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آلمان از روسیه خواست به
آتشبس در حلب پایبند بماند

وزیر امور خارجه آلمان از روســیه خواست تا به قول خود
مبنی بر برقراری آتشبس  ۴۸ساعته در هر هفته در حلب
پایبند بماند .اشــتاینمایر گفته سایر طرفهای درگیر نیز
باید به این آتشبس هفتگی عمل کنند.
روزنامه «دیولت» چاپ روز یکشنبه مصاحبهای با فرانک
والتر اشــتاین مایر ،وزیر امور خارجه آلمان منتشر کرده
است.
اشتاینمایر در این گفتوگو از روسیه خواسته تا به عهدش
مبنی بر برقراری هفتهای  ۴۸ساعت آتشبس در شهر حلب
سوریه پایبند بماند.
وزیر خارجه آلمان گفته باید هرکاری که میشود انجام داد
تا بتوان از رسیدن کمکهای بشردوستانه به حلب مطمئن
شد .به گفته اشتاینمایر روسیه به عنوان حامی رژیم بشار
اسد در این میان مسئولیت ویژهای دارد.
وزیر خارجه آلمان تصریح کرده است که تمامی طرفهای
درگیر در جنگ سوریه باید به این آتشبس پایبند بمانند.
او آتشبس در حلب را مقدمهای برای برقراری آتشبس در
کل سوریه دانسته که «باالترین هدف» جامعه جهانی است.
(دویچه وله)

اردوغان :عامل انفجار مراسم
عروسی ،کودک  ۱۲یا ۱۴
ساله بوده است

رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه ،گفته اســت که
عامل انفجار شب شنبه حوالی ساعت ۲۰به وقت گرینویچ،
در یک مراسم عروسی ،کودکی  ۱۲یا  ۱۴ساله بوده است.
آقــای اردوغان این اظهــارات را روز یکشــنبه در جمع
خبرنگاران در استانبول بیان کرد.
پیشــتر مقامهای دولتی ترکیه گفته بودند که احتماال یک
بمبگذار انتحاری عامل این حمله به گفته آنها «تروریستی»
بوده است.
این انفجار در یک مراســم عروسی در شهر غازی عینتاب
ترکیه دســتکم  ۵۰کشته برجای گذاشــته است .تعداد
زیادی نیز در این انفجار زخمی شده اند.
علی یرلیقایا ،والی غــازی عینتاب ،به خبرگزاری آناتولی
ترکیه گفته بود که این «حمله تروریســتی» در آقدره ،در
منطقه شاهینبی این شهر رخ داده است.
شهر غازی عینتاب حدود  ۶۰کیلومتر تا مرز ترکیه با سوریه
فاصله دارد.
ســاعتی پس از وقوع این حادثه رییسجمهوری ترکیه در
ســخنانی احتمال داد که گروه موســوم به دولت اسالمی
(داعش) عامل اصلی حمله باشد هر چند او گفته از این نظر
میان نیروهای داعش ،حزب کارگران کردستان (پکک) و
طرفداران فتحاهلل گولن تفاوتی وجود ندارد( .بی بی سی)

پادشاه مراکش خواستار رد اسالمگرایی
افراطی شد

را خطاب به پنج میلیون شــهروند این کشور
که در خارج از کشــور زندگی میکنند ،ایراد
میکند.
شماری از شهروندان اروپایی مراکشی تبار در
برخی از حمالت تروریستی در شهرهای اروپا
مشارکت داشتهاند.
پادشــاه مراکش ضمن محکوم کردن کشتار
افراد بیگناه گفته اســت که افراطگرایان با
سوءاستفاده از مسلمانان جوانان آنها را وادار
به گسترش پیامهای نادرستی درباره اسالم و
ارزشهای صلحآمیز آن میکنند.
فرانســه و بلجیم از جمله کشورهایی هستند
که تاکنون صحنه حمالت مرگبار تروریســتی
محمد ششم ،پادشاه مراکش ،از مراکشیهایی مدارا حمایت کنند.
اسالمگرایان افراطی بودند.
که در خارج از کشور زندگی میکنند خواسته این اولین بار از زمان حمالت اخیر اسالمگرایان در جریان این حمالت دهها نفر کشته و شمار
است تا افراطیگری را رد کرده و از اسالم اهل تندرو در اروپاست که پادشاه مراکش سخنانی زیادی مجروح شدند( .بی بی سی)

