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در ناحیه زلزلهزده ایتالیا وضعیت
اضطراری اعالم شد

ســاکنان منطقه را لغو کرد و یک ابتکار عمل
تازه تحت عنوان «خانه ایتالیایی» را در واکنش
به انتقاد از استانداردهای پایین ساخت و ساز
اعالم کرد .اما او گفت اشــتباه است اگر تصور
شود که ایتالیا می تواند خانه های صد درصد
مقاوم در برابر زلزله بسازد.
در رسانه های ایتالیا این سوال مطرح شده که
چرا مقررات سفت و سخت تری برای ساخت
و ساز در نواحی زلزله خیز وضع نشده است.
داچیا مارینی از کوریر دال ســرا گفت« :باید
بگویم که خشــم مردم از درد آنها عمیق تر
است؛ عصبانیت از اینکه شاید می شد جلوی
این ویرانی را گرفت».
با کمرنگ شدن امیدها برای یافتن بازماندگان ماتئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا قول بودجه بعضی از خانه های فروریخته اخیرا بازســازی
زلزله صبح چهارشنبه در بخش مرکزی ایتالیا ،ای  ۵۰میلیون یورویی برای بازســازی منطقه شــده بود.در ایتالیا شــهرها و آبادی های
دولت این کشور در بخشی که بیشترین آسیب آسیب دیده را داده است.
تاریخی مجبور به پیروی از مقررات ضدزلزله
را دیده وضعیت اضطراری اعالم کرده است.
آقای رنتســی عالوه بر ایــن بودجه ،مالیات در ساختمان سازی نیستند( .بی بی سی)

پکک مسئولیت انفجار
در شهر جزیره را بر
عهده گرفت

براساس گزارش های دریافتی دست کم  ۱۱پولیس در
جریان انفجاری در بیرون ساختمان مرکز پولیس در
شهر جزیره در جنوب شرق ترکیه کشته شدند.
بیش از  ۷۰نفر هم در این انفجار مجروح شدند.
پکک) مسئولیت این
حزب کارگران کردســتان ( 
حمله را برعهده گرفته است.
بنعلی ییلدریم ،نخســت وزیر ترکیه گفته است که
این حمله را تالفی خواهد کرد.
تصاویر منتشــره دود غلیظی را که از ســاختمان
خسارت دیده به هوا برخاسته نشان می دهد.
رســانههای خبری ترکیه انفجار یک موتر بمبگذاری
شده را باعث این حادثه دانسته اند.
شهر کردنشــین جزیره والیت شرناق ،شهری مرزی
در مجاورت سوریه و عراق است .این شهر پیش از این
هم صحنه درگیریهایی بین نیروهای امنیتی ترکیه و
نیروهای پ ک ک بوده است.
ارتش ترکیه سال گذشته از انجام یک رشته عملیات
نظامی در این شهر خبر داد.
دولت ترکیه درجریان درگیرهای این شــهر به نقض
حقوق بشر غیرنظامیان هم متهم شد.
پکک عالوه بر پذیرفتن مسئولیت حمله در جزیره،
همچنین گفته اســت که تیراندازی به سوی کاروان
رهبر حزب مخالف رجب طیب اردوغان عامدانه نبوده
است.
روز پنج شــنبه اعالم شــد که کاروان حامل کمال
قلیچداراوغلو ،رهبر حزب جمهوری خواه خلق درشمال
شرق ترکیه هدف قرار گرفته است( .بی بی سی)

وزارت خارجه آمریکا:

ایران بدون دلیل
تنشها را تشدید میکند

وزارت خارجــه آمریکا نزدیکشــدن
قایقهای گشتی ایران به ناوهای ایاالت
متحده در خلیج فارس را موجب نگرانی
و افزایش تنشها دانسته است .همزمان
وزیر خارجه ایران به اتهامات جان کری
در باره صدور سالح ایرانی به یمن پاسخ
داده است.
یک ســخنگوی وزارت دفــاع آمریکا
(پنتاگون) روز پنجشنبه به وقت محلی
خبر رسانههای این کشور در باره شلیک
تیر هشدار از سوی یک ناو آمریکایی به
ســوی قایقهای تندرو نظامی ایران در
خلیج فارس در روز چهارشنبه را تایید
کرد.
الیزابت ترودو ،سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا نیز در واکنش بــه این رویداد،
نزدیکشــدن و «مزاحمــت» نیروهای

