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رئیسجمهور سابق ارجنتین:

از زندان رفتن نمیترسم
کریســتینا فرناندز د کرشــنر ،رئیسجمهوری سابق ارجنتین
میگویــد از رفتن به زندان در نتیجه اتهامات فســادی که با آن
روبهرو است ،هراسی ندارد.
خانم فرناندز به نقل و انتقال غیرقانونی ارز در زمان ریاستجمهوری
خود متهم شده است .او این اتهام را رد میکند.
رئیسجمهوری ســابق ارجنتین در مصاحبهای گفته اســت که
اتهاماتی که به او وارد میشــوند با انگیزههای سیاســی مطرح
شدهاند.
خانم فرناندز گفته اســت این اتهامات ،هزینه سیاستهای ملی
کردن و سیستم تامین اجتماعی دوران ریاستجمهوری اوست.
او به رسانهها گفته اســت از رفتن به زندان ،به هیچ وجه هراسی
ندارد.
کریستینا فرناندز د کرشنر ،دسمبر سال  ۲۰۱۵پس از هشت سال،
ریاستجمهوری ارجنتین را به مائوریسیو ماکری ،رئیسجمهوری
راستگرا تحویل داد .اموال و داراییهای او در ماه جاری به دستور
یک قاضی مســدود شدهاند و شــماری از نزدیکان او نیز مورد
بازجویی قرار گرفتهاند( .بی بی سی)

حکومت ترکیه حکم
بازداشت  ۴۲خبرنگار را
صادر کرد

پس از کودتای نــاکام نظامی در ترکیه و اعالم وضعیت
اضطراری در این کشــور ،اکنون حکم بازداشــت علیه
 ۴۲خبرنگار ترکی صادر گردیده اســت .در دو روز اخیر
حکومت ترکیه دستور بســتن هزاران مرجع و ادارات
مظنون به همکاری با نهضــت جانبدار فتح اهلل گولن را
صادر کرد .در ادامه وضعیت اضطراری در ترکیه ،براساس
گزارش رسانه ها به شــمول شبکه های تلویزیونی «ان
تی وی» و «ســی ان ان  -ترک» مقام های ترکیه حکم
بازداشــت  ۴۲خبرنگار ترکی را صادر کرده اند .در میان
افراد مظنون همچنان خانم نظلی الیجاق نیز شامل می
باشد .این خبرنگار سرشناس ترکی سال  ۲۰۱۳به دلیل
انتشــار گزارش های انتقادی در مورد رسوایی فساد در
ترکیه از کار در روزنامه جانبدار حکومت «صبا» برکنار
گردید .اما در مورد این که او بازداشــت شــده است،
یاخیر هنوز روشــن نیست .به گزارش روزنامه «حریت»
حکم بازداشــت این خبرنگاران از دفتر عرفان فیدان
سارنوال ضد ترور ترکیه در استانبول صادر شده است.
بنا بر گزارش دفتر مذکور نخســتین مأموریت بازداشت
توســط پولیس این کشــور نیز اجرایی شده است ،اما
بر اســاس این گزارش الیجاق در منزلش در استانبول
نبوده اســت .احتمال می رود که ایــن خبرنگار نامدار
ترکیه برای تعطیالت در ســواحل ترکی مدیترانه رفته
باشد .گفته شــده است که به پولیس آن محالت نیز در
زمینه اطالع داده شده است .کودتای نافرجام نظامی در
ترکیه به تاریخ  ۱۵ماه جوالی موجی از بازداشــت ها و
برکناری را در پی داشــته است .براساس اظهارات اخیر
بنعلی یلدیریم نخست وزیر ترکیه پس از این رویداد تا
اکنون بیش از  ۱۳۰۰۰تن به شــمول  ۸۸۳۱عضور اردوی
این کشور ۱۳۲۹ ،پولیس و  ۲۱۰۰وکیل و قاضی بازداشت
شده اند( .دویچه وله)