نویسنده کتاب عملیات
دستگیری بن الدن باید
 ۷میلیون دالر به
دولت بپردازد

مت بیســونت ،از اعضای یگان ویژه نیروی دریایی
آمریکا که کتابی پرفروش درباره نقشش در عملیات
منجر به کشته شــدن بن الدن نوشته ،باید حدود ۷
میلیون دالر به دولت بپردازد.
گفته شده که آقای بیسونت موافقت کرده تا این مبلغ
را به این دلیل کــه از وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)
مجوز الزم برای انتشــار این کتــاب را نگرفته بود،
پرداخت کند.
مت بیسونت با نام مســتعار مارک اوئن کتاب «روز
ســخت» ( )No Easy Dayرا در سال  ۲۰۱۲میالدی
منتشر کرد.
او موافقــت کرده تا جریمه تمامــی عواید حاصل از
فروش کتاب ،مجوز ســاخت فیلم و مصاحبه هایی را
که انجام داده ،بپردازد.
در مقابل ،دولت آمریکا از ســایر ادعاهایی که در این
مورد مطرح کرده ،صرفنظر خواهد کرد.
بن الدن ،رهبر شــبکه القاعده در سال  ۲۰۱۱میالدی
در جریان یورش به محل اقامتــش در ابیت آباد در
پاکستان کشته و پس از آن جسدش به دریا انداخته
شد .اعضای یگان ویژه نیروی دریایی که در عملیات
ویژه حضور دارند اجــازه ندارند علنا از عملیاتی که
انجام می دهند ،صحبت کنند.
در جریان رســیدگی به این پرونده در دادگاهی در
ایالت ویرجینیا ،آقای بیسونت پذیرفت که کتابش را
قبل از چاپ به تایید نرسانده بود.
او همچنین ضمن عذرخواهی در بیانیه ای گفت که به
توصیه نادرست وکیلش عمل کرده است( .بی بی سی)

موی تای کاران کشور برای
مسابقات جهانی عازم تایلند شدند

ورزشکاران موی تای کشور مان برای اشتراک در مسابقات
جهانی موی تای به تایلند رفتند تا با حریفان خود با بیش از
صد کشور جهان رقابت کنند.
تیم دوازده نفری فدراسیون موی تای افغانستان دیروز با
دوازده نماینده کابل را به مقصد تایلند ترک کردند.
در این رقابت های به نمایندگی از افغانستان شش ورزشکار
پسر یک خانم دو مربی یک داور ،یک ریس تیم و یک نفر به

نمایندگی ریاست تربیت بدنی اشتراک کرده اند.
روز شنبه در ولســوالی جاغوری والیت غزنی مسابقات
موتای برای رشد ورزشکاران این رشته برگزار شده بود
که در آن  ۵۵ورزشکار از کلپ های مختلف شهر غزنی
و  ۲۰موی تای کار از جاغوری شرکت داشتند .مسابقات
جهانی موی تای در تایلند با اشتراک  ۱۰۳کشور از تاریخ
 ۲۶اگست تا اول سپتمبر برگزار می شود( .بخدی)

تصمیم عجیب نیمار بعد از قهرمانی
در المپیک

کاپیتان تیم ملی فوتبال برازیل بعد از قهرمانی در المپیک
ریو تصمیم عجیبی گرفت و اعالم کرد که دیگر نمی خواهد
بازوبند کاپیتانی سلسائو را بر بازو بندد.
به نقل از اسپورت تی فی برازیل ،تیم ملی فوتبال المپیک
برازیل موفق شــد با پیروزی در ضربات پنالتی برابر آلمان
جام قهرمانی را در المپیک ریو باالی سر برد و مدال طال را
به دست آورد .نیمار خوشحال تر از هر بازیکنی به نظر می
رسد .او بعد از پایان بازی در حالی که اشک شوق می ریخت

و بازوبند کاپیتانی خود را درآورده بود دست به تصمیم
عجیبی زد .ستاره سلسائو یک پیام مهم برای سرمربی
جدید داشــت و آن اینکه دیگر نمــی خواهد بازوبند
کاپیتانی را ببندد .او گفــت :امروز قهرمانی در المپیک
را به دســت آوردم و احساس بسیار خوبی دارم .بستن
بازوبند افتخار بزرگی برای من اســت اما از امروز دیگر
نمی خواهم بازوبند را ببندم و به سرمربی تیم این اختیار
را می دهم تا هر بازیکنی را که دوست دارد کاپیتان کند.

