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هشدار رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در مورد آینده این اتحادیه
مارتین شولتس ،رئیس پارلمان اتحادیه اروپا گفته است
که این اتحادیه در «سراشــیبی لغزنده» قرار دارد .او با
هشدار این که اکثریت خاموش در اروپا مخاطره را دست
کم گرفته است ،از سیاستمداران خواست که تعهد بیشتر
از خود نشــان بدهند .مارتین شــولتس ،رئیس پارلمان
اتحادیه اروپا روز سه شــنبه از کشورهای عضو خواست
که تهدید کنونی متوجه این بالک  28عضوی را دست کم
نگیرند .شولتس به روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه
ســایتونگ» گفت که برخی مردم اعتماد شان به «تمام
نهادها ،چه ملی یا اروپایی» را از دســت داده اند .او گفت
این مخاطره وجود دارد که «اتحادیه اروپا از داخل انفجار
کند» و دلیل آن را قسم ًا حرکتهای منتقد اتحادیه اروپا
در داخل کشورهای عضو عنوان کرد.
این سیاستمدار سوسیال دموکرات آلمانی با اشاره به همه
پرســی ماه جون بریتانیا راجع به عضویت این کشور در
اتحادیه اروپا ،گفت« :اگر بریتانیــا اتحادیه اروپا را ترک

کند ،تقاضاهای بیشــتری [در دیگر کشورها] برای همه
پرسی ترک اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت».
شــولتس در حالی که اعتراف نمود مخالفان اتحادیه اروپا
در اقلیت باقی می مانند ،گفــت اکثریت خاموش به این
تصور بودند که در پایان همه چیز خوب خواهد شد .نتیجه
منفی همه پرسی هالند در هفته گذشته در مورد توافقنامه
همکاری نزدیک با اوکرایین نشان داد که این یک مغالطه
بود و نمی بایست به آن اتکا می شد.
رئیس پارلمان اتحادیه اروپا با ابراز این که «ما در اروپا در
یک سراشیبی لغزنده قرار داریم» ،رهبران این اتحادیه را
متهم کرد که تعهد بسیار کم به ایده یا فکر اروپایی نشان
میدهند .او گفت« :هــر حکومت [عضو اتحادیه اروپا] به
سختی برای به دســت آوردن دل مردم مبارزه میکند».
او به کشــورهای عضو اصرار کرد که با تعهد واضح به این
اتحادیه علیه «پاسخ ســادهای» که گروههای منتقد این
اتحادیه ارائه میکنند ایستادگی کنند( .دویچه وله)

آغاز سفر رسمی نخست وزیر
ایتالیا با هیئت بزرگ به تهران

پس از  ۱۵ســال بار دیگر نخستوزیری
از ایتالیا برای انجام ســفری رسمی راهی
تهران شده است .هیاتی متشکل از ۲۵۰
مقام دولتی و بازرگانی ماتئو رنتزی را در
دیدار رسمی او به منظور گسترش روابط
دوجانبه همراهی میکنند .ماتئو رنتزی،
نخستوزیر ایتالیا روز سهشنبه در رأس
هیئتی  ۲۵۰نفره وارد تهران شــد و در
مجتمع کاخ سعدآباد مورد استقبال حسن
روحانی ،رئیسجمهور ایران ،قرار گرفت.
آخرین سفر نخســتوزیری از ایتالیا به
ایران به سال  ۲۰۱۱و دیدار جولیانو آماتو،
نخستوزیر ایتالیا در آن زمان برمیگردد.
هیئتی که ماتئو رنتزی را در سفر به ایران
همراهی میکند ،دربرگیرندهی  ۲۵۰تن از
مقامهای سیاســی و بازرگانی این کشور
اســت تا در دوران پساتحریم ،مناسبات
دوجانبه میان ایران و ایتالیا را گسترش و
ارتقا دهند .حجم مبادالت تجاری ایران و
ایتالیا که در دوران پیش از تحریم از مرز

