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سازمان سیا :عربستان نقشی در حمالت
 ۱۱سپتمبر نداشته است

رئیس سازمان سیا میگوید در انتظار انتشار بخشی از گزارش محرمانه
کنگره آمریکاست که نشان میدهد عربســتان نقشی در حمالت ۱۱
سپتمبر نداشته اســت .پیش از این انتقادهایی به حمایت دولت اوباما
از عربستان درکنگره آمریکا مطرح شده بود.
جان برنان ،رئیس آژانس اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) ،گفته است که
منتظر انتشار  ۲۸صفحه از یک گزارش محرمانه کنگره آمریکا درباره
حمالت  ۱۱ســپتمبر  ۲۰۰۱علیه آمریکاست که نشان میدهد عربستان
مسئولیتی در آن حملهها نداشته است.
برنان روز شنبه ( ۱۱جون) در مصاحبه با تلویزیون «العربیه»ی عربستان
گفت« :فکر میکنم این  ۲۸صفحه منتشــر خواهد شد و من از انتشار
آن حمایت میکنم و همه به وضوح خواهند دید که عربستان ارتباطی
با آن [حمالت] نداشته است».
بخش مورد اشاره برنان در گزارش سال  ۲۰۰۲کنگره آمریکا از اهمیتی
کانونی برخوردار اســت ،زیــرا این بخش تعیین خواهــد کرد که آیا
شــهروندان آمریکایی میتوانند دولت عربستان را متهم به شرکت در
حمالت  ۱۱ســپتمبر  ۲۰۰۱به آمریکا کنند و خواستار پرداخت غرامت
شوند یا نه.
مجلس ســنای آمریکا در روز  ۱۷ماه می پیشنویس طرحی را تصویب
کرد که بر اساس آن خانوادههای قربانیان حمالت  ۱۱سپتمبر میتوانند
علیه عربستان ســعودی به دادگاه شکایت کنند .البته این طرح برای
آنکه به قانون تبدیل شــود ،باید در مجلس نماینــدگان آمریکا هم
تصویب شود و به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد( .دویچه وله)

کانادا از گفتوگوی
«رسمی» برای احیای
روابط با ایران خبر داد

استفان دیون ،وزیر خارجه کانادا ،به شبکه تلویزیونی
«ســیبیاس» گفته که تماسهای اولیه برای تجدید
رابطه با ایران گرفته شــده است .به گفته او ،بازگشایی
سفارتخانههای دو کشــور در آیندهای نزدیک بعید به
نظر میرســد .در ســال  ۲۰۱۲در دوره نخستوزیری
اســتیون هارپر ،کانادا روابط دیپلماتیکاش را با ایران
قطع کرد .حال پس از گذشــت  ۴سال دولت جاستین
ترودو به دنبال احیای رابطه سیاسی با تهران است.
وزیر خارجه کانادا در گفتوگویی با شــبکه تلویزیونی
«سیبیاس» کانادا اظهار داشــته ،مذاکرات رسمی با
ایران آغاز شــده است .اســتفان دیون گفته است که
تردیدهایی در مورد محل برگزاری این مذاکرات وجود
داشته و نیویورک به عنوان جایی که هر دو کشور دارای
دفاتر دیپلماتیک در آن هســتند ،یکی از گزینههای
مطرح بوده اســت .دیون حاضر به ارائه جزئیات بیشتر
در مورد محل برگزاری مذاکرات با ایران نشــده و تنها
گفته است« :روش معمول زمانی که کشورها میخواهند
رابطه خود را از ســربگیرند ،گام به گام و در ســطح
رسمی ،در سرزمینی بیطرف اســت ».نماینده ایران
در سازمان ملل پرسش شــبکه سیبیاس را در مورد
احتمال برقراری مذاکرات میان کانادا و ایران در زمان
حضور هئیتهای رسمی دو طرف در مقر سازمان ملل،
بیپاسخ گذاشته است( .دویچه وله)

