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روسیه از مذاکره برای برقراری آتشبس موقت در حلب خبر داد

«کنترول مرزهای اتحادیه
اروپا باید تمدید شود»

شمار مهاجرین کاهش یافته است ،باوجود آن آلمان و پنج
کشور دیگر اتحادیه اروپا می خواهند کنترول مرز را تمدید
کنند .در همین حال انگال مرکل صدراعظم آلمان نسبت به
آزادی حوزه شینگن هشدار داده است.
از حلقات حکومت در برلین نقل شــده است که قرار است
در مورد ارتباط با تمدید کنترول مرزها روز دوشــنبه در
کمیسیون اتحادیه اروپا بحث شــود .بر این اساس آلمان،
فرانســه ،اتریش ،بلجیم ،دنمارک و ســویدن در یک نامه
مشترک تاکید کرده اند که کنترول مرزهای حوزه شینگن
بعد از  12می نیز ممکن باشد.
از زمان اعالم یک قاعده استثنایی در خزان سال  2015که
بر اساس آن مرز آلمان به روی مهاجران باز شد ،این کشور
بار دیگر مرزهایش را با اتریش کنترول می کند .زمان این
قاعده استثنایی در  12می به سر می رسد.
شش کشــور اتحادیه اروپا در مورد اقدام شان برای تمدید
کنترول مرزها اســتدالل می کنند که هرچند وضعیت در
مرزهای خارجی اتحادیه اروپا نسبت به گذشته کمتر قابل
نگرانی است ،اما در بعضی از جاها تا هنوز کمبودهایی وجود
دارد.
این در حالی اســت که توماس دیمیزیر ،وزیر داخله آلمان
در آغاز ماه اپریل از پایان کنترول مرزها ســخن گفته بود.
دیمیزیر اذعان کرده بود« :اگر شــمار مهاجرین به همین
میزان کمتر بماند ،ما بعد از  12می کنترول مرزها را تمدید
نخواهیم کرد» .اما حاال دیمیزیر دیدگاهش را در این مورد
تغییر داده است( .دویچه وله)

آتش بس برقرار شده است.
روسیه گفته اســت که آتش بس برقرار شده در حومه
دمشق برای  ۲۴ساعت دیگر تمدید شده است.
ارتش ســوریه هم تمدید آتش بس در حومه دمشق را
تأیید کرده ،اما درباره برقراری آن در حلب چیزی نگفته
اســت .به گفته ناظران ،تشدید درگیری ها در حلب در
روزهــای اخیر تالش ها برای برقراری صلح را در معرض
تهدید قرار داده است.
گزارش ها از کشــته شــدن بیش از  ۲۵۰نفر در ده روز
گذشته در جریان درگیری ها در شهر حلب حکایت دارد.
جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که برای
انجام مذاکراتی فوری با اســتفان دی میستورا ،نماینده
ســازمان ملل در امور ســوریه و وزرای خارجه اردن و
عربستان به ژنو می رود( .بی بی سی)

یک مقام وزارت دفاع روســیه گفته است که مذاکراتی
در مورد برقراری «آتشبس موقت» در شهر حلب سوریه
انجام میشود.
این اظهارات نشــان دهنده تغییر موضع روسیه قلمداد
شده است.
این مقام روسی به این مسئله که مذاکره درباره برقراری
این آتش بس با چه کســانی انجام خواهد شد ،اشاره ای
نکرده است.
روز گذشته شنبه روسیه گفت که نیروهای ارتش سوریه
را برای توقف جنگ در حلب تحت فشار قرار نمی دهد.
آتش بس موقت از روز شنبه در دو منطقه سوریه برقرار
شده است.
براســاس این توافق در منطقه غوطه شرقی در حومه
دمشق ،به مدت  ۲۴ساعت و در الذقیه به مدت سه روز

حمالت هوایی تاکنون ۱۰۰۰
انفجار بمب در جنوب
عضو داعش را کشته است ترکیه تلفاتی بر جا گذاشت

