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یک رهبر
اخوانالمسلمین مصر به
ضرب گلوله کشته شد

وزارت داخلــه مصر میگویــد که یک رهبــر بلندپایه
اخوانالمسلمین توسط مأموران این وزارتخانه کشته شده
است .این وزارتخانه در بیانیهای گفته است که محمد کمال
در یک درگیری مســلحانه در روز دوشنبه به ضرب گلوله
کشته شده اســت .یک عضو دیگر اخوانالمسلمین هم در
این درگیریها کشته شده است.
وزارت داخله مصر گفته است که آقای کمال مسئول شاخه
نظامی اخوانالمسلمین بوده اما این گروه بر صلحآمیز بودن
فعالیتهایش تاکید دارد.
آقای کمال به طور غیابی به دو سال زندان محکوم شده بود.
فعالیت اخوانالمســلین مصر به دنبال ســرنگونی محمد
مرســی ،رئیسجمهوری مصر ممنوع شد .مقامهای مصری
اخوانالمسلمین را یک گروه تروریستی معرفی کرده اند.
فعالیت این گروه در تاریخ فعالیت هشــتاد ســالهاش با
محدودیتهای فراوانی روبهرو بوده است( .بی بی سی)

اعطای جایزه نوبل فیزیک به
سه دانشمند بریتانیایی

به گزارش فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد،
جایزه نوبل فیزیک سال  ۲۰۱۶به سه دانشمند
بریتانیایی تعلق گرفته است .این پژوهشگران
بهخاطر اکتشافات نظری در زمینه «گذار فاز
توپولوژیکی ماده» موفق به دریافت این جایزه
شدهاند.
روز سه شنبه  ۴اکتبر  ۲۰۱۶اعالم شد که صد
و یکمین جایزه نوبل فیزیک به سه دانشمند
بریتانیایی به نامهای دیویــد تولس ،دانکن

هالدین و مایکل کوســترلیتز اعطا میشود.
پژوهشهای این سه دانشمند در زمینه «گذار
فاز توپولوژیکی ماده» درهای دنیایی ناآشنا را
به روی پژوهشگران فیزیک گشوده است که
در آن رفتار و واکنش مواد جامد ،غیرمنتظره
و نادر اســت .آنها به این منظور از روشهای
پیشــرفته ریاضی برای بررســی فازها و یا
وضعیت مواد همچون ابرسیاالت و یا الیههای
نازک مغناطیسی بهره گرفتهاند.

 ۶۰۰۰پناهجو در یک روز
نجات داده شدند

از سال  ۱۹۰۱تا کنون دویست پژوهشگر که
در زمینه فیزیک دستاوردهای ارزشمندی
داشــتهاند موفق به دریافــت جایزه نوبل
شــده اند .اولین بار ویلهلم کنراد رونتگن،
فیزیکدان آلمانی به خاطر کشــف اشــعه
ایکس به دریافت جایــزه نوبل فیزیک نائل
شد .جان باردن آمریکایی تنها دانشمندی
اســت که دو بار این جایزه را از آن خود
کرده است( .دویچه وله)

دهها نفر در مراسم عروسی

تالش رئیس جمهور کلمبیا برای

یک زوج کرد در سوریه
کشته و زخمی شدند

حداقل سی نفر در یک انفجار انتحاری در یک عروسی زوج
کرد در شمال شرقی سوریه کشته شدهاند.
بمبگذار انتحاری دوشنبه شب در تاالر عروسی در روستای
تل طویل در حومه حسکه در زمان جاری شدن صیغه عقد
عروس و داماد خود را منفجر کرد.
گزارشهای ضد و نقیضی در مورد کشــته شدن داماد در
این انفجار انتحاری منتشر شده است .دیدبان حقوق بشر
سوریه که در بریتانیا مستقر اســت میگوید که زرتشت
مصطفی فاطمی ،داماد ،در میان کشتهشدگان است اما یکی
از خویشاوندان داماد گفته است که او تنها جراحت اندکی
برداشته ولی پدر و برادرش کشته شدهاند».
بنا به گزارشها ،آقای فاطمی از خانوادهای است که در اداره
مناطق کردنشین ســوریه نقش دارند .خبرگزاری رسمی
ســوریه گفته اســت که  ۹۰نفر هم در این انفجار انتحاری
زخمی شدهاند .گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) گفته
است که یکی از اعضایش با مسلسل و کمربند انفجاری به
«تجمع بزرگ نیروهای کرد» حمله کرده است .نیروهای کرد
در سوریه موفق شدهاند نیروهای داعش را از بخش بزرگی
از والیت حسکه عقب برانند اما این آنها نتوانستهاند جلوی
حمالت انتحاری را بگیرند( .بی بی سی)