پیشروی نیروهای عراقی
به سوی جنوب موصل

گزارش هــا از عراق حاکی اســت که
نیروهای دولتی حملــه ای را به مواضع
گروه موســوم به دولت اسالمی (داعش)
در جنوب شــهر موصل آغاز کرده اند.به
گفته منابع نظامــی ،تانک ها و موترهای
زرهی نیروهای عراقی با پشتیبانی هوایی
نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا در حال
پیشروی هستند.
هدف این حمالت دو دهکده ای است که
در حدود پنجــاه کیلومتری موصل واقع
شده است .شهر موصل بزرگترین پایگاه
داعش در عراق اســت که از سال ۲۰۱۴

میالدی به اشــغال این گــروه در آمد.
نیروهای عراقــی همچنین در روزهای
گذشته پیشروی هایی را به سوی شهر
فلوجه ،پایگاه مهم دیگر داعش در این
کشور آغاز کردند.
عملیــات تصرف فلوجــه از اواخر ماه
گذشته میالدی (ماه می) آغاز شد .این
شهر در حدود  ۵۰کیلومتری غرب بغداد
واقع شده است .شــبه نظامیان شیعه
(حشد شعبی) و نیروهای قبایلی وفادار
به دولت هم در عملیات فلوجه شــرکت
دارند( .بی بی سی)

افغانستان عضو فدراسیون
بینالمللی اسکی شد

یازده عضو ترکتبار پارلمان
آلمان تحت مراقبت پولیس
قرار گرفتند

یازده نفر از اعضای ترکتبار پارلمان آلمان ،تحت محافظت
پولیس قرار گرفتهاند.
به دنبال تصویب طرحی در پارلمان آلمان (بوندستاگ) که
کشتار ارامنه ترکیه در طول جنگ جهانی اول را به عنوان
«نسلکشی» معرفی کرد ،نمایندگان ترک تبار پارلمان ،به
دلیل حمایت از تصویب این طــرح ،نامههای تهدیدآمیز،
دریافت کرده بودند.
چم اوزدِمیر ،رهبر حزب سبز آلمان ،به روزنامه «فرانکفورتر
آلگماینه» گفته ایمیلهایی دریافت کرده است که در آنها
نوشته شده بوده« :هرجا که باشــی ،پیدایت میکنیم» یا
«دوســتان آلمانی تو  ،فراموش میکننــد ،اما ما ،یادمان
نمیرود».
وزارت خارجــه آلمان ،از نمایندگان پارلمان خواســته ،به
ترکیه سفر نکنند.
تصویب قطعنامه «به رســمیت شناختهشــدن نسلکشی
ارامنه» خشــم دولت ترکیه را برانگیخته است .آنکارا ،این
کشتار را« ،نسلکشی» نمیداند .آنکارا در واکنش به مصوبه
بوندستاگ سفیرش را از آلمان فراخواند .در عین حال آنگال
مرکل ،صدر اعظم آلمان گفته اســت که کشورش روابطی
وســیع و مســتحکم با ترکیه دارد .اگرچه پیشتر ترکیه
هشدار داده بود که نسلکشــی تلقی کردن کشتار ارامنه
میتواند به روابط میان آلمان و ترکیه آسیب بزند .ارمنیها
میگویند در سال  ۱.۵ ،١٩۱۵میلیون نفر از ارمنیهای ساکن
ترکیه امروز بر اثر اقدامات ارتش امپراطوری عثمانی کشته
شده و جان خود را از دست دادند( .بی بی سی)

نیکالس مادورو :رفراندوم مورد
درخواست مخالفان امسال
برگزار نمیشود

نیــکالس مــادورو ،رئیسجمهــوری
ونزوئال میگوید همهپرســی که مخالفان
درخواست کردهاند در سال جاری میالدی
برگزار نخواهد شد.
مخالفان آقای مــادورو طوماری با بیش
از یــک میلیون امضاء جمــع کردهاند و
میگویند این طومار مطابق قانون برگزاری
رفراندوم را رسمیت میبخشد.
ونزوئال درگیر بحرانی اقتصادی اســت و
مخالفان ،دولت و شخص نیکالس مادورو
را در این زمینه مسئول میدانند.
طومار همهپرســی مخالفان روز دوم مه
(چهــل روز پیش) به مقامهای شــورای
انتخابات ارائه شده است.
هــدف مخالفــان دولت این اســت که
همهپرسی عدم صالحیت دولت تا قبل از
پایان سال جاری برگزار شود.
اما آقای مــادورو روز شــنبه (یازدهم
جون) گفته در سال جاری «زمان کافی»
برای فراهم کــردن مقدمات برگزاری این
همهپرسی وجود ندارد.

