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وزیر انرژی اسرائیل:

ایران به توافق اتمی پایبند بوده است

یووال اشــتاینیتز میگوید توافق هستهای
ایران و غرب «توافق بدی» اســت ،اما ایران
در یک سال گذشته به آن پایبند بوده است.
پیش از او وزیر دفاع اسرائیل برجام را با توافق
فرانسه و بریتانیا با آلمان نازی مقایسه کرده
بود.
وزیر انرژی اســرائیل روز یکشنبه ( ۷اگست)
در برنامهای رادیویی گفت که در نخســتین
ســال اجرای برجام ،اقدامی کــه ناقض آن
باشد ،از طرف ایرانی دیده نشده است .یووال
اشتاینیتز در عین حال توافق هستهای ایران

با قدرتهای جهانی را «توافق بدی» میداند
و معتقد اســت ،برای قضاگســت در مورد
«موفقیتآمیز» بودن ایــن توافق هنوز زود
است.
آویگدور لیبرمن ،وزیر دفاع اسرائیل از حزب
ملیگرای «اسرائیل خانه ما» در روزهای اخیر
توافق ایران و  ۱+۵بر سر برنامه هستهای ایران
را با توافق  ۱۹۳۸مونیخ مقایسه کرده بود .در
توافق مونیخ ،فرانسه و بریتانیا موافقت کردند
که مناطق مرزی چکسلواکی سابق با آلمان و
اتریش به خاک آلمان نازی اضافه شود.

شکست حزب حاکم
آفریقای جنوبی در
انتخابات محلی

نتایج نهایــی انتخابات محلــی در آفریقای جنوبی
حاکیست که حزب حاکم کنگره ملی آفریقا از زمان به
قدرت رسیدن پس از پایان دوران آپارتاید ،شکست
سنگینی را متحمل شده است.
این حزب موفق شــد تا در ژوهانسبورگ ،بزرگترین
شهر آفریقای جنوبی کرسیهای خود را حفظ کند اما
پس از اعالم نتایــج ،حزب مخالف اتحاد دموکراتیک
در پرتوریا ،پایتخــت ،و پورت الیزابت از حزب حاکم
پیشــی گرفت .در همین حال جاکــوب زوما ،رئیس
جمهوری آفریقای جنوبی ،تالش کرد که پس از اعالم
نتایج تلخ حزبش ،چهره آرامی داشته باشد.
او گفت که انتخابات محلی نشان داده که دموکراسی
در آن کشور به بلوغ خود رسیده است( .بی بی سی)

این موضعگیری وزیر دفاع اسرائیل به کنایهای
توهینآمیز به بــاراک اوباما ،رئیس جمهوری
آمریکا ،تعبیر شــد .اوباما روز پنجشنبه (۴
اگست) بار دیگر از برجام دفاع کرده بود.
دفتر بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل،
پس از ســخنان وزیر دفاع این کشور تأکید
کرد که اسرائیل «متحدی نزدیکتر از آمریکا»
ندارد .نتانیاهو خود از مخالفان سرسخت توافق
هستهای با ایران بود و پیش از امضای برجام
در محافل مختلف بارها نسبت به «پیامدهای
منفی» آن هشدار داده بود( .دویچه وله)

نظر ســنجی های اخیر نارضایتی وسیع
مردم آلمان نســبت به سیاســت مرکل
صدراعظم آلمــان در قبــال مهاجرین
را نشــان می دهــد .کاودر رئیس جناح
پارلمانی احزاب متحــد گفت که این امر
دلیلی برای دستپاچگی نیست.
فولکر کاودر ،رئیس جناح پارلمانی احزاب
متحد «سوسیال مسیحی» و «دموکرات
مسیحی» آلمان در ارتباط با انتقاد درون
حزبی از سیاســت مهاجرین در آلمان،
ضرورت برای تغییــر در این مورد را نمی
بیند.
کاودر روز شــنبه به روزنامه های گروه
رسانه های آلمانی گفت« :ما در قدم اول
به دلیل تصویب توافقنامه میان اتحادیه