اولین رئیسجمهوری
زن استونیا انتخاب شد

پارلمان استونیا روز دوشنبه با انتخاب کرستی کالیوالید
به عنوان رئیسجمهوری این کشور به بنبست سیاسی
در اســتونیا پایان داد .نمایندگان پارلمان به اتفاق آرا
کرستی کالیوالید  ۴۶ساله را که از حسابرسان اتحادیه
اروپا اســت به عنوان رئیسجمهوری جدید این کشور
انتخاب کردهاند .او جانشــین توماس هندریک ایلوز
میشــود که پس از دو دوره  ۵ساله از سمت خود کنار
میرود .او اولین رئیسجمهوری زن استونیا است.
شــش حزب حاضر در پارلمان پس از چند هفته بحث
توافق کردند که فردی غیر حزبی را به عنوان کاندیدای
مشــترک معرفی کنند ۸۱ .نماینده به خانم کالیوالید
رأی دادند و  ۲۰نماینده نیز در جلســه مجلس حاضر
نبودند یا رأی ممتنع دادند.
رئیسجمهوری جدید اســتونیا عمدتا نقش تشریفاتی
دارد و نخستوزیر مســئولیت اداره دولت را به عهده
دارد ،امــا رئیسجمهوری توان وتــوی قوانین مجلس
را دارد .خانم کالیوالید در یک نشســت خبری گفت:
«امروز همه مردم اســتونیا برنده شــدند و ما شاهد
آن بودیم که نمایندگان بــه کاری که متعهد به انجام
آن بودند ،عمل کردند ».پنج نفر در ماه اگســت برای
ریاستجمهوری اســتونیا نامزد شده بودند ،اما احزاب
حاضر در پارلمان نتوانســتند برای انتخاب یکی از آنها
به توافق برسند که این با انتقادهای فراوانی میان مردم
روبهرو شد( .بی بی سی)

تیم ملی زورخانهیی افغانستان
به اندونیزیا رفت

بازیکنان تیم ملی زورخانهیی افغانســتان روز سهشنبه
برای شــرکت در ششــمین دور رقابتهــای جهانی
زورخانهیی راهی جاکارتا ،پایتخت اندونیزیا شد.
تیم ملی زورخانهیی را در این سفر محمدانور جگدلک،
رییس فدراسیون زورخانهیی کشور سرپرستی میکند.
محمود حنیف ،سرپرســت کمیتۀ المپیک افغانستان
طی نشســتی در کابل گفت ،این دومین بار است که
بازیکنان تیم ملی زورخانهیــی در رقابتهای جهانی
شرکت میکنند.

به گفتۀ آقای حنیف ،در این رقابتها  9تن به نمایندهگی
از افغانســتان شــرکت میکنند و همۀ ورزشکاران از
آمادهگی کامل برای کسب پیروزی برخوردار اند.
رقابتهای جهانــی زورخانهیی به میزبانــی اندونیزیا
امروز آغاز میشود .بازیکنان برگزیدۀ  84کشور در این
رقابتها سهم خواهند گرفت.
پنجمین دور رقابتهای جهانی زورخانهیی سال گذشته
به میزبانی ایران برگزار شــد که افغانستان پس از کشور
میزبان به مقام دوم این رقابتها دست یافت( .وطندار)

پولیس در ترکیه از کار
اخراج گردیده اند

یک روز پس از تمدید حالت اضطراری
در ترکیــه ،پاکســازی حکومت ترکیه
همچنان ادامه دارد .این بار هزاران تن
از نیروهای پولیس از کار اخراج شدند.
دو و نیم ماه پــس از کودتای نافرجام
نظامی در ترکیه بــاز هم  12.800مامور
پولیس در این کشــور از وظیفه اخراج
گردیده اند .بر اساس اظهارات مقامات
رهبــری پولیس ،این مامــوران متهم
به ارتباط داشــتن با فتح اهلل گولن که
مسئول کودتا خوانده می شود ،عنوان
گردیده اند .در میــان ماموران اخراج
شــده  2500تن از سطح رهبری پولیس
شــامل اند .در مجموع  250هزار نیروی
پولیس در ترکیه وجود دارد .بر اســاس
گزارش شبکه ترکی زبان «سی ان ان»
وزارت داخلــه ترکیه فقط یک روز پس
از تمدید حالت اضطراری دست به این
اقدام زده است.

