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سازمان ملل اسرائیل را به نقض قوانین
بینالملل متهم کرد

تیلرسوندرنشستوزیران
خارجهناتوشرکتمیکند

رکس تیلرســون ،وزیر خارجه ایــاالت متحده تصمیم
گرفته است تا در نشســت ناتو شرکت کند .پیش از این
تیلرســون گفته بود که در این اجالس شرکت نمی کند؛
این سخن باعث حیرت و خشــم متحدان ایاالت متحده
شد.
وزارت خارجه ایــاالت متحده روز جمعــه خبر داد که
تیلرسون ،وزیر خارجه این کشور قرار است هفته آینده
با وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل دیدار
کند .پیش از این تیلرسون گفته بود که در این گفتگوها
شرکت نمی کند.
مقامات ناتو در بروکســل به خبرگزاری فرانسه گفته اند:
«ما در حال برنامه ریزی برای برگزاری نشســت وزیران
خارجه ناتو در  31مارچ هستیم .مشورت و زمانبندی این
نشست بین متحدان همچنان جریان دارد».
هفته گذشــته ،جنجال سیاســی هنگامی برپا شد که
تیلرســون گفت که در نشســت وزیران خارجه ناتو در
بروکسل شــرکت نمی کند؛ بلکه در حین زمان با رهبران
روســیه و چین دیدار خواهد کرد .وزات خارجه آمریکا
نیز گفت که به جای او معاونش ،توماس شانون با وزیران
خارجه پیمان ناتو مالقات خواهد نمود( .دویچه وله)

عراقکشتهشدنغیرنظامیان
در غرب موصل را تأیید کرد

مقامهای عراقی تأیید کردند که شمار زیادی از غیرنظامیان
در جریان بمباران غرب موصل کشته شدهاند و گزارش شده
که عملیات پس گرفتن غرب موصل از نیروهای گروه موسوم
به دولت اسالمی (داعش) متوقف شده است.
عثمان نجیفی ،معاون رئیس جمهور عراق خواهان برگزاری
نشست اضطراری پارلمان برای بررسی وضعیت موصل شده
است.
او در نامه ای به نخست وزیر ،رئیس مجلس و وزیران کشور و
دفاع عراق و دبیرکل سازمان ملل گفته است که باید در مورد
این «فاجعه» تحقیق شود.
بشار کیکی ،رئیس شورای اســتانی نینوا گفته است که در
بمباران های روزهای اخیر دهها غیرنظامی کشته شده اند.
به گفته او اجســاد بســیاری از کشته شــدگان هنوز زیر
آوارهاست( .بی بی سی)

نیکوالی مالدنف ،فرســتاده سازمان ملل در
امور خاورمیانه ،میگوید اســرائیل برخالف
درخواست شــورای امنیت شهرکسازی در
سرزمینهای اشغالی را متوقف نکرده است.
آقای مالدنف در گزارشــی به اعضای شورای
امنیت گفت اسرائیل «به شکلی نگرانکننده»
با نقض قطعنامه ســه ماه پیش شورای امنیت
فعالیتهای شهرکسازی زیادی داشته است.
دنی دانون ،نماینده اسرائیل در سازمان ملل،
با رد گفتههای آقای مالدنف گفت که سازمان
ملل باید از تمرکز بیش از حد درباره مســائل
اسرائیل دست بردارد.
دولت بــاراک اوباما ،رئیس جمهوری ســابق و در اقدامی کمسابقه قطعنامه شورای امنیت آمریکا منتقد رویکرد دولت پیشین است( .بی
آمریکا ،رابطه تنشآمیزی با اســرائیل داشت علیه اســرائیل را وتو نکرد .اما دولت جدید بی سی)

در حمله هوایی بر زندانی
در سوریه ۱۶تن کشته شدند

دست کم  ۱۶تن در نتیجه حمله هوایی بر
یک زندان در والیت ادلب ســوریه کشته
شــدند« .دیده بان حقوق بشر سوریه» در
لندن گفته است که این حمله جمعه شب
انجام شد و دو زندانبان و زندانیان کشته
شدند.
این زندان توسط شورشیان مخالف رژیم
کنترول می شد .ادلب یکی از مراکز قوی
این شورشیان و گروه های جهادگرا است که
علیه رئیس جمهور بشار اسد می جنگند؛
رئیس جمهوری که نیروهای هوایی ارتش
زیر فرمانش با حمایت متحدان روســی به
شدت مواضع مخالفانش را بمباران می کند.
«دیده بان حقوق بشر سوریه» گفته است