یک جهانگرد اسرائیلی در هند
مورد تجاوز قرار گرفت
بر اساس گزارشهای رسیده از هند یک
زن اسرائیلی « ۲۵ســاله» مدعی شده
اســت که در ایالت هیماچال پرادش در
شمال این کشور مورد تجاوز گروهی قرار
گرفته است.
به گفته پولیس ،این زن صبح روز یکشنبه
در شــهر «منالی» قصد ســوار شدن به
تکسی داشته اســت که موتری با چند
سرنشین به وی پیشنهاد میدهند تا او را
به مقصد برسانند.
گزارش شده اســت که سرنشینان این
موتــر ،او را به محلی خلوت میبرند و دو
نفر از این افراد به این زن حمله میکنند.
پدم چند ،یک افسر پولیس ،به خبرگزاری
فرانسه گفته اســت که عملیات جستجو
برای دستگیری افراد متهم در این قضیه
آغاز شده اســت .همچنین گزارش شده
است که این زن به شفاخانه منتقل شده

است.
منالــی از مناطق مشــهور رفت و آمد
گردشــگران خارجی و داخلی است؛ اما
امنیت زنان در آن منطقه نگران کننده
باقی مانده است.
این حادثه سومین مورد از این دست در
سالهای اخیر در این منطقه است.
توجه به خشونتهای جنسی در هند پس
از تجاوز گروهی و قتل یک دانشجو در
بس در دهلی در ســال  ۲۰۱۲در مرکز
توجه قرار گرفته است.
آن حادثه باعث اعتراضات گسترده در
هند و فراتر از این کشــور شد و در پی
آن دولت قوانین جدید مبارزه با خشونت
بویژه علیه زنان را تصویب کرد.
اما همچنان موارد حمالت جنسی علیه
زنان و کودکان از سراسر کشور گزارش
میشود( .بی بی سی)

فهرست ارزشمندترین بازیکنان
فوتبال جهان

پایگاه آماری  CIESفهرســت ارزشمندترین بازیکنان
فوتبال جهان را منتشر کرد .به نقل از دیلی میرر ،پایگاه
اطالعاتی مربوط بــه اتحادیه فوتبــال اروپا  CIESدر
جدیدترین آمار خود فهرست  20بازیکن ارزشمند فوتبال
جهان را مشخص کرد که در این فهرست نام لیونل مسی،
ســتاره ارجنتینی بارسلونا در صدر قرار دارد .پس از این
بازیکن نیمار و کریستیانو رونالدو در ردههای دوم و سوم
قرار گرفتند .این مرکز که هر چند ماه یک بار به بررسی
آماری فوتبال جهان میپردازد ،ارزشمندترین بازیکنان
جهان را بر طبق فاکتورهایی مشــخص اعالم کرده است.
فاکتورهایی نظیر میزبان قرارداد ،ســن و مدت حضور در

تیم در این رده بندی محاسبه گردیده است.
 -1لیونل مسی ،بارسلونا 163 /میلیون پوند
 -2نیمار  ،بارسلونا  155 /میلیون پوند
 -3کریستیانو رونالدو ،رئال مادرید 106 /میلیون پوند
 -4آنتوان گریزمان ،اتلتیکومادرید  93/میلیون پوند
 -5هری کین ،تاتنهام  87 /میلیون پوند
 -6آنتونی مارسیال ،منچستریونایتد 86 /میلیون پوند
 -7لوئیس سوارس ،بارسلونا 81 /میلیون پوند
 -8پائولو دیباال ،یوونتوس 80 /میلیون پوند
 -9سرخیو آگوئرو  ،منچسترسیتی 75 /میلیون پوند
 -10پل پوگبا ،یوونتوس 70 /میلیون پوند

بازی دوستانه منچستر یونایتد با
منچستر سیتی لغو شد

بازی دوستانه منچستر یونایتد با منچستر سیتی که قرار
بود امروز انجام شــود به دلیل وضعیت بد چمن ورزشگاه
«النه پرنده» پکینگ لغو شد.
هر دو باشــگاه برای تور پیش از فصل خود به چین سفر
کردهاند.
بارندگی شدید که بنا بر گزارشهای هواشناسی هم ادامه
خواهد یافت سبب شد تا ژوزه مورینیو سرمربی منچستر
یونایتد وضعیت چمن ورزشگاه را «بد» توصیف کند و پپ
گوآردیوال سرمربی منچستر سیتی هم از احتمال آسیب

