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نیروهای لیبیا کنترل شهر
سرت را از داعش
پس گرفتند

نیروهای متحد دولت وفــاق ملی درلیبیا میگویند کنترل
شهر بندری سرت را به دنبال درگیریهای شدید با نیروهای
گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) در دست گرفتهاند.
نبرد برای سرت که مهمترین پایگاه داعش خارج از عراق و
سوریه به شمار میرود ،از ماه پیش آغاز شد.
شهر سرت در شمال لیبیا ،زادگاه و محل کشته شدن معمر
قذافی ،رهبر سابق این کشور است.
نیروهای متحد با دولت مورد حمایت سازمان ملل متحد در
لیبیا عمدتا پیکارجویانی از مصراته در غرب لیبیا هستند.
ســخنگوی این نیروها گفته است که شــماری از رهبران
بلندپایه داعش از ســرت به کویر گریختهاند اما چند تن از
این افراد در مرکز شهر سرت در محاصره هستند و عملیات
در این شهر هنوز ادامه دارد.
درگیریها اکنون بر ســر مرکز کنفرانسی در شهر سرت
اســت که به مقر فرماندهی داعش تبدیل شده است .اوائل
هفته جاری ،جنگندهها ،حمالتی هوایی علیه مواضع داعش
در شهر سرت انجام دادند .کشتیهای جنگی نیز موشک به
سوی این شهر بندری شلیک کردند( .بی بی سی)

دو انفجار پیدرپی
در منطقهی زینبیه
در پایتخت سوریه

بنا بر گزارش نهاد «نظارت بر حقوقبشــر ســوریه» ،در
انفجارهای پیدرپی در منطقهی زینبیه در حومهی جنوبی
دمشق دســتکم  ۱۴نفر جان باختند و نزدیک به  ۳۰تن
زخمی شدند ۲ .عامل بمبگذاری نیز در میانکشتهشدگان
بودند.
نهاد «نظارت بر حقوقبشر سوریه» گزارش میدهد که روز
شــنبه دو انفجار در منطقهی زینبیه در نزدیکی محل دفن
زینب ،خواهر امام حســین کــه از مهمترین زیارتگاههای
شیعیان در سوریه است ،رخ داد.
خبرگزاری دولتی سانا ،تعداد کشتهشدگان را  ۸تن و شمار
زخمیان را  ۱۳نفر اعالم کرده است.
بر اساس گزارش نهاد «نظارت بر حقوقبشر سوریه» ،بمب
اول در یک موتر توســط راننده و بمب دوم در پیادهرو از
سوی یک بمبگذار انتحاری منفجر شده است.
در اثر عملیات انتحاری گروه تروریســتی «دولت اسالمی»
در آغاز ســال جاری میالدی در همین منطقه  ۱۸۰نفر جان
خود را از دست دادند.
عملیات تروریستی شبهنظامیان اسالمگرا در ماه جنوری در
دمشــق ۶۰ ،تن و در ماه فبروری دستکم  ۱۲۰نفر قربانی
گرفته است( .دویچه وله)

چشماندازهای روشن پیروزی کلینتون بر ترامپ در انتخابات
در کارزار انتخاباتی برای دستیابی به مقام ریاستجمهوری
آمریکا ،هیــاری کلینتون از حزب دموکرات ،همچنان از
موقعیت بهتری نسبت به دونالد ترامپ ،نامزد میلیاردر و
جنجالبرانگیز جمهوریخواهان آمریکا در نظرسنجیها
دارد.
بر اســاس تازهترین نظرســنجیها که از ســوی نهاد
پژوهشــی «اپوس» و خبرگزاری رویترز تهیه شده۴۶ ،
درصد پرسششوندگان گفتهاند که در نوامبر سال جاری
میالدی ،هیالری کلینتون ،وزیر پیشــین امور خارجهی
آمریکا را بهعنــوان رئیسجمهور برخواهند گزید .حدود
 ۳۵درصد پرسششوندگان به دونالد ترامپ رای خواهند
داد و کمتر از  ۲۰درصد از هیچیک از نامزدهای یادشــده
پشتیبانی نخواهند کرد.این نظرسنجی نشان میدهد که