مرکل :باید راه حل مشترکی
برای بحران مهاجرت پیدا کنیم

نگرانی از مرگ  ۲۰۰غیرنظامی
در حمله هوایی ائتالف ضدداعش در موصل

جنگنده های آمریکایی در عملیات پس گرفتن
موصل از گروه دولت اسالمی (داعش) به ارتش
عراق کمک می کنند.
رســانه های آمریکایی گزارش می دهند که
تحقیقــات ارتش در مورد ایــن گزارش ها در
جریان است.
معلوم نیســت آن حمله دقیقا چه زمانی انجام
شده است.
با این حال گزارش ها در محله جدیده در غرب
موصل حاکیست که گزارشــگران روز جمعه
سازمان ملل متحد در مورد گزارش های مرگ حمله هوایی توسط ائتالف تحت رهبری آمریکا شاهد بیرون کشیده شدن  ۵۰جسد از الی آوار
شــمار بزرگی از غیرنظامیان در شهر موصل در این شهر کشته شــده اند یک مقام ارشد ساختمان ها بوده اند .این ساختمان ها پیشتر
ســازمان ملل در عراق گفت او از گزارش های در ماه مارچ در حمالت هوایی ویران شده بود.
عراق به شدت ابراز نگرانی کرده است.
(بی بی سی)
پس از آنکه ادعا شــد حداقل  ۲۰۰نفر در یک «هولناک» در این مورد تکان خورده است.

طرح جدید خدمات صحی ترامپ
پیش از رای گیری لغو شد

خدمات صحی جمهوریخواهان ناکام شد چون
حمایت دموکرات ها را با خود نداشت.
او این سخنان را یک ساعت پس از آن بیان کرد
که به پاول رایان ،سخنگوی کاخ سفید گفته بود
الیحه پیشنهادی صحت را لحظاتی پیش از رای
گیری ،پس بگیرد.
«قانــون خدمات صحی آمریکا» موســوم به
( )AHCAپیشبینی می شد که در صورت رای
گیری در مجلس نمایندگان ،با شکست روبرو
طرح جدید خدمات صحی ترامپ که قرار بود قانون می شد ،شمار آمریکایی های بدون بیمه شود .هرچند که جمهوریخواهان ،حزب رئیس
جایگزین قانون صحی اوباما شود ،از رای گیری صحی افزایش می یافت .دونالد ترامپ ،رئیس جمهور ترامپ اکثریت را هم در کانگرس و هم
بیرون کشیده شــد .اگر این الیحه تصویب و جمهور ایاالت متحده روز جمعه گفت که طرح مجلس نمایندگان دارند( .دویچه وله)

بوفون :ایتالیا می تواند
اسپانیا را شکست دهد

ایسکو به بارسلونا نمی رود

دروازه بان تیم ملی ایتالیا معتقد است تیمش می تواند اسپانیا را در مرحله
مقدماتی جام جهانی شکست دهد.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،جانلوییجی بوفون بامداد دیروز (شــنبه) در دیدار
ایتالیا و آلبانــی هزارمین بازی دوران حرفهای اش را تجربه کرد .دروازهبان
تیم ملی ایتالیا پس از پیروزی دو بر صفر تیمش گفت :از قدرت حریف آگاه
بودیم و این پیروزی آســان به دست نیامد .خوشبختانه حریف نتوانست از
موقعیتهایش بهره ببرد و دروازهمان را بسته نگه داشتیم.
این دیدار به خاطر پرتاب مــواد محترقه از طرف هواداران تیم آلبانی برای
دقایقی متوقف شــد .دروازهبان تیم ملی ایتالیا در این باره اظهار کرد :شرم
آور بود .بیشتر دقایق بازی شاهد یک بازی جوانمردانه بودیم اما گاهی بعضی
از افراد نمی خواهند چنین چیزی در جریان باشد و به دنبال روشی هستند
تا جلب توجه کنند.
ایتالیا در یکی از بازی های این مرحله به مصاف اسپانیا خواهد رفت .بوفون
درباره این دیدار مهم نیز گفت :شــانس اسپانیا بیشــتر است ،با این حال
الروخا شکســت ناپذیر نیست .هیچ تیمی این چنین نیست .بارها برابر هم
قرار گرفتیم و از هم شــناخت داریم .اگر باور داشته باشیم میتوانیم مانند
دیدار رفت در تورین بازی را به تساوی بکشانیم و یا مانند رقابتهای یورو
دوباره آنها را شکســت دهیم .در چنین بازیهایی ،لحظات تعیین کننده
خواهند بود و می توانند به نفع یا ضرر هر تیمی تمام شوند اما از همه مهمتر
باور داشتن به پیروزی است.

