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میشل اوباما نفرتپراکنی دونالد ترامپ را محکوم کرد

نامی از آقای ترامپ نیاورد اما بارها از سیاستها
و رویکرد این نامزد حزب جمهوریخواه انتقاد
کرد.
خانم اوباما گفــت او و باراک اوباما میخواهند
فردی رئیسجمهوری آمریکا شود که «این کار
را بلد باشد و آن را جدی بگیرد» و این فرد تنها
میتواند هیالری کلینتون باشد.
خانم اوباما در ســخنرانی خود گفت به خاطر
کاندیدای حــزب دموکرات ،دختــران من و
پســران و دخترانمان میداننــد که یک زن
میتواند رئیسجمهوری آمریکا شود.
باراک اوباما ،رئیسجمهــوری آمریکا پس از
سخنرانی میشل اوباما در توییتی از همسرش
تقدیر کرد و گفت به داشتن چنین بانوی اولی
به خود میبالد( .بی بی سی)

میشــل اوبامــا ،همســر بــاراک اوبامــا،
رئیسجمهوری آمریــکا در گردهمایی حزب
دموکــرات در فیالدلفیــا ،دونالــد ترامپ،
نامــزد حــزب جمهوریخــواه در انتخابات
ریاستجمهوری را مورد نکوهش قرار داده و از
هیالری کلینتون حمایت کرده است.
خانــم اوبامــا در ســخنرانی خــود گفت:
«نفرتپراکنی توســط افراد شناخته شده در
تلویزیــون ،نمایانگــر روح و روان واقعی این
کشور نیست».
خانم اوباما که سخنرانیاش با تحسین فراوان
روبهرو شــده افزود« :خود را همســطح آنها
نکنید .شعار ما این اســت :هر چه سخیفتر
شوند ما بلندنظرتر میشویم».
میشل اوباما در ســخنرانی خود حتی یک بار

اردوغان اتحادیۀ اروپا را به
عهد شکنی متهم کرد

رئیس جمهور ترکیه متیقن اســت که
اتحادیۀ اروپــا به تعهدات خود مطابق به
چارچوب «توافقنامــه مهاجران» پابند
نیست .اردوغان می گوید که در سیاست
خودش در این راســتا هیچگونه شک و
تردیدی ندارد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
در یک مصاحبــۀ اختصاصی با تلویزیون
آلمانــی «ای.آر.دی ».در خصــوص
توافقنامه مهاجران چنین پرســید« :ما
به تعهدات خــود پابند مانده ایم ،اما آیا
اروپایی ها هم به قول خود عمل کردند؟»
اردوغــان در ادامه گفت کــه طور مثال
اتحادیۀ اروپا به وعدۀ خود برای حمایت
مالی از حدود ســه میلیــون پناهجوی
ســوریایی در ترکیه عمل نکرده است.
اردوغــان تأکید کرد که «ســه میلیارد
یورو وعده داده شــده بود» ،اما تا حال
تنها یک مبلــغ کوچکی به گونۀ نمادین
به ما رسیده است ».رئیس جمهور ترکیه
در این مصاحبــه اش از مجموع ًا یک تا
دو میلیون یورو ســخن گفت .او افزود:

«آنهایی کــه در اروپا حکومت می کنند،
صادق نیستند».
در توافقنامه ای که در ماه مارچ امســال
عقد گردید درج شــده است که ترکیه
همه کسانی را که از آن کشور خود را به
جزایر یونانی در دریای آژه می رســانند
و تقاضای پناهندگی شــان در یونان رد
می شــود ،دوباره می پذیــرد .اتحادیۀ
اروپــا در بدل آن تعهد کرده اســت که
در برابر هر ســوریایی که ترکیه از یونان
پس بگیرد ،یک پناهجوی سوریایی را به
طور قانونی از ترکیه می پذیرد .اتحادیۀ
اروپا افزون بر آن در این توافقنامه تعهد
کرده است که کمک های اضافی مالی را
برای رسیدگی به پناهجویان سوریایی در
ترکیه در اختیار می گذارد.
پس از کودتای نافرجــام در ترکیه این
بحث در اتحادیۀ اروپا داغ شــده است
که آیا «توافقنامۀ پناهجویان» اص ً
ال ادامه
داده شود ،یاخیر .این توافقنامه از همان
آغاز آن مورد انتقاد های شدید حامیان
حقوق بشر قرار داشت( .دویچه وله)

