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هیالری کلینتون نامزدی حزب دمکرات را پذیرفت
هیالری کلینتون پنجشنبه شب طی نطقی در خاتمه
همایــش ملی حزب دمکرات نامــزدی این حزب در
انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفته است.
او روز سه شنبه در دومین روز همایش حزب دمکرات
آرای الزم برای کسب نامزدی را به دست آورده بود.
خانــم کلینتون گفت« :با فروتنــی ،عزم ،و اطمینان
بیپایان به آینده آمریکاســت که نامزدی شما برای
ریاست جمهوری ایاالت متحده را می پذیریم».
خانم کلینتون ســعی دارد افکار عمومی را قانع کند
درحالی که نظرسنجی ها نشان می دهد هنوز بخش
های بزرگی از جامعه آمریکا می گویند مطمئن نیستند
که وزیر سابق خارجه «ارزش اعتماد» دارد یا نه.
بخشی از این مشکل خانم کلینتون به مساله استفاده
از یک ایمیل شــخصی به عنوان وزیر خارجه برمی
گردد؛ اقدامی که پولیس فدرال ،افبیآی« ،به شدت
غیرمحتاطانه» به خصوص در زمینه مبادله اطالعات

مرکل بر موقفش در برابر
پناهجویان تاکید کرد

انگال مرکل بار دیگر اصرار کرد که آلمان
مصمم اســت در برابر چالش های کنونی
بحران مهاجرت و تروریســم موفق شود.
او جمله همیشــه گی خود «ما موفق می
شویم» را بار دیگر تکرار کرد .انگال مرکل
صدر اعظم آلمان که در کنفرانس ساالنه
تابستانی خود در برلین سخن می گفت،
بیان داشت که آلمان در برابر چالش های
کنونی بحران مهاجــرت و فعالیت های
تروریستی جانبی آن ،موفق خواهد شد.
انگال مرکل گفت« :من امروز مانند گذشته
متقاعد هســتم که ما می توانیم وظیفه
تاریخی خود را انجام بدهیم و این آزمون
تاریخی در زمان جهانی شــدن است .ما
موفق می شــویم ».مرکل در بریده ای از
صحبت هایــش که عمدتا در مورد بحران
مهاجرت و نگرانی های موجود از فعالیت
های تروریســتی در آلمان می چرخید،
گفــت« :فکر می کنم مــا در یک مبارزه
و به نظــر من در یک جنــگ با «دولت
اسالمی» قرار داریم».مرکل بیان داشت:

«ما می خواهیم بــرای مردم خود امنیت
به ارمغان آورده و روند ادغام پناهجویان
را نیز مدیریت کنیم» .انگال مرکل حمالت
اخیر تروریستی «دولت اسالمی» در شهر
های انســباخ و وورتســبوگ را محکوم
نموده گفت« :این حمــات تکان دهند
و ظالمانه بود» .او همچنان بیان داشــت
که این حمالت «تابوهــای تمدنی را در
هم شکست و نشــان داد که حمالت این
چنینی در جاهایی که هر کدام ما حضور
داریم می تواند اتفاق بیفتد» .انگال مرکل
در بخشی از صحبت های خود اصرار کرد:
«مهاجمانی که خود به عنوان پناهجو وارد
آلمان شده باشند ،این کشور ،مددرسانان
و ســایر پناهجویان را به تمســخر می
گیرند» .به گفتــه انگال مرکل صدر اعظم
آلمــان ،در حال حاضر نــه تنها آلمان با
چنین چالش هایی مواجه بوده بلکه تمام
اروپا در معرض تهدیــد این چنینی قرار
دارد ،اما تاکید کرد که در برابر این چالش
ها موفق خواهند شد( .دویچه وله)

