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ترامپ :ممکن است در انتخابات تقلب آمریکا شود

دونالــد ترامپ ،نامزد حزب جمهوریخــواه در انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا ضمن تشدید حمالت به رقیب
خود ،از احتمال تقلب در انتخابات سخن گفته است.
آقای ترامپ ،کــه در روزهای اخیر به خاطر اظهاراتش در
مورد مادر یک نظامی آمریکایی کشــته شــده در جنگ
عراق هدف انتقاد شــدید حتی از ســوی بعضی اعضای
حزب جمهوریخواه قرار داشــته ،در مورد «دســتکاری»
در رایگیری در انتخابات ریاســت جمهوری در ماه نوامبر
هشدار داده اســت .او که در گردهمایی طرفداران خود
در ایالت اوهایو ســخن میگفت ،اظهار داشت که «باید
رودربایســتی را کنار بگذارم ،نگران آن هســتم که در
انتخابات دســتکاری شود ».وی در این مورد توضیح نداد
اما ســاعاتی بعد ،در مصاحبه با فوکس نیوز این اتهام را
تکرار کرد .وی در این مصاحبه با اشاره به تاریخ رایگیری
در انتخابات ریاســت جمهوری گفت« :روز  ٨نوامبر ،بهتر

اســت خیلی مراقب باشیم چون قرار است در آرای مردم
دستکاری شــود .من امیدوارم جمهوریخواهان از نزدیک
مراقب باشند وگرنه حق ما را از ما خواهند گرفت».
پیشتر ،راجر استون ،یکی از دوستان قدیمی آقای ترامپ
نیز در گفتگو با یک ایســتگاه رادیویی راســتگرا گفته
بود« :فکــر میکنم که با تقلب گســترده در مورد اراده
رایدهندگان روبرو هستیم و اولین چیزی که ترامپ باید
بکند ،این است که به صراحت در مورد آن سخن بگوید».
وی در توضیــح گفت« :مثال باید بگوید که اگر امروز ما در
فلوریدا پیشتاز باشــیم و نظرسنجیها این را نشان دهد،
اما در فلوریدا پیروز نشویم ،میدانیم که تقلب شده ،و اگر
در انتخابات تقلب شود ،نتیجه آن مشروعیت ندارد ،برنده
انتخابات مشروعیت ندارد ،ما با یک بحران قانون اساسی
مواجه میشویم ،نافرمانی گسترده مدنی بروز خواهد کرد
و دولت دیگر دولت نخواهد بود( ».بی بی سی)

کمیته تحقیق نیجریه خواهان
پیگرد نیروهای ارتش به دلیل
کشتار شیعیان شد

یــک کمیته تحقیق قضایــی در نیجریه
خواهان پیگرد قانونی نیروهای ارتش این
کشور به دلیل کشتار دست کم  ۳۴۸نفر
از اقلیت شیعیان و هواداران شیخ ابراهیم
زکزاکی ،رهبر «جنبش اسالمی نیجریه»
در خشــونتهای ماه دسمبر  2015شده
است.
گزارش این کمیته که روز یکشــنبه ۳۱
جوالی منتشر شده ،یافتههای گروههای
حقوق بشری و تحقیقات محلی قبلی را
تایید میکند که میگفتند صدها شیعه در
شــهر زاریا در شمال نیجریه طی سه روز
به دست نیروهای ارتش کشته شدهاند .بنا
بر این گزارش در طرف مقابل یک سرباز
ارتش در این خشونتها کشته شده است.
کمیته تحقیــق نیجریه میگوید که ارتش
بیش از حد از قوه قهریه اســتفاده کرده
و خواهــان اقدام فوری برای شناســایی
و تعقیب قضایی نیروهایی شــده که در
کشــتار زاریا در روزهای  ۱۲تا  ۱۴دسمبر
دست داشتهاند«.جنبش اسالمی نیجریه»

