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روسیه از تغییرات ساختاری وحشتناک
به امریکا هشدار داد

دیگــر کلمه معناداری نمانــده که در رابطه
با بحران ســوریه ،مقامات دولت های غربی و
روســیه به همدیگر نگفته باشند .آیا وضعیت
جهنمــی در حلــب کار را به مشــت زنی
سیاستمداران خواهد کشاند؟

سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه به جان
کری وزیر خارجه امریکا نســبت به حمالت
هوایــی امریکا بر ارتش ســوریه و یا رهبری
دمشق هشدار داد .وی به امریکا هشدار داد که
این اقدامش می تواند نه تنها باعث «تغییرات

رهبر کاتولیکهای
جهان به جمهوری
آذربایجان سفر کرد

پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیکهای جهان به جمهوری
آذربایجان ســفر کرده است ،کشوری که اکثر جمعیت
آن مسلمان شیعهاند.
واتیکان جمعیت مســیحیان کاتولیــک آذربایجان را
حدود  ۷۰۰نفر تخمین میزند که بیشتر آنان شهروندان
خارجی سفارتخانهها و کارکنان بخش نفت و پتروشیمی
هســتند .پاپ از به گفته خــود «جمعیت کوچک و
گرانبهای»مسیحیان جمهوری آذربایجان خواست که
ایمانشــان را حفظ کنند .همچنین پاپ فرانسیس در
مراســم عبادت روز یکشنبه یاد هم کیشان خود را که
در زمان کمونیستها در حکومت شوروی سابق آزار و
اذیت شدند ،گرامی داشــت .جمهوری آذربایجان با ۹
میلیون جمعیت ذخایر غنی نفت و گاز دارد .این کشور
همســایه ترکیه ،روسیه ،ارمنستان است و از جنوب با
ایران ،بزرگترین کشور شیعه جهان هممرز است .پاپ
فرانسیس مراسم عشــای ربانی را در کلیسایی برگزار
کرد که بعد از ســفر پاپ ژان پل دوم در ســال ۲۰۰۲
تاســیس شده اســت .حیدر علیاف ،رئیسجمهوری
پیشــین آذربایجان زمینی را برای تأسیس کلیسای
جدید اختصــاص داده بود .پاپ قرار اســت پیش از
بازگشت به رم ،عصر امروز دیداری هم با الهام علیاف،
رییسجمهوری فعلی آذربایجان داشته باشد.
پــاپ بعد از ترک گرجســتان وارد خــاک جمهوری
آذربایجان شد( .بی بی سی)

ساختاری وحشتناک» در سوریه ،بلکه در تمام
منطقه شود .خبرگزاری روسی اسپونتیک از
قول ماریا ساخارووا ،سخنگوی وزارت خارجه
روســیه این گفته ها را منتشر کرده است .با
وجود انتقادهای شدید ایاالت متحده امریکا
و غرب ،روســیه همچنان به بمباران سنگین
حلب ادامه می دهد .تمام سرک های حلب با
این بمباران ها شیار شده اند.
روز شــنبه جنگنده های روسی برای دومین
بار یکی از اندک کلینیــک هایی را که هنوز
هم در این کالن شــهر در حال مرگ ،کار می
کند بمباران کرد .ژان مارک آیرو ،وزیر خارجه
فرانسه هدف قرار دادن «سیستماتیک» مراکز
خدمات صحی را «ظلمی خاص» عنوان کرد.
فرانک والتر اشتاین مایر ،وزیر خارجه آلمان
فدرال در صفحه تویترش نوشــت که بمباران
حلب بایــد «باالخره متوقف شــود» .وی در
پیامی کوتاه دیگری نوشت« :هرچه سریعتر به
یک آتش بس نیاز داریم»( .دویچه وله)

