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اوباما :با وجود توافق هستهای همچنان نگران رفتار ایران هستیم
حمله به اماکن دیپلماتیکش در تهران و مشهد
روابط خود را با ایران قطع کرده ،همراه با دیگر
متحدان منطقهای خــود تهران را به دخالت در
امور کشــورهای عربی از جمله یمن و بحرین و
سوریه متهم میکند .اتهامی که ایران آن را رد
میکند .از سوی دیگر دولت آمریکا با وجود ابراز
نگرانی از رفتــار ایران ،خواهان فرصت دادن به
توافق هســتهای و موقعیتی است که بعد از آن
برای تعامل با ایران به وجود آمده است.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود در پایان
اجالس شــورای همکاری خلیــج فارس گفت:
«واقعیت درباره آمریکا و شــورای همکاری این
اســت که مثل همه متحدان و دوستان دیگر ما
در هر مقطــع زمانی اختالفاتی هم بین ما وجود
دارد»( .بی بی سی)

باراک اوباما ،رئیس جمهــور آمریکا ،در پایان
نشســت شــورای همکاری خلیج فــارس در
عربســتان گفت که با وجود توافق هســتهای،
«نگرانیهــای جدی» آمریــکا و متحدانش در
منطقه از رفتارهای ایران همچنان ادامه دارد.
آقای اوباما ایران را به «اقدامات بیثباتکننده»
در منطقه متهم کرد امــا در عین حال گفت که
هیچ کشوری مایل به درگیر شدن با ایران نیست.
رئیــس جمهــور آمریــکا وعــده داد که با
«ســتیزهجویی خارجی» علیه کشورهای عربی
و متحدان منطقهای آمریکا برخورد خواهد کرد.
آقای اوباما در شرایطی برای شرکت در اجالس
شــورای همکاری خلیج فارس به ریاض ســفر
ف میان آمریکا و عربستان بر سر
کرده که اختال 
ایران تشدید شــده است.عربستان که به دلیل

دستگیری «عاملین انفجار»
در عبادتگاه سیکها در آلمان

به گفته پولیس آلمان انفجار در عبادتگاه
سیکها در شهر اســن آلمان «حملهای
تروریستی» بوده اســت .پولیس در این
رابطه دو مظنون  ۱۶ساله را دستگیر کرد.
پائین بودن سن بازداشت شدگان موجب
نگرانی شده است.
فرانک ریشــتر ،رئیس پولیس شهر اسن
واقع در ایالت نورد راین وستفالن آلمان،
شب پنجشنبه اعالم کرد که هر دو مظنون
دستگیر شده مربوط به انفجار عبادتگاه
ســیکها  ۱۶ســال دارند .یکی از آنان
داوطلبانه خود را به پولیس معرفی کرده
و دیگری در منزل والدین خود دســتگیر
شده است.
رئیس پولیس اســن صراحتــا انفجار در
عبادتگاه سیکها را «اقدامی تروریستی
اسالمگرایانه» توصیف کرد.
رسانههای آلمان  ۵روز پیش گزارش داده
بودند که پیش از وقوع انفجار در عبادتگاه

سیکها یک مراســم عقد ازدواج برگزار
شده اســت .گروهی از میهمانان در زمان
انفجــار هنوز در این ســاختمان حضور
داشتند ،گروهی دیگر اما به سالن جشن
عروسی نزدیک این ساختمان رفته بودند.
در نتیجه این انفجار  ۳نفر زخمی شدند.
جراحت یکی از زخمیشدگان که ۶۰ساله
است ،شدید گزارش شده بود.
سخنگوی پولیس نیز گفته بود که مدارکی
دال بــر اینکه انفجار در معبد ســیکها
اقدامی تروریســتی بوده باشد در دست
نیست .دستگیری عاملین انفجار عبادتگاه
سیکها بعد از بدست آمدن سرنخهایی
از اهالی گیلزن کیرشــن و اسن ،دو شهر
همســایه در نورد راین وســتفالن اتفاق
افتاد .پولیس با انتشــار تصاویر مظنونان
در پــی یافتن آنان بود .هــر دو نوجوان
بازداشت شده دست داشتن در این انفجار
را تا حدودی پذیرفتند( .دویچه وله)