بعد از خشــونتهای ماه دسمبر گفت که
تعداد شــیعیان کشتهشده در جریان این
درگیریها به حدود هزار نفر میرســد.
ابراهیم زکزاکی ،رهبر جنبش اســامی
نیجریه که از آن زمان زندانی از روحانیون
مورد حمایــت ایران در منطقه اســت.
گفته میشــود او یک چشم خود را در اثر
خشونتها از دســت داده و چند بار تیر
خورده است .محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه ایران که هفته پیش به نیجریه سفر
کرده بود در دیدار با مقامهای این کشــور
از وضعیت سالمتی شیخ ابراهیم زکزاکی،
روحانی شــیعه زندانی ،ابراز نگرانی کرد
و خواهان آزادی او شــد .کمیته تحقیق از
طرفی از دولت محلی ایالت کادونا خواسته
است که شیخ زکزاکی را به دلیل اقدامات
هوادارانش «شخصا مسئول» بداند .ارتش
هواداران آقای زکزاکی را متهم کرده بود که
راه را به روی کاروان موترهای نظامی بسته
بودند و به ســوی پولیس وسایل انفجاری
دست ساز پرتاب کرده بودند( .بی بی سی)

فعال مدافع حقوق بشر
در چین به حبس محکوم شد

یک حقوقدان مدافع حقوق بشــر در چین به حبس
تادیبی محکوم شده است.
روز سهشنبه ١٢ ،اسد ،شعبه «دادگاه خلق» در شهر
تیانجین در شمال چین ،پس از محاکمهای کوتاه ،ژای
یانمین را که به اتهام تبلیــغ خصمانه و تالش برای
براندازی نظام سیاســی جمهوری خلق چین تحت
پیگرد قانونی قرار داشــت به سه سال حبس تعلیقی
محکوم کرد .این نخســتین گزارش خبری در مورد
رســیدگی به پروندههای اتهامی علیــه دهها تن از
فعاالن حقوق بشر در چین است که از یک سال پیش
به این سو در جریان بوده است.
به گزارش شینهوا  -خبرگزاری دولتی چین  -آقای
ژای در ماه جوالی سال گذشته و در جریان دستگیری
حدود سیصد حقوقدان و مدافع حقوق بشر در سراسر
چین بازداشت شــد و تحت پیگرد قرار گرفت .اکثر
بازداشــت شــدگان پس از بازجویی آزاد شدند اما
رسیدگی به پرونده تعداد نامعلومی از آنان همچنان
ادامه داشته اســت .این بازداشتها ضربه سنگینی
به محافل مدافع حقوق بشــر در جمهوری خلق چین
وارد کرد .پرونده ژای یانمین یکی از چهار پروندهای
است که انتظار میرود در طول هفته جاری در دادگاه
مطرح شود .اخیرا سارنوالی چین اعالم کرده بود که به
زودی محاکمه ژو شیفنگ ،حقوقدان ،و سه فعال دیگر
حقوق بشر برگزار خواهد شد .ژای یانمین یکی از این
ســه نفر بوده است .در حال حاضر ،چند ده نفر دیگر
همچنان در بازداشت به سر میبرند و وضعیت و زمان
رسیدگی به پرونده آنان مشخص نیست.
به گزارش شــینهوا ،آقای ژای در دادگاه «اعتراف»
کرد که گروهی متشــکل از حقوقدانان ،شهروندان
عادی و ســازماندهندگان کمپینهای حقوق بشری
در چین فعالیت دارد که هدف آن «کنار زدن دیوار»
با بهرهبرداری تبلیغاتی مستمر و برنامهریزی شده از
پروندههای حقوق بشــری است .اصطالح «کنار زدن
دیوار» در چین به معنی اقدام برای براندازی حکومت
است( .بی بی سی)

بولت :رونالدو شایسته توپ طالست

اسطوره دوی سرعت جهان به انتخاب ژوزه مورینیو به
عنوان سرمربی جدید منچستریونایتد واکنش نشان داد
و کریســتیانو رونالدو را هم شایسته کسب توپ طال در
سال  2016دانست.
به نقل از آس ،ســریع ترین مرد جهان عالقه زیادی به
فوتبال دارد .رویای او پوشیدن پیراهن منچستریونایتد
است اما این طبیعی اســت که شانسی برای رسیدن به
آرزوی خود نخواهد داشت.
یوسین بولت که رکورددار دوی  100متر جهان نیز هست،
در مورد شــرایط باشــگاه مورد عالقهاش گفت :ژوزه
مورینیو از آن دســت مربیانی است که مانند من عاشق
پیروزی اســت .اطمینان دارم این مربی بزرگ می تواند