 ۸میلیــارد دالر هم فراتر رفته بود ،بر اثر
تحریمهای اعمال شــده علیه جمهوری
اسالمی به مرور زمان به کمتر از دو میلیارد
دالر کاهش یافت .ایتالیــا در پی توافق
هستهای میان ایران و قدرتهای جهانی
میکوشد که به شریک تجاری شماره یک
ایران در اروپا بدل شــود .در حال حاضر
ایتالیا پس از آلمان دومین شریک تجاری
مهم ایران در اروپا محســوب میشــود.
رنتزی اما نخســتین رئیــس دولت یکی
از قدرتهای بزرگ اقتصادی اروپاســت
که پس از حصول توافق هســتهای و لغو
تحریمهــای بینالمللی رهســپار ایران
میشود .نخستوزیر  ۴۱ســالهی ایتالیا
در آستانهی ســفرش به تهران از کاهش
فعالیتهای شرکتهای ایتالیایی در ایران
در زمان تحریم از جملــه در بخشهای
انرژی ،قطعهسازی و بهداشت سخن گفت
و بر لــزوم احیای ایــن فعالیتها تأکید
ورزید( .دویچه وله)

طرح استیضاح رئيس
جمهور برازیل در یک کمیته
پارلمانی تصویب شد

در پــی تصمیم یک کمیته پارلمانــی برازیل دایر بر
توصیه استیضاح دیلما روســف ،رئیس جمهور این
کشــور ،امید او برای متوقف کردن روند اســتیضاح
متحمل ضربه ای جدی شده است.
این کمیتــه پارلمانی که  ۶۵عضــو دارد با  ۳۸رای
در مقابل  ۲۷رای توصیه کــرد رئیس جمهور برازیل
در ارتباط با ادعاهایی دایر بر دســتکاری حســاب
های دولتی برای پنهان کردن کســر بودجه فزاینده
استیضاح شود.
اکنون همه نگاه ها به جلســه روز  ۱۸اپریل پارلمان
خواهد بود که طرح اســتیضاح را بــه رای خواهد
گذاشت.
مساله استیضاح رئیس جمهور باعث شکاف در جامعه
برازیل شده و پلیس خود را برای اعتراض های انبوه
در برازیلیا ،پایتخت ،آماده می کند.
رای گیری در کمیتــه پارلمانی در میان هیاهو انجام
شد ،و هواداران و مخالفان خانم روسف شعارهایی سر
می دادند.رای این کمیته عمدتا نمادین است اما مالکی
برای سنجش میزان حمایت از فرآیند استیضاح ،پیش
از رای کامل مجلس عوام کنگره ،قلمداد می شد.
در صحن کامل باید  ۳۴۲رای در حمایت از استیضاح
جمع آوری شــود تا طرح به سنا فرستاده شود .تازه
ترین نظرسنجی روزنامه استادائو حاکیست که ۲۹۲
نماینده موافــق و  ۱۱۵نماینده مخالفند و  ۱۰۶نفر هم
هنوز تصمیم نگرفته اند.
خوزه ادواردو کوردوزو ،وزیر عدلیه ،در جریان جلسه
پرهیاهوی روز دوشنبه به نمایندگی از رئيس جمهور
گفت که فرآیند استیضاح «معیوب» است.
او گفت« :مسخره است که رئيس جمهوری که جرمی
مرتکب نشــده ،و یک پنی هم ندزدیده با استیضاح
برکنار شــود .و چنین فرآیندی بدون وقوع جرم یا
کالهبرداری معادل کودتا است( ».بی بی سی)

پینگ پنگ باز  ١٥ساله آمریکایی
سهمیه المپیک گرفت

کاناک جی ها جوان ترین پینگ پنگ باز مردی اســت که
تاکنون به المپیک راه پیدا کرده است.
به نقل از  ،Inside the gamesکاناک جی ها در مسابقات
انتخابی المپیک امریکا پینگ پنگ باز شــماره یک این
کشــور تیموتی وانگ را با نتیجه ی  ٤بر صفر شکست داد
و سهمیه المپیک را کســب کرد .او در حال حاضر اولین
ورزشکار المپیکی امریکاست که بعد از سال  ٢٠٠٠به دنیا