میدان های هوایی
آلمان اعتصاب میکنند

اتحادیــه صنفی وردی آلمان اعــام کرده که چند
میدان هوایی این کشــور  ۲۷اپریل اعتصاب خواهند
کرد .این اعتصاب به منظور افزایش فشــار برای باال
بردن دستمزد کارمندان دولت صورت میگیرد .چند
میدان هوایی آلمان چهارشــنبه هفته آینده عتصاب
خواهنــد کرد .اتحادیه وردی که ایــن خبر را اعالم
کرده پیشبینی میکند که در این میدان های هوایی
پروازههای زیادی لغو یا با تأخیری طوالنی انجام شوند.
وردی جمعه در برلین اعالم کرد ،میدان های هوایی
فرانکفورت ،مونیخ ،دوسلدورف ،کلن ـ بن ،دورتموند
و هانوفر ـ النگنهاگن روز چهارشــنبه در اعتصابی
هشــداردهنده خواهند بود .هــدف «وردی» از این
اعتصاب افزایش فشار بر دولت برای افزایش دستمزد
کارمندان بخش دولتی اســت .حمــل و نقل زمینی،
«چک ـ این» ،بازرســی امنیتی حمل و نقل هوایی و

بخش تعمیرات در اعتصاب خواهند بود .عالوه براین،
در بخشهای دیگری مانند مهد کودکها ،شفاخانه ها
و حمل و نقل شهری نیز در حال حاضر اعتصابهایی
پراکنده صورت میگیرد .سندیکاها خواستار  ۶درصد
افزایش حقوق در سال هستند .اما مسئوالن دولتی با
افزایش تنها سه درصد در دو سال موافقت کردهاند.
کریستینه بهله ،عضو هیئت رئيسه گروه سندیکایی
وردی میگوید« :مــا اعتصاب را آگاهانه زودتر اعالم
کردهایم تا مسافران بتوانند برنامههای خود را به موقع
تغییر بدهند ».سومین دور گفتوگوهای وردی بر سر
دســتمزدها در روزهای  ۲۸و  ۲۹اپریل در پوتسدام
صورت خواهد گرفت( .دویچه وله)

 ۱ / 3میلیون دالر برای
هککردن یک تلفن همراه

پولیس فدرال آمریــکا برای باز کردن
قفل آیفون یک فــرد متهم به عملیات
تروریســتی حدود یک میلیون و ۳۰۰
هزار دالر هزینه کرده اســت .این اقدام
پس از خودداری شرکت اپل از همکاری
با اف بی آی صورت گرفته اســت .روز
پنجشــنبه جیمز کومی ،رئیس پولیس
فدرال آمریکا (اف بی آی) فاش ساخت
که برای دســتیابی به اطالعات موبایل
رضوان فاروق مبلغی معادل هفتســال
حقوق خودش پرداخت شــده اســت.
روزنامه فایننشــال تایمــز دریافته که
حقوق ساالنه کومی  ۱۸۳هزار دالر است
و به این نتیجه رســیده که شکســتن
قفل آیفون این فــرد متهم به عملیات
تروریستی حدود یک میلیون دالر و ۳۰۰
هزار دالر هزینه برداشته است .به گفته
کومی ،اف بی آی خواســته است از این
طریق دریابد که آیا فاروق با شبکههای
تروریستی اســامی در ارتباط بوده یا

صعود آرسنال به رده سوم
لیگ برتر

تیم منتخب سال
لیگ برتر انگلیس
اعالم شد

تیم فوتبال آرســنال با برتری دو بر صفر برابر وســت
برومویچ به رده سوم لیگ برتر انگلیس راه یافت.
در دیداری عقب افتاده در لیگ برتر انگلیس ،پنجشنبه
شب آرسنال در خانه ،میزبان وست برومویچ بود که در
پایان با نتیجه  2بر صفر به پیروزی رســید .گلهای این
بازی را الکسیس سانچز در دقایق  6و  38به ثمر رساند
تا توپچیها با کسب  63امتیاز جایگاه سوم جدول را از
منچسترسیتی پس بگیرند و شانس خود را برای کسب
سهمیه لیگ قهرمانان حفظ کنند.
به این ترتیب آرسنال توانست بعد از لستر و تاتنهام در
رده ســوم قرار گیرد و تالش برای کسب سهمیه چهارم
لیگ قهرمانان نیز بین منچسترسیتی ،یونایتد ،وستهام
و لیورپول خواهد بود که در هفتههای آتی دیگر نماینده
انگلیس بــرای فصل بعد لیگ قهرمانان نیز مشــخص
خواهد شد.

