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کانادا محدودیتهای ویزا
برای مکزیک را لغو میکند

جاســتین تــرودو ،نخســتوزیر کانادا گفته اســت او
محدودیتهای ویزا برای اتباع مکزیک را از دسمبر امسال
لغو خواهد کرد .محدودیتهای ویــزا برای مکزیکیها از
موانع رشــد روابط دو کشور محسوب میشود .آقای ترودو
خبر لغو این محدودیتها را به دنبال ســفر رسمی انریکه
پنیا نیتو ،رئیسجمهوری مکزیک به کانادا اعالم کرد .دولت
محافظهکار سابق کانادا در سال  ۲۰۰۹محدودیتهایی برای
ورود مکزیکیها به این کشور وضع کرد.
اقدام آقای ترودو دقیقا خالف چیزی است که دونالد ترامپ،
نامزد احتمالی جمهوریخواهان آمریکا در پی آن است.
آقای ترامپ گفته اســت در صورتی که به ریاستجمهوری
آمریکا برســد ،دیواری در مرز مکزیک میکشد تا مانع از
ورود مهاجران مکزیکی به خاک آمریکا شود.
قرار اســت باراک اوباما ،رئیسجمهــوری آمریکا نیز به
کانادا ســفر کند و در نشست سه جانبه رهبران کشورهای
آمریکای شمالی حضور یابد( .بی بی سی)

احتماال داعش مسئول حمله
به میدان هوایی استانبول
بوده است

روز چهارشــنبه ،به نقل از نخست وزیر ترکیه گزارش شد
که شــواهد اولیه حاکی از آن است که مهاجمان به میدان
هوایی اســتانبول احتماال از اعضای گروه دولت اسالمی -
داعش  -بودهاند .هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را
برعهده نگرفته است .شامگاه روز سه شنبه ،سه مرد مسلح
حاضران در سالن خروجی میدان هوایی آتاتورک  -میدان
هوایی اصلی استانبول  -را به گلوله بستند و سپس به سوی
ســالن ورودی ،در طبقه پائین میــدان هوایی رفتند و در
حالیکه ماموران پولیس به سوی آنان تیراندازی می کردند،
قبل از ورود به این ســالن ،در یک اقــدام انتحاری ،مواد
منفجره همراه خود رامنفجر کردند .میدان هوایی استانبول
از میدان هواییهای پر رفت و آمد اروپا محسوب میشود و
حمله روز سه شنبه خونینترین حمله به یک میدان هوایی
اروپایی در سالهای اخیر بوده است .هنوز هویت قربانیان
این عملیات منتشر نشــده اما حضور مسافران خارجی در
میان آنان منتفی نیســت .خبرگزاری رویترز به نقل از یک
مقام امنتی ترکیه گزارش کرده که اکثر قربانیان این حمله
شهروندان ترکیه بودهاند .پیش از این حمله ،نقاط مختلف
ترکیه از جمله در شهر اســتانبول هدف بمبگذاری بوده
است .ترکیه یکی از اعضای ائتالف بینالمللی ضد داعش به
رهبری آمریکاست و با توجه به اینکه در همسایگی عراق و
سوریه قرار دارد ،افراد داعش قادر به نفوذ به نقاط مختلف
این کشور و دست زدن به عملیات مسلحانه بودهاند.
به گفته کارشناســان ،خصوصیات حمله به میدان هوایی
استانبول بیشباهت به حمله به میدان هوایی بروکسل در
ماه مارچ نیست که در جریان آن ،شانزده تن کشته و شماری
زخمی شدند .دولت ترکیه همچنین با شورش شبهنظامیان
کرد نیز روبروســت که عمدتا در مناطق جنوب شرق این
کشــور فعالیت دارند .در مواردی ،شورشیان کرد مسئول
اقدامات خرابکارانه در شــهرهای ترکیه معرفی شدهاند.
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه ،حمله شامگاه
روز سه شنبه را وحشــیانه توصیف کرده و گفته است که
کشتار مردم در ماه رمضان نشان میدهد که عامالت چنین
اقداماتی به هیچ دین و ارزشی پایبند نیستند( .بی بی سی)

