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خشونت در سطح جهان به ریکارد تازه رسیده است
خشونت در جهان به باالترین سطح خود در  ۲۵سال اخیر
رسیده اســت .براساس یک گزارش تازه ،اگر منازعات خاور
میانه نمیبود ،جهان بیشتر از گذشته صلح آمیز میشد.
شــاخص صلح جهانی  ۲۰۱۶در گزارش تازه خود گفته است
که عامل اصلی افزایش میزان خشــونتها در سطح جهان
منازعات خاور میانه است .در این گزارش میزان صلح جهانی
براساس  ۲۳شــاخص به شمول حوادث خشونت بار جنایی،
ســطح نظامی سازی و واردات اســلحه بررسی شده است.
گزارش حاکی است که بخش اعظم حمالتی که «تروریستی»
طبقه بندی شده اند ،در پنج کشور سوریه ،عراق ،نایجریا ،
افغانستان و پاکستان صورت گرفته است.
ســتیف کیللیا ،موســس انســتیتوت اقتصاد و صلح که
این گزارش را تهیه کرده اســت ،گفت«:اغلب ،در ســایه
خشــونتهای جاری در خــاور میانه ،مــا درونمای دیگر
گرایشهای مثبت را از دست میدهیم».

انتقاد از حذف نام
عربستان از فهرست
ناقضان حقوق کودک

نهادهای بینالمللی مدافع حقوق کودک
حذف نام عربستان سعودی از «فهرست
ســیاه ناقضان حقوق کودک» ســازمان
ملل را شــدیدا محکوم کردند .به گفتهی
این کنشــگران اقدام سازمان ملل اعتبار
فهرست سیاه و دبیرکل این سازمان را زیر
سوال میبرد .حذف نام عربستان سعودی
از «فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک»
اعتراض و انتقاد شدید حامیان بینالمللی
حفظ حقوق کودکان را برانگیخت.
آکشایا کومر ،مســئول نهاد «نظارت بر
حقوق بشر» روز چهارشنبه در گفتوگویی
با رادیوی شبکهی اول آلمان در نیویورک
این اقدام را «بیسابقه» خواند و آن را به
شدت محکوم کرد .رنزو پومی ،نمایندهی
ســازمان عفو بینالملل ،تصمیم بان کی
مون ،دبیرکل سازمان ملل را نقض موازین
بینالمللــی خواند و گفت که اقدام بان به
اعتبار سازمان ملل لطمه میزند.

او افزود« :اگر نگاهی به سال گذشــته بیاندازیم ،اگر خاور
میانه را در نظر نگیریم ،جهان بیشتر صلح آمیز شده است».
بیش از  ۱۰۰هزار تن در جریان منازعات در سال  ۲۰۱۴کشته
شده اند که افزایش زیادی را نظر به  ۲۰هزار کشته در سال
 ۲۰۰۸نشان میدهد .اکثر این قتلها ،یعنی حدود  ۶۷هزار
آن ،در سوریه صورت گرفته است.
در عین زمان ملل متحد گفته اســت که شمار آوارگان در
سطح جهان ممکن اســت از ریکارد  ۶۰میلیون تن در سال
 ۲۰۱۵فراتر رفته باشد .همچنین تمویل عملیاتهای حافظ
صلح ملل متحد نیز در ســال  ۲۰۱۶به باالترین ریکارد خود
رسیده است .در گزارش شــاخص جهانی صلح آمده است
که بهای اقتصادی خشــونتها در سال  ۲۰۱۵میالدی ۱۳،۶
تریلیون دالر امریکایی بوده اســت کــه  ۱۳،۳درصد تولید
ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهد .این مبلغ  ۱۱برابر
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان است( .دویچه وله)

