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بازجویی سه ساعته پولیس
فدرال از هیالری کلینتون

پولیس فدرال ایاالت متحده امریــکا یا «اف .بی .آی» از
هیالری کلینتون ،وزیر خارجه سابق و نامزد حزب دموکرات
در انتخابات ریاست جمهوری سه ساعت بازجویی کرد.
قضایا مربوط به زمانی اســت که هیــاری کلینتون وزیر
خارجه ایاالت متحده امریکا بود ،اما حاال به نظر می رســد
که این مسئله نامزد انتخابات ریاست جمهوری دموکرات ها
را همواره با مشکالت مواجه می سازد.
نیک مِریل ،ســخنگوی کارزار انتخاباتی هیالری کلینتون
گفت که خانــم کلینتون خود «داوطلبانــه» در این پرس
و جوی شــرکت کرده و درباره اســتفاده از حساب ایمیل
شخصی خود به پولیس فدرال معلومات داده است.
مریل افــزود که این نامزد احتمالی در انتخابات ریاســت
جمهوری دموکرات ها «خرســند» است که این فرصت را
یافته اســت که به وزارت عدلیه کشور «کمک کند تا این
تحقیقات» پایان یابد .کلینتون زمانی که از ســال  2009تا
 2013وزیر خارجه بود ،بــرای ارتباطات کاری اش ،از یک
آدرس ایمیل شخصی اســتفاده کرده و ایمیل هایش را در
یک سرور (رایانه) شخصی ثبت نموده بود .او به خاطر این
کار عذرخواهی کرده است .خانم کلینتون متهم است که از
مقررات معتبر امنیتی تخطی کرده بود .جمهوری خواهان او
را متهم می کنند که کلینتون به این وسیله خواسته است تا
ارتباطات کاری اش را از کنترول رسمی خارج نماید.
راینس پریبوس ،رهبر این حزب گفته اســت که گفتگوی
«اف .بــی .آی» تایید می کند که کلینتون خواســت های
سیاســی خود را بر قواعد دولت ترجیح داده است و به این
وسیله امنیت ملی را به خطر انداخته است( .دویچه وله)

نتایج انتخابات استرالیا
تا چند روز دیگر مشخص
نخواهد شد

شــمارش آرا در انتخابات پارلمانی استرالیا نشان از رقابت
بسیار نزدیک میان دو حزب رقیب دارد و گفته میشود که
اعالم نتایج نهایی ممکن است چند روز دیگر طول بکشد.
تکلیف  ۱۲کرسی از  ۱۵۰کرســی مجلس سفالی استرالیا
هنوز روشــن نشــده ،اما نزدیک بودن آرا باعث شده این
کرسیها اهمیت زیادی پیدا کند.
کمیسیون انتخابات اســترالیا گفته است که شمارش آرای
پستی و غیابی از روز سهشنبه از سر گرفته خواهد شد.
بنا بر اعالم این کمیســیون حزب کارگر تا کنون موفق به
کسب  ۷۱کرسی شــده و ائتالف حاکم راست میانه احزاب
لیبرال و ملیگرا  ۶۷کرسی به دست آورده است.
آرای احزاب کوچک و نامزدهای مســتقل در این انتخابات
کمســابقه بوده و احزاب بزرگ گفتوگو با آنها برای ائتالف
را آغاز کردهاند.
نتایج آرا تا کنون نشــان میدهد که به احتمال زیاد هیچ
حزبی اکثریت پارلمان را به دست نخواهد آورد.
با وجود این ،ملکم ترنبال ،نخست وزیر استرالیا ،صبح روز
یکشــنبه  ۳جوالی گفت که انتظار دارد ائتالف حاکم ۷۶
کرسی الزم برای تشکیل دولت جدید را کسب کند.
حدود یک چهــارم از رأیدهندگان اســترالیایی در این
انتخابات به نامزدهای خارج از فهرســت احزاب اصلی رأی
دادهاند.
امسال بعد از چند دهه ،انتخابات مجلس سنا هم همزمان با
مجلس سفال برگزار شده است( .بی بی سی)

