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مسئول حقوق بشر سازمان ملل
سیاستمداران عوامفریب را محکوم کرد

کمیســر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
به شدت به سیاستمداران پوپولیست که آنها
را «عوام فریب و خیالپرداز سیاسی» نامیده
حمله کرده است .زید رعد حسین به خصوص
خیرت ویلدرز سیاســتمدار راست افراطی از
هالند را متهم کرد که تعصب و عدم بردباری را

به عنوان یک سالح به کار می گیرد.
او گفت که آقای ویلــدرز و دیگران از جمله
دونالــد ترامپ نامزد جمهــوری خواهان در
انتخابات آمریکا و نایجل فاراژ سیاســتمدار
بریتانیایی کــه برای خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا کمپین می کــرد از همان تاکتیک های

درخواست محاکمه
سارکوزی به اتهام نقض
قوانین مالی انتخابات

سارنوالی فرانسه توصیه کرده است نیکوال سارکوزی،
رئیس جمهوری سابق فرانســه ،به دلیل نقض قوانین
مالی انتخابات محاکمه شود.
این درخواست پس از تحقیقات طوالنی درباره اتهامات
مالی آقای ســارکوزی در انتخابات  ۲۰۱۲مطرح شده
اســت .آقای سازکوزی متهم شــده بیش از حد مجاز
تعیین شــده برای تبلیغات انتخاباتیاش خرح کرده
است .بر اســاس این تحقیقات ،رئیس جمهوری سابق
فرانسه حسابهای حزبش را  -که در آن زمان «اتحاد
برای جنبش مردمی» نام داشت  -دستکاری کرده تا
 ۲۰میلیون دالر از مخارج انتخاباتیاش را پنهان کند.
توصیه دفتر سارنوالی قطعی نیست و یک نهاد دادرسی
کیفری باید تصمیم نهایی را درباره محاکمه شدن آقای
سارکوزی بگیرد.
آقای ســارکوزی این اتهامات را رد میکند و امیدوار
اســت با پیروزی در انتخابات ســال آینده ،بار دیگر
رئیسجمهوری فرانســه شــود ،اما نظرسنجیهای
میگویند که شانس او از آلن ژوپه ،نخست وزیر سابق و
دیگر نامزد دست راستی انتخابات کمتر است.
تحلیلگران میگویند مشکالت حقوقی اخیر سارکوزی،
شــانس او را برای ریاســت جمهوری کمرنگ کرده و
تحقیقات دربــاره مخارج انتخابات قبلی ،موقعیت او را
بار دیگر تضعیف خواهد کرد( .بی بی سی)

گروه موســوم به دولت اســامی (داعش)
اســتفاده می کنند .آقای حســین در یک
کنفرانس امنیتی در الهه اظهار نظر می کرد.
آقای ویلــدرز ماه پیش در یک مانیفســت
انتخاباتی گفت اگر انتخاب شود همه مساجد
را خواهد بست ،قرآن را ممنوع خواهد کرد و
مانع ورود مهاجران مسلمان خواهد شد.
حزب آزادی او (پی وی وی) در نظرسنجی ها
در هلند پیش از انتخابات سال آینده پیشتاز
اســت .آقای ویلدرز همچنین ماه گذشــته
در گردهمایی ملی حــزب جمهوری خواه در
کلیولند اوهایو سخنرانی کرده بود .شعارهای
تند در مورد مهاجرت و مســائل اجتماعی از
شــعارهای محوری کمپین آقای ترامپ بوده
است .آقای حسین ،کمیسر عالی حقوق بشر
ســازمان ملل ،در آغاز نشســت بنیاد صلح،
عدالت و امنیت گفت کــه در بیانیه اش می
خواهد خطاب به «خیــرت ویلدرز ،یاران او،
و در واقع همه همفکران او  -سیاســتمداران
پوپولیست ،عوام فریب و خیالپرداز سیاسی»
صحبت کند( .بی بی سی)

