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نیروهای عراقی یک گور دستجمعی را در فلوجه کشف کردند
«شورای مهاجران ناروی» گفته است که «دولت اسالمی»
یا داعش افراد ملکی فراری از شــهر فلوجه را « گلوله
باران کرده و کشته اســت ».طبق اظهار مقامات عراقی
حدود  ۵۰هزار فرد ملکی در مرکز این شهر گیرمانده اند.
نیروهای عراقی روز یکشــنبه یک گور دستجمعی را که
در آن بقایای اجساد حدود  ۴۰۰نفر وجود دارد به هنگام
لشکرکشــی نیروهای حکومتی علیه گروه پیکار جوی
«دولت اســامی» یا داعش نزدیک به شهر فلوجه کشف
کردند.
یک دگروال پولیس والیت انبــار ،جایی که فلوجه قرار
دارد ،به خبرگزاری رویترز گفته است« :نیروهای پولیس
فدرال ،اردو و ملیشــه های «حشــد الشعبی» یک گور
دســتجمعی را در جریان عملیات ماین روبی پیدا کرده
اند».
این دگروال که نخواسته است از وی نام برده شود ،گفته
است« :این گور دســتجمعی حاوی بقایای اجساد حدود
 ۴۰۰تن از منسوبان اردوی عراق می باشد .در بین آن ها

برخی افراد ملکی نیز وجود دارند».
راجح برکت یک عضو شورای والیتی انبار نیز کشف این
گور را تائید کرده اســت .او گفته اســت که افراد ملکی
توســط این گروه پیکارجو (داعش) «با اتهامات مختلفی
مانند جاسوسی و یا نقض قوانین سازمانی» اعدام گردیده
اند.در اواخر ماه می گذشته نیروهای عراقی حمله ای را
برای بازپس گیری فلوجه به راه انداختند که در حدود ۵۱
کیلومتری غرب بغداد پایتخت عراق قرار دارد .این شهر
پرجمعیت در سال  ۲۰۰۴هنگامی بر سرزبان ها افتاد که
نیروهای امریکایی یکی از بدترین تلفات شان را در آنجا
متحمل شدند.
از آن تاریخ به بعد «دولت اسالمی» یا داعش کنترول آن
شهر را در دســت گرفته و این شهر یکی از پایگاه های
گروه نامبرده شده است.
مقامات عراقی گفته اند که این حمله به دلیل گیرماندن
افراد ملکی در ساحات تحت کنترول «دولت اسالمی» یا
داعش بطی گردیده است( .دویچه وله)

اردوغان :آلمان باید
پاسخگوی هولوکاست باشد

رجب طیب اردوغان پس از «نسل کشی»
خواندن کشتار ارمنیها در جنگ جهانی
اول توســط پارلمان آلمــان ،لحن تندی
اختیار کــرده و به حملههایش به مقامات
آلمان و نمایندگان پارلمان این کشور که
ترکتبار هستند ،ادامه میدهد.
رجب طیب اردوغــان ،رئیس جمهوری
ترکیه ،لحن خود را در مقابل مقامات آلمان
شدیدتر کرده است .بهرغم تهدیدهای او
مجلس نماینــدگان آلمان «بوندس تاگ»
روز پنجشــنبه با طرح «نســل کشی»
خواندن کشتار جمعی ارمنیها در جریان
جنگ جهانــی اول موافقت کرد .اکثریت
قریــب به اتفاق نماینــدگان با این طرح
موافقــت کردند .به گــزارش خبرگزاری
«آنادولــو» ترکیه اردوغان گفته اســت:
« آلمان بايد آخرین کشــوری باشد که
در مورد نسل كشــی اظهارنظر میكند».
او در ادامه گفته اســت آلمان ابتدا باید
موضوع هولوکاست و قتلعام بیش از ۱۰۰
هزار نفر در نامیبیا در آغاز قرن بیستم را

