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روسیه :جنگنده ما سخنگوی داعش
را کشت

وزارت دفاع روســیه میگوید حمله هوایی
روســیه منجر به کشــته شــدن ابو محمد
العدنانی ،ســخنگوی گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش) شــده است .وبسایت اعماق
که با داعش مرتبط است پیشتر تائید کرد که

ابو محمد العدنانی در والیت حلب کشته شده
اســت .این اولین بار است که روسیه میگوید
یکی از رهبران اصلی داعش را کشته است.
وزارت دفاع روسیه گفته است که عدنانی روز
سهشنبه در حمالت هوایی جنگنده سوخو-

ایران از ترکیه خواست
عملیات نظامی در سوریه
را متوقف کند

بهرام قاسمی ،ســخنگوی وزارت خارجه جمهوری
اســامی میگوید حضور ارتش ترکیه در ســوریه
وضعیت جنگ داخلی این کشور را پیچیدهتر میکند.
دولت ایران خواستار آن شده تا ترکیه هر چه زودتر
عملیات نظامیدر سوریه را پایان دهد.
بهرام قاســمی ،ســخنگوی وزارت خارجــه ایران،
چهارشــنبه با ابراز نگرانی از تداوم عملیات نظامی
ترکیه در ســوریه گفت« :در روند مبارزه با تروریسم
هرگونه توســل به شیوههایی که بر حاکمیت سیاسی
و اقتدار مشروع دولت مرکزی سایه افکند ،غیر قابل
قبول خواهد بود».
خبرگزاری ایرنا به نقل از قاسمی نوشت حق حاکمیت
سیاســی و تمامیت ارضی و مشروعیت دولت سوریه
باید از سوی همه کشورها مورد احترام باشد و دولت
قانونی این کشور نباید در مقابله با تروریسم تضعیف
شود.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت« :اگرچه مبارزه
با تروریسم و تالش برای حفظ ثبات و امنیت منطقه
یک اصل غیر قابل تغییر و مهم در سیاســت خارجی
کشورهای صلحطلب منطقه اســت ،اما این موضوع
نمیتواند و نباید توجیهــی بر نقض تمامیت ارضی و
انجام عملیات نظامی در قلمرو کشــوری دیگر بدون
هماهنگی با دولــت مرکــزی و بیاعتنایی به حق
حاکمیت ملی آن کشور باشد( ».دویچه وله)

 ۳۴روسیه به روســتای ام حوش کشته شده
است .آمریکا پیشتر گفته بود که جنگندههای
این کشور عدنانی را در شهر الباب هدف قرار
داده ولی هنوز در حال بررسی نتایج این حمله
است .روســیه گفته است که عدنانی ،یکی از
 ۴٠پیکارجویی اســت که در این حمله هوایی
جنگنده روسی کشته شده است .وزارت دفاع
روسیه تاکید کرده که این اطالعات را از طریق
چندین شــبکه اطالعاتی تائید کرده است.
عدنانی یکی از مهمتریــن رهبران داعش به
شمار میرفت و آمریکا برای یافتنش جایزهای
 ۵میلیــون دالر تعیین کرده بود .آمریکا گفته
اســت عدنانی «هماهنگکننــده تحرکات
نیروهای داعش بود ،مســتقیما به تشــویق
حمالت انفرادی به غیرنظامیان و خدمه نظامی
میپرداخت و به طور فعال در پی جذب نیروی
جدید بود».
مرگ او ضرب ه ســنگینی به داعــش در زمانی
وارد میکنــد که این گروه در ســوریه و عراق
شکستهای پی در پی خورده است( .بی بی سی)

بمبگذاری مقابل هتلی در
موگادیشو جان  ۲۲نفر
را گرفت

انفجار یک الری حامــل مواد منفجره
در مقابل هتلی در موگادیشــو پایتخت
سومالیا باعث مرگ  ۲۲نفر در یک ناحیه
به شدت تحت محافظت در نزدیکی کاخ
ریاست جمهوری شده است.
یک گزارشــگر بی بی سی می گوید که
سیاســتمداران هم در میان زخمی ها
هستند .گروه اسالم گرای الشباب که با
القاعده مرتبط است مسئولیت این حمله
را به عهده گرفته است .هتل لیگ جوانان
سومالیا (اس وای ال) اغلب محل نشست
مقام های دولتی اســت و قبال هم هدف

