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هفتصد مهاجر و پناهجو در چند روز گذشته در دریای مدیترانه جان
خود را از دست دادهاند

آژانس پناهجویان سازمان ملل اعالم کرد این نگرانی وجود
دارد که حدود هفتصد مهاجر و پناهجو در چند روز گذشته
در دریای مدیترانه در جنوب ایتالیا جان باخته باشند.
این افراد با قایقهای قاچاقچیان سعی داشتند خود را از لیبیا
به خاک اروپا برسانند .کارلوتا سامی ،سخنگوی کمیساریای
عالی پناهجویان سازمان ملل ،به خبرگزاری آسوشیتدپرس
گفت از سرنشینان قایقی که چهارشنبه گذشته واژگون شد
حدود صد نفر هنوز پیدا نشدهاند .نیروی دریایی ایتالیا که
که به کمک این قایق شتافته بود تصاویر دهشتناکی از غرق
شدن سرنشینان این قایق گرفته بود.
خانم ســامی همچنیــن گفت  ۵۵۰نفــر از پناهجویان و
مهاجرانی که قایقشــان پنجشــنبه غرق شد هنوز پیدا
نشدهاند .این قایق یک پیش از آن از بندر صبراته در غرب
لیبیا عازم جنوب ایتالیا شده بود.
به گفته خانم سامی شــاهدان عینی گفتهاند این قایق که
 ۶۷۰سرنشین داشت فاقد موتور و نیروی محرکه بود و قایق
دیگری که مملو از مهاجران غیرقانونی بود آن را یدککش

میکرد ۲۵ .نفر از سرنشینان قایق بدون موتور موفق شدند
خود را به قایق جلویی برسانند و نجات پیدا کنند ۷۹ .نفر
ت نجات دادند و جسد  ۱۵نفر هم از آب
را قایقهای گشــ 
گرفته شده است.
پولیس ایتالیا پس از گفتگو با نجاتیافتگان آمار متفاوتی از
غرقشدگان ارائه کرده و هنوز نمیتوان به یقین گفت شمار
دقیق کشتهشدگان چند نفر است.
به گفته شاهدان پس از هشت ساعت سفر ،آب وارد قایق
شده بود و سرنشینان با چند حلبی پنج لیتری سعی کرده
بودند قایق را خالی کنند اما این کار نتیجه نداده بود و بعد
از یک ساعت و نیم قایق به زیر آب رفت.
پولیس ایتالیا ناخدای کشتی موتوردار را که یک جوان ۲۸
ساله سودانی بود دستگیر کرده است.
خانم سامی به قایق دیگری هم جمعه غرق شد اشاره کرد؛
 ۱۳۵نفر نجات داده شــدند ۴۵ ،جسد از آب گرفته شد و
تعداد نامعلومی -به گفته بازماندگان تعداد بسیار زیادی-
هنوز پیدا نشدهاند( .بی بی سی)

توقف فروش بمب خوشهای
به عربستان در واکنش به
تلفات جنگ یمن

به گزارش نشریه «فارن پالیسی» ،در پی
شــمار باالی قربانیان غیرنظامی در یمن،
دولت آمریکا فروش بمبهای خوشــهای
به عربســتان ســعودی را متوقف کرده
است .این واکنش آمریکا در پی انتقادهای
فزایندهی نمایندگان کنگره صورت گرفته
است .نشــریه تخصصی «فارن پالیسی»
در آخرین شماره خود از فروش بمبهای
خوشــهای آمریکا به عربستان سعودی
و پیامدهای آن در جنــگ یمن گزارش
داده اســت .به گزارش این نشریه ،شمار
باالی قربانیــان غیرنظامی در اثر حمالت
عربستان ســعودی در یمن باعث شده
اســت که دولت آمریکا فروش بمبهای
خوشهای به عربستان را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،یک مقام
دولت آمریکا گفته اســت که واشنگتن
بی آنکه علنی کند ،فــروش بمبهای

