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پایان جنگ  ۵۲ساله در کلمبیا

هشدار روسیه به غرب:

تیموچنکو در مقام رهبر شورشیان فارک توافق
تاریخی صلح را با دولت امضا کند و جنگ ۵۲
ساله که جان بیش از  ۲۶۰هزار نفر را گرفته به
پایان برســد .اما به گفته رییسجمهور سالها
طول میکشد تا جامعه کلمبیا از شر جنگ نیم
قرن گذشته خالص شــود چون «کشوری که
پنجاه سال جنگ را پشت سر گذاشته جامعهای
است که بســیاری از ارزشهای خود را نابود
کرده است ».آقای ســانتوس میگوید کلمبیا
میتوانست در  ۲۳ســال گذشته سالی  ۲تا ۳
درصد رشد اقتصادی داشته باشد« :حتی حس
همدردی خود را هم از دست دادهایم .حسی که
برای فهمیدن درد انسانهای دیگر الزم است».
قرار است شورشیان فارک در قالب یک حزب
رسمی وارد فضای سیاسی کلمبیا شوند .این
خوان مانوئل سانتوس ،رییسجمهوری کلمبیا ،بافت جامعه را بازســازی کند .او به بیبیسی بخشی از توافق صلح اســت که هفته دیگر
میگوید صلح با شورشــیان فارک باعث رشد گفت که «جنگ همیشــه بیش از صلح هزینه یعنی روز دوم اکتبر به همهپرســی گذاشته
اقتصادی میشود و کلمبیا میتواند بعد از آن دارد ».قرار است تیمولیون خیمهنز معروف به میشود( .بی بی سی)

سوئیس به افزایش قدرت
سازمانهای اطالعاتی
رای مثبت داد

رای دهندگان ســوئیس روز یکشنبه به قانون تازهای
رای دادند که به ســازمانهای اطالعاتی این کشــور،
قدرت بیشتری میبخشد.
قانــون تازه به مقامهای این کشــور اجــازه میدهد
تلفنهای شهروندان را ضبط کنند ،در ایمیلها تجسس
کننــد و در نقاط مختلف کشــور دوربینهای مخفی
بیشتری به کار بگیرند.
حامیان ایــن قانون میگویند این اقدام ،ســوئیس را
کشوری همتراز سایر کشورها خواهد کرد .اما مخالفان
نگراناند که این قانون آزادیهای شهروندی را محدود
کند و در صورت درخواســت همکاری ســازمانهای
اطالعاتی خارجی ،بیطرفی سوئیس به خطر بیفتد.
این قانون که به تایید  ۶۵درصد رایدهندگان رسیده
است به ســازمان اطالعات سوئیس و سایر آژانسهای
اطالعاتیاش امکان میدهد که با اجازه دادگاه ،وزارت
دفاع و دولت ،فعالیتهای مظنونــان را تحت نظارت
الکترونیک قرار بدهند.
ایموجین فولکس خبرنگار بیبیســی در شــهر برن
ســوئیس میگوید رای باالی مردم به قانونی که باعث
قدرت گرفتن سازمانهای اطالعاتی خواهد شد نشان
میدهــد مردم ســوئیس تا چه انــدازه نگران حمله
تروریستی احتمالی به این کشورند.
پس از رسوایی دولت سوئیس بر سر موضوع جاسوسی
از دهها هزار شــهروند این کشور در سال  ۱۹۸۰مردم
دهههای متمادی در مورد نظارت دولتی بدگمان بودهاند.
تعداد دوربینهای مخفی در ســطح کشور چندان زیاد
نیســت و حتی بر اســاس قوانین حریم خصوصی در
سوئیس ،ســرویس خیاباننمای گوگل (گوگل استریت
ویو) در این کشور ممنوع است( .بی بی سی)

ترامپ :اگر پیروز شود بیت
المقدس را به عنوان پایتخت
اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت

ترامپ گفته است که در صورت پیروزی
بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل
به رسمیت می شناسد
دونالد ترامپ نامزد ریاســت جمهوری
ایاالت متحده در نظــر دارد در صورت
پیــروزی در انتخابات این کشــور بیت
المقدس را به عنوان پایتخت «تقســیم
ناپذیر» به نفع اســراییل به رســمیت
بشناسد .تیم انتخاباتی ترامپ گفته است
که  ،ترامپ حین دیدار و مذاکره با بنیامین
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این مطلب
را اظهار داشته اســت ..دونالد ترامپ از
حزب جمهوریخواه ایاالت متحده ضمن
یک دیدار خصوصی در نیویارک ،حدود
یک و نیم ساعت با نخست وزیر اسراییل
گفتگو نموده است .نتانیاهو نخست وزیر

دو ماه زندان برای مدافع
پاری سن ژرمن

مدافع ســاحل عاجی  PSGبه خاطر درگیری با پولیــس به دو ماه زندان
محکوم شد .به نقل از یورو اسپورت ،سرژ اوریر که به دلیل درگیری و ضربه
زدن به پولیس به دادگاه فرا خوانده شده بود ،به دو ماه زندان محکوم شد.
مدافع  23ساله به دلیل درگیری با پلیس در نزدیکیهای شهر پاریس مجرم
شناخته شد .این بازیکن ســاحل عاجی همچنین به پرداخت  600یورو نیز
محکوم شده اســت .این محکومیت البته قابل تغییر است؛ به این معنا که
اوریر میتواند به جای زندان ،کارهایی برای خدمات شهری انجام بدهد.

روبن :تالش میکنم به دیدار با
اتلتیکومادرید برسم

بال کناری بایرن مونیخ ابراز امیــدواری کرد بتواند برابر اتلتیکومادرید در
لیگ قهرمانان اروپا به میدان برود .به نقل از کیکر ،بایرن مونیخ چهارشنبه
شــب در لیگ قهرمانان اروپا برابر اتلتیکومادرید به میدان خواهد رفت که
یکی از دیدارهای حســاس این مرحله است .دو تیم دوره قبل نیز برابر هم
به میدان رفتند که اتلتیکومادرید توانست بایرن مونیخ را حذف کند .آرین

اسرائیل درحال حاضر برای اشتراک در
اجالس عمومی سازمان ملل در نیویارک
می باشد.
اســرائیل در جنگ شش روزه در سال
 ۱۹۶۷منطقه بیت المقدس را اشــغال
نموده و ســال  ۱۹۸۰الحــاق آن را به
بعنــوان « پایتخت تقســیم ناپذیر»
اسرائیل اعالم کرد.
ایــاالت متحــده به شــمول اکثریت
کشورهای دیگر عضو ســازمان ملل،
الحاق بیــت المقدس را به رســمیت
نشــناخته و تا اکنون خواهان حل این
معضل از طریق مذاکرات صلح می باشد.
همچنان فلسطینی ها نیز ادعا دارند که
بخش الحاقیه بیــت المقدس ،پایتخت
آینده فلسطین خواهد بود( .دویچه وله)

تالشها برای پایان دادن
به جنگ داخلی سوریه را
به خطر نیندازید

روســیه از لحن اظهارات مقامات آمریکا
و بریتانیا در سازمان ملل که روسیه را به
«وحشیگری» در جریان جنگ حلب متهم
کرده بودند انتقاد کرده و آن را «غیر قابل
قبول» خوانده است.
ســامانتا پاور ،نماینده دائــم آمریکا در
ســازمان ملــل روز یکشــنبه گفت که
نیروهای روسیه و نیروهای دولتی سوریه
در حال ویران کردن بخشــهایی از شهر
حلب هســتند که در تصرف شورشیان
است .دیمیتری پسکوف ،سخنگوی دفتر
ریاست جمهوری روسیه هشدار داد که به
کار گرفتن چنین لحنی می تواند به تالش
ها برای پایان دادن به جنگ داخلی پنج
ساله سوریه آسیب بزند .همزمان فعاالن
سوری از وقوع دهها حمله هوایی تازه به
شهر حلب خبر می دهند.

گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مقر آن
در لندن اســت می گوید که دست کم دو
غیرنظامی در این حمالت کشته شده اند.
یکی از کارکنان ســازمان های امدادی
هم نیروهای دولتی سوریه و روسیه را به
استفاده از مهمات حاوی فسفر ،بمب های
ناپالم و بمب خوشــه ای متهم کرد .گفته
می شود که از زمان شکسته شدن آتش
بس حلب در هفته گذشته و آغاز عملیات
نیروهای دولتی برای تصرف کامل حلب،
دست کم  ۱۲۴نفر کشته شده اند .آمریکا،
بریتانیا و فرانســه که از بعضی گروههای
مسلح مخالف حکومت بشار اسد حمایت
می کنند ،در جریان یک نشست اضطراری
شورای امنیت سازمان ملل روسیه را متهم
کردند که در مــورد دخالتش در حمله به
حلب دروغ می گوید( .بی بی سی)

فرانسوا اوالند :بریتانیا باید
نقش خود را در قبال بحران
پناهجویان کاله ایفا کند

فرانسوا اوالند ،رئیس جمهوری فرانسه،
در جریان دیدارش از شــهر ساحلی کاله
گفت که اردوگاه پناهجویان این شــهر
«قطعا و کامال برچیده خواهد شد».
او در جریــان ســخنرانی خــود گفت:
«میخواهم شــاهد آن باشم که مقامهای
بریتانیایی هم نقش خود را در مواجهه با
این بحران انســانی که فرانسه درگیر آن
است بازی میکنند».
آقای اوالند با مقامــات امنیتی این بندر،
پولیس و مقامات سیاسی این منطقه دیدار
خواهد داشــت اما دیدار از این اردوگاه
موسوم به «جنگل» در برنامه او نیست.
اردوگاه کاله و سرنوشت  ۱۰هزار پناهجوی
ســاکن آن به یکــی از مباحث اصلی در
مبــارزات انتخاباتی ریاســت جمهوری
فرانسه تبدیل شده است.
آقای اوالند با اشاره به نتیجه همهپرسی
در بریتانیا درباره اتحادیه اروپا که نتیجه
آن خروج از این اتحادیه بود ،گفت که این

کشــور تنها به دلیل تصمیمی که گرفته
اســت «از قید وظایف خود نســبت به
فرانسه آزاد نمیشود».
برآورد شده اســت که بین  ۷تا  ۱۰هزار
پناهجو در شــرایطی بســیار دشوار در
«جنگل» زندگی میکنند .بسیاری از آنها
برای پیدا کردن فرصتی برای رســیدن
به بریتانیا در الریهــای ترانزیت پنهان
میشوند و از درخواســت پناهندگی در
فرانسه خودداری میکنند.
آقای اوالند از تالشهای نیروهای امنیتی
محلــی قدردانی کرد و گفــت که برای
قاچاقچیان پیامی روشــن دارد« :دیگر
نمیتوانید به قاچاق انسان ادامه دهید».
دولت فرانســه از اوایل ســال جاری
میالدی بارها در راســتای اجرای طرح
اســکان پناهجویان ،نیمی از چادرهای
«جنگل» را تخریب کــرد و تعدادی از
پناهجویــان را به واحدهای مســکونی
جدید منتقل کرد( .بی بی سی)

تیم فوتبال ساحلی افغانستان
تیم قدرتمند چین را شکست داد

تیم فوتبال ســاحلی کشــور در دومین بازی خود
مقابل تیم فوتبــال قدرتمند چین به برتری پر گول
دست یافت.
در این بازی حضرت گل بــاران  ۳گول ،جمیل گل
ناصری  ۲گول ،سمیع اهلل محمدی  ۲گول ،حمید اهلل
گلزار  ۱گول و زین الدین شریفی نیز با یگ گول تیم
پرتوان چین را از پیش روی برداشتند.
دیدار دو تیم افغانستان و چین با نتیجه  ۹بر ۶به نفع
افغانستان به پایان رسید.
تیم فوتبال ساحلی کشور ما که در مسابقات المپیک
آسیا اشتراک کرده است مســابقه ای اول خود را
مقابل جاپــان باخته بود و در صورت که چین مقابل
جاپان شکست بخورد تیم فوتبال ساحلی کشور به
مرحله ای یک چهارم صعود خواهد کرد( .بخدی)

