدامی عجیب بعد از تعطیالت لیگ راهی 

کشورش شد و به ایران بازنگشت. در ادامه 
مسووالن پرسپولیس مدعی فسخ قرارداد 
با این بازیکن شدند.اکنون اما این جدایی 
با اعالم جریمه ۲۷۷ هزار دالری و جریمه 
تاخیر مطالبات ۴6 هزار دالری همراه شده 
و این حکم به فدراسیون فوتبال از سوی 
ابالغ  پرسپولیس  به  تا  شده  ارسال  فیفا 
دارد  فرصت  ماه  یک  پرسپولیس  شود. 
نسبت به این حکم اعتراض کند یا نسبت 

به پرداخت آن اقدام کند.

             باز هم جدایی! باز هم جریمه!

 سرمربی تیم فوتبال سایپا از شرایط حاضر 
به شدت  ایران  فوتبال  انتقاالت  و  نقل  در 

گالیه کرد.
روزهای  این  اتفاقات  درباره  دایی  علی 
و  نقل  مقررات  در  گفت:  ایران  فوتبال 
انتقاالت ایران بندی وجود دارد که بر اساس 
آن اگر بازیکن یا مربی در پایان فصل کمتر 
دریافت  را  قراردادش  مبلغ  درصد  پنجاه  از 
را  قراردادش  یکطرفه  می تواند  باشد  کرده 
وقتی  دارم  موثق  اطالع  البته  کرد.  فسخ 
ارسال  فیفا  به  بازبینی  برای  مقررات  این 
شده نسبت به آن ایراد جدی مطرح کرده 
فقط  مربی  یا  بازیکن  اگر  پرسیده اند  و 
یکسال قرارداد داشت این بند به چه درد او 
می خورد؟ فیفا برای ممانعت از ترویج برده 
داری در مقررات خود بندی دارد که اگر یک 
ماه حقوق بازیکن و مربی به تعویق بیافتد 
یا یک ماه از زمان یکی از اقساط پرداختی 
نگیرد حق فسخ  پرداخت صورت  بگذرد و 
برای بازیکن و مربی ایجاد می شود و تاکید 

دارد همه فدراسیون ها هم باید این بند را در 
مقررات داخلی خود بگنجانند.

که  تیم هایی  حاال  داد:  ادامه  همچنین  او 
هر  به  نیرنگ  و  حیله  و  فریب  با  یکسال 
دلیلی حق بازیکن و مربی را نادیده گرفته اند 
انتظار دارند قانون هم به کمک آنها بیاید 
بابت این خلف وعده ها به آنها پاداش هم 
بدهند و مثال بازیکنی که قراردادش دویست 
بابت  گرفته  میلیون  سی  و  بوده  میلیون 

جدایی پانصد میلیون هم به باشگاه بدهد.
 این یعنی ترویج روشی که دوست ندارم نام 

عامیانه آن را بگویم.
طول  در  گوید:  می  خاطر  ادامه  در  دایی 
را  لیگ  نظم  اعتصاب،  شد  اعالم  فصل 
با  کردند  سعی  هم  همه  و  می زند  هم  به 
اما  کنند  همراهی  فدراسیون  خواسته های 
از این به بعد انتظار از آقایان تاج، بهاروند، 
تورک ، وثوق احمدی و براتی که دو عزیز 
صاحب  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  در  آخر 
را  المللی  بین  رویه های  و  هستند  منصب 

به خوبی می دانند این است که مقابل زیاده 
خواهی ها و بی قانونی ها بایستند و عمل به 
قانون و مقررات را مثل همیشه در دستور 
کار قرار دهند.  رساندن فریاد به گوش ای 
اف سی و فیفا کار ساده ای است اما انتظار 
ما این است این گره با سر پنجه قانون و 

ایران  در  فدراسیون  خود  مصوب  مقررات 
خود  با  پرده  پشت  البی های  و  شود  باز 
رایی افراد ناآگاه که خود را به اشتباه دارای 
قدرت تصمیم گیری برای کل فوتبال موثر 

واقع نشود. 
فعال منتظر می مانیم.

ونزوئال و انگلستان دیدار فینال جام جهانی 
جوانان در کره جنوبی را برگزار خواهند نمود.

تیم جوانان ونزوئال با پیروزی برابر اروگوئه 
به فینال این رقابت ها راه یافت. ونزوئال و 
بودند  جنوبی  آمریکای  نماینده  دو  اروگونه 
که پنج شنبه شب در دیدار نیمه نهایی جام 
در  و  گرفتند  قرار  برابر هم  جوانان  جهانی 
فینال  به  که  بود  ونزوئال  تیم  این  پایان 
تیم  ابتدا  دیدار  این  یافت.در  راه  مسابقات 
با گل دال کروز در  از حریف خود  اروگوئه 

های  ثانیه  در  ولی  افتاد  پیش   ۴8 دقیقه 
پایانی دیدار سوسا ساموئل کار را به تساوی 
در  ای  دقیقه  اضافه ۱5  دو وقت  تا  کشید 
انتظار دو تیم باشد. البته وقت های اضافی 
نتیجه ای در پی نداشت و ضربات پنالتی با 
قانون جدید فیفا بود که ونزوئال را به فینال 
ترتیب  جدید  روش  )در  رساند  ها  رقابت 
برک«  »تای  ضربات  مشابه  زدن  پنالتی 
تنیس  بازی های  پایان  در  تساوی شکنی 
است. این سیستم با نام ABBA شناخته 