خوشــهای به پادشــاهی عربستان را
متوقف کرده است.
عربســتان ســعودی که رهبری یک
ائتالف نظامی را برعهده دارد ،از مارس
 ۲۰۱۵مواضع شورشــیان حوثی مورد
حمایت جمهوری اسالمی ایران را هدف
بمبارانهای هوایی قرار داده است.
یک نماینده دولت آمریکا در پاســخ به
پرســش خبرگزاری فرانسه گفته است
که مقامهای آمریکا از گزارشهای مبنی
بر اســتفاده ائتالف نظامــی به رهبری
عربســتان از بمبهای خوشــهای در
عملیات نظامی و «همچنین در مناطقی
که غیرنظامیان زندگی میکنند» اطالع
یافته اســت .این مقام آمریکایی گفته
است« :ما این نگرانی را جدی میگیریم
و به دنبال اطالعات بیشــتر در این باره
هستیم( ».دویچه وله)

سازمان حج ایران:

ایرانیان امسال به حج
تمتع نخواهند رفت

سازمان حج و زیارت ایران اعالم کرد که ایرانیان امسال
در مراسم حج تمتع شرکت نخواهند کرد .مقامات دولت
ایران میگویند که عربستان در مذاکرات مربوط به حج
کارشکنی کرده ،مسائل سیاسی را در آن دخالت داده و
مسئول لغو حج است.
بحران دیپلماتیک میان ایران و عربســتان سعودی بر
موضوع حج امســال نیز تأثیر گذاشت .هزاران ایرانی
نمیتوانند در مراسم حج سال  ۱۳۹۵شرکت کنند.
در بیانیهای که ســازمان حج و زیارت بدین مناسبت
در روز یکشنبه منتشر کرده ،آمده است که جمهوری
اســامی به مراســم حج «نگاهی فرا ملی» دارد و از
«فرقهگرایی و طایفهگری» میپرهیزد و این عربستان
سعودی است که حج را با مسائل سیاسی مرتبط ساخته
است .در بیانیه سازمان حج و زیارت ایران آمده است:
«عربستان ســعودی علیرغم تبلیغات سوء رسانههای
خود ،تحت تأثیر فضای سیاســی بین دو کشور ،حج
را به مســائل سیاســی گره زده و بر همین مبنا متن
تفاهمنامه متداول و هر ســاله را تغییر داده است و لذا
این دولت سعودی است که ضمن بهرهبرداری سیاسی
حق مسلم مردم شریف
حج و حرمین شــریفین ،با ّ
از ّ
حج مخالفت به عمل آورده
ایران برای انجام مناســک ّ
ــبیل ّ
الل نموده اســت ».در بیانیه مزبور
صد َعن َس
و ّ
ِ
گفته شــده که عربستان «تحت تاثیر مسائل سیاسی»
با جمهوری اســامی همکاری الزم را نکرده است؛ دور
اول مذاکرات درباره حج با سه ماه تاخیر انجام شده و
به دلیل عدم صدور ویزا در داخل کشور و عدم استفاده
از هواپیماهای جمهوری اســامی ناتمام مانده است.
روادید اعضای هیأت ایرانی شرکت کننده در دور دوم
مذاکرات با  ۴۵روز تاخیر و پس از انتصاب وزیر جدید
حج عربستان صادر شده است( .دویچه وله)

قهرمانی گاتلین
در دوی  100متر
لیگ الماس
دونده آمریکایی قهرمان دوی  100متر لیگ الماس شد.
چهارمیــن مرحله لیگ المــاس د وومیدانی در یو چین
آمریکا برگزار شد.
در دوی  100متر این رقابتها جاســتین گاتلین از آمریکا
با زمان  9ثانیه و  88صدم ثانیه به مقام قهرمانی رســید.
آسافا پاول ،دونده جامائیکایی نیز با  9.94در جایگاه دوم
قرار گرفت.
تایسون گای دیگر دونده ســرعت آمریکا نیز با رکورد

 9.98سوم شد.
در پرش سه گام نیز کریســتین تیلور با  17.76قهرمان
شد .رینو الوینی فرانسوی نیز با جای گذاشتن رکورد پنج
متر و  81سانتیمتر در جایگاه اول پرش با نیزه قرار گرفت.
در پرتاب دیســک زنان «ســاندا پرکوویچ» با  71متر و
هشت سانتیمتر اول شد.
«جو کوا» از آمریکا نیز با رکورد  22متر و  13سانتیمتر در
جایگاه نخست پرتاب چکش قرار گرفت.