دستور نخست وزیر عراق
برای شناسایی مهاجمان
مجلس عراق

حیدرعبادی ،نخســت وزیر عراق ،از نیروهای امنیتی این
کشور خواسته اســت تا افرادی را که به مجلس این کشور
حمله و آســیبهایی به آن وارد آوردند را شناسایی و در
اختیار مقامات قضایی قرار دهند.
اظهارات آقای عبادی پس از یک روز بحرانی در این کشور
صورت گرفته است که طی آن معترضان عراقی به مجلس
این کشور یورش بردند .به دنبال این تحوالت در گزارشاتی
به نقل از منابع امنیتی گفته شــد کــه در بغداد «وضعیت
فوقالعاده» اعالم شــد .بر اســاس گزارش ها از عراق بعد
از یورش معترضان شــیعه به صحن مجلس عراق و سپس
تشویق آنها برای ماندن در آنجا از سوی گروه تحت رهبری
مقتدی صدر ،روحانی برجسته شیعه در این کشور ،این افراد
در محوطه بیرونی مجلس عراق تحصن کرده و خواستار رای
نمایندگان به کابینه جدید پیشنهادی از سوی نخست وزیر
شدند .اعتراضها به مجلس عراق چند هفته پیش آغاز شد؛
اما این نخستین بار اســت که معترضان با ورود به محوطه
سبز بغداد ،به ساختمان مجلس یورش بردند.
محوطه سبز بغداد ،منطقهای است که اکثر سفارتخانهها و
مراکز مهم سیاسی عراق در آن واقع شده است.
روز شــنبه ماموران امنیتی با اســتفاده از گاز اشکآور و
تیر هوایی تالش کردنــد معترضان را از این محوطه بیرون
براننــد .با این وجود ،گزارشــی از درگیری میان پولیس و
معترضان منتشر نشده است .معترضان از تاخیر مجلس در
تصمیمگیری و رای دادن به کابینه جدید معرفی شــده از
سوی حیدر عبادی ،نخستوزیر عصبانیاند( .بی بی سی)

آن طور کــه وزارت دفاع بریتانیا گزارش
کرده در  ۱۸ماه گذشــته نزدیک به ۱۰۰۰
نفر از شبهنظامیان گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش) در عراق و وسوریه و در
جریان حمالت هوایــی نیروهای ائتالف
کشته شدهاند.
وزارت دفــاع بریتانیــا در پاســخ به
درخواست رســمی فاشسازی آمار که بر
اساس قانون «آزادی جریان اطالعات» از
این وزارتخانه طلب شــده بود ،اعالم کرد
از زمان مشارکت نیروی هوایی بریتانیا در
حمالت هوایی در عراق (ســپتمبر )۲۰۱۴
مجموعا  ۹۷۴نفر از اعضای گروه موسوم
به دولت اسالمی (داعش) کشته شدهاند.
به گزارش وزارت دفــاع بریتانیا ۲۲ ،نفر
دیگر هم در جریان حمــات هوایی در
سوریه کشته شدهاند.
این آمــار مربوط به فاصلــه زمانی میان
ســپتمبر  ۲۰۱۴تا پایان مارچ  ۲۰۱۶است
و آن طور کــه وزارت دفاع بریتانیا اعالم

کرده ،منبع اســتخراج چنیــن رقمی
گزارشهای پــس از هر حمله هوایی بوده
اســت چرا که امکان مشــاهده عینی و
میدانی از محــل بمبارانها ممکن نبوده
است.
این آمار که برای نخســتین بار در اختیار
رســانهها قرار گرفته بنا بر درخواســت
رسمی شــبکه خبری وایس  Viceممکن
شده است.
بنا بــر ادعــای وزارت دفــاع بریتانیا،
در جریــان این حمــات هوایی «هیچ
غیرنظامی» کشته نشده است.
آماری که با گزارشهای حقوق بشری ناظر
بر مسایل سوریه و عراق که برخی از آنها
در بریتانیا مستقرند ،اصال سازگار نیست.
برای مثــال ،نهاد غیردولتــی ایروارز
 Airwarsکه در بریتانیا مســتقر است
وبسایتی راه اندازی کرده که در هرلحظه
تعداد حمالت هوایی و آمار کشته شدگان
غیرنظامی را به روز میکند( .بی بی سی)