حمله پیکارجویان بوده است.
صبح سه شــنبه در زمان انفجار یک
کنفرانس امنیتی در هتل در جریان بود.
علی نور افســر پولیس در موگادیشو
به خبرگزاری آسوشــیتدپرس گفت:
«نیروهای امنیتی سعی کردند بمبگذار
را که از جاده های پشــتی استفاده می
کرد پیش از ســرعت گرفتن و گذر از
ایست بازرسی در نزدیکی کاخ ریاست
جمهوری متوقف کنند».
«او با تیر های پنچر خود را به نزدیکی
دروازه دولت رساند( ».بی بی سی)

دستگیری تمامی ورزشکاران
المپیکی زیمبابوه!

مرکل :معضله پناهجویان
«مدت طوالنی نادیده
گرفته شده بود»

انگال مرکل به اشــتباهاتی که در سیاست پناهجویان در
آلمان صورت گرفته است ،اعتراف کرد .او اما این اشتباهات
را به خصوص در گذشــته می بیند .او تاکید کرده است که
تغییرات بزرگ به دلیل مهاجران در آلمان به وجود نمی آید.
با وجود این نظر انگال مرکل ،صدراعظم آلمان که شهرت زیاد
پیدا کرده و همــواره در قبال بحران پناهجویان تکرار کرده
اســت« :ما می توانیم موفق گردیم» ،او می تواند از خود در
سیاســت های پناهندگی انتقاد نیز کند .مرکل به روزنامه
آلمانی «زود دویچه ســایتونگ» گفته است که «ما آلمانی
ها نیز مدت زمان طوالنی مشــکل را نادیده گرفته بودیم و
نیازمندی یک راه حل اروپایی در قبال مهاجران را از نظر دور
نگهداشتیم ».او در ادامه گفته است که در واقع در سال ۲۰۰۴
و  ،۲۰۰۵شمار زیاد پناهجویان به اروپا آمدند و «ما اسپانیا و
دیگر کشورها را گذاشــتیم که با این مشکل در مرزها کنار
بیایند» .صدراعظم آلمان همچنین گفت که «و بله ،ما در برابر
تقسیم متناســب پناهجویان ایستادگی کردیم ».جمهوری
فدرال آلمان پس از دریافت شــمار زیــادی پناهجویان از
یوگسالوی سابق ،خوش بود که کشــورهای دیگر در آغاز
مجبور به کنار آمدن با این مســئله بودند .مرکل گفت« :من
نمی توانم از این امر انکار کنم ».مرکل گفته اســت که باید
برای یک راه حل عادالنه در سطح اروپا توانایی بیشتر داشت.
مرکل تاکید کرد که همچنین برلین در برابر اصالحات الزم در
اتحادیه اروپا دیــر زمانی مقاوت کرد .او گفت که این امر در
مورد حفاظت از مرزهای خارجی منطقه شینگن نیز صدق می
کند .آلمان هم از جمله کشورهای بود که همیشه دنبال مدل
های جدید چون فرونتکس «اداره محافظت از مرز های اروپا»
نبوده اســت که احتماال حاکمیت کشورهای عضو را محدود
می کند( .دویچه وله)

تخلیه بخشهایی از میدان
هوایی فرانکفورت در پی
اخطار امنیتی

بخشهایی از میدان هوایی فرانکفورت پس از آنکه یکی از
مسافران پیش از تکمیل بازرسیهای امنیتی از گیت رد شد،
تخلیه شدند .پولیس میگوید فرد مورد نظر هنوز پیدا نشده
و مشخص نیست این رخداد تصادفی یا برنامهریزی شده بوده
است .حساب کاربری «فراپورت» ،شرکت بهرهبردار میدان
هوایی فرانکفورت ،روز چهارشــنبه توییت کرد که یکی از
مسافران پیش از تکمیل بازرسیهای امنیتی از بخش کنترل
ترمینال یک
رد شده است .به همین دلیل پولیس دو بخش از
ِ
میدان هوایی را تخلیه کرده تا مسافران حاضر در این بخشها
بار دیگر کنترل شوند .به گفتهی یک سخنگوی فراپورت ،این
موضوع منجر به بروز تأخیر در پروازها خواهد شد؛ تأخیری
که ابعاد آن مشخص نیست.یک سخنگوی پولیس آلمان گفته
است که مشخص نیست فرد مورد نظر تصادفی یا به صورت
برنامهریزیشده از گیت رد شده است .این فرد هنوز بازداشت
نشــده و مشخص نیست که آیا شئیای غیرقانونی به همراه
داشته اســت یا خیر .میدان هوایی بینالمللی فرانکفورت
سومین میدان هوایی پرتردد در قاره اروپا به شمار میرود.
سال گذشته مجموعا  ۶۱میلیون مسافر از این میدان هوایی
جابهجا شدند( .دویچه وله)