اتحادیه اروپا به دنبال تصویب توافقنامه های جدید مهاجرت است
کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا مــی خواهند با
کشــورهای افریقایــی و کشــورهای ثالث دیگر
توافقنامه های جدیدی تصویــب کنند تا مهاجرت
به این اتحادیه کاهش پیــدا کند .این اتحادیه قب ً
ال
توافقنامه ای با ترکیه امضا کرده است.
رؤسای حکومت ها و دولت های اروپا سه شنبه با نشر
یک بیانیه اعالم کردند که فِدِ ریکا موگِرینی ،نماینده
ویژه اتحادیه اروپا در امور خارجی قرار اســت که به
این مساله رسیدگی کند .در اعالمیه آمده است که
تالش می شود تا «پیش از پایان سال امکان تصویب
نخستین توافقات وجود داشته باشد» .در بیانیه ای
که پس از نشســت ســران اتحادیه اروپا نشر شد،
آمده اســت که یکی از اهداف اصلی تصویب چنین
توافق نامه هایی «پس فرســتادن سریع مهاجران
غیرقانونی» است.
موضوع اصلی این نشســت خروج بریتانیای کبیر از

تمرین نظامی مشترک
آمریکا ،جاپان و
کوریای جنوبی

کوریای جنوبی ،آمریــکا و جاپان اولین
تمرین نظامی مشترک رهیابی موشک را
در آبهای هاوایی آغاز کرده اند .منطقهای
که مانورها در آن انجام میشود ،متعلق به
آمریکاست .این اقدام پس از آزمایشهای
موشکهای برد متوسط کوریای شمالی در
ماه های اخیر صورت گرفته است.
بیشــتر این آزمایشهای کوریای شمالی
ناکام بودهاند اما ششمین آزمایش موشکی
این کشور ظاهرا موفقیت آمیز بوده و این
باعث نگرانی در بین کشــورهای منطقه
شده است .کوریای شمالی تمرین مشترک
نظامی آمریکا ،کوریای جنوبی و جاپان را
از نظــر نظامی «تحریــک آمیز» خوانده
اســت .کوریای شمالی تاکنون  ۴آزمایش
سالحهای اتمی نیز انجام داده است.
رســانه های کوریای شــمالی نوشتهاند
که آمریکا و دیگر «کشــورهای متخاصم

همواره تهدیدی» علیــه امنیت کوریای
شمالی محسوب می شــوند و این کشور
عزم خود را در ادامه دســتیابی به سالح
های بالستیک و اتمی ادامه می دهد.
بــه گفته آمریــکا این تمریــن نظامی
مشترک «اژدهای پاسیفیک» نام دارد و
هدف آن ارتقای ســطح رابطه سه کشور
شــرکت کننده در آن اســت .بر اساس
گزارشها در این تمرین نظامی مشترک،
موشکی شــلیک نمی شود اما کشورهای
شرکت کننده سیســتم دفاعی موشکی
خود موســوم به «ایجیــس» و همچنین
سیســتمهای ارتباطــی و جمــعآوری
اطالعات را آزمایش میکنند .کشتیهای
حامل سیستم دفاعی «ایجیس» میتوانند
موشکهای بالستیک را در زمانی که هنوز
در خارج از جو زمین هستند ،ردیابی کنند
و هدف قرار دهند( .بی بی سی)

ادامه قدرتنمایی
روبرت هارتینگ در پرتاب دیسک

پرتابگــر آلمانی که مدت ها به دلیل مصدومیت
از میادین دور بود باز هم رکورد خوبی را قبل از
المپیک برجای گذاشت.
«روبرت هارتینــگ» قهرمــان آلمانی پرتاب
دیسک المپیک لندن ،در رقابت های دوومیدانی
«کاسل» آلمان رکورد  68متر و  4سانتی متر را
برجای گذاشت تا بار دیگر برای رقیبان المپیکی
خود خط ونشان بکشد.
هارتینــگ مدتها مصــدوم بــود و حتی در
رقابتهای قهرمانی جهان ســال گذشــته نیز
شــرکت نکرد اما در مســابقه هایی که شرکت
کرده رکوردهای خوبی را برجای گذاشته است.
او در رقابتهای لیگ الماس کــه در بیرمنگام
برگزار شــد رکورد  65متر و  97سانتی متر را
برجای گذاشته بود .پیش از این اعالم شده بود
که هارتینگ به دلیل مصدومیت المپیک  2016را
از دست میدهد.