سفر والدیمیر پوتین به
ازبکستان برای بزرگداشت
اسالم کریمف

والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه
بــرای ادای احترام به اســام کریمف،
رئیس جمهوری ازبکستان که هفته پیش
درگذشت به این کشور سفر کرده است.
آقــای پوتیــن در حالی که شــوکت
میرضیایف ،نخست وزیر ازبکستان اورا
همراهی می کرد ،دســته گلی را بر گور
اسالم کریمف در شهر سمرقند نهاد.
بســیاری از تحلیلگران میگویند آقای
میرضیایــف ،رئیس جمهــوری آینده
ازبکستان خواهد بود.
اسالم کریمف ،که بیش از  ۲۵سال قدرت

را در ازبکستان در دست داشت هفته
گذشته در اثر سکته مغزی درگذشت و
در شهر سمرقند به خاک سپرده شد.
گروههای مدافع حقوق بشــر و کشور
هــای غربی او را به دلیل آن چه تمرکز
قدرت در دســت خود و نقض آزادی
شهروندان ازبکستان خواندهاند بارها
مورد انتقاد قرار دادهاند.
خبرنگار بیبیسی در تاشکند میگوید
سفر آقای پوتین ممکن نشانه این باشد
که جانشین اســام کریمف ،هر کسی
که باشــد ،میتوانــد روابطی نزدیک
با مســکو داشــته
باشــد .تحلیلگران
میگوینــد در زمان
حکومــت اســام
کریمف روابط روسیه
و ازبکســتان ،که
پرجمعیت ترین کشور
آســیای میانه است،
همیشه گرم و نزدیک
نبود( .بی بی سی)

ویلیامز رکورد فدرر را شکست

رکورد راجرر فدرر توســط بانوی شــماره یک جهان
شکسته شد.به نقل از یورو اسپورت ،سرنا ویلیامز بامداد
دیروز به وقت محلی در مرحله یک هشــتم نهایی برابر
یارسلو شودوا قرار گرفت .تنیسور آمریکایی توانست به
راحتی حریف قزاق خود را شکســت دهد و دو بر صفر
بازی را به پایان رساند .تنیسور شماره یک جهان پیروزی

تاریخی به دســت آورد ،چون رکورد پیروزیهایش در
گرند اسلم را به  308رساند و توانست رکورد راجر فدرر
سوئیسی را بشکند.
ویلیامز  34ساله شنبه در دیدار برابر مارتینا ناوراتیلووا
رکورد سریعترین ســرویس را در بخش زنان شکست.
ضربه او  203کیلومتر بر ساعت سرعت داشت.

سیلوا رکورد مورینتس را شکست

مهاجم تیم ملی اســپانیا با گلزنی برابر لیختن اشتاین
پنجمین گلزن برتر کشورش شد.
به نقل از آس ،اســپانیا در نخستین دیدارش در مرحله
مقدماتی جام جهانی  2018روسیه دوشنبه شب به مصاف
لیختن اشتاین رفت و با هشت گل این تیم را بدرقه کرد.
داوید ســیلوا در این دیدار دو گل به ثمر رســاند .او در
دیدار دوســتانه پنجشنبه شب برابر بلجیم نیز دو گل به
ثمر رسانده بود با احتساب این چهار گل تعداد گلهایش
به  28رسید و توانست از فرناندو مورینتس پیشی بگیرد

و پنجمین گلزن تیمملی اسپانیا شود.
هافبک منچسترســیتی  105بازی ملی در کارنامه خود
دارد و تنها ایکر کاســیاس ،ســرخیو راموس ،ژاوی هر
ناندس ،زوبی زارتا ،ژاوی آلونســو ،آندرس اینیســتا ،
فرناندو تورس و سســک فابرگاس بیشتر از او بازیهای
ملی دارند .در جدول گلزنان بوتر اگنیو با  26و مورینتس
با  27گل پیش از سیلوا قرار دارند .هیرو ( ، )29فرناندو
تورس ( ، )38رائول گونسالس ( )44و داوید ویا ( )59در
جدول گلزنان باالتر از او جای دارند.