زمینه را برای موفقیت و پیــروزی یونایتد پیدا کند .از
انتخاب او خوشحال شدم .مورینیو را یک مربی شایسته
برای هدایت تیم محبوبم میدانم.
بولت در مورد ستاره پیشین منچستریونایتد و بازیکن
کنونی رئال مادرید هم گفت :کریستیانو رونالدو در سال
جاری نشان داد تا چه اندازه عاشق پیروزی و قهرمانی
است .او در یورو  2016دست به کار بزرگی زد و قهرمانی
با تیم ملی فوتبال پرتگال را برای نخستین بار در تاریخ
به دست آورد .رونالدو نشان داد شایسته کسب توپ طال
 2016است.
بولت در المپیک ریو حضور دارد و این شانس را دارد تا
خوشرنگترین مدال را کسب کند.

سانه با قراردادی  5ساله به
منچسترسیتی پیوست

پدیده فوتبــال آلمان و فصل قبل شــالکه با امضای
قراردادی  5ساله به عضویت منچسترسیتی درآمد.
به نقل از اسکای اسپورت ،لروی ســانه پدیده فوتبال
آلمان که فصل قبل در شــالکه بازی های خوبی از خود
به نمایش گذاشته بود ،برای انجام معاینات پزشکی خود
وارد شهر منچستر شد و در نهایت روزسه شنبه قرارداد
 5ساله خود را با منچسترســیتی امضا کرد تا به خرید
جدید این تیم تبدیل شود.
این بازیکن آلمانی  20ســاله با قراردادی به ارزش 37
میلیون پوند از شــالکه راهی منچسترسیتی شد و در
اولین مصاحبه خود از اینکه قرار است با پپ گواردیوال
در منچسترسیتی بازی کند ابراز رضایت کرد.

لروی ســانه بعد از ایکای گوندوغان و نولیتو به سومین
خرید منچسترسیتی تبدیل شده است .این تیم همچنین
قرار است برای به خدمت گرفتن گابریل خسوس از لیگ
برازیل و جان استونز از اورتون نیز در روزهای آینده وارد
مذاکره شود.
ایــن بازیکن تاکنون  4بار برای تیم ملی آلمان به میدان
رفته اســت و از او به عنوان یکــی از پدیده های آتی
فوتبال این کشور یاد می شــود .از بایرن مونیخ و رئال
مادرید به عنوان دیگر گزینه های به خدمت گرفتن این
بازیکن یاد می شد.
شــالکه همچنین دیروز بابا رحمان ،مدافع غنایی را از
چلسی به صورت قرضی به خدمت گرفت.

رئیس ستاد مشترک ارتش
آمریکا کودتای ترکیه را
محکوم کرد

درحالی که واشنگتن می کوشد از تنش
با آنــکارا بکاهد ،بلندپایــه ترین مقام
نظامی آمریکا در دیداری از این کشــور
کودتای نافرجام اخیــر را قویا محکوم
کرده است.
جنرال جــوزف دانفورد رئيس ســتاد
مشترک ارتش آمریکا در آنکارا با بن علی
ییلدیریم نخست وزیر ترکیه دیدار کرد.
ترکیه از شــتاب متحدان خود در انتقاد
از واکنــش دولت اردوغــان به کودتای
نافرجام و نه کودتاگران خشمگین است.
اما آقــای ییلدیریم در ایــن دیدار به
اشتباهاتی بعد از کودتا اذعان کرد.
دفتر او با انتشار بیانیه ای گفت که جنرال
دانفورد تالش برای کودتا را محکوم کرده
و بــرای این به آنکارا آمــده که از نظام
دمکراتیک و مردم ترکیه حمایت کند.
آقای ییلدیریم گفت« :مهم اســت که
ایاالت متحده ،دولت و متحد ما ،موضعی
روشــن و قاطعانه علیه ایــن کودتای
تروریستی علیه کشور و دمکراسی ما به