فرانسوا اوالند:

مهاجمان بر کلیسا به
داعش بیعت کرده بودند

براســاس اظهارات مقامات فرانسه ،دو مردی که روز
سه شنبه در کلیسایی در این کشور دست به گروگان
گیری زدند ،ظاهرا ً بــه داعش بیعت کرده بودند .این
دو مرد پیش از این که توسط نیروهای امنیتی کشته
شــوند ،یک کشیش را به قتل رســاندند .مقامهای
پولیس فرانسه گفتند که دو مردم مسلح با چاقو روز
سه شنبه دست کم پنج تن را در کلیسایی در نزدیکی
شهر روان فرانسه به گروگان گرفتند .نیروهای امنیتی
به زودی وارد عمل شــده و هــر دو فرد مهاجم را به
قتل رســاندند .ســخنگوی وزارت داخله فرانسه به
رادیو «فرانس انفو» گفت که یکی از گروگانها کشته
و یک تن دیگر زخمی شــده اند .گفته شده است که
فرد زخمی با مرگ مبــارزه میکند .مقامات پولیس
به خبرگزاری رویترز گفتند که فرد کشــته شده یک

کشیش است .وزارت داخله فرانسه اعالم کرده است
که خطر هر دو فرد مهاجم برطرف شــده است .یک
منبع امنیتی به خبرگزاری اسوشــیتدپرس گفت که
هر دو فرد گروگانگیر توسط نیروهای امنیتی به قتل
رسیدند .فرانسوا اوالند ،رئیس جمهور فرانسه که به
محل ایــن حادثه رفته بود ،گفت دو مردی که در این
گروگان گیری گلوی یک کشیش را دریدند« ،ادعای
طرفداری از داعش کرده بودند ».پاپ فرانسیسکوس،
رهبر کاتولیکهای جهان این حمله را با شدیدترین
الفاظ ممکن محکوم کرده است .شعبه ضد تروریسم
سارنوالی فرانسه تحقیقات راجع به این گروگان گیری
را شروع کرده است( .دویچه وله)

قهرمانی آمریکا در رقابتهای
جهانی دوومیدانی جوانان

تیم ملی دوومیدانی آمریکا قهرمانی مسابقههای جهانی
جوانان شــد .تیم ملی دوومیدانی آمریکا در رقابتهای
جهانی جوانان جهان که به میزبانی پولند برگزار شــد ،به
مقام قهرمانی رسید.آمریکاییها در این دوره از رقابت ها 11

طال 6 ،نقره و  4برنز و در مجموع  21مدال کسب کردند .کنیا
هم با  5طال 2 ،نقره و  2برنز به نایب قهرمانی رسید .اتیوپی
بــا  4طال 2 ،نقره و  4برنز ،کوبا با  3طال و  2نقره و جامائیکا
با  2طال 3 ،نقره و  3برنز به ترتیب سوم تا پنجم شدند.