اروپا و ترکیه ،موفقانه در این راســتا کار
کرده ایم تا مهاجرین بســیاری کمی به
آلمان بیایند».
او افزود که برای کاهش دراز مدت آمدن
مهاجرین ،باید مبارزه با عوامل مهاجرت
تشــدید شــود .کاودر تاکید کرد که در
آلمان حاال توجه اساســی بــر ادغام آن
مهاجرینی صــورت می گیرد که دورنمای
ماندن در آلمان را دارند.
در پایان هفته قانون جدید ادغام اجرایی
شــد که امکانــات اضافی بــرای ادغام
مهاجرین در جامعه آلمان را در نظر دارد
و نیز برمبنای آن تدابیر بیشتر جدی علیه
آنانی که از ادغام ســرباز می زنند ،اتخاذ
خواهد شد( .دویچه وله)

قدرت را قبضه می کند

رهبر حزب راســتگرای اتریش کودتای
ناکام در ترکیــه و عواقب آن را با واقعه
آتش سوزی «رایشس تاگ» یا ساختمان
پارلمان در دوران آلمان نازی مقایسه کرد.
رئیس جمهــور اردوغان تاکنون هرگونه
دست داشــتن در این کودتا را کتمان
کرده است .هاینس کریستین ستراخه،
رهبر حزب راستگرای «آزادی» اتریش
کودتای نافرجام در ترکیه و دســتگیری
های گسترده آن را با واقعه آتش سوزی
در «رایشس تاگ» موازی و مشابه خواند.
ســتراخه در مصاحبه ای که روز شنبه
منتشر شد ،گفته است« :بیش از همه به
نظر می رسد که این یک کودتای هدایت
شده (ساختگی) بوده که در نهایت بتواند
راه را برای ریاست جمهوری دیکتاتوری
اردوغان هموار بسازد» .او در ادامه گفته
است« :او سپس تمام قدرت را در چنگ
خود گرفت؛ {اما} با یک فهرست از قبل

تعیین شده».
در ســال  ،1933هیتلر و نازی ها آتش
سوزی ســاختمان پارلمان یا «رایشس
تاگ» را بهانه ای برای نقض آزادی های
مدنی ساختند و احزاب مخالف از جمله
کمونیست های آلمان را سرکوب کردند.
رهبر حزب راســتگرای اتریش گفته
اســت« :ما چنین میکانیــزم هایی را
به شــدت در تاریخ تجربه کرده ایم؛
به عنــوان مثال واقعه آتش ســوزی
«رایشــس تاگ» که پس از آن یک نفر
نهایتا تمام قــدرت را قبضه کرد» .در
ســال  ،1933نازی ها آتش سوزی در
ســاختمان پارلمان آلمان را به عنوان
نشــانه ای از تالش کمونیست ها برای
براندازی حکومت تلقــی کردند .این
واقعه دستاویزی شد برای نقض آزادی
های مدنی و قدرت گرفتن آدولف هیتلر
در آلمان( .دویچه وله)

این سیستم شده اند .روســیه گفته است که در مورد
رأی کمیته بین المللی پارالمپیک درخواست تجدیدنظر
خواهد کرد .ماه گذشته کمیته بین المللی المپیک حاضر
نشد کل تیم روسیه را از شرکت در بازیهای المپیک ریو
محروم کند .این تصمیم با انتقادهای گسترده ای روبرو
شد( .بی بی سی)

نیروهای امنیتی عراق از کشــته شدن  ۵راننده تاکسی به
دست افراد گروه موســوم به دولت اسالمی ،داعش ،خبر
دادهاند.
گفته شده که این رانندهها متهم بودند که غیرنظامیان را از
مناطق تحت کنترل این گروه خارج کردهاند.
براســاس این گزارش ،مردم و خانواده های این راننده ها
وادار شده بودند تا کشته شدن آنها را تماشا کنند.
این حادثه در غرب شــهرقائم در والیت انبار صورت گرفته
است.
داعش هشدار داده هر کسی بخواهد از نواحی تحت کنترل
این گروه فرار کند ،به سرنوشت مشابهی دچار می شود.
روز شــنبه هم یک فرمانده ارشد کرد گفته بود داعش ،به
هزاران روســتایی عراقی اجازه نــداده که از منطقه تحت
کنترل این گروه در شمال عراق خارج شوند.
در ماههای گذشته گروه داعش کنترل برخی مناطق تحت
کنترل خود در عــراق را از دســت داده و در واکنش ،به
حمالت انتحاری روی آورده است( .بی بی سی)