جو هارت به تورینو پیوست

دروازهبــان ملیپوش چند فصل قبل منچسترســیتی در
نهایت با جدایی از این تیم راهی تورینو شــد و به این تیم
ایتالیایی پیوست.
به نقل از گاردین ،جو هارت دروازهبان منچسترســیتی که
در برنامههای پپ گواردیوال جایی نداشت در نهایت مقصد
بعدی خودش را انتخاب کرد و به لیگ ایتالیا رفت تا پیراهن
تورینو را در ادامه فصل به تن کند.
جــو هارت با قرارداد قرضی و بــرای یک فصل به این تیم
ایتالیایی پیوسته اســت .این دروازهبان بعد از پیوستن به
تورینو گفت :زندگی حرفهای مــن این طور رقم خورد که
اینجا در تورینو باشم و حضور در لیگ ایتالیا را تجربه کنم.
برای من ســخت بود که از منچسترســیتی جدا شوم ولی
مطمئنم که در تورینو چیزهــای زیادی یاد خواهم گرفت.
دوست دارم که روزهای خوبی در تورینو داشته باشم.

فابرگاس :با کونته مشکلی
ندارم و در چلسی میمانم

رییس جمهور زیمبابوه با بازداشــت تمامی ورزشکاران
المپیکی این کشور خواستار بازگرداندن پول صرف شده
برای آنها جهت آزادی آنها شد.
به نقــل از گلوبو برازیل ،کاروان کشــور زیمبابوه با 31
ورزشــکار در رقابتهای المپیک ریو شرکت کرد که در
نهایت به هیچ مدالی هم دست پیدا نکرد .این اتفاق باعث
عصبانیت موگابه رییس جمهور کشور زیمبابوه شد و به
همین خاطر دستور داد تمام ورزشکاران این کشور که در
المپیک ریو حاضر بودند دستگیر شوند .دلیل دستگیری
این ورزشکاران عدم کســب مدال در المپیک ریو بوده
است.
روبرت موگابه رییــس جمهور زیمبابوه معتقد اســت
هزینه زیادی صرف این ورزشکاران شده است و آنها با
بیدقتی و بیمسئولیتی نتوانستند مدال کسب کنند و به
همین خاطر تمامی ورزشکاران المپیکی کشور زیمبابوه

اکنون دستگیر شدهاند.
موگابه با انتشــار بیانیهای گفت« :ما پول کشور را هدر
دادیم و ورزشکارانی مثل موش را به المپیک فرستادیم.
اگر آماده نیســتید برای چه به المپیک میروید .آنها
حتی مس یا قلع هم کسب نکردند چه برسد به مدالهای
دیگر .پس ما برای چه پول کشور را صرف این ورزشکاران
کنیم و هدر دهیم .اگر میخواســتیم چند نفر را غربال
میکردیم و به برازیل میفرستادیم تا سرود کشورمان را
بخوانند و در مراسم افتتاحیه رژه بروند .افرادی به مراتب
زیباتر از این ورزشکاران در کشورمان و دانشگاهها داریم
که آنها را به المپیک نفرستادیم تا این افراد را بفرستیم.
با این پول میتوانستیم مکتب بسازیم».
رییس جمهــور زیمبابــوه میگوید تا زمانــی که این
ورزشکاران پولی که صرفشان در المپیک ریو شده است
بازنگردانند ،در حبس خواهند بود.