آمده است .کاناک درباره این پیروزی خود گفت :به دست
آوردن ســهمیه المپیک احساسی باور نکردنی است .فکر
میکردم کــه در نیمه نهایی میبازم اما پیروز شــدم .این
مسابقات سخت و پر اســترس بود اما ارزشش را داشت و
من به رویایم دست یافتم .از رفتن به المپیک بسیار هیجان
زده ام .تیموتی وانگ با وجود شکست خوردن مقابل جی
ها سهمیه المپیک ریو را دریافت کرده است.

پیروزی کلیولند و اوکالهاما در NBA

صبح دیروز  9بازی در  NBAبرگزار شد که در مهمترین
آنها کلیولند کاوالیرز و اوکالهاما ســیتی تاندر به پیروزی
دست یافتند.
به نقل از  ،ESPNدر مهمترین بازی صبح دیروز کلیولند
کاوالیرز با نتیجه ی  ١٠٩بر  ٩٤اتالنتا هاکس را شکســت
داد .در این بازی لبرون جیمز  ٣٤امتیاز و کایری ایروینگ
 ٣٥امتیاز برای کاوالیرز کســب کردند و برتری این تیم را
رقم زدند .کنت بازمور نیز با کسب  ٢٣امتیاز برای هاکس ،
عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت.
در بازی مهم دیگر اوکالهاما سیتی تاندر با نتیجه ی  ١١٢بر
 ٧٩لس آنجلس لیکرز را شکســت داد .در این بازی کوین

دورانت  ٣٤امتیاز برای اوکالهاما کسب کرد و راسل وست
بروک تریپل دابل کرد تا این تیم پیروز میدان باشد .کوبی
برایانت نیز در این بازی  ١٣امتیاز برای لیکرز کسب کرد.
نتایج دیگر بازی های دیروز
اورالندو مجیک  ١٠٧میلواکی باکس ٩٧
شارلوت هورنتز  ١١٤بوستون سلتیکس ١٠٠
واشنگتن ویزاردز  ١٢٠بروکلین نتز ١١١
هیوستون راکتز  ١٢٩مینه سوتا تیمبرولوز ١٠٥
شیکاگو بولز  ١٢١نیواورالنز پلیکانز ١١٦
داالس موریکس  ١٠١یوتا جاز ٩٢
سکرمنتو کینگز  ١٠٥فنیکس سانز ١٠١

افسر نیروی دریایی آمریکا به
جاسوسی برای چین و
تایوان متهم شد

یک افســر نیروی دریایــی آمریکا به
جاسوسی به نفع دولتهای بیگانه متهم
شده اســت .وزارت دفاع آمریکا تایید
کرده که یک افســر نیروی دریایی این
کشور که زاده تایوان است به ظن انتقال
اطالعات نظامی محرمانه ایاالت متحده به
جمهوری خلق چیــن یا تایوان یا هر دو
کشور بازداشت شده است.
اطالعاتی که در دســترس رسانهها قرار
گرفتــه از این فرد با نام «ناخدا ســوم
ادوارد سی لی» از پرسنل پایگاه هوایی
نورفوک در ایالــت ویرجینیا ،نام میبرد
اما مشخص نیست که او به نفع جمهوری
خلق چین جاسوسی میکرده یا اطالعات
خود را در اختیــار مقامات تایوانی قرار
میداده است.
نخستین جلسه رسیدگی قضایی به اتهام
ادوارد لین روز جمعه گذشته برگزار شد
و نتیجه آن به منظور تصمیمگیری جهت
پیگرد قانونی این فرد در اختیار فرمانده
ناوگان مســتقر در پایگاه نورفوک قرار

