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در حمله تروریستی در

شرق عربستان دو مامور
پولیس کشته شدند

از عربستان گزارش شده است که دو پولیس این کشور بر
اثر تیراندازی کشته شدهاند.
مقامات عربســتان حمله به این افراد پولیس را تروریستی
خواندهاند.
وزارت داخله عربستان گفته است که این دو مامور پولیس
به هنگام گشتزنی در خودروی پولیس در شهر دمام مورد
حمله قرار گرفتهاند.
دمام در شرق این کشور عمدتا شیعنشین است.
در گذشــته نیز حمالتی علیه پولیس در مناطق شــیعه
نشین عربستان رخ داده است .بین  ۱۰تا  ۱۵درصد جمعیت
عربستان شیعه هســتند .آنها از این شکایت دارند که در
کشور با آنها مانند شهروند درجه دوم رفتار میشود .بخش
عمده مردم عربستان ،وهابی هستند و گروهی از روحانیون
این شاخه از اهل سنت ،شیعیان را بیایمان میدانند .دولت
عربســتان سعودی میگوید که علیه شــیعیان آن کشور
تبعیض قائل نمیشود( .دویچه وله)

سقوط یک هواپیمای نظامی
سوریه و کشته شدن پیلوت
آن بر اثر حمله داعش

ارتش ســوریه میگوید که یک هواپیمای نظامی این کشور
در منطقه دیرالزور ســقوط کرده و پیلوت آن کشته شده
است .گروه موســوم به دولت اسالمی (داعش) میگوید که
این هواپیما را در یکی از کوههای مشــرف به میدان هوایی
نظامی دیرالزور مورد هدف قرار داده است.
روسیه به نقل از فرماندهان ارتش سوریه گزارش کرده بود
که حمالت هوایی جنگندههای ائتالف تحت رهبری آمریکا
به مواضع نیروهای دولتی سوریه ،به پیشرویهای داعش و
فتح یکی از بلندیهای منطقه دیرالزور کمک کرده است.
مقامات نظامی سوریه میگویند که کنترل منطقه دیرالزور
را دوباره به دست گرفتهاند .خبرگزاری فارس گزارش کرده
که تنها کنترل بخشــی از کوههای «الثرده» که مشرف به
دیرالزور هستند در دســت نیروهای گروه دولت اسالمی
باقی مانده اســت .به گزارش این خبرگزاری ،ارتش سوریه
پنج بالگرد به میدان هوایی دیر الروز فرستاده و قصد دارد
عملیات گســتردهای را با کمک عشایر منطقه علیه داعش
آغاز کند تا کنترل کامل منطقه را به دست بگیرد.
میدان هوایی نظامی و برخی مناطق دیرالروز که در دست
دولت ســوریه است در یک سال گذشــته تحت محاصره
نیروهای داعش بودهاند و میدان هوایی این منطقه تنها راه
ارتباطی دیرالزور است( .بی بی سی)

اختالفات شدید میان روسیه و امریکا
بعد از حمالت هوایی برسربازان اسد

ایاالت متحده امریکا درمورد حمالت هوایی بر
سربازان حکومت سوریه ،ابراز «تاسف» کرده
و گفته است که این حمالت پیامد یک اشتباه
بوده است .به این ترتیب آتش بس مورد توافق
در جنگ سوریه در برابر شکست قرار دارد.
امید ها برای خاموش شدن سالح ها و رساندن
کمک های سریع بشری در شهر های محاصره
شده ســوریه به سرعت از میان رفت :تشدید
وخامت اوضاع نشان می دهد که تا چه حدی
رابطه میان واشــنگتن و مســکو در منازعه
سوریه شکننده اســت .بمباران های اخیر بر
سربازان حکومت سوریه توسط ایتالف علیه
ترور به رهبری ایاالت متحــده امریکا ،تمام
توافقات میان این کشور و روسیه را زیر سوال
برده است.
بعد از نشست شــورای امنیت سازمان ملل
متحد ،ویتالی چورکین ســفیر روسیه در این
ســازمان توضیح داد که در ارتباط با توافق
میــان امریکا و روســیه برای پایــان دادن
عملیات جنگی در سوریه ،حاال «یک عالمت

