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موگابه در زیمبابوه فاجعه ملی اعالم کرد

ویزای سفر به بریتانیا به زودی
در تهران صادر میشود

وزیر امور خارجه ایــران گفت ،با همتای بریتانیایی خود به
توافق رسیده اســت که صدور ویزا در سفارت بریتانیا در
تهران در کمتر از یک ماه آغازشــود .دو سیاســتمدار در
رابطه با حل مشکالت بانکی هم صحبت کردهاند.
روز جمعــه محمدجواد ظریف و فیلیپ هاموند بیش از یک
ساعت و نیم با یکدیگر مذاکره کردند .دو سیاستمدار سپس
در جمــع خبرنگاران اعالم کردند که تــا پایان ماه جاری
میالدی صدور ویزا برای شــهروندان دو کشور در تهران و
لندن انجام خواهد شد.
وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد« :به نظر ما این اقدام ،یک
حرکت مثبت در جهت ارتباط بیشتر میان مردم دو کشور
است و امیدواریم که به درک بهتر از یکدیگر کمک کند».
ظریف همچنین اظهار داشــت« :فرصت بسیار خوبی بود
که در حاشــیه اجالس کمککنندگان به سوریه دیدارهای
دوجانبهای در لندن با مقامات انگلیس داشته باشیم».
سیاســتمدار بلندپایه ایرانی گفت که با همتای بریتانیایی
خود ،عالوه بر مســایل منطقهای در مــورد نحوه اجرای
«برنامه جامع اقدام مشــترک» (برجام) و نیز همکاریهای
بانکی و اقتصادی و ســرمایهگذاری در ایران صحبت کرده
است .
وزیر امور خارجه بریتانیا هم ضمــن بیان اینکه با همتای
ایرانی خود درباره بحرانهای ســوریه ،یمن و عراق و تنش
میان ایران و کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس مذاکره
کرده ،گفت« :امیدوارم این آغاز دیدارهای بیشتر در آینده
باشد».
هاموند تاکید نمود که تالش میکند ،با همکاری وزیران امور
خارجه ایران ،آلمان و فرانســه مشکالت موجود در زمینه
روابط بانکی را حل کند( .بی بی سی)

دادگاه عالی اسرائیل
روزنامهنگار فلسطینی زندانی
را ‹آزاد› کرد

دادگاه عالی اســرائیل با صدور حکمی حبس محمد قیق،
روزنامه نگار فلســطینی را معلق کرده است .این حکم به
علت نگرانی از وضعیت جســمی آقای قیق است که از ۷۲
روز پیش در اعتصاب غذاست.
آقای قیق که خبرنگار شبکه المجد است از ماه نوامبر سال
گذشته بازداشت شده است.
او که به اتهام «فعالیتهای تروریســتی» بازداشت شده از
آن زمان بدون حضور در دادگاه در زندان به سر میبرد اما
خانواده او میگوید ‹جرم او روزنامهنگاری› است.
محمد قیــق از  ۷۲روز پیش در اعتراض به بازداشــتش
اعتصاب غذا کــرده و در روزهای اخیر نگرانیهای فراوانی
از وخامت وضعیت جسمی او منتشر شده بود به طوری که
رسانههای اســراییلی او را در ‹آستانه مرگ› ارزیابی کرده
بودند.
در روزهای اخیر نهادهای حقوق بشــری تالش کرد ه بودند
دادگاه عالی اســرائیل را به منظــور رعایت اصول اخالقی
و انساندوســتانه بــه مداخله در وضعیــت محمد قیق
وادارند .تجمعهای اعتراضی متعددی هم در حمایت از این
روزنامهنگار در سرزمینهای فلسطینی و برابر شفاخانه محل
نگهداری او برپا شده است .محمد قیق هم اکنون در شفاخانه
بستری است و پزشکان وضعیت جسمی او را «بسیار ضعیف»
توصیف کردهاند امــا همزمان گفتهاند او «هوشــیارانه از
آشامیدن و خوردن امتناع» میکند( .بی بی سی)