غیبت قهرمان المپیک لندن در المپیک
ریو 2016

سالی پیرسون ،قهرمان المپیک رشته  100متر با مانع به
دلیل پارگی همسترینگ در تمرین از شرکت در المپیک
ریو کنارهگیری کرد.
به نقل از یورو اسپورت ،پیرسون استرالیایی در المپیک
لندن در رشــته  100متر با مانع مدال طال کســب کرده
است .این ورزشکار  29ســاله پیش از این یک سال به
دلیل آســیبدیدگی از ناحیه مچ دســت در مسابقات
حضور نداشــت .در حال حاضر او به دلیل آسیبدیدگی

همسترینگ نمیتواند در المپیک ریو شرکت کند.
پیرسون در سال  2011قهرمان جهان شده و در المپیک
پکن نیز مدال نقره کســب کرده اســت .او بعد از غیبت
طوالنی ،نتایج خوبی در مسابقات نگرفته بود و تمرینات
سختی را برای آمادگی المپیک انجام می داد.
با توجه به شرایط پیرسون او احتماال تا مسابقات مشترک
المنافع ســال  2018در تورنمنتهای بینالمللی حضور
خواهد داشت.

نیمار و داگالس کاستا در فهرست نهایی
برازیل برای المپیک ریو

فهرســت برازیل برای رقابت های المپیک ریو اعالم شد
که نام ســتاره های چون نیمار و داگالس کاستا به چشم
می خورد.تیم ملی برازیل با حضور بازیکنانی چون نیمار و
کاستا به دنبال قهرمانی در رشته فوتبال بازی های المپیک
اســت تا خاطره تلخ کوپا آمه ریکا را به دست فراموشی
بسپارد .در آستانه شــروع این رقابت ها فهرست برازیل
اعالم شــد که نام افرادی چون نیمار و داگالس کاستا در

اتحادیه اروپا بود .در کنار آن سران اتحادیه اروپا در
مورد مساله مهاجران نیز بحث و گفتگو کردند.
در این بیانیه که نخســت درباره توافقنامه مجادله
برانگیــز با ترکیه در مورد مهاجــران نتیجه گیری
می شود ،آمده اســت« :هر دو طرف در اجرای تمام
اقدامات الزم درج شده در این توافقنامه به پیشرفت
های قابل توجهی دســت یافته اند» و روند ســفر
مهاجران از ترکیه بــه جزایر یونان «تقریبا به پایان
رسیده است» .اکنون سران اتحادیه اروپا توجه شان
را معطوف به مهاجرانی کرده اند که خود را از افریقا
و از راه بحیره مدیترانه به اتحادیه اروپا می رسانند.
قرار اســت که با تصویب توافقنامه های جدید این
وضعیت تغییر کند و کشــورهای ثالث مانند نایجریا
و اتیوپیا مهاجرانی را که به اتحادیه اروپا رسیده اند،
دوباره پس بگیرند و وضعیت امنیتی مرزهای شان را
بهبود بخشند( .بی بی سی)

آن به چشم می خورد.نیمار و کاستا در این فصل در تیم
های بارســلونا و بایرن مونیخ درخشش خوبی داشتند و
حضور آنها در تیم المپیک برازیل نشان از عزم باالی این
کشور برای قهرمانی در این رقابت ها است .فرناندو پراس،
دروازه بان  ۳۸ساله پالمیراس ،نیز در کنار نیمار و داگالس
کاستا ،سومین بازیکن باالی  ۲۳سال برازیل برای حضور
در ریو است.