توقف خانگی میالن در سری آ

تیم منتخب ســال لیــگ برتر فوتبال انگلیــس با رای
کارشناســان ،بازیکنان و کاپیتانها و سرمربیان تیمهای
حاضر در فوتبال انگلیس اعالم شد.
و به نقل از دیلی میل ،مطابق هر ســال با نزدیک شدن به
پایان لیگ برتر انگلیس ،تیم منتخب این لیگ اعالم شد
که در این میان بازیکنان بزرگ زیادی جای ندارند .عملکرد
نه چندان خوب و ضعیف تیمهای مدعی در لیگ برتر جاری
باعث شده است تا بازیکنانی در این تیم نباشند که انتظار
میرفت بتوانند در تیم منتخب جای بگیرند.
همچنین «دخیا» دروازهبان منچستریونایتد برای دومین
بار پیاپی به عنوان بهترین دروازهبان لیگ برتر انتخاب شد
و این عنوان را با شایستگی تمام از آن خود کرد تا قبل از

آغاز یورو  2016شرایط روحی خود را باال ببرد.
همچنیــن هر چهار مدافع در این تیم و هر  4هافبک برای
اولین بار به عنوان بهترین مدافعان لیگ برتر انتخاب شدند
تا فصل عجیب لیگ برتر بیش از پیش نمایان شود.
تیم منتخب لیگ برتر:
دروازه بان :داوید دخیا (منچستریونایتد)
مدافعان:
هکتور بلرین (آرســنال) ،مورگان موری (اورتون) ،توبی
آلدیر ویر (تاتنهام) و دنی روس (تاتنهام)
هافبکهــا :دیمتری پایــت (وســتهام) ،ان گولو کانته
(لسترسیتی) ،دلی آله (تاتنهام) و ریاض محرز (لسترسیتی)
مهاجمها :هری کین (تاتنهام) و جیمی واردی (لسترسیتی)

احتمال بازگشت تورس به تیم ملی اسپانیا

عملکرد خوب فرناندو تورس ممکن اســت باعث شود تا
این بازیکن بار دیر از سوی دل بوسکه به تیم ملی اسپانیا
دعوت شود.
به نقل از آس ،وقتی فرناندو تورس با عملکردی ضعیف از
چلسی جدا شد و به اتلتیکو پیوست کمتر کسی فکر می
کرد این بازیکن بار دیگر روند گلزنی خود را بازیابد ولی او
زیر نظر سیمئونه توانست ارزش های باالی بازی خودش
را یکبار دیگر به نمایش بگــذارد .او اخیرا در بازی برابر

بیلبائو در ســان مامس توانست گلزنی کند تا نشان دهد
فرم خوبی دارد و به نظر می رسد با ادامه این روند شاهد
حضور تورس در جام ملت های اروپا باشــیم و احتماال او
جانشین موراتا ،کاستا یا آلکاسر شود .این مهاجم در 13
بازی برای اتلتیکو توانسته است  8گل به ثمر برساند و در
مجموع این فصل  10گل برای اتلتیکو زده اســت و تعداد
گل هایــش را در مجموع برای این تیم به بیش از  100گل
رسانده است.

تیم فوتبال میالن ایتالیا با توقف برابر کارپی شانسش را
برای کسب سهمیه اروپا در این فصل کاهش داد.
از مســابقات هفته سی و چهارم لیگ ایتالیا ،یک دیدار
در سنسیرو شهر میالن برگزار شد که در آن میالن در
خانه به دیدار کارپی رفت ولی در دومین تجربه بروکی به
عنوان مربی ،نتوانست به نتیجهای بهتر از تساوی بدون
گل دست یابد.
باید ببینیــم میالن در هفتههای آتی توانایی کســب
سهمیه لیگ اروپا را خواهد داشت یا خیر.