خداحافظی کلودیو براوو با بازیکنان
بارسلونا

دروازه بان چیلیایی بارســلونا دیــروز با هم تیمیهایش
خداحافظی کرد.
بــه نقــل از آس ،کلودیو بــراوو هفته آینــده پیراهن
منچسترسیتی را بر تن خواهد کرد .روبرت فرناندس مدیر
ورزشی بارسلونا پس از دیدار بارسا و رئال بتیس ،جدایی
دروازه بــان چیلیایی را تایید کرد و گفت :از این پس براوو
تحت هدایت پپ گواردیوال کار خواهد کرد.
به همین خاطر دروازه بان کاتاالنی در تمرینات صبح دیروز
تیمش حاضر نشــد و با هم تیمی هایش خداحافظی کرد.
براوو از پنجشنبه هفته گذشته میدانست نخستین بازی
بارسلونا در اللیگا آخرین بازیاش با پیراهن این تیم خواهد
بود .او در این بازی دو گل دریافت کرد.
هنوز قرارداد این دروازه بان با باشــگاه ســیتی به امضا
نرسیده است اما این جابهجایی بین  20تا  25میلیون یورو

برای باشگاه انگلیسی هزینه خواهد داشت.
بارسا برای جانشــینی او جاسپر سیلســن هالندی،
دروازهبان آژاکس را انتخاب کرده است .باشگاه کاتاالنی
برای امضای قرداد با این بازیکن  13میلیون ییورو هزینه
خواهد کرد.

ایران رسما از سامانه
موشکی «باور »۳۷۳
رونمایی کرد

رسانههای ایران خبر از رونمایی سامانه
موشکی «باور  »۳۷۳دادند .این سامانه
دفاعی کارکردی شــبیه موشــکهای
روســی  300-Sدارد .از اولیــن موتور
جت ســاخت ایران نیز در همین مراسم
پردهبرداری شد.
خبرگزاری فارس گــزارش داده که روز
یکشنبه سامانه موشکی پدافند هوایی
بُــرد بلند به نام «بــاور  »۳۷۳با حضور
حســن روحانی ،رئیس جمهوری ایران
رونمایی شد.
بر اساس این گزارش این سامانه موشکی
در حقیقت پاســخی به بدقولی روسیه
در تحویل موشــکهای  300-Sبه ایران
است و کارکردی شــبیه این موشکها
دارد .وزیر دفاع ایران گفته این کشــور
قصد نداشته  300-Sایرانی بسازد ،بلکه

میخواسته یک سیستم ایرانی بسازد و
حاال آن را ساخته است.
حســین دهقان درباره توان موشکی
ایــران گفته« :قدرت موشــکی ما در
حدی اســت که قادر خواهیم بود تمام
هدفهایمان را در تمام سطوح عملیاتی
مورد حمله قرار دهیم».
در ســامانه باور  ۳۷۳از موشکهای
صیاد  ۳استفاده میشود.
همراه با این سامانه موشکی ،از خودروی
مخصوص حمل آن نیز رونمایی شــد
ش
که «ذوالجناح» نــام دارد .به گزار 
خبرگزاریها این موتر چند منظوره با
وزن  ۲۱تن ،قابلیت عبور از رودخانه تا
عمق یک و نیــم متر ،حمل حداکثر بار
 ۳۰تن و حمل محموله با طول  ۱۰و نیم
متر را دارد( .دویچه وله)