نخستوزیر بنگالدش دو روز عزای عمومی اعالم کرد
به دنبال حمله افراد مســلح به رستورانتی در داکا،
پایتخت بنگالدش ،و کشتهشدن عدهای در این حمله،
شیخ حسینه واجد ،نخســت وزیر بنگالدش دو روز
عزای عمومی در این کشور اعالم کرده است.
خانم واجد در سخنانی با اعالم آغاز عزای عمومی در
کشــور تاکید کرد که با حمالت تروریستی در کشور
مقابله خواهد کرد.
وی گفت« :هر شــخصی که به دین اعتقاد دار چنین
اقدامی انجام نمیدهد؛ این افراد دین ندارند .دین آنها
تروریسم است».
دو روز پیش گروهی از اسالمگرایان تندرو به کافهای در
یک منطقه مرفه نشین پایتخت ،حمله کرده تعدادی را
گروگان گرفتند و بیســت نفر از این افراد را که اغلب
خارجی بودند ،کشتند.
دو مامور پولیس هم در ابتدای حمله کشته شدند.
بر اســاس گزارشــها  ۳۰نفر هم در جریان این حمله

مردم خشمگین مسجدی را
در میانمار آتش زدند

تعداد زیادی از مردم خشمگین مسجدی
را در شــمال میانمار آتــش زده اند .این
دومین حمله به مســاجد در میانمار در
هفته اخیر است.
گزارش می شود که پولیس پس از ناکامی
اخیــر در جلوگیری از آتــش افروزی
روستاییان بودایی در یک مسجد ،امنیت
روستای محل واقعه در والیت کاچین را بر
عهده گرفته است.
هفته گذشته نیز گروهی از مردان بودایی،
در ادامه اختالف بر سر ساخت و ساز یک
مسجد در مرکز میانمار ،دست به تخریب
آن زدند.یانگی لی ،گزارشــگر ویژه امور
حقوق بشر سازمان ملل متحد ،تاکید کرده
که دولت تحت رهبری آنگ سان سوچی،
برنده جایزه صلح نوبل ،باید خشونت های
مذهبی در این کشور را مهار کند.
گزارش ها حاکی است که عامالن حمله
اخیر ،ماموران پولیس را که از مســجد
حفاظت می کردند هــدف قرار داده و
مانع رســیدن ماموران آتشنشانی به

محل شده اند.
یک افســر پولیس محلی به خبرگزاری
فرانســه گفته که تنش ،بــه دنبال بنای
مسجد در نزدیکی یک بتکده آغاز شده
اســت .وی گفته است بوداییان با احداث
مســجد در چنین مکانی مخالفت کرده و
مسلمانان نیز حاضر نشده اند ساختمان
مسجد را از بین ببرند.
در حادثه ای مشابه در ایالت مرکزی باگو
در هفته گذشته ،جمعیت مسلمان پس از
آن که مسجدشان کامال در آتش نابود شد،
مجبور شدند به شهر همسایه پناه ببرند.
حمله هفته پیش ،از سوی یک گروه بیش
از دویست نفری از بوداییان صورت گرفت.
برای دفاع از مســلمان در آن منطقه هم،
نیروی پولیس مستقر شده است.
میانمار از سال  ۲۰۱۲شــاهد تنش های
مذهبی و قومی بوده اســت .در آن زمان،
موجی از خشونت های مرگبار بین بودایی
ها و مسلمانان ،بخش هایی از والیت غربی
راخین را فرا گرفت( .بی بی سی)

همیلتون با روزبرگ تصادف کرد
اما برنده شد

لوئیس همیلتون ،راننده بریتانیایی مرســدس و مدافع
عنوان قهرمانی مســابقات فرمول یــک در جایزه بزرگ
اتریش با آنکه بــا نیکو روزبرگ ،همتیمــی آلمانیاش
تصادف کرد ،توانست زودتر از همه از خط پایان عبور کند.
هنگامی کــه همیلتــون در دور آخر قصد داشــت از
روزبرگ ســبقت بگیرد ،با او تصادف کردند که منجر به
آســیبدیدگی موتر روزبرگ و منحرف شدنش از مسیر
مسابقه شد ،اما مسابقه را تا پایان ادامه داد.
مکس فرستاپن ،راننده هالندی ردبول و میکی رایکونن،
راننده فنلندی فراری در این مســابقه که در پیســت
اشپیلبرگ برگزار میشد ،دوم و سوم شدند.
روزبرگ که در حال حاضر در صدر جدول این فصل قرار
دارد ،در این مسابقه چهارم شد.