آمریکا از پیشنهاد عربستان
برای اعزام نیروی زمینی به
سوریه استقبال کرد

رابرت موگابه ،رئیس جمهور زیمبابوه ،به دلیل خشکسالی و قحطی ،در
این کشور فاجعه ملی و شــرایط اضطراری اعالم کرد .این تصمیم رئیس
جمهور زیمبابوه پس از آن اعالم شده که اتحادیه اروپا از او خواست برای
جلب هر چه سریعتر کمکهای بینالمللی در این کشور فاجعه ملی اعالم
شود .زیمبابوه از اکتبر سال گذشته با کاهش غیرعادی باران روبرو بوده

پیشروی نیروهای دولتی
سوریه در درعا
در جنوب این کشور

گروه دیدهبان حقوق بشر سوریه از تصرف
یکی از پایگاههای شورشیان مخالف از سوی
نیروهای وابسته به دولت سوریه در جنوب
این کشور خبر داده است.
به گفته این گروه که در لندن مستقر است،
ارتش ســوریه کنترل دهکده عثمان را در
شمال درعا بدست گرفته است.
کنترل این دهکده چندین مسیر تدارکاتی
را به درعا بازکرده است .در حال حاضر شهر
درعا بین نیروهای دولتی و مخالفان تقسیم
شده است.
درعا شاهد برخی از اولین اعتراضات علیه

یازدهمین برد لیکرز در NBA

تیم بســکتبال لس آنجلس لیکرز به یازدهمین برد خود در این فصل از
لیگ  NBAدست پیدا کرد.
در ادامه رقابتهای لیگ بسکتبال حرفهای آمریکا ( ،)NBAبامداد دیروز
چهار مسابقه برگزار شد که در جریان این مسابقات لسآنجلس لیکرز به
مصاف نیواورلئان رفت و با نتیجه  99بر  96به برتری رسید .این یازدهمین
برد لیکرز در فصل بود .هیوســتون به مصاف فینیکس رفت و  111بر 105
به برتری رسید ،دیتروید  111بر  105نیویورک را برد و پورلتند  110بر 103
برابر تورنتو تن به شکست داد.

و در حال حاضر در بخش های وســیعی از این کشور خشکسالی است.
گفته شــده که بیش از یک چهارم از جمعیت این کشور نیازمند کمک
های غذایی هستند.هزاران راس دام در نتیجه خشکسالی چراگاهها تلف
شدهاند .دولت زیمبابوه پدیده النینیو را باعث بروز خشکسالی و قحطی
در کشور میداند( .بی بی سی)

بشــار اســد ،رئیس جمهور در سال ۲۰۱۱
میالدی بود.
گفته شــده که این عملیات با پشــتیانی
حمالت هوایی جنگنده های روســیه انجام
شده است.
ینس استولتنبرگ ،دبیر کل ناتو گفته است
که افزایش حمالت هوایی روسیه به مواضع
شورشــیان ،تالش ها مربوط بــه راه حلی
سیاسی برای خاتمه دادن به جنگ سوریه
را تحت تاثیر قرار داده است.
اما دولت روسیه تاکید کرده که به جنگ با «
تروریسم» ادامه میدهد( .بی بی سی)