فرانسه کمکهای
مالی خارجی به
مساجد این کشور را
ممنوع کرد

مانوئل والس در پی حمله به کلیســایی در شــمال
فرانســه ،خواهان تغییر روابط میان دولت و نهادهای
اســامی در این کشور شد .بر اســاس طرح دولت،
ازجمله قرار است امامان مساجد فرانسه در چارچوب
موازین آموزشی آن تعلیم ببینند.
در پی حملهی دو مهاجم اســامگرای هوادار «دولت
اســامی» که به کشته شدن کشــیش سالخوردهی
کلیسای سن اتین دو روواری انجامید ،مانوئل والس،
نخســت وزیر فرانســه ،روز جمعه در مصاحبهای با
روزنامهی «لوموند» اعالم کرد که حمایت مالی خارجی
از مساجد فرانسه باید بهطور موقت قطع شود.
او همچنین خواهان تغییر روابط میان دولت و مراکز
اسالمی این کشور شــد .والس تاکید کرد که فرانسه
به «دگرگونیهای اساسی» در مناسبات این دو نهاد
نیاز دارد .به گفتهی او امامان جمعه مســاجد فرانسه
باید در این کشور آموزش ببینند .والس همچنین از
برنامهای که وزارت داخله در این رابطه در حال تنظیم
است ،خبر داد.
دلیل بوبکر ،پیشوای مسجد بزرگ پاریس نیز پس از
حملهی اســامگرایان به کلیسای نورماندی خواهان
«ایجاد تغییرات مشــخصی در روابــط» میان دولت
فرانسه و مراکز اسالمی شده بود.
نخست وزیر فرانسه در مصاحبهی یادشده همچنین
یادآوری کرد که مراکز اســامی این کشور باید با
«بــروز جهانبینیهای بنیادگرایانه» با مســئولیت
بیشتری روبرو شوند .او گفت« :فرانسه جای سلفیها
نیست( ».دویچه وله)

استدیوم جدید فوتبال هرات
افتتاح میشود

مسئولین فدراســیون فوتبال افغانستان میگویند که
استدیوم والیات هرات با حضور مقامات فدراسیون فوتبال
افغانستان و مقامات حکومتی هرات افتتاح شد.
سید علی کاظمی مســئول مطبوعات این فدراسیون به
رادیو آزادی گفت ،این اســتدیوم از ســوی فدراسیون
جهانی فوتبال (فیفا) ساخته شده که چهارمین پروژۀ آن

در افغانستان است.
آقای کاظمی گفت ،ساخت این استدیوم یک میلیون دالر
هزینه برداشته است.
به گفته آقای کاظمی ،فدراسیون جهانی فوتبال همچنان
تصمیم دارد تا چنین اســتدیوم های معیاری را در آیندۀ
نزدیک در والیات ننگرهار و بلخ نیز بسازد( .رادیو آزادی)

اپوزیسیون ترکیه :نباید بگیر
و ببند در کشور راه بیافتد

رهبر یکی از احزاب اپوزیسیون ترکیه
خواستار افزایش فشــار بر رجب طیب
اردوغان شــد .عدلیه ترکیه دســتور
مصــادره داراییهای  ۳هــزار قاضی و
سارنوال متهم به ارتباط با گروه فتحاهلل
گولن را صادر کرد .کمال قلیچداراوغلو،
رهبر «حــزب جمهوریخــواه خلق»
ترکیه ،روز جمعه در گفتوگو با روزنامه
آلمانی «بیلد» ،خواســتار افزایش فشار
بینالمللــی بر رجب طیــب اردوغان،
رئیس جمهور ترکیه ،به دلیل «رفتارهای
غیردموکراتیک» او شد .به گفته رئیس
حزب سکوالر «جمهوریخواه خلق» ،نه
تنها آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ،بلکه
تمام نهادهای اروپایی بایســتی «بسیار
به روشــنی و با صدای بلند علیه رفتار
غیردموکراتیک» اردوغان واکنش نشان
دهند .کمــال قلیچداراوغلو همزمان از
اقدامهای ســختگیرانه دولت اردوغان
علیه جماعت گولن دفاع کرد و گفت این
گروه پشت سر کودتای اخیر ترکیه قرار
دارد .او به روزنامه «بیلد» گفت« :شواهد
قوی وجود دارد کــه بخشهایی از این

بافه تیمبی گومیس به
مارسی پیوست

این مهاجم که  17گل در  71بازی برای تیم ولزی سوانزی
به ثمر رساند اســت ،فصل آینده در کشور خودش به
میدان خواهد رفت .باشگاه المپیک مارسی رسما اعالم
کرد که بافه تیمبی گومیس مهاجم فصل گذشته سوانزی
را برای مدت یک سال به صورت قرضی به خدمت گرفت.
گومیس فصل گذشته در رقابت های لیگ برتر انگلیس
 33بار به میدان رفت و تنها  6گل به ثمر رساند .وی در
ســال  2014از لیون فرانسه به این تیم ولزی نقل مکان
کرده بود .مارسی این بازیکن را جایگزین باتشوایی کرد
که با  40میلیون یورو راهی چلسی شده بود.