تقاضای برگشت دادن
سریع پناهجویان رد شده
از آلمان

به دنبال بمبگذاری انتحاری در شــهر
انســباخ آلمان ،اعضای پارلمان خواهان
بازگشت دادن ســریع پناهجویانی اند
که قبول نشده اند .مهاجر سوریایی که
بمب داخل بکس پشتی اش را در انسباخ
انفجار داد ،درخواست پناهندگی اش رد
شده بود.
اگرچه انــگال مــرکل صدراعظم آلمان
فدرال سال گذشــته با افتخار «فرهنگ
خوش آمدید» را برای پناهجویان اعالم
نمود ،ارمین شوســتر کارشــناس امور
داخلی حزب دموکرات مســیحی آلمان
( ســی دی یو) در پارلمان فدرال (بونس
تــاگ) از نیاز این کشــور به « فرهنگ
وداع» نیز هشــدار داد .شوســتر روز
سه شــنبه به روزنامه های «شتوتگارتر
سایتونگ» و «شــتوتگارتر نخریشتن»
گفته اســت که آلمان در قسمت اجرای
اخراج پناهجویان رد شــده ناکام است.
او گفت که بیــش از  200هزار پناهجوی
رد شــده هنوز در این کشور می باشند.

آندر هررا :به خوبی
اسکولز نیستم

هافبک اســپانیایی منچستریونایتد ادعای مقایسه خود
با اســکولز را رد کرد و عنوان کرد به خوبی این بازیکن
بزرگ نیست .به نقل از اکسپرس ،آندر هررا بازیکن سابق
اتلتیک بیلبائو که با جدایی از این تیم به منچستریونایتد
پیوســت ،در زمان لوییس فان خــال حضوری ثابت در
ترکیب منچستریونایتد داشــت ،ولی در صورتی که پل
پوگبا به ترکیب یونایتد اضافه شــود ،احتماال باید شاهد
نیمکتنشــینی این بازیکن در یونایتد باشــیم .آندر
هررا درباره مقایســه خود با پل اســکولز بازیکن سابق
منچســتریونایتد که مدتها در ترکیب این تیم به میدان
رفت و عنوان های قهرمانی زیادی را در کارنامه فوتبالی
خود ثبت کرد گفت :از اینکه هواداران من را با این بازیکن
بزرگ مقایسه میکنم به خود میبالم ولی باید تاکید کنم
که خیلی زود است با اسکولز مقایسه شود و از ان مقایسه
ها خجالت میکشــم چرا که اصال در حد و اندازه های او
نیستم .این بازیکن در ادامه گفت:او الگوی من در یونایتد
است ولی باید تاکید کنم که من به خوبی او نیستم.

یورگن کلوپ مدافع
تیمش را اخراج کرد

پیروزی یوونتوس برابر تاتنهام

یوونتوس در دیداری دوستانه موفق شد برابر تاتنهام به دقیقه بعد دوباره دروازه این تیم توســط مهدی بن عطیه
پیروزی برسد.
باز شد.
در چمپینــوز کاپ بین المللی اســترالیا ،یوونتوس برابر تیم انگلیسی در ادامه و در دقیقه  67توانست یک گل را
تانتهام قرار گرفت و دو بر یک این تیم را شکست داد.
جبران کند .اریک المال تک گل این تیم را به ثمر رساند تا
پائولو دیباال در دقیقه پنج دروازه تاتنهام را گشــود و  10این بازی با نتیجه دو بر یک به پایان برسد.

چلسی منفورترین تیم لیگ برتر انگلیس
چلسی با پیشــی گرفتن از منچســتریونایتد به عنوان
منفورترین تیم لیگ برتر جزیره معرفی شد.
به نقل از اکســپرس ،هر ســال قبل از شروع لیگ برتر
انگلیس ،فهرســت منفورترین تیم هــای لیگ جزیره
اعالم میشــود .در حالی که این عنوان سالها در اختیار
منچستریونایتد بود ،در نهایت امسال به چلسی رسید تا
آبیهای لندن منفورترین تیم لیگ برتر لقب بگیرند.

در این رده بنــدی منچســتریونایتد در رده دوم قرار
گرفته اســت .بعد از این دو تیم نیز تیم های لیورپول و
منچسترسیتی در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند.
در این رده بندی  10هزار هوادار فوتبال در بریتانیا شرکت
کردند و منفورترین تیم خود را اعالم کردند.
همچنین بورنموث با قرارگرفتن در رده بیستم به عنوان
محبوبترین تیم در لیگ جزیره اعالم شده است.

