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انفجار انتحاری در مسجدی
در پاکستان  ۲۳کشته
به جا گذاشت

به گفته مقامهای محلی در منطقه مهمند پاکســتان دست
کم  ۲۳نفر در حمله انتحاری به یک مسجد کشته شدهاند.
این حمله که در جریان برگزاری مراسم نماز جمعه رخ داده
حدود  ۳۰مجروح به جا گذاشته است.
نوید اکبر ،از مقامهای محلی ،به خبرگزاری رویترز گفت که
فرد مهاجم پیش از انفجار فریاد «اهلل اکبر» سر داده است.
مهمند منطقهای قبایلی در شمال غرب پاکستان است که
در نزدیکی مرز افغانستان واقع شده است.
هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته
است.
طالبان پاکستان بارها در شمال غرب این کشور ،دادگاهها،
مکاتب و مساجد را هدف قرار دادهاند( .بی بی سی)

درخواست  ۱۶۰میلیون
یورویی بلغاریا از
اتحادیه اروپا

واکنشهای جهانی به آزمایش اتمی
کوریای شمالی

کوریای شــمالی تایید کرده کــه پنجمین
آزمایش اتمی این کشور با موفقیت انجام شده
اســت .تخمین زده میشود بزرگی این انفجار
دو برابر آزمایش قبلی این کشــور و بیش از
بمب اتمی باشــد که در جنگ جهانی دوم بر

بلغاریا از کمیســیون اتحادیه اروپا درخواست  ۱۶۰میلیون
یورو را کرده است .دولت صوفیا گفته است که این پول در
راستای تحکیم سرحدات خود بر روی پناهجویان و مبارزه

با بحران مهاجرت هزینه به مصرف خواهد رسید.
بیش از یک ملیون آواره در نتیجه درگیری های مسلحانه و
فقر از کشور های شرق میانه و افریقا در سال گذشته وارد
اروپا شده اند .بیشتر این افراد با عبور از ترکیه به این قاره
رسیده اند .حاال بار دیگر مقامات بلغاریا مدعی اند که از ماه
جون سال جاری بار دیگر سرازیر شدن پناهجویان از طریق
خاک این کشور افزایش یافته است .بلغاریا که یکی از کشور
های فقیر در میان کشــور های اروپایی به حساب می آید،
با ایجاد حصارها و فرســتادن نیروهای سرحدی بیشتر در
مرز میان ترکیه با این کشور ،در تالش است که جلو هجوم
پناهجویان به اروپا را بگیــرد .بلغاریا که در حال حاضر در
صف مقدم راه ترانزیت پناهجویان قرار دارد ،نیازمند کمک
های اتحادیه اروپا برای تقویت بخشــی بیشتر سرحدات
خود نیز می باشــد .رومیانا باچفیروفا ،معاون نخست وزیر
بلغاریا در پارلمان آن کشور گفت« :ما سه بسته درخواستی
را برای دریافت  ۱۶۰میلیون یورو به کمیسیون اتحادیه اروپا
پیشــکش کردیم .ما خواستار کمک های تخنیکی از جمله
ایجاد کمره های امنیتی و حمایت از فعالیت های عملیاتی
نیز شــده ایم ».معاون نخســت وزیر بلغاریا گفت که آنان
مطمین اند ،بخش های عمده این درخواست را به زودی به
دست خواهند آورد( .دویچه وله)

فراز شهر هیروشــیما رها شد .این آزمایش با
واکنش های گســتردهای از سوی کشورها و
نهادهای مختلف روبرو شده است.
باراک اوباما ،رئیس جمهــور آمریکا آزمایش
اخیر کوریای شــمالی را بشدت محکوم کرده