زمان بــرای معترضان دولت بســیار با
اهمیت است ،اگر آنها تا دهم جنوری سال
آینده ( )۲۰۱۷بتوانند همهپرســی مورد
درخواستشــان را برگزار کنند و نتیجه
دلخواه را بدست آورند ،نیکالس مادورو،
مطابق قانون اساسی ونزوئال ،باید از قدرت
کناره بگیرد.
همزمان روزشــنبه ،شــورای انتخابات
ونزوئــا اعالم کرد هویــت بیش از یک
میلیون و سیصد هزار نفری که با امضای
این طومار ،خواستار برگزاری همهپرسی و
برکناری نیکالس مادورو ،رئیسجمهوری
شدهاند ،باید احراز شود.
کمیسیون انتخابات ونزوئال همچنین اعالم
کرد حدود  ۶۰۰هــزار از امضاهای طومار
مخالفان را مردود میداند.
در همین حال ،دولــت ونزوئال هم گفته
اســت نام کودکان و افــرادی که زنده
نیستند در این طومار دیده میشود.
موضوعی که با اعتراض رهبران مخالفان
دولت روبرو شد( .بی بی سی)

در حمله به یک کلوپ شبانه
همجنسگرایان در آمریکا
دست کم  ۲۰نفر کشته شدند

پولیــس اورالندو در فلوریدا از تیرانــدازی در یک کلوپ
شبانه همجنسگرایان خبرداده در این حادثه دست کم ۲۰
نفر کشته و  ۴۲نفر زخمی شدند.
پولیس گفته اســت که حدود سه ســاعت پس از شروع
تیراندازی وارد این محل شــده و فرد مهاجم را که شماری
گروگان در اختیار داشت ،کشته است.
افرادی که موفق شده بودند از این کلوپ فرار کنند گفته اند
که مهاجم ساعت  ۲صبح به وقت محلی در داخل این کلوپ
شروع به تیراندازی کرده است.
برخی از شــاهدان عینی گفته اند که صدای  ۴۰-۵۰گلوله
را شــنیده اند .پولیس تایید کرده که مهاجم یک ســاح
تهاجمی ،یک اسلحه کمری و یک وسیله انفجاری به همراه
داشــته و قبل از کشته شدن به ســوی پولیس تیراندازی
کرده است .پولیس این حادثه را اقدامی تروریستی خوانده،
اما گفته اســت که هنوز نمی داند که آیا اقدام تروریستی
بین المللی بوده یا داخلی .تصاویر منتشــره در شبکه های
اجتماعی نشــان می دهد که دهها موتر اورژانس در صحنه
حاضر شــده اند و در حال مداوای مجروحان هستند .یک
مرد که به هنگام حمله این مهاجم در داخل این کلوپ بوده
تصاویری از تیراندازی و صــدای فریاد را در صفحه فیس
بوکش منتشر کرده است .یکی از شاهدان گفته است« :همه
جا پر از زخمی بود .شمار زیادی از مجروحان در پارکینگ
بودند(.بی بی سی)

مودریچ بهترین بازیکن
دیدار با ترکیه شد

لوکا مودریچ به عنوان بهتریــن بازیکن دیدار با ترکیه
انتخاب شد.
کرواسی موفق شد در اولین دیدار خود در یورو با نتیجه
یک بر صفر از سد ترکیه بگذرد و بتواند به  3امتیاز این
دیدار دست یابد.
لوکا مودریچ زننده تنها گل کروات ها بعد از این بازی با
رای کاربران یوفا به عنوان بهترین بازیکن زمین مسابقه
انتخاب شــد و جایزه خود را بعد از این دیدار از دست
مسئوالن برگزاری رقابت ها دریافت کرد.