همیلتون در ابتدای مســابقه چندین اشتباه داشت اما با
این پیروزی اختالفش را بــا همتیمیاش به یازده امتیاز
کاهش داد .همیلتون در تصادف خود را مقصر ندانست و
گفت که روزبرگ با او برخورد کرده اســت ،چون سر پیچ
روزبرگ «موتر بیرونی بوده و اشتباه او در پیچ قبلی باعث
این تصادف شده است».
مسئوالن مسابقه مشغول بررســی این هستند که چرا
ب اتومبیلش ،خود را از
روزبرگ با توجه به شدت آســی 
مسابقه کنار نکشیده است.
روزبرگ که بال چپ موترش آسیب دید ،به مسابقه ادامه
داد و چهارم شــد .با این حال مسئوالن مسابقه مشغول
ی این هســتند که چرا روزبرگ با توجه به شدت
بررســ 
ب موترش ،خود را از مسابقه کنار نکشیده است.
آسی 

کونته :در مقابل قهرمان
جهان شکست خوردیم

ماری :به فینال نرسم حذف
جوکوویچ برایم بیمعناست

آنتونیو کونته ،ســرمربی تیم ملی ایتالیا معتقد است
شکست از قوی ترین تیم جهان خجالت ندارد.
آنتونیو کونته ،ســرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا پس از
شکســت تیمش مقابل آلمان در ضربات پنالتی بازی
مرحله یک چهارم نهایــی رقابتهای یورو  2016ادعا
کرد ایتالیا نباید بابت باخت به قهرمان جهان احساس
سرشکستگی کند.
وی همچنین اظهار داشت :شکست برابر قهرمان جهان
آن هم در ضربات پنالتی اص ً
ال خجالت ندارد .بازیکنانم
برابر یک تیم قدرتمند هر چه در توان داشتند از خود
نشان دادند .به بازیکنانم افتخار میکنم .میتوانستیم
تیم صعودکننده به مرحله بعد باشــیم و هیچ حسرتی
از بازی نداریم .سرمربی تیم ملی ایتالیا همچنین خاطر
نشان کرد :در طول رقابت عملکرد خیلی خوبی داشتیم
و حتی میتوانســتیم در پایان بازی برنده باشیم .تنها
حسرت من بهخاطر ضربات پنالتی است که نتوانستیم
خوب عمل کنیم .من عادت ندارم درباره خودم قضاوت
کنم و این کار را به کارشناسان واگذار میکنم.

تنیســور انگلیســی تاکید کرد اگر نتواند در تنیس
ویمبلدون به فینال برســد ،بدون شــک حذف نواک
جوکوویــچ برایش بدون معنا خواهد بــود .به نقل از
آس ،با شکســت نواک جوکوویچ در دور سوم تنیس
ویمبلدون برابر کری آمریکایی ،شانس اندی ماری برای
قهرمانی در کشورش بیشتر شد.
ماری پس از پیروزی مقابل جان میلمن اســترالیایی
ل حاضر همه مردم منتظر هســتند که
گفت :در حــا 
جوکوویچ در همه بازیهای خود پیروز شــود اما غیر
ممکن اســت همه بازیهایش را در هر تورنمنتی با برد
پشتسر بگذارد.
عادی است که در بعضی از بازیها در بهترین سطحش
نباشــد و اتفاقی که برابر کری افتاد رخ دهد .تنیسور
انگلیســی در ادامه افزود :اگر به فینال نرسم ،حذف
جوکوویچ برایم معنایی نخواهد داشت .حریفان خیلی
سختی در راه رســیدن به فینال پیشرو دارم .حریف
بعدی ماری در یک هشــتم نهایــی نیک کرگیوس یا
فیلیپا نولوپس خواهد بود.