واکنش سوارس به هت
تریک در نخستین بازی
بارسلونا

ستاره اروگوئهای بارســلونا بعد از پیروزی قاطع برابر رئال
بتیس و هت تریک در این دیدار برای حریفان خط و نشان
کشید.
به نقل از رویترز ،بارسلونا فصل جدید اللیگا را با پیروزی پر
گل آغاز کرد .شاگردان لوئیس انریکه که در نوکمپ از رئال
بتیس پذیرایی کردند ،با نتیجه  6بر دو بازی را به سود خود
به پایان رساندند.
لوییس سوارس بهترین گلزن فصل قبل رقابت های اللیگا
نشــان داد که در این فصل هم از شانس های اصلی کسب
آقای گلی است .او توانست در دیدار برابر بتیس هت تریک
کند .این مهاجم اروگوئه ای بعد از پایان بازی گفت :بارسلونا
همواره از شانس های اصلی قهرمانی در هر رقابت و جامی
است .با این بازی طوفانی و خیره کننده هشداری جدی به
حریفان دادیم .نتیجه نشــان می دهد چه تیمی شایسته
پیروزی بود و بسیار خوشحالم که شروعی طوفانی در لیگ
داشتیم.
او درباره هت تریک در نخســتین دیدار فصل گفت :آنچه
که برای من اهمیت دارد این اســت که بارسلونا توانست به
پیروزی برسد .کسب سه امتیاز مهم تر از هر چیزی است.
تنها به موفقیت بارسلونا فکر می کنم.

 10گل در شب پیروزی
عجیب سویا برابر اسپانیول

عراق  ۳۶عضو داعش را
به جرم مشارکت در کشتار
اسپایکر اعدام کرد

دولــت عراق  ۳۶نفر را به اتهام دســت
داشتن در کشــتار پایگاه اسپایکر اعدام
کرده است .این افراد در زندان نصیریه در
جنوب عراق به دار آویخته شدهاند.
ســال  ۲۰۱۴در جریان پیشروی نیروهای
گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) در
عراق این اعدامشدگان حدود  ۱۷۰۰نیروی
نظامی را در یــک اردوگاه نظامی به قتل
رساندند .داعش تصاویر تکاندهندهای از
جریان کشتار ‹کمپ اسپایکر› منتشر کرد.
بیشتر کشتهها سربازان شــیعه بودند؛
عاملی که باعث خشم و بسیج شبهنظامیان
شیعه برای جنگ علیه داعش شد.
فبروری گذشته دادگاه  ۴۰نفر از متهمان
پرونده اسپایکر را مقصر شناخت و به مرگ
محکوم کرد .هفت نفر از دستگیرشدگان

به دلیل نبود شواهد کافی آزاد شدند.
متهمان در جریــان عملیات بازپسگیری
تکریت در سال  ۲۰۱۵دستگیر شدند.
براســاس عکسها و ویدئوهایی که گروه
داعش قبــل از حمله به پایــگاه نظامی
«اسپایکر» منتشر کرد سربازان عراقی با
الری به مناطقی مختلف انتقال مییافتند
و پس از درازکشیدن بر روی زمین با تیر
خالص اعدام میشدند.
بعضی از اجســاد قربانیان این واقعه به
رود دجله انداخته شــدند و باقی آنها در
دستکم  ۱۲گور جمعی دفن شدند.
به گفته سخنگوی شــورای عالی قضایی
عراق حدود  ۶۰۰مظنون دیگر که در این
کشتار دســت داشتهاند همچنان متواری
هستند( .بی بی سی)

رئیس جمهور فیلیپین تهدید کرد
این کشور را از سازمان ملل
خارج میکند

رودریگو دوترته ،رئیس جمهور فیلیپین،
تهدید کرده که این کشور از سازمان ملل
متحد خارج می شود.
آقای دوترته این تهدید را پس از آن گفت
که ســازمان ملل او را متهــم کرد که در
مبارزه علیه مواد مخدرقوانین بینالمللی را
نقض کرده و مرتکب جرم و جنایت شــده
است.
سازمان ملل مکررا اقدامات رئیس جمهور
فیلیپین را به مثابه نقض حقوق بشر دانسته
است.
از زمان روی کار آمدن آقای دوترته در ماه
مه سال جاری حدود  ۹۰۰مظنون به قاچاق
مواد مخدر کشته شدهاند.