روبن در چند روز گذشته شــرایط چندان خوبی نداشته است و در بازی با
هامبورگ که با برتری یک بر صفر باواریاییها به پایان رســید ،روی نیمکت
قرار داشــت .او درباره شرایط خود پیش از دیدار برابر اتلتیکومادرید گفت:
تمام تالش خودم را به کار میگیرم تا به این بازی برسم .در روزهای گذشته
درد زیادی داشــتم؛ طوری که همه فکر می کردند نمی توانم برای تیمم به
میدان بروم ولی خوشبختانه شرایطم در چند روز گذشته خوب بوده است.
نباید فراموش کرد مدتها به خاطــر مصدومیت دور از فوتبال بودم و نیاز
است که در این مدت با مراقبت بیشتری بازی کنم .استراحت در بازی قبلی
به من کمک کرده است تا روند بهبودی سریع تری داشته باشم .فکر میکنم
بتوانم برابر اتلتیکو در لیگ قهرمانان بازی کنم.

مثبت شدن تست دوپینگ مدال
آور المپیک پکینگ و آتن

 IOCاعالم کرد آنالیز دوباره تســت دوپینگ المپیــک پکینگ یکی از
ورزشکاران پرش سهگام مثبت شده است.
به نقل از  ،Inside the gamesدر بررسی دوباره تست دوپینگ هریسوپیا
دوتزی ،مدال آور برنز پرش سه گام مشخص شد که او در بازیهای المپیک
آتن دوپینگ کرده بود .دوتزی در این بازیها توانسته بود مدال نقره المپیک
را کسب کند .بدین ترتیب  IOCیک بار دیگر پرونده او را بررسی میکند.
دوتزی  40ساله اهل یونان در مسابقات قهرمانی جهان  IAAFدر سال 2007
مدال برنز کسب کرد .او در مســابقات قهرمانی اروپا نیز مدال نقره کسب
کرده بود .دوتزی در سال  2009بعد از دو سال محرومیت ،اعالم بازنشستگی
کرد .دوپینگ او در مسابقات قهرمانی جهان  2007هم مثبت اعالم شده بود.
با این حــال روزنام ه اتنوس یونان اعالم کرد نمونــه دوپینگ پکینگ این
ورزشکار نیز مثبت شده است و احتمال دارد مدال المپیک از او گرفته شود.
دوتزی این اتهامات را رد و اعالم کرد از طریق وکیلش مســاله را پیگیری
میکند .در سالهای اخیر ورزش یونان با مشکل دوپینگ مواجه شده است.
این چندمین ورزشکار المپیکی یونان است که دوپینگ مثبت دارد.

کردند ،ولی نتوانستند به هدف تعیین شده
 ۲۶۶رنز برســند و در  ۵۰آوور  ۲۵۸رنز به
دست آوردند .در مسابقۀ دیروز حشمت اهلل
شــهیدی در  ۱۱۰بال  ۷۲دوش کرد و رحمت
شاه در  ۹۳بال  ۷۱رنز را به دست آورد.

مهاجــم رئال مادرید با گلزنــی برابر همه
تیمهای اللیــگا رکورد تازهای به نامش ثبت
کرد.
 به نقل از آس ،کریم بنزما در دیدار شــنبه
شــب رئال مادرید برابــر الس پاالماس از
هفت ه ششم اللیگا گلزنی کرد .الس پاالماس

اردوغان :میخواهند
خانواده مرا در پرونده
ضراب بدنام کنند

رئیس جمهــوری ترکیه میگویــد انگیزههایی نهانی در
دستگاه قضایی آمریکا در پس رســیدگی به پرونده رضا
ضــراب وجود دارند که میخواهند خانــوادهی او را هدف
بگیرند .اردوغان قاضی پرونده ضراب را به ارتباط با جنبش
فتحاهلل گولن متهم کرد.
رجب طیب اردوغان میگوید کسانی در دادگستری آمریکا
تالش دارند پای او و همســرش را به پرونده فساد مالی و
پولشــویی رضا ضراب ،تاجر ایرانی-ترکیهای بکشــانند.
رسانههای ترکیه و انتیوی از قول او نوشتهاند« :آنها دنبال
اجرای قانون نیستند بلکه منویات یک شبکه ارتباطات را
دنبال میکنند ».رضا ضــراب در ماه مارچ  ۲۰۱۶در میامی
دســتگیر شــده و متهم اســت در دور زدن تحریمهای
بینالمللــی ،به ایران کمک کرده اســت .دادگاه نیویورک
هم اینک در حال رسیدگی به پرونده اوست؛ پروندهای که
در آن از کمک  ۴میلیون دالری ضراب به موسســه خیریه
«توگم» نیز یاد میشــود .در کیفرخواست ضراب آمده که
اردوغان و همســرش ،از بنیانگذاران ایــن بنیاد خیریه
بودهاند و مبلغ مربوطه به امینه اردوغان داده شــده است.
اردوغان گفته است« :ما جزء موسسان این خیریه نیستیم
و این نشــانگر آن است که دادگاه انگیزههایی پنهانی برای
درگیر کردن خانواده ما در این پرونده دارد( ».دویچه وله)