سرمربی لیورپول بعد از درگیری لفظی با موافع فرانسوی
تیمش او را اخراج کرد .به نقل از دیلی تلگراف ،لیورپول
برای آمادگی پیش از فصل در آمریکا اردو زده اســت و
تمرینات خود را زیر نظــر یورگن کلوپ ادامه می دهد.
روزنامــه دیلی تلگراف انگلیس خبر داد که ســرمربی
آلمانی لیورپول با مامادو ســاخو ،درگیری لفظی پیدا
کرد و او را از اردوی تیم اخراج کرده اســت .به نوشته
دیلی تلگراف کلوپ رفتارهای ساخو را دوام نیاورد و به
او دســتور دارد تا به انگلیس برگردد .با این اتفاقی که
برای ساخو افتاد ،معلوم نیست آیا این بازیکن  26ساله
در قرمزپوشان آنفیلد باقی خواهد ماند یا نه .او چند ماه
پیش به دوپینگ متهم شد و بازیهای زیادی را از دست
داد اما در نهایت تبرئه شد.

اریکسون :خداحافظی
زالتان ضربه بزرگی برای
فوتبال سویدن است

سون گوران اریکســون معتقد است خداحافظی زالتان
ایبراهیموویچ ضربه بزرگی به فوتبال سویدن میزند.
به نقل از مدیاست ،زالتان ایبراهیموویچ  ۳۴ساله بعد از
ناکامی تیم ملی کشــورش در یورو  ،۲۰۱۶از فوتبال ملی
خداحافظی کرد .این بازیکن در  116بازی برای تیم ملی
کشورش موفق شــد  62گل به ثمر برساند و در آخرین
حضور خود در یک تورنمت معتبر ،نتوانســت همراه تیم
ملی کشورش از مرحله گروهی یورو  2016صعود کند.
در حال حاضر جان اندرســون به عنوان سرمربی جدید
تیم ملی سویدن انتخاب شده است و جای اریک همرن
را گرفت که نتوانســت در یورو موفق باشد .سون گوران
اریکسون پیشینه مربیگری در تیم ملی فوتبال انگلیس
و منچسترسیتی در لیگ برتر این کشور را دارد ،در حال
حاضر هدایت شــانگهای چین را بدست گرفته است .او
درباره خداحافظی زالتان از تیم ملی سویدن گفت :همه
ما می دانیم او چــه بازیکن خوب و مهمی برای تیم ملی
کشورش اســت .زالتان تاثیرگزاری باالیی در تیم ملی
دارد .خبر خداحافظی او از تیم ملی سویدن ،ضربه بزرگی
به تیم ملی این کشور بود.

این اظهارات وی پس از آن انتشار می
یابد که یک پناهجوی رد شده سوریایی
روز یکشــنبه خود را در نزدیکی یک
میخانه در انســباخ ،شهر کوچکی در
ایالت بایرن ،انفجار داد .این انفجار که
شامل بمب و چره ها در بکس پشتی اش
بود ،موجب زخمی گردیدن  15نفر شد.
مقامات گفته اند در ویدیویی که از یک
تیلفون همراه (موبایل) یافته اند ،انتحار
کننده قبل از انفجار بیعتش را به رهبر
به اصطالح «دولت اســامی» یا داعش
اعالم نموده و گفته است که «از آلمانی
هایی انتقام می گیرم که مانع اسالم می
گردند ».مقامات گفته اند که این حمله
کننده با بمب در ماه آگست سال 2014
به آلمان آمده بود اما برای چندین ماه
از دادن پناهندگی به وی امتناع به عمل
آمده بــود و بعدتر قرار بود او به بلغاریا
برگشت داده شود که کشور اولی ای بود
که هنگام ورود به اروپا وی در آنجا ثبت
نام شده بود( .دویچه وله)