گشت دریایی سپاه پاســداران برای
شناورهای نظامی آمریکا را غیرحرفهای
و مخاطرهآمیز خواند .او گفت که آمریکا
نمیداند که انگیزه ایران در این اقدامات
چیست.
خبر نزدیک شــدن قایقهای نظامی
ایران به ناوهــای آمریکایی و یک ناو
کویتی در شــمال خلیج فــارس روز
پنجشــنبه در حالی اعالم شد که یک
روز پیش از آن نیز وزارت دفاع آمریکا
از بروز مورد مشابهی در روز سهشنبه
در تنگه هرمز خبر داده بود.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در
ادامه اظهــارات خود اقدامات نیروهای
گشت ایران را «غیرقابل قبول» توصیف
کرد و آنها را موجب «نگرانی و افزایش
بیدلیل تنشها» دانست( .دویچه وله)

رونالدو بهترین بازیکن اروپا شد

مهاجم رئال مادرید به عنوان بهترین بازیکن اروپا انتخاب
شد.
در مراسمی که پنجشنبه شب در موناکوی فرانسه برگزار
شد ،بهترین بازیکن اروپا در سال  ۲۰۱۶معرفی شد.
آنتوان گریزمان ،گرت بیل و کریستیانو رونالدو سه نامزد
نهایی بودند که این جایزه به مهاجم پرتگالی رسید.
رونالدو در سال  ۲۰۱۶دو جام مهم را باالی سر برد .مهاجم
پرتگالی به همراه رئال مادرید قهرمان لیگ قهرمانان شد
و بــا  ۱۶گل بهترین گلزن این رقابتها شــد .هت تریک
رونالدو برابر ولفسبورگ که باعث صعود مادرید به مرحله
بعد لیگ قهرمانان شد ،یکی از به یادماندنیترین لحظات
این بازیها را رقم زد.رونالدو در اللیگا نیز تأثیرگذار بود
و  ۳۵گل در  ۳۶بازی به ثمر رســاند با این حال نتوانست

برترین گلزن این رقابتها شــود .درخشش مهاجم ۳۱
ساله در یورو به همراه تیم ملی پرتگال ادامه داشت .او
توانست به همراه کشورش به فینال برسد و با شکست
فرانسه قهرمان اروپا شــود .هر چند رونالدو در نیمه
نخست آسیب دید و زمین را ترک کرد اما در بازیهای
گذشــته تیمش تأثیرگذار بود .او همچنین چند رکورد
را بــه نام خود ثبت کرد ،برتریــن گلزن مرحله نهایی
یورو شد ،رکورد بیشترین بازی ها را در یورو شکست
و همچنیــن رکورد بازیهای ملی را که به لوییس فیگو
اختصاص داشت ،پشت سرگذاشــت .رونالدو در یورو
 ۲۰۱۶ســه گل به ثمر رساند و ســه پاس گل داد .آدا
هگربرگ از کشــور ناروی نیز به عنوان بهترین بازیکن
اروپا در بخش بانوان انتخاب شد.

سیمئونه :برای من گریزمان بهترین بازیکن
سال بود

ســرمربی اتلتیکو مادرید مهاجم فرانســوی تیمش را
بهترین بازیکن سال اروپا میداند.
به نقل از آس اتلتیکو مادرید بامداد یک شــنبه مهمان
تیم تازه صعــود کرده لگانس خواهد بــود .دیگو پابلو
ســیمئونه در نشســت خبری پیش از بازی گفت :برابر
آالوس موقعیتهای گل زیادی ایجاد کردیم .بیشــتر از
دیدار سال گذشته برابر الس پالماس.
واضح است تیم در شــرایط خوبی قرار دارد و میتواند
بازی را تغییر بدهد ،حریف را تحت فشــار قرار دهد و
موقعیت گل ایجاد کند .تنها باید از این فرصتها بهترین
استفاده را ببریم.
سرمربی اتلتیکو مادرید درباره بازگشت آنتوان گریزمان
به تیم اظهار کرد :گریزمان یکی از سه بازیکن برتر جهان