افزایش دو برابر
صادرات تجهیزات نظامی
آلمان در سال 2015

بازار تجارت اسلحه آلمان رونق گرفته است .براساس
گزارش یک رسانه آلمانی ،صادرات سالح های آلمان
در ســال  2015تقریب ًا با  7.86میلیارد یورو دو برابر
افزایش یافته است.
روزنامــه آلمانی «ولت ام زونتاگ» روز یکشــنبه از
«گزارش صــادرات تجهیزات نظامی ســال »2015
وزارت اقتصاد آلمان نقل کرده است« :در سال 2015
مجوزهای جداگانه برای صادرات تجهیزات نظامی با
ارزش  7.86میلیارد یورو صادر شده اند».
براساس گزارش روزنامه «ولت ام زونتاگ» ،سال 2015
صادرات تجهیزات نظامی آلمان به باالترین حد خود
از آغاز قرن جاری رسیده است.
این رقم برای سال گذشــته حتی از رقم موقتی 7.5
میلیارد یورو که زیگمــار گابریل وزیر اقتصاد آلمان
فدرال در ماه فبروری از آن یاد کرد ،نیز پیشی گرفته
است.
حکومت آلمان فدرال در ســال  2015در مجموع صد
درخواست نامه را برای صادرات نظامی رد کرد اما به
 12687درخواســت در این ارتباط چراغ سبز نشان
داده است که  597بار بیشتر از سال  2014بود.
براســاس گزارش روزنامه «ولت ام زونتاگ» وزارت
اقتصاد در گزارش  180صفحه ای به افزایش آشــکار
صادرات اسلحه اعتراف کرده است ،اما در این ارتباط
به ردیفــی از «عوامل ویژه» اشــاره کرده که باعث
افزایش حجم صادرات اسلحه شده است.
مث ً
ال در جمله این عوامل ،صــدور اجازه نامه فروش
چهار هواپیمای سوخت رسانی هوایی برای بریتانیا با
ارزش  1.1میلیارد یورو بوده است.
در این ارتباط از صدور اجــازه نامه برای تانک های
جنگی و «تانک هویتز» با تمــام مهمات آن و دیگر
نوع ســاح ها برای قطر با ارزش  1.6میلیارد یورو ،با
برجستگی ذکر شده است( .دویچه وله)

پیشنهاد  100میلیون پوندی
منچستر به پوگبا

منچستریونایتد به هر قیمتی شــده می خواهد پوگبا
را به دســت بیاورد .آنها یک قدم دیگر برای به چنگ
آوردن این هافبک آینده دار برداشــته اند و این بار با
پیشــنهادی نجومی به رقم  100میلیون پوند به سراغ
هافبک فرانسوی یووه رفته اند.
ژوزه مورینیو و همکارانش می خواهند حسابی در بازار
نقل و انتقاالت تابستان امسال ریخت و پاش کنند.
جــذب هنریک مخیتاریــان و اریک بیلــی و زالتان
ابراهیموویچ سقف خواســته های مورینیو نبوده است
و آقای خاص به هــر طریقی می خواهــد پوگبا را به
اولدترافورد بیاورد.
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مجروح شــدند .به گفته نیروهای امنیتی بنگالدش،
آنها  ۱۳نفر را نیز توانســتند نجــات دهند .به گفته
همین مقامات  ۶نفر از مهاجمان کشــته شدند و یک
نفر هم دستگیر شده اســت ۹ .ایتالیایی ۷ ،جاپانی،
یــک آمریکایی و یک هندی در بین کشتهشــدگان
هستند .هنوز از سرنوشت یک ایتالیایی دیگر خبری
در دست نیست .گزارش شده است که مهاجمان آنعده
از گروگانهای خود را که نتوانسته بودند ،قرآن را قرائت
کنند ،بشدت شکنجه کرده و سپس کشتهاند.
یک سخنگوی ارتش گفته است که قربانیان این حادثه
بطرز خشونتباری با سالحی برنده شکنجه شدهاند.
اعماق ،شبه خبرگزاری که اخبار مربوط به گروه موسوم
به دولت اسالمی (داعش) را منتشر میکند ساعتی بعد
از حمله که حدود ســاعت  ۲۱:۳۰جمعه شب به وقت
داکا روی داد ،گــزارش کرد داعش مســئول حمله و
گروگانگیری در پایتخت بنگالدش است( .بی بی سی)