گرت بیل :میخواهیم همچنان
تاریخساز باشیم

مهاجم تیم ملی اســپانیا با گلزنی برابر لیختن اشتاین
پنجمین گلزن برتر کشورش شد.
به نقل از آس ،اســپانیا در نخستین دیدارش در مرحله
مقدماتی جام جهانی  2018روسیه دوشنبه شب به مصاف
لیختن اشتاین رفت و با هشت گل این تیم را بدرقه کرد.
داوید ســیلوا در این دیدار دو گل به ثمر رســاند .او در
دیدار دوســتانه پنجشنبه شب برابر بلجیم نیز دو گل به
ثمر رسانده بود با احتساب این چهار گل تعداد گلهایش
به  28رسید و توانست از فرناندو مورینتس پیشی بگیرد

و پنجمین گلزن تیمملی اسپانیا شود.
هافبک منچسترســیتی  105بازی ملی در کارنامه خود
دارد و تنها ایکر کاســیاس ،ســرخیو راموس ،ژاوی هر
ناندس ،زوبی زارتا ،ژاوی آلونســو ،آندرس اینیســتا ،
فرناندو تورس و سســک فابرگاس بیشتر از او بازیهای
ملی دارند .در جدول گلزنان بوتر اگنیو با  26و مورینتس
با  27گل پیش از سیلوا قرار دارند .هیرو ( ، )29فرناندو
تورس ( ، )38رائول گونسالس ( )44و داوید ویا ( )59در
جدول گلزنان باالتر از او جای دارند.

توفان استوایی با شدت به
سوی باها کالیفرنیا می رود

یک توفان عظیم که به ســوی سواحل غربی مکزیک پیش
می رود قبل از رسیدن به ایالت باها کالیفرنیا تبدیل به یک
توفان فوق استوایی شده است.
توفان فوق استوایی (هاریکین) نیوتن با بادهایی به سرعت
 ۱۲۰کیلومتر در ساعت در جهت شمال غربی به سوی دماغه
جنوبی شبه جزیره باها کالیفرنیا که یک منطقه سیاحتی-
توریستی است حرکت می کند.
مرکز ملی هاریکین آمریکا گفت که نیوتن می تواند باعث
سیل های ناگهانی شود.
این سازمان هشدار داد که عملیات آمادگی برای محافظت
از مردم و اموال باید «به سرعت کامل شود».
همین سیســتم آب و هوایی در روزهای شنبه و یکشنبه
ایالت گوئررو را درنوردیده بود.
باران های سیلآســا که شنبه شروع شد باعث بیش از ۳۰
مورد رانش گل در آن ایالت شــد و بسیاری از جاده ها را
بست.
در مرکز سیاحتی آکاپولکو ،سیل و رانش زمین ده ها خانه
و مکتب را خراب کرد و حدود  ۲۰۰نفر طی عملیاتی از یک
مجتمع مســکونی نجات یافتند .نیوتن روز دوشنبه بر فراز
اقیانوس آرام قوت گرفت و به همین دلیل ساکنان سواحل
غربی مکزیک  -از شــمال پورتو کورتس تا کابو سن الزارو
 -در مورد خطرات توفان هشدار گرفته اند( .بی بی سی)

آلمان در مبادالت اقتصادی
خود از چین پیشی میگیرد
آلمــان از ســودبرندگان اصلی فرآیند
جهانیشــدن اقتصاد اســت .در همین
چارچوب ،این کشــور امسال چین را به
لحاظ مازاد تراز تجاری خود پشــت سر
خواهد گذاشــت .اتحادیه اروپا و آمریکا
این مزیت آلمان را به ضرر اقتصاد جهانی
میدانند .آلمان به طور دمافزونی بر میزان
صادرات خود اضافه میکند .این افزایش به
گونهای است که پیشبینی میشود آلمان
تا پایان ســال در زمینه مــازاد مبادالت
اقتصادی خود از چین پیشی گیرد .چین
تا کنون بزرگترین مازاد مبادالت اقتصادی
را داشته است.
یک موسسه تحققیات اقتصادی در آلمان
( )IFOضمن ارائه پیشبینی یادشــده،
مازاد تراز تجاری آلمان تا انتهای ســال