کار گلدن استیت و اوکالهاما
به بازی هفتم کشید

در ادامــه بازیهای پلیآف لیگ  NBAصبح دیروز یک
بازی انجام شد و گلدن استیت وریرز به پیروزی رسید.
به نقل از ســایت  ،ESPNدر تنها بازی کنفرانس غرب،
صبح دیروز گلدن اســتیت وریرز بــا نتیجه  108بر 101
اوکالهاما سیتی تاندر را شکست داد.
در این بازی اســتفن کری عملکرد خوبــی برای گلدن
اســتیت داشت .او  13امتیاز را کسب کرد و  10ریباند و 9

پاس منجر به گل داشت.
راسل وســت بروک نیز تاثیرگذارترین بازیکن تاندر بود.
او  28امتیاز کســب کرد و  9ریباند و یازده پاس منجر به
گل داشت .این ششمین بازی وریرز و تاندر در دور نیمه
ل حاضر این دو تیم سه
نهایی بازیهای پلیآف بود .در حا 
بر سه برابر هستند و بازی بعدی آنها مشخص میکند که
کدامیک به فینال راه پیدا میکنند.

جوکوویچ :لغو المپیک به دلیل زیکا
غیرقابل تصور است

تنیس باز شماره یک جهان اعالم کرد لغو کردن المپیک
 2016ریو به دلیل زیکا غیرقابل تصور است.
به نقل از  ،Inside the gamesروز گذشته  150متخصص
به ( WHOســازمان جهانی بهداشت) نامه نوشتند و از
این سازمان خواستند تا به دلیل شیوع زیکا ،المپیک لغو
شــود WHO .دیروز درخواست این متخصصان را رد و
اعالم کرد رعایت توصیههای سالمت در سفر میتواند از

شیوع زیکا در کشورهای دیگر جلوگیری کنند.
نواک جوکوویچ پس از رسیدن به دور چهارم رقابتهای
تنیس اپن فرانسه در مصاحبه خود گفت :در حال حاضر
تصمیم دارم در المپیک بــازی کنم .چیزی تغییر نکرده
اســت .مطلع شــدم تعدادی از متخصصان در بیانیهای
اعالم کردند المپیک امن نخواهد بود .واقعا نمی دانم .باید
اطالعات بیشتری درباره زیکا کسب کنم.

اردوغان پشتیبانی امریکا از
جنگجویان کردی در سوریه
را محکوم کرد

رئیس جمهور ترکیه ایاالت متحده امریکا
را در پشــتیبانی از جنگجویان کردی که
در برابر «دولت اســامی» در سوریه می
جنگند ،محکوم کرد .موجودیت نشان یک
گروه شــبه نظامی در یونیفورم سربازان
امریکایی خشم ترکیه را نیز برافروخت.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
با محکوم نمودن واشنگتن گفته است که
ایاالت متحده با متحدین خود ،در خصوص
(واحدهای مدافع خلق) صادق نمی باشد.
اردوغان در ســخنرانی خود ،در دیاربکر،
یکی از شــهرهای عمدتا کرد نشین در
جنوب شــرقی ترکیه گفت« :حمایتی که
برای آنها فراهم می شود ...به واحد های
مدافع خلق ...من آن را محکوم می کنم».
اردوغان همچان عالوه نمود« :آنهایی که
دوســتان ما اند ،آنهایی که با ما در ناتو
یکجا هســتند ،نه می توانند و هم نباید
سربازان خود را در جنگ سوریه بفرستند