دومین آزمایشگاه
فضایی چین در مدار
زمین قرار گرفت

چین دومین آزمایشگاه فضایی خود را با دو سرنشین
راهی فضا کرد .این اقدام بــه عنوان مقدمه راهاندازی
یک پایگاه فضایی دائم تا سال  ۲۰۲۲محسوب میگردد.
فضانوردان چینی یک ماه را در این آزمایشگاه سپری
خواهند کرد.
چین شامگاه پنجشنبه آزمایشگاه فضایی «تیان گونگ
 »۲را به همراه دو سرنشین راهی فضا کرد .تصاویر این
پرتاب از تلویزیون دولتی چین به طور زنده پخش شد.
فضانوردان  ۳۰روز را در این آزمایشگاه فضایی سپری
خواهند کــرد .این زمان دوبرابر مدت ماموریت ســه
فضانورد چینی است که ســال  ۲۰۱۳را در آزمایشگاه
فضایی «تیان گونگ »۱سپری کرده بودند.
به گفته دانشــمندان چینی این طوالنیترین ماموریت
فضانوردان این کشــور تا به امروز محسوب میشود.
فضانوردان در این یک ماه در اتاقک آزمایشگاه معلق
خواهند بود و به همین دلیــل امکان اقامت طوالنیتر
آنها وجود ندارد.
این آزمایشگاه یک ایستگاه فضایی موقت برای زندگی
فضانوردان محسوب میشود و آنها قرار است امکان
زندگی طوالنیتر در یک ایستگاه دائم را مورد بررسی
قرار دهند« .تیانگونــگ »۲در مداری در ارتفاع ۳۹۳
کیلومتری زمین قرار گرفته و قرار است در آن مطالعات
فیزیک بنیادی ،زیستشناســی و علوم فضایی انجام
گیرد .عالوه بر آزمایشهــای مختلف مداری ،فرآیند
سوخترســانی فضایی به ماهوارهها نیز مورد آزمایش
قرار خواهد گرفت(.دویچه وله)

آمادهگی تیم ملی فوتبال ساحلی به
مسابقات المپیک آسیا جریان دارد

آمادهگی تیم ملی فوتبال ســاحلی به هدف اشتراک در
مسابقات المپیک آسیا جریان دارد.
روحاهلل رســتگار رئیس فدراســیون فوتبال ساحلی
افغانســتان در صحبت با رادیــو آزادی گفت تیم ملی
فوتبال ســاحلی جهت انجام این مسابقات به تاریخ ۲۱

ســپتمبر عازم ویتنام میشــوند .آقای رستگار افزود
نخســتین دیدار تیم ملی فوتبال ساحلی با تیم جاپان
به تاریخ  ۲۶ســپتمبر برگزار میشود .مسابقات المپیک
آسیا با اشتراک  ۴۷کشور آسیایی در کشور ویتنام آغاز
و مدت ده روز جریان خواهد داشت( .رادیو آزادی)

سیمئونه :قراردادم را تغییر دادم،اما
چیزی عوض نشده است

سرمربی اتلتیکومادرید تغییر در قراردادش را تایید کرد.
به نقــل از آس ،اتلتیکومادرید در هفت ه چهارم اللیگا به
مصاف اسپورتینگ خیخون میرود.
دیگو پابلو ســیمئونه در نشســت خبری پیش از بازی،
گفت :فــردا برابر تیمی بازی میکنیــم که پیش از این
برابرش دچار مشکل شــده بودیم .آنها خیلی خوب کار
میکنند و از فضاهای خالی به خوبی بهره میبرند.
پنجشنبه رسانههای اســپانیایی اعالم کردند .سیمئونه
مدت قرارداد خود را دو سال کاهش داده است .سرمربی
اتلتیکو در این باره گفت :این خبر صحت دارد .با باشگاه
صحبت کردیم و بهترین تصمیمات را برای باشگاه و تیم

گرفتیــم .این موضوع تغییری پــس از پایان قرارداد بر
تمدید آن نخواهد گذاشــت .همه آرام باشند ،همه چیز
خوب اســت .ســیمئونه در ادامه افزود :صحبت درباره
آیندهام برایم آزار دهنده نیســت .اگر من این جا هستم
برای این است که میخواهم در این جا باشم .اگر تصمیم
گرفتم چهار سال و نیم در این باشگاه بمانم به این خاطر
است که احســاس میکنم باید باشــم .تنها چیزی که
مرا به حرکت در میآورد انرژی اســت که از جو باشگاه
دریافت میکنــم .بازیکنان با جان و دل بازی میکنند و
این موضوع بر ماندنم تاثیر گذار اســت .باز هم میتوانم
قرارداد را تمدید کنم.