پیروزی خانگی یوونتوس در سری A

یوونتوس در هفته سی و ششم رقابتهای سری  Aموفق
شد با دو گل کارپی را شکست دهد تا این تیم در آستانه
سقوط به دسته پایینتر قرار گیرد.
هفته سی و ششم رقابتهای سری  Aعصر روز یکشنبه
با برگزاری یک دیدار در شــهر تورین ادامه یافت که در
آن یوونتوس که هفته پیش قهرمانیاش در این رقابتها
قطعی شد در خانه به دیدار تیم کارپی رفت و در نهایت با
دو گل به برتری رسید.
شکست دوشــنبه هفته قبل ناپولی برابر رم باعث شد تا
یوونتوس بار دیگر قهرمان ســری  Aشود به همین خاطر
آنها با ترکیبی از بازیکنان اصلی و ذخیره خود به میدان

آمدند و در نهایت موفق شــدند با دو گل حریف خود را
شکست دهند.
هرنانس در اواخر نیمه نخســت موفق شد گل اول بازی
را برای راهراه پوشــان شهر تورین به ثمر رساند .در نیمه
دوم نیز سیمونه زاتزا در دقیقه  80گل دوم بازی را به ثمر
رســاند تا این دیدار با برتری دو بر صفر یوونتوس برابر
کارپی به پایان برســد تا قهرمان لیگ ایتالیا این هفته را
نیز پیروز به پایان برســاند .یوونتوس باید هفته دیگر در
فینال جام حذفــی ایتالیا برابر میالن به میدان برود .این
تیم امیدوار است که بتواند هر دو جام داخلی کشور ایتالیا
را همچون سال گذشته به دست آورد.

محرومیت  2بدمینتونباز جاپان به خاطر
شرط بندی

دو بدمینتونباز جاپانی به خاطر شرط بندی از فهرست
رنکینگ فدراســیون جهانی حذف شده و با محرومیت
روبرو شدند.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesکنتو موموتا و
کنیچی تاگــو در یک کازینوی غیرقانونی شــرط بندی
کردند و به همین خاطر نیز مورد غضب فدراسیون جهانی
بدمینتون قــرار گرفتند .موموتوف اولیــن مرد جاپانی
است که در مســابقات قهرمانی جهان بدمینتون مدال
کسب کرده است .او سال گذشــته در مسابقات جاکارتا
مدال برنز گرفت .هر دوی این ورزشکاران اعتراف کردند

در یک کازینوی زیر زمینی شــرط بندی کردند .این دو
ورزشکار بیش از یک سال محروم شدند .شرط بندی در
جاپان ممنوع است و کسی که این کار را به صورت مداوم
انجام دهد ،به پنج سال زندان محکوم خواهد شد .شرط
بندی های عمومی مانند شرط بندی بر روی اسب سواری
که مطابق با قانون جاپان باشــد ،مشکلی ندارد .رییس
کمیته المپیک جاپان نیز در این باره گفت :خیانت به روح
المپیک  100درصد باعث میشود دیگر یک ورزشکار حق
شرکت در بازیها از طرف جاپان را نداشته باشد .چیزهای
مهمتر از گرفتن مدال نیز در ورزش وجود دارد.

کونیت چاکر اتلتیکو و بایرن را قضاوت میکند

یوفا کونیــت چاکر را برای دیدار اتلتیکومادرید و
بایرن مونیخ در نیمه نهایــی لیگ قهرمانان اروپا
انتخاب کرد.
به نقــل از آس ،داور ترکیهای کــه اعتراف کرد
طرفدار لیونل مسی است ،قضاوت دیدار برگشت
مرحلــه نیمه نهایــی لیگ قهرمانــان اروپا بین
اتلتیکومادرید و بایــرن مونیخ را برعهده خواهد
گرفت .این انتخاب عجیب است چون او دیدار رفت
ل مادرید را نیز در این
تیمهای منچسترسیتی و رئا 
مرحله قضاوت کرد.
آخرین باری که یک داور دو بازی نیمه نهایی را در
یک فصل داوری کرد ،به سال  2009باز میگردد .در
آن زمان ولفگانگ اشــتارک آلمانی دو دیدار نیمه
نهایی را قضاوت کرد.