اظهار کرد :از بودن در تیم ملی کشــورم
خشنودم و بیش از همه به خاطر اعتمادی
که سرمربی به من دارد خوشحال هستم.
بازی خوبی را به نمایش گذاشــتیم .این
پیروزی بــرای حفظ صدرنشــینی مان
اهمیت زیادی داشــت و در مجموع تیم
فوق العاده عمل کرد.

هافبــک رئال مادرید در بارســلونا بازی
نخواهد کرد.
بــه نقــل از آس ،ایســکو آالرکن هنوز
قراردادش را با رئال مادرید تمدید نکرده
اســت و به همین دلیل خبرهایی درباره
حضور او در تیمهایی همچون بارســلونا،
چلســی و منچسترســیتی مطرح است
اما هافبک اســپانیایی پــس از پیروزی
چهار بر یــک تیم ملی کشــورش برابر
رژیم صهیونیســتی ،ایــن موضوع را رد
کرد و گفت :همیشــه در اطراف بازیکنان
شایعاتی وجود دارد .به این موضوع عادت
کردهایم و اکنون که رقابتهای باشگاهی
به خاطر فیفا دی در جریان نیست رسانه
ها بیشتر به دنبال چنین اخباری هستند
اما نمــی دانم چرا چنیــن موضوعاتی را
مطرح می کنند .من در زمین با عملکردم
خودم را نشــان میدهم و سعی میکنم
بهترین بازیام را به نمایش بگذارم.
هافبک تیــم ملی اســپانیا درباره بازی

نشریه ایتالیایی توتواسپورت ،ادعا کرد که
رومن آبراموویچ ،مالک چلسی به تازگی با
مسئوالن بارسلونا بر سر انتقال  ۱۸۰میلیون
یکی از ورزش هایی که باالی جسم و روان تاثیر زیادی میگذارد یوگا میباشد
هندوها در شبه قاره هند آن را بوجود آورده اند.اینکه چه کسی این ورزش
را بوجود آورده نامشخص اســت و تاریخی که این ورزش به روی کار آمده
مربوط به سالیان دور و دراز میباشــد.بر اساس جدیدترین مطالعات،انجام
دادن یوگا قادر اســت درد کمر را کاهش دهد.همچنین یوگا کارایی افرادی
که از کمر درد رنج میبرند را افزایش میدهد.
به نقل از سایت  ،Science dailyکمر درد یکی از مشکالتی است که افراد
زیــادی از آن رنج میبرند و معموال افراد با خوردن مســکنها و داروهای
معمولی سعی در کاهش کمر درد دارند.
در صورتی که کمر درد بیش از ســه ماه به طول بیانجامد ،مزمن شــناخته
میشــود.کمر درد گاهی اوقات همراه با بیماریهای دیگر بروز میکند ،اما
بیشتر کمر دردها دلیل خاصی ندارند.در سالهای اخیر ورزش درمانی برای
کمردرد توصیه شده است .ورزش یوگا یکی از ورزشهایی است که میتواند
در درمان کمر درد مفید باشد.شش تا  ۱۲ماه انجام یوگا میتواند تاثیر زیادی
بر کاهش کمر درد داشته باشد.
مدیر این تحقیقات میگوید یافتههای ما نشــان داد که یوگا نشانههای کمر
درد را کاهش میدهد .البته یوگا باید تحــت نظر مربیان و افراد متخصص
انجام شود.

مرکل از سران اتحادیه اروپا درخواست کرد
که برای بحران مهاجرت راه حل مشترک
بیابیند .او پیش از مراسم تجلیل از سالروز
پیمان روم ،بر تعهد همه کشــورهای این
اتحادیه برای مقابله بــا بحران مهاجرت
تاکید کرد.
انگال مرکل صدراعظــم آلمان از رهبران
کشــورهای اروپایی خواست که تعهدات
مشترک برای مقابله با بحران مهاجرت در
اتحادیه اروپــا را در نظر گیرند .مرکل که
پیش از برگزاری شصتمین سالگرد اجالس
معاهدات روم در ایتالیا ســخن می گفت،
بر دریافت راه حل مشــترک در خصوص

ایسکو در نیمه دوم فرصت بازی پیدا کرد
و توانســت گل چهارم تیمــش را به ثمر
برساند .او در این رابطه گفت :بازی کردن
در تیم ملی اتفاق خیلی بزرگی است چون
رقابت شدیدی در این جا وجود دارد .اگر
من به میدان می روم به این خاطر اســت
که در کسب پیروزی به تیم کمک کنم.