شورشیان سوریه محاصره
شهر حلب را شکستند

رهبر حزب راستگرای اتریش :حمله پانزده بمبگذار انتحاری در
اردوغان به بهانه کودتا همه
جنوب موصل

روسیه از شرکت در مسابقات
پارالمپیک ریو محروم شد

کمیته بین المللی پارالمپیک ،تمام ورزشکاران روسیه
را به دلیــل «برنامه دوپینگ مــورد حمایت دولت» از
شــرکت در بازیهای پارالمپیک ریو که قرار است ماه
آینده برگزار شود محروم کرد.
فیلیپ کروان ،رئیس این کمیته گفت که سیستم ورزشی
روسیه ناکارآمد و فاسد است و ورزشکاران روس قربانی

کاودر بر ادامه سیاست آلمان
در قبال مهاجرین تاکید کرد

داعش  ۵راننده تکسی
را به اتهام فراری دادن
غیرنظامیان کشت

به گفته نیروهــای امنیتی عراق ،اعضای
گروه موســوم به دولت اسالمی (داعش)
دست به مجموعه حمالتی در جنوب شهر
موصل زدهانــد که در یکی از این حمالت
پانزده بمبگــذار انتحاری که کمربندهای
انفجاری پوشیده بودند ،تالش کردند خود
را منفجر کنند.
تعدادی از این بمبگــذاران هدف گلوله
ســربازان عراقی قرار گرفته و کشــته
شدند ،اما شماری دیگر از این بمبگذاران
توانستند کمربندهای خود را منفجر کنند.
درجریان این حمــات  ۶مأمور امنیتی

ونگر :زالتان در لیگ
انگلیس به مشکل میخورد

سرمربی آرســنال به ستایش از خرید سوئدی شیاطین
ســرخ پرداخت با این حال از مشکل بزرگ او در لیگ
جزیره هم ســخن به میــان آورد .به نقل از اســکای
اســپورت ،زالتان ایبراهیموویچ در فصــل جابجایی
تابســتانی بعد از اینکه قراردادش با پاری سن ژرمن به
پایان رسید تصمیم گرفت منچستریونایتد را به عنوان
مقصد بعدی انتخاب کند .پیوستن این بازیکن سویدنی
به شیاطین سرخ یکی از بزرگترین خریدهای تابستانی
لیگ جزیره بود .آرســن ونگر هم به ستایش از زالتان
پرداخت ولــی تاکید کرد این بازیکــن بزرگ در لیگ
جزیره به مشــکل میخورد .سرمربی توپچی ها گفت:
زالتان بازیکن بزرگی اســت .او فصل قبل نشان داد چه
آمادگی باالیی دارد اما باید بداند لیگ جزیره بســیار
متفاوت است .او تکنیک باالیی دارد ،زیبا بازی می کند
و مهــم تر از همه اینکه انگیز و تمایل زیادی به پیروزی
دارد .با این حال باید بداند به سال های پایانی فوتبالش
نزدیک شده است.

عراق کشته شــدند .ارتش عراق اعالم
کرده که ســرانجام با پشــتیبانی هوایی
نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا توانسته
تمامی این حمالت را دفع کند.
داعش از ســال  ۲۰۱۴بخشهای مهمی از
شمال عراق را تصرف کرده است .با وجود این
در چند ماه گذشته ،نیروهای دولت عراق با
همکاری شبه نظامیان شیعه ،پیشمرگههای
اقلیم کردستان و شبهنظامیان قبایل سنی
این کشــور موفق شدهاند شهرهای مهمی
چون فلوجــه و رمــادی را از داعش پس
بگیرند( .بی بی سی)