صندوق بینالمللی پول :چین
بدهی شرکتها را جدی بگیرد
یک مقام بلندپایه صنــدوق بینالمللی
پــول به چین هشــدار داده اســت که
موضــوع نگرانکننده بدهی شــركتها
را جــدی بگیرد .دیویــد لیپتون ،معاون
صندوق بینالمللی پول گفته است که این
موضوعی جدی در اقتصاد چین است.
آقای لیپتــون گفته اســت این معضل
میتواند به کاهش رشد اقتصادی و یا بروز
بحران بانکی ،یا هر دوی این مشکالت در
چین منجر شود .معاون صندوق بینالمللی
پول ،مشــکل اصلی را شرکتهای دولتی

چین دانسته اســت .چین وعده داده تا
شرکتهای کمتر ســودده را تعطیل کند
و یا ســاختار آنها را تغییــر دهد اما این
شرکتها هزاران کارگر و کارمند دارند و
دولت چین در بیکار کردن آنها مالحظاتی
دارد.
پیش از این موسســه رده بندی اعتباری
مودی ،خواهان اصالحــات اقتصادی در
چین شده و چشمانداز اقتصادی خود در
باره چین را از «باثبات» به «منفی» تغییر
داده بود( .بی بی سی)

رونالدو:بهترین بازیکن  20سال
اخیر هستم

سوارس :دوست دارم مسی
جام را باالی سر ببرد

افغانســتان برای نخســتین بار عضویت فدراســیون
بینالمللی اسکی را بدست آورده است.
فدراسیون بینالمللی اسکی در خبرنامهای اعالم کرده که
عضویت افغانستان در پنجاهمین کنگره بینالمللی اسکی
در شهر کانکون مکزیک به تصویب رسید.
در این خبرنامه آمده اســت که کنگره بینالمللی اسکی
عضویت کشورهای افغانســتان ،کوزوو ،پادشاهی تونگا،
اوگاندا ،نایجریه و اکوادور را که شاخصهای الزم را تکمیل
کردهاند ،تصویب کرده است.
پنجاهمیــن کنگره بینالمللی اســکی از  ۶تا  ۱۰جون با
حضور  ۹۰۰شرکت کننده از کشورهای و نهادهای مختلف
بینالمللی در شهر کانکون مکزیک برگزار شد.
فدراســیون بینالمللی اســکی که مرکز آن در سوئیس
است ،مهمترین نهاد ناظر بر برگزاری بازیهای زمستانی

در جهان اســت و در حال حاضر  ۱۱۸کشــور عضو این
فدراسیون است.
افغانســتان کشور کوهستانی اســت و ورزش اسکی در
سالهای اخیر در این کشور روبه رشد بوده است.
والیت کوهستانی بامیان در مرکز افغانستان در سالهای
اخیر شــاهد برگزاری چندین مســابقه اسکی با حضور
شرکت کنندگان افغان و خارجی بوده است.
مقامــات محلی بامیان هم اعالم کردهاند که قرار ســال
آینده یک پیست اسکی در این والیت ساخته شود.
در ماه مارچ امســال ششــمین دور مســابقات اسکی
افغانســتان با حضور اســکیبازان داخلی و خارجی در
این والیت برگزار شــد .این مسابقات از شش سال پیش،
هر ســاله در دامنههای کوه بابا در مرکز والیت بامیان ،با
حمایت نهادهای بینالمللی برگزار میشود( .بی بی سی)