هزاران نفر در لندن برای
ماندن در اتحادیه اروپا
تظاهرات کردند

هزاران نفــر در لنــدن در اعتراض به
نتیجه همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا
تظاهــرات کردند .شــرکتکنندگان در
این تظاهرات ،که از طریق شــبکههای
اجتماعــی ســازماندهی شــده ،آن را
«راهپیمایی برای اروپا» نامیده ،شعارهایی
با مضمون «بریتانیا میمانــد» یا «اروپا
دوســتت داریم» با خــود حمل کردند.
تظاهرکنندگان در حالــی که از روبروی
محل اقامت نخســت وزیر میگذشتند
شعار میدادند« :برنامهات چیست؟»
معترضان تجمــع نهایی خود را در مقابل
پارلمان بریتانیا برگزار کردند.
همهپرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
به بحرانی سیاســی برای این کشور بدل
شده است .دیوید کامرون ،نخست وزیر
استعفا کرده و جرمی کوربین ،رهبر حزب
اصلی مخالف دولت هم برای استعفا تحت
فشار است .رای به خروج به سقوط ارزش
پوند و آشــفتگی در بازارهای مالی منجر
شده است و با توجه به نااطمینانی موجود

نگرانیهایــی از آثــار منفی بلندمدت
همهپرسی بر اقتصاد کشور وجود دارد.
همچنین در روزهای گذشــته شــمار
گزارش حمالت ناشــی از تعصب نژادی
باال رفته است .برخی طرفداران خروج
بریتانیا را متهم میکنند که با تمرکز به
خصوص روی مساله مهاجرت در مواردی
از اســتداللهای نژادپرستانه استفاده
کردهاند .یکی از شــرکتکنندگان در
تظاهرات گفت طرفداران خروج با دادن
اطالعات نادرست همهپرسی را بردند.
معترضی دیگــر هم گفت اگرچه باید به
نتیجه همهپرســی احترام گذاشت اما
بریتانیا همچنان باید بــا اتحادیه اروپا
رابطه نزدیک داشته باشد ،تنوع هویتها
را بپذیرد و به روی دنیای بیرون گشوده
بمانــد .تیم فرن ،رهبر حــزب لیبرال
دموکرات که گفته اســت در صورت به
قدرت رسیدن علیرغم نتیجه همهپرسی
بریتانیــا را در اروپا نگه مــیدارد ،در
تظاهرات سخنرانی کرد( .بی بی سی)

پیروزی آمریکا مقابل استرالیا
در لیگ جهانی والیبال

تیمملی والیبال آمریکا توانست در لیگ جهانی با نتیجه
سه بر صفر استرالیا را شکست دهد .این بازی در داالس
آمریکا انجام شــد .به نقل از ســایت فدراسیون جهانی
والیبال ،نتایج سه ســت این بازی  24 - 26 ،14 - 25و
 15 - 25بود .با این پیروزی آمریکا هفت برد و یک باخت
در بازیهای لیگ جهانی دارد و در رده دوم بعد از برازیل
قرار گرفته است .استرالیا نیز تاکنون هشت باخت داشته

و امیدوار اســت که در روز آخر با پیروزی مقابل بلغاریا
اولین پیروزی خود را کسب کند.
در دیگر بازی این گروه نیز روســیه سه بر صفر بلغاریا را
شکست داد .روس ها با نتیجه سه بر صفر برابر تیم بدون
امتیاز لیگ جهانی به برتری رسیدند .ست های این بازی با
نتایج  ۱۴-۲۵ ،۲۰-۲۵و  ۱۸-۲۵به نفع روسیه شد.
روسیه با  ۱۵امتیاز در رده ششم جدول است.

گرزگورز کریچوویاک
به پاری سن ژرمن پیوست

اونای امری سرمربی جدید پاری سن ژرمن ،ستاره تیم
سابقش را به خدمت گرفت.
گرزگورز کریچوویاک بازیکن فصل گذشــته تیم سویا
که برای این تیم  90بار به میدان رفته بود و ســویا را
در قهرمانــی در لیگ اروپا همراهی کرده بود ،به لیگ 1
فرانسه و تیم پاری سن ژرمن ملحق شد.
قرارداد این بازیکن  5ساله است و تا تابستان سال 2021
اعتبار دارد.
این بازیکن  26ساله به همراه تیم ملی پولندی در رقابت
های یورو  2016تا مرحله یک چهارم پیش رفت و نمایش
خوبی هم در ترکیب تیمش داشت.
کریچوویاک در سال  2014راهی سویا شد و پیش از آن
ســابقه حضور در تیم های رمس ،بوردو و نانت فرانسه
را داشت.