پولیس ترکیه برادر فتحاهلل

گولن را دستگیر کرده است

پولیس ترکیــه قطبالدین گولن ،برادر
فتحاهلل گولن را که بــه رهبری کودتای
شکســت خورده ترکیه متهم اســت
دســتگیر کرده .به گــزارش آناتولی،
خبرگزاری رسمی ترکیه ،نیروهای پولیس
بر اساس اطالعاتی که یکی از خویشاوندن
آقای گولن داده بود ،محل اختفای او را در
ازمیر پیدا کردهاند .قطب الدین گولن به
عضویت در گروههای تروریستی مسلح
متهم شده است.
دولت ترکیه فتــحاهلل گولن را به رهبری
کودتای شکست خورده در جوالی امسال
متهم میکند ،اما آقای گولن  ۷۵ساله که
در تبعید خودخواســته در آمریکا است،
این اتهــام را رد میکنــد .پیش از این
هم چند نفر از خویشاوندان آقای گولن

بازداشت شده بودند.
دولت ترکیــه میگوید که  ۳۲هزار نفر
از زمان کودتای نافرجام در این کشــور
بازداشــت و به دلیل ارتباط با جنبش
گولن تفهیم اتهام شدهاند.
بکر بوزداغ ،وزیر دادگســتری ترکیه
گفته است که از  ۷۰هزار نفر در ارتباط با
این کودتا تحقیق شده است.
هزاران نفر از مأموران پولیس و اعضای
ارتش ترکیه و کارمندان دولت تا کنون
از کار برکنار شــدهاند .دولت ترکیه از
آمریکا خواسته اســت که آقای گولن
را به اتهام دست داشــتن در کودتا به
ترکیه مسترد کند ،اما آمریکا میگوید
که ترکیه باید اسناد مربوط به این اتهام
را به آمریکا تحویل دهد( .بی بی سی)

ملی پوشان فوتبال ساحلی کشور
در بازیهای المپیک ساحلی آسیا
چهارم شدند

تیم ملی فوتبال ساحلی کشور روز یکشنبه ،برای کسب
مدال برنز در مســابقات فوتبال المپیک ساحلی آسیا به
مصاف لبنان رفت و با شکست  ۵بر  ۹مقابل این تیم ،مقام
چهارم این مسابقات را از آن خود کرد.
در این بازی که بعد از ظهر دیروز برگزار شــده بود ،در
نیمه اول دو تیم به تساوی  ۱-۱رضایت دادند اما در نیمه
دوم ،لبنانیها تهاجمی شروع کردند و بازی را با نتیجه ۵
بر  ۹به سود خود تمام کردند.
لبنان با این پیروزی ،به مقام ســوم این مسابقات دست
پیدا کرد و ملی پوشان فوتبال ساحلی کشور ،در جایگاه
چهارم قرار گرفتند.
تیم ملی فوتبال ساحلی کشــور در این مسابقات که به
تاریخ  ۳میزان در شهر دانانگ ویتنام آغاز شده بود ،در

مرحله گروهی با تیمهای جاپان و چین همگروه شد و در
نخستین دیدارش در مقابل جاپان ۰ -۱۱ ،بازی را واگذار
کرد.
ملی پوشــان فوتبال ساحلی کشــور در دومین دیدار
خود در برابر تیم قدرتمند چین ،توانســتند این تیم
را با نتیجه  ۶ - ۹شکســت دهنــد و راهی مرحله یک
چهارم نهایی شوند .در مرحله یک چهارم نهایی ،این تیم
درمقابل ازبکســتان قرار گرفت و به برتری  ۴ - ۹دست
یافــت و در مرحله نیمهنهایی ،بازی را با نتیجه  ۲ - ۸به
عمان واگذار کرد .در سوی دیگر ،جاپان با برد خود مقابل
لبنان ،حریف تیم عمان در مرحله نهایی این مســابقات
شد .بازی نهایی این رقابتها میان دو تیم جاپان و عمان
قرار است امروز برگزار شود.