تیمی که  این سیستم  اساس  بر  می شود. 
پنالتی اول را می زند، منتظر می ماند تا تیم 
دوم دو پنالتی بزند. بعد از آن تیم اول دوباره 
پایان  تا  ترتیب  این  و  زند  می  پنالتی  دو 

ضربات پنالتی حفظ خواهد شد(.
رقابت های جام  نهایی  نیمه  دیدار  دومین 
جهانی جوانان با برتری ایتالیایی ها آغاز شد 
»اور  با گل  زود  پوشان خیلی  و الجوردی 
یافتند،  دست  بازی  اول  گل  به  سولینی« 
اما در ادامه این جوانان انگلیسی بودند که 

در  شدند  موفق  و  داشتند  بهتری  نمایش 
دقایق 66 و 88  با گل های سوالنکه و گل 
دقیقه ۷۷ لوکمن، شکست یک بر صفر نیمه 
اول را به پیروزی سه بر یک عوض کنند و 

حریف تیم ونزوئال در فینال شوند.
ونزوئال  و  انگلیس  تیم  دو  اساس  این  بر 
برگزار کننده دیدار فینال رقابت های جام 
و  بود  خواهند  جنوبی  کره   ۲۰۱۷ جهانی 
یکدیگر  بندی  رده  در  نیز  ایتالیا  و  اروگوئه 

را مالقات می کنند.

قانون جدید پنالتی ها ونزوئال را به فینال رساند

دایی علیه برده داری در فوتبال!

تصمیم عجیب یونایتدها:

ایران«  فوتبال  »مسی  به  ملقب  ستاره 
پرسپولیس  مدنظر  این  از  پیش  که 
به  ساله  سه  قراردادی  با  بود  گرفته  قرار 

استقالل پیوست.
تیم  ریزنقش  پدیده  نام  قائدی  مهدی 
مشتری  چند  که  است  بوشهر  ایرانجوان 
دست به نقد پیدا کرده بود و از جمله آن ها 
می توان از پرسپولیس و استقالل نام برد.

های  رسانه  روزها  این  که  درحالی 
به  قائدی  شدن  نزدیک  از  گوناگون 
رقم  دیگر  اتفاقی  اما  گفتند  پرسپولیس 
با حضور در  امروز  استقالل  خورد.نماینده 
باشگاه ایران جوان، جهت دریافت رضایت 

قائدی  مهدی  جذب  برای  باشگاه  این 
اقدام کرد و در نهایت این بازیکن قرارداد 

خود را با استقالل امضا نمود.
که  قائدی  اینجاست؛  جالب  نکته 
از  حمایت  عکس های  پیش  چندی  تا 
را  خود  از  سرخ  پیراهن  با  و  پرسپولیس 
منتشر می کرد حاال گفته دلم با استقالل 
مانند  پرسپولیس  در  می ترسیدم  و  است 
باید  نرسد.حال  بازی  من  به  کرمالچعب 
دید واکنش باشگاه پرسپولیس و هواداران 
ستاره  یک  شدن  استقاللی  به  تیم  این 
خواهد  چه  هفدهم  لیگ  در  پرسپولیسی 

بود.

آبی های یواشکی!

با تأسیس سازمان ملل متحد، حفاظت از میراث هاي فرهنگي 
بشري به عهده یونسکو یا سازمان تربیتي، علمي و فرهنگي 
شوراي  تأسیس  با  ۱96۴م  سال  از  شد.  واگذار  متحد  ملل 
وابسته  ارگان هاي  از  یکي  عنوان  به  دستي  صنایع  جهاني 
صنعت  و  هنر  قالب  در  سنتي  و  دستي  صنایع  یونسکو،  به 
به عنوان بخشي از زندگي فرهنگي و حیات اقتصادي ملل، 
صنعت  راهنمایي  و  کمک  تشویق،  گرفت.  قرار  توجه  مورد 
گران دستي و باال بردن سطح اطالعات تخصصي و حرفه اي 
عنوان  به  آن  تجلي  و  دستي  صنایع  تقویت  و  حفظ  آن ها، 
رکن عمده اي از حیات فرهنگي ملت ها و نیز ایجاد همبستگي 
میان صنعت گران سراسر جهان از جمله اهداف اصلي شوراي 
جهاني صنایع دستي است. در حال حاضر در این شورا بیش 
آمستردام  در  نیز  آن  دبیرخانه  و  دارند  از 9۰ کشور عضویت 
از تالش هاي جهاني  نتیجه اي که  هلند قرار دارد. مهم ترین 
صنایع دستي حاصل شده است، جلب توجه ملت ها به اهمیت 
و  اقتصادي  فرهنگي،  زندگي  در  صنایع دستي  فوق العاده 
روز  شورا،  این  طرف  از  هم چنین  مي باشد.  ملت ها  اجتماعي 
روز جهاني صنایع  عنوان  به  با ۲۰ خرداد(  )برابر  ژوئن  دهم 

دستي تعیین شده است.

روز جهاني صنایع دستي