بائوسا :برای بازگشت
مسی به تیم ملی با او
صحبت میکنم

ادگاردو بائوسا ،ســرمربی  ۵۸ساله ارجنتین از صحبت
با لیونل مسی برای بازگشت به تیم ملی این کشور خبر
داد.
به نقل از اوالریون ،لیونل مسی ستاره ارجنتینی بعد از
شکست تیم ملی کشورش در فینال رقابت ها کوپا آمه
ریکا از آلبی سلسته خداحافظی کرد.
فدراســیون فوتبال ارجنتین ادگاردو بائوسا را که در
سائوپائولو برزیل مربیگری می کرد ،به عنوان سرمربی
جدید تیم این کشور انتخاب کرد .این مربی ارجنتینی
هشــت ماه بود که هدایت سائوپائولو را بر عهده داشت
اما بعد از این که با پیشــنهاد مربیگری در آلبی سلسته
مواجه شد ،قرارداد خود را با نماینده برزیل فسخ کرد.
این مربی ارجنتینی در اولین نشســت خبری خود به
عنوان سرمربی تیم ملی این کشور با سوال های زیادی
درباره بازگشت لیونل مسی به تیم ملی این کشور روبرو
شد .این مربی درباره بازگشــت مسی به تیم ملی این
کشور گفت :من با مســی و خانواده این بازیکن درباره
بازگشــت به تیم ملی صحبت نکردم .البته همانطور که
با رئیس فدراسیون فوتبال ارجنتین نیز صحبت کرده ام
قرار اســت سفری داشته باشم تا با لیونل مسی صحبت
کنم .من هم مثل مســی از این شکست ناراحت شدم و
مطمئنم تمام مردم ارجنتین نیز همین حس را داشــته
باشند ولی با خداحافظی مســی از تیم ملی ارجنتین
چیزی درست نمیشود و شرایط بدتر خواهد شد.
سرمربی جدید آلبی سلسته ادامه داد :باید مسی را قانع
کنیم که او می تواند به تیم ملی کمک کند و او باید درک
کند که حضور او برای تیم ملی مفید است و میتواند به
ما کمک کند .قرار اســت به زودی با مسی صحبت کنم
و امیدوارم او تصمیم خــود را عوض کند و به تیم ملی
بازگردد.

کشتیگیر المپیکی هند از
دوپینگ تبرئه شد

رســانههای هندی تایید کردند که نارســینگ یاداو،
کشتیگیر هندی که پیش از این به انجام دوپینگ متهم
شده بود تبرئه شــد و میتواند در المپیک ریو شرکت
کند .به نقــل از ســایت  ،Inside the gamesیاداو،
کشــتیگیر آزاد وزن  74کیلوگرم هند پیش از این به
دلیل مصرف آنابولیک اســتروئید محروم شده بود ،اما
آژانس ضد دوپینگ هند او را از این حکم مبرا کرد و به
ن ترتیب او عازم ریو خواهد شد.
ای 
یاداو در مسابقات مشترک المنافع  2010مدال طال کسب
کرده بود .این کشتیگیر  26ساله همواره اعالم کرده بود
که دوپینگ نکرده اســت و مخالفان او قصد دارند که با
این کار مانع حضور او در المپیک ریو شوند .هیاتی که
مساله یاداو را بازبینی کردند ،اعالم کرد که او اشتباهی
مرتکب نشده است و تقلبی در این رابطه صورت گرفته
است .مدیر آژانس ضد دوپینگ هند در این باره اظهار
کرد :هیچ اشتباهی از سوی یاداو صورت نگرفته است.
او قربانی کارشکنی شخصی دیگری شده و تا تاریخ دوم
جون هیچ کدام از نمونههای دوپینگ یاداو مثبت نشده
بود.
یاداو درباره گرفتن مجوز برای شرکت در المپیک گفت:
خیلی خوشــحال هستم .نمیتوانم تا گرفتن مدال برای
کشــورم صبر کنم .از همه مردم و رسانه هایی که از من
حمایت کردند تشکر میکنم.