توس سه جلسه محروم شد

مهاجم ارجنتینی بوکاجونیورز به علت توهین به داور سه
جلسه از همراهی تیمش محروم شد.
به نقل از مارکا ،یکشنبه هفت ه جاری بوکاجونیورز و بگرانو
در لیگ ارجنتین به مصاف هم رفتند که کارلوس
توس به علت توهین به داور ،از بازی اخراج شــد
و سپس کمیته انضباطی این مهاجم ارجنتینی را
سه جلسه از همراهی تیمش محروم کرد.
توس گل نخســت تیمش را دردقیقه  32به ثمر
رساند دقایقی بعد از خطای شدیدی روی بازیکن
حریف انجام داد .داور به او کارت زرد نشــان داد
که باعث خشمگین شدن مهاجم ارجنتینی شد و
سپس به داور توهین کرد .فرمن دلفینو (داور) نیز
بالفاصله کارت قرمز را به او نشان داد.
گیرمو باروس اچلوتو ،ســرمربی بوکا دوباره در
بازی آینده جایگزین توس ،گفت :خیلی ســخت

است ترکیب تیم را تغییر دهیم .بازیکنان به توس عادت
کردنــد ،می دانم نبود توس چه تاثیــری بر تیم خواهد
گذاشت.

و آن را تهدیدی جــدی برای امنیت منطقه و
صلح جهان دانسته است.
آقای اوباما در بیانیه ای گفته است که آمریکا
هرگز کوریای شــمالی را به عنوان کشوری
هسته ای نخواهد پذیرفت.
سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه هم ضمن
ابــراز نگرانی شــدید از آزمایش اتمی پنجم
کوریای شمالی گفته است« :قطعنامه شورای
امنیت سازمان ملل باید اجرا شود و ما باید این
پیام را بســیار قوی به شورای امنیت سازمان
ملل بدهیــم ».جان کری ،وزیر خارجه آمریکا
هم گفت« :واضح است که به خصوص کوریای
جنوبی و جاپان ،همسایگان این کشور ،عمیقا
از این آزمایش نگران هستند ...اما فکر میکنم
چین ،روســیه ،آمریکا و هر کس دیگری هم
در این باره نگران اســت .ما این مسئله را در
سازمان ملل مورد بحث و بررسی قرار خواهیم
داد( ».بی بی سی)

دبیرکل سازمان ملل
به تندی از اسرائیل انتقاد کرد

بــان کی مون ،دبیر کل ســازمان ملل،
در جلس ه شــورای امنیت درباره تنش
میان اسرائیل و فلسطینیها به تندی از
سیاست ادامه ساخت شهرکهای یهودی
نشــین در زمینهای اشغالی فلسطینی
و همچنیــن از اظهــارات اخیر بنیامین
نتانیاهو انتقاد کرد.
بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل،
چنــد روز پیــش مخالفت با ســاخت
شهرکهای یهودینشــین جدید را با
«پاکسازی نژادی» مقایسه کرد .بان کی
مون ،دبیر کل ســازمان ملل ،این موضع
نخست وزیر اسرائیل را «غیرقابل قبول
و مایه خشم» دانست.
او گفت« :بگذارید کامال صریح باشــم:
مطابق قوانین بینالمللی این شهرکها

غیرقانونی هســتند .اشغال ،سرکوب و
ظلم باید پایان بگیرند».
ت شهرکسازی اسرائیل
ادامه سیاســ 
در زمینهای اشغالی فلسطینیان یکی
از موانع صلح میان طرفین اسرائیلی و
فلسطینی دانسته میشود.
در تحولی دیگر به گزارش رســانههای
اسرائیلی آویگدور لیبرمن ،وزیر دفاع
اسرائیل ،دستور داده است که کارکنان
این وزارتخانه و مقامهای نظامی اسرائیل
نیکوالی مالدنف ،فرستاده ویژه سازمان
ملل برای صلــح خاورمیانه را بایکوت
کنند .این دســتور پس از انتقاد آقای
مالدنف از شهرکهای یهودینشین در
زمینهای اشــغالی فلسطینیان صادر
شده است( .بی بی سی)