دیدن بازیکنان ابراز نگرانی کند.
دو باشــگاه و برگزارکنندگان مســابقه تصمیم گرفتند
مســابقه را لغو کنند و بازی دیگری هم بجای آن انجام
نخواهد شد .بارندگی شدید باعث شده بود تمرین دو تیم
هم به ورزشگاه دیگری منتقل شود.
به این ترتیب عالقمندان فوتبال که منتظر رویارویی ژوزه
مورینیو و پپ گوآردیوال ،این بار در دو باشــگاه جدید،
بودند مجبورند تا دهم ســپتمبر که دو تیم در لیگ برتر
انگلستان با هم روبرو میشوند صبر کنند( .بی بی سی)

چندین نفر در انفجار
انتحاری در عراق
کشته شدند

مقامهای عراق میگویند در یک انفجار انتحاری در شهرک
خالص در والیت دیاله حداقل یازده نفر کشته شدهاند.
یک مقام محلی گفته اســت انفجار یک موتر بمبگذاری
شــده در شهرک خالص که در  ۷۰کیلومتری شمال شرقی
بغداد ،پایتخت عراق است ،بسیار شدید بوده است.
مقامهای شــفاخانه ای به خبرگزاری رویترز گفتهاند که
انتظار میرود آمار تلفات این انفجار افزایش یابد.
هنوز گروهی مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است.
این انفجار یک روز پــس از آن صورت میگیرد که گروه
موسوم به دولت اسالمی (داعش) مسئولیت انفجار در یک
پست بازرسی در بغداد را پذیرفت.
در انفجار انتحاری روز یکشــنبه حداقل  ۲۰نفر کشــته
شدند.
طی ماههای جاری ،گروه داعش کنترل برخی مناطق تحت
کنتــرل خود را در عراق از دســت داده و در واکنش ،به
حمالت انتحاری روی آورده است( .بی بی سی)

بحران سوریه؛ حمله به
چهار شفاخانه حلب

فعاالن ســوری میگویند که در  ۲۴ساعت گذشته بر اثر
بمباران حلب چهار شفاخانه از جمله سه شفاخانه مخصوص
کودکان و یک بانک خون آســیب دیده یــا فعالیت آن
متوقف شده است.
به گفته انجمن پزشکان مستقل سوری ،یک نوزاد دو روزه
در شرق حلب جان خود را از دست داده است.
این نهاد متشکل از گروهی از پزشکان سوری است که در
حلب به مراکز بهداشتی خدمات میدهند .انجمن پزشکان
مستقل ســوری میگوید که  ۹ساعت بعد از حمله هوایی
اول ،در حمله هوایی دوم در ســاعت یک بامداد یکشنبه
 ۲۴جوالی به وقت محلی منبع اصلی دســتگاه اکسیژن
شفاخانه قطع شد.
«پزشــکان فقط امکان این را داشــتند که بــا فریاد از
همکارانشــان بخواهند پناه بگیرند و نوزادان را به جای
امن ببرند ».ملیکا ،رئیس پرســتاران شفاخانه ی که یک
نوزاد آن کشته شده میگوید که بعد از انتقال نوزادان به
زیرزمین یکی از آنها جانش را از دست داد.
این چندمین بار است که حمالت هوایی باعث قطع دستگاه
های نگهداری کودکان نوزاد و نارس در حلب میشود.
بیشتر امکانات پزشکی در بخش شرقی شهر حلب متمرکز
است که تحت کنترل نیروهای شورشی است ،اما در حال
حاضر نیروهای دولتی آن را به طور کامل محاصره کردهاند.
هواپیماهای سوری در چند ماه گذشته نقاط مختلف حلب
را که تحت کنترل مخالفان مســلح دولت بوده ،بمباران
کردهاند ،اما مشخص نیســت این بمباران اخیر کار کدام
گروه بوده است.
شمار کشتههای جنگ پنج ســاله سوریه به بیش از ۲۸۰
هزار نفر رسیده و میلیونها نفر هم آواره شدهاند.
به گفته سازمان بهداشت جهانی ،در سال میالدی گذشته
سوریه خطرناکترین منطقه جهان برای مراقبان بهداشتی
بوده است .بیش از  ۱۳۵حمله به مراکز بهداشتی در سال
 ۲۰۱۵به ثبت رسیده است( .بی بی سی)