والنسیا :مورینیو میخواهد ما مثل
قهرمانان فکر کنیم
مدافع اکوادوری منچستریونایتد میگوید ژوزه مورینیو
تاثیر خودش را در این تیم داشــته و باعث شــده همه
بازیکنان یونایتد مثل قهرمانان فکر کنند.
به نقل از ایندیپندنت ،ژوزه مورینیو از ابتدای فصل هدایت
منچستریونایتد را بر عهده گرفت و توانست با این تیم جام
خیریه را به دست بیاورد و در لیگ برتر نیز بعد از سه هفته
با کسب سه برد به همراه سیتی و چلسی توانسته تیمش را
در صدر جدول نگه دارد.
آنتونیو والنسیا ،مدافع اکوادوری منچستریونایتد درباره
حضور مورینیو در این تیم و تاثیــر باالیی که این مربی
داشته است ،به صحبت پرداخت و گفت :من فکر میکنم
یکی از کارهایی کــه ژوزه انجام داد این بود که اعتماد به
نفس بازیکنان را باال برد و جو مثبتی را در منچستریونایتد
ایجاد کرد .او از بازیکنان میخواهد تا مثل قهرمانان فکر
کنند .همــه در یونایتد از اعتماد به نفس باالیی برخوردار
هستند.
والنســیا ادام ه داد :مورینیو با تمــام بازیکنان خصوصی

صحبت میکند و ذهنیت قهرمــان را در ذهن بازیکنان
ایجاد کرده اســت .امیدوارم همین ذهنیت در آینده نیز
ادام ه داشته باشد.
مدافع منچستریونایتد در پایان گفت :حضور زالتان قدرت
تیم ما را بیشتر کرده است .او مهاجم تمام کننده ای است
و به خوبی می داند که باید در محوطه جریمه چه کاری را
انجام دهد .ما می دانیم که باید توپ را به او برســانیم تا
بتواند گلزنی کند.

هافبک اسپانیایی چلسی می گوید مشکلی با آنتونیو کونته
سرمربی این تیم ندارد و قصد دارد به حضور خود در چلسی
ادامه دهد .به نقل از دیلی استار ،سسک فابرگاس در سال
 ۲۰۱۴با جدایی از بارســلونا راهی چلسی شد و در این تیم
توانست قهرمانی در لیگ برتر و جام اتحادیه را کسب کند
ولی در این فصل فابرگاس چندان برای تیمش بازی نکرده
است و به نظر میرســد آنتونیو کونته سرمربی سابق تیم
ملی ایتالیا اعتقادی به این بازیکن ندارد .سسک فابرگاس
با رد ادعا مبنی بر داشتن اختالف با آنتونیو کونته گفت :من
به هیچ وجه با کونته مشکلی ندارم و همواره رابطه خوبی با
مربیان خودم از جمله کونته دارم .من هم مثل بقیه بازیکنان
تالش میکنم با اثبات خودم در تمرینات نظر مربی را نسبت
به بــازی کردن تغییر بدهم .تیم ما شــرایط خوبی دارد و
بازیکنان خوبی نیــز در نقل و انتقاالت جذب کردیم و فکر
کنم حضور در ترکیب ثابت در این فصل کاری سخت است و
حضور هیچ بازیکنی در ترکیب ثابت از پیش قطعی نیست.
من امیدوارم در فصل جــاری بتوانیم لیگ انگلیس را فتح
کنیم .آنتونیو کونته مربی خوبی است و ثابت کرده میتواند
موفق عمل کند .او دوران فوق العادهای در یوونتوس داشت.

موراتا :تنها از اتلتیکومادرید
پیشنهاد نداشتم

ل مادرید اعالم کرد که تنها از باشــگاه اتلتیکو
مهاجم رئا 
پیشنهاد نداشته است.
به نقــل از آس ،آلوارو موراتا در گفتوگــو با کوپه درباره
پیشــنهاداتش از دیگر باشــگاهها ،وضعیت خود در رئال
مادرید و تیم ملی و دیگر مسائل صحبت کرد.
ل مادرید درباره پیشــنهاد اتلتیکومادرید به
مهاجم رئــا 
او گفت :با ســرمربیان زیادی صحبت کــردهام و تنها با
ســیمئونه حرف نزدم ،اما همان طور کــه گفتم رویای من
رئال مادرید است .اگر به مادرید بازنمیگشتم هرگز خودم را
نمیبخشیدم .زین الدین زیدان با من تماس گرفت و به من
ت میخواهم تو در تیم من بازی کنی .به تو اعتماد زیادی
گف 
دارم .موراتــا درباره گرت بیل هم تیمــیاش ،اظهار کرد:
در ســالهای آینده بیل بدون شک بهترین بازیکن جهان
خواهد شــد .بازیکن اسپانیایی در رابطه با اظهارات جرارد
پیکه ،گفــت :حرفی برای گفتن ندارم .قهرمان کنونی لیگ
قهرمانان مادرید اســت .دوست دارم بد بازی کنم و دوباره
فاتح این جام شــوم .بازی مادرید را بیشتر دوست دارم تا
بارسلونا را چون مادرید مستقیم تر بازی میکند.

