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اشتون کارتر :حوزه
عملیاتی داعش تا چند ماه
دیگر محدود خواهد شد

اشتون کارتر ،وزیر دفاع آمریکا گفته است که انتظار دارد
طی چند ماه آینده حوزه عملیاتی گروه موســوم به دولت
اسالمی (داعش) به تنها دو پایگاه اصلی این گروه در عراق
و سوریه محدود شود.
آقای کارتر در گفتگویی با بیبیسی تایید کرد که نیروهای
به رهبــری آمریکا با همکاری ارتش ترکیه و شورشــیان
ســوریه از پیش برای محاصره و بیرون راندن این گروه از
پایگاه اصلی آن در شــهر رقه سوریه و موصل در عراق در
تالش بودهاند.
وزیر دفاع آمریــکا گفت که برای اجرای ایــن راهبرد با
«نیروی دمکراتیک ســوریه» ،از گــروه های مخالف مورد
حمایت آمریکا ،و ارتش ترکیه هم هماهنگی شده.
او گفت که نه تنها حضور داعش در عملیات زمینی در این
دو کشور بلکه اندیشه این گروه نیز «باید نابود» شود.
پیشتر رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه گفته بود
که او و دولت آمریکا آماده بیرون راندن داعش از شهر رقه
سوریه هستند.
آقای اردوغان همچنین گفته بود کــه باراک اوباما رئيس
جمهور آمریکا ایده عملیات مشــترک علیه پیکارجویان
داعش را در جریان اجالس ســران گروه  ۲۰در چین مطرح
کرد( .بی بی سی)

مذاکرات آمریکا و روسیه در مورد سوریه کوریای شمالی باز هم بمب
به مرحلهای حساس و دشوار رسیده است
اتومی را آزمایش کرد

در ژنو صحبــت میکرد افزود توافق بین جان
کری ،وزیر خارجه آمریکا و سرگئی الوروف،
وزیر خارجه روسیه تفاوت مهمی در تالشها
برای ارسال کمکهای انسانی ایجاد میکند.
آقای دی میســتورا همچنین به نگرانیها در
مورد اوضاع در بخش شرقی شهر حلب ،جایی
که صدها هراز نفر از مردم در محاصره هستند،
اشاره کرد.
به گفته نماینده ویژه ســازمان ملل در امور
سوریه ،ذخایر ســوخت طی چند روز آینده
به پایان میرســد و کمبود آب و مواد غذایی
شرایط را حتی از قبل هم بحرانیتر کرده است.
آمریکا خواهان توقف درگیریها در سراســر
سوریه و رفع حصر شهر حلب است.
به گفته مقامات آمریکا چنانچه این خواســته
استفان دی میســتورا ،نماینده ویژه سازمان آتشبس در ســوریه به مرحلهای حساس و محقق شود آنها آمادهاند تا با روسیه در مقابله
با گروههای اســامگرا همکاری نظامی داشته
ملل در امور ســوریه گفته است که مذاکرات دشوار رسیده است.
آمریکا و روســیه با هدف دستیابی به توافق آقای دی میســتورا که در کنفرانسی خبری باشند( .بی بی سی)

دولت ترکیه  ۱۱هزار
معلم را به ظن ارتباط با
استقرار  400نظامی
پکک تعلیق کرد
دیگر آمریکایی در عراق