سوالیه بزرگ» قرار دارد .او به صورت مجادله
برانگیزی افزود که او شــک دارد که ایاالت
متحده امریکا اص ً
ال خواهان مبارزه علیه شبکه
تروریست «دولت اسالمی» باشد.
سمانتا پاور ســفیر ایاالت متحده امریکا در
سازمان ملل متحد به نوبه خود روسیه را به دو
رویی ،تظاهر و حیله گری متهم کرد ،زیرا این

ایران ادعای عربستان در

مورد ارسال سالح به یمن
را رد کرد

نمایندگی دائم ایران در ســازمان ملل ادعاهای طرح
شده از سوی عربستان سعودی علیه تهران را «بیپایه
و غیرمستند» خواند .همزمان سخنگوی وزارت خارجه
ایران هم دریافت «پیام محرمانه» از سوی آمریکا برای
حل بحران یمن را تکذیب کرد.
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز شنبه
در بیانیهای تأکید کرد که ادعاهای عربســتان سعودی
در مورد ارســال سالح از سوی ایران برای یمن و نقض
قطعنامه  ۲۲۱۶شــورای امنیت صحت ندارند .در این
بیانیه ادعاهای عربســتان «بیاساس» خوانده شده و
آمده است« :تاکنون هیچ مرجع بیطرفی نتوانسته این
ادعاها را اثبات کند».
عربستان روز پنجشــنبه در نامهای به شورای امنیت
خواستار آن شــده بود که این نهاد قانونی مانع از آن
شود تا ایران برای یمن سالح ارسال کند .نماینده این
کشور در سازمان ملل در شــکواییه خود نوشته بود،
موشکهای بالستیکی که از یمن به سمت مراکز نظامی
عربســتان شلیک شــدهاند ،از طرف ایران در اختیار
شورشیان حوثی قرار داده شدهاند.
طبق قطعنامه  ۲۲۱۶نیروهــای نظامی در یمن تحریم
تسلیحاتی هستند .عربستان در شکواییه خود تأکید
کرده بود که «قاچاق سالح از ایران به یمن نه تنها نقض
قوانین بینالمللی است ،بلکه امنیت پادشاهی عربستان
سعودی ،یمن و منطقه را تهدید میکند( ».دویچه وله)

فالکائو رکورد گلزنی در جام
جهانی را شکست داد

بازیکن ارزشــمند تیمملی فوتسال برازیل با زدن سه
گل برابــر موزامبیک به رکورد  45گل در تاریخ جامهای
جهانی دست یافت و رکوردار این عرصه شد.
تیم ملی فوتسال برازیل موفق شد با برتری قاطع  15بر
سه برابر موزامبیک در جام جهانی فوتسال قدرتش را به
رخ بکشد.
فالکائو ،ستاره کهنه کار تیم ملی فوتسال برازیل که در

 39سالگی در این رقابتها حضور دارد ،در این بازی سه
گل برای تیمش به ثمر رساند تا تعداد گلهایش در جام
های جهانی فوتســال به عدد  45برساند و برترین گلزن
تاریخ این رقابتها شود.
فالکائو  14گل برای رســیدن به رکــورد گلزنی وحید
شمسایی ،بازیکن ســابق تیمملی فوتسال ایران فاصله
دارد.

سومین شکست پیاپی یونایتد با مورینیو
منچســتریونایتد با ارائه یک نمایــش ضعیف و البته
اشــتباهات داوری بــا نتیجه  3بر یک برابــر واتفورد
شکست خورد .در ادامه هفته پنجم لیگ برتر انگلیس،
منچســتریونایتد به زمین واتفورد رفت و با نتیجه  3بر
یک شکســت خورد .در نیمه نخســت مسابقه نمایش
ضعیف و بیانگیزه یونایتدها باعــث اعتراض هواداران
حاضر در ورزشگاه نیز شد .در نهایت کاپو در دقیقه 34
توانســت گل اول بازی را به ثمر برساند .در این صحنه
خطای مهاجم واتفورد روی مارسیال کامال واضح بود ولی
داور مسابقه در تصمیمی عجیب این صحنه را خطا اعالم
نکرد .در نیمه دوم حمالت یونایتد نتیجه داد و راشفورد
جوان گل تســاوی را به ثمر رساند .این هشتصدمین گل
یونایتــد در لیگ برتر در زمین حریفــان بود که به ثمر