کامرون :اتحادیه اروپا
خواستار نزدیکترین
روابط با بریتانیاست

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته است که در
پی رای بریتانیایی ها به خــروج از اتحادیه اروپا،
باقی اروپا می خواهد «نزدیک ترین روابط ممکن»
را با کشورش حفظ کند.
آقای کامرون پس از بحث درباره آن همه پرســی با
رهبران اتحادیه اروپا گفــت که همکاری تجاری و
امنیتی در آینده روابط نقش حیاتی خواهد داشت.
امــا او گفت که مهاجرت یــک «نگرانی بزرگ» در
میان رای دهندگان بریتانیایی اســت و با توجه به
آن دسترسی به بازار واحد اتحادیه اروپا یک چالش
بزرگ خواهد بود.
آنگال مرکل صدراعظم آلمان گفت که اتحادیه اروپا
باید «به نتیجه» رای بریتانیا احترام بگذارد.
اما سیاســتمداران آلمانی پافشــاری کرده اند که
بریتانیا نمی تواند جنبه هــای خوب اتحادیه اروپا
را برای خود «دستچین» کند.
پیشتر در روز سه شــنبه خانم مرکل گفت که اگر
بریتانیا می خواهد دسترسی به بازار واحد را حفظ
کند باید حرکت آزادانه را بپذیرد.
خانــم مرکل گفت که رای خروج بریتانیا در شــام
کاری رهبــران اتحادیه اروپا «به طور فشــرده و
عمیق» مورد بحث قرار گرفته است.
او گفت« :همه ما از نتایج مایوس هســتیم و روشن
کردیم که رویه حقوقی باید فعال کردن ماده  ۵۰از
سوی بریتانیا باشد».
آقای کامرون گفت که ایــن کار را به عهده دولت
بعدی پس از کنــاره گیری خود در ماه ســپتمبر
خواهد گذاشــت« :همگی به این نتیجه رسیدیم که
پیش از آن ،نمی توان مذاکرات رسمی یا غیررسمی
داشت( ».بی بی سی)

گواردیوال به دنبال جذب
کلودیو براوو

ســنگربان چیلیایی و باتجربه بارســلونا مورد نظر پپ
گواردیوال قرار گرفته اســت و این مربی اسپانیایی قصد
دارد او را جایگزین جو هارت کند .پپ گواردیوال هدایت
منچسترســیتی را بر عهده گرفته اســت و به دنبال
تغییرات اساسی در این تیم اســت .یکی از بازیکنانی
که در فهرست فروش گواردیوال قرار گرفته ،جو هارت،
ســنگربان باتجربه سیتی است که با نمایشی ضعیف در
یورو  2016ثابت کرد شایســته قرار گرفتن در ترکیب
اصلی تیم گواردیوال را ندارد .روزنامه دیلی میل انگلیس
اعالم کرد کلودیو براوو ،دروازهبان مورد عالقه گواردیوال
است و این سرمربی اسپانیایی از سران سیتی خواسته
اســت مذاکرات خود را با این دروازهبان چیلیایی آغاز
کنند .براوو دو سال اســت برای بارسلونا بازی می کند
و عملکرد درخشــانی در خط دروازه این تیم داشــته
اســت .او در بازی با پا مهارت باالیی دارد و این یک از
فاکتورهای اساسی گواردیوال برای یک دروازهبان است.
براوو چند روز پیش توانســت با تیم ملی فوتبال چیلی
قهرمانی در کوپا آمهریکا را به دســت آورد و به عنوان
بهترین دروازبان جام انتخاب شد.