اعالم ده میلیارد دالر
درآمد اعالم نشده هندی ها
به اداره مالیات

ابتکار دولت هند برای دریافت مالیات از شــهروندانی که
درآمدهــای خود را اعالم نکرده اند ،باعث شــده تا ده ها
هزار نفر از مردم این کشــور؛ نزدیک به ده میلیارد دالر از
درآمدهای اظهار نشده خود را اعالم کنند.
این اقدام شــهروندان پس از آن صورت گرفت که دولت
ابتدای جون اعالم کرد کســانی که درآمدهایشان را اظهار
نکــرده اند چهار مــاه فرصت دارند تا با تصفیه حســاب
مالیاتی ،از هر گونه جریمه یا مجازات معاف شوند.
مهلت اعالم شــده ،روز جمعه به پایان رسید و در ساعت
های پایانی این مهلت ،هزاران نفر از بدهکاران سیســتم
مالیاتی برای اظهار درآمدهای اعالم نشــده خود به ادارات
دولتی هجوم آوردند .عدم پرداخت مالیات بر درآمد ،یکی
از مشکالت بزرگ اقتصاد هند است و تخمین زده می شود
تنها سه درصد از جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیونی این
کشــور مالیات می دهند .نخست وزیر هند ،نارندرا مودی،
وعده داده که از طریق مبارزه با فساد مالی ،میلیاردها دالر
به درآمدهای کشور اضافه کند( .بی بی سی)

بریتانیا تا شش ماه آینده
روند خروج از اتحادیه
اروپا را آغاز می کند

ترزا می ،نخست وزیر بریتانیا به رسانه «بی .بی .سی» گفته
اســت که روند «برگزیت» به طور رسمی تا پایان ماه مارچ
 ۲۰۱۷آغاز می شود .به این ترتیب ،بریتانیا روند خروجش از
اتحادیه اروپا را پیش می گیرد.
نخســت وزیر بریتانیا روز یکشــنبه گفت که کشورش تا
پایان ماه مارچ ســال آینده میالدی (شش ماه دیگر) ماده
 ۵۰معاهده لیســبون را روی دست می گیرد .این بخش از
معاهده لیســبون روند دو ســاله مذاکرات برای خروج از
اتحادیه اروپا را تشریح کرده است.
پیش تر ،روزنامه «ســاندی تایمز» در صفحه اولش نوشته
بود که «خانم می ،ماشه را کشــید» .نخست وزیر بریتانیا
بــا اعالم طرح خود گفته که با خــروج از اتحادیه اروپا ،او
بریتانیا را «یک کشــور مستقل و با اقتدار می سازد» .ترزا
می گفته اســت« :ما در سخنرانی آینده ملکه« ،پیشنویس
لغو بزرگ» را اعــام خواهیم کرد و قوانین اتحادیه اروپا را
از اساســنامه خود حذف خواهیم کرد» .پس از این ،قانون
و مقررات اتحادیه اروپــا در نظام قانونی بریتانیا کمرنگ و
سپس حذف خواهد شد .احتمال دارد که برخی از آنها نیز
همچنان محفوظ بمانند؛ البته همه این اقدامات به تصمیم
های پارلمان بریتانیا بستگی دارد .خانم می در مصاحبه خود
با روزنامه «ســاندی تایمز» همچنان گفته است که بریتانیا
برای آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا ،منتظر انتخابات پاییز
سال آینده آلمان نمی ماند .روند خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا انتظار می رود که دو سال طول بکشد .در  ۲۳ماه جون
سال روان ،بریتانیایی ها در یک همه پرسی شرکت کردند
و اکثریت شهروندان این کشور با اختالف اندکی نسبت به
موافقان ماندن در اتحادیــه اروپا ،به خروج از این اتحادیه
رای دادند( .دویچه وله)

قهرمانی ریکاردو در

گرندپری فرمول یک مالزیا

دنیل ریکاردو ،راننــده فرمول یک ردبول توانســت در
مسابقات گرند پری مالزیا قهرمان شــود .در این مسابقه
لوئیز همیلتون به دلیل خرابی موتور ماشــین از دور خارج
شد .به نقل از یورو اسپورت ،ریکاردو از ماه آگوست 2014
تاکنون قهرمان مسابقات گرند پری نشده بود.
در این مسابقه مکس ورســتاپن دوم و نیکو روزبرگ سوم
شدند .این مســابقه برای لوئیز همیلتون مرد شماره یک
فرمول یک خوب پیش نرفت.
او در دور  41دچار مشــکل موتور شد .او در این باره گفت:
باورم نمیشود که هشــت ماشین مرسدس وجود داشت و
تنها موتر من خراب شد .به نظرم این درست نیست.