است و باید پس از پایان پیش فصل خود را از صفر به
صد برساند .در رابطه با عملکردش شکی وجود ندارد.
امیدوارم به روند همیشگی اش ادامه دهد چون باعث
برتری تیم ما میشود.
پنجشنبه شب پس از انجام قرعه کشی مرحله گروهی
لیگ قهرمانان ،بهترین بازیکن سال اروپا معرفی شد.
این جایزه به کریســتیانو رونالدو رسید .گریزمان و
گرت بیل دیگر نامزدهای این جایزه بودند .ســیمئونه
در این باره گفت :کســی که چنین جایزهای را کسب
میکند شایســتگیاش را داشته اســت .به رونالدو
تبریک میگویم .او فاتح لیگ قهرمانان و یورو شد اما
به نظر من بدون شک گریزمان بهترین عملکرد را در
این سال داشت.

بهرهبرداری از
عریضترین پل معلق
جهان در استانبول

تخلیه غیرنظامیان از شهر
داریا آغاز شد

عملیــات خروج هــزاران غیرنظامی از
شهر داریا آغاز شده است .این امر در پی
توافقی بین شورشیان مخالف که این شهر
را در کنترل خود دارند و نیروهای دولت
سوریه امکانپذیر شده است .براساس این
توافق قرار است هزاران غیرنظامی از داریا
خارج شــوند و به پیکارجویان اطمینان
داده شــده که برای رفتن به شهر ادلب
مسیری امن در اختیار آن ها قرار گیرد.
شهر داریا در چهار سال گذشته تقریبا به
طور مستمر زیر بمباران نیروهای دولتی
قرار داشته است .این شهر که در محاصره

نیروهای دولتی است ،آخرین کمکهای
انساندوستانه را چهار سال پیش دریافت
کرده و سه سال است که در بیبرقی به سر
میبرد .طرفین سعی دارند برای برقراری
آتشبســی موقت در بخشهای وسیعی
از ســوریه به توافق برسند .هدف از این
آتشبس ،توقف جنگ و هموار ساختن راه
مذاکره صلح بین دولت و گروههای مخالف
است .این آتشبس ،شامل جنگ با داعش
نمیشود .بیبیسی دریافته که آمریکا و
روسیه در بسیاری از جنبه ها به جز یک
مورد به توافق رسیدهاند( .بی بی سی)

معاون وزیر داخله بولیویا
به دست معدنچیان معترض
کشته شد

رودولفو ایالنز ،معاون وزیر داخله بولیویا،
که بــرای گفتوگو با کارگــران معترض
به منطقه پاندورا ســفر کرده بود ،هدف
خشــم معدنچیان قرار گرفت و در اثر
ضرب و جرح کشته شد .یکی از کارگران
نیز در درگیــری با پولیس به ضرب گلوله
جان باخــت .کارلوس رومرو ،وزیر داخله
بولیویا ،در کنفرانســی رسانهای در الپاز،
پایتخت این کشور ،روز جمعه اعالم کرد
که رودولفو ایالنز ،معاون او «بهشــکلی
بیرحمانه و غیرانسانی» کشته شده است.
بنابر گزارش خبرگزاریها کارگران معدن
بولیویــا در منطقهی «پانــدورا» که در
 ۱۶۵کیلومتری پایتخت این کشــور قرار

دارد ،روز پنجشــنبه  ،رودولفو ایالنز را
به گروگان گرفتند .مویسه فلورز ،رئیس
ایســتگاه رادیویی معدن ،در مصاحبهای
با رادیوی محلــی «اربل» ،گفت که ایالنز
در اثر ضرب و جــرح گروهی از کارگران
جان باخته اســت .او افزود که در جریان
درگیــری میان معدنچیــان و نیروهای
امنیتی ،جســد ایالنز را دیده است .در
این درگیریها یکی از کارگران معدن نیز
کشته شده است.
ایالنز روز پنجشــنبه بــرای گفتوگو با
معدنچیــان کــه از اول اوت راه عبور به
معدن را سد کرده و دســت به تظاهرات
زدهاند ،راهی منطقه شده بود( .دویچه وله)