شهر «داریا» بعد از
رسیدن الری های کمک
بمباران شد

ساکنان شهر داریا در حومه دمشق سوریه
گزارش کردهاند تنها ساعتی پس از آن که
الری های کمکهای انساندوستانه به این
شهر رسیدند ،هلیکوپترهای ارتش سوریه
این شهر را بمباران کردهاند.
اعضای شورای شهر داریا روز جمعه مدعی
شــدند که هلیکوپترهای جنگی ارتش
ســوریه با رها کردن  ۲۸بمب بشــکهای
بر فراز این شــهر ،مانع از آن شــدند که
بستههای دارو و غذایی که توسط الری ها
وارد داریا شــده بود میان مردم این شهر
توزیع شود .داریا از سال  ۲۰۱۲کمکهای
بشردوســتانه به خود ندیده بود و الری
های حــاوی آرد ،دارو و اقــام ضروری
شنبه شب باالخره فرصت یافته بودند که
وارد داریا شــوند .داریا که تحت محاصره
نیروهای ارتش سوریه است ،از نخستین
شهرهای این کشــور بود که پیش از آغاز
جنگ داخلی در این کشور ،بر علیه دولت
بشار اســد قیام کرد .سازمان ملل متحد
اعالم کرده الری های کمک به داریا حاوی

عدس ،روغــن ،آرد ،دارو و دیگر اقالم
ضروری برای گذران حدود یک ماه است.
گمان می رود حدود  ۴هزار نفر در داریا
و تحت محاصره ارتش ســوریه زندگی
میکنند .برق این شــهر از ســه سال
پیش قطع شده است .ماه پیش قرار بود
کمکهای بشردوســتانه وارد این شهر
شود اما ارتش ســوریه به رغم موافقت
قبلی در آخرین گــذرگاه ،مانع از ورود
این محموله شد .ســازمان ملل برآورد
کرده حدود چهار میلیــون و  ۶۰۰هزار
نفر در شهرهای تحت محاصره در سوریه
زندگی میکننــد و ابراز امیدواری کرده
آغاز کمک به داریا ،نشــانهای از تسهیل
دسترسی به بقیه نقاط محاصره شده در
این کشور باشد .اســتفان دیمیستورا،
نماینده ویژه ســازمان ملــل در بحران
ســوریه اعالم کرده بود دولت ســوریه
مجوز دسترســی نیروهای امدادی این
سازمان به  ۱۹نقطه محاصره شده را صادر
کرده است( .بی بی سی)

ستاره فرانسوی بهترین بازیکن
والیبال اروپا شد

مراسم انتخاب بهترینهای والیبال اروپا برگزار شد.
مراســم «گاالی» بهترینهای والیبال اروپا در شــهر رم
ایتالیا برگزار شد و هشت بازیکن برتر زن و مرد این قاره
در لیگ جهانی و گرندپری مشخص شدند.
«اروین نگاپت» ستاره تیم ملی فرانسه به عنوان بهترین
بازیکن مرد این قاره در لیگ جهانی انتخاب شــد و در
بخش زنان نیز این جایزه بــه «مارگارتا کوزاخ» از آلمان
رسید.
بهترین بازیکن جوان نیز از تیم ملی اسلوونیا انتخاب شد.
«تاین اورنات» از تیم ملی ملی اسلوونیا به عنوان بهترین

بازیکن جوان اروپا انتخاب شد.
«سرگئی تتیوخین» از روسیه و «فرانچسکا پیچینینی» از
ایتالیا نیز به ترتیب به عنوان ســفیران مرد و زن والیبال
این قاره انتخاب شدند.
دستاورد سال اروپا نیز به «والدیمیر میکولوف» از بلغاریا
و « آنتونال دل کوره» از ایتالیا رسید.
بازیکن تیــم ملی زنان ترکیه نیز جایــزه بازی تیمی را
دریافت کرد .در مراســم گاالی والیبال اروپا جوایزی به
برترینهای تکنیکی و مهارتی ،شخصیتی ،اخالقی  ،بازی
جوانمردانه و روحیه تیمی تعلق میگیرد.