گولــن از ســال  1999در تبعید خود
خواســته در ایاالت متحــده امریکا
بســر می برد .ترکیه خواستار انتقال
او گردیده اســت .گولن اتهام دست
داشتن به کودتای شکست خورده در
ترکیه را بارها رد کرده است.
پس از تالش ناکام به کودتا در اواسط
ماه جوالی حــدود  100.000کارمندان
دولتی از بخش هــای نظامی ،اداری،
پولیــس و قضا اخراج شــده و یا هم
وظایف شــان در حالت تعلیق درآمده
اســت .حدود  32.000نفر بازداشــت
شــدند .همچنین شــمار زیــادی از
روزنامه نگاران منتقد و دانشمندان نیز
بازداشت شــده اند .منتقدان حکومت
را متهم می کنند کــه کودتای نظامی
شکست خورده را بهانه کرده و خواسته
است از این طریق مخالفان را مجبور به
سکوت گرداند( .دویچه وله)

بزرگترین استادیوم گنبدی
جهان با سقف الایدی

سنگاپور در حال تکمیل یک ورزشگاه هنری چند منظوره
اســت که در آن بهره وری انرژی و انعطاف پذیری تلفیق
شده است.
به نقل از اینهبیتت ،بزرگترین ورزشگاه گنبدی شکل جهان
با طراحی چند بعدی دارای  55هزار صندلی است.
این ورزشگاه بزرگترین سقف گنبدی شکل با ویژگی جمع
شدن را دارد که در زمان باران و یا نور شدید خورشید مورد
استفاده قرار خواهد گرفت .ســقف آن نیز پوشیده از نور
 LEDاست که بزرگترین نمایشگر  LEDجهان را خواهد
داشت.
طراحی منحصر به فرد این استادیوم برای نواحی گرمسیری
با سیستم خنکسازی ابتکاری آن نقش ویژهای در کاهش
مصرف انرژی دارد.

ماریا شاراپووا به  ١٥ماه

عملکرد ضعیف  BBCدر رئال مادرید

رونالدو به علت آســیب دیدگــی در فینال یورو ،2016
تنها در  6بازی مادرید حضور داشــته و سه گل به ثمر
رسانده است .جالب اینجاســت که او در لیگ قهرمانان
اروپا بیشتر گلزنی کرده است .او دو گل در این رقابت ها
و یک گل در اللیگا به ثمر رساند .این دو گل برای مدافع
عنوان قهرمانی ارزشمند بود .رونالدو در هر دو بازی لیگ
قهرمانان برابر تیم های اسپورتینگ لیسبون و بوروسیا
دورتموند گلزنی کرد.
بنزما بدترین وضعیت را در بین این ســه مهاجم دارد.
مهاجم فرانســوی همچون بیل در هشــت بازی حضور
داشــته و تنها دو گل به ثمر رسانده است (هر دو بار در
اللیگا گلزنی کرد ).بنزما در هیچ یک از هشــت دیدار،
 90دقیقه بازی نکرده اســت .سه بازی را از روی نیمکت
شــروع کرده و در پنج بازی که در ترکیب اصلی حضور
داشت ،تعویض شده است.

نجات توافق صلح با فارک

هزاران نفر از نیروهای

کاهش محرومیت

سه مهاجم اصلی رئال مادرید در این فصل آمار خوبی را
بر جای نگذاشتند.
به نقل از آس ،رئال مادرید یکشــنبه هفته جاری برابر
ایبار به چهارمین تساوی پیاپیاش دست یافت .عملکرد
( BBCگرت بیل ،کریم بنزما و کریســتیانو رونالدو) در
این نتایج تاثیرگذار بوده است.
بیــل مهاجم ولــزی مادرید از دو مهاجم فرانســوی و
پرتگالی بهتر کار کرده است .او در پنج گل تیمش در این
فصل تاثیرگذار بوده اســت .بیل در هشت بازی که برای
سفیدپوشان به میدان رفته ،سه گل به ثمر رسانده و دو
پاس گل داده است .یعنی بیل نیمی از گل های  BBCرا
در این فصل به ثمر رسانده است.
فصل گذشته و تا هفته هفتم ،سه مهاجم مادرید  13گل
به ثمر رسانده بودند اما در فصل جاری آمار گلزنی شان
به نصف رسیده است.