ائتالف ضدداعش به رهبری آمریکا اعالم کرد که واشنگتن
کمی پیش از آغاز عملیات آزادســازی موصل ،اخیرا بیش
از  400نیروی نظامی جدید دیگر را در عراق مســتقر کرده
است.
به نوشته روزنامه مستقل رای الیوم ،سرهنگ جان دوریان،
سخنگوی ائتالف ضدداعش از استقرار بیش از  400نیروی
نظامــی جدید آمریکا در عراق و افزایش تعداد ســربازان
آمریکایی حاضر در این کشــور بــه  4460تن خبر داد اما
توضیحی درباره ماموریت این نیروها نداد.
این نیروهای جدید در حالی وارد عراق شدهاند که نیروهای
عراقی خود را برای آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری
موصل ،دومین شــهر بزرگ این کشــور از داعش آماده
میکنند.
جنرال جوزف وتل ،فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه
روز سهشــنبه پیشبینی کرد نیروهــای عراقی با حمایت
ائتالف ضدداعش در عملیات آتــی موفق به بازپسگیری
شهر موصل خواهند شد.
ائتالف ضدداعش نبرد آتی عراق برای آزادســازی شــهر
موصل را نبردی سرنوشتساز علیه تکفیریها در این کشور
توصیف کرده است.
به گفته قومندان دوریان در حال حاضر حدود سه تا چهار
هزار تکفیری در شهر موصل حضور دارند.
جنرال استفان تاونسند که ماه گذشته میالدی فرماندهی
عملیات نیروهای آمریکایی را بر عهده داشت ،در مصاحبهای
از آغاز عملیات آزادسازی موصل پیش از ماه اکتبر خبر داد.

دولت ترکیه بیــش از یازده هزار معلم را به ظن ارتباط
با پکک (حزب کارگران کردستان) از کار معلق کرده
است.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس یک مقام ارشد
وزارت آموزش و پرورش ترکیه به شرط ناشناس ماندن
گفته اســت که به ۱۱هزار و  ۲۸۵نفــر از کارکنان این
وزارتخانه از جمله معلمــان ،مرخصی با حقوق داده
شده تا تحقیقات درباره آنها کامل شود.
ایــن مقام وزارت آمــوزش و پــرورش ترکیه درباره
جزئیات ارتباط این افراد با پکک توضیحی نداده اما
گفته اســت که این اقدام بر اساس «شواهد متقن» از
جمله وجود ارتباط مالی و تالش برای جذب نیرو برای
شورشیان کرد صورت گرفته است.
این تصمیم یک روز بعــد از اظهارات بنعلی ییلدریم،
نخست وزیر ترکیه اعالم میشود که گفته بود حدود ۱۴
هزار معلم در جنوب شرق ترکیه به نوعی با «فعالیتهای
تروریستی» ارتباط دارند.
ترکیه پکک را یک گروه تروریستی میداند و فعالیت
این گروه را ممنوع کرده است.
درگیری میان نیروهای ترکیه و پکک ،سال گذشته
میالدی بعد از دوسال وقفه آغاز شد و در ماههای اخیر
شدت گرفته است.
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهــور ترکیه میگوید
پکک در
بزرگتریــن عملیات نظامی تاریــخ علیه 
جریان است( .بی بی سی)

آنژلیک کربر ،ستاره آلمان شماره
یک تنیس زنان جهان شد

آنژلیک کربر برای ســومین بار در سال جاری توانست
به فینال یکی از مسابقات گرند اسلم راه یابد .او حال نه
تنها در فینال مسابقات تنیس آزاد آمریکا حضور دارد،
بلکه در صدر ردهبنــدی تنیسبازان زن برتر جهان قرار
گرفته است.
آنژلیک کربر ،ســتاره تنیس آلمان توانست در مرحله
نیمهنهایی مسابقات تنیس آزاد آمریکا از سد رقیب سر
سخت خود دنمارکی خود کارولینه ووسنیاکی بگذرد و به
فینال این رقابتها دست راه یابد.
کربر در پیــکار نیمهنهایی مقابل ووســنیاکی قدرت و
تواناییهای خود را به نمایش گذاشــت و در دو ســت
پیاپی با نتیجه  ۶بر  ۴و  ۶بر  ۳از ســد حریف دنمارکی

خود گذشت .حریف کربر در فینال مسابقات تنیس آزاد
آمریکا کارولینا پلیشــکووا از جمهوری چک خواهد بود
که موفق شد در دیدار نیمهنهایی با نتیجه  ۶بر  ۲و  ۷بر ۶
سرینیا ویلیامز را مغلوب کند که تا کنون تنیسباز شماره
یک در بین زنان بوده است.
شکست ویلیامز در نیمهنهایی و پیروزی همزمان آنژلیک
کربر در این مرحله ســبب شد که ستاره تنیس آلمان از
ویلیامز پیشی گرفته و از روز دوشنبه ( ۱۲سپتمبر) صدر
ردهبندی تنیسبازان زن برتر جهان را به خود اختصاص
دهد .این ســومین بار در ســال جاری میالدی است که
ســتارهی تنیس آلمان بلیت حضور در دیدار نهایی یکی
از مسابقات گرند اسلم را کسب کرده است( .دویچه وله)