رسید .در ادامه مسابقه واتفورد توانست روی ضد حمالت
خطرساز شود و یونایتد را به دردسر بیندازد .البته سریال
اشتباهات داوری هم بیتاثیر نبود جایی که خطای پنالتی
روی پوگبا نیز دیده نشــد و همچنین در صحنه ای که
زونیکای کلمبیایی اولین گل خود در لیگ برتر را به ثمر
رساند و دو دقیقه بعد از آمدنش به زمین واتفورد را پیش
انداخت .در دقیقه  93نیز اعالم صحنه مشکوک پنالتی
به نفع واتفورد صــدای اعتراض تمام هواداران حاضر در
ورزشگاه را نیز درآورد تا اینکه دینی موفق شد گل سوم
را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند.
منچستریونایتد بعد از شکست در داربی شهر منچستر،
در لیگ اروپا نیز به فاینورد باخت و این سومین شکست
متوالی یونایتد با مورینیو در این فصل بود.

رزبرگ قهرمان جایزه بزرگ سنگاپور شد

راننده آلمانی در مســابقات فرمول
یک سنگاپور به عنوان نخست دست
یافت.
به نقل از آس ،عصر یکشنبه مسابقات
فرمول یک سنگاپور برگزار شد و نیکو
رزبرگ توانست زودتر از همه از خط
پایان عبور کند و قهرمان جایزه بزرگ
شــود .راننده آلمانی در دورهای آخر
رقابت نزدیکی با ریکاردو استرالیایی
داشت اما در نهایت اول شد و ریکاردو
در جایگاه دوم قــرار گرفت .لوییس
همیلتون انگلیسی سوم شد و رزبرگ
با هشــت امتیاز اختــاف در صدر
جدول قرار گرفت.

کشور تقاضای یک نشست ویژه را در شورای
امنیت سازمان ملل کرده است .او افزود که به
عوض آن باید حکومت روسیه روی این مساله
تمرکز کند که چگونــه می توان عملی کردن
خواســت های نیک مشترک در توافقات را به
پیش برد .بعد از آن چورکین ســفیر روسیه
سالون را ترک کرد( .دویچه وله)

 ۲۹زخمی در انفجاری
در نیویارک

یک انفجار ساحۀ گشت و گذار چلسی
در نیویــارک را تکان داد .پس زمینۀ آن
معلوم نیســت ،اما از یک عمل «عمدی»
سخن گفته می شــود .پیش از آن یک
بمب لوله یی در نیوجرسی انفجار کرده
بود .از اثر انفجــار در ناحیۀ منهتن در
نیویارک  ۲۹تن زخمی شدند ،که جراحت
یکی از آنها بســیار شدید است .ب ِل دی
بالسیو شهردار نیویارک گفت این انفجار
در ساحۀ پر جمع و جوش چلسی احتماالً
«عمدی» صورت گرفته است.
اما تا حال نشــانه ای از یک «پس زمینۀ
تروریستی» بدســت نیامده است .دی
بالسیو گفت« :ما این مســأله را بسیار
دقیق بررسی می کنیم ،اما تا کنون هیچ
ثبوتی برای ارتباط داشتن آن با تروریسم

در دست نیست».
به قول پولیس انفجار حوالی هشــت و
نیم شب گذشــته به وقت محلی ظاهرا ً
در یــک بیرل کثافات صــورت گرفته
اســت .در این منطقه ،که در آن شمار
زیاد کافه ها ،رســتورانت ها ،تیاتر ها و
همچنان اپارتمان های رهایشی وجود
دارند ،تیم آتش نشــانی و پولیس ویژۀ
ضد ترور مشــترک ًا فعالیت می کنند .از
کاخ سفید گفته شده است که باالفاصله
پس از انفجار به رئیس جمهور اوباما در
این مورد اطالع داده شد .رسانه ها هم
اکنون گزارش مــی دهند که نیرو های
خاص کمــی دور تر از محل انفجار یک
دیگ بخار را یافته اند که با یک تلفون
موبایل وصل بوده است( .دویچه وله)