مسی :امیدوارم این جام مال ما باشد

مهاجــم ملیپوش ارجنتینی امیدوار اســت با تیم ملی
فوتبال کشورش فاتح کوپا آمه ریکا شوند.
به نقل از اوله ،لیونل مسی پس از اینکه نتوانست در بازی
دیدگی به میدان برود ،در

نخست ارجنتین به علت آسیب
بازی دوم ارجنتین برابر پاناما درخشید.
مهاجم ارجنتینی بارســلونا در  20دقیقه سه گل به ثمر
رساند تا کشورش به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند.
ارجنتین دو گل دیگر به ثمر رســاند .مسی پس از پایان
بازی درباره آسیبدیدگیاش گفت :کمی درد داشتم اما
خوشبختانه خوب شد .کم کم خودم را به شرایط ایدهآل
رســاندم.او عملکرد هم تیمیهایش را تحســین کرد و

با وجود پیروزی کلینتون در انتخابات مقدماتی آمریکا ،بر
محبوبیت او نسبت به هفتهی گذشته افزوده نشده است.
ترامپ در برابر ،پس از آن کــه در ماه مه به عنوان نامزد
رسمی حزب جمهوریخواهان معرفی شد ،توانسته است
آرای بیشتری کسب کند.
در این نظرســنجی که به صورت آنالین و بین دوشنبه تا
جمعهی هفتهی گذشته صورت گرفته ،بیش از  ۱۲۷۶نفر
شرکت داشتند.
با وجود افزایش آرای ترامپ در رایگیریهای گذشــته،
چند تن از چهرههای برجســتهی حزب جمهوریخواه از
سخنان او در بارهی بســیاری از مسائل حاد اجتماعی و
حقوق اقلیتها انتقاد میکنند و آنها را در تضاد با قانون
اساسی آمریکا و اصول حزب خود میدانند( .دویچه وله)

افزود :همه خوب کار کردند .با حریف سرســختی روبرو
بودیم که فشــرده بازی میکرد و اجازه نمی داد نمایش
خوبی داشته باشــیم .این موضوع باعث کند شدن ریتم
بازی شــد .آنها ما را پرس کردند و کار را برایمان سخت
کردند اما توانستیم پیروز شــویم تا صدرنشینی خود را
تثبیت کنیم .میخواهیم پیشرفت کنیم.
مهاجم بارسلونا در پایان گفت :امیدوارم قهرمان شویم.
همه به دنبال فتح این جام هستند .برابر چیلی بازی خوبی
به نمایش گذاشتیم .بازی ســخت و پیچیدهای بود چون
نخستین بازی بود و حریف قدرتمندی داشتیم .در شرایط
خیلی خوبی به سر می بریم.