وزیر خارجه اتریش :بحران
مهاجرت میتواند منجر به
فروپاشی اتحادیه اروپا گردد

پس از این که اکثریت مــردم بریتانیا
در یک همه پرســی به خروج از اتحادیه
اروپا رای دادند ،سباستین کورتس ،وزیر
خارجه اتریش نسبت به خطر فروپاشی
اتحادیه اروپا به خاطــر بحران آوارگان
هشدار داد .کورتس در مصاحبه با روزنامه
های گروه رسانه یی فونکه گفت« :اروپا
ممکن اســت به خاطر بحران آوارگان و
مهاجرت کنترول ناشده از هم بپاشد» .او
در ادامه گفت که سیاست اتحادیه اروپا
در قبال مهاجران «دردناک ترین اشتباه»
بوده و طرفداران خروج از اتحادیه اروپا
از آن برای پیشبرد اهداف شان استفاده
کرده اند .وزیر خارجه اتریش گفت« :این
موضوع مردم را بسیار احساساتی کرده و
در نهایت تاثیری تعیین کننده (بر نتیجه
همه پرسی بریتانیا) داشته است».
کورتــس تاکید کرد کــه در اتریش نیز
بحران مهاجرت برای شــهروندان این
کشور مهمترین مساله روز است .به گفته

او اروپا هنوز با مشکالت بسیاری دست
و پنجه نرم می کند و سیاســتمداران
ســعی کرده اند با دعــوت مردم به
اســتقامت و تحمل جلو اعتراض ها را
بگیرند ،اما «ایــن اقدامات کافی نبوده
اســت» .به نظر وزیــر خارجه اتریش
توزیع بهتر مهاجــران در درون اروپا
نیز به حــل این بحران کمکی نمی کند
و به محدودیت ســرازیری آوارگان و
محافظت بهتر از مرزهای خارجی نیاز
اســت .کورتس خواهان این شــد که
آوارگانی که به اروپا می رسند ،متوقف
گردند و به کشــور ترانزیت یا به کشور
مبدای شان پس فرستاده شوند.
او مــی گویــد« :تا زمانی کــه ما این
کار را نکنیم ،به طور غیرمســتقیم از
قاچاقبــران حمایت مــی کنیم ،چون
مهاجران بیشــتری به راه می افتند و
شمار بیشــتری از آن ها هم غرق می
شوند»( .دویچه وله)

اومیتی با  30میلیون یورو اولین
خرید تابستانی بارسلونا

بارســلونا برای جذب ساموئل اومیتی از المپیک لیون به
مبلغ  30میلیون یورو با این تیم فرانسوی به توافق رسید.
بارسلونا قهرمان دو دوره قبل رقابت های اللیگا در حال
حاضر دنی آلوس را در خط دفاعی از دســت داده است و
ممکن است ماســکرانو نیز در ادامه از این تیم جدا شود.
در این بین این تیم اســپانیایی با لیون فرانسه به توافق
رسیده اســت تا اومیتی مدافع فرانسوی را با  30میلیون
یــورو جذب کند و به نظر میرســد اومیتی اولین خرید
تابستانی بارسلونا باشد.

ساموئل اومیتی  22ســاله یکی از استعدادهای درخشان
فوتبال فرانسه اســت که تاکنون برای تیم ملی فرانسه
بازی نکرده اســت ولی در تمام رده های سنی برای تیم
ملی کشــورش به میدان رفته است .او از سال  2011برای
لیون فرانسه توپ می زند.
نشــریه اکیپ پنجشنبه عصر خبر داد لیون موافقت خود
را با پیوســتن مدافع تیمش به بارســلونا با  30میلیون
یورو اعالم کرده اســت و این بازیکن به زودی برای انجام
معاینات پزشکی و عقد قرارداد راهی اسپانیا می شود.

هالک با  56میلیون یورو
به شانگهای چین پیوست

مهاجم تیم ملی برازیل با  56میلیون یورو به شانگهای
چین پیوســت تا جدیدترین بازیکنی باشــد که راهی
فوتبال این کشور آسیایی می شود.
به نقل از فوتبال آسیا ،هالک مهاجم تیم ملی برازیل با
اســتقبال یک هزار چینی وارد میدان هوایی شانگهای
چین شــد تا در تست های پزشــکی تیم جدید خود
شــرکت کند .این بازیکن برازیلی که در زنیت ســن
پطرزبورگ فصل خوبی را پشت سر گذاشت ،جدیدترین
بازیکنی اســت که به لیگ چین می رود و اکنون با 56
میلیون یورو راهی فوتبال این کشور آسیایی شده است.
هالک روز چهارشــنبه تســت های پزشکی خود را در
چین با موفقیت پشــت سر گذاشت تا خرید جدید تیم
شــانگهای چین لقب گیرد .در قــرارداد این بازیکن با
شانگهای آمده اســت در صورتی که هالک موفق شود
در فصل اول حضور خود در شانگهای بیش از  15گل به
ثمر برساند ،مبلغ  2میلیون یوروی دیگر به قرارداد او با
این تیم چینی اضافه خواهد شــد .هالک در سال 2012
از پورتو راهی زنیت روسیه شــد و سالیانه  20میلیون
یورو در لیگ چین درآمد خواهد داشت و به این ترتیب
گرانقیمت ترین بازیکن لیگ چین لقب گرفت.