مرگ بسکتبالیست NBA
در داالس با شلیک گلوله

برایس دی جین جونز ،بسکتبالیست تیم راکی نیواورالنز
پلیکانز روز شنبه در آپارتمانی در داالس با شلیک گلوله
کشته شد.
به نقل از مارکا ،پولیس داالس اعالم کرد ،ســاعت 3:20
صبــح فردی از محل اقامتــش در داالس با آنها تماس
گرفته و اعالم کرده که فردی ناشــناس با شکستن در
خانه زمانی که او خواب بوده اســت وارد اتاقش شده و
هرچه صاحب خانه از او سوال پرسیده ،جواب او را نداده
است .صاحب خانه نیز اســلحه به فرد ناشناس شلیک
کرده است .ناشــناس از خانه خارج میشود و در راهرو
بیهوش میشــود .این فرد به شفاخانه منتقل شده و در
آنجا شناسایی می شود و مشــخص میشود که او دی
جین جونز است.
دی جین جونز  23ساله اهل لس آنجلس قرارداد چندین
ساله با نیواورالنز امضا کرده بود.
این تیم در بیانیهای اعالم کرد :از مرگ این بسکتبالیست
آیندهدار ناراحت شدیم و با خانواده او همدردی میکنیم.
جونز از ماه جنوری فعالیت خود در  NBAرا آغاز کرده
بود .او به صورت متوسط در هر بازی  5.6امتیازآوری و
 3.4ریباند داشت.

که آنها نشان «واحد های مدافع خلق» را
در یونیفورم خود حمل کنند».
هفته جاری از کوماندوهای امریکایی در
حالی عکس برداری شده بود که در شانه
های آنان نشان «واحد های مدافع خلق»
دیده میشد.
به هدف جلوگیری از ایجاد تنش در روابط
با انقره ،یکی از سخنگویان نظامی امریکا
روز جمعه گفت که برای نیروهای امریکایی
اجازه حمل آن نشــان ها داده نشده بود.
حاال برای آنان دســتور داده شده است
که آن نشــان ها را از شانه های خود دور
کنند .انقــره «واحد های مدافع خلق» در
ســوریه را یک گروه تروریستی پنداشته
و آن را با جناح غیر قانونی اعالم شــده
«حزب کارگران کردستان» در ارتباط می
داند .از نظر ترکیه این حزب از سه دهه به
این طرف در برابر دولت آن کشور دهشت
افگنی می کند( .دویچه وله)

پولیس کلمبیا  ۲۰۰زن را
از بردگی جنسی نجات داد

پولیس کلمبیا در عملیاتی مشــترک با ارتش این کشور با
یورش به یکی از محلههای مخوف پایتخت ،موفق به نجات
 ۲۰۰زن از دست قاچاقچیان شد .برنامهریزی این عملیات ۴
ماه به طول انجامیده بود.
پولیس و ارتش کلمبیا در یک عملیات مشترک در ساعات
بامداد یکشــنبه با هجوم به محل ه «برانکس» در بوگوتا،
پایتخت این کشــور  ۲۰۰زن و دختر را از چنگ قاچاقچیان
انسان و مواد مخدر نجات دادند .بیش از  ۷۰نفر از دختران
آزادشده هنوز به سن قانونی نرسیدهاند.
به گفته شهردار بوگوتا مجموعا  ۲۵۰۰نیروی امنیتی در این
عملیات مشارکت داشتند.
طبق گفتــه مقامات کلمبیا دختران و زنان آزاد شــده به
عنوان بردههای جنسی به کار گماشته شده بودند .پولیس
یکی از این زنان را در حالی که دســتانش با دستبند بسته
شده بود ،پشت یکی از دیوارها پیدا کرده است.
محله برانکس یکی از مراکز تجارت مواد مخدر در بوگوتا به
شمار میرود .نیروهای امنیتی چهار ماه تمام برای انجام این
عملیات برنامهریزی کرده بودند .این محله در نزدیکی کاخ
ریاستجمهوری کلمبیا واقع شده است.
شهردار بوگوتا در جمع خبرنگاران گفت« :ما یک جمهوری
خودمختار جنایتکار را که از کودکان سوءاستفاده میکند،
در بوگوتا تحمل نخواهیم کرد؛ بــه خصوص که تنها چند
بلوک با کاخ ریاستجمهوری فاصله داشته باشد».
بنا به گفته مقامات پولیس در این عملیات سه باند تبهکار
از هم پاشیده شده و مقادیر زیادی سالح ،مواد مخدر و پول
نقد نیز کشف و ضبط شدهاند( .دویچه وله)