داعش :اهرام ثالثه مصر
را ویران خواهیم کرد

او در مصاحبهای یاد آور شد« :وحشتناک
تنها این نیست که یک عضو سازمان ملل
کودکان و غیرنظامیها را میکشد ،بلکه
این هم هســت که وقتی این عضو ســر
بزنگاه گیر میافتد با اعمال نفوذ و فشــار
سیاسی نامش از فهرســت سیاه حذف
میشــود ».رنزو پومی تاکید کرد« :وقتی
بان حاضر اســت موازین حقوق بشر را به
خاطر منافع دیگر قربانی کند ،باید از خود
پرســید آیندهی سازمان ملل چه خواهد
بود؟» استفان دوژاریک ،سخنگوی بان کی
مون در این رابطه گفت که سازمان ملل به
درخواست عربستان سعودی نام ائتالف را
تا پایان بررسیها و نتیجهگیریهای الزم
از فهرست حذف کرده است.
اما نمایندهی عربســتان در سازمان ملل
تاکید کرد که نام کشورش «برای همیشه
و بدون قید و شــرط» از فهرست یادشده
پاک شده است( .دویچه وله)

برازیل میزبان کوپا آمهریکا
 2019شد

برازیل کوپا آمه ریکا  2019را میزبانی خواهند کرد.
به نقل از آس ،آلخاندرو دومینگس ،رییس فدراسیون فوتبال آمریکا و حوزه
دریای کاراییــب در مصاحبهای برازیل را مربیان کوپا آمه ریکا  2019عنوان
کرد.
بر این اســاس کوپا آمه ریکا پس از  30سال به برازیل بازخواهد گشت .این
رقابتها در ســال  1989در برازیل برگزار شــده بود و این کشور به عنوان
قهرمانی دست یافت.
کوپا آمه ریکا چهار بار و در ســالهای  1919 ،1922 ،1949در برازیل برگزار
شد و تمام دورهها میزبان جام قهرمانی را باالی سر برد.

«دیلیمیل» ویدیویی منتشــر کرد که در آن یک
عضو داعش در کنار ویرانههــای معبد «نابو» هدف
بعدی این گروه را ویران ســاختن اهرام ثالثه مصر
اعالم میکند .داعش تاکنون خســارات سنگینی به
آثار باستانی سوریه و عراق وارد کرده است.
گروه تروریستی «دولت اسالمی» با انتشار ویدیوی
تازهای تهدید کرد که اهــرام ثالثه مصر را با خاک
یکسان خواهد کرد.
به گزارش روزنامهی «دیلیمیــل» بریتانیا که این
ویدیو را منتشر کرده اســت ،نیروهای داعش این
ویدیو را در هنگام تخریب معبد باســتانی «نابو» در
شهر تاریخی نمرود در والیت نینوا ضبط کردهاند.
این ویدیــوی دهدقیقهای در ابتدا معبد باســتانی
«نابو» و سنگنوشــتههای منقش بر دیوارههای این
اثر تاریخی را نشــان میدهد که به دست نیروهای
داعش تخریب شد.
در پایان ویدیو یک عضو ســیاهپوش داعش درکنار
خرابههای این معبد باارزش باستانی تهدید میکند
که مقصد و هدف بعدی این گروه تروریستی ،اهرام
ثالثه مصر است.
کارشناســان میگویند نیروهای گروه تروریســتی
داعــش با ادغام تصاویر ویران کــردن معبد «نابو»
در کنار ایــن تهدید تازه ،قصــد دارند به مخاطب
بقبوالنند که در تهدید خود بــرای نابودی یکی از
مهمترین آثار باســتانی و میراث فرهنگی جهان در
مصر ،جدی هستند.
تاریخ دقیق انتشار این ویدیوی تهدیدآمیز مشخص
نیست.
در ابتدای سال جاری میالدی نیروهای گروه «دولت
اسالمی» چندین ویدیوی شــوکهکننده از تخریب
شهر باستانی پالمیرا و تخریب آثار باارزش باستانی
در موزهی موصل منتشــر کردند کــه واکنشهای
زیادی برانگیخت( .دویچه وله)