نولیتو :پیشنهاد بارسلونا
را برای رفتن به سیتی
رد کردم

خرید جدید منچسترسیتی عنوان کرد به خاطر پیوستن
به منچسترسیتی پیشنهاد بارسلونا را رد کرده است.
به نقل از گاردین ،نولیتو هافبک فصل قبل سلتاویگو که
در تیم ملی اسپانیا توانسته است نامی برای خود دست و
پا کند ،از تیم های بزرگی چون بارسلونا و منچسترسیتی
پیشــنهاد بازی داشــت .در نهایت این بازیکن تصمیم
گرفت تا شاگرد پپ گواردیوال در سیتی شود.
نولیتو درباره حضور در منچسترسیتی گفت :از تصمیمی
که گرفتم خیلی خوشحالم.
بــرای بازی زیر نظر گواردیوال و حضــور در لیگ برتر
پیشنهاد بارســلونا را رد کردم تا فرصت بازی بیشتری
داشته باشم .این تصمیم برای آینده بهتر من بوده است
و فکر میکنم تصمیم خیلی خوبی گرفتم .برای بارسلونا
آرزوی موفقیــت می کنم و از اینکــه تیم بزرگی چون
بارسلونا به من پیشــنهاد بازی داده است ،به خود می
بالم ولی تصمیمی که گرفتم ،بیشتر به رشد فوتبالی من
کمک می کند.
نولیتوی  29ســاله با قراردادی چهار ساله به ارزش 13
میلیون یورو پیراهن منچسترسیتی را از این فصل به تن
خواهد کرد .او بعد از گوندوغان دومین خرید گواردیوال
در سیتی است.
این بازیکن اســپانیایی در بارسلونا فرصت بازی خیلی
کمی زیر نظر گواردیوال داشت ولی در نهایت این باشگاه
تصمیم گرفت تا نولیتو را به سلتاویگو بفروشد.

ریبری :آنچلوتی بیشتر
از گواردیوال به من
اعتماد دارد

ستاره فرانسوی بایرن مونیخ اظهار کرد کارلو آنچلوتی
اعتماد بیشتری به او نسبت به پپ گواردیوال دارد.
به نقل از کیکــر ،فرانک ریبری زمانی که پپ گواردیوال
ســرمربی این تیم بود ،روزهای پر فراز و نشیبی داشت
و اخبار زیادی درباره اختــاف نظر های او با این مربی
اسپانیایی به گوش میرسید.
این ستاره فرانسوی در سه سالی که گواردیوال سرمربی
بود ،تنها  50بازی برای بایرن مونیخ انجام داد .او اکنون
چند روزی اســت که تمریناتش را با کارلو آنچلوتی در
بایرن مونیخ از سر گرفته است.
ریبری درباره حضور در این تیم آلمانی گفت :از زمانی
که آنچلوتی به تیم اضافه شده است ،انگیزه باالیی پیدا
کردم و احساس خیلی خوبی دارم.
آنچلوتی هدیه ای از طرف باشــگاه به بازیکنان بود .از
زمانی که او به بایرن مونیخ آمده است ،احساس اعتماد
بیشتری حس میکنم.
او مربی بســیار بزرگی است و من هم او را دوست دارم.
مربیانی همچــون آنچلوتی ،یوپ هاینکــس و اوتمار
هیتسفلد را دوست دارم و با آنها ارتباط برقرار میکنم.
ریبری ادام ه داد :به نظر من مهمترین موضوع بین مربی
و بازیکن احســاس اطمینان ،احترام دو جانبه و اعتماد
بین دو طرفین است.
اگر این شرایط وجود داشــته باشد ،حتی  150درصد
از تواناییهایم را در بازیهای تیمم نشــان خواهم داد.
با آنچلوتی میتوانیم به چیزهای بزرگی دســت یابیم.
بیصبرانه منتظر شــروع فصل جدید هستم تا با مربی
جدیدمان بتوانیم به افتخارات خوبی برسیم.