اسکریبا :پیروزی
ارزشمندی را کسب کردیم

ســرمربی ویارئال نخســتین پیروزیاش را در لیگ اروپا
ارزشمند عنوان کرد.به نقل از آس ،ویارئال پنجشنبه شب
در نخستین بازیاش در لیگ اروپا دو بر یک زوریخ سوئیس
را شکست داد .فران اســکریبا پس از کسب این پیروزی
گفت :اولین پیروزیمان را در لیگ اروپا به دســت آوردیم.
این در حالی بود که در دقایق ابتدایی درواز ه ما باز شــد.
تغییرات و تعویضها در بازی باعث بهتر شدن وضعیت تیم و
شرایط بازی شد .سرمربی ویارئال در ادامه ،اظهار کرد :همه
بازیها سخت هستند .هدف تیم حریف کام ً
ال مشخص بود.
آنها بر ضد حمله تمرکز کرده بودند و تک گلشان نیز این
چنین به دست آمد .بازگشت در نیمه نخست اهمیت زیادی
داشــت .بازیکنان به خوبی بازی کردند .اسکیربا افزود :در
نیمه دوم میخواستیم شرایط بهتر شود و بهتر کار کنیم و
به حریف اجازه نفوذ ندهیم ،اما نتوانستیم این کار را انجام
دهیم .مجبور به تغییر شــدیم .میدانستیم این کار باعث
سختتر شدن مسائل میشــود و در نیمه دوم شاهد آن
بودیم .به خیلی از بازیکنان استراحت دادم ،اما با وجود این
پیروز میدان شدیم.

عذرخواهی دیبوئر از
هواداران اینتر

سرمربی اینتر بعد از شکست خانگی در لیگ اروپا به انتقاد
از عملکرد شــاگردانش پرداخت و از هواداران عذرخواهی
کرد .به نقل از میدیاست ،اینتر در لیگ اروپا شروع ناامید
کنندهای داشــت .این تیم که در جوزپهمهآتسا به مصاف
هاپوئل رفت با دو گل تن به شکست داد.
طبیعی است که فرانک دی بوئر از عملکرد شاگردانش راضی
نباشــد .این سرمربی هلندی بعد از بازی گفت :ابتدا باید از
همه هوادارانی که به ورزشــگاه آمدند تا اینتر را تشویق
کنند عذرخواهی کنم .بازی خوبی را به نمایش نگذاشتیم.
وقتی نمیتوانیم در ورزشگاه خانگی خود به پیروزی برسیم
یعنی مشــکل داریم .او ادامه داد :در نیمه نخست فرصت
های زیادی را روی دروازه حریف خلق کردیم ،اما متاسفانه
از آنها اســتفاده نکردیم .وقتی گل او را خوردیم اطمینان
داشــتم که به بازی بر میگردیم ،اما متاسفانه تمرکز الزم
را نداشــتیم و به همین خاطر هم بازنده بازی شدیم .از این
شکست بسیار ناراحت هستم و امیدوارم که در دیدارهای
بعــدی جبران کنیــم .اینتر در رقابت های ســری  Aهم
عملکرد خوبی از خود نشان نداده است و از سه بازی خود
تنها  4امتیاز کسب کرده است.

اتوئو از ژاوی دفاع کرد

مهاجم پیشین بارسلونا از هم تیمی سابقش دفاع کرد.
به نقل از موندودپورتیوو ،ســاموئل اتوئو ،مهاجم پیشین
بارســلونا و هم بازی ژاوی هرناندس در این تیم نسبت به
اظهارات اخیر هافبک اســپانیایی و کریســتیانو رونالدو
واکنش نشان داد و از هم تیمی سابقش دفاع کرد .اتوئو در
این باره به ال الرگرو گفت :اگر توپ طال به صورت عادالنه
داده میشد ژاوی پنج ،شــشبار برنده این جایزه میشد.
ژاوی شایســته احترام همراه است .ژاوی هفته گذشته در
مصاحبهای گفته بود مشــکل رونالدو این است که بازیکن
دیگری برتر از او است .مهاجم مادرید در نیز پس از دیدار
اوساسونا و رئال مادرید پاســخ ژاوی را داد و گفت  :ژاوی
همیشه میخواهد درباره من با مطبوعات صحبت کند .چه
اهمیتی دارد .او در قطر بازی میکند و تا به حال هیچ توپ
طالیی کسب نکرده است ،اما من سه بار این جایزه را بردم.