شورشیان ســوریه ادعا کرده اند که محاصره سه هفته ای
شهر حلب توسط نیروهای حکومت را شکسته اند .اگر این
خبر تایید شود ،محاسبه رژیم ســوریه را که زیر حمایت
روسیه قرار دارد ،بر هم می زند.
شورشیان گفته اند که محاصره شــهر حلب را با گشودن
راه جدیدی در جنوب غرب این شــهر در هم شکسته اند.
شورشــیان و گروه های مختلف اســامگرا از  31جوالی
تاکنون تالش کرده اند تا محاصره مناطق شرقی شهر حلب
را در هم بشکنند.
این مناطق که حدود  250هزار نفر سکنه دارد ،در محاصره
نیروهای حکومتی بوده است.
از هنگام آغاز ناآرامی و جنگ داخلی در ســوریه در سال
 ،2011تاکنون کم از کم  280هزار تن کشته و نیمی از نفوس
این کشور بیجا شده اند.
گروه اسالمگرای «احرار الشام» در صفحه تویتر خود نوشته
است که شورشیان روز شــنبه کنترول منطقه «راموسه»
واقع در جنوب غرب شهر را به دست گرفته اند و «راه را به
سوی حلب گشوده اند».
یک خبرنگار آژانس «فرانس پرس» در شــرق حلب گفته
اســت که مردم به جاده ها برآمده اند و به رسم شادمانی،
«فیر هوایی» کرده اند.
در همین حال« ،دیده بان حقوق بشر سوریه» که مقر آن در
بریتانیا است ،گفته است که در جریان درگیری های تازه در
اطراف حلب ،بیش از  500جنگجوی شورشــیان و سربازان
حکومت کشته شده اند .این سازمان گفته است که در این
حمالت تهاجمی همچنان  130فــرد ملکی جان خود را از
دست داده اند.
با این همه« ،المنار» تلویزیون لبنانی که از سوی حزب اهلل
نشرات دارد ،ســقوط منطقه «راموسه» یا شکسته شدن
محاصره شــهر حلب را تکذیب کرده است .قابل یادآوری
اســت که نیروهای «حزب اهلل» در کنار نیروهای حکومت
سوریه می جنگند( .دویچه وله)

هندرسون :پیروزی تاریخی برابر
بهترین تیم جهان به دست آوردیم

کاپیتان لیورپول پیروزی برابر بارسلونا را آن هم با چهار
گل تاریخی دانست و از انگیزه باالی قرمز پوشان آنفیلد
ســخن به میان آورد .به نقل از اسکای اسپورت ،لیورپول
دست به کار بزرگی زد و بارسلونا را در دیداری دوستانه با
نتیجه چهار بر صفر شکست داد تا یک هفته قبل از شروع
لیگ جزیره ،ثابت کند در شرایط خوبی به سر می برد.
جوردن هندرســون بعد از بازی گفت :شــبی تاریخی را
پشتسر گذاشــتیم .پیروزی شدن برابر بارسلونا آن هم
با این نتیجه را پیش بینی نمی کردیم .با این حال نشــان
دادیم در شرایط خوبی به سر می بریم.
ســتاره تیم ملی فوتبال انگلیس ادامه داد :برابر یکی از

بهترین تیم های جهان به پیروزی دست یافتیم .بارسلونا
بهترین بازیکنــان را در اختیار دارد .با این حال با اقتدار
این تیم را شکست دادیم .از هوادارانی که حمایت زیادی
از ما داشــتند تشکر می کنیم .برای بهتر شدن و رسیدن
به شــرایط آرمانی به حمایت هواداران نیاز داریم .بسیار
خوشحالم که این نتیجه بزرگ را رقم زدیم .امیدوارم در
فصل جدید هم این نتایج تکرار شوند.
لیورپول در نخستین بازی خود در آغاز لیگ برتر انگلیس
به مصاف آرســنال خواهد بود که این حساس ترین بازی
هفته نخست است .فصل جدید لیگ جزیره از شنبه هفته
بعد آغاز خواهد شد.