آلودگی هوا ساالنه
 5میلیون نفر را میکشد و
 ۵تریلیون هزینه دارد

بانک جهانی در گزارشــی تازه برآورد
کرده اســت که آلودگی هــوا در جهان
ســاالنه باعث مــرگ زودرس  ۵.۵نفر
میشــود و همچنین هزینــهای معادل
 ۵تریلیــون دالر به بار مــیآورد .بانک
جهانی گفته اســت که آلودگی هوا رشد
کشورهای در حال توسعه را کند میکند.
بانک جهانی هزینــه آلودگی هوا برای
جهان را با احتساب درآمد از دست رفته
کارگران با مــرگ زودرس و هزینههای
اضافی بهداشتی ناشی از آلودگی برآورد
کرده اســت .بنا به این گــزارش چین
بیشترین آسیب را از آلودگی هوا دیده و
این پدیده معادل یک دهم تولید ناخالص
داخلی چین برای این کشور هزینه به بار

آورده است .هند و کامبوج هم حدود ۸
درصد تولید ناخالصشــان را به واسطه
آلودگی هوا از دست دادهاند.
هزینههای آلودگی هوا برای ایران حدود
 ۲.۶درصد تولید ناخالص داخلی برآورد
شده است .در ایران مرگ و میر ناشی از
آلودگی افزایش یافته و از  ۱۷هزار نفر
در ســال  ،۱۹۹۰به بیش از  ۲۱هزار نفر
در سال  ۲۰۱۳رسیده است .در مطالعه
بانک جهانی ایسلند صاحب پایینترین
سطح آلودگی هوا شناخته شده است.
گزارش بانــک جهانی میگوید آلودگی
هوا در کشورهای در حال توسعه بیشتر
از دیگر کشورها سالمتی افراد را تهدید
میکند( .بی بی سی)

کنایه مورینیو به گواردیوال
پیش از داربی منچستر

سرمربی منچســتریونایتد با کنایه درباره روش سرمربی
منچسترسیتی صحبت کرد.
به نقل از آس ،منچســتریونایتد در حســاس ترین دیدار
هفته چهارم لیگ برتر انگلیس امروز بعد از ظهر به مصاف
منچسترســیتی می رود و ژوزه مورینیــو دوباره برابر پپ
گواردیوال قرار می گیرد.
ســرمربی یونایتد در نشســت خبری پیش از بازی گفت:
روش گواردیوال مشکل ســاز نیست .بازیکنان نقش اصلی
را در پیروزی ها دارند .می دانم داربی شــهر منچستر به
چه معناســت .اگر می خواهید موفق باشید باید این بازی
را ببرید.
مورینیو درباره وضعیت تیم خود اظهار کرد :در شــرایط
خوبی قرار داریم .آماده بازی و منتظر شــروع آن هستیم.
همــه بازیکنان شــرایط بــازی را دارند .به طــور مثال
میخیتاریان نمی توانــد  90دقیقه بازی کند اما برای کمک
کردن به تیم آماده است .درست است که شرایط بازیکنانی
که تیم ملی خود را همراهی می کردند با بازیکنانی که سفر
نکردند و یک هفته اســتراحت و تمرین کردند یکی نیست
اما بازیکنان ملی پوش بدون آسیب دیدگی بازگشته اند ،در
سالمت کامل به سر می برند و به موقع خود را به تمرینات
رساندند.