هفته گذشته دو کارشــناس حقوق بشر
سازمان ملل اعالم کردندکه شیوه نظارتی
رئیس جمهور فیلیپین درمورد کشــتن
مظنونان بــه قاچاق مواد مخــدر باعث
«افزایش خشونتها ،کشتار و ارتکاب جرم
تحت قوانین بینالمللی» شده است.
در مقابل رئیس جمهــور فیلیپین گفته
است که سازمان ملل تاکنون نتوانسته در
مقابله با تروریسم و پایان دادن به کشتار
غیرنظامیان در عراق و سوریه موفق باشد.
آقای دوترته گفته است در صورت خروج
از سازمان ملل احتماال از چین و کشورهای
آفریقایی خواهد خواست تا مجمع دیگری
تشکیل دهند( .بی بی سی)

دو بایسکلران افغان بعد از رساندن
پیام صلح به  ١٥کشوردوباره باز گشتند

دو بایسکل سوار افغان که به هدف رساندن پیام «افغان
ها صلــح و امنیت میخواهند» به جهانيــان ۱۴ ،ماه قبل
کشور را ترک کرده بودند ،با رکاب زدن  ١١هزارکيلومتر،
دوباره به کشور بازگشتند.
نادرشاه  ۵۰ساله و فیروز ننگرهاری  ۲۳ساله ۱۴ ،ماه قبل
سفر شان را با بایســکل از کشور ترکیه به مقصد اروپا و
امریکا ترک کردند و بعد از گذشتن از  ۱۵کشور به امریکا
رسیدند.
نادرشــاه ننگرهار ،به آژانس خبری پژواک گفت که پیام
افغان ها را با رهبران و شهروندان  ١٥کشور جهان شریک
ساخته اند.
او افزود« :مشکالت عمدۀ مردم ما که همه روزه در جنگ
و مرمی می ســوختند ،این احساس رابه من داد تا صدای
صلح مردم رنج دیدۀ خود را به دنیا برســانم و برای من
زمینه مساعد شد که سفر خود را از ترکیه توسط بایسکل
آغاز و ازکشورهای بلغاریا ،یوگوسالویا ،هنگری ،اتریش،
چک ،جرمنی ،هالند ،بلجیم ،فرانســه ،لندن ،دنمارک،
ناروی ،اســکاتلند و هفت ایالت امریکا به شمول سازمان
ملــل متحد ،دیدن کرده و پیام افغان هــا را به جهانيان
برسانم ».وی افزود که این سفر آنان  ۱۴ماه را در بر گرفت
و توانستند يازده هزار کیلومتر را با بایسکل رکاب بزنند
و پیام افغان ها را اینکه از جنگ خســته شده اند ،صلح،

ترقی و پیشرفت میخواهند ،به جهان برسانند و از آنان
خواستند تا در این راستا افغان ها را کمک و همکاری
نمایند.
نادرشاه عالوه کرد هنگامیکه آنان به هر کشور میرسيد،
با استقبال گرم افغان هاى مقیم آن کشور و باشندگان
هر کشــور قرار میگرفتند و آنان پیام افغان ها را برای
شــان بیان می کردند و چهرۀ واقعی افغان ها را براى
آنان به تصویر می کشیدند.
موصوف گفت که جهان هنوزهم افغانســتان را با دید
منفى مى بيند و نیاز اســت تا ذهنيت کشورها علیه
افغان ها تغییر کند و چهــرۀ واقعی افغان که همه روز
بيگناه کشته می شــوند ،به تمامی کشورهای جهان
معرفى گردد.
وی با ابراز ســپاس از مقامات افغان کــه زمینه اين
ســفررا فراهم کرده بودند ،گفت که تقدیرنامه هايی را
از کشورهای مختلف جهان به دست آورده؛ اما کمیته
المپیک هیچ نوع همکاری را با وی انجام نداده است.
فیروز ننگرهار پسر نادرشــاه ننگرهار که در این سفر
پدرش را همراهی می کرد ،گفت که آنان در جریان سفر
با مشــکالت زیاد روبرو شدند ،حتى اکثر شب ها را در
جنگل ها و سرک ها خوابیده اند؛ اما هرگز از اراده اى
که داشتند ،خسته نشدند( .پژواک)