تبریک اوباما به کلینتون برای
پیروزی در انتخابات مقدماتی
ریاستجمهوری آمریکا

باراک اوباما به هیــاری کلینتون برای
پیــروزی در دور مقدماتــی انتخابات
ریاســتجمهوری آمریکا تبریک گفت.
کاخ سفید مبارزه انتخاباتی کلینتون را
تاریخی خواند .اوباما در تماسی تلفنی با
سندرز از فعالیت انتخاباتی او تقدیر کرد.
باراک اوباما  ،رئیس جمهور آمریکا ضمن
تبریک به هیالری کلینتــون به خاطر
پیروزی در انتخابات مقدماتی ریاســت
جمهور آمریکا ،کارزار انتخاباتی دو نامزد
حزب دمکرات را تحسینبرانگیز خواند.
به گفته کاخ ســفید اوبامــا با هیالری
کلینتون و برنی سندرز تماسهای تلفنی
جداگانهای داشــته اســت .اوباما قرار
است که با برنی سندرز ،رقیب شکست
خوردهی کلینتون در روز پنجشنبه دیدار
داشته باشد.
هیالری کلینتون پیشتر خود را به عنوان
نامزد نهایی حزب دمکرات برای انتخابات
رئیسجمهوری آمریکا معرفی کرده بود.
کلینتون در جمع طرافداران خود گفت:

«این نخستین بار در تاریخ آمریکاست
که زنی به عنوان نامزد یک حزب بزرگ
برای انتخابــات رئیسجمهوری آمریکا
معرفی میشود».
کلینتون در ایالت نیوجرسی موفق شد،
بیش از  ۶۰درصد آرا را به خود اختصاص
دهد و بدین ترتیب بیــش از نیمی از
آرای نمایندگان این ایالت را بهدســت
آورد .ایالت نیوجرسی در مجموع دارای
 ۱۲۷رای نمایندگان حــزب دمکرات
آمریکا است.
بنا بر گزارش شــبکه خبری سیانان
هیالری کلینتون در ایالت نیومکزیکو
نیز موفق شــد ،برنی ســندرز ،رقیب
همحزبــی خود را شکســت دهد .در
ایالتهای داکوتای جنوبی و مونتانا نیز
کلینتون تا کنون آرای بیشتری نسبت
به سندرز کسب کرده است.
برنی ســندرز تنها در ایالت داکوتای
شــمالی توانسته اســت ،از کلینتون
پیشی بگیرد(.دویچه وله)

هیرو سرمربی اوویدو شد

فرناندو هیرو هدایت تیم اوویدو را بر عهده گرفت.
به نقل از آس ،باشگاه رئال اوویدو در صفحه خود فرناندو هیرو را به عنوان
سرمربی این تیم معرفی کرد.
این اولین تجربه در مربیگری بازیکن پیشین رئال مادرید است .پیش از این
دستیار کارلو آنچلوتی در مادرید بود.
اوویدو در دسته دو اللیگا حضور دارد و هدفش حضور در دسته یک اللیگا
است.

پکرمن :در نیمه نخست بازی
فوقالعادهای به نمایش گذاشتیم

سرمربی ارجنتین معتقد است نمایش تیمش در نیمه نخست برابر پاراگوئه
فوقالعاد ه بود .به نقل از آس ،کلمبیا صبح چهارشــنبه دو بر یک پاراگوئه را
در کوپا آمه ریکا شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد.
خوســه پکرمن پس از این برد گفت :خوشــحالم که توانستیم نتیجه مورد
نظرمان را کسب کردیم .نیمه نخست بازی خیلی خوبی به نمایش گذاشتیم
اما در نیمه دوم پاراگوئه خوب بازی کــرد .باید برابر پاراگوئه میجنگیدیم
چون هر لحظه بهتر کار میکرد .آنها بازیکنان زیادی داشتند که موجب آزار
تیم ما شدند .می خواستیم به هر نحوی که شده ،گل دیگری به ثمر برسانیم.
سرمربی کلمبیا در ادامه افزود :پاراگوئه تیم قدرتمندی بود که شکستشان
دادیم .در مســیر خوبی قرار داریم اما باید پیشرفت کنیم .نباید نسبت به
بازیکنان دیگری که کار میکنند ،بی تفاوت باشــیم .در زمان حال زندگی
میکنیم اما باید به آینده نیز فکر کنیم .هــر تجربه مثبت یا منفی در این
رقابتها برایمان سودمند خواهد بود.
خامس رودریگس در بازی نخســت آسیب دید و از بازی بیرون رفت اما در
این دیدار در ترکیب اصلی قرار گرفت .پکرمن در این رابطه اظهار کرد :نمی
توانیم از وجود رودریگس بهره نبریم .آسیبدیدگیهای اینچنینی شرایط
خاص خودشان را دارند و ســپس باید درباره آن تصمیمگیری کرد .مشکل
دیدگی ممکن اســت دوباره رخ دهد .خیلی دیر

اینجاســت که این آسیب
متوجه شــدیم که او شرایط بازی را پیدا کرده است و میتوانیم از حضورش
در ترکیب سود ببریم.