اتحادیه اروپا :سفر بدون
ویزا هنوز برای شهروندان
ترکیه ممکن نیست

قرار بود از اول ماه جوالی اتبــاع ترکیه بدون ویزا
به اتحادیه اروپا ســفر کنند ،اما وزیران کشــورهای
عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اعالم کردند به دلیل
وضعیت سیاسی و عملی نشدن توافقنامه مهاجرین،
این قرار عملی نمی شود.
حتی گرجستانی ها ،اوکرایینی ها و کوزوویی ها نیز
هنوز باید در صف انتظار ســفر بدون ویزا به اتحادیه
اروپا بمانند .این موضوع در نشســت وزیران داخله
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ بیان
شــد .وزیران داخله کشــورهای عضو اتحادیه اروپا
در این نشســت تصمیم رســمی نگرفتند؛ اما این
واضح است که «آزادسازی ویزا» برای ترکیه و دیگر
کشورهایی که چون گرجستان ،کوزوو و اوکرایین در
فهرست انتظار قرار دارند ،به این زودی قابل اجرا نمی
باشد .اگر چه این موضوع در توافقنامه اتحادیه اروپا
و ترکیه برای حل بحران مهاجران به این کشور وعده
داده شده ،اما از نظر وزیران داخله اتحادیه اروپا این
کشور هنوز هم واجد شرایط نمی باشد .یک دیپلومات
اتحادیــه اروپا گفت که «تصمیم در مورد ویزا در یک
وضعیت خالء گرفته نمی شود ،بلکه همیشه وابسته به
روابط سیاسی می باشد».
در حال حاضر به خاطر وضع سیاست داخلی و فشار
بر کردهای مخالف سیاسی دولت در پارلمان ترکیه و
همچنان توهین شدید ترکیه به نمایندگان ترک تبار
پارلمان آلمان ،موقعیت خوبی برای گرفتن تصمیم در
این زمینه نمی باشــد .برعالوه ترکیه هنوز برخی از
الزامات قانونی را برای آزادسازی ویزای اتحادیه اروپا
نمی تواند برآورده کند.
اتحادیه اروپا خواهان خنثی سازی قانون سرکوبگرانه
ضد تروریســم در ترکیه است .در سه شنبه پیش رو
اتحادیه اروپا گزارش جدیدی را در این زمینه نشــر
خواهد کــرد .امیلی هابر ،منشــی دولتی آلمان در
بروکســل با قوت روی این پافشاری کرد که موضوع
عدم آزادسازی ویزا برای ترکیه ،توافقنامه مهاجران با
این کشور را به خطر نمی اندازد( .دویچه وله)

راسل وست بروک و
جیمز ماریون در المپیک
بازی نمیکنند

 2بسکتبالیســت آمریکایی اعــام کردند در المپیک
ریودوژانیرو حضور نخواهند داشــت .به نقل از سایت
 ،ESPNراسل وست بروک ،بسکتبالیست  NBAگارد
تیم اوکالهاما ســیتی تاندر و جیمــز ماریون گارد تیم
هیوســتون راکتز اعالم کردنــد در المپیک ریو حضور
نخواهند داشــت .وست بروک در این زمینه اعالم کرد:
بعد از صحبت با خانــوادهام تصمیم گرفتم در المپیک
امسال شــرکت نکنم .این یک تصمیم آسان نبود .در
مســابقات قهرمانی جهانی  2010و المپیک  2012برای
تیمملی کشــورم بازی کردم .منتظر فرصتهای بعدی
خواهم ماند .جیمز ماریون نیز تصمیم خود را ســخت
خواند و اعالم کرد به راحتی این تصمیم را نگرفته است.
او در این باره گفت :به عنوان عضو تیمملی در المپیک
لندن بایــد بگویم با تیم آمریکا به بهترین موفقیتهای
خودم رســیدم .خوشحال می شوم لباس قرمز ،سفید و
آبی کشورم را بپوشم و در بزرگترین تورنمنت بینالمللی
شــرکت کنم .امیدوارم که در آینده دوباره این فرصت
برایم فراهم شــود.جری کوالنگلو ،مســئول تیمملی
بســکتبال آمریکا اعالم کرده بود بازیکنان این تیم به
دلیل نگرانیهای مربوط به سفر برازیل و مشکل ویروس
زیکا کنارهگیری نکردند بلکه دالیل اصلی آنها آسیبد
یدگی بوده است .در اواخر ماه جون تیمملی آمریکا نام
 12بازیکن خود را اعالم خواهد کرد.