آمادگی برلوسکونی برای
اخراج میهایلوویچ

رســانه های ایتالیایی نوشــتند رییس باشگاه میالن
در حال بررســی گزینه هایش برای جانشینی سینیشا
میهایلوویچ اســت .به نقل از گازتا دلو اسپورت ،میالن
در هفته های اخیر نتایج بسیار ضعیفی کسب کرده است
و همین باعث شد تا از تیم سوم جدول رده بندی فاصله
زیادی بگیرد و شانسی برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان
اروپا نداشته باشد .شاگردان میهایلوویچ در هفته سی
و دوم رقابت های ســری  Aدر ورزشگاه خانگی خود با
نتیجه دو بر یک برابر یوونتوس تن به شکســت دادند و
برای پنجمین بازی پیاپی از کســب پیروزی بازماندند.
روزنامه گازتا دلو اســپورت ایتالیا نوشت :سران باشگاه
میالن به دنبال برکناری میهایلوویچ هستند و شکست
برابر یوونتوس باعث شده است آنها اخراج سرمربی خود
را به بهترین گزینه بدانند .گازتا دلو اســپورت در ادامه
گزارش خود آورده است :ســیلویو برلوسکونی ،رییس
باشگاه میالن با آدریانو گالیانی ،نایب رییس این باشگاه،
جلســه ای را برگزار کرده تا به جمع بندی نهایی درباره
میهایلوویچ برسند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که
سرمربی تیمشان را برکنار کنند.

گرفته است.
نخستین گزارشهای مربوط به اتهامات
ناخدا ســوم لین روز یکشنبه در بولتن
خبری موسسه دریایی ایاالت متحده،
که یک ســازمان غیرانتفاعی مرتبط با
تحقیقات امنیتی اســت ،منتشر شد.
در این گزارش آمده که این شخص در
ماموریت های بسیار حساس هم شرکت
داشته است.
خبرگــزاری آسوشــیتدپرس که به
نسخهای از فهرســت اتهامات ادوارد
لین دسترســی یافته نوشته است که
او به دو مورد جاسوســی و سه مورد
اقدام به جاسوسی متهم است .براساس
این گزارش ،این افســر نیروی دریایی
آمریکا متهم اســت که اطالعات سری
مربوط به دفــاع ملــی را در اختیار
نماینده یک دولت خارجی قرار داده با
آگاهی از اینکه دولت مورد نظر امکان
بهرهبرداری از این اطالعات به نفع خود
را داشته است( .بی بی سی)

یونیسف :استفاده بوکوحرام از
کودکان برای بمبگذاریهای
انتحاری یازده برابر شده است

سازمان ملل متحد میگوید که موارد استفاده از کودکان به
عنوان بمبگذاران انتحاری از سوی گروه اسالمگرای بوکوحرام
در یک سال گذشته یازده برابر شده است .یونیسف ،صندوق
حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته است که در سال
گذشته  ۴۴کودک برای انجام عملیات انتحاری در کامرون،
چاد و نایجریه به کار گرفته شــدند در حالی که در ســال
 ۲۰۱۴از  ۴کودک برای عملیات انتحاری استفاده شده بود.
یونیســف میگوید از هر  ۵بمبگذار انتحاری ،یکی از آنها
کودک است و سه چهارم آنها را دختران تشکیل میدهند.
این نهاد وابسته به ســازمان ملل متحد گفته است که این
دختران معموال تحت تاثیر مواد روانگردان قرار میگیرند و
ســپس مواد منفجره به بدن آنها وصل میشود و مجبور به
انجام عملیات انتحاری میشوند .استفاده بوکوحرام از این
روش نشاندهنده آن است که نایجریه بخشی از قلمرو تحت
اختیار خود را از دست داده است .درگیری میان بوکوحرام و
نیروهای دولتی در شمال شرقی نایجریه که کشور همسایه
چاد را هم تحت تاثیر قرار داده ،منجر به مرگ  ۱۷هزار نفر
شده است( .بی بی سی)