حل و فصل کنــد .رئیس جمهوری ترکیه
اهانتهای خــود را تنها به این موضوعها
محدود نکرد و به شــدت به نمایندگان
مجلس نماینــدگان آلمان «بوندس تاگ»
که ترکتبارنــد حمله کرد .اتهام آنها نیز
رای مثبت دادن به قطعنامه «نسلکشی»
خواندن کشتار ارمنیها در جنگ جهانی
اول توســط دولت عثمانی بود .اردوغان
در بــاره این نماینــدگان مجلس آلمان
گفت« :بعضی میگوینــد این افراد ترک
هستند؟» سپس با لفاظی مخصوص خود
این سوال را مطرح کرد که این نمایندگان
چه نوع ترکهایی هستند و خود در پاسخ
به این پرســش برای مشخص شدن ترک
بودن این نمایندگان ،خواستار آن شد که
خون آنها در آزمایشگاهی آزمایش شود.
رئیس جمهــوری ترکیه نتیجه آزمایش را
هم می دانــد .او در این رابطه گفت خون
این نمایندگان آلوده است و این نمایندگان
را متهم بــه همکاری با حــزب کارگران
پکک) کرد (دویچه وله)
کردستان ( 

تقاضای اقدامات شدید
علیه پناهجویانی که مرتکب
تعرض جنسی میشوند

اتحادیه پولیس آلمان خواســتار اقدامات شدید در
برابر پناهجویانی است که مرتکب آزار و اذیت جنسی
گسترده در آلمان می شوند .این اداره گفته است که
عاملین چنین جنایات باید به زودترین فرصت مورد
پیگرد جدی قرار گیرند.
راینر وینت ،رئیس اتحادیه پولیس آلمان به شــماره
روز دوشــنبه روزنامه «نوین اوسنابروکر سایتونگ»
گفت که «عامالن (تعرض و آزار جنســی) باید فورا ً
عکس العمل مقامات را احساس کنند».
وینت گفت که عاملین این گونه خشونت ها باید هرچه
عاجل بازداشت شده و در توقیف خانه منتظر نتیجه
درخواســت پناهندگی خود باشند ،و در صورتی که
تقاضای پناهندگی شان رد گردد ،باید از بازداشتگاه
مستقیم ًا اخراج گردند.
رئیس اتحادیه پولیس آلمان گفت« :این اقدام ها می
توانند عالمت واضحی به عامالن باشند مبنی بر این
که کسانی را که دست اندازی کنند و دیگران را مورد
ضرب و شــتم قرار دهند ،پس به کشورهای شان می
فرستیم».
او گفت که تا حاال چنین بوده است که در بیشتر موارد
صرف ًا اطالعات هویتی از این افراد گرفته شده و آزاد
رها می شــوند ،در حالی که «این امر سبب تشویق و
تایید آنان می شــود» .او افزود که برخی از این افراد
خود را مخفی می کنند.
وینت خواستار افزایش نظارت ویدیویی در مکان های
عمومی شد و گفت« :تثبیت چنین تعرض هایی بسیار
سخت اســت .به این دلیل نیاز به کمره های نظارتی
متحرک بیشــتر داریم ».این اقدامات در حالی روی
دست گرفته می شوند که در شب سال نو ،صدها زن
و دختر در ایستگاه اصلی قطار شهر کولن مورد اذیت
و آزار مردان اغلب ًا خارجی قرار گرفتند( .دویچه وله)