نیمار در آستانه پیوستن به
پاری سن ژرمن بود

«ویدئو چک» به لیگ فرانسه رسید
از ســال  2014داورها از»ویدئو چک» برای کمک در امر
داوری استفاده خواهند کرد.
به نقل از اکیپ ،بعد از انکه سیستم تصاویر تلویزیونی در
چند رشته ورزشی تاثیر خوبی از خود به جای گذاشت،
به نظر این بار باید منتظر باشیم تا در فوتبال با این پدیده
روبرو شویم .مسئوالن فدراسیون فوتبال فرانسه تایید
کردند که از سال  2017در دیدارهای فوتبال باشگاهی در
این کشور ،داورها می توانند از ویدئو چک استفاده کنند.
ابته مربیان دو تیم تنها هنگام تصمیمات خاص از سوی
داور یعنی آفساید ،اعالم پنالتی و کارت قرمز می توانند

درخواست ویدئو چک بدهند تا داورها با مشاهده دقیق
فیلم ،تصمیم خود را تایید یا رد کند.
این پدیده برای دو ســال است که در فدراسیون فوتبال
فرانسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است و بارها در
دیدارهای آماتور این کشور نیز مورد استفاده قرار گرفته
است که در نهایت مورد تایید قرار گرفت و تصویب شد.
فدراسیون فوتبال فرانسه یکی از حامیان ورود فناوری
به قضاوت فوتبال اســت و به همین خاطر رابطه خوبی
بــا بخش های مختلفی دارد که خواهان حضور بیشــتر
تکنولوژی در این ورزش هستند.

رونالدو امروز به میادین باز میگردد
مهاجم رئال مادرید پــس از دوری چند ماهه از میادین
شــنبه به میدان خواهد رفت .به نقل از آس ،کریستیانو
رونالدو که در یک مراســم تبلیغاتی حضور داشت و در
مورد بازگشت خود به میادین صحبت کرد.
مهاجم پرتگالی که در فینال یورو  ۲۰۱۶توسط دیمیتری
پایت ،بازیکن تیم ملی فرانســه آســیب دید ،مدتی از
همراهی تیمش محروم شد .بازیکن رئال مادرید درباره
شرایط جســمانیاش گفت :شنبه این هفته بازی خواهم
کرد .رونالدو چند روز پیش نیز در شبکه اجتماعی گفته
بود به زودی به میادین باز خواهد گشت.
رئال مادرید شــنبه ســاعت  ۱۸:۳۰برابر اوساسونا قرار
خواهد گرفت.

مدیربرنامههای نیمار فاش کرد این بازیکن در فصل نقل و
انتقاالت تابستانی در آســتانه پیوستن به پاری سن ژرمن
بود.

به نقل از اکیپ ،نیمار تابســتان نسبتا شلوغی را پشت سر
گذاشت و توانســت همراه تیم امید برازیل به قهرمانی در
رقابتهای فوتبال المپیک دســت یابد که برای اولین بار
در تاریخ فوتبال برازیل رخ داد .البته در این تابســتان نیز
زمزمههــای زیادی مبنی بر حضور ایــن بازیکن در تیمی
دیگر به گوش رسید و در این بین پاری سن ژرمن با حقوق
 ۴۰میلیون یورویی در آســتانه جذب نیمــار بود و حتی
مدیربرنامههای این بازیکن برازیلی نیز تایید کرد که نیمار
در یک قدمی پیوستن به پاریس بود.
پیشــنهاد پاری ســن ژرمن با بقیه تیمهایی که خواهان
جذب این بازیکن بودند ،بســیار جدی بود .این صحبت را
واگنر ریبــرو مدیربرنامههای نیمــار در گفتگو با اکیپ به
زبان آورد و ادامه داد :در تابســتان منچستریونایتد ابتدا
به نیمار پیشــنهاد داد ولی در ادامه پاری سن ژرمن با ارائه
پیشنهادی جامع و کامل در آســتانه جذب نیمار بود ولی
این اتفاق رخ نداد .پاری سن ژرمن ساالنه  ۴۰میلیون یورو
به نیمار پیشــنهاد داده بود ولی این بازیکن گلزن برازیلی
ترجیح داد تا با حقوق کمتر در بارسلونا بماند و قراردادش
را با این تیم تمدید کند.