رقابتهای فوتبال بانوان جنوب آسیا در ماه
نوامبر ســال روان میالدی به میزبانی هند
برگزار خواهد شد.
مری میک ،رییس اجرایی ادارۀ فوتبال بدون
مرز ،با ستایش از بازیکنان تیم ملی فوتبال
بانوان کشــور میگوید که آنان از ظرفیت
باالیی برای کســب پیروزی در این رقابتها
برخوردار هســتند.او میافزاید که تیم ملی

فوتبال بانوان افغانستان را برای رسیدن به
موفقیتهای بیشتر حمایت میکنند.
بانو کیلی ،عضو پیشــین تیم ملی فوتبال
بانوان ایاالت متحــدۀ آمریکا و مربی جدید
تیم ملی فوتبال بانوان افغانســتان میگوید
که کمکهای ادارۀ فوتبال بدون مرز ،زمینۀ
رشد و انکشاف دوامدار بازیکنان این تیم را
فراهم میکند( .وطندار)

رقابت های منتخب ووشوی کابل به
زودی آغاز میشود

کلمبیا پیروز شد و صعود کرد

تیم ملی فوتبال کلمبیــا در دومین دیدار خود برابر پاراگوئه در رقابت های
کوپا آمهریکا به پیروزی رسید و به مرحله بعد راه پیدا کرد.
در ادامه مرحله گروهی رقابت های کوپا آمه ریکا ،یک دیدار برگزار شد که
در آن کلمبیا که یکی از شانس های کسب عنوان قهرمانی به شمار می آید،
به مصاف پاراگوئه رفت و در نهایت موفق شد با نتیجه دو بر یک به پیروزی
برسد.
در این دیدار کلمبیا شــروع خوبی داشــت و در دقیقه  12توسط کارلوس
باکا ،مهاجم سرشــناس خود به گل رسید 18 .دقیقه بعد خامس رودریگس،
کاپیتان کلمبیا گل دوم تیمش را مثل بازی قبل به ثمر رساند تا نیمه نخست
با همین نتیجه به پایان برسد .در نیمه دوم پاراگوئه که چیزی برای از دست
دادن نداشت ،بازی هجومی را در دستور کار خود قرار داد و توانست یکی از
گل های خورده را در دقیقه  71توســط ویکتور آیاال به ثمر رساند تا بازی با
همین نتیجه دو بر یک به پایان برسد .کلمبیا با  6امتیاز در صدر جدول رده
بندی قرار گرفت و صعودش را به دور بعد نهایی کرد.

بشــار اســد ،رئیس جمهور ســوریه ،دیروز با حمله به
سیاستهای منطقهای ترکیه و عربستان سعودی ،حکومت
ترکیه را حکومتی «فاشیســتی» خوانده و گفته است که
سیاستهای ترکیه در سوریه شکست خواهد خورد.
به گزارش ســانا ،خبرگزاری رسمی سوریه ،بشار اسد گفته
است« :رژیم فاشیست اردوغان همیشه روی حلب متمرکز
بــوده چرا که این شــهر تنها امید او بــرای پروژه اخوان
المسلمینش است».
او گفته مردم حلب از شهرشــان دفــاع میکنند و «حلب
قبرستانی خواهد شــد که رویاهای اردوغان قصاب در آن
دفن میشود».
حلب ،دومین شهر مهم ســوریه ،در طول جنگ داخلی به
شدت ویران شده و صحنه درگیریهای سختی بوده است.
در ماههای اخیــر دهها نفر از نیروهــای نظامی ایرانی در
درگیریهای اطراف حلب کشته شدهاند.
وزارت دفاع روسیه دیروز در گزارشی گفته است که گروه
موسوم به دولت اســامی (داعش) و جبهه نصرت در حال
تقویت مواضع خود در نزدیکیهای حلب هستند.
بشــار اسد عربستان ســعودی را متهم کرد که آشکارا از
تروریسم دفاع میکند .او همچنین ترکیه را متهم کرد که
اجازه داده «هزاران تروریست» از مرزهای شمالی سوریه با
ترکیه ،وارد سوریه شوند .او گفت آقای اردوغان با استفاده
از مســاله پناهجویان از اروپاییها «باجخواهی» میکند.
رئیس جمهور ســوریه در مجلس این کشــور سخنرانی
میکرد .برای اولین بار یک زن ،هدیه عباس ،به ریاســت
مجلس سوریه رسیده است( .بی بی سی)