پیروزی یوونتوس و چلسی
در دیدار های دوستانه

نافرمانی ستاره یونایتد از دستور مورینیو

ستاره بلجیمی منچســتر یونایتد حاضر نشد دستور
مورینیو برای تمریــن کردن با تیم دوم را قبول کند تا
در آستانه جدایی از شیاطین سرخ قرار گیرد.
به نقل از دیلی میرر ،عدنان یانوزای از بازیکنانی است
که آینده درخشــانی برای او پیش بینی می شود اما به
نظر می رســد که این بازیکن جایی در یونایتد ندارد و
باید این تیــم را ترک کند .روزنامه دیلی میرر انگلیس
نوشت که ستاره جوان شــیاطین سرخ از دستور ژوزه
مورینیو برای تمرین کردن با تیم دوم یونایتد ســر باز
زده و آن را توهینی به خود دانسته است .این روزنامه

نوشت :مورینیو به یانوزای گفته بود تا رسیدن به شرایط
آرمانی ،با تیم دوم تمرین کند اما این بازیکن جوان نه
تنها دســتور مورینیو را اجرا نکرد بلکه آن را توهینی
به خود دانســت .به نظر می رسد این بازیکن نمیتواند
با مورینیو کار کند و باید منتظر جداییاش از شیاطین
سرخ باشــیم .یانوزای تنها بازیکنی نیست که مورینیو
دستور داد تا با تیم دوم تمرین کند .این مربی پرتگالی
چنین برخوردی را هم با باستین شواین اشتایگر داشت
اما کاپیتان سابق ژرمنها برخالف یانوزای حاضر شد با
تیم دوم تمرین کند.

دل بوسکه بازنشسته شد

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال اســپانیا و باشگاه رئال
مادرید از بازنشســتگی خود خبــر داد و تاکید کرد که
تصمیــم او برای خداحافظی از دنیــای مربیگری قطعی
است.
به نقل از مارکا ،ویســنته دل بوسکه سرمربی تیم ملی
فوتبال اســپانیا که بعد از ناکامــی در رقابتهای یورو
 ۲۰۱۶از هدایت الروخا کنــاره گیری کرد تصمیم گرفت
برای همیشــه از دنیای مربیگری خداحافظی و خود را
بازنشسته کند.
او در گفتوگویی که با مارکا داشت تاکید کرد که تصمیم
او قطعی است و دیگر به دنیای مربیگری برنخواهد گشت.
دل بوسکه در ســال  ۱۹۸۷با هدایت کاستیا وارد دنیای
مربیگری شد و از ســال  ۱۹۹۴تا  ۲۰۰۳هدایت رئال را
برعهده گرفت و نتایج درخشــانی با این تیم به دســت
آورد .او یک فصل هم در لیگ ترکیه مربیگری کرد و بعد
از آن در ســال  ۲۰۰۸هدایت الروخا را برعهده گرفت و
موفق شد با این تیم قهرمانی در جام جهانی  ۲۰۱۰و یورو
 ۲۰۱۲را به دســت آورد تا به تنها مربی در تاریخ اسپانیا
تبدیل شود که هم قهرمانی در جام جهانی را در کارنامه
داشت و هم قهرمانی در یورو را.

یوونتوس و چلســی در بازی هایی دوستانه به ترتیب
وستهام و وردربرمن را شکست دادند .تیم های وستهام
و یوونتوس عصر یکشــنبه در افتتاحیه ورزشگاه همرز
به مصاف هم رفتند که تیم ایتالیایی ســه بر دو پیروز
شــد .پائولو دیباال در دقیقه  18گل نخست بازی را به
ثمر رســاند .دقایقی بعد ماریو مانزوکیچ گل دوم را به
ثمر رساند .اندی کارول توانست یک گل را در نیمه اول
جبران کند .گونسالو ایگواین در دقیقه  46به میدان آمد
تا نخستین بازی اش را برای یوونتوس انجام دهد .اندی
کارول در ادامه گل دوم خود و تمیش را به ثمر رساند تا
بازی به تساوی برسد اما سیمونه زاتزا در دقایق پایانی
بازی گل پیروزی را وارد دروازه وســتهام کرد .در دیگر
بازی دوستانه چلسی مهمان وردربرمن بود .این دیدار با
نتیجه چهار بر دو به پایان رسید .ادن هازارد و اسکار در
دقایق ابتدایی بازی برای چلسی گلزنی کردند.در ادامه
کلودیو پیزارو از روی نقطه پنالتی گل نخست تیمش را
به ثمر رســاند اما دیگو کاستا در دقیقه  45گل دیگری
برای تیم انگلیسی به ثمر رساند .چلسی باز هم دروازه
خود را در دقیقه  65باز شده دید و در نهایت گل پایانی
بازی را پدرو رودریگس وارد دروازه وردربرمن کرد.