لوفتهانزا پروازهایش را
به ونزوئال به حال تعلیق
درآورد

شــرکت هواپیمایی آلمانی ،لوفتهانــزا ،اعالم کرده که
پروازهایش را به ونزوئال به دلیل مشکالت اقتصادی در این
کشور از  ۱۸جون به حال تعلیق درمیآورد.
به گفته لوفتهانزا کنترل ارزی در ونزوئال تبدیل درآمدهای
این شــرکت هواپیمایی را به دالــر و انتقال پول به خارج،
غیرممکن کرده است.
لوفتهانزا در بیانیهای گفته اســت که این مســئله این
شرکت هوایی را مجبور کرده که از  ۱۸جون (حدود بیست
روز دیگر) پروازهای بین کاراکاس و فرانکفورت را به حال
تعلیق در آورد.
کاهش شدید قیمت نفت که مهمترین منبع درآمد ونزوئال
بشمار میرود ،اقتصاد این کشور را بشدت تحت تاثیر قرار
داده است.
این کشــور با تورم بــاال و کمبود شــدید مایحتاج اولیه
روبروســت .در بیانیه لوفتهانزا آمده است که تقاضا برای
پروازهای بینالمللی به ونزوئال درســال گذشــته میالدی
( )۲۰۱۵و همچنین سه ماهه اول سال جاری کاهش داشته
است .اما این شــرکت هواپیمایی ابراز امیدواری کرده که
خدمات به این کشور را در آینده نزدیک از سربگیرد.
اعمال سیاست کنترل ارزی شدید اولین بار در سال ۲۰۰۳
میالدی از ســوی هوگو چاوز ،رئیس جمهور سابق در این
کشور به مورد اجرا گذاشته شد( .بی بی سی)

رئال مادرید بر بام فوتبال اروپا
رئال مادرید با برتری  5بــر  3در ضربات پنالتی برابر
اتلتیکومادرید فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد.
دیدار رئال مادریــد و اتلتیکومادرید بعد از  120دقیقه
به تساوی کشیده شد تا سرنوشت تیم برنده را ضربات
پنالتی تعیین کند .در این دیدار سرخیو راموس در دقیقه
 15برای رئال گلزنی کرد ولی در ادامه یانیک کاراسکو در
نیمه دوم در حالی گل تساوی را به ثمر رساند که انتوان
گریزمان یک ضربه پنالتی را برای اتلتیکو از دست داد.
در وقت های اضافه دو تیم موقعیت چندانی نداشــتند
و تعویض های زودرس زیدان و بیرون کشیدن بنزما به
نوعی در خط حمله رئال تاثیرگذار شده بود و بازیکنان

جوان جانشــین از جمله وازکوئز نتوانســتند موثر واقع
شوند.
در ضربــات پنالتی دو تیم پی در پی توپ های خود را به
گل تبدیل کردند تا اینکــه خوان فران پنالتی خود را به
تیر دروازه کوبید تا پنالتی پنجم رئال مادرید سرنوشــت
بازی را مشخص کند.
کریســتیانو رونالدو پنالتی خود را به گل تبدیل کرد تا
رئال در ضربات پنالتی همشهری خود را شکست دهد و
قهرمان شود.
به این ترتیب رئال مادرید بــرای یازدهمین بار قهرمان
اروپا شد.

اظهار نظر جالب وراتی
درباره جانشین زالتان

ستاره ایتالیایی پاری سن ژرمن واکنش جالبی به جدایی
زالتان ایبراهیموویچ در این تیم داشت.
به نقل از  ،dpaزالتــان ایبراهیموویچ به دوران حضور
خود در پاری ســن ژرمن پایــان داد .او در فصل آخر
حضورش در این تیم فرانسوی 38 ،گل به ثمر رساند و
یک رکورد جدید را در تاریخ لوشامپیونه ثبت کرد تا با
خاطره خوشی از پاریسی ها خداحافظی کند.
مارکو وراتی ستاره خط میانی پاری سن ژرمن به جدایی
زالتان واکنش جالبی داشــت .او گفت :ایبرا بازیکنی
اســت که نمی توان جای خالیاش را حس نکرد .تنها
چند بازیکن هســتند که از او بهتر هستند .اکنون که
این بازیکن را از دست دادیم برای پر کردن جای خالی
او باید لیونل مســی ،کریستیانو رونالدو و نیمار را با هم
جذب کنیم .این بازیکن ایتالیایی درباره غیبت از یورو
 2016گفت :در ابتدا بسیار ناراحت بودم که نمی توانستم
در این رقابت به میدان بروم اما االن عادت کردم .به هر
حال در فوتبال احتمال چنین چیزهای وجود دارد.