معاون نخست وزیر کوریای
شمالی اعدام شد

یک مقام ارشــد دولت کوریای شمالی
اعدام و دو مقام دیگر توبیخ شدهاند.
ســخنگوی وزارت امور وحدت دو کوریا
در دولت کوریای جنوبی به نقل از «منابع
موثق» گفته اســت که کیم یونگ جین،
معاون نخســت وزیر کوریای شمالی در
امور آمــوزش و پرورش آن کشــور به
اعدام محکوم شــد و حکم او به اجرا در
آمد .همچنین ،کیــم یونگ چول ،رئیس
پرقدرت وزارت جبهه متحد ،مســئول
روابط بین دو کوریــای در دولت کوریای
شمالی ،به گذراندن دوره بازپروری انقالبی
و یک مقــام وزارت تبلیغات به «اقدامات
توبیخی» محکوم شدهاند.
براساس این گزارش ،معاون نخست وزیر
کوریای شــمالی در ماه جوالی تیرباران
شــد و دوره یکماهه بازپروری کیم یونگ
چول هم در در اواسط ماه اگست در یک
مزرعه روســتایی پایان یافت .کیم یونگ
جین تا ســال  ٢٠١٢سمت وزارت آموزش

و پــرورش را در اختیار داشــت و در آن
ســال ،به مقام معاونت نخست وزیر در
امور آمــوزش و پرورش ارتقا یافت .منابع
کوریای شــمالی اطالعاتی در مورد تنبیه
این ســه مقام دولتی منتشر نکردهاند اما
به گزارش رســانههای کوریای جنوبی،
دلیل محکومیــت کیم یونگ جین حضور
در مراســم عمومی با ظاهری یاس آور و
ســرخورده و علت محکومیت کیم یونگ
چول انحــراف از موازین فروتنی انقالبی
بوده اســت .اقدامات تنبیهی علیه این
سه مقام برجســته دولتی ،در صورتی که
صحت داشته باشد ،نشــانه آن است که
کیم جونگ اون ،رهبر کوریای شــمالی،
بار دیگر در صــدد تحکیم موقعیت خود
در نظــام حکومتی آن کشــور از طریق
پاکســازی افراد مظنون به عدم وفاداری
کامل به او و همچنیــن ،ایجاد جو ارعاب
برای جلوگیــری از هرگونه انتقاد برآمده
است( .بی بی سی)

قانونی برای مقابله با نفوذ
اسالمگرایان درون ارتش آلمان
ارتش آلمان با خطری از بطن خود دست
به گریبان اســت .در سالهای اخیر بیش
از  ۲۰ســرباز فعال در ایــن نهاد نظامی،
اسالمگرا تشــخیص داده شدهاند .دولت
آلمان میکوشد با اصالح قانون ،راه نفوذ
افراطگرایی به ارتش را سد کند.
دولت آلمان شــواهدی در دست دارد که
نشــان میدهند گروههای اسالمگرا به
طور هدفمند تالش میکنند از ارتش این
کشور به عنوان محلی برای آموزش نظامی
استفاده کنند« :شواهدی در دست است
که نشــان میدهند محافل اسالمگرایی
تالش میکننــد نیروهای خود را در قالب
«خدمت کوتاهمدت» وارد ارتش کنند تا