قتل سه نفر از جمله یکی با
تیر کمان در تورنتو

پولیــس در کانادا می گوید که ســه نفر
در تورنتو به قتل رســیده اند و تصور می
شود مرگ یک نفر از آنها در اثر تیر کمان
بوده باشد .پولیس پس از حاضر شدن در
محل یک چاقوکشی در ناحیه اسکاربورو
با اجســاد دو نفر روبرو شد .یک نفر دیگر
زخمی بود کــه در اثر جراحات وارده جان
باخــت .یک نفر در ارتباط بــا این حادثه
دستگیر شده و یک کمان در مجاورت محل
قتل ها کشف شده است.

زیدان به اظهارات پیکه
واکنش نشان داد

سرمربی رئال مادرید در نشست خبری پیش از بازی برابر
سلتاویگو درباره اظهارات مدافع بارسلونا صحبت کرد.
به نقل از آس Tرئال مادرید شنبه شب در دومین دیدارش
در اللیگا میزبان ســلتاویگو خواهد بود .زین الدین زیدان
در نشســت خبری پیش از بازی گفت :اللیگا را در ســن
سباســتین خوب شــروع کردیم و اکنون نخستین بازی
خانگی را برابر حریف خیلی خوبی انجام خواهیم داد .برای
بازی امروز آماده هستیم .هواداران به ورزشگاه خواهند آمد
که این مثل همیشه برای ما خوب است.
ســرمربی رئال مادرید درباره آینــده خامس رودریگس
اظهار کرد :رودریگس بازیکن مادرید اســت .زمانی که من
به این سوال پاســخ میدهم به نظر می رسد که میخواهم
خامس تیم را ترک کند .درســت است که کم بازی میکند
و این موضوع ممکن اســت یک مشکل به حساب بیاید اما
او بازیکن مادرید است و با باشــگاه قرارداد دارد .همیشه
تالش میکنم بازیکنان احســاس مهم بودن داشته باشند.
رودریگس نیز همانند بقیه بازیکنان است.
زیدان درباره اظهارات جرارد پیکه در شبکههای اجتماعی
گفت :نمیخواهم در این باره حرفــی بزنم .او میتواند هر
نظــری بدهد و هر عقیدهای را مطرح کند .فصل گذشــته
فاتح لیگ قهرنانان شــدیم و او میتواند هرچیزی که دلش
میخواهــد بگوید .برای فتح لیــگ قهرمانان جنگیدیم و
تالش کردیم .میتوان حریفان آسانی را پیش رو داشت اما
رقابت طوالنی و پیچیده ای اســت .پیکه گفته بود بارسلونا
بهترین تیم اســپانیا است .زمانی که اللیگا را فتح میکنید
میتوانید چنین حرفی بزنید .طبیعی اســت .امسال سال
جدیدی است و برای کســب عناوین تالش خواهیم کرد.
فقط مادرید و بارســلونا رقابت نخواهند کرد تیمهای دیگر
هم هستند.

لوپتگی ،کاسیاس را به تیم
ملی دعوت نکرد

سرمربی تیم ملی اســپانیا دروازه بان پورتو را در فهرست
دعوت شدگان قرار نداد.
به نقل از مــارکا یولن لوپتگی برای دیــدار برابر بلجیم و
لیختن اشتاین  24بازیکن را دعوت کرد.
در این فهرست نام ایکر کاسیاس دیده نمیشود .سرمربی
اســپانیا در این باره گفت :ایکر یک الگو و نمونه برای دیگر
دروازهبانها است اما برای این بازیها تصمیم گرفتیم داوید
دخئا را در ترکیب اصلی قرار دهیم .دعوت نشدن کاسیاس
به این معنی نیســت که درهای تیم ملی برای همیشه بر
رویش بسته شده است.
بازگشت دیگو کاستا ،پهپه رینا و خوان ماتا به تیم ملی از
نکات جالب توجه اولین فهرست اعالم شده توسط لوپتگی
است.