واکنشها در افغانستان به درگذشت
محمد علی

محمد اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان ،درگذشت
محمد علی (کلی) ،بوکســور افســانهای آمریکا و چهره
سرشــناس جنبش مدنی سیاهپوستان آمریکا را تسلیت
گفته اســت .آقای غنی در صفحه توییترش نوشته است:
«روحت شاد مرد بزرگ و قهرمان همه دوران؛ محمد علی
بــه ما یاد داد که اراده و کار ســخت می تواند افتخارات
عظیم به ارمغان بیاورد ».حامــد کرزی ،رئیس جمهوری
پیشین افغانستان نیز درگذشــت محمد علی را ضایعه
بزرگ خوانده و گفته نام او جاودانه باقی میماند.
آقای کــرزی با انتشــار خبرنامهای گفتــه« :در اوایل
حکومتداریم زمانی که محمد علی در ماه مبارک رمضان
به کابل آمده بود ،در هنگام افطــار میزبانش بودم و در
خالل صحبتهاییکه با او داشــتم ،وی را شخص خوش
برخورد ،با متانت و در زندگی سیاسی و اجتماعی صاحب
روش نهایت انسانی یافتم».
اسطوره بوکس جهان در سن  ۷۴سالگی بر اثر اختالالت
تنفسی در شفاخانه ای در آریزونای آمریکا درگذشت.
او در سال  ۱۹۹۸به عنوان سفیر صلح سازمان ملل انتخاب
شد و یک سال بعد از سقوط گروه طالبان ،در سال ۲۰۰۲
از افغانســتان دیدار کرد .در اولین روز دیدار از کابل با
حامدکرزی ،رئیس جمهوری پیشین مالقات کرد.
آقای کرزی در این دیدار بــه محمد علی گفته بود که «
ما امیدواریم که شما برای همیشه با ما باشید ،افغانستان
خوشحال خواهد بود که شما را داشته باشد ،قهرمان قرن
را با خود داشته باشد ».احمد شفایی ،گزارشگر بیبیسی
در کابل میگوید که محمد علی دههها پیش از سفرش به
افغانستان چهره شناخته شده بود و در کنار شهرتش به
عنوان قهرمان بوکس جهان ،تعدادی هم به علت رو آورد
محمد علی به اسالم او را میشناختند.
یکی از شهروندان افغانستان در زمان سفر محمد علی به
کابل گفته بود که «اگر محمد علی را ببینم از خوشحالی

جان میدهم و محمد علی بهترین بوکسور است».
در سفر ســه روزه به کابل ،این بوکسور پر آوازه از یک
مکتب دخترانه و یک باشگاه ورزشی دیدار کرد و به یک
نانوایی زنانه رفت.
ســازمان ملل درباره ســفر او به افغانستان گفته بود که
محمد علی به این دلیل از افغانستان دیدار میکند که به
جامعه جهانی گوشزد کند که دولت و مردم افغانستان به
کمک بیشتر نیاز دارند.
عبداهلل شــکیب ســتاری ،رئیس فدراســیون بوکس
افغانستان ،میگوید که او تنها کسی بود که در این دیدار
با محمدعلی به رینگ مسابقه رفت.
به گفته او ،زمانیکه محمدعلی از باشــگاه بوکس ‹صحت
عامه› در کابل دیدن میکرد ،اشکهایش جاری شد.
ستاری گفت« :ســالن کالســیک تمرین پر از تصاویر
محمدعلی و مســابقات او با حریفان مشــهورش بود .او
لحظهای به تصاویر خیره شــد و بعد اشکهایش جاری
شد ».آقای ســتاری گفت که از مرگ محمد علی بسیار
متاثر شده و افزود که «امروز فکر میکنم که آفتاب طلوع
نکرده است».
او گفت روزی که «محمدعلی از باشگاه ما دیدار کرد ،مثل
یک خواب بود ،وقتی داخل باشــگاه شد ،همه از ابهت او
به زمین نگاه میکردند و قدرت چشــم در چشم شدن با
او را نداشتند».
رئیس فدراســیون بوکس افغانستان گفت تنها کسی که
نگاهش را از نگاه محمد علی برنداشــت« ،من بودم که
محمد علی از من دعوت به مبــارزه کرد و  ۶دقیقه با او
روی رینگ بودم».
او گفت که محمدعلی به دلیل بیماری که داشت کم حرف
میزد .از طرف دیگر ماه رمضان بود و او روزه داشت.
بعد از پایان مسابقه او دستکشهای خود را امضا کرده و
به آقای ستاری میدهد( .بی بی سی)