پایان پرواز تاریخی
هواپیمای «سوالر ایمپالس دو»
به دور زمین

هواپیمای خورشــیدی «ســوالر ایمپالس دو» پس از ۵۱۰
ساعت پرواز و طی  ۴۰هزار کیلومتر به سفر خود پایان داد
و در ابوظبی فرود آمد .هدف تیم پرواز این هواپیما تشویق
جهانیان به اســتفاده از انرژیهای پاک و تجدید پذیر بوده
است.
«برتراند پیکارد» یکــی از پیلوت ها ماجراجوی هواپیمای
خورشیدی «ســوالر ایمپالس دو» پیشتر گفته بود که قول
میدهد سفر با این هواپیما را با موفقیت به پایان برساند و
به گفتهاش وفا کرد .صبح روز سهشنبه  ۲۶جوالی پیکارد با
هواپیمای «سوالر ایمپالس دو» در ابوظبی فرود آمد و سفر
این هواپیمای خورشیدی به دور دنیا را پس از طی  ۴۰هزار
کیلومتر و  ۵۱۰ساعت پرواز به پایان رساند.
این هواپیما در ماه مارچ  ۲۰۱۵در ابوظبی به پرواز درآمد و
از فراز هند و چین به ســوی هاوایی حرکت کرد .تیم پرواز
این هواپیما متشکل از دو دانشمند سوئیسی به نام «برتراند
پیکارد» و « آندره بورشــبرگ» پس از طی  ۸۳۰۰کیلومتر
مسافت طوالنی از جاپان به هاوایی رکورد تازهای در پرواز
هواپیمای خورشیدی پدید آوردند .پیکارد و بورشبرگ که
پس از  ۱۲۰ساعت پرواز به ناچار در جزیره هاوایی فرود آمده
بودند تا باتری هواپیما را تعویض کنند در ماه اپریل به پرواز
خود از هاوایی تا کالیفرنیا ادامه دادند« .سوالر ایمپالس دو»
مسافت  ۴۳۰۰کیلومتر را در  ۶۲ساعت پیمود .هدف اصلی
این دو پیلوت ماجراجو از پرواز با هواپیمای خورشیدی به
دور دنیا تشویق جهانیان به اســتفاده ازانرژیهای پاک و
تجدیدپذیر بوده است( .دویچه وله)

سندرز خواستار حمایت از
کلینتون شد

ســناتور برنی سندرز دوشنبه شــب در جریان نطقی در
گردهمایی ملی حزب دمکرات در فیالدلفیا خواستار حمایت
هواداران خود از خانم کلینتون شده است.
سناتور اهل ورمانت رقابتهای مقدماتی حزب دمکرات برای
کســب نامزدی حزب در انتخابات ریاست جمهوری را به
خانم کلینتون واگذار کرد.
آقای سندرز در این نطق گفت« :هیالری کلینتون با توجه
به افکار و توان رهبریاش باید رئيس جمهور بعدی ایاالت
متحده باشد».
راجینــی وایداناتــان خبرنگار بی بی ســی در محل این
گردهمایــی می گوید که ابراز احساســات هواداران آقای
سندرز در جریان سخنرانی او فوق العاده است.
آقای ســندرز گفت که هیالری کلینتون نامزدی «بســیار
برتر» از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان است.
اما بعضی هواداران او پیشــتر طی تظاهراتی قول داده اند
هرگز به هیالری کلینتون رای ندهند.
گردهمایــی  ۴روزه دمکرات ها بعد از ظهر دوشــنبه در
فیالدلفیا شروع به کار کرد و میشل اوباما از سخنرانان این
روز بود .پیشــتر در روز دوشنبه هواداران برنی سندرز ،در
تجمعی پیش از گردهمایی ملی حزب دمکرات ،در واکنش
به درخواســت او برای حمایت از هیــاری کلینتون با هو
کشیدن به آن واکنش نشان داده اند .هواداران پر و پا قرص
او در میان جمعیت در واکنش به این درخواســت با صدای
بلند هو کشیدند و فریاد زدند« :فقط برنی( ».بی بی سی)