خرید بعدی
منچستریونایتد دیمیتری
پایت خواهد بود

ستاره فرانسوی وســتهام پنجمین هدف شاطین سرخ
در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی است .فرانس فوتبال
گزارش داده است که باشگاه منچســتریونایتد پس از
جذب پــل پوگبا از یوونتوس به ســراغ دیمیتری پایت
مهاجم وستهام خواهد رفت .پیش از منچستر تیم های
بارسلونا ،رئال مادرید ،اینترمیالن و چلسی هم عالقه خود
به جذب این ستاره  29ساله فرانسوی نشان داده بودند.

با استعداد ترین بازیکن کنونی اسپانیا از
نگاه دل بوسکه

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال اسپانیا از بااستعداد ترین
بازیکن کنونی فوتبال اســپانیا ســخن به میان آورد .او
همچنین به انتخاب جایگزین خود هم واکنش نشان داد.
به نقل از پایگاه اطالع رســانی  ،EFEویسنته دل بوسکه
سرمربی ســابق تیم ملی فوتبال اسپانیا درباره سرمربی
جدید الروخا ســخن به میان آورد و از با استعدادترین
بازیکن کنونی فوتبال اسپانیا هم سخن گفت.
سرمربی سابق الروخا به ستایش از مارکو اسنسیو ستاره
جوان اسپانیول پرداخت .این بازیکن فصل قبل به صورت
قرضی در اسپانیول بازی کرد و توانست  4گل به ثمر رساند
و  13پاس گل هم بدهد .او بازیکن رئال مادرید است و این
احتمال بسیار زیاد است که در فصل جابجایی تابستانی به
رئال برگردد و فصل بعــد برای تیم زیدان بازی کند .دل
بوسکه درباره این بازیکن گفت :به جرات میتوانم بگویم
که بااســتعدادترین بازیکن کنونی فوتبال اسپانیا مارکو
است .نزدیک بود که این بازیکن را در فهرست نهایی یورو

 2016قرار دهم اما در نهایــت ترجیح دادم که او را خط
بزنم .بدون شک مارکو در آینده به بازیکنی بزرگ تبدیل
خواهد شــد .او استعداد باالیی دارد .نمیدانم که او فصل
بعد برای رئال بازی میکند یا نه .این چیزی اســت که به
زیدان مربوط میشود.
دل بوســکه درباره یولن لوپتگی جایگزین خود در تیم
ملی فوتبال اسپانیا گفت :لوپتگی در کاستیا شاگرد خود
من بود و زیاد با هم کار کردیم .با وجود آنکه من در انتخاب
سرمربی جدید هیچ دخالتی نکردم با این حال باید بگویم
که لوپتگی گزینه خوبی است و میتواند عملکرد رضایت
بخشی از خود نشان دهد.
دل بوسکه شروع بسیار خوبی با تیم ملی اسپانیا داشت
و موفق باشــد با این تیم قهرمانی در جام جهانی و یورو
 2012را به دست آورد اما در جام جهانی اخیر و یورو 2016
نتوانســت عملکرد خوبی از خود نشان دهد و به همین
خاطر هم از کار برکنار شد.

محرمانه توصیف کرد.
خانم کلینتون با یــادآوری تولد آمریکا در شــهر
فیالدلفیا ،محل برگزاری همایش حزب ملی دمکرات
که او در آن ســخنرانی می کند ،گفت وقت آن است
سیاستمداران با سازش مسائل را حل کنند.
«آمریــکا بار دیگر در لحظه سرنوشــت قرار گرفته.
نیروهای قدرتمندی هســتند که تــاش دارند ما را
متزلزل کننــد .پیوندهای اعتمــاد و احترام درحال
گسستن اســت .و درســت مثل زمان بنیانگذاران
آمریکا ،هیچ تضمینی (بــرای موفقیت) وجود ندارد.
این به عهده ماســت .باید تصمیم بگیریم آیا همه با
هم کار خواهیم کرد تا همه با هم بتوانیم اوج بگیریم
یا نه ».خانم کلینتون در ســتایش باراک اوباما گفت:
«آمریکا به خاطر ریاســت جمهوری بــاراک اوباما
کشوری قوی تر است ،و دوستی او مرا هم آدم بهتری
کرده است( ».بی بی سی)