ادامه ناآرامیها در قزاقستان؛

بازداشت تعدادی به اتهام
تالش برای کودتا

وزارت داخله قزاقســتان گفته است که
در یک»عملیات ضد تروریســتی» شب
یکشنبه در شهر آق تپه ،در شمال شرق
این کشور ،پنج فرد مسلح کشته و دو تن
دیگر بازداشت شدهاند.
این عملیات پس از درگیرهای پیشتر در
این منطقه صورت گرفت.
مقامهای پولیس قزاقســتان گفتهاند در
میان کشتهشدگان این حوادث دستکم
 ۱۱نفر از جمله افراد مســلحی بودهاند
که پیشــتر در روز یکشنبه به دو مغازه
فروش اســلحه و یک یگان نظامی حمله
کرده بودند .در آن حمالت ســه نظامی،
فروشــنده یکی از مغازههــای فروش
اسلحه ،یک پولیس و یک فرد غیرنظامی
کشــته شــدند .همچنین ۲۲ ،نفر در
این درگیریها زخمی شــدهاند .دمیتری
پسکوف ،ســخنگوی رئیس جمهوری
روســیه ،در واکنش به درگیریهای روز
یکشــنبه گفته اســت که کرملین این

برد دوم گلدن استیت
مقابل کلیولند در فینال
پلیآف NBA

در ادامه رقابتهای فینــال پلیآف لیگ  NBAگلدن
استیت وریرز توانست کلیولند کاوالیرز را شکست دهد.
به نقل از ســایت  ،ESPNدر دومین بازی از ســری
بازیهــای فینال پلیآف  NBAگلدن اســتیت وریرز
توانست با نتیجه  110بر  77کلیولند کاوالیرز را شکست
دهد .در این بازی دریموند گرین با کســب  28امتیاز و
انجام هفت ریبانــد و پنج پاس منجر به گل برای گلدن
استیت درخشید .او در این بازی سه امتیازیهای زیادی
را به ثمر رساند .این دومین بازی از هفت بازی کلیولند و
ل حاضر
گلدن استیت در فینال این رقابتها بود و در حا 
گلدن استیت دو بر صفر از کلیولند پیشی گرفته است.
این تیم به دو برد دیگر برای قهرمانی احتیاج دارد.

اتفاقــات را امور داخلی قزاقســتان
میداند .وی افزوده که نیروهای دولتی
قزاقستان «با این راهزنها به طور مؤثر»
مقابله کردهاند و «شــکی نیســت که
نهادهای بازجویی قزاقســتان عامالن
این حمالت را پیدا خواهند کرد».
سخنگوی وزارت داخله قزاقستان گفته
است که افراد مهاجم «پیروان جریانهای
مذهبی تندرو و غیرسنتی» هستند.
در همیــن حــال ،یــک روز پس از
درگیریهای مسلحانه در شهر آق تپه،
کمیته امنیت ملی قزاقســتان تُختار
تول ِشــوف ،تاجر زندانــی را به ایجاد
بیثباتی و تالش بــرای انجام «کودتا»
متهم کرده است.
روسالن کاراسف ،سخنگوی این نهاد،
روز دوشنبه به رسانه ها گفت که چند
تن از افراد نزدیک به آقای تولشف که
میان آنها مقامهای پولیس و ارتش هم
هستند ،بازداشت شده اند( .بی بی سی)

پنج کشته در حمله
تروریستی به ماموران
اطالعاتی اردن

دولت اردن اعالم کرده اســت که در حملــه به ماموران
اطالعاتی این کشــور در نزدیکی شهر امان ،پایتخت ،پنج
نفر کشته شدهاند.
بنابر اعالم دولت اردن در این حمله که صبح روز دوشنبه ۶
جون در اردوگاه پناهجویان فلسطینی بقعه صورت گرفت،
سه افسر اطالعاتی و دو مامور امنیتی کشته شدند.
ســخنگوی دولت اردن این حمله را ‹تروریستی› توصیف
کرده اما جزییات بیشتری ارائه نداده است.
چنین حمالتی در اردن کم سابقه است .هنوز هیچ گروهی
مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
اردوگاه بقعــه که حمله دیــروز در آن صــورت گرفته،
بزرگترین اردوگاه پناهجویان در اردن است.
اردن از جمله کشــورهایی است که در حمالت هوایی علیه
نیروهای گروه موســوم به دولت اسالمی (داعش) در عراق
خلبان یک