سه نفر در انفجاری بزرگ
در ماردین ترکیه
کشته شدند

ادارۀ فوتبال بدون مرز به تیم فوتبال
بانوان کشور کمک میکند

ادارۀ فوتبــال بدون مــرز میگوید که تیم
فوتبال بانوان افغانســتان را در رقابتهای
فوتبال زنان جنوب آسیا کمک مالی میکند.
در خبرنامهیی که از ســوی این اداره نشر
شده آمده اســت ،ادارۀ فوتبال بدون مرز
افزون بر تأمین هزینۀ سفر اعضای تیم ملی
فوتبال بانوان افغانســتان ،وسایل ورزشی و
کمپهای تمرین را نیز به آنان فراهم میکند.

اسد :رویاهای اردوغان
قصاب در حلب دفن میشود

موتر بمبگذاریشده مقر فرماندهی پولیس در شهر میدیات،
در والیت ماردین ترکیه را هدف گرفت .بنا به گزارشها در
این انفجار سه نفر از جمله یک مامور پولیس کشته و حدود
 ٣٠نفر هم زخمی شدهاند.
تصاویری که از محل انفجار منتشر شده نشان میدهد که
دود غلیظی برخاسته است.
انفجار به قدری بزرگ بوده که کل نمای یک ساختمان پنج
طبقه و ساختمانهای اطراف را تخریب کرده است.
بینالی ییلدیریم ،نخست وزیر ترکیه گفته است که پکک
مسئول این حمله بوده است .او گفته است که موانع سیمانی
و دیگر تدابیر امنیتی باعث شد که تعداد قربانیان باال نرود.
نیروهای امنیتــی ترکیه میگویند پس از انفجار بین آنها و
شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان (پکک)
درگیریهای رخ داده است.
انفجار دیروز شــهر میدیات یک روز پــس از انفجارهای
مرگبار اســتانبول رخ میدهد که به کشــته  ٧مامور و ۴
غیرنظامی منجر شد .شهر میدیات در جنوب شرقی ترکیه
و نزدیکی مرز با سوریه و نزدیکی شهر نصیبین قرار دارد.
نصیبین صحنه شدیدترین درگیریهای ماههای اخیر بین
نظامیان ترکیه و نیروهای پکک بوده اســت .تصاویری
که از نصیبین منتشر شــده سربازان ارتش ترکیه را نشان
میدهد که پرچمهای بزرگ ترکیه را از ساختمانهای ویران
شهر کردنشین نصیبین آویختهاند( .بی بی سی)

کلینزمان :کوپا آمهریکا فرصت
بزرگی برای ما است

سرمربی تیم ملی فوتبال آمریکا حضور در کوپا آمه ریکا را فرصت بزرگی
برای تیمش میداند.
بــه نقل از آس ،آمریکا در دومین دیــدارش در کوپا آمهریکا با چهار گل
کاستاریکا را شکست داد.
یورگن کلینزمان پس از این بازی گفت :شاگردانم را تحسین میکنم .در 15
تا  20دقیقه ابتدایی ،خود را پیدا نکرده بودیم اما توانستیم به گل نخست
دست پیدا کنیم و به فشار رو ی دروازه حریف ادامه دهیم .خوشحالم که
دروازهمان را بسته نگه داشتیم .تیمم را باور دارم.
ســرمربی آمریکا درباره تغییر ندادن ترکیب پس از شکست برابر کلمبیا
نیز اظهار کرد :ســه هفته با تمرکز باال تمرین کردیم .سعی کردیم اعتماد
به نفس کسب کنیم .نباید چیزی را تغییر میدادیم .این جام فرصت خیلی
بزرگی است .محیط خیلی خوبی است .بازی خیلی خوبی برابر کلمبیا ارائه
دادیم که با دو ضربه آزاد شکست خوردیم.
کلینزمان در پایان گفت :کوپا آمهریکا فرصت فوقالعادهای برای ماست.
نمیخواهیم آن را از دست بدهیم .یک روز به نیمکت ذخیرههای ارجنتین
نگاه کردم و به خودم گفتم خدایا چه بازیکنانی!