در کوریای شمالی نخســت زمین لرزه
های غیر معمول اندازه گیری شد و سپس
اعالمیۀ حکومت در مورد آن صادر گردید.
حکومت پیونگ یانــگ برای پنجمین بار
یک بمب اتومی را آزمایش کرد .کشــور
های همجوار شدیدا ً ابراز نگرانی کردند.
در کوریای شــمالی باز هم یک آزمایش
اتومی صورت گرفت .این مطلب را تلویزیون
دولتی این کشور تأیید کرده است .پیش از
آن ادارۀ ترصد و ثبــت زمین لرزه ها در
ایاالت متحدۀ امریــکا زمین لرزه ای را با
قدرت  ۵،۳درجه به مقیاس ریشــتر در

نزدیکی ساحۀ آزمایش موسوم به پونگجی
ری اندازه گیری کرده بود .زلزلهشناســان
متیقن بودند که این تکان های غیر معمول
ناشی از یک زمین لرزۀ مصنوعی است .از
سال  ۲۰۰۶به این ســو همه آزمایش های
اتومی کوریای شمالی ،به شمول چهارمین
آزمایش اتومی در جنوری ســال روان ،در
ســاحۀ پونگجی ری صورت گرفته است.
پیش از آزمایش اخیر تصاویر ماهواره یی
فعالیت ها و تحرکاتی را در این ساحه نشان
دادند که گواهی برای یک آزمایش بعدی
اتومی بودند( .دویچه وله)

از آغاز درگیریها در دونباس
 ۹۵۶۹تن کشته شدهاند

دفتر ســازمان ملــل در امور کمکهای
بشردوســتانه گــزارش داده که در اوت
ســال جاری میــادی در دونباس ،واقع
در شــرق اوکراین  ۱۶تن کشــته و ۷۵
تن دیگر نیز زخمی شــدهاند .به نقل از
خبرگزاری راشاتودی ،دفتر سازمان ملل
در امور کمکهای بشردوستانه در گزارش
خود همچنین آورده اســت که در جوالی
ســال جاری میالدی هشت تن در جریان

درگیریها در دونباس کشــته و  ۶۵تن
دیگر نیز زخمی شدهاند .در اوت  ۲۰۱۵نیز
تعداد کشتهها  ۴۳تن و زخمیها  ۱۳۷تن
بود.
از آغاز درگیریها در دونباس (دونتسک
و لوهانسک) به تاریخ آوریل ۹۵۶۹ ،۲۰۱۴
تن کشته و  ۲۲هزار و  ۲۱۲تن دیگر نیز در
این منطقه واقع در شرق اوکراین زخمی
شدهاند.

نزدیک به  ۱۵۰۰ازدواج کودکان
در آلمان ثبت شده است
بیش از یک هزار مــورد ازدواج کودکان
در خانواده های خارجی در آلمان به ثبت
رسیده است .این تنها شامل خانواده های
مهاجر نمی شود ،بلکه نوجوانانی از دیگر
کشــورهای اتحادیه اروپا نیز قبل از سن
قانونی ازدواج کرده اند.
مرکــز ثبت نام اتبــاع خارجی در آلمان
نتیجه تحقیقش را در این زمینه روز جمعه
نشــر کرد که زنگ خطر را در سراسر این
کشــور در زمینه ازدواج کودکان به صدا
درآورد .شــمار کــودکان خارجی که در
اسناد رسمی شان «متاهل» ثبت شده اند
در آلمان به  ۱۴۷۵تن رســیده است .این
دفتر گفته است که بدتر از آن اینکه ارقام
واقعی خیلی بیشتر از این است.
این گزارش به درخواست حزب سبزهای
آلمان از طریق رســانه های مختلف گروه

رسانه ای «ایســنر فونکه» به نشر رسید.
این گزارش مســأله قابل تعجبی را نشان
داد ،اکثــر کودکانی که زیر ســن قانونی
ازدواج کــرده اند دختران هســتند که
شمارشان به  ۱۱۵۲تن می رسد.
براساس این گزارش اکثر این کودکان در
میان مهاجرانی هســتند که از خاورمیانه
و یا هم از دیگر کشــورهای عضو اتحادیه
اروپا به آلمان آمده اند.
بیشترین شــمار کودکان متاهل کشور
مبداء شان در خاورمیانه است .شمار این
کودکان از سوریه  ۶۴۴تن ،از افغانستان
 ۱۵۷تــن و از عراق  ۱۰۰تن می باشــد.
کودکان متاهل از کشورهای اروپایی کمتر
هســتند ۶۵ .کودک از بلغاریا ۴۱ ،تن از
پولند ۳۱ ،تن از رومانیا و  ۱۸تن شــان از
یونان هستند( .دویچه وله)