در یک عملیات بین المللی نجات ،هزاران
پناهجو در ساحل لیبیا نجات داده شدند.
در ادامه ســال روان میالدی ،این یکی از
بزرگترین رقم پناهجویــان نجات یافته
در یک روز اســت .شماری از پناهجویان
جان باخته اند .در ســاحل لیبیا در یک
روز  ۶۰۵۵پناهجــو از قایــق های حامل
شان نجات داده شــدند .به قول نیروی
پاسدار ساحلی ایتالیا ،که عملیات نجات
بحری در تقریب ًا  ۵۵کیلومتری طرابلس را
همآهنگ می سازد ،این پناهجویان با ۳۲
قایق رابری ،پنج قایق چوبی و دو جاله به
سوی اروپا راه افتاده بودند .این نیرو می
گوید که در ســال روان تــا کنون به این
تعداد انسان در یک روز نجات داده نشده
بودند .گفته شده است که جسد  ۹پناهجو
از آب بیرون کشــیده شده است .در این

عملیات نجات سه کشتی نیروی پاسدار
ساحلی و دو کشتی نظامی نیروی دریایی
ایتالیا ســهیم بودند .کشتی های نظامی
یکی بــه مأموریت اتحادیــۀ اروپا به نام
 EUNAVFORMEDتوظیف گردیده
و دیگری در اختیــار فرونتکس یا آژانس
همآهنــگ کنندۀ همکاری های کشــور
های عضو اتحادیــۀ اروپا برای حفاظت از
مرز های بیرونــی این اتحادیه ،قرار دارد.
مأموریــت  EUNAVFORMEDیک
عملیات نظامی چندیــن ملیتی اتحادیۀ
اروپا برای مبارزه علیه قاچاق انســان و
شــبکه های تجارت انســان و همچنان
زیرســاخت های آنها در مناطق جنوبی و
مرکزی بحیرۀ مدیترانه اســت که در یک
سوی آن ایتالیا و در سوی دیگر آن تونس
و لیبیا قرار دارند( .دویچه وله)

ماریا شاراپووا ستاره تنیس روسیه که از سوی فدراسیون
جهانی تنیس به مدت دو سال محروم شده بود توانست با
اعتراض به دادگاه عالی ورزش دوران محرومیت خود را به
 ١٥ماه کاهش دهد.
به نقل از یورو اسپرت ،شاراپووا به علت مصرف ملدونیوم از
سوی فدراسیون جهانی دو سال محروم شده بود .او اعالم
کرد که به دالیل پزشــکی و با تجویز پزشــک این دارو را
مصرف می کرده و از ممنوع شدن آن اطالع نداشته است.
او بــا اعتراض به دادگاه عالی ورزش درخواســت کرد که
محرومیتش کوتاهتر شــود .دادگاه عالــی ورزش درباره
شاراپووا تصمیمگیری کرد و میزان محرومیت این تنیسور
را به  ١٥ماه کاهش داد.
شاراپووا تا کنون پنج بار قهرمان گرند اسلم شده است .

اوبامیانگ :دو بار پیشنهاد

پاری سن ژرمن را رد کردم

مهاجم گابنی بوروسیا دورتموند فاش کرد دو بار در دو سال
گذشته پیشنهاد پاری سن ژرمن را رد کرده است.
به نقل از اکیپ ،پیر امریک اوبامیانگ در این فصل با زدن
پنج گل ،در کنار خاویر هرناندس ،روبرت لواندوفســکی،
وداد ایبسویچ و آنتونی مودست ،در صدر جدول گلزنان
بوندسلیگا قرار دارد .او در تیم ملی فوتبال کشورش نیز
طی  50بازی توانسته است  21گل به ثمر برساند.
اوبامیانگ درباره پیشــنهاداتی که در تابســتان داشته
اســت به صحبت پرداخت و گفت :پاری ســن ژرمن دو
سال اســت که به دنبال من بوده اســت و سال گذشته
نیز پیشــنهاد داده بودند .هر دو ســال پیشنهاد آنها را
رد کردم .هر چند رد کردن پیشــنهاد تیمی چون پاری
سن ژرمن کار آسانی نیســت .آنها به دنبال قهرمانی در
لیگ قهرمانان هستند و این برای بازیکنی مثل من خوب
است .به هر حال شــرایط طوری پیش رفت که جانشین
زالتان در پاریس نشوم.
اوبامیانگ ادامه داد :از اکنون نمــی توانم درباره آینده
حضورم در پاری سن زرمن صحبت کنم .هنوز خیلی زود
اســت و تمرکز من در حال حاضر روی دورتموند است.
شاید روزی به پاری سن ژرمن و در پاریس بازی کنم.