اوالس :پاریسنژرمن
فوتبال فرانسه را نابوده
کرده است

رییس باشگاه لیون با وجود آنکه اعتراف کرد پاری سن
ژرمن شایســته قهرمانی در سوپرجام فرانسه بود اما به
انتقاد از سیاستهای این باشــگاه پرداخت .به نقل از
 ،beIn Sportپاری سن ژرمن در سوپرجام فرانسه کار
راحتی پیشرو داشت و موفق شد با نتیجه قاطع چهار بر
یک برابر لیون به پیروزی برسد و جام قهرمانی را باالی
سر ببرد .ژان میشل اوالس بعد از شکست سنگین برابر
پاری سن ژرمن سخنان تندی را علیه باشگاه حریف بر
زبــان آورد .او گفت :قبل از هر چیز باید بگویم که پاری
سن ژرمن بازی بسیار بهتری را نسبت به لیون به نمایش
گذاشت و شایســته این پیروزی هم بود .بسیار بد بازی
کردیم و حریف ســریع تر و بهتر ظاهر شــد اما نباید
فراموش کرد که فاصله زیادی بین دو تیم وجود دارد.

مدال طال برای گزارشگر افسانهای
بسکتبال

بازیکنان تیم ملی بســکتبال آمریــکا می خواهند در
صــورت قهرمانــی در المپیک ،مدال طالیشــان را به
گزارشگر محبوب این کشور اهدا کنند.
به نقل از آس ،مهــم ترین غایب تیم ملی بســکتبال
آمریــکا در المپیک ریودوژانیرو ،لبرون جیمز نیســت.
اســتفان کریگ هم نیست بلکه کرایگ ساگر ،گزارشگر
افسانهای شبکه تورنر اسپورت است .او بیشتر زمان خود
را در  NBAگذرانده اســت اما به دلیل بیماری نتوانست
به برازیل ســفر و تیم ملی را همراهی کند .روزنامهنگار

آمریکایی چند سال اســت از بیماری سرطان خون رنج
میبرد .ساگر برای درمان مجبور شد در کشورش بماند .او
سومین دوره پرتو درمانی را خواهد گذارند .ساگر امیدوار
بود این درمان پس از المپیــک ریو انجام پذیرد اما این
اتفاق نیفتاد .بازیکنان تیم ملی بسکتبال آمریکا در تور
هوستون توانسته بودند با ساگر دیدار کنند .آنها پیامی
احساسی برای گزارشگر آمریکایی فرستادند .بازیکنان
تیم ملی امیدوارند مدال طالی المپیک را کسب کنند تا
بتوانند آن را بر گردن ساگر بیندازند.

توقف آلکمار برابر هیرنوین

آلکمار و هیرنوین به تساوی دو بر دو رسیدند.
هفته نخســت لیگ یک هالند یکشنبه پیگیری
شد .در مهمترین بازی دو تیم آلکمار و هیرنوین
به مصاف هــم رفتند که این دیدار با نتیجه دو بر
دو به پایان رسید.
گل نخســت بازی توسط مارکوس هنریکسن در
دقیقه  ۳۳به ثمر رســید امــا  ۷دقیقه بعد آربر
زنلی گل تساوی را وارد دروازه میزبان کرد .نیمه
نخست با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در نیمــه دوم داور به نفع آلکمار پنالتی گرفت و
ووتر وگورست توانست این ضربه را تبدیل به گل
کند .در ادامه با وجود اینکه هیرنوین  ۱۰نفره شد
توانست گل تساوی را به ثمر برساند.