یورویی نیمار به توافق شفاهی دست یافته
اســت.آبراموویچ قصد دارد به هر ترتیبی
کونته را برای ســال های آینده در چلسی

حفظ کند و مانــع انتقال قرضی او به اینتر
شود .او برای این منظور قصد دارد نیمار را
جذب کرده تا چلسی پس از یک سال دوری
از لیگ قهرمانان ،بــا قدرت به رقابت های
اروپایی بازگردد.
طبق ادعای توتواســپورت ،مالک چلسی
حتی با مسئوالن بارســا به توافق شفاهی
رسیده است که تابستان آتی نیمار را با ۱۸۰
میلیون یورو بــه خدمت بگیرد؛ با این حال
کونته فعال با این انتقال مخالفت کرده و به
آبراموویچ گفته است که تا تعداد بازیکنان
باشگاه نســبت به حال حاضر کاهش پیدا
نکــرده ،بازیکنی جدیــد نباید به خدمت
گرفته شود .به این ترتیب فعال باید تکلیف
خروجی های چلسی مشخص شود.

سرمربی ایتالیا :وراتی می تواند  90دقیقه بازی کند

سرمربی ایتالیا معتقد است هافبک تیمش
می تواند  90دقیقه بازی کند.
به نقــل از موندو دپورتیــوو ،ایتالیا بامداد
شنبه توانست دو بر صفر آلبانی را در مرحله
مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه شکست
دهد .جانپیرو ونتورا پس از این برد گفت :در
نیمه دوم خیلی خوب بازی کردیم ،توپ های
کمتری از دســت دادیم و خطرناک تر ظاهر
شدیم .ما یک گروه تازه کار هستیم و امروز
یک قدم کوچک برای رسیدن به اهدافمان
برداشتیم.
سرمربی ایتالیا در ادامه افزود :در این بازی
تعویض انجام نــدادم چون بازیکنانی که در
این بازی حضور نداشــتند در دیدار بعد به
میدان خواهند رفت .اگر باز هم بازیکنی بازی

نکرد در دیدار بعدی فرصت حضور در میدان
را پیدا خواهد کــرد .بازیکنان جدید زیادی
در تیم ما حضــور دارند که به آن ها فرصت
خواهم داد تا کار بزرگی را انجام دهند.
ونتورا به تمجید از مارکــو وراتی پرداخت

و گفت :در بازی خوب او شــکی نیســت.
به او میتوان  ۹۰دقیقــه فرصت بازی داد.
همه میتوانیم بهتر شــویم در صورتی که
بازیکنانمان دنیای جدید پیش روی خود را
ببینند.

بحران مهاجرت تاکید کرد.
انگال مرکل در جریان گفتگویی که با برنامه
خبری یک رسانه ایتالیایی داشت افزود:
«اروپا باید یک راه حل مشترک در این را
در این راستا دریابد».
صدراعظم آلمان همچنان عالوه نمود که
در یک جامعه همبســته باید هر عضو ،با
توجه به امکانات دست داشته خود ،سهم
بگیرد .مرکل با اشــاره به دو سال گذشته
که تاریــخ اروپا گواه اوج مهاجرت ها بود،
اضافه نمود که پیشرفت هایی در این مدت
صورت گرفته ،اما باآنهم اهدافی باقی مانده
اند که باید تحقق بپذیرند( .دویچه وله)

رئیسجمهورونزوئال
از سازمان ملل کمک خواست

نیکال مادورو رئیس جمهــور ونزوئال از
ســازمان ملل متحد خواسته است برای
تامین نیازهای دارویی مردم این کشور
کمک ارائه کند.
آقای مــادورو گفت که ســازمان ملل
تخصص الزم برای عادی سازی عرضه و
توزیع مواد دارویی در این کشور را دارد.
فدراسیون پزشــکی ونزوئال اخیرا گفت
که شــفاخانه ها کمتر از  ۵فیصد داروی

توافق  ۱۸۰میلیون یورویی
بارسلونا و چلسی برای انتقال نیمار

درد کمر را با یوگا کمتر کنید

که بخشــی از این معلومات را از افرادی
دریافت کرده است که پس از حمله هوایی
بر بخشی از این زندان تالش کردند ،فرار
کنند ،اما بعدا بر اثر شــلیک گلوله کشته
شــدند .دو زندانبان نیز در میان  ۱۶فردی
هستند که در این حمله هوایی کشته شده
اند.
نفوس مردم در ادلب واقع در شمال غرب
سوریه به خاطر مهاجرت های گسترده از
مناطق تحت کنترول شورشیان به شدت
افزایش یافته اســت زیرا مردم از مناطق
دیگر کشــور به خاطر جنــگ و محاصره
توســط نیروهای اردو و متحدانش به این
شهر مهاجرت کرده اند( .دویچه وله)