خوان مانوئل ســانتوس ،رئیس جمهور
کلمبیا ،تیمی از مقام های ارشــد دولتی
را مامور گفت و گو بــا مخالفان در مورد
تغییرات در توافق صلح با گروه شورشی
فارک کرده است.
آقای ســانتوس پس از مالقات با رهبران
احزاب سیاسی این تصمیم را اعالم کرد.
توافق صلح با فاصله بسیار اندک در همه
پرسی روز یکشنبه رد شد.
آلوارو اوریبه ،رئیس جمهور سابق کلمبیا،
که هدایــت اردوی «نــه» در مخالفت با
توافق را به عهده داشــت ،در این مالقات
شرکت نکرد اما سه نفر را مسئول مذاکره
با دولت کرده است.
درخواســت آقای اوربیه ،سناتور و رهبر
حــزب مرکز دمکراتیک ،این اســت که

شورشیانی که مرتکب جرایم جدی شده
اند زندان بروند و بعضی از رهبران فارک
از سیاست منع شوند.
توافق صلح هفته پیــش پس از تقریبا ۴
سال مذاکره در هاوانا پایتخت کیوبا امضا
شده بود.
آن توافــق برای پایان  ۵۲ســال جنگ
داخلی نیازمند تایید در یک رای عمومی
بود.
پیمان صلــح در حالی شکســت خورد
که نظرســنجی های پیش از همه پرسی
نشانگر پیشتازی هواداران توافق بود .اما
توافق در نهایت با  ۵۰.۲درصد رای منفی
رد شد .میزان مشــارکت در همه پرسی
پایین بود و فقط  ۳۸درصد رای دهندگان
در آن شرکت کردند( .بی بی سی)

گریزمان :هنوز در سطح رونالدو و
مسی نیستم

ستاره فرانســوی اتلتیکومادرید اعتراف کرد هنوز به
سطح کریستیانو رونالدو و لیونل مسی نرسیده است.
به نقل از اکیپ ،آنتوان گریزمان به سبب عملکرد خوب
در فصل گذشته یکی از شــانس های کسب توپ طالی
فوتبال جهان اســت ولی خود این بازیکن اعتراف کرد
هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به سطح کریستیانو رونالدو
و لیونل مسی را دارد .اتلتیکومادرید فصل قبل به فینال
لیگ قهرمانان اروپا رسید و در رده سوم اللیگا نیز قرار
گرفت .خیلی از موفقیت این تیم مادریدی به درخشش
آنتوان گریزمان برمیگشــت که توانست  ۳۲گل برای
تیمش به ثمر برساند .او در یورو  ۲۰۱۶با به ثمر رساندن

 ۶گل برای تیم ملی فوتبال فرانسه توانست کفش طالی
این رقابت ها را به خود اختصاص دهد ولی از رسیدن به
عنوان قهرمانی بازماند.
مهاجم پیشین رئال سوسیداد در مصاحبه با نشریه اکیپ
درباره رقابت با رونالدو و مســی گفت :هنوز فکر میکنم
خیلی باید پیشرفت کنم .اگر میخواهم به مسی و رونالدو
برسم ،باید جامهای زیادی کسب کنم اما همان طور که
در گذشته گفتم ،میخواهم به جایگاه آنها برسم .مسی و
رونالدو به همراه تیمهایشان به افتخارات زیادی رسیدند
و برای همین اگر من هم میخواهم مثل آنها شوم و توپ
طال کسب کنم ،باید جام بگیرم.

لویس همیلتون :احساس میکنم
قهرمانیها از دستم میروند

مرد شــماره یک فرمول یک اعالم کرد احساس میکند
قهرمانهایش در حال از دســت رفتن هستند و او هم
نمیتواند کاری انجام بدهد.
به نقل از یورو اســپورت ،لوییس همیلتون امیدوار است
ی مانده در سال 2016
در پنج مسابقه قهرمانی جهان باق 
بتواند عملکرد بهتری داشته باشد.
او در مســابقه گرند پری مالزی در روز یکشنبه به دلیل
خراب شدن موتور ماشین ،از دور این مسابقات خارج شد
ل حاضر
و نتوانست در این مسابقه موفق باشد .او در حا 

از رقیب خود نیکو رزبرگ 23 ،امتیاز عقب افتاده است.
همیلتون درباره اتفاقات اخیر گفت :تمام امسال احساس
کردم قهرمانیها از دستم میروند و نمیتوانم کاری انجام
بدهم .نمی دانم در پنج مســابقه بعد چه اتفاقی خواهد
افتاد .تنها کاری کــه میتوانم انجام بدهم ،تمرکز کردن
اســت و این که امیدوار باشــم موترم سالم باشد .هنوز
ایمان دارم و امیدوارم .این بســیار مهم است .میخواهم
آخر سال احساس کنم هر کاری که میتوانستم را انجام
دادم.