با پیروزی پرگل سویا و توقف ویارئال ،هفته نخست اللیگا
ادامه یافت.
در ادامه دیدارهای هفته نخست اللیگای اسپانیا ،سویا در
خانه با نتیجه پرگل  ۶بر  ۴اسپانیول را از پیش رو برداشت.
در این دیدار که  ۱۰گل زده شد ،سارابیا ،لوسیانو ویتو دووا،
فرناندو واسکوئس ،ویسام یدرین ،هیروشی کیوتاکه برای
ســویا گلزنی کردند و پیاتی ،پرس ،ســانچس و مورنو نیز
گلزنان تیم دوم کاتاالنیا برابر ســویا بودند تا این دیدار با
برتری  ۶بر  ۴سویا در هفته نخست به پایان برسد .ویا رئال
نیز در خانه گرانادا به تساوی یک بر یک رضایت داد.

واکنش ایگواین به گلزنی
در نخستین بازی با یووه

خرید نجومی یوونتوس بســیار خوشــحال اســت که در
نخستین بازی خود با پیراهن این تیم ایتالیایی گلزنی کرده
است و گل خود را به هواداران یووه تقدیم کرد.
به نقل از مدیاســت ،گونســالو ایگواین در فصل جابجایی
تابستانی از ناپولی به یوونتوس پیوست و به عنوان گرانترین
بازیکن تاریخ رقابت های سری  Aانتخاب شد .او در دیدار
نخست یووه برابر فیورنتینا در فصل جدید رقابت های سری
 Aموفق شد گل پیروزی بیانکونریها را به ثمر برساند.
ایگوایــن بعد از بازی گفت :بســیار خوشــحالم که برای
نخستین بار در ســری  Aپیراهن یوونتوس را بر تن کردم
و توانستم برای این تیم بزرگ گلزنی کنم .باید به این روند
خوب خود ادامه بدهیم.
بســیار مهم بود که لیگ را با پیروزی شروع کنیم .بازی
خوبی ر ا به نمایش گذاشتیم و شایسته پیروزی هم بودیم.
ایگواین درباره گلزنی در نخســتین تجربــه خود گفت:
موفقیت یوونتوس مهم تر از گلزنی من است.

قول گواردیوال به هواداران
منچسترسیتی

سرمربی اســپانیایی منچسترسیتی پس از برد تیمش به
هواداران سیتی یک قول داد.
به نقل از اسکای اسپورت ،منچستر سیتی هفته دوم رقابت
های لیگ برتر انگلیس را هم با پیروزی پشت سرگذاشت.
شــاگردان پپ گواردیوال که در خانه اســتوک سیتی به
میدان رفتند با نتیجه چهار بر یک بازی را به ســود خود
به پایان رساندند تا در صدر جدول رده بندی قرار بگیرند.
پپ گواردیوال بعد از این پیروزی پر گل به هواداران تیمش
قول داد که ســیتی در ادامه بهتر هم بازی خواهد کرد.
او گفت :با وجود آنکه خســته بودیم اما بازی خوبی را به
نمایش گذاشتیم و چهار گل هم به ثمر رساندیم .این تنها
آغاز کار برای ماســت و در آینده بهتر هم بازی خواهیم
کرد .او ادامه داد :از عملکــرد بازیکنانم رضایت کامل را

دارم .بسیار خوشحالم که توانستیم در این دیدار خارج
از خانه به پیروزی برسیم .برای کسب سه امتیاز به خانه
استوک آمدیم و خوشبختانه این پیروزی پر گل را هم
به دســت آوردیم .اطمینان دارم که در آینده بهتر هم
خواهیم شد .تنها به هماهنگی بیشتر نیاز داریم.
سرمربی ســابق بایرن مونیخ گفت :تنها یک ماه است
که در کنار هم تمرین می کنیم و طبیعی است که هنوز
بازیکنان با تفکرات من آشنا نشده باشند .نباید اجازه
بدهیم که به راحتی دروازه ما باز شود .در نیمه نخست
بسیار خوب بازی کردیم اما در زدن ضربات آخر مشکل
داشتیم .در کل از عملکرد بازیکنان راضی هستم .هفته
آینده باید برابر وستهام به میدان برویم و بازی سختی
در انتظار ماست.