انفجار یک بمب قوی نزدیک ایستگاه
پولیس در شــهر جنوبی «غازیان تپه»
ترکیه ،حداقل یک تن را کشت و چندین
نفر را زخمی کرد .مسئولیت این انفجار
را تاکنون کسی بر دوش نگرفته است.
رســانه های ترکیه گزارش داده اند که
این بمب صبح روز یکشــنبه نزدیک
مرکــز فرماندهی پولیــس در ورودی
شهر منفجر شــد .تصاویر تلویزیونی
سراسیمگی مردم و امدادگران را خارج
این ساختمان نشان می دهند.
علی یارلیکیا ،والــی «غازیان تپه» به
تلویزیون «ســی .ان .ان» ترکی گرفته
است که  9افسر پولیس در جمع زخمی
شدگان این انفجار هستند.
در همین حال ،گزارش های تایید ناشده
وجود دارند که می گویند این انفجار با
یک موتر بمبگذاری شــده انجام شده
و پس از آن صدای شــلیک گلوله نیز
شنیده شده است.

والیت «غازیان تپه» در جنوب ترکیه با
سوریه هم مرز است و راه اصلی عبور
پناهجویان سوریایی خوانده می شود.
انگال مرکل ،صدراعظــم آلمان هفته
گذشــته از کمپ پناهجویان در این
منطقه دیدن کرد.
تاکنون فرد یا گروهی مســئولیت این
انفجار را بر دوش نگرفته اســت .این
انفجار در ادامه یک رشــته بمبگذاری
های مرگبار در ترکیه رخ داده اســت.
حکومت ترکیه ملیشــه های کرد یا
جنگجویان «دولت اسالمی» را مسئول
این حمالت دانسته است.
عالوه بر این ،همزمان با فرا رســیدن
روز جهانی کارگــر ،تدابیر امنیتی در
سراسر آن کشور تشدید شده است.
همچنان در واقعه دیگری روز یکشنبه،
سه سرباز اردوی ترکیه در درگیری با
شبه نظامیان کرد در شهر جنوبشرقی
«نوسیبین» کشته شدند( .دویچه وله)

انفجار دو بمب در شهر سماوه عراق
 ۲۸کشته برجای گذاشت

انفجار دو موتر بمبگذاری شده در مرکز
شهر ســماوه در جنوب عراق به کشته
شدن دستکم  ۲۸نفر و مجروح شدن
بیش از  ۳۵نفر منجر شده است.
براســاس گزارشهای دریافتی انفجار
اول در نزدیکی یک ساختمان دولتی و
انفجار دوم به فاصله  ۶۰متری از انفجار
اول و در نزدیکی یک ایستگاه بس اتفاق

انتقاد پیگرینی از برنامه
فشرده لیگ برتر

مانوئل پیگرینی از برنامه فشرده لیگ برتر قبل از دیدار
با رئال مادرید انتقاد کرد و عنوان کرد با این شرایط تیم
های انگلیسی شانس کمی در اروپا خواهند داشت.
به نقل از گاردین ،منچسترســیتی و رئال مادرید باید
چهارشنبه شب در دیدار برگشت خود در لیگ قهرمانان
اروپا برابر هم به میدان برونــد .دیدار رفت دو تیم در
انگلیس با تســاوی بدون گل به پایان رسیده است و به
این ترتیب دیدار برگشــت از اهمیت باالیی برخوردار
اســت .با این حال منچسترسیتی روز یکشنبه در لیگ
برتر باید به میدان برود و در خانه ساوت همپتون بازی
دارد.
مانوئل پیگرینی از برنامه فشــرده لیگ برتر قبل از این
دیدار انتقاد کرد .رئال مادرید روز شنبه به میدان رفت
و به این ترتیب سیتی یک روز کمتر استراحت می کند.
او درباره این مضووع گفت :بــرای من واقعا تعجب آور
اســت .اگر به لیگ های دیگر نگاه کنید این شرایط را
ندارند .برای مثــال در ایتالیا تیم هایــی که در لیگ
قهرمانان بازی دارند روز جمعه به میدان می روند .فقط
از جانب منچسترســیتی صحبت نمی کنم .این شرایط
برای فوتبال انگلیس در کل مناســب نیست و فکر می
کنم با این شرایط سهمیه لیگ برتر برای سال های بعد
کاهش خواهد یافت چرا که یکی از دالیل افت تیم های
انگلیسی در اروپا است .سرمربی چیلیایی منچسترسیتی
که با تیم هایی چون ویارئال ،ماالگا و رئال مادرید در دور
حذفی لیگ قهرمانان حاضر شــده است در ادامه گفت:
آنها باید با مسئوالن باشگاه صحبت می کردند .نمی دانم
چرا این کار را انجام ندادند .به من گفته شــده است که
نمی توانند این شــرایط را تغییر دهند .به نظر من این
منطقی است و بهتر است مزیتی به تیم های دیگر داده
نشود .نمی دانم دلیل این هم فشرده بازی کردن بازی ها
در لیگ برتر چه است .اگر ما نیز مثل رئال مادرید زمان
خوبی برای این دیدار داشــتیم می توانستیم با شرایط
خوبی برای این بازی آماده شویم.