این افراد در این دورهها آموزش ببینند».
کابینهی آنگال مــرکل ،صدراعظم آلمان،
به همین دلیل روز چهارشــنبه طرحی را
تصویب میکند که بر اســاس آن از اول
جوالی  ۲۰۱۷صالحیت همــه داوطلبان
عضویت در ارتش این کشور باید به تأیید
ســازمان اطالعات ارتش آلمان ()MAD
برسد.
تا به حال التزام به قانون اساسی و ارائهی
گواهی عدم سوءپیشــینه که پولیس آن
را صــادر میکند ،برای عضویت در ارتش
کافی بود .ارتش آلمان از ســال  ۲۰۰۷تا
اپریل  ۲۰۱۶بیستودو سرباز را اسالمگرا
تشخیص داده است( .دویچه وله)

گواردیوال :هیچ تیمی بهتر از بارسلونا
بازی نمیکند

ســرمربی منچسترســیتی به تمجید از تیم سابق خود
پرداخت و عنوان کرد :هیچ تیمی به خوبی بارسلونا بازی
نمیکند.
به نقل از گاردین ،پپ گواردیوال ،ســرمربی اســپانیایی
منچسترسیتی باید در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
به همراه تیم جدید خود به مصاف بارسلونا برود .دیداری
که اهمیت باالیی برای هر دو تیم خواهد داشت.
این مربی اسپانیایی که نامش را با هدایت بارسلونا به سر
زبانها انداخت ،در گفتوگو با رادیو کاتالونیا ،درباره تقابل
با بارســلونا ،گفت :بازی با بارسلونا سختترین بازی برای
ما اســت ،چرا که آنها بهترین تیم در اروپا هستند و هیچ

تیمی به اندازه آنها خوب نیست و بهتر از بارسلونا بازی
نمیکند .حضور نیمار ،مسی و سوارس در خط حمله این
تیم باعث شــده آنها بتوانند در هر بازی تفاوتهایی را
ایجاد کنند ،ولی همه بارسلونا به خط حملهاش مربوط
نمیشود و کار زیادی پشت ساختار خط حمله بارسلونا
است.
منچسترســیتی در هفته بعد لیگ برتر باید در داربی
شهر منچســتر به مصاف یونایتد برود .دیداری که از
جذابیت باالیی برخوردار اســت ،چرا که هر دو تیم در
ایــن فصل تمام بازیهای خودشــان را با برد به پایان
رساندهاند.

وضعیت خاص مسی پیش از انتخابی
جام جهانی

مسی در شرایط خاصی در دیدار برابر اروگوئه در انتخابی
جام جهانی حاضر خواهد شد.به نقل از آس ،لیونل مسی
پس از ثبت تلخ فینال کوپا آمهریکا با چشــمان اشک بار
زمین را ترک کــرد و در مصاحبهای گفت :کار من در تیم
ملی تمام شده اســت و به صورت غیر رسمی از تیمملی
خداحافظــی کرد .پس از این اتفاق و اســتعفای خراردو
مارتینو ،ســرمربی جدید ادگاردو بائوســا هدایت آلبی
سلسته را بر عهده گرفت و پس از چند هفته به بارسلونا
سفر کرد تا نظر مســی را عوض کند و مهاجم ارجنتینی
دوباره پیراهن تیمملی را بر تن کند .مسی پذیرفت ،اما در
بازی آخرش به همراه بارسلونا برابر اتلتیک بیلبائو در سن
مامس دچار مشکل جسمانی شد و پس از انجام تستهای

پزشکی مشخص شد ،مهاجم ارجنتینی آسیب دیدگی
دارد .به همین دلیل باشگاه به او توصیه کرد به ارجنتین
ســفر نکند و همراه تیم کشورش در بازیهای انتخابی
جام جهانی شرکت نکند ،اما مسی در پاسخ ،اظهار کرد:
نه ،نه به ارجنتین سفر میکنم .با ورود مهاجم بارسلونا
به ارجنتین ،فدراســیون فوتبال این کشور در صفحه
رسمیاش در اینستاگرام بازگشــت مسی را تبریک
گفت .ستاره ارجنتینی در بازی پنجشنبه برابر اروگوئه
در ترکیب اصلی به میدان خواهد رفت .عالوه بر مسی،
ســابالتا ،اوتامندی ،فونس موری ،امانوئل مس ،لوکاس
بیگلیا ،خاویر ماســکرانو ،دیباال ،آنخل دیماریا و پراتو
در ترکیب اصلی حضور خواهند داشت.