و ســوریه شرکت دارد.در دسمبر ســال ۲۰۱۴
جنگنده اردنی که در منطقه داعش ســقوط کرده بود اسیر
شــد و مدتی بعد داعش او را زنده سوزاند .حدود سه ماه
پیش دولت اردن اعالم کرد که نقشــه داعش برای حمله
تروریستی در این کشور را خنثی کرده است( .بی بی سی)

سیل و طوفان شدید در
استرالیا خسارت و تلفات
جانی داشته است

بر اساس گزارشها از استرالیا دستکم تاکنون  ۳نفر بر اثر
طوفان در سواحل شرقی این کشور کشته شدهاند.
طوفان شدید در این مناطق باعث طغیان چندین رودخانه و
از جاکنده شدن درختان شده است.
گزارش شده است که باد و بارن شدید در «نیو ساوث ولز،
ویکتوریا و تاسمانی» ادامه دارد.
در ســیدنی ،بدنبال باالآمدن غیرمعمول سطح آب و شکل
گرفتن موجهای بــزرگ ،باعث آب گرفتگــی تعدادی از
خانههای ساحلی ،شده است.
فرســایش زمین در اثر این طوفان و آب گرفتکی و نگرانی
از فرو ریختن ســاختمانها ،باعث شده است تا بسیاری از
ســاکنان خانههای گرانقیمت که قیمــت آنها به چندین
میلیون دالر میرسد در ساحل «کولوروی» این شهر تخلیه
شود.
برق  ۸۶۰۰۰خانه در نیو ســاوت ولز در یکی دو روز گذشته
قطع بوده است .در «تاســمانی» هم گزارش شده که برق
چهار هزار خانه قطع شــده و صدها نفــر ،مجبور به ترک
خانههایشان شــدهاند .در بســیاری از ایالتهای استرالیا
هشدار سیل اعالم شده است( .بی بی سی)

نواک جوکوویچ قهرمان مسابقات
روالنگاروس شد

نواک جوکوویچ توانســت در فینال رقابتهای تنیس اپن
فرانســه ،اندی ماری را شکســت دهد و برای اولین بار
قهرمان این مسابقات شود.
به نقل از یورو اسپورت ،نواک جوکوویچ در فینال مسابقات
روالن گاروس ،اندی ماری را با نتیجه ی  ٣بر  ١شکســت
داد .نتایج  ٤ست این بازی ٢-٦ ،١-٦ ،٦-٣و  ٤-٦بود.

جوکوویچ تاکنون  ١٢بار قهرمان گرند اسلم شده است.
ماری و جوکوویچ پیش از این  ٣٣بــار با هم بازی کرده
بودند که جوکوویچ  ٢٣بار پیروز شده بود.
ایــن دو تنیسباز در فصل جاری دو بــار در فینال با هم
روبهرو شــده بودند .جوکوویچ در فینال اپن استرالیا و
ماری در فینال مسترز رم پیروز شده بود.

رئیس باشگاه اتلتیکو:

سیمئونه جایی نمیرود

رییس باشــگاه اتلتیکو اعالم کرد که ســیمئونه چهار
سال با این باشــگاه قرارداد دارد .به نقل از آس ،انریکه
سرسو در مصاحبه ای درباره آینده دیگو پابلو سیمئونه
و شرایط دیگر بازیکنان اتلتیکو مادرید صحبت کرد.
رییس باشگاه اتلتیکو درباره جدایی احتمالی سیمئونه
گفت :هواداران اتلتیکو راحت بخوابند چون ســیمئونه
با باشــگاه چهار ســال قرارداد دارد .سرسو در مورد
مهاجم مورد عالقــهاش گفت :بازیکنی که گلزنی کند و
با گلهایش به ما عناوین بیشتری بدهد را دوست دارم.
رییس اتلتیکو درباره از دســت دادن قهرمانی در لیگ
قهرمانان اظهار کرد :همیشــه از دست دادن جام تلخ
است اما ما نشان دادیم که شکســت خوردن و پیروز
شــدن را می فهمیم .قرارداد فرناندو تورس به زودی
پایان مییابد .سرســو درمورد تمدید قراردادش گفت:
در حال مذاکره با او هستیم .به زودی قراردادش تمدید
می شــود .رییس اتلتیکو درباره خط خوردن ســائول
نیگس از فهرست نهایی تیم ملی اسپانیا برای یورو 2016
فرانســه گفت :برای بازیکن توانمندی همچون سائول
حضور نداشــتن در تیم ملی اتفاق ناخوشایندی است
اما بازیکنی مانند او روزی در تیم ملی بازی خواهد کرد
چون بازیکن فوق العاده ای است.