جاری را  ۳۵۰میلیــارد دالر برآورد کرده
است که  ۲۵میلیارد دالر از مازاد مبادالتی
چین در سال  ۲۰۱۵بیشــتر است .مازاد
مبادالتی چین در ســال جــاری بر ۲۶۰
میلیارد دالر تخمین زده میشود .جاپان
بــا  ۱۷۰میلیارد دالر در مقام ســوم قرار
میگیرد .تنها در نیمه اول ســال جاری
میالدی میــزان صادرات آلمــان ۱۵۹
میلیارد دالر بیشــتر از واردات آن بوده
است .کریستیان گریمه ،متخصص IFO
این مازاد را عمدتــا به صادرات آلمان به
اروپا مربوط میداند .در ترازنامه مبادالت
اقتصادی عالوه بــر تبادل کاال همه انواع
دیگر نقل و انتقاالت بــا جهان خارج ،از
جمله خدمــات و کمکهــای مربوط به
توسعه را هم منظور میکنند( .دویچه وله)

پناهندگان قبول شده
التویا را ترک می کنند

براساس گزارش یک رسانه از جمله چندین پناهنده قبول
شــده در التویا همه آن ها این کشور حوزه بالتیک را ترک
کرده اند .دلیل بیرون رفتن آن ها مشــکل کاریابی در این
کشور خوانده شده است.
تلویزیون التویا به روز دوشــنبه گــزارش داد که از ۲۳
پناهجویی که تقاضا های پناهندگی شــان در التویا قبول
شده است ۲۱ ،تن آن ها به خواست خودشان به سوی آلمان
سفر کرده اند.
این رســانه می گوید دلیل بیرون شدن پناهندگان قبول
شده از التویا این است که برای آنها تقریب ًا مشکل است در
این کشور کاری یا خانه ای بیایند.
طبق گزارش خبرگزاری دولتی «بی ان اس» ،مقامات التویا
هیچ معلوماتی را در باره ادامه ســفر پناهندگان در دست
ندارند .براساس اظهارات اداره امور مهاجرت ،از دید حقوقی
این امکان وجود ندارد تا از ادامه سفر پناهندگان قبول شده
جلوگیری کرد .زیرا بعد از قبول پناهندگی ،آنها آزادانه می
توانند در کشور های عضو اتحادیه اروپا سفر کنند.
باوجود مشــخص نبودن محل اقامت ،پناهجویان بازهم از
دولت التویا ماهانه  ۱۳۹یورو به دســت می آورند .نخست
وزیر ماریس کوچینســکیس اعالم کرد که حکومت اش به
زودی این مساله را مورد بررسی قرار خواهد داد.
نخست وزیر توضیح داد«:ما نمی خواهیم یک دولت تمامیت
خواه باشــیم که دیوار ایجاد کند و بتواند مانع رفتن همه
شود».
التویا تا به حال ۶۹نفر از  ۵۳۱پناهجو را در کشــورش جا
داده است .اما این کشــور در برابر اقامت دادن پناهجویان
قید و شرط های جدی دارد( .دویچه وله)

دل پوترو :امیدوارم هرگز
گرند اسلم آمریکا
به پایان نرسد

تنیسور ارجنتینی دوست ندارد تنیس اوپن آمریکا به پایان
برسد.
به نقل از آس ،خوان مارتین دل پوترو پس از نایب قهرمانی
در مســابقات تنیس المپیک ریو در بازیهای اوپن آمریکا
شرکت کرد و دوشــنبه شب توانســت با آسیبدیدگی
حریفش ،دومینیک تیم به یک چهارم نهایی این رقابتها
برسد .تنیسور ارجنتینی در حالی به مرحله بعد صعود کرد
که ست نخســت را  6بر یک پیروز شده بود و در ست دوم
نیز سه بر دو پیش بود.
مرد شــماره  141جهان که قصد داشــت به علت سه عمل
جراحی روی مچ دســت چپش از دنیای تنیس خداحافظی
کند پس از دو ســال غیبت در مســابقات گرند اسلم به
یک چهارم نهایی رســید .آخرین باری که توانسته بود در
این مرحله حضور پیدا کند به ســال  2013در گرند اسلم
ویمبلدون باز میگردد.
دل پوترو پس از بازی گفــت :با وجود این که دور از وطنم
بازی میکنم و در نیویورک در حال بازی هســتم احساس
میکنم در خانــه بازی میکنم .رابطه خوبی بین همه وجود
دارد .سال گذشته زمانی که مسابقات را از تلویزیون تماشا
میکردم ،احســاس بدی داشتم که در این رقابتها حضور
ندارم .امیدوارم هرگز این بازیها به پایان نرسد.
تنیسور ارجنتینی در مرحله بعد به مصاف استن واورینکا
سوئیسی ،مرد شماره ســه جهان قرار خواهد گرفت .این
دیدار امشب برگزار میشود.