رکوردشکنی بارسلونا در کسب
درآمد

باشگاه بارســلونا اعالم کرده اســت در کسب درآمد
رکوردشکنی کرده است و  679میلیون یورو درآمد کسب
کرده اســت .به نقل از گاردین ،بارســلونا فصل گذشته
توانســت به قهرمانی در اللیگا و کوپا دل ری دست یابد
ولی در لیگ قهرمانان اروپا نــاکام بود و به دیدار نهایی
راه نیافت .جوزپ ویواس ،ســخنگوی باشــگاه بارسلونا
اعالم کرد این تیم در این فصل رکوردشــکنی کرده و به
 679میلیون یورو درآمد دست یافته است .او درباره این
موضوع گفت :باید تاکید کنم فصل خیلی خوب و شگفت

انگیزی داشتیم چراکه به  679میلیون یورو درآمد دست
یافتیم .این یک رکوردشکنی برای ما محسوب میشود.
او ادامه داد :البته موانــع قانونی و مالیاتی جدیدی برای
ما در نظر گرفته شــده است که این موضوع روی میزبان
درآمد ما تاثیر داشــت .در صورتی که این اتفاق رخ نمی
داد می توانستیم به سود بیشتری دست یابیم.
البته بارسلونا با بدهی و کمبود بودجه در این فصل روبرو
شده و شاید به همین خاطر نتوانسته است درآمد زیادی
را صرف خرید بازیکن جدید کند.

هفت ورزشکار روس دیگر هم از حضور
در المپیک محروم شدند

پنــج قایــقران و دو ورزشکار مســابقات پنجگانــه
( )Pentathlonروسیه از حضور در بازیهای المپیک
 ۲۰۱۶ریو دو ژانیرو محروم شدند.
به گفتــه فدراســیونهای جهانی این رشــتهها ،دلیل
محرومیت این هفت ورزشــکار دوپینگ زیر نظر دولت
روسیه است.
از زمانی که کمیته بینالمللی المپیک تصمیم نهایی درباره
حضور ورزشــکاران روس را به فدراسیونها واگذار کرد،
 ۱۷ورزشکار روس از حضور در المپیک  ۲۰۱۶ریو محروم
شــدهاند .پس از اعالم نتایج تحقیق کمیته مستقلی که
دوپینگ ورزشــکاران روس را به سفارش آژانس جهانی
مبارزه با دوپینگ (وادا) بررســی کرد ،بسیاری خواستار
محرومیت کامل ورزشــکاران روس از مسابقات المپیک
بودند اما کمیته بینالمللی المپیک تصمیمگیری نهایی را

در این باره به عهده فدراسیونهای جهانی گذاشت.
سر کریگ ریدی ،رئیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ
با انتقاد از این تصمیــم کمیته بینالمللی المپیک ،آن را
«تاسفآور» خواند.
سایمون تولسن ،دبیرکل فدراســیون جهانی قایقرانی،
گفت که این نهــاد گامهای محکمی برداشــته تا همه
ورزشکارانی را که مدارک تخلف آنها موجود اســت از
بازیهای المپیک کنار بگذارد.
الینا انیوشینا ،ناتالیا پودولســکایا ،الکسندر دیاچنکو،
آندره کرایتور و الکسی کوروواشــکوف ،پنج قایقرانی
هســتند که فرصت حضور در بزرگترین رویداد ورزشی
دنیا را از دست دادهاند.
محرومیت این  ۵قایقران موجب حذف تمام قایقرانهای
روس از المپیک نخواهد شد( .بی بی سی)