نایب قهرمانی تیم کواچ در
سوپرکاپ ایتالیا

تیم اسلوبودان کواچ نایب قهرمان سوپرکاپ والیبال ایتالیا شد.
در فینال رقابتهای ســوپرکاپ والیبال ایتالیا تیم های مودنا و پروجا به
مصاف هم رفتند که در پایان مودنا در این بازی به پیروزی رسید و قهرمان
شد.
در این بازی شاگردان اسلوبودان کواچ سرمربی پیشین تیم ملی ایران در
تیم پروجا با نتیجه  3بر  2شکست خوردند.
ســتهای این بــازی  18-20 ،24-26 ،25-20،21-25 ،25-23به پایان
رسید.
در این دیدار اروین نگاپت فرانســوی  20امتیاز را بــرای مودنا و ایوان
زایتسف ایتالیایی  19امتیاز را برای پروجا به دست آوردند.
در دیدار رده بندی نیز لوبه  3بر  2ترنتینو را شکست داد و سوم شد.
ترنتینو قهرمان اروپا ،در رقابتهای باشگاه های جهان حاضر است.

فدراســیون جهانی وزنه برداری تصمیم گرفته است که از این پس قانونی
کــه در آن وزن کمتر فرد پیروز را در صورت برابری رکوردها مشــخص
میکند ،اعمال نشود .در چند روز گذشته هیات اجرایی فدراسیون جهانی
وزنهبرداری جلسهای پر بار را در شهر پکینگ چین برگزار کرد.
این جلســه یک ماه زودتر از کنگره  IWFبرگزار شــد و در این جلسه
قوانین مسابقات و قوانین فنی برای سال  2017به روز شدند.
تغییرات فنی که توسط هیات اجرایی تایید شدهاند عبارتند از:
 .1اضافه شدن یک وزن جدید به بانوان و رقابت آنها در هشت دسته

دومین مسابقه یک روزه میان تیمهای کرکت
افغانستان و بنگله دیش به روز چهارشنبه و
سوم آن به روز شنبه راه اندازی خواهد شد.
این مســابقات در داکه پایتخت بنگله دیش
راه اندازی شدهاست( .رادیو آزادی)

رکورد کریم بنزما در اللیگا
آخرین تیمی در اللیگا بود که بنزما نتوانسته
بود دروازهاش را باز کند .مهاجم رئال مادرید
پیش از این برابر  29تیم اللیگا گلزنی کرده و
تنها دروازه دو تیم حاضر در اللیگا به نامهای
آالوس و لگانــس را به علت اینکه برابر این
تیمها به میدان نرفته ،باز نکرده بود.

گفته شــده این هواپیماها که شامل هواپیماهای تجسسی،
بمبافکنها و یک جت جنگنده بود در امتداد تنگه میاکو
بین جزیره اوکیناوا و میاکوجیما پرواز کردهاند.
چین اعالم کرده که حدود  ۴۰فرونــد از هواپیماهای این
کشــور درآن چه که «مانوری عادی» نامیده شده ،شرکت
داشتند.
این هواپیماها وارد حریم فضایی جاپان نشــدهاند اما این
اقدام به عنوان نمایش قدرتی از ســوی چین تلقی شــده
اســت .چین در حالی دست به این اقدام زده که یک هفته
پیش جاپان اعالم کــرد که به همراه نیروی دریایی آمریکا
در مانوری آموزشی در دریای جنوبی چین شرکت میکند.
یکی از ســخنگویان دولت جاپان گفته است که این کشور
تحرکات نظامی چین را از نزدیک دنبال میکند.
خلیج میاکو از نظر اســتراتژیکی اهمیت زیادی دارد و در
جنوب آبهای اوکیناوا و نزدیک به تایوان واقع شده است.
این خلیج همچنین به مجموعه جزایر دریای شرقی چین که
دو کشور جاپان و چین ادعای ماللکیت آن را دارند ،نزدیک
است( .بی بی سی)