دخئا :اگر در دیدار اول بازی
نکنم شکست خورده نیستم

دروازهبان تیم ملی فوتبال اســپانیا بازی نکردن برابر جمهوری چک در
نخستین دیدار یورو  2016را یک شکست نمیداند.
به نقل از آس ،اسپانیا سهشنبه شب در آخرین بازی تدارکاتیاش پیش از
یورو  2016فرانسه ،به مصاف گرجستان رفت و با یک گل شکست خورد.
داویــد دخئــا درون دروازه الروخا قرار داشــت .دروازهبان باشــگاه
منچستریونایتد پس از این بازی درباره حضورش در ترکیب اصلی در بازی
نخست تیمش در یورو گفت :این تصمیم به سرمربی بستگی دارد و اگر مرا
در ترکیب اصلی قرار ندهد ،به معنای شکست برایم نخواهد بود .نمی دانم
بازی خواهم کرد یا نه.
همه چیز به ویسنته دلبوسکه بستگی دارد .باید تا دوشنبه منتظر بمانم
تا ببینم چه تصمیمی گرفته خواهد شد.
دخئا درباره رقابت در پست دروازهبانی هم اظهار کرد :زمانی که در میدان
حضور دارم ،تنها به این فکر میکنم که خوب کار کنم و به تیم کمک کنم.
لحظات خوبی را به همراه منچستریونایتد در طول فصل گذشته داشتم و
بازیهای خوبی به نمایش گذاشتم .رسانهها به رقابت در پست دروازهبانی
دامن میزنند .در تیمملی هیچ رقابتی وجود ندارد .سه دروازهبان هستیم
و ســعی میکنیم بازیهای خوبی را به نمایش بگذاریم .گرجستانیها کار
خاصی انجام ندادند و از اشتباه کوچکمان بهره بردند و گلزنی کردند .کمی
بدشانس بودیم.
این دروازهبان اســپانیایی در مورد عملکرد هافبکهای اسپانیا هم گفت:
آنها بازیکنان سطح باالیی هستند که به خوبی میتوانند با توپ کار کنند
و ممکن است گاهی دچار اشتباه شوند.

کاناوارو هدایت تیانجین را
برعهده گرفت

انتظار میرود رقابت های منتخب ووشوی
کابل بزودی آغاز شود.
ســید رحمن یورش رئیس فدراســیون
ووشوی افغانستان به رادیو آزادی گفت که

این رقابت ها به اشــتراک  ۶۵کلپ از شهر
کابل به تاریخ اول ماه اســد برگزار خواهد
شد.
آقای یورش افزود که این مســابقات مدت

پنج روز طول خواهد کشید.
هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب ۴۴
بازیکن بهتر به تیم ملی ووشوی افغانستان
میباشد( .رادیو آزادی)

بهترین بازیکن جهان در ســال  2006به فوتبال چین بازگشت تا این بار
هدایت تیانجین را بر عهده گیرد.
به نقل خبرگزاری شینهوا چین ،فابیو کاناوارو بعد از تجربه تلخ و کوتاهی
که در النصر عربستان داشــت به فوتبال چین برگشت تا این بار هدایت
تیانجین را بر عهده گیرد.
کاناوارو که ســابقه قهرمانی با تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی 2006
را در کارنامــه دارد پیش از این در فصل  2015-2014هدایت گوانگژو را بر
عهده گرفت و این بار با پیشنهاد تیانجین مواجه شد و در نهایت هم قبول
کرد که هدایت این تیم را برعهده گیرد.
کاناوارو چند ماه پیش هدایت النصر عربســتان را برعهده گرفت ،اما تنها
بعد از چهار ماه از هدایت این تیم سعودی اخراج شد و نتوانست انتظارات
را در این تیم بر آورده کند.