مارادونا :امارات شایسته
حضور در جام جهانی است

اســطوره فوتبال ارجنتین به ســتایش از تیم ملی امارات
پرداخت و این تیم را شایسته حضور در جام جهانی 2018
روسیه دانست.
به نقل از اإلتحاد ،تیم ملی فوتبال امارات شــروعی خیره
کننده در انتخابی جام جهانی  2018روسیه داشت و موفق
شــد در خانه جاپان با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد تا
نشان دهد شانس باالیی برای صعود به جام جهانی روسیه
دارد.
پیروزی امارات برابر جاپان حتی مارادونا را هم شگفت زده
کرده است .اســطوره فوتبال ارجنتین که امارات را وطن
دوم خود می داند ،در این زمینه گفت :وفتی ورزشــگاه پر
از تماشاگر جاپان را دیدم ،به وحشت افتادم .گل زودهنگام
جاپان هم نشان داد که شــرایط برای امارات چقدر سخت
است اما اطمینان داشتم که شاگردان مهدی علی می تواند
توازن را برقرار کنند.
اسطوره فوتبال ارجنتین ادامه داد :احمد خلیل یک مهاجم
نادر و خاص برای امارات اســت .او او با دو گلی که به ثمر
رســاند ثابت کرد که چه مهاجم بزرگی اســت .گل دوم او
نشان داد که چه روحیه و توانایی باالیی دارد .امارات نباید
با این پیروزی مغرور شــود چراکه بازیهای بسیار سختی
در انتظار این تیم اســت .باید هواداران اماراتی در دیدار
برابر اســترالیا ورزشگاه را پر کنند و به حمایت از تیم خود
بپردازند .مهدی علی ثابت کرد که شایستگی نشستن روی
نیمکت امارات را دارد .بــه توانایی های او ایمان دارم .اگر
امارات بتواند اســترالیا را هم شکســت بدهد بدون شک
شایسته صعود به جام جهانی است.

رئیس جمهور فلیپین از
«حرامزده» خواندن اوباما
معذرت خواست

پــس از توهین به اوبامــا رئیس جمهور
امریکا نشســت برنامه ریزی شده اش با
رودریگــو دوترته ،رئیس جمهور فلیپین،
لغو گردید .دوترته ابراز تاسف کرده است
که تبصــره او در مورد اوبامــا به عنوان
«حرامزاده» یک توهین شخصی پنداشته
شده است.
بارک اوبامــا رئيس جمهور ایاالت متحده
امریکا ،نشســت برنامه ریزی شده اش
را با رودریگــو دوترته رئيــس جمهور
فیلیپین ،پــس از آن لغو نمود که نامبرده
او را «حرامزاده « خطاب کرد .سخنگوی
شورای امنیت ملی ایاالت متحده امریکا
در واشــنگتن گفته اســت که به جای
مالقات با دوترته در حاشــیه اجالس با
سران کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا

در الئوس ،در حال حاضر یک نشســت
دو جانبــه اوباما با پارک گون های ،رئیس
جمهور کوریا برنامه ریزی شده است .اما
او دلیل لغو نشســت برنامه ریزی شده با
رئیس جمهور فیلیپین را بیان نداشــته
است .دوترته ســپس ابراز «پشیمانی»
کرده و اشــارت نموده است که او تصمیم
نداشته است اوباما را توهین شخصی کند.
در یک اعالمیه آمده اســت که متاسف
هستیم که این تبصره «یک حمله شخصی
باالی رئيس جمهور ایاالت متحده امریکا»
به حساب آمده اســت .در ادامه در این
اعالمیه آمده اســت که «مسرور خواهیم
شــد تا آن اختالفات مان را کنار بگذاریم
که اولویت هــا و ادراکات ملی ما را تحت
شعاع قرار می دهند( ».دویچه وله)