برتری یک گله سوئیس
برابر آلبانی در یک نیمه
پربرخورد

نیمه نخست دیدار ســوئیس و آلبانی با برتری یک بر
صفر سوئیس به پایان رسید و یک بازیکن آلبانی هم از
زمین بازی اخراج شد .دو تیم سوئیس و آلبانی در اولین
دیــدار خود در رقابتهای یورو  ۲۰۱۶برابر هم به میدان
رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر ســوئیس به
پایان رسید .بازی دو تیم با بازی برتر سوئیسیها شروع
شد و این تیم خیلی زود توانست مزد بازی خود را با گل
زدن بگیرد .فابین شار مدافع پیش تاخته سوئیسیها در
دقیقه  ۵روی اشتباه دروازهبان آلبانی موفق شد دروازه
این تیم را باز کند .در ادامه نیز سوئیسیها توپ و میدان
را در اختیار گرفتند .دو دقیقه بعد حرکت گرانیت ژاکا
و ســانتر او درون محوطه جریمه با بی دقتی مهمدی
وارد دروازه آلبانی نشد تا نتیجه همان یک بر صفر باقی
بماند .گلزن مسابقه در دقیقه  ۱۳به دلیل خطای خشن
روی بازیکن حریف با کارت زرد داور جریمه شد و بازی
بیشتر رنگ و بوی خشــونت به خود گرفت .بازیکنان
آلبانی در ادامه چندین موقعیت گل را از دســت دادند
و سوار بر بازی شدند.
در دقیقه  ۳۰ســادیکو میتوانســت آلبانی را به بازی
برگرداند .او در موقعیتی ناباورانه نتوانست آلبانی را به
گل برساند و ســومر دروازهبان سوئیس که در بوروسیا
دورتموند بازی میکند به خوبی این توپ را دفع کرد.
در دقیقه  ۳۷خطای ناشیانه کانا از دید داور اسپانیایی
دور نمانــد تا کانا با دریافــت کارت قرمز از زمین بازی
بیرون بــرود و آلبانی  ۱۰نفره شــود .بعد از این صحنه
ژمایلی با ضربه ایستگاهی میتوانست گل دوم را نیز به
ثمر برساند ولی شوت سنگین او به دیرک دروازه اصابت
کرد تا خطر از بیخ گوش آلبانی بگذرد و نیمه نخست با
برتری یک گله سوئیسیها به پایان برسد.

بیش از هزار اسالمگرای
افراطی در بنگالدش
دستگیر شد

پولیس بنگالدش در ادامه عملیات خود
علیه اسالمگرایان افراطی بیش از هزار نفر
را دستگیر کرده است.
این عملیات از روزجمعه  ۱۰جون و پس از
افزایش حمالت به اقلیت های مذهبی و
شهروندان سکوالر آغاز شده است.
پولیس بنگالدش این هفتــه اعالم کرد
جســد یک روحانی  ۷۰ساله هندو را در
غرب این کشــور در حالی پیدا کرده که
ســرش تقریبا از بدنش جدا شــده بود.
روزهای قبل از آن نیز دو روحانی دیگر به
قتل رسیده بودند.
پیش از این هم راهبان هندو ،کشیشهای
مسیحی ،وبالگنویسان سکوالر ،اعضای
جامعــه همجنســگرایان بنــگالدش و
نمایندگان اقلیت هــای مذهبی دیگر از
جمله شیعیان ،صوفیان و مسلمانان فرقه
احمدیه هدف حمالت قرار گرفته بودند.
این که چــه گروه یا کســانی عامل این
حمالت هســتند ،هنوز به صورت دقیق
روشن نیســت .در بنگالدش صدها گروه
افراطی فعالیت میکنند و تعداد ناچیزی

در رابطه با این حمالت محکوم شدهاند.
مسئولیت بسیاری از این حمالت را گروه
موسوم به دولت اسالمی (داعش) و یا گروه
های مرتبط با القاعده به عهده گرفته اند.
یک مقام ارشــد پولیس گفت که پولیس
در سه سال گذشته فهرستی از مظنونان
تحت تعقیب را در ارتباط با  ۴۰مورد قتل
تهیه کرده است.
شیخ حسینه ،نخست وزیر بنگالدش گفته
اســت که دولت او هر اقدامی را که برای
پایان دادن به این قبیل کشــتارها الزم
باشد ،انجام می دهد.
مقامات بنگالدش گفتــه بودند که هدف
این عملیات افراطگرایان هستند ،اما گفته
شده که در میان دستگیرشدگان مجرمان
معمولی هم دیده می شوند.
حزب مخالف ملیگــرای بنگالدش گفته
است که دولت با استفاده از این عملیات
مخالفان سیاسی را هدف گرفته است.
اکثریــت جمعیت بنگالدش مســلمان
هستند و  ۸درصد جمعیت آن را هندوها
تشکیل می دهند( .بی بی سی)