وزارت دفاع بریتانیا بهخاطر
مرگ نوجوان عراقی
عذرخواهی کرد

وزارت دفــاع بریتانیا به خاطر مرگ یک
پسر پانزده ســاله عراقی در سال ۲۰۰۳
میالدی در بصره عذرخواهی کرده است.
چهار سربازی هم که گفته شده این پسر
عراقی را «بــه زور» وارد کانال آب کرده
بودند ،محکوم شدند.
احمد جابر کریمعلــی ،نوجوان عراقی،
یکی از چهار نفری بود که توسط سربازان
بریتانیایی به ظن غارت اموال عمومی در
بصره دستگیر شد.
نیروهای بریتانیایــی به عنوان تنبیه این
چهار نفــر را وادار کردنــد داخل کانال
آب بروند؛ امــا احمد علی به دلیل آن که
نمیتوانست شنا کند ،غرق شد.
به گفته یکی از بازداشت شدگان سربازان
بریتانیایی با پرتاب سنگ آنها را وادار می

کردند که به بخش عمیق تر آب بروند .هر
چند که درگزارشی که در این باره منتشر
شده صحت این ادعا تایید نشده است.
سربازان بریتانیایی که عامل حادثه بودند
در ســال  ۲۰۰۶از اتهام قتل عمد تبرئه
شدند ،اما در گزارشــی تازه درباره عمل
آنان ابراز نگرانی شد.
محاکمه این سربازان در چارچوب مجموعه
تحقیقــات مربوط به مــرگ غیرنظامیان
درجریان حمله نیروهای ائتالف به رهبری
آمریــکا به عراق بین ســالهای  ۲۰۰۳تا
 ۲۰۱۱میالدی صورت گرفته است .نیروهای
بریتانیا در  ۶اپریل ســال  ۲۰۰۳میالدی به
عنوان بخشی از حمله نیروهای ائتالف وارد
شهر بصره شــدند و به سرعت کنترل این
منطقه را به دست گرفتند( .بی بی سی)

درگیریهای سنگین در شرق
دمشق پس از آغاز آتش بس

چهار روز پس از آغــاز آتش بس مورد
توافق آمریکا و روسیه گزارش ها از وقوع
درگیری هایی در حومه دمشق ،پایتخت
سوریه حکایت دارد.
گزارش ها از پرتاب راکت و درگیری بین
نیروهای دولت سوریه و نیروهای مخالف
درمنطقه جوبر کــه در کنترل نیروهای
شورشی قرار دارد ،خبر می دهد.
هر یــک از طرفین دیگری را به نقض این
آتش بس متهم می کند.
خبرگزاری رسمی ســوریه ،سانا ،گزارش
داده که در این درگیریها دســتکم سه
نفر زخمی شدهاند.
روز جمعه ،میخائیل باگدانف ،معاون وزیر
خارجه روسیه هشدار داده چنانچه آمریکا
نتواند از نفوذش بر نیروهای مخالف میانه
رو دولت ســوریه در جدا کردن خود از
گروههــای مرتبط به القاعده اســتفاده

کند ،احتمال حمالت هوایی وجود خواهد
داشت.
آقای باگدانف به بیبیسی گفته که آتش
بس پیشنهادی روســیه و آمریکا که در
هفته جاری به مورد اجرا گذاشــته شده،
تنها طرح موجود درباره بحران ســوریه
اســت .این مقــام روس همچنین گفته
اســت که به عنوان یکی از طرفین توافق
به اجرای آن متعهد بوده و انتظار داشــته
که دولت سوریه این توافق را نقض نکند.
امدادرسانی به شــهرهای محاصره شده
ســوریه یکی از مفاد اصلی توافق میان
آمریکا و روســیه بود ،امــا آن طور که
سازمان ملل میگوید هنوز  ۲۰الری حاوی
غذا و دارو که قرار بوده برای کمک به ۲۵۰
هزار سکنه غیرنظامی در شرق حلب اعزام
شود ،در پشــت مرزهای ترکیه متوقف
ماندهاند( .بی بی سی)