آنری دستیار مارتینس در
تیم ملی بلجیم شد

مهاجم پیشین آرسنال در تیم ملی بلجیم مربیگری خواهد
کرد.
به نقل از اسکای اســپورت روبرترو مارتینس که به تازگی
هدایت تیم ملی بلجیم را بر عهده گرفته است ،تیری آنری
مهاجم پیشــین تیم ملی فرانسه و آرســنال را به عنوان
دستیار خود انتخاب کرد.
آنری  ۳۹ســاله پیش از این در اسکای اسپورت مشغول به
کار بود و سال گذشته تا ماه جوالی هدایت تیم زیر  ۱۸ساله
های آرسنال را بر عهده داشت.

پولیس به رسانه های کانادایی گفت که بر
بدن یکی از قربانیان زخم ناشی از تیر کمان
دیده می شــود .جنیفر سیدو سخنگوی
پولیــس تورنتو به بی بی ســی گفت که
پولیس پس از دریافــت گزارش مضروب
شدن در حمله با چاقو در ساعت  ۱۳:۰۰به
وقت شرق کانادا به محل حادثه رسید.
خانم سیدو تایید کرد که یک فرد چهارم
در صحنه حضور داشت که دستگیر شده
است(.بی بی سی)

ســومین پل بزرگ تنگهی بُسفر در استانبول به نام «یاووز
سلطان سلیم» گشایش مییابد .این پل که عریضترین پل
معلق جهان است ۷۳ ،متر از سطح دریا ارتفاع دارد و قارهی
اروپا و آسیا را با یکدیگر مربوط میسازد.
بهرهبرداری از ســومین پل معلق استانبول بر روی تنگهی
بســفر ،روز جمعه آغاز شد .در میانهی این پل که  ۵۹متر
عرض دارد ،برای عبور قطارهای سریعالســیر نیز دو خط
ویژه در نظر گرفته شده اســت .یکی از ستونهای پل در
منطقهی آسیایی اســتانبول و دیگری در منطقهی اروپایی
آن قرار دارد .این ســتونها با ارتفاع  ۳۲۰متر ،مرتفعترین
مخروطهای ایمنی پلهای جهان بهشمار میروند.
کار ســاخت پل معلق بُسفر در ماه سپتمبر سال  ۲۰۱۲و به
منظور ایجاد ســهولت در تردد موترها ،به ویژه الری های
سنگین ،و کاهش بار ترافیک اســتانبول آغاز شده است.
گفته میشود که با گشایش پل «یاووز سلطان سلیم» ،یک
تا دو ســاعت از بار ترافیک روزانهی شهر کاسته میشود.
همزمان بــا بهرهبرداری از پل ،اتوبانــی به طول یک صد
کیلومتر نیز گشایش مییابد( .دویچه وله)

پولیس رومانیا  ۲۸مهاجر
را در مرز بازداشت کرد

پولیس رومانیــا گروهی از پناهجویــان را که به صورت
غیرقانونی از مرز صربســتان وارد این کشور شده بودند،
بازداشت کرد .یک شهروند صرب نیز به ظن قاچاق انسان
دستگیر شد.
پولیس رومانیا در پی بازداشت این گروه آوارگان اعالم کرد
که مسئوالن از دو گروه مهاجران که از صربستان به صورت
غیرقانونی وارد این کشور شده اند ،تحقیق می کنند.
خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از پولیس رومانیا نوشته
است که این پناهجویان  ۲۶بزرگسال ،یک نوزاد ده ماهه و
یک دختر سه ساله هستند.
پولیس گفته است که این پناهجویان را سحرگاه روز جمعه
در جنوب غرب رومانیا بازداشت کرده است.
پولیس رومانیا همچنان گفته اســت یک مرد صربی نیز که
همزمان با بازداشــت این افراد از همان مسیر به سوی مرز
با صربستان می رفت بازداشت شده است .به گفته پولیس
رومانیا مرد دستگیر شده صرب مظنون به قاچاق انسان و
انتقال غیرقانونی این گروه آوارگان از صربستان به رومانیا
است .براساس آمار پولیس رومانیا در سال جاری حدود ۶۰۰
پناهجو تالش کرده اند به صورت غیرقانونی از مرزهای این
کشور عبور کرده و وارد رومانیا شوند؛ شماری که  ۴۰درصد
کمتر از سال  ۲۰۱۵میالدی می باشد( .دویچه وله)