تغییر مهم در قوانین وزنه برداری

تیم کرکت افغانستان مغلوب تیم کرکت
بنگله دیش شد

تیم ملی کرکت افغانســتان در مسابقه با
تیم بنگله دیش ،با تفاوت هفت رنز شکست
خورد .کرکت بازان بنگله دیش که بیتینگ
را آغاز کردند در  ۵۰آوور  ۲۶۵دوش کردند
و کرکت بازان افغان باوجودیکه بازی خوب

پرواز جنگندههای چینی
در نزدیکی آبهای جاپان

بنزما رکوردش برابــر گرانادا از دیگر تیمها
بهتر اســت .او  9بار برابر ایــن تیم گلزنی
کرده اســت .ختافه و رایووایکانو نیز هفت
بار دروازهشان توسط این مهاجم فرانسوی
باز شــده اســت .او  6بار نیز برابر بارسلونا
گلزنی کرده اســت .اتلتیک بیلبائو ،سویا،
رئال سوســیداد و ماالگا نیز  6گل از مهاجم
فرانسوی دریافت کردند.
در ادامه به گل های بنزما برابر تیمهای حاضر
در اللیگا اشاره می شود.
 9گل  :گرانادا
 7گل  :ختافه و رایووایکانو
 6گل :اتلتیک بیلبائو ،سویا ،رئال سوسیداد
و ماالگا
 5گل :رئال بتیس و دپورتیووالکرونیا
 4گل :راسینگ ســانتافه ،آلمیرا ،والنسیا،
ویارئال ،اسپانیول و اوساسونا
 3گل :مایــورکا ،اســپورتینگ خیخون و
اتلتیکومادرید
 2گل :وایادولید ،رئال ساراگوســا ،تنریف،
کوردوبا ،ارکولس و لوانته
یک گل :الچه ،ایبار ،خِ ِرس ،الس پاالماس و
سلتاویگو

وزنهای جدید  90کیلوگرم و  + 90کیلوگرم بزرگســاالن و جوانان و 75
کیلوگرم و + 75کیلوگرم در مسابقات نوجوانان است.
 .2پیش از این زمانی که دو وزنهبردار رکورد یکسانی را به ثبت میرساندند
فردی که وزن کمتری داشــت ،به عنوان برنده انتخاب میشــد .اکنون
فدراســیون جهانی تصمیم گرفته است این قانون را لغو کند .این تصمیم
برای راحتتر شــدن درک مسابقات و افزایش رقابتها گرفته شده است.
(هنوز شیوه تعیین فرد برنده اعالم نشده است).

درخشش پدیده جوان
منچستریونایتد ادامه دارد

مارکوس راشفورد با درخشش در منچســتریونایتد توانسته رکورد وین
رونی را در این تیم تکرار کند .به نقل از سان ،مارکوس راشفورد از فبروری
ســال قبل زمانی که برای منچستریونایتد به میدان رفت تاکنون توانسته
اســت درخشــش در این تیم را ادامه بدهد .بعد از گلزنی او در بازی با
لسترسیتی ،رکورد جالب توجهی از این بازیکن به ثبت رسید.
گل راشفورد در بازی با لسترسیتی به این معنا بود که او در  25دیدار برای
منچستریونایتد 12 ،گل به ثمر رسانده است .این تعداد دقیقا همان تعداد
گلی اســت که وین رونی در  25دیدار اول خود با منچســتریونایتد ثبت
کرده است .باید ببینیم آیا راشفورد می تواند به رکورد وین رونی برسد یا
از او پیشی بگیرد یا خیر .راشفورد که در ابتدای فصل نیمکت نشین بود،
اکنون از مصدومیت آنتونی مارسیال و نیمکت نشینی رونی استفاده کرده
و توانسته است خود را به ترکیب اصلی یونایتد برساند.