بازداشت یکی از دوستان
مهاجم مونیخ

پولیس مونیــخ اعالم کرد کــه یکی از
دوســتان «داوید علی س ».عامل کشتار
این شــهر را بازداشــت کرده است .فرد
بازداشتشده  ۱۶سال دارد .گفته میشود
که نوجوان بازداشتشــده از قصد ضارب
مونیخ خبر داشته است.
مســئوالن پولیس مونیخ تایید کردند که
دوســت «داوید علی س ».پس از حادثه
در روز جمعه به پولیــس مراجعه و خود
را معرفی کرده بود .امــا به گفته پولیس
در بازپرســیهای اولیه این نوجوان دچار
تناقضگویی شده است .به گفته سخنگوی
پولیــس مونیخ ایــن نوجــوان تابعیت
افغانســتان را دارد .پولیس مونیخ اعالم
کرد که این نوجوان ظاهرا ً از قصد «داوید
علی س ».برای کشــتن افراد در یکی از
مراکز خرید شهر اطالع داشته اما مقامات
انتظامی را بهموقــع از این «عمل خالف
قانون» مطلع نکرده اســت .در آلمان عدم
اطالعرسانی از یک عمل جنایی یا خالف

قانون نیز جرم محســوب میشود .هنوز
جزییات این بازداشــت و میزان اطالعات
نوجوان  ۱۶ســاله از سوی مقامات پولیس
اعالم نشده است .پولیس سرگرم بررسی
نقش احتمالی دوســت «داوید علی س».
در ارســال یک پیام در فیسبوک است
که ظاهــرا ً برای دعوت از افراد برای دیدن
یک فلم در ســینما بوده است .این پیام
شباهت زیادی به پیام فیسبوکی «داوید
علی س ».دارد که افراد را به رســتوران
مکدونالد دعوت کرده بود .به گفته یکی
از مسئوالن پولیس میان «داوید علی س».
و دوست افغانش چت رد و بدل شده است.
این نوجوان افغان محتوای چتها را پاک
کرده ،اما پولیس موفق به بازســازی آنها
شده است .بنا به چتهای رد و بدل شده،
دوست افغان پیش از تیراندازی با «داوید
علی س ».دیدار کوتاهی داشته و در ضمن
او میدانسته که ضارب مونیخ سالحی تهیه
کرده است( .دویچه وله)

استفاده از گاز اشکآور در
زندان نوجوانان استرالیا

تصاویر ویدیویی که از استرالیا به دست
آمده ،گروهی پســر را در سلولشان در
زنــدان نوجوانان نشــان میدهد که به
سویشان گاز اشکآور پرتاب شده است.
این تصاویر ویدیویی بخشی از تحقیقات
تلویزیون دولتی استرالیا است که در مورد
ادعاهای آزار و اذیت کودکان در سرزمین
شمالی ،از مناطق فدرال استرالیا صورت
گرفته است.
 ۵پسر  ۱۴تا  ۱۷ســاله در مرکز داروین
در این ویدیو به دلیل این گاز اشــکآور
برای نفس کشیدن تقال میکنند و پشت
تشکها قایم شدهاند.
در مدت  ۹۰ثانیه ده بار گاز اشــکآور در
این سلول استفاده شد.