نخستین خرید بزرگ
لیورپول با کلوپ

ستاره ســاوتهمپتون با قراردادی  5ســاله به ارزش 30
میلیون پوند رسما به لیورپول پیوست تا نخستین خرید
بزرگ یورگن کلوپ در این تیم باشــد .به نقل از اسکای
اسپورت ،سادیو مانه ســتاره ساوتهمپتون در فصلی که
گذشت از بهترینهای لیگ جزیره بود .او با پیشنهادهای
زیادی روبرو شد و در نهایت این لیورپول بود که توانست
با قرارداد  5ســاله به ارزش  30میلیون پوند این بازیکن
را جذب کند تا نخستین خرید بزرگ لیورپول با یورگن
کلوپ باشد .این بازیکن  24ســاله سومین خرید گران
قیمت تاریخ باشگاه لیورپول به شمار میآید .آندی کارول
با  35میلیون پوند و کریستیان بنتکه با  32میلیون پوند
گرانترین بازیکنان تاریخ قرمز پوشان آنفیلد هستند.

نواك جوكوويچ به دور سوم ويمبلدون
راه يافت

در ادامــه رقابتهاي تنيس ويمبلــدون ،نواك جوكوويچ
توانست حريف خود ،آدريان مانارينو را در دور دوم شكست
دهد و به دور ســوم راه يابد.به نقل از يورو اســپرت ،نواك

جوكوويچ در دور دوم مسابقات ويمبلدون آدريان مانارينوی
ايتاليايی را با نتيجهی سه بر صفر شكست داد و به دور سوم
راه يافت .نتايج سه ست اين مسابقه  ٣-٦ ،٤-٦و ٦-٧بود.

جیسون دی از المپیک کنارهگیری کرد

گلف باز شماره یک جهان به دلیل نگرانی درباره ویروس
زیکا از حضور در المپیک ریــو  2016کنارهگیری کرد.به
نقل از  ،Inside the gamesجیسون دی استرالیایی
سال گذشــته در مسابقات قهرمانی  US PGAقهرمان
شده بود .او هفته گذشته اعالم کرده بود در حال ارزیابی
این مساله اســت که در المپیک شرکت کند یا نه .او در
بیانیهای در توئیتر خود ســرانجام اعالم کرد در المپیک
حضور نخواهد داشت.
ن ترتیب دو گلف باز برتر جهان در مســابقات گلف
بهای 
المپیک بازی نمیکنند .پیش از یان مکایلروی ایرلندی
اعالم کرده بــود که به دلیل زیکا در المپیک حضور پیدا
نمیکند.
کنارهگیری کردن ســتارههای گلــف از المپیک برای
فدراســیون جهانی این ورزش گران تمام میشود .این
فدراســیون تالش زیادی کرد تا این رشته ورزشی جزو
برنامه المپیک  2016و  2022باشــد .دی اعالم کرده است
که او همسرش به دلیل نگرانی از زیکا تصمیم گرفتند به
برازیل نروند.
میســتر یکی از اعضای  IOCاعالم کرده بود در صورتی
که ســتارگان گلف در المپیک شرکت نکنند ،این ورزش
جایــگاه خــود را در المپیک از دســت خواهد داد .در

هفتههای اخیر ،بسیاری از ورزشکاران به دلیل نگرانیهای
مربوط به زیکا از المپیک کنارهگیری کردند .بســیاری از
بسکتبالیستهای آمریکایی نیز جزو این افراد هستند.