جماعت همراه با افرادی از ارتش در این
کودتا دست داشتند».
قلیچداراوغلو همچنین نسبت به فضای
پس از کودتــای نافرجام  ۱۵جوالی در
ترکیه هشدار داد و گفت که نباید بگیر
و ببند علیه افــراد بیگناه راه بیافتد.
رهبر حــزب جمهوریخواه تاکید کرد:
«بازداشت روزنامهنگاران به دموکراسی
ما آسیب میزند».
در روزهــای گذشــته دولــت ترکیه
مجوز فعالیت  ۴۵روزنامــه ۱۶ ،کانال
تلویزیونــی ۲۳ ،کانــال رادیویی۱۵ ،
مجله و  ۳خبرگزاری را لغو کرد .یکی از
روزنامههای مهم توقیفشده «زمان» و
نسخه انگلیسی آن «تودی زمان» است
که وابسته به جماعت گولن و از مخالفان
سرسخت دولت اردوغان بودند.
عدلیــه ترکیه همچنیــن در دو هفته
گذشته حکم بازداشت دهها روزنامهنگار
را صادر کرده است .عفو بینالملل گفته
اســت که برخی از این روزنامهنگاران
ارتباطی با جماعت گولن ندارند و فقط
مخالف اردوغان هستند( .دویچه وله)

ناظران حقوق بشر:داعش
 ۲۴غیر نظامی را در
سوریه اعدام کرد

گروه «دولت اســامی» یا داعش براســاس منابع ناظران
حقوق بشــر ،دســت کم  ۲۴فرد غیر نظامی را در شمال
سوریه اعدام نمود .ســازمان خیریه داکترن بدون مرز نیز
ازتشدید تهدید های بشری در مناطق تحت محاصره حلب
هشدارداده است.
به گزارش ناظران حقوق بشــر سوریه که روز جمعه منتشر
گردید ،گروه تروریستی « دولت اسالمی» یا داعش با آغاز
حمالت ناگهانی ،چندین روســتای شــهر منبج در شمال
سوریه را هدف گرفته اند.
بنابر گزارش ناظران مذکور که مقر آنان در لندن است ،این
گروه تروریستی در خالل  ۲۴ســاعت تعداد زیادی را در
روستای البویر سر بریده اند.
ســازمان داکتران بدون مرز از ایجاد موانع در امداد رسانی
هشــدار داده و گفته اند که اهالی مناطق تحت محاصره و
درگیر جنگ در شــهر پر جمعیت حلب با وضعیت وخیمی
مواجه اند .بنابر گمانه زنــی ها حدود  250هزار تن در این
مناطق محاصره می باشــند و در مناطق مذکور رســاندن
امدادهای بشری به شــمول رساندن مواد غذایی و طبی با
موانع جدی روبرو بوده و حتی قطع شده اند.
به گزارش این ســازمان همچنان چهار مرکز تحت حمایت
ســازمان داکتران بدون مرز در جریان یک هفته گذشته
تخریب گردیده و خسارت دیده اند( .دویچه وله)