تمدید تحریمهای حقوق
بشری اتحادیه اروپا علیه
 ۸۲مقام ایرانی

اتحادیه اروپا در آســتانه سفر هیئتی از مقامهای بلندپایه
این نهاد به ایران تحریمهای خود علیه  ۸۲مقام و یک نهاد
ایرانی را که به خاطر نقض حقوق بشر در فهرست تحریمها
قرار گرفتهاند ،برای یک سال دیگر تمدید کرد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه اعالم کردند
که تحریمهای ایــن اتحادیه علیه  ۸۲مقام مســئول در
جمهوری اسالمی و یک نهاد رسمی که به نقض حقوق بشر
متهماند ،برای یک سال دیگر تمدید شده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان ،به موجب این تحریمها اموال
و داراییهای این  ۸۲نفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
توقیف میشود و ممنوعیت ســفر آنها به همه  ۲۸کشور
عضو این اتحادیه همچنان برقرار خواهد ماند .اتحادیه اروپا
این مقامهای مســئول ایرانی را از عامالن نقض گسترده
حقوق بشــر در ایران میداند .صادق الریجانی ،رئیس قوه
قضاییه ،غالمحســین محســنی اژهای ،معاون اول رئیس
قوه قضاییه ،حســن فیروزآبادی ،رئیس ستاد کل نیروهای
مســلح ،محمدعلی جعفری ،فرمانده سپاه ،علی سعیدی،
نماینده ولی فقیه در ســپاه ،حسین طائب ،رئیس سازمان
اطالعات سپاه پاسداران ،محمدرضا نقدی ،فرمانده بسیج و
سعید مرتضوی از جمله افرادی هستند که به عنوان ناقضان
حقوق بشر در فهرســت  ۸۲نفره تحریمهای اتحادیه اروپا
قرار گرفتهاند( .دویچه وله)

ستاره بارسلونا در رادار چلسی
و آرسنال

هافبک آبیاناریها با دو پیشنهاد خوب از لیگ جزیره
مواجه شده است و این احتمال وجود دارد که در تابستان
بارسلونا را ترک کند.
به نقل از اسپورت ،آردا توران در فصل جابجایی تابستانی
با  35میلیون یورو از اتلتیکو مادرید به بارسلونا پیوست.
این بازیکن ترکیه ای در اتلتیکو یک فوق ســتاره بود و
بازی های درخشانی را برای این تیم به نمایش گذاشت اما
در بارسلونا نتوانست درخشش خود را تکرار کند .البته
باید گفت تراکم بازیکن در بارســلونا باعث شده است تا
کمتر فرصت بازی به توران برسد تا جایی که تنها در 14
بازی به میدان رفته و  2گل هم به ثمر رسانده است.

روزنامه اســپورت ایالت کاتالونیا نوشت چلسی مشتری
جدی توران اســت و حاضر است برای جذب این بازیکن
ترکیه ای در تابســتان فصل جابهجایی  40میلیون یورو
پرداخت کند.
روزنامه تاک اســپورت هم از آرســنال به عنوان دیگر
مشتری هافبک بارســلونا یاد کرد و نوشت توپچی ها به
دنبــال بازیکن با تجربه در میانه میدان خود هســتند و
هافبک بارسلونا را زیر نظر گرفتند.
توران چند هفته پیش هم با پیشــنهادی نجومی از یک
باشگاه چینی مواجه شد اما تصمیم گرفت که در بارسلونا
بماند .او تا سال  2020با آبیاناریها قرارداد دارد.

پالتینی مهمان ویژه یورو
2016

رییس محروم شده یوفا مهمان ویژه جام ملت های اروپا
 2016خواهــد بود .به نقــل از آس ،ژاک لمبرت رییس
کمیته اجرایی یورو  2016فرانسه از میشل پالتینی رییس
محروم شــده یوفا برای حضور در ایــن بازی ها دعوت
خواهد کرد .او در این باره گفت :او به عنوان مهمان ویژه
یورو دعوت خواهد شــد و می تواند هر بازی را که می
خواهد از نزدیک تماشا کند .پالتینی از این دعوت تشکر
کرد و ســپس درباره کریم بنزما فرانسوی رئال مادرید
صحبت کرد و گفت :بنزما بازیکن خوبی است .او خیلی
خوب است اما تنها ستاره تیم مادرید کریستیانو رونالدو
است .او در ادامه اظهار کرد :تعداد بازیکنان خوبی که در
تیم های بزرگ بازی می کنند زیاد است اما در مورد بنزما
شک دارم .او را بازیکن خوبی می دانم اما نمی توان گفت
که فوتبالیست خیلی بزرگی است.