نمایش بگذارد».
ســروان گرگ هیکس سخنگوی ستاد
مشــترک ارتش آمریــکا پیش از این
دیدار تایید کرد که جنــرال دانفورد
«حامل پیامی در محکومیت تالش اخیر
برای کودتا با قوی ترین عبارات است».
در همین حال شماری از تظاهرکنندگان
در آنکارا علیه او شعار دادند« :دانفورد
کودتاچی از ترکیه بیرون برو» و «دانفور
برو خانه .فتح اهلل را تحویل بده».
ترکیه دولت آمریــکا را ترغیب کرده
اســت فتح اهلل گولن روحانی ناراضی
کــه او را متهم به هدایــت کودتا می
کند تحویل دهــد .آقای ییلدیریم این
درخواست را بار دیگر در دیدار دوشنبه
تکــرار کرد .آقای گولــن اتهام دولت
ترکیه را رد می کند.
دولت هــزاران نفر را پــس از کودتا
از ارتش ،دســتگاه قضایی ،ســازمان
های دولتی و نظام آموزشــی اخراج یا
دستگیر کرده است( .بی بی سی)

وزیر داخله فرانسه:

تعطیلی مساجدی که
تبلیغ تندروی میکنند
ادامه خواهد داشت

برنارد کازانوو وزیر داخله فرانسه میگوید از ماه دسمبر سال
گذشته میالدی ،بیست مسجد و نمازخانه که تبلیغ تندروی
و افراطگرایی میکردند در این کشور تعطیل شدهاند .آقای
کازانوو روز دوشنبه پس از دیدار با رهبران شورای اسالمی
فرانســه گفت« :فرانسه جای کســانی نیست که نفرت را
در مســاجد و نمازخانهها تبلیغ و تحریک میکنند و جای
کسانی نیست که به اصول جمهوریت بخصوص برابری زن و
مرد احترام نمیگذارند».
«به همین دلیل من چنــد ماه پیش تصمیم گرفتم به دلیل
برقراری وضع اضطــراری ،با رعایت موازین قانونی و اداری
حدود بیســت مسجد را تعطیل کنم و این کار ادامه خواهد
داشت ».وزیر داخله فرانســه همچنین گفت از سال ۲۰۱۲
تاکنون هشتاد نفر از فرانســه اخراج شدهاند و دهها نفر
دیگر هــم در آینده اخراج خواهند شــد .آقای کازانوو به
جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرد .فرانسه در ماههای
اخیر هدف حمالت افراطگرایان بوده که در آخرین مورد،
دو نفر که بیعت خود را با گروه موســوم به دولت اسالمی
(داعش) اعالم کرده بودند هفته پیش به کلیســایی حمله
بردند ،حاضران را به گروگان گرفته و گلوی کشــیش ۸۶
ســاله آن را بریدند .این حمالت عالوه بر این که اعتراض
و انتقاد از تدابیر امنیتی را در فرانســه برانگیخت ســبب
شد تامین بودجه برخی مســاجد از خارج فرانسه هم زیر
ســوال برود .این در حالی است که در اروپا نگرانی از نفوذ
قرائت وهابی عربستان سعودی از اسالم بیش از پیش شدت
گرفته اســت .برنار کازانوو وزیر داخله همچنین تایید کرد
که فرانسه تدوین «مبانی فرانسوی» اسالم را آغاز کرده تا
شفافیت کامل دخل و خرج مساجد و احترام اکید به اصول
سکوالریزم را تامین کند( .بی بی سی)

امارات  ۶۰مأمور خود
را به دورههای آموزشی
سعادت میفرستد

امارات متحده عربی شــماری از اتباع خود را برای آموزش
دیدن در باره خوشبختی و رفاه عمومی به دورهای  ۵ماهه
اعزام میکند .این کشــور سال پیش وزارتخانه جدیدی را
به نام وزارت خوشــبختی (ســعادت) برای رفاه و رضایت
اجتماعی مردم تأسیس کرد .شصت نفر برای دریافت چنین
آموزشهایی انتخاب شدهاند و قرار است در ماه سپتمبر به
بریتانیا و آمریکا اعزام شوند .این افراد قرار است به عنوان
مأموران ارشد سعادت و مثبتنگری به کشور بازگردند.
این شصت نفر در دورههای دانشــگاه آکسفورد و برکلی
شرکت خواهند کرد .آنها در این دورهها در مورد سعادت و
شاد بودن و نحوه توزیع آن در میان جامعه آموزش خواهند
دید .محمد بن راشد آل مکتوم ،نخستوزیر امارات که حاکم
دوبی هم هســت ،از مدتها پیش در این مورد تأکید کرده
اســت .عهود الرومی ،وزیر خوشبختی امارات می گوید که
هدف ،تبدیل کردن امارات به یکی از شادترین کشورهای
دنیاست( .بی بی سی)