راموس :برای سومین قهرمانی پیاپی
در اروپا تالش میکنیم

مدافع تیم ملی فوتبال اسپانیا اعالم کرد به دنبال کسب
سومین قهرمانی پیاپی با کشورش در اروپا است.
به نقل از مارکا ،سرخیو راموس در مصاحبه اختصاصیاش
با مارکا درباره قهرمانیاش به همراه رئال مادرید در لیگ
قهرمانان و شرایط اسپانیا در یورو صحبت کرد.
اسپانیا در دو دوره گذشته یورو عنوان قهرمان را بدست
آورد .راموس در مورد اینکه اســپانیا میتواند ســومین
قهرمانی را کسب کند به صحبت پرداخت و گفت :دوست
داریم این جــام را درباره فتح کنیــم و برای آن تالش
خواهیم کرد اما میدانیم که رقابت ســختی وجود دارد.
تیمهای زیادی هســتند که تا به حال سهم قهرمانی در
این بازیها را نچشیدند و برخی از تیمها نیز خیلی قوی
هستند .مدافع رئال مادرید در ادامه افزود :فرانسه ،آلمان
و انگلیس رقیبان اصلی ما هســتند .در شروع با گروهی
سختی مواجه هســتیم .باید گام به گام پیش برویم اما از
هدفمان غافل نخواهیم شد .امیدوارم قهرمان شویم.
چند روز پیش خبر دســت داشــتن داوید دخئا در یک
پرونده جنسی ،همگان را شگفتزده کرد .راموس درباره
تاثیر آن روی تیم ملی اسپانیا گفت :اثر نخواهد گذاشت.
دخئا خیلی آرام است .همه کنارش هستیم و او حمایت ما
را خواهد داشت.

ستاره تیم ملی فوتبال اروگوئه ابراز امیدواری کرد لیونل
مســی به همراه تیم ملی فوتبال ارجنتین بتواند جام
قهرمانی کوپا آمهریکا باالی سر ببرد.
به نقل از اسکای اســپورت ،تیم ملی فوتبال اروگوئه تا
قبل از آغاز رقابت های کوپا آمه ریکا یکی از شانس های
اصلی کســب عنوان قهرمانی بود اما این تیم در غیاب
لوییس سوارس ،عملکردی ناامید کننده داشت و با دو
شکست از دور رقابت ها حذف شد.
سوارس بعد از قطعی شدن حذف تیمش ابراز امیدواری
کرد تیم ملی فوتبال ارجنتین جام قهرمانی را باالی سر
ببرد زیرا لیونل مســی ،همتیمی او در بارسلونا در آن
بازی میکند .او گفت :بسیار دوست دارم ارجنتین جام
را باالی سر ببرد چراکه لیونل مسی و خاویر ماسکرانو،
دو دوســت صمیمی من هســتند و برای آنها آرزوی
موفقیت می کنم.
سوارس به ســتایش از مسی پرداخت و گفت :همه شما
دیدید که او در دیدار برابر پاناما دست به چه کار بزرگی
زد .مسی همیشه سرنوشت ســاز است و حضورش در
میدان می تواند نتیجه هر بازی را تغییر دهد .امیدوارم
او بتواند جام را باالی سر ببرد.
مهاجم بارسلونا درباره این سوال که بعد از ارجنتین چه
تیمی بیشترین شــانس را برای کسب عنوان قهرمانی
خواهد داشــت ،اینگونه پاســخ داد :برازیل هم تیم
خوبی اســت و با بازی خوبی که برابر هاییتی به نمایش
گذاشتند ،ثابت کردند شانس قهرمانی دارند .برازیل هم
نشان داد تیم خوبی است اما باید دید شاگردان کارلوس
دونگا برابر تیم های بزرگ چه عملکردی از خود نشان
می دهند .فیلیپه کوتینیو دوست من است و برای او هم
آرزوی موفقیت می کنم.

سرمربی پاراگوئه
استعفا داد

رامون دیاس پس از حذف از کوپا آمهریکا از سمت خود
کناره گیری کرد.
به نقل از آس ،پاراگوئه بامداد روزیک شنبه در کوپا آمه
ریکا با یک گل مغلوب آمریکا شد و نتوانست از گروهش
صعود کند .دیاس با وجود اینکه در نشست خبری پس از
بازی نسبت به آینده خوشبین بود و مثبت فکر میکرد
استعفایش را به فدراسیون اعالم کرد.
روبرت هریسون رییس فدراسیون پاراگوئه در این رابطه
گفــت :پس از پایان بازیهــای پاراگوئه در کوپا دیاس
استعفای خود را اعالم کرد.
دیاس از دسمبر سال  2014هدایت این تیم را بر عهده
گرفت و توانســت با این تیم در جایگاه چهارم کوپا آمه
ریکا  2015چیلی قرار بگیرد.