تالش فدراسیون جهانی
وزنهبرداری برای مقابله
با دوپینگ

دبیر کل فدراســیون جهانی وزنه بــرداری اعالم کرد
مسئوالن این رشــته تالش زیادی می کنند با مشکل
دوپینگ مقابله کنند .به نقل از ،Inside the games
امســال دادگاه عالی ورزش به فدراسیون جهانی اجازه
داد تا بلغارســتان را به دلیل وجود یازده مورد دوپینگ
محروم کند .یک ســهمیه المپیک نیز به همین دلیل از
رومانی گرفته شــد .طبق قانون  ،IWFدر صورتی یک
کشــور در مســابقات انتخابی  ٤مورد دوپینگ داشته
باشــد ،یک ســهمیه و در صورتی که بیش از  6مورد
دوپینگ داشته باشد دو سهمیه المپیک را از دست می
دهد .کشــور هایی مانند بلغاریا که  ٩تست دوپینگ در
یک سال داشته باشند به صورت کامل از المپیک محروم
می شوند .فدراسیون جهانی وزنه برداری با کمک این
قوانین سخت تالش میکند تا جلوی پیشرفت دوپینگ
در این رشته ورزشــی را بگیرد .دبیر کل  IWFدر این
باره گفت :این کاری است که ما باید بکنیم .کشورهایی
که محروم می شوند خوشــحال نخواهند بود اما درس
عبرتی برای دیگران می شوند.

پاری سن ژرمن جانشین زالتان را پیدا کرد

جدایی زالتان از پاری سن ژرمن قطعی شده است ولی به
نظر میرسد این باشگاه فرانسوی جانشین ستاره سویدنی
خود را پیدا کرده است.
به نقل از ســایت  ،mercafutbolبه احتمال خیلی زیاد
زالتان ایبراهیموویچ در تابستان فصل جاری از پاری سن
ژرمن جدا خواهد شــد .از همین رو ،ســران این باشگاه
فرانســوی به دنبال انتخاب جانشینی شایسته برای این
ستاره خود هستند.
قرارداد زالتان با پاری ســن ژرمن تابستان سال جاری به
پایان می رسد و این ستاره سویدنی قصد دارد حضور در
رقابت های لیگ جزیره را هم تجربه کند و چند پیشنهاد
خوب هم دارد .ســایت  mercafutbolعالوه بر تایید
خبر جدایی زالتان از پاری ســن ژرمن تاکید کرد سران

این باشگاه فرانسوی جانشین ستاره سوئدی خود را پیدا
کردند و او کسی جز الکسیس سانچس ،مهاجم چیلیایی
آرســنال نیست .پاری ســن ژرمن یکی از متمول ترین
باشــگاه های فوتبال اروپا و جهان است و این توانایی را
دارد تا هر بازیکنی که دوست دارد را جذب کند اما بعید به
نظر می رسد این باشگاه فرانسوی بتواند بازیکنان بزرگی
چون لیونل مسی ،کریستیانو رونالدو یا نیمار را جذب کند
اما احتمال پیوســتن بازیکنان مانند سانچس به این تیم
زیاد است .بر اســاس خبر سایت  mercafutbolکه در
زمینه نقل و انتقال بازیکن فعالیت می کند ،امکان پیوستن
سانچس به پاری ســن ژرمن در تابستان زیاد است و این
بازیکن چیلیایی از نظر لــوران بالن می تواند جایگزینی
شایسته برای ایبراهیموویچ باشد.