الکساندر الکازته در لیون
خواهد ماند

رئیس باشگاه المپیک لیون خبر خروج الکساندر الکازته
در تابستان امسال را تکذیب کرد
ژان میشــل آئوالس رئیس باشگاه المپیک لیون خبر
خروج الکساندر الکازته در تابستان امسال را تکذیب
کرد و اعالم کرد مهاجمش قصد ماند در باشگاه را دارد.
این بازیکن  25ســاله فصل گذشته  21گل در رقابت
های لیگ  1فرانســه به ثمر رســاند و با پیشنهاد 33
میلیون پوندی باشــگاه های وستهام و آرسنال روبرو
شده بود.
با اینکه باشــگاه لیون قیمت فــروش الکازته را 67
میلیون پوند اعالم کرده بود ،اما حاضر نیست وی را از
دســت بدهد .رئیس باشگاه لیون می گوید :ما تا کنون
چند تماس از سوی باشگاه های مختلف داشته ایم  ،اما
او در باشــگاه خواهد ماند .مربی ما برونو گنسیو روی
این بازیکن حســاب ویژه ای کرده است و من احساس
می کنم که خود هم دوست دارد در باشگاه بماند.

اینفانتینو :بهتر است جام جهانی
 ۴۰تیمی شود

رئیس جدید فیفا از احتمال افزایش تعداد تیم های حاضر
در جام جهانی به  ۴۰تیم خبر داد.
بحث افزایش تعداد تیم های جام جهانی مدت ها اســت
که بر ســر زبان ها افتاده است و اینبار جیانی اینفانتینو
رئیس جدید فدراسیون بینالمللی فوتبال فیفا از احتمال
 ۴۰تیمی شــدن این رقابت ها در آینده نزدیک خبر داده
است .در این بین جیانی اینفانتینو معتقد است حضور تیم
های بیشتر در جام جهانی همانند اتفاقی که در یورو ۲۰۱۶
و کوپا آمه ریکا رخ داد ،به کمک این رشته کمک خواهد
کرد .جیانی اینفانتینو در گفت و گوی اختصاصی با نشریه
بیلد آلمان گفت :اگر بخواهیم در فوتبال پیشــرفت کنیم

باید کشورها و مناطق بیشتری را دخیل کنیم و به همین
خاطر افزایش تعداد تیم های جام جهانی اجتناب ناپذیر
است .باید با باشــگاه ها ،مربیان ،بازیکنان و اسپانسرها
صحبت کنیم و بعد از آن تصمیم بگیریم.
او درباره افزایــش تعداد تیم های یورو  ۲۰۱۶گفت :نتایج
خوبی از تعداد تیم های یورو به دست آمد و همه بازی ها
نزدیک شد و رقابت زیادی بین تیم ها بود .افزایش تعداد
تیم ها در یورو و کوپا و نتایج مثبتی که داشته است این
را تایید کرده است که در جام جهانی هم باید تعداد تیم
ها افزایش یابد چرا که جام جهانی فقط یک رقابت نیست
بلکه یک رویداد اجتماعی است.

پیشنهاد  38میلیون پوندی تاتنهام
برای جذب ایکاردی

مائوریسیو پوچتینو ســرمربی تاتنهام برای تقویت خط
حمله تیمش در پی جــذب مهاجم ارجنتینی اینترمیالن
است.
کوریره دلو اســپورت در گزارشی عنوان کرده است که
باشگاه تاتنهام پیشــنهاد  38میلیون پوندی خود را به
باشگاه اینترمیالن برای جذب مائورو ایکاردی ارائه کرده
است.
این در حالیســت که دیگو سیمئونه ســرمربی اتلتیکو

مادرید با وندا نارا همســر ایکاردی مذاکراتی در خصوص
حضور در مادرید داشــته است .پیشــنهاد اتلتیکو 29
میلیون پوند است.
با این حال گزارشات در ایتالیا نشان می دهد که باشگاه
تاتنهام برای جذب این مهاجم  23ساله مسمم تر هستند.
ایکاردی در فصل گذشــته سری آ در  33بازی  16گل به
ثمر رساند و وجود این ستاره جوان در کنار هری کین می
تواند قدرت هجومی تاتنهام را بیشتر از پیش کند.