رونی :اسکولز و رونالدو بهترین هم
تیمیهایم بودند

کاپیتان منچســتریونایتد بهترین هم تیمیهایش را در
طول  12سال حضور در اولدترافورد اعالم کرد.
به نقل از دیلی اســتار ،وین رونی  12سال در اولدترافورد
برای یونایتد بازی کرد و به همــراه این تیم قهرمانی در
لیگ قهرمانان اروپا و لیگ برتر انگلیس را کسب کرد.
او در صحبت هایی که با دیلی استار داشته است ،دو هم
تیمی برتر خود را اعالم کرد و گفت :در طول دوران فوتبالی
خودم این فرصت را داشتم تا با بهترین های فوتبال جهان
بازی کنم .یکی از این بازیکنان ،پل اسکولز بوده است که
می تــوان او را یکی از بهترین هافبک های تاریخ فوتبال

دانست .دید باالی او ،کنترل توپ و بازیخوانی اسکولز را
هیچگاه در بازیکن دیگری ندیدم .به همین خاطر او یکی
از بهترین بازیکنان تاریخ در یونایتد است.
رونی ادامه داد :کریســتیانو رونالدو هم بازیکن خاصی
بوده است که بعد از حضور در منچستریونایتد به یکی از
بهترین بازیکنان جهان تبدیل شد.
بعضــی کارهایی که او در تمرینات و بازیهای یونایتد از
خود نشان میداد ،باور نکردنی بود .بدون شک رونالدو
به عنــاون یکی از بهترین بازیکنان جهان همیشــه در
یادها میماند.

کلوپ :شکست در مقابل اینتر
نگران کننده نیست

ســرمربی لیورپول نگران شکســت در آخرین بازی
دوستانه تیمش در آمریکا نیست.
ســرمربی لیورپول پس از شکســت  2بر  1تیمش در
بامداد روز سهشنبه مقابل رم ،این ناکامی را چندان مهم
ندانست.
او پس از آخرین بازی قرمزها در تور پیش فصل آمریکا
گفت :این بازی ،بهترین نمایش مــا نبود اما به هرحال،
شکست و بازی بد ،جزئی از جریان فوتبال است.در نیمه
اول اصال خوب بازی نکردیم و فاصله زیادی بین پستهای
مختلف ما وجود داشت .این اتفاق ،حمالت سریع رم را در
پی داشت.ما شانسهای زیادی برای گلزنی داشتیم .شاید
امکان رقم خوردن نتیجه  6بر  5به سود یکی از تیمها در
نیمه اول وجود داشت؛ آنچه شخصا اصال نمیخواستم.
کلوپ با این اظهارات ادامه داد:
به عنوان یک مربی گاهی باید شرایط موجود را بپذیرید
و مــن چنین کاری را انجام میدهــم چون میدانم چرا
تیمم اینگونه بازی کرد .پایان دادن به  13روز سخت در
هوای گرم آمریکا با یک بازی دشــوار ،اصال کار آسانی
نبود.مادر چند هفته اخیر بازیهای زیادی انجام دادیم؛
بیشــتر از بازیهای برخی تیمهــا در دو هفته اخیر .از
قبل میدانســتیم مقابل رم چه جدال دشواری پیش رو
داریم اما در جریان رقابت مدام بهتر شــدیم .در بازی با
رم کاســتیهای تیم را دیدم و حاال برای تغییر شرایط و
برطرف کردن نقاط ضعف ،کار دشــواری در پیش ندارم

چون میدانم در چه جاهایی میلنگیم .پیشفصل خوبی
داشتیم .در فاز تهاجمی خوب ظاهر شدیم اما دروازهبان
رم و بدشانسی مانع گلهای بیشتر ما شد.مطابق انتظار
گل نزدیم .خوشــحالم که مصدومی روی دست ما نماند.
پس از یک اردوی ســخت ،برگزاری این بازی دشوار بر
مصائب ما افزود .حاال با آمادگی و اندوخته مناســب به
انگلیس برمیگردیم تا به شــکل دلخواه آماده حضور در
فصل جدید شویم.