مورد نیاز خود را در اختیار دارند.
رئیس جمهور ونزوئال مشکالت کشورش
را به جنــگ اقتصادی علیــه دولت و
کاهش شدید بهای نفت نسبت می دهد.
او روز جمعه گذشته در تلویزیون گفت:
«من از ســازمان ملل متحد خواسته ام
برای رفع زیان های اقتصادی و اجتماعی
که به مردم ما ضربه زده کمک کند( ».بی
بی سی)

ریکارد شکنی در شطرنج
با چشمان بسته

یک شــطرنجباز آمریکایی ریکارد بازی با چشــمان بسته را به نام خود در
گینس به ثبت رساند.
«تیمور گاریف» استاد بزرگ شــطرنج آمریکا توانست نام خود را در کتاب
ریکارد های گینس ثبت کند .او در آخرین ماه از سال  ۲۰۱۶و در دانشگاهی
نوادا در السوگاس توانست  ۴۸بازی شطرنج با چشمان بسته را انجام بدهد.
این سیمولتانه شطرنج روز شنبه ،سوم دسمبر آغاز شد و پس از  ۱۹ساعت
و  ۹دقیقه ،روز یکشــنبه چهارم دســمبر به پایان رســید.گاریف در این
ریکاردشکنی توانســت  ۳۵پیروزی ۷ ،تساوی و  ۶شکست بهدستآورد و
و رکورد  ۸۰٫۲فیصد پیروزی را به ثبت برساند.
این شطرنجباز که اصالت ازبکستانی دارد ،اما برای آمریکا مسابقه میدهد،
توانســت ریکارد «مارک النگ» آلمانی که در  ۲۷نوامبر  ۲۰۱۱با انجام ۴۶
مسابقه ثبت کرده بود را به خود اختصاص بدهد.

نامگذاری میدان هوایی در
پرتغال به نام کریستیانو رونالدو

مهاجم پرتغالی چهارشــنبه هفته جاری میدان هوایی در پرتغال به نام خود
خواهد داشت.
به نقل از آس ،کریســتیانو رونالدو پس از افتتاح هتل های خود در پرتغال،
این هفته میدان هوایی به نام خود در استان محل تولد خود در کشور پرتغال
خواهد داشت .شهردار مادیرا پرتغال برای تقدیر از ستاره جهان و تیم ملی
کشورش نام فردوگاه این شهر را به رونالدو تغییر خواهد داد.
این تغییر نام چهارشنبه این هفته در مراسمی به صورت رسمی انجام خواهد
شــد .این اتفاق خوبی برای مادیرا از لحاظ توریستی خواهد بود .همچنین
شهردار این اســتان اعالم کرد به زودی یکی از بهترین مراکز خرید شهر
فونچال (مرکز مادیرا) به نام رونالدو خواهد شد.
مهاجم پرتغالی رئال مادرید که در فونچال به دنیا آمده اســت پیش از این
هتلی به نام خود در این شهر افتتاح کرده بود.

واکنش ستاره آرسنال به
احتمال حضورش در بایرن

ستاره سوئیسی آرسنال به احتمال حضورش در بایرن مونیخ واکنش نشان
داد.
به نقل از  ،Tagesanzeigerباشگاه بایرن مونیخ به دنبال انتخاب جانشینی
شایسته برای ژابی آلونسو است .اوتمار هیتسفیلد سرمربی سوئیسی سابق
بایرن از گرانیت شــاکا به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی آلونسو یاد
کــرد و خبرهای زیادی درباره عالقه بایرن به جــذب این بازیکن به گوش
میرسد.
این بازیکن سوئیســی به خبر احتمال حضورش در بایرن واکنش نشان داد
و گفت :من هــم چنین چیزی را در روزنامه ها دیــدهام اما باید بگویم که
هیچگونه صحبتی با من نشده است .من در شهر زیبا و باشگاه خاصی به نام
آرسنال بازی می کنم .تنها چیزی که آرسنال کم دارد قهرمان شدن در لیگ
برتر انگلیس است و براین باور هستم که به زودی به چنین چیزی دست پیدا
خواهیم .او درباره این سوال که آیا دلتنگ بوندسلیگا است ،گفت :بلی .دلم
برای بازگشت به بوندسلیگا تنگ شده است اما باید بگویم که االن تصمیمی
برای بازگشت ندارم اما چه بسا در آینده برگردم.