رقابت  ۱۰۸کشور برای حضور در جام
جهانی روسیه

تاکنون حذف  ۱۰۰کشور از رقابتهای جام جهانی روسیه
قطعی شده است و  ۱۰۸کشور برای حضور در این رقابتها
رقابت خواهند کرد.
به نقل از خبرگزاری تاس ،رقابتهای جام جهانی روسیه
کمتر از  ۲سال دیگر در این کشور برگزار خواهد شد و ۳۲
تیم برتر جهان برای کسب باالترین افتخار فوتبال جهان
تالش خواهند کرد.
بعد از پایان یک هفته از بازیهای ملی و برگزاری دیدارهای
ملی در انتخابی جام جهانی ،حذف چند کشــور دیگر از
این رقابتها قطعی شد تا غربال انتخابی جام جهانی ۱۰۸
کشــور را فعال در خود زنده نگه داشته باشد که تیم ملی
ایران نیز یکی از تیمهای باقی مانده در این غربال است.

البته دو کشــور اندونزیا و زیمبابوه تعلیق هستند و در
کنار این دو کشور  ۹۸کشور هم در رقابتهای انتخابی
از قارههای مختلف حذف شدند تا از جمع  ۲۰۸کشور
حاضر در انتخابی ۱۰۸ ،کشور باقی بمانند.
این  ۱۰۸کشــور برای  ۳۱جای خالی در رقابتهای جام
جهانی تالش خواهند کرد تا در کنار روسیه میزبان۳۲ ،
تیم حاضر در جام جهانی روسیه تکمیل شود.
کانادا ،گواتمــاال ،جامائیکا ،توگــو و کیوبا از آخرین
کشورهای نامدار حذف شده در راه انتخابی جام جهانی
روسیه هستند.
مرحله بعدی رقابتهای انتخابی جام جهانی ماه آینده
برگزار خواهد شد.

گواردیوال :یونایتد در هر بازی بهتر از
بازی قبل ظاهر میشود

سرمربی منچسترسیتی از بازی منچستریونایتد تمجید
کرد.
به نقل از آس ،داربی شــهر منچســتر شنبه بین دو تیم
ســیتی و یونایتد برگزار می شــود .پــپ گواردیوال در
نشست خبری پیش از بازی درباره ژوزه مورینیو سرمربی
منچستریونایتد گفت :مانند همه به عنوان یک سرمربی
احترام زیادی به مورینیو می گذارم.
سرمربی منچسترســیتی در مورد وضعیت بازیکنانش
اظهار کرد :ســرخیو آگوئرو بزرگتریــن غایب ما در این
بازی اســت اما ما با  11بازیکن برابر یونایتد قرار خواهیم
گرفت .به تازگی در این جا مشــغول به کار شدهام و باید
مثل همه ،چیزهای جدیدی یــاد بگیرم .باید محرومیت
آگوئرو را قبول و در آینده وضعیت را بهتر کنیم« .سانه»

نسبت به قبل شرایط بهتری پیدا کرده است .گوندوغان
خیلی بهتر شده اســت .ونست کمپانی در حال تمرین
کردن است اما هنوز آماده بازی نیست .کلودیو براوو در
شرایط خوبی به سر می برد .به همراه تیم تمرین کرده
است و برای بازی آماده است.
سرمربی پیشین بارسلونا و بایرن مونیخ در ادامه اظهار
کرد :در ضربات آزاد غیرممکن است بازیکنان یونایتد
را مهار کنیــم چون از بازیکنان بلنــد قدی همچون
ایبراهیموویــچ ،فلینی و یا پل پوگبــا بهره می برند.
یونایتد در هر بازی بهتر از بازی قبل ظاهر می شــود.
دوست دارم همچون پنج دیدار گذشته مان بازی کنیم.
معتقدم باید خوب بازی کرد تا به پیروزی رسید .برای
رسیدن به آن تالش خواهیم کرد.