روسیه و چین
مانور دریایی مشترک
برگزار میکنند

چین اعالم کرده اســت که حدود دو ماه دیگر با همکاری
روســیه مانوری در آبهای دریای جنوبــی چین برگزار
میکند.
ماهها است که با توجه به اختالف کشورهای همسایه بر سر
مرزها در دریای جنوبی چین ،تنش در این منطقه باال رفته
است.
اخیرا دیــوان داوری بینالمللی ادعــای چین را در مورد
مالکیت بر دریای جنوبی چین رد کرد ،هرچند چین میگوید
این حکــم را رد خواهد کرد .مناطقی از دریای جنوی چین
مورد مناقشه است و چین ،ویتنام ،فیلیپین ،تایوان ،مالزیا و
برونئی هر یک ادعاهایی در این زمینه دارند.
وزارت دفاع چین اعالم کرده اســت که مانور مشــترک با
روســیه عملیاتی «عادی» است و در آن «هیچ طرف ثالثی
هدف گرفته نمیشود».
یانگ یوجون ،سخنگوی وزارت دفاع ،گفته است که مانور
دریایی-هوایی مشــترک با روسیه در دریای جنوبی چین
برگزار میشود ،اما او منطقه دقیق مانور را مشخص نکرد.
چین و روســیه پیش از این هم مانورهای دریایی مشترکی
برگزار کردهاند که کارشناسان نظامی میگویند برای متوقف
کردن آمریکا در اقیانوس آرام طراحی شده بودهاند.
آمریکا گفته است در مورد اختالفات مرزی در منطقه مورد
مناقشــه دخالت نخواهد کرد ،با این وجود این کشور در
مواردی گشــتیهایش را به دریای جنوبی چین فرستاده
اســت .اعزام ناوهای گشــتی آمریکا به این منطقه خشم
مقامهای چینی را به دنبال داشته است( .بی بی سی)

برنده جایزه پوشکاش برای تبدیل
شدن به گیمر حرفه ای ،از فوتبال
خداحافظی کرد

برنده جایزه زیباترین گل ســال فوتبال جهان در سال
 2015کفشهایش را آویــزان کرد و تا از این پس توپ را
با دستهایش کنترل کند.
وندل لیر برنده جایزه فیفا پوشکاش سال  ،2015شش ماه
پس از دریافت این جایزه و در ســن  27سالگی تصمیم
گرفت کفشهایش را آویــزان کند و از این به بعد دوران
فوتبال بازی کردنش را به جای زمین چمن ،از روی صندلی
و پشت تلویزیون و کنسول بازیهای ویدئویی ادامه دهد.
مهاجم برازیلی پیشــین گویانســیا که امسال برای تیم
دسته ســومی ویالنوا بازی میکرد و با این تیم قهرمان
دسته سوم لیگ فوتبال برازیل شد و جواز صعود به دسته
دوم را کسب کرد ،ســال گذشته به خاطر گل زیبایی که
در بازی گویانسیا برابر اتلتیکو گویانینسه به ثمر رساند،
جایزه فرانتس پوشــکاش را از چنگ رقبایی مانند لیونل
مسی و آلساندرو فلورنزی درآورد و به چهرهای معروف در

دنیای فوتبال تبدیل شد.
او امــا حاال تصمیم به ترک مســتطیل در دنیای حقیقی
گرفته و میخواهد دوران بازیگریاش را به صورت مجازی
ادامه دهد .لیرا از وجــود برخی دروغها در دنیای واقعی
فوتبال حرفهای به عنوان یکــی از دالیل آویزان کردن
کفشهایش یاد کرده است.
برنامه لیرا برای ادامه حرفهاش تأسیس کانالی اختصاصی
در سایت یوتیوب جهت به نمایش درآوردن تواناییهایش
در انجام بازیهای رایانهای اســت .او در ابتدای ســال
جاری در مراســم معرفی برترینهای دنیای فوتبال که
در آنجا جایزه فرانتس پوشــکاش را بــرد ،مهارتش در
انجام بازیهای رایانهای را با تحمیل شکستی سنگین به
عبدالعزیز الشهری ،قهرمان رقابتهای جهانی بازیهای
رایانهای فیفا در سال  2015نشــان داد زمانی که او را با
نتیجه  6بر یک مغلوب کرد.

شواین اشتایگر از بازیهای
ملی خداحافظی کرد

باستین شواین اشــتایگر از بازیهای ملی خداحافظی
و با انتشــار بیانیه ای از هوادان فوتبال در کشور آلمان
تقدیر کرد .بعد از میرســاو کلوزه و فیلیپ الم ،یکی
دیگر از نسل طالیی بازیکنان تیم ملی آلمان که قهرمان
جام جهانی شد ،از تیم ملی این کشور خداحافظی کرد.
شواین اشتایگر در یورو  ۲۰۱۶یک گل برابر اوکراین به
ثمر رساند ولی اشــتباهش در دیدار برابر فرانسه باعث
شد تا فرانســه از روی نقطه پنالتی دروازه مانشافت را
باز کند .حاال این بازیکن خداحافظی خود را از تیم ملی
این کشور اعالم کرد .گفته میشود ،شواین اشتایگر ۳۱
ساله یکی از بازیکنانی است که مورینیو تمایلی به ماندن
او در یونایتد ندارد و بــه احتمال زیاد با آمدن پوگبا به
اولدترافورد از این تیم جدا خواهد شد.