میلیک ،ایگواین را از یاد
هواداران ناپولی برد

آرکادیوژ میلیک با نمایش درخشان خود در این فصل لیگ
ایتالیا باعث شد تا هواداران ناپولی خیلی زود نبود گونسالو
ایگواین را فراموش کنند.
به نقل از  ،NBCآرکادیوژ میلیک در فصل نقل و انتقاالت به
ناپولی پیوست و نمایش خوبی که در این فصل داشته است،
باعث شــده تا همه هواداران ناپولی گونسالو ایگواین را به
دست فراموشی فراموشی بسپارند .این بازیکن پولندی که
در یورو  ۲۰۱۶نیز برای تیم ملی کشورش به میدان رفت ،در
بازی شب شنبه توانســت دو گل به ثمر برساند تا موقتا به
صدر جدول گلزنان لیگ ایتالیا صعود کند.
او در بازی اول در لیگ قهرمانان اروپا نیز توانســت دو بار
برای تیمش در بازی برابر دیناموکیف گل بزند تا تعداد گل
هایش را در این فصل به عدد  ۶گل برساند.
میلیک در تابستان با  ۴۰میلیون یورو از آژاکس راهی ناپولی
شد تا جانشین گونسالو ایگواین در این تیم شود .ایگواین
فصل قبل با  ۳۶گل زده توانست آقای گل سری  Aشود و با
رکوردشکنی با  ۹۰میلیون یورو راهی یوونتوس شد.
میلیک در ناپولی با خوســه ماریا کایخون همکاری خوبی
دارد و توانسته اســت یکی از موفق ترین زوج های ایتالیا
را تشکیل بدهند.

موراتی :بازیکنان اینتر
بیروحیه و ناامید هستند

هند در پی حمالت خونین
کشمیر ،پاکستان را
«دولت تروریستی» خواند

شبهنظامیان شورشــی در منطقه ناآرام
کشــمیر با حمله به یک پایــگاه نظامی
دستکم  ۱۷سرباز ارتش هند را کشتند.
چهار تن از مهاجمان نیز کشــته شدهاند.
وزیــر داخله هند پاکســتان را «دولتی
تروریستی» خواند.
در پی حملــه شــبهنظامیان افراطی به
یک پایگاه ارتش هنــد در مناطق مرزی
مشترک با پاکستان ۱۷ ،سرباز ارتش هند
و چهار تن از مهاجمان کشته شدند.
مقامات هند روز یکشنبه عالم کردند ،در
این درگیری مسلحانه که ساعتها به طول
انجامیده ۳۵ ،نفر دیگر زخمی شــدهاند.
این مقامات میافزایند که «تروریستها»
از کشور همجوار ،پاکستان بودهاند.

این پایــگاه نظامی در نواحی به شــدت
کنترلشــده مرزی با پاکستان قرار دارد.
خطوط مرزی نظامی واقــع در منطقهی
«اوری» همــواره موضوع مناقشــهی دو
کشــور بوده است و هر دو طرف در رابطه
با آن ادعای ارضی دارند.
اوری در غرب سریناگار ،مرکز این منطقه،
قرار دارد که صدها ســرباز ارتش هند در
آنجا مستقر هستند.
نارندرا مــودی ،نخســتوزیر هند ،این
حمالت را به شــدت محکوم کرد و اعالم
کرد که عامالن آن بــه مجازات خواهند
رسید .در پی این حمالت راجنات سینگ،
وزیــر داخله هند ،پاکســتان را «دولتی
تروریستی» خواند( .دویچه وله)

چهار کشور اروپای مرکزی
آماده وتو کردن توافق خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند

نخســت وزیر اســلواکیا روبرت فیکو
گفت کشــورش به اتفاق هنگری ،پولند و
جمهوری چک ،آمادهاند تا در صورتی که
منافعشــان در توافقنامه اتحادیه اروپا با
لندن برای خــروج بریتانیا از این اتحادیه
در نظر گرفته نشــود ،توافقنامه را «وتو»
کنند .این چهار کشور اروپای مرکزی ،که
گروه»وایزگراد  »۴نامیده می شوند ،نگران
آن هســتند که در توافق اتحادیه اروپا با
لندن ،حق کار اتباعشان در خاک بریتانیا
به رسمیت شناخته نشود .اظهارات آقای
فیکو در حالی بیان شــد کــه روز جمعه،
رهبران اتحادیه اروپا برای اولین بار بدون
حضــور بریتانیا در براتیســاوا پایتخت
اسلواکی جمع شــدند تا در مورد وضعیت
این اتحادیه بعد از خروج بریتانیا همفکری
کنند .درپایان نشســت جمعه ،ژان کلود

یونکر رئیس کمیسیون اروپا برای چندمین
بار تاکید کرد در صورتی که بریتانیا جلوی
مهاجرت آزادانه اتباع اتحادیه اروپا به این
کشور را بگیرد ،نباید به بازارهای اتحادیه
دسترسی کامل داشته باشــد .همزمان،
نخست وزیر اســلواکی هم گفت آن گروه
از دولتهای اروپای مرکزی که اتباعشان
بخش مهمی از مهاجران بریتانیا را تشکیل
می دهنــد ،اجازه نخواهنــد داد که این
مهاجران به «شهروندان درجه دو» تبدیل
شوند
.به دنبال رای مــردم بریتانیا به خروج از
اتحادیه اروپا در  ۲۳جون گذشــته و روی
کار آمــدن دولت جدید در این کشــور،
طرفین دو سال وقت خواهند داشت تا بر
سر شرایط و نحوه خروج بریتانیا به توافق
برسند( .بی بی سی)

شناگر بالروس پر مدالترین
ورزشکار پارالمپیک ریو 2016

ایهــار بوکی از بالورس که در آخرین مســابقه خود در
شنای  100متر کرال پشت به قهرمانی رسید ،با کسب 6
مدال طال به مدالآورترین ورزشکار پارالمپیکی ریو 2016
تبدیل شد.
به نقل از  ،Inside the gamesبوکی  22ساله توانست
در فینال شنای  100متر کرال پشت ،رکورد  56ثانیه و 68
صدم ثانیه را از خود بر جای بگذارد .او به صورت کلی در
این بازیها هفت مدال کسب کرد.
به غیر از  6مدال طال ،او یک مدال برنز در شنای  100متر
کرال سینه نیز به دست آورد.

ل حاضر حس سبکی دارم
بوکی در این باره گفت :در حا 
زیرا تالش زیادی برای به دست آوردن این مدالها کردم.
خوشحالم که توانستم این نتایج را در مسابقات بگیرم و
قوی باشــم .همه این  10روز بسیار سخت بود .تقریبا هر
روز باید مســابقه می دادم .تنها می خواستم به میدان
مسابقه بروم و به نتایجی برسم که تواناییاش را داشتم.
ل حاضر  11قهرمانی در پارالمپیک دارد .این
بوکی در حا 
در حالی اســت که او تنها در دو دوره پارالمپیک شرکت
کرده است .او در پارالمپیک  2012لندن پنج مدال طال و
یک نقره کسب کرد.