معرفی بارا و دئودورا با
میزبانان المپیک ریو

با وجود این که تمام شهر ریو در زمان برگزاری بازیهای
المپیک درگیر این تورنمنت خواهد بود ،دو منطقه اصلی
در ریو هستند که بیشتر از همه میزبان المپیک هستند.
به نقــل از ورزش جهان ،منطقه بــارا و دئودورا محل
برگزاری مســابقات  34رشته ورزشــی هستند و 24
اســتادیوم در این دو منطقه قرار دارد .دهکده المپیک
در منطقه بارا قرار دارد.
از ســال  1991تاکنون منطقه بارا به ســرعت در ریو
گسترش یافته و جمعیت این منطقه بیشتر از سه برابر
شده است.
بارا طبیعت زیبایی دارد و در ساحل اقیانوس اطلس واقع
شده است .بزرگترین جاذبه گردشگری بارا بدون شک
ساحل آن است .بارا بیش از  15کیلومتر ساحل دارد .در
این منطقه والیبال ساحلی و موجسواری انجام میشود.
رســتوران و کافههای زیادی نیز در کنار ساحل بارا به
چشم میخورند .بارا یکی از مناطق اصلی برای خرید در
ریو نیز هست .چندین مرکز خرید با بیش از  700مغازه
در این منطقه قرار دارد .یکی از مراکز هنری اصلی ریو
نیز در بارا قرار دارد .در این مرکز تئاتر ،فلم و نمایشهای
هنری برگزار میشوند .یکی از موزیم معروف بارا ،موزیم
فوتبال است .کسانی که به این ورزش عالقمند هستند
میتوانند به این موزیم بروند و اطالعات ارزشــمندی را
درباره فوتبال برازیل کسب کنند.

افتاده است.
هنوز هیــچ گروهی مســئولیت این
حمالت را نپذیرفته اســت .اما گروه
موســوم به دولت اسالمی (داعش) که
بخشهای وسیعی از عراق را در تصرف
دارد ،تاکنون دست به بمبگذاریهای
مشــابهی در نقاط مختلف این کشور
زده است( .بی بی سی)

ونزوئال برای مهار بحران
برق ساعت را جلو کشید

دولت ونزوئال برای مقابله با بحران کمبود برق ساعت
را  ۳۰دقیقه جلو کشید .بزرگترین نیروگاه آبی ونزوئال
در پی خشکسالی شــدید قادر به تأمین انرژی مورد
نیاز این کشور نیســت .اپوزیسیون دولت را مسئول
این بحران میداند.
در ونزوئال ســاعت دو نیم بامداد یکشنبه ساعتها
 ۳۰دقیقه جلو کشــیده شــدند .نیکالس مادورو،
رئیسجمهور ونزوئال دلیل این اقدام را امکان استفاده
بیشتر از نور خورشید در طول روز عنوان کرد.
دولت ونزوئال ســال  ۲۰۰۷میالدی در دوران ریاست
جمهــوری هوگو چــاوز با این توجیه کــه کودکان
دانشآموز نباید زودتر از خواب بیدار شــوند ،ساعت
را  ۳۰دقیقه عقب کشیده بود.
حال دولت مادورو تغییر ســاعت را یکی از تدابیری
میداند که برای مقابله بــا بحران کمبود برق الزامی
اســت .این در حالی اســت که کارشناسان انرژی
معتقدند جلو کشیدن ســاعت تأثیر قابل توجهی در
کاهش مصرف برق نخواهد داشت.
دولت ونزوئال مراکز خرید و کارخانهها را نیز موظف به
صرفهجویی در مصرف برق و کاهش ساعت کار کرده
است .قطعی طوالنی مدت برق در بسیاری از شهرها
موجب نارضایتی مــردم و گردهمآییهای اعتراضی
شده است.
دلیل عمده بحران کمبود برق در ونزوئال کاهش سطح
آب در دریاچه ســد «ال گوری» در جنوب این کشور
است .نیروگاه آبی این سد تا  ۷۰درصد برق کل ونزوئال
را تأمین میکند .ســطح آب ســد ال گوری در پی
خشکسالی به شدت کاهش یافته است( .دویچه وله)