واکنش جالب کلوپ به تالش
یونایتد برای جذب پوگبا

سرمربی لیورپول تاکید کرد که تیمش در فصل جابجایی
تابستانی شــگرد خاصی در جذب بازیکن دارد .او گفت
که هیچگاه برای یک بازیکن  100میلیون یورو پرداخت
نمی کند.
منچســتر یونایتد سخت به دنبال جذب پل پوگبا است
و به نوشته رســانههای انگلیسی سران شیاطین سرخ
حاضر هستند برای بازگرداندن ستاره مورد عالقه خود
 100میلیون یورو پرداخت کنند.
کلوپ در واکنش به این خبــر گفت :من هیچگاه برای
یک بازیکن  100میلیون یورو پرداخت نمیکنم .هیچگاه
اجــازه نمی دهم که بازیکنی با این قیمت در تیمم بازی
کنند چرا که اگر چنین بازیکنی با آسیب دیدگی مواجه
شود ســرمایهگذاری زیاد شما از بین خواهد رفت و من
چنین چیزی را دوست ندارم.

گومز :با رونالدو صحبت کردم
اینیستا الگوی من است

ستاره پرتگالی بارســلونا تاکید کرد که الگوی کنونی او
آندرس اینیســتا است .او میگوید بعد از پیوستن به آبی
اناریها با رونالدو صحبت کرده و ستاره رئال به او تبریک
گفته است .به نقل از شبکه  3پرتگال ،آندره گومز ستاره
سابق والنسیا در فصل جابجایی تابستانی مورد توجه رئال
مادرید بود اما او در نهایت تصمیم گرفت بارســلونا را به
عنوان مقصــد بعدی خود انتخاب کند .گومز فصل خوبی
را با والنسیا پشت سرگذاشت .او در رقابتهای یورو 2016
هم عملکرد خوبی از خود نشــان داد و جام قهرمانی را
باالی ســر برد .این بازیکن پرتگالی تاکید کرد که بعد از
پیوستن به بارســلونا با رونالدو صحبت کرده است .او از
بازیکنان مورد عالقه خود در مســتطیل سبز هم سخن
به میان آورد .گومز گفت :با کریســتیانو رونالدو صحبت
کردم .او به من تبریک گفت و برایم در بارســلونا آرزوی
موفقیت کرد .رونالدو االن دیگر رقیب من شــده است.
در فوتبال وقتی یک بازیکن وارد زمین می شــود دیگر

رفاقتی وجود ندارد و هر کســی باید نهایت تالش خود را
به کار گیرد تا پیروز میدان شود .من در تیم ملی روزهای
خوبی را با رونالدو پشــت سرگذاشتم و االن نوبت مسی
رسیده است و میخواهم با این بازیکن خوش باشم.
او ادامه داد :بارســلونا را انتخاب کردم چرا که این تیم
بهترین فوتبال را به نمایش میگذارد .با ســبک بازی که
بارســلونا دارد یک بازیکن هر روز چیزهای جدیدی را
یاد میگیرد .بسیار خوشــحالم که به چنین تیم بزرگی
پیوســتهام .امیدوارم که بهترین بازیهای خود را برای
بارســلونا به نمایش گذارم .این بازیکن در پایان سخنان
خود درباره الگوهای او در مستطیل سبز گفت :وقتی بچه
بودم رونالدو برازیلی الگوی من بود .زیدان و اینیســتا را
هم بسیار دوست داشتم .االن الگوی من اینیستا است که
خوشبختانه با او همبازی شدهام .نهایت تالش خود را به
کار میگیرم تا از ایــن بازیکن بزرگ چیزهای زیادی یاد
بگیرم و از بازی کردن در کنار او لذت برم.