بیل :از حاال به دوازدهمین
قهرمانی اروپایی فکر میکنیم

مهاجم رئال مادرید اعالم کرد از این پس به دوزادهمین
قهرمانی در لیگ قهرمانان فکر می کند.
به نقــل از آس ،رئال مادرید بامداد یکشــنبه اتلتیکو
مادرید را در فینال لیگ قهرمانان اروپا شکست داد و به
عنوان قهرمانی دست یافت .گرت بیل پس از بازی گفت:
احساس فوق العاده ای است .خیلی خوشحالم .موفقیت
بزرگ و باور نکردنی برای باشگاه است.
مهاجم مادرید در ادامه افزود :بازی خیلی ســختی بود.
اتلتیکو تیم سرســختی اســت ولی ما نیز تواناییهای
خودمان را نشان دادیم و پیروز شدیم .از پیروزی لذت
خواهیم برد .فصل آینده به دوازدهمین قهرمانی فکر می
کنیــم .او در پایان گفت :اتلتیکو نیز با تمام وجود بازی
کرد .می دانم اکنون چه حسی دارند اما بازی فینال یک
بازی فینال اســت و باید پیروز می شدیم .با تمام وجود
بازی کردیم.

صعود واورینکا به یک چهارم نهایی
اپن فرانسه

در ادامهی رقابت های تنیس اپن فرانســه  ،دیروز بازی
های راند چهارم این تورنمنت آغاز شد و استن واورینکا
و آلبرت راموس با شکســت دادن حریفان خود به دور
یک چهارم نهایی صعود کردند .به نقل از یورو اسپرت،
اســتن واورینکا در راند چهارم ویکتور ترویتسکی از
صربستان را با نتیجه ی  ٣بر  ١شکست داد .نتایج چهار

ست این مسابقه عبارتند از ٣-٦ ،٧-٦ ،٦-٧ :و .٢-٦
آلبرت راموس اسپانیایی نیز توانست حریف کانادایی خود
میلوس رائونیک را با نتیجه ی سه بر صفر شکست دهد.
نتایج سه ست این بازی ٤-٦ ،٢-٦و  ٤-٦بود.
بدین ترتیب راموس و واورینــکا در دور بعد با هم رو به
رو می شوند.

ایسکو :اگر رئال بخواهد دوست دارم بمانم

هافبک طراح رئال مادرید میگوید در صورتی که باشگاه
بخواهد دوســت دارد دوران حضورش را در رئال ادامه
دهد و به افتخارات زیادی دست یابد.
به نقل از مدیاست ،ایسکو هافبک طراح و بازیساز رئال
مادرید از جمله افرادی اســت که زمزمه خروج او از این
تیم به گوش میرســد و گفته میشود مقصد بعدی این
بازیکن لیگ برتر است .او اکنون با رد تمایل به جدایی از
رئال عنوان کرد دوست دارد در این تیم بماند.

ایســکو درباره این موضوع گفت :واضح است که دوست
دارم در رئال بمانم و به افتخارات زیادی دست یابم .رئال
مادرید بزرگترین باشگاه جهان است و برای همه افتخار
است تا به نوعی در این تیم باشــند و من نیز همینطور
هستم و دوست دارم در رئال بمانم و افتخارات بیشتری را
کسب کنم .اگر باشگاه بخواهد در رئال می مانم و مشکلی
نخواهم داشت ولی در صورتی که باشگاه نخواهد مجبور
خواهم بود تا به جدایی از تیم محبوبم فکر کنم.