پیروزی اندیماری در نیمهنهایی
دیویس کاپ

سرمربی موناکو تاکید کرد امسال تیمش رقیب جدی برای
پاری سن ژرمن در راه قهرمانی در لیگ فرانسه خواهد بود.
به نقل از اکیپ ،در رقابت های هفته پنجم لیگ فرانســه،
موناکو توانست با برتری سه بر صفر برابر رن به صدر جدول
این رقابت ها برســد .البته نتایج ضعیف پاری ســن ژرمن
در این فصل نیز در صدرنشــینی قرمز و سفیدهای فوتبال
فرانسه بیتاثیر نبوده است.
اندیماری توانست حریف ارجنتینی خود را در مسابقه
کسب
برای
فصل
این
در
تیمش
است
لئوناردو یاردیم مطمئن
نیمه نهایی انفرادی دیویس کاپ شکست دهد.
بعد
او
کرد.
خواهد
رقابت
ژرمن
سن
عنوان قهرمانی با پاری
به نقل از یورو اسپرت ،اندی ماری در نیمه نهایی مسابقات
به
بود،
همراه
نیز
فالکائو
رادامل
گلزنی
از برد تیمش کــه با
انفرادی دیویس کپ جویدو پال از ارجنتین را با نتیجه ی
لیگ
در
قهرمانی
کسب
برای
رقابت
گفت:
صحبت پرداخت و
 ٣بر صفر شکست داد تا به فینال این رقابتها راه یابد.
نیز
قهرمانی
اصلی
مدعی
و
شــده
فشرده
بسیار طوالنی و
این بازی در  ٣ســت با نتایج  ٢-٦ ،٣-٦و  ٣-٦به نفع
پاریس است.
شروع خوبی داشتیم .تیم ما از توازن خوبی برخوردار است
و فکر می کنم همین موضوع نیز تاثیر خوبی در نتایج خوب
ما در ادامه فصل داشته باشد.
در این فصل تیم های نیس ،لیون و مارســی نیز تیمشان
را تقویت کردند و همه این تیم ها میتوانند برای قهرمانی
الکساندر نوری ،بازیکن سابق تیم جوانان ایران به عنوان
با پاری ســن ژرمن رقابت کنند .با این حال معتقد هستم
سرمربی موقت وردربرمن انتخاب شد.
تیم من می تواند رقیب جدی برای پاری ســن ژرمن در راه
به نقــل از کیکر ،وردربرمن این فصــل نمایش ضعیفی
قهرمانی باشد.
داشت و در نهایت مسئوالن باشــگاه متقاعد شدند تا
تمرکز
خودمان
کار
روی
باید
داد:
ادامه
موناکو
ســرمربی
ویکتور اسکریپنیک ،سرمربی این تیم را بعد از سومین
مهم
مســئله
تنها
و
داریم
ای
ه
آماد
و
خوب
رقیبان
کنیم.
شکست پیاپی در رقابتهای بوندسلیگا از سمت
است.
تیم
بازی
در
برد
کسب
ما
برای
خود بر کنار کند.
بازی
این
در
کرد.
خواهیــم
تمرکز
موضوع
این
روی
تنها
وردربرمن بعد از شکســت سنگین چهار بر یک
بازیکنان اصلی و ذخیره توانستند نقش مهمی در برد تیم برابر مونشن گالدباخ متحمل شد ،بدون امتیاز از
داشته باشند .به همین خاطر فضای داخل رختکن ما بعد از ســه دیدار در قعر جدول بوندسلیگا قرار گرفت.
بازی خیلی خوب بود.
آنها همچنین با شکســت برابر تیمی از دســته
می
نیز
بازی
پایانی
دقیقه
10
در
و
رساندیم
ســه گل به ثمر
پایینتر از جام حذفی آلمان نیز کنار رفته بودند.
تجربه
فصل
این
برســانیم.
ثمر
به
دیگر
توانستیم دو گل
در نهایت مسئوالن باشگاه وردربرمن با برکناری
بیشتری داریم و کیفیت تیم ما نیز نسبت به فصل قبل بهتر ویکتور اسکریپنیک ،الکساندر نوری را به عنوان
شده اســت ولی بدون نقص بودن چیزی است که هیچوقت سرمربی جدید خود انتخاب کرد.
اتفاق نمیافتد.
نوری به عنوان مربی موقت هدایت وردربرمن را

ماری به پایان رسید.
ماری در این بازی یک اســتراحت پزشکی داشت اما در
نهایت توانست بر خستگی خود غلبه کند و حریف را از
پیشرو بردارد.
برادران ماری روز شــنبه نیز توانستند در مسابقه دابل
حریفان خود را شکست دهند.

یک ایرانی سرمربی وردربرمن شد
پذیرفته است .او پیش از این مربی زیر  23سالههای این
تیم بود.
الکساندر نوری ســابقه بازی برای تیم جوانان ایران را
تا ســال  2002در کارنامه خود دارد و از سال  2011کار
مربیگری را در فوتبال آلمان آغاز کرد.