مهاجم رئال مادرید در اظهار نظری جالب خود را بهترین
بازیکن  20سال اخیر عنوان کرد.
به نقل از آس ،کریســتیانو رونالدو در مصاحبه با مجله
 Undiciایتالیایی درباره وضعیت و نقشی که در تیم ملی
پرتگال دارد به صحبت پرداخــت .مهاجم پرتگالی رئال
مادرید گفت :بهترینها همیشه در رشته خود تاثیرگذار
هســتند و به همین خاطر ،تحت فشار بودن مهم است.
نمیدانم چقدر این اتفاق ممکن اســت در آینده رخ دهد
چون زمان تعیین کننده است اما اگر بدون شک با تمرین
زیاد میتوانی از بقیه بهتر باشــی .باید همیشه قوی بود.
بهرهگیری از هوش در این موضوع خیلی تاثیرگذار است.

رونالدو در ادامــه اظهار کرد :ســخت کار میکنم تا به
بهترین سطح برســم .به این کار ادامه خواهم داد تا در
جایگاهی که هســتم باقی بمانم .حواسم به خودم هست
تا به تاریخسازی در فوتبال ادامه بدهم .او درباره نقشش
در تیمملــی پرتگال هم گفت :خودم را یکی از این افراد
کره زمین می دانم اما پرتگال که سرزمینم است را دوست
دارم و افتخار میکنم که توانســتم سالهای زیادی در
باالترین ســطح بازی کنم .پس از یورو  2004متوجه نقش
مهمم در تیمملی شــدم .باید مثبــت فکر کنیم .تصور
میکنم با نتایجی که من کســب کردم میتوانم خود را
بهترین بازیکن در  20سال اخیر بدانم.

مارادونا :مسی فاکتورهای یک کاپیتان
را ندارد

اســطوره فوتبال ارجنتین تاکید کرد که قصد انتقاد از
مسی را نداشته و تنها بر این باور است که او فاکتورهای
یک کاپیتان را ندارد .به نقل از  ،dpaاظهار نظر اخیر دیگو
مارادونا درباره لیونل مسی هواداران این ستاره ارجنتینی
را به خشــم آورد .ال دیگو در گفــت و گویی که با پله
داشــت تاکید کرده بود مسی فاکتورهای یک کاپیتان را
ندارد و نباید بازوبند کاپیتانی تیم ملی فوتبال ارجنتین
و یا باشــگاه بارسلونا به او داده شود این در حالی بود که
اسطوره فوتبال ارجنتین به ستایش از کریستیانو رونالدو
پرداخت و او را وارث واقعی فوتبال دانســته بود.انتقاد از
لیونل مسی و ســتایش از رونالدو باعث شد تا بسیاری از
هواداران مســی مارادونا را به خیانت متهم کنند و این

باعث شد تا اسطوره فوتبال ارجنتین در این زمینه از خود
واکنش نشان دهد .مارادونا در پاسخ به انتقاداتی که از او
شد گفت :در مورد حرفهایی که به پله زدم ایمان دارم و
هنوز هم آن را تکرار می کنم .با این حال باید بگویم اصال
قصد بی احترامی به مسی و یا انتقاد از او را نداشتم .تنها
بر این باور هستم یک کاپیتان فاکتورهای دارد که مسی
ندارد .البته باید این را بگویم که مسی انسان بسیار خوبی
است .بسیاری از رسانه ها از عملکرد درخشانی که لیونل
مســی در  30دقیقه حضور برای پاناما داشت ،به عنوان
بهترین پاســخ این بازیکن بزرگ به مارادونا یاد کردند.
مسی در  30دقیقه حضورش در میدان  3گل به ثمر رساند
و روی گل پنجم تیمش هم تاثیرگذار بود.