این تصاویــر ویدیویی مربوط به ســال
 ۲۰۱۴است و مقامهای این مرکز گفتهاند
به علت ناآرامی در این زندان دســت به
چنین واکنشی زدهاند اما تصاویر دوربین
مداربسته نشان میدهد که تنها یک نفر
از سلول خارج شــده بود .دو نفر از آنها
در حــال ورق بازی بودنــد و بقیه رفتار
نامناسبی نداشتند.
گفته شــده بود که این نوجوانان درصدد
فرار از بخش بودند .بخشــی که این افراد
در آنجا نگهداری میشــدند ،جدا از سایر
بخشهاســت .دولت محلی ســرزمین
شمالی گفته است که اشکاالتی بنیادین
در سیستم وجود داشته اما از آن سال تا
کنون بهبود یافته است( .بی بی سی)

کریس فروم برای سومین بار
قهرمان تور دو فرانس شد

کریس فروم بایسکل ســوار بریتانیایی در پایان مرحله
بیست و یکم تور دو فرانس که در پاریس به پایان رسید،
برای سومین بار فاتح تور دو فرانس شد.
او نخستین ورزشــکار بریتانیایی است که توانسته سه
بار قهرمان تور دو فرانس شــود و در بیست و پنج سال
گذشته اولین بایسکل سواری است که توانسته از عنوان
قهرمانیاش دفاع کند.
بایسکل سوار  ۳۱ســاله تیم اسکای در سالهای  ۲۰۱۳و
 ۲۰۱۵هم قهرمان معتبرترین مســابقات بایسکل سواری

دنیا شده بود.
در دور نهایــی آندره گریپل زودتــر از همه از خط پایان
گذشت اما در مجموع ،فروم با اختالف بیش از سه دقیقه
با نزدیکترین رقیبش رومن بارده بایسکل سوار فرانسوی،
بر سکوی نخست ایستاد.
در ردهبندی کلی نیرو کوئینتانا از کلمبیا و آدام ییتس از
بریتانیا سوم و چهارم شدند.
آدام ییتس عنوان بهترین بایسکل سوار جوان را هم از آن
خود کرد( .بی بی سی)

لوئیس همیلتون با قهرمانی در هنگری
صدرنشین جدول فرمول یک شد

لوئیس همیلتــون راننده بریتانیایی تیم مرســدس با
قهرمانی در گراندپری هنگری برای اولینبار در این فصل
به صدر جدول رانندگان فرمول یک رفت.
قهرمان جهان از همان ابتدای مســابقه و پس از سبقت
گرفتن از همتیمی و جدیتریــن رقیبش ،نیکو رزبرگ،
کنترل رقابت را در دست داشت و حاال با  ۶امتیاز اختالف
در صدر جدول است.
ایــن پنجمیــن قهرمانــی همیلتون در ســال  ۲۰۱۶و
ســومین قهرمانی متوالی او پس از قهرمانی در اتریش و
سیلوراســتون بود .همچنین چهل و هشتمین قهرمانی
همیلتون مقارن شــد با اولین صدرنشــینی او به عنوان
قهرمان جهان در سال جاری میالدی.
همیلتون گفت« :مثل همیشه برای این نتیجه از تمام تیم
تشکر میکنم .لوئیس همیلتون با پنج قهرمانی در هنگری

تا کنون بیش از هر رانندهای در این پیست قهرمان شده.
او پیش از این سه بار در سالهای  ۲۰۰۹ ،۲۰۰۷و  ۲۰۱۲به
عنوان عضو تیم مکالرن در هنگری قهرمان شده بود و
یکبار هم در سال  ۲۰۱۳در ترکیب تیم مرسدس.
این همچنیــن اولین قهرمانی مکالرن در هنگری پس از
استفاده از موتورهای «هیبرید توربو وی  »۶بود .قهرمانی
قبلی همیلتون با موتورهای قدیمی «وی »۸به دست آمده
بود.
در حال حاضر همیلتون با  ۱۹۲امتیاز صدرنشــین است و
پــس از او همتیمیاش ،نیکو رزبرگ با  ۱۸۶امتیاز و دنیل
ریکاردو از تیم ردبول با  ۱۱۵امتیاز قرار دارند.
در جدول تیمی نیز مرســدس با  ۳۷۸امتیاز اول است و
پس از این تیم فراری با  ۲۲۴امتیاز و ردبول با  ۲۲۳امتیاز
قرار دارند( .بی بی سی)