یوونتوس در سری A

یوونتوس در هفته هفتم لیگ ایتالیا با ســه گل امپولی را
شکست داد .در هفته هفتم لیگ ایتالیا یوونتوس به دیدار
امپولی رفت و با سه گل این تیم را شکست داد تا در صدر
جدول قرار گیرد .ایگواین که از ابتدا در ترکیب تیمش قرار
داشت دو بار در دقایق  68و  70و ایباال در دقیقه  65گلزنی
کردند تا یوونتوس در عرض  5دقیقه بتواند ســه بار دروازه
حریف خود را باز کند و به صدر جدول برسد.

استوک سیتی قعرنشین

رنک یک جهان

اندی مــاری اعالم کرد که با وجود آســیبدیدگی در
مسابقات اوپن چین شرکت خواهد کرد .به نظر میرسد
که ماری قصــد دارد با پیروزیهای پیاپی خود رنک اول
جهان را کسب کند و جایگزین نواک جوکوویچ شود.
به نقل از یورو اسپورت ،اندی ماری در مسابقات دیویس
کاپ با وجود این که حریف ارجنتینی خود را شکســت
داد ،از ناحیه پا آسیب دید .او اعالم کرده بود که نیاز به
استراحت و برنامهریزی برای ریکاوری دارد.
با این وجود ماری تصمیم گرفته اســت که در مسابقات
اوپن چین در پکن شــرکت کند و فاصله خود را با نواک

جوکوویچ کم کند .در صورتی که ماری در مسابقات پکن
قهرمان شــود ۱۰۰۰ ،امتیاز کســب میکنند .جوکوویچ
در چند هفت ه اخیر عملکرد خوبی نداشــته است .او در
مســابقات ویملبدون در راندهای اولیه حذف شد و در
المپیک نیز خوب عمل نکرد .جوکوویچ در مسابقات اوپن
آمریکا نیز با این که تا فینال پیش رفت در فینال بازی را
به استن واورینکا واگذار کرد .این شکستها باعث شده
که اختالف ماری با جوکوویچ کاهش یابد و او به رنک یک
جهان نزدیکتر شود .اندی ماری در مسابقات اوپن چین
با اندره آسپس از ایتالیا روبرو میشود.

زیگمــار گابریل وزیر اقتصــاد و معاون
صدراعظم آلمان نخست به روسیه ،بعد به
مصر سفر کرد و اینک سفری به ایران دارد.
گابریل باید بین توســعه اقتصادی و نقش
حساس ایران در جنگ سوریه تعادل ایجاد
کند .بعد از ظهر روز یکشنبه دوم اکتوبر
وزیر اقتصاد آلمان از برلین ،پایتخت کشور
با  ۳۷نماینده از بخش اقتصاد کشورش به
سمت ایران پرواز کرد .در ایران کارآفرینان
دیگر نیز به این گروه اضافه خواهند شد.
در پایان  ۱۰۰نماینده شرکت های مختلف
در این مذاکرات شــرکت خواهند داشت.
همچنین  ۳۷روزنامه نگار نیز می خواهند