مسابقات بایسکل رانی کوهستانی
در کابل آغاز میشود

قرار اســت مســابقات بایســکل رانی
کوهســتانی میان جوانان در کابل آغاز
شود.
عبدالصادق صادقی رئیس فدراســیون
بایسکل رانی افغانســتان در صحبت با
رادیــو آزادی گفت این مســابقات برای
نخســتین بار با اشــتراک حــدود ۱۰۰
ورزشکار از کابل راه اندازی میگردد.
به اســاس معلومات آقــای صادقی ،این
مســابقات هفته آینده برای یک روز در
کوههای قــروغ کابل برگــزار میگردد.
(رادیو آزادی)

توپ طال به خانه بازگشت

تغییر در انتخاب برنده توپ طال

انتخاب برنده توپ طال تنها توســط روزنامه نگاران برتر
اروپایی خواهد بود.
به نقل از آس ،جایزه توپ طال فیفا از سال  2010با جایزه
فرانس فوتبال و برترین بازیکن فیفا یکی شد اما به علت
تمدید نشــدن قرارداد فیفا و فرانس فوتبال این جایزه
جنوری امســال دوباره به تنهایی به نشــریه فرانسوی
اختصاص پیدا میکند .و بــه این ترتیب برنده توپ طال
تنها با رای روزنامه نگاران برتر اروپایی مشخص خواهد
شــد .توپ طال مانند بازیهای یورو در سال  1956به
وجود آمد .در ســال  2010جوزف بالتر به گروه آمائوری
انتشــارات روزنامه اکیپ فرانســه و فرانس فوتبال 15
میلیون یورو پرداخت کرد تــا از حقوق این جایزه بهره

ببرد .به این ترتیب فیفــا در معتبرترین جایزه جهانی
حضور پیدا کرد .با آمدن جیانی اینفانتینو به راس فیفا،
رابطه این سازمان با فرانس فوتبال سرد شد و در نهایت
ادامه همکاری قطع و پنج شــنبه شب به صورت رسمی
این موضوع اعالم شد .اکنون فیفا باید تصمیم بگیرد که
جایزه بهترین بازیکن جهان را دوباره برمی گرداند یا نه؟
برنده این جایزه از ســال  1991تا  2009با رای کاپیتان
های تیم ملی و روسای فدراســیون های فوتبال جهان
تعیین می شد .کریســتیانو رونالدو پس از قهرمانی در
لیگ قهرمانان به همــراه رئال مادرید و فتح یورو با تیم
ملی پرتگال شانس نخست کسب توپ طال است .مهاجم
پرتگالی پیش از این سه بار این جایزه را کسب کرده بود.

مورینیو :لیگ اروپا دلخواه من
و یونایتد نیست

سرمربی منچستریونایتد لیگ اروپا را مسابقات دلخواه
خود و تیمش نمیداند .به نقل از آس منچســتر یونایتد
لیگ اروپا را با شکســت آغاز کــرد .این تیم با یک گل
مغلوب فاینورد هالند شــد .ژوزه مورینیو پس از بازی
گفت :لیگ اروپا مســابقات مورد دلخواه من و یونایتد
نیســت ،اما در آن حضور داریم و باید با احترام با آن رو
به رو شویم .سرمربی منچســتر یونایتد در ادامه ،اظهار

کرد :همیشــه انتظار باالترین حد تمرکز رادارم و فرقی
نمیکند که چه مسابقاتی در پیش باشد .برای من بازی و
مسابقات بعدی همیشه از همه چیز مهمتر است .مورینیو
با هشت تغییر برابر فاینورد قرار گرفت .سرمربی پرتگالی
در اینباره اظهار کرد :هشت تغییر در ترکیب ایجاد کردم
اما تیم خوبی را به میدان فرســتادم .از بازیکنان خوبی
برخوردار بودیم و میتوانستیم با آنها پیروز شویم.