بایرن حرف نهایی را
درباره لواندوفسکی زد

باشگاه بایرن مونیخ ســرانجام در مورد آینده مهاجم
پولندی تیمش حرف نهایی را زد.
به نقل از کیکر ،یکی از بازیکنانی که شایعه های زیادی
درباره جدایــی او از بایرن مونیخ به گوش می رســد،
روبرت لواندوفسکی است که هم رئال مادرید و هم پاری
سن ژرمن به دنبال جذب او هستند اما به نظر می رسد
او در بایرن ماندنی خواهد بود.
باشــگاه بایرن مونیخ در بیانیه ای تاکید کرد که اجازه
جدایی به لواندوفســکی را نخواهد داد .در این بیانیه
آمده است :لواندوفسکی سه سال دیگر با بایرن قرارداد
دارد و اجازه نخواهیم داد او راهی تیم دیگری شود .این
مهاجم پولندی از حضور در بایرن خوشــحال است و ما
هم از حضور او خوشحال هستیم.
بایرن مونیخ همچنین درباره جذب گونســالو ایگواین
گفت :او بازیکن بسیار خوبی است ولی ما لواندوفسکی
را داریم و نیازی به جذب مهاجم جدید نداریم.

پینگپنگ باز  12ساله در یک چهارم نهایی
تور جهانی

توموکازو هارتمویــو جاپانی ،جوانترین پینگپنگ بازی
است که تاکنون در یک چهارم نهایی مسابقات تور جهانی
فدراسیون جهانی پینگپنگ راه یافته است.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesاین پینگپنگ باز
 12ساله توانست در مسابقات اپن اسلوونیا حریف هنگری

خود ،آدام سزودی را شکست دهد و به یک چهارم نهایی
تور جهانی راه یابد .او جوانترین پینگپنگ بازی اســت
که تاکنــون به یک چهارم نهایی مســابقات تور جهانی
 ITTFراه یافته اســت .او اعالم کرده است که هدفش
شرکت در المپیک  2020گرفتن مدال طال است.

روسی قهرمان مسابقات گرندپری
موتوجیپی کاتالونیا شد

والنتینو روســی توانســت در مســابقات گرند پری
موتوجیپی کاتالونیا به قهرمانی برسد.
به نقل از مارکا ،روســی توانست روز یکشنبه در مسابقه
گرند پری موتوجیپی کاتالونیا به قهرمانی برسد.
در حال حاضر در رنکینگ کلی ،مــارک مارکس با 125
امتیاز در رتبه اول ،لورنســو با  115امتیاز در رتبه دوم و
روسی با  103امتیاز در رتبه سوم قرار دارند.
لوییس سالوم ،یکی از موتورسواران مطرح نیز روز جمعه
ی شدید شــد و جان خود را از دست
دچار آسیبدیدگ 

داد .پیش از شروع مسابقه گرند پری کاتولونیا به احترام
سالوم یک دقیقه سکوت برقرار شد.
روســی بعد از قهرمانی خود گفت :پیروزی بسیار بزرگی
بود .یکی از بهتریــن قهرمانیهایم تاکنون .این قهرمانی
را به سالوم و خانوادهاش تقدیم میکنم .می دانستم باید
مسابقه سختی باشد .نگران بودم .می دانستم جلو هستم
اما نه به اندازه کافی .روسی برای هفتمین بار در گرندپری
کاتالونیا قهرمان میشود اما از ســال  2009تاکنون این
اولین قهرمانی او در این مسابقات است.