راموس :از افت بارسلونا
خوشحالم

مدافع رئال مادرید می گوید از افت بارسلونا خوشحال
شده و دوســت دارد این روند تیم رقیب ادامه داشته
باشد.
از فورفورتو ،بارسلونا در حالی که توانسته بود  39بازی
بدون باخت را پشــت سر بگذارد و فاصله زیادی با رئال
مادرید و اتلتیکو در صدر جدول ایجاد کند ،از مدعیان
جــدی قهرمانی بود که حتی خود زیدان نیز عنوان کرد
اللیگا تمام شــده و دیگر امیدی به قهرمانی ندارد ولی
افت عجیب و سقوط آزاد بارسلونا باعث شد تا اختالف
بارســا با رئال به یک امتیاز برســد و با اتلتیکو نیز هم
امتیاز شود.
راموس درباره شرایط بارسلونا در این فصل گفت :قطعا
از افت در بارســلونا لذت می برم و دوست دارم شرایط
بد در این تیم ادامه داشــته باشــد چرا که این به سود
ماست .البته من بد هیچ کس را نمی خواهم بلکه دلیل
من کامال ورزشی است و معتقدم این شرایط بارسلونا به
ســود تیم ماست .فکر می کنم شکست در ال کالسیکو
برای آنها خیلی گران تمام شده و همه می دانیم که این
دیداری اســت که بیش از  3امتیاز دارد و این باعث می
شود که شما از نظر ذهنی خیلی ضرر کنید .فکر میکنم
بارسلونا تاوان شکست در ال کالسیکو را میدهد .آنها
می توانســتند تا اینجای فصل همه چیز را به سودشان
تمام کنند و قهرمانی خود را در اللیگا قطعی کنند ولی
ما از شرایط استفاده کردیم و شرایط را به سود خودمان
تغییر دادیم.
او در ادامه گفت :هنوز همه چیز به خود آنها بســتگی
دارد و اگر آنها همه دیدارهای خودشان را ببرند قهرمان
می شوند ولی ما منتظر این هستیم که آنها افت کنند و
ما بتوانیم به شرایط خوب برسیم.

خیر .رضوان فاروق و همسرش تشفین
مالک در دسامبر  ۲۰۱۵به یک مجتمع
بهزیســتی در شهر ســن برناردینوی
ایالت کالیفرنیا حمله مســلحانه کردند
و  ۱۴نفر را کشــتند .دو مهاجم نیز در
درگیری بــا نیروهای پولیس کشــته
شــدند .در ماههای گذشته اف بی آی
پیوسته از کمپانی اپل درخواست کرده
بود که امکان دســتیابی به اطالعات
تلفن همراه فــاروق را فراهم کند اما
اپل از انجام این کار خودداری کرد .در
این باره که چه کسی یا چه شرکتی به
اف بی آی در این زمینه کمک کرده در
دو هفته گذشته گمانهزنی زیادی شد.
روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آخرونوت»
گزارش داد ،یک شرکت اسرائيلی به نام
«سلبرایت» که متخصص شکستن قفل
تلفن همراه است موفق به انجام این کار
شده اســت .این گزارش تاکنون تأیید
نشده است( .دویچه وله)

انفجار انتحاری در مسجد
شیعیان در بغداد  ۶کشته
به جا گذاشت

انفجار انتحاری در یک مسجد شیعیان در بغداد دست کم ۶
کشته به جا گذاشته است.
به گفته پولیس عراق مهاجم پس از مراســم نماز جمعه ،به
این مسجد در منطقهای در جنوب غرب بغداد حمله کرده
است .گزارشها از مجروح شدن دست کم  ۲۵نفر حکایت
دارد .تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده
نگرفته  ،اما گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) پیش از
این چندین منطقه شیعهنشین در بغداد را هدف قرار داده
اســت .به گفته منابع پولیس ،نیروهای امنیتی توانستند
دومین مهاجم را که قصد داشــت کمربند انتحاری خود را
منفجر کند به ضرب گلوله کشتند.
داعش مناطقی از خاک عراق را در تصرف خود دارد.
دولت عراق در ســال گذشته توانست چندین شهر مهم را
از این گروه پس بگیرد و آنها را به ســوی مرز سوریه عقب
براند.
مقامات عراق گفتهاند که در تالش هستند تا شهر موصل در
شمال عراق را از داعش پس بگیرند( .بی بی سی)