از نزدیک مشــاهده کنند که چگونه وزیر
اقتصاد آلمان با نماینــدگان ایران در ۴۸
ســاعت مذاکرات تعادل بیــن اقتصاد و
سیاســت را نگه می دارد .رودولف گریدل
از وزارت اقتصاد آلمان می گوید که گابریل
و هیات همراهش تمرکز روشن باالی ایران
دارند« :موضوعی که مطرح این اســت که
ما اینک بعد از یک ســال توافق هسته ای
با ایــران ،موقعیت اقتصادی مان را در این
کشور مشخص بسازیم .ما بسیار خوشبین
هســتیم که در این مذاکــرات در ایران،
قراردادها و یــا توافقاتی به امضا خواهند
رسید( ».دویچه وله)

نیویورکتایمز :دونالد ترامپ احتماال
 ۱۸سال مالیات نپرداخته است

«نیویورک تایمز» مینویســد که دونالد
ترامپ ،نامزد جمهوریخواهان در انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا ،بــه احتمال
حــدود دو دهه مالیات نپرداخته اســت.
این روزنامه میگوید اســتنادش به اسناد
مالیاتیای اســت که به دســتش رسیده
است .به گزارش روزنامه «نیویورک تایمز»،
میلیــاردر آمریکایی دونالــد ترامپ در
ســال  ۱۹۹۵به عنوان صاحب یک شرکت
ساختمانســازی اعالم کرده بود که ۹۱۶
میلیون دالر (حدود  ۸۱۴میلیون یورو) ضرر
کرده است« .نیویورک تایمز» مینویسد که
اسناد مالیاتی این نامزد حزب جمهوریخواه
برای انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا

توســط منبعی ناشــناس به دست این
روزنامه رسیده است .کارشناسان مالیاتی
به «نیویورک تایمــز» گفتهاند که اگر چه
روشن نیست ترامپ در سالهای پس از آن
چقدر درآمد داشته است ،اما این ضرر مالی
کافی بوده برای آنکه او به مدت  ۱۸ســال،
ساالنه  ۵۰میلیون دالر از درآمدی که به آن
مالیات تعلق میگرفته کم کند« .نیویورک
تایمز» مینویســد که دلیل خسارت مالی
ترامپ معامالت شکســت خــورده او در
آغاز دهه  ۱۹۹۰بوده اســت .این معامالت
از جمله مربوط به شکست مالی ترامپ در
رابطه با کازینوهای شهر آتالنتیک سیتی و
هتلسازی بوده است( .دویچه وله)

اولین باخت گواردیوال با سیتی
رقم خورد

پیروزی خارج از خانه

توقف منجستریونایتد مقابل

تالش اندی ماری برای رسیدن به

سفر وزیر اقتصاد و معاون
صدراعظم آلمان به ایران

شاگردان ژوزه مورینیو در بازی خانگی مقابل استوک سیتی
با تساوی یک بر یک متوقف شدند.
در ادامــه هفته هفتم لیــگ برتر انگلیس تیــم فوتبال
منچســتریونایتد در خانه میزبان استوک سیتی بود و در
پایان برابر این تیم ته جدولی با تساوی یک بر یک متوقف
شد .یونایتد که سومین بازی پشــت سر هم خانگی خود
را پس از بازی با لسترســیتی و زوریــا تجربه میکرد ،به
امید کسب ســه امتیاز قدم به میدان گذاشت اما شاگردان
مورینیو در ادامه روند سینوســی خود در این فصل تنها
یک امتیاز از این بازی کســب کردند .آنتونیو مارسیال در
دقیقه  ۶۹یونایتد را پیش انداخت اما جو آلن هافبک فصل
قبل لیورپول در دقیقه  ۸۲بازی را به تساوی کشاند تا یک
امتیاز شــیرین خارج از خانه برای شاگردان مارک هیوز به
دست بیاورد .یونایتد با این تساوی  ۱۳امتیازی شد و فرصت
نزدیک شدن به منچسترسیتی صدرنشین را از دست داد.