پیروزی سنآنتونیو در یک چهارم
نهایی پلیآف NBA

در ادامه بازیهای پلیآف  ،NBAصبح دیروز یک بازی
انجام شد و سن آنتونیو اسپرز توانست به پیروزی دست
یابد.
به نقل از سایت  ،ESPNدر تنها بازی صبح روز یکشنبه
از ادامه بازیهای پلیآف کنفرانس غرب ،ســن آنتونیو
اســپرز توانســت با نتیجه  124بر  92اوکالهاما سیتی
تاندر را شکســت دهد .در این بازی المارکوس آلدریج

برای اســپرز درخشید و  38امتیاز کسب کرد و  6ریباند
و یک پاس منجر به گل داشت .کوین دورانت نیز بهترین
عملکرد را برای تادر داشــت .او  16امتیاز کسب کرد و
هشت ریباند و شش پاس منجر به گل انجام داد.
این بازی اولین بازی پلیآف در دور یک چهارم نهایی بود.
ل حاضر اسپرز به صورت کلی یک بر
ن ترتیب در حا 
بهای 
صفر از تاندر پیشی گرفته است.

شکست لیورپول از سوانزی در لیگ برتر
لیورپول در دیداری خــارج از خانه در لیگ برتر برابر
سوانزی با نتیجه  3بر یک شکست خورد.
هفته سی و ششم لیگ برتر با برگزاری یک دیدار ادامه
یافت کــه در آن لیورپول در خانه ســوانزی به میدان
رفلت و با نتیجه  3بر یک شکست خورد .قرمزهای شهر
لیورپول که در بازی هفته قبل در لیگ اروپا برای اولین
بار شکســت خوردند ،اینبار در تالش بودند تا بتوانند

خیال خودشان را بابت کســب سهمیه لیگ اروپا راحت
کنند ولی این دیدار در نهایت با شکســت قرمزها برابر
سوانزی به پایان رسید.
در این دیدار آندره آیو غنایی دو بار و کورک برای میزبان
گلزنی کرد و تنها گل لیورپول را نیز کریســتین بنتکه
به ثمر رسشــاند .همچنین بردلی اسمیت یکی از جوانان
لیورپول در این بازی اخراج شد.

مالدینیجایزه one club manرادریافتمیکند
باشگاه اتلتیک بیلبائو جایزه فوتبالیستهای وفادار به
یک باشگاه را به مدافع پیشین میالن اهدا خواهد کرد.
به نقل از آس ،اســطوره ایتالیا و بازیکن پیشین میالن،
پائولو مالدینی اکنون در بیلبائو اســپانیا حاضر است تا
امروز جایزه  one club manرا دریافت کند.
این جایــزه به بازیکنانی اختصاص دارد که تنها در یک
باشگاه توپ زدند.

این جایزه در بین در نیمه دیدار حساس تیمهای اتلتیک
بیلبائو و ســلتاویگو در سن مامس به او اهدا خواهد شد.
مالدینی  24فصل در میالن حضور داشت و نزدیک به هزار
بازی ( )973برای تیمش انجام داد .پنج جام اروپایی را با
این تیم فتح کرد و هفت بار در لیگ ایتالیا قهرمان شد.
سال گذشته این جایزه به «ماتیوس لیتایر» که گل دوران
ورزشی را در ساوتهمپتون بود داده شد.