حمالت هوایی نیروهای
دولت سوریه ۱۰کشته
برجای گذاشت

گروه ناظر حقوق بشر ســوریه از کشته شدن دستکم ۱۰
نفر در جریان حمالت هوایی نیروهای دولت سوریه در شهر
حلب در شمال کشور خبر داده است.
به گفته این گروه هدف ایــن حمالت مناطق تحت کنترل
شورشیان بود.
براســاس این گزارش دهها غیرنظامــی هم در جریان این
حمالت مجروح شــدند و انتظار می رود بر شمار کشتهها
افزوده شود .قرار اســت مذاکرات صلح در ژنو هفته آینده
از سر گرفته شود.
«کمیته عالی مذاکرات» عمده تریــن گروه مخالف دولت
سوریه که مورد حمایت عربستان سعودی است گفته است
که در این دور از مذاکرات شرکت نمی کند.
ســرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه گفته است که ضرر
شرکت نکردن این گروه در مذاکرات صلح تنها متوجه خود
این گروه خواهد بود.
مذاکرات صلح ژنو با هدف پایان دادن به جنگ در ســوریه
برگزار می شــود ،جنگی که تاکنون به کشته شدن دست
کم  ۲۵۰هزار نفر و بی خانمان شدن هزاران نفر منجر شده
است( .بی بی سی)

شکست گلدن استیت و پیروزی تورنتو
در پلیآف NBA

صبح دیــروز در ادامه بازیهای پلیآف  ٣ ،NBAبازی
انجام شــد که در مهمترین آنها گلدن اســتیت وریرز
شکست خورد و تورنتو رپترز به پیروزی رسید.
به نقل از  ،ESPNدر مهمترین بازی دیروز در کنفرانس
غرب ،هیوستون راکتس با نتیجه  ٩٧بر  ٩٦گلدن استیت
وریرز را شکست داد.
در این بازی جیمز هاردن  ٣٥امتیاز برای راکتس کسب
کــرد و در زمان باقــی مانده  ٢.٧ثانیه تــا پایان بازی
امتیاز پیروزی را برای این تیم به دســت آورد .در این
بازی غیبت اســتفن کری در باخت گلدن استیت تاثیر
گذار بود .در بازی دیگر کنفرانس غرب اوکالهاما سیتی

تاندر بــا نتیجه  ١٣١بر  ١٠٢داالس موریکس را از پیش رو
برداشت.
در این بــازی کوین دورانت  ٣٤امتیاز بــرای اوکالهاما
کسب کرد ،با این حال این بازی از نظر میزان پرتاب های
موفقیت آمیز بدترین بازی پلی آف دورانت بود.
در تنها بازی کنفرانس شرق نیز تورنتو رپترز با نتیجه ١٠١
بر  ٨٥ایندیانا پیسرز را شکست داد.
در این بازی دیمار دی روزن و کایل الری هر دو  ٢١امتیاز
برای رپترز کســب کردند تا این تیم پیروز میدان باشد.
پاول جورج نیز با کسب  ٢٥امتیاز بیشترین امتیازآوری را
برای ایندیانا داشت.

گریزمان در صدر فهرست خرید کونته
برای چلسی

آنتونیو کونته قصد دارد در تابستان هر طور شده است
آنتونی گریزمان را برای چلسی به خدمت بگیرد.
به نقل از ساکرنت ،چلسی در این فصل یکی از کابوسوار
ترین فصل های  50سال اخیر خود را تجربه کرده است
و به نظر می رســد خریدهای زیادی در انتظار این تیم
لندنی باشد .به همین منظور کونته قصد دارد خانه تکانی
اساسی در چلسی داشته باشد و به همین منظور به سراغ
یکی از بهترین بازیکنان این فصل اللیگا رفته است.
آنتونیو کونته سرمربی جدید چلسی که در حال حاضر
هدایــت تیم ملی ایتالیا را بر عهده دارد به مســئوالن
باشگاه چلســی عنوان کرده است هر طور شده آنتونی
گریزمان را بــرای فصل بعد به خدمت بگیرند .البته این

بازیکن فرانسوی سال گذشته نیز مدنظر باشگاه چلسی
قرار داشت ولی در نهایت در اتلتیکو ماند و بهترین گلزن
این تیم در این فصل شد.
به نظر می رســد باشگاه اتلتیکو دســت کم  60میلیون
یورو برای این بازیکن با ارزش قیمت گذاری کرده باشد.
عملکرد ضعیف ادن هازارد در این فصل مسئوالن چلسی
را وا داشته اســت تا هر طور شده است یک بازیکن بال
جوان و تکنیکی را برای فصل جدید به خدمت بگیرند.
چلسی در این فصل در میانه های جدول قرار گرفته و در
رده دهم است .این ضعیف ترین عملکرد یک تیم مدافع
عنوان قهرمانی در تاریخ لیگ برتر اســت و خیلی بعید
است آنها مجوز لیگ اروپا را کسب کنند.