مسی :مشکل جسمانیام
نگران کننده نیست

مهاجم بارسلونا میزان آسیبدیدگیاش را نگران کننده
ندانست.
به نقل از مارکا ،لیونل مسی در صحفه شخصیاش درباره
وضعیت جســمانی خود صحبت کرد تا خیال هواداران را
راحت کند.
مهاجم بارسلونا نوشــت :وضعیت خوبی دارم .باید کمی
ســبکتر تمرین کنم و از طریــق فیزیوتراپی وضعیت

جســمانیام را بهتر کنم اما مشــکل نگران کننده ای
وجود ندارد .از همه به خاطر حمایتی که داشتند تشکر
میکنم .مهاجم ارجنتینی با وجود آســیبدیدگی به
کشورش ســفر کرد تا تیم ملی را برای انتخابی جام
جهانی  2018روسیه همراهی کند .او در نخستین دیدار
برابر اروگوئه به میدان رفت و یک گل به ثمر رساند اما
مشکل جسمانیاش باعث شد به بارسلونا بازگردد.

سیلوا :تیمی که مهاجمان خوبی داشته
باشد به گل میرسد

هافبک تیمملی اســپانیا معتقد اســت که با داشــتن
مهاجمان خوب میتوان راحتتر به گل دست یافت.
به نقل از مارکا ،اســپانیا در مرحله انتخابی جام جهانی
 2018روسیه لیختن اشتاین را هشت بر صفر شکست داد.
سیلوا دو گل در این بازی به ثمر رساند .هافبک اسپانیایی
پس از این دیدار گفت :دو بازی مهم را با پیروزی پشــت
سر گذاشــتیم .بازی دوم مهمتر بود چون برای انتخابی
جام جهانی بود .در نیمه دوم سیســتم بــازی را تغییر

دادیم و توانســتیم فرصتهای بیشــتری را به دست
آوریم و دروازه حریف را بارها باز کنیم .زمانی که تیمی
موقعیتهای زیــادی و مهاجمان خوبی دارد ،گلها فرا
میرسند.
منچسترسیتی و منچســتریونایتد شنبه شب داربی
لیگ برتر را برگزار میکنند .هافبک سیتی در این باره
نیز اظهار کرد :بازی زیبایی خواهد شد .دو تیم پس از
کسب نتایج خوبی برابر هم قرار میگیرند.

ثبت نام بیش از  100هزار داوطلب برای
جام جهانی روسیه

بیــش از  100هزار داوطلب برای حضــور در جام جهانی
روسیه ثبت نام کردند.
به نقل از خبرگزاری ورزش روســیه ،یکــی از مقامات
بلندپایه ورزش روسیه اعالم کرد تاکنون بیش از  ۱۰۰هزار
داوطلب برای حضور در جام جهانــی ثبت نام کردهاند.

آلکسی سوروخین مدیر اجرایی برگزاری جام جهانی
روسیه با اعالم این خبر گفت :از تمام افرادی که تالش
کردند تا در بزرگترین رویــداد فوتبالی جهان حضور
داشته باشند ،تشکر می کنم .در حالی که نزدیک به ۱۵
هزار داوطلب برای برگزاری جام جهانی مورد نیاز است،
تاکنون بیش از  ۱۰۰هزار نفر درخواســت
دادهاند تا در این رویداد حاضر باشند.
کمپین به عضویت گرفتن داوطلب ها برای
میزبانی جام کنفدراســیون های  ۲۰۱۷و
جام جهانی  ،۲۰۱۸روز یک جون از طرف
والدمیــر پوتین رئیس جمهور روســیه
افتتاح شد .قرار اســت  ۵هزار داوطلب
برای میزبانی جام کنفدراســیون ها و ۱۵
هزار داوطلب بــرای میزبانی جام جهانی
 ۲۰۱۸انتخاب شوند.