توافق میالن با پهپه

رســانههای ایتالیایی از توافق میالن با مدافع رئال مادرید
ســخن به میان آوردند و نوشــتند که پهپه در تابستان به
صورت مجانی راهی روسونری می شود.
میالن توسط مالکان چینی خریداری شده و انتظار میرود
که تغییرات زیادی در این تیم به وجود آید.
ســایت فوتبال ایتالیا اعالم کرد که دیگو گودین ،ستاره
اروگوئهای اتلتیکو مادرید بازیکنی است که سخت باشگاه
میالن به دنبال او است و تالش می کند تا او را در زمستان
و یا تابستان فصل جابه جایی جذب کند.
میالن در تابستان هم به دنبال جذب گودین بود ،اما دیگو
سیمئونه اجازه نداد تا این بازیکن جدا شود.

منچسترسیتی با گواردیوال متحمل اولین باخت خود در
این فصل شد .لسترسیتی نیز به یک امتیاز قناعت کرد.
هفته هفتم لیگ برتر انگلیس با برگزاری دو دیدار دیگر
ادامه یافت که در حســاسترین بازی در لندن تاتنهام
میزبان منچسترسیتی بود که در نهایت موفق شد اولین
شکست فصل را به گواردیوال و تیمش تحمیل کند و این
تیم را شکست دهد.
در این دیدار تاتنهامیها در همان اوایل مســابقه و در
دقیقــه  9با گل به خــودی کالروف از حریف خود پیش

افتادند و در همان نیمه نخســت نیز دله علی گل دوم را
به ثمر رساند .پوچتینو که قب ً
ال با اسپانیول ،توانسته بود
بارسلونا گواردیوال را شکست دهد ،این بار نیز توانست
اولین باخت سیتی با هدایت گواردیوال را رقم بزند.
در دیگر دیدار لسترســیتی در خانه با ساوتهمپتون به
تساوی بدون گل رضایت داد.
در جدول ردهبندی منچسترسیتی با  18امتیاز در صدر
قرار دارد و تاتنهام با  13امتیاز در تعقیب این تیم به سر
میبرد.

تیم فوتسال ایران برای اولین بار در جام
جهانی سوم شد

تیم ملی فوتسال ایران با مساوی  ۲-۲با پرتگال در وقت
معمول و شکســت این تیم در ضربات پنالتی با نتیجه ۴
بر  ۳برای اولین بار در جام جهانی فوتسال به مقام سوم
دست پیدا کرد.
ایران با ترکیب اولیه علیرضا صمیمی ،علیاصغر حسنزاده،
فرهاد توکلی ،مهدی جاوید و احمد اســماعیلپور مقابل
پرتگال قرار گرفت.
دو تیم در نیمه اول این مسابقه به تساوی بدون گل دست
پیدا کردند اما پرتگال نیمه دوم را طوفانی آغاز کرد و دو
گل کاردینال در آغاز این نیمه ،پرتگال را دو بر صفر پیش
انداخت.
در دقیقه  ۲۵مســابقه محمد سنگ سفیدی و میگوئل از
پرتگال پس از درگیری با یکدیگر با کارت قرمز مستقیم
داور از بازی اخراج شــدند و دو تیم با چهار نفر به بازی

ادامه دادند.
یک دقیقه پس از اخراج دو بازیکن ایران موفق شــد با
شوت غافل گیر کننده افشــین کاظمی یکی از گلها را
جبران کند .پنج دقیقه مانده به پایان بازی مهدی جاوید
روی یک ضربه ایستگاهی نتیجه را  ۲-۲مساوی کرد.
دو تیــم در ضربات پنالتی هم مســاوی پیش می رفتند
ولی پس از آنکه ژائو ماتوس پنالتی خود را به تیر دروازه
کوبید ،مهدی جاوید با گل کردن ضربه خود ایران را برای
اولین بار به مقام سوم جام جهانی فوتسال رساند.
ایران پیش از این با شکســت دادن برازیل قهرمان پنج
دوره جــام جهانی و اروگوئه به مرحلــه نیمه نهایی این
مســابقات راه پیدا کرده بود ولی در این مرحله با باخت
مقابل روسیه ،حریف پرتگال در مسابقه سوم و چهارمی
شد( .بی بی سی)