گل مسی به رم بهترین گل فصل
اروپا شد

گلی که لیونل مسی وارد دروازه رم ایتالیا کرد ،به عنوان
بهترین گل فصل قبل اروپا انتخاب شد.
به نقل از سایت یوفا ،سایت یوفا نتیجه نظرسنجی بهترین
گل فصل گذشته را منتشر کرد که در آن گل لیونل مسی
به رم در لیگ قهرمانان اروپا با نظر کاربران این سایت به
عنوان بهترین گل فصل اروپا انتخاب شد.

گل مســی با کســب  34درصد آرا در رده نخســت
قرار گرفت و به عنوان بهترین گل برگزیده شــد .گل
ریکاردینیو ،بازیکن فوتسال پرتگال نیز با  13درصد به
عنوان دومین گل زیبا انتخاب شد .همچنین گل ژردان
شکیری ،بازیکن تیم ملی فوتبال سوییس در یورو 2016
نیز به عنوان سومین گل برتر اعالم شد.

انقالب در لیگ قهرمانان اروپا

با تغییر ســیهمیه بندی لیــگ قهرمانان اروپا
کشورهای آلمان ،انگلیس ،اسپانیا و ایتالیا  ،صاحب
چهار تیم در این رقابتها شدند.
یوفا دیروز تصویب کرد که از سال  ۲۰۱۸سیستم
ســهمیه بندی لیگ قهرمانان اروپا تغییر میکند
و چهــار تیم برتر لیگهای معتبــر اروپایی یعنی
کشــورهای آلمان ،انگلیس ،اســپانیا و ایتالیا به
صورت مستقیم و بدون دیدار پلیآف راهی مرحله
گروهی لیگ قهرمانان اروپا خواهد شد.
این تصمیم به این خاطر گرفته شده که به اهمیت و
جایگاه لیگ قهرمانان خدشهای وارد نشود.

براوو :میخواهم افتخارات زیادی با
منچسترسیتی کسب کنم

دروازهبان جدید منچسترســیتی از عزم باالی خود برای
کسب اقتخارات زیاد با تیم جدید خود سخن گفت.
به نقل از تلگــراف ،کلودیو بــراوو دروازهبان چیلیایی
بارســلونا ،ســرانجام با امضای قراردادی به تیم فوتبال
منچسترسیتی پیوست.
پیش از این اخبار زیادی از حضور این دروازهبان به بارسا
به گوش میرســید و سرانجام او شاگرد پپ گواردیوال در
سیتی شد.
کلودیو بــراوو دروازهبان جدید منچسترســیتی درباره
حضور در این تیم گفت :باید تاکید کنم که افتخار میکنم
که به منچسترسیتی پیوســتم .به خوبی از این موضوع
آگاهی دارم که باشــگاه در حال ایجاد پروژهای گسترده

است و امیدوارم که بخشی از موفقیتهای فراوان این
تیم در سالهای پیش رو باشــم .من برنامه سیتی در
سالهای اخیر را دنبال کردهام و بدیهی است که برخی
از هم تیمیهای جدیدم را از کوپا آمریکا میشناســم.
ترک باشگاهی همچون بارسلونا که دو سال فوقالعاده
را در آن سپری کردم ،آسان نبود ،اما فرصت کار کردن
با پپ گواردیوال نیز بسیار خوب است.
اکنون من باید دروازهبانان بزرگ دیگر باشــگاه را به
چالش کشیده و در کنار هم امیدوار به کسب جامهای
فراوانی باشــیم .براوو ادامه داد :امیــدوارم روزهای
شــیرینی را با هواداران سیتی تجربه کنم و با این تیم
به افتخارات گسترده ای برسیم.