ارجنتین باارزشترین تیم کوپا
آمهریکا

تیمملی ارجنتین در کوپا آمهریکا گرانترین است.
به نقل از آس 16 ،تیــم در کوپا آمهریکا این دوره حضور
دارند که ارجنتین گرانترین آنهاست .برازیل در رده دوم
است و سپس اروگوئه حذف شده جای دارد.
اختالف ارزش تیمها خیلی زیاد اســت .ارجنتین با 580
میلیون دالر ،گرانترین تیم است که از حضور لیونل مسی
 134میلیونی بهره میبرد .ارزش مهاجم بارسلونا به همراه
آنخل دیماریا و گونسالو ایگواین 268 ،میلیون دالر است.
برازیل که پشت سر آلبیسلســته قرار دارد ،ارزشش به
خاطر نبود نیمار پایین آمده است .قرارداد مهاجم برازیلی
بارسلونا حدود  112میلیون دالر ارزش دارد .در نبود این
بازیکن ،گرانترین بازیکن تیم ملــی برازیل لوکاس مورا

اســت .او لحظات آخر به خاطر غیبت داگالس کاستا به
تیمملی دعوت شد که ارزش او  39میلیون است .دومین
بازیکن گرانقیمت بازیهای کوپا ،لوییس سوارس با ارزش
 100میلیون اســت .پس از او نیز خامس رودریگس با 78
میلیون و الکسیس ســانچس با  55میلیون قرار دارند.
ادیسون کاوانی با حضورش در تیم ملی ارزش اروگوئه را
باال برده است.
ارزش این تیم نزدیک به  300میلیون اســت .بولیوی اما
ارزانترین تیم این رقابتها اســت .سه میلیون دالر ،کل
ارزش این تیم است .لوکاس مورا به تنهایی  10برابر بیشتر
از بولیوی ارزش دارد .باالتر از آن پاناما با هشت میلیون،
هائیتی  10میلیون و پرو  18میلیون قرار دارند.

گرت بیل جنگ با
انگلیسی ها را آغاز کرد
ستاره تیم ملی فوتبال انگلیس خیلی سریع جنگ روانی
با انگلیسی ها را شروع و تاکید کرد به دنبال پیروزی در
این داربی بزرگ است.
به نقل از اسکای اسپورت ،تیم ملی فوتبال ولز در نخستین
بازی خود در رقابت های یورو  2016به مصاف اســلواکی
خواهد رفت اما به نظر می رسد دیدار برابر انگلیس بیش
از هر دیداری برای گرت بیل و هم تیمی هایش مهم است.
ســتاره رئال مادرید قبل از دیدار حساس برابر انگلیس
جنگ روانی را با آنها شروع کرد و گفت :هیچ کسی دوست
ندارد برابر دشمن نخست خود تن به شکست دهد .دیدار
برابر انگلیس یک داربی تمام عیار برای ما است .با نهایت
افتخار و هیجام برابر انگلیس به میدان خواهیم رفت و هر
آنچه را که در توان داریم رو خواهیم کرد.
او ادامــه داد :به خوبی می دانســتم روزی برابر انگلیس

بازی خواهیم کرد .بدون شک دیداری بسیار هیجان انگیز
خواهد بود .از نظر من این دیدار صدرنشــین را مشخص
خواهد کرد .هیچگونه فشاری را تحمل نمی کنیم و خود
را برای شکســت انگلیس آماده می کنیم .انگلیسی ها از
همین االن خود را صدرنشــین می دانند بدون آنکه به
میدان رفته باشــند .آنها فکر می کننــد به راحتی ما را
شکست خواهند داد اما اصال اینگونه نیست و بازی سختی
در انتظار آنها خواهد بود.
گرت بیل با توجه به اینکه مادر بزرگش انگلیســی است،
می توانســت تیم ملی فوتبال انگلیس را هم انتخاب کند
اما در نهایت ترجیح داد تا برای ولز به میدان برود .او در
این باره گفت :بسیار افتخار می کنم که برای ولز بازی می
کنم .افتخار می کنم که سرود کشورم را تکرار می کنم .به
دنبال رقم زدن شگفتی بزرگ در یورو هستیم.