حمله هیالری کلینتون به رقیب
انتخاباتی خود در تلویزیون

در مناظــر ه داغ تلویزیونی دو نامزد پیشــتاز حزب
دموکرات بــرای انتخابات ریاســت جمهوری ایاالت
متحده ،هیالری کلینتون از رقیب خود برنی ســندرز
انتقــاد کرد و گفت که برنامههــای او در مورد رایگان
کردن تحصیالت عملی نیست.
بنا بر گــزارش خبرگزاریهــای آمریکایی بحثهای
مناقشــهبرانگیز تلویزیونی هیــاری کلینتون و برنی
سندرز که این بار در نیوهمشایر برگزار شد ،به افزایش
محبوبیت ســندرز ،ســناتور ایالت ورمونت انجامید.
در این مناظره که در دانشــگاه نیوهمشــایر صورت
گرفت ،هرچند هیــاری کلینتون به ســندرز حمله
کرد ،ولی در نهایت نتوانســت آرای بیشتری به سود
خود کســب کند .موضوع محوری مناظره ،وفاداری به
ارزشهــای حزب دموکرات آمریکا بــود.در این بحث
جنجالبرانگیز ،موضوعهایی چون تحصیالت آکادمیک
رایگان ،چگونگی تامین هزینههای انتخاباتی نامزدهای
دموکــرات و دریافت پول از شــرکتهای بزرگ مالی
و صنعتی ،اصالح نظام بهداشــت و سالمت و مسایل
اجتماعی دیگر مطرح بود .کلینتون ،سندرز را متهم کرد
که «قول مجانیکردن دانشگاهها را میدهد» ،ولی هنوز
منبع تامین هزینه این برنامه را در نظر نگرفته اســت.
سندرز در پاسخ گفت که قصد دارد بودجهی اجرای این
طرح را با بستن مالیات به درآمدهای ناشی از سوداگری
و سفتهبازی در وال استریت تامین کند .سندرز که خود
را سوسیالیســت مینامد در این رابطه گفت« :طبقهی
متوسط وال استریت را وقتی به کمک احتیاج داشت،
نجات داد ،حاال نوبت وال اســتریت است که طبقهی
متوســط را یاری کند ».او معتقد است« :موسسههای
مالی کالنثروت را باید نابود کرد» .کلینتون همچنین
برنامهی اصالح نظام بهداشت و سالمت سندرز را مورد
انتقاد قرار داد( .بی بی سی)

آمریکا از ابراز آمادگی عربستان سعودی
برای انجام عملیات زمینی در ســوریه
استقبال کرده است .اشتون کارتر ،وزیر
دفاع آمریکا ،از اظهارات یک مقام نظامی
عربستان سعودی تقدیر کرده که گفته
اســت در صورت آغاز عملیات زمینی
در سوریه ،کشورش در چنین عملیاتی
شــرکت خواهد کرد .وزیر دفاع آمریکا
گفــت که افزایش فعالیــت و همکاری
نظامی سایر کشورهای عضو ائتالف به
ایاالت متحده امکان آن را خواهد داد تا
به روند جنگ علیه دولت اسالمی شتاب
بیشــتری بدهد .آقای کارتر در مورد
خبر ابراز آمادگی عربســتان سعودی
برای عملیات نظامی در ســوریه گفت
که «این خبر از نوع اخبار خوب است»
و افزود مشتاقانه در انتظار بررسی این
پیشنهاد با مقامات سعودی است .قرار
اســت وزیران دفاع ائتالف ضد داعش
هفته آینده در بروکســل دیدار کنند و

نخستین مادر باردار مبتال به زیکا
در اروپا شناسایی شد

مسئوالن بهداشتی اسپانیا تایید کردهاند
که نخستین مورد ابتال به ویروس زیکا
را در یک زن باردار شناسایی کردهاند.
گمان میرود این زن کــه به تازگی از
آمریکای التین بازگشته ،ویروس زیکا
را از طریق نیش پشه در کلمبیا دریافت
کرده است .وزیر بهداشت اسپانیا ،روز
پنجشنبه ،طی بیانیهای اعالم کرد این
زن باردار در یکی از شــهرهای شمال
شــرقی ناحیه کاتالونیا شناسایی شده
اســت و «حال عمومی او خوب است».
در حالی که هویت این زن باردار اعالم
نشده ،مقامهای اسپانیا تایید کردهاند
کــه او هفتمین مورد ابتــا به زیکا در
اسپانیا است .با وجود این ،این نخستین
بیمار باردار مبتال به زیکا است که اروپا
شناسایی میشود .زیکا از طریق نیش

بانوان بایسکل ران افغان برای انجام
رقابت ها به هند رفتند

تیم ملی بانوان بایسکل رانی افغانستان برای
حضور در رقابت های جام کشور های جنوب
آسیا ،روز جمعه راهی هند شد.
صادق صادقی ،رئیس این فدراسیون می گوید
که باوجود کاندید شدن تیم بانوان حکومت
هیچ توجهی به آنان نداشته و آنان با مصرف
شخصی خود به این سفر می روند.
آقــای صادقی ،به «لیــگ رادیویی» صدای
امریکا گفت «تنها با دو بانوی بایســکل ران
به هند می رود اما امیدوار اســت با کمترین
امکانات دست داشته با نتیجۀ قناعت بخش»
به افغانستان برگردد.
معصومه علی زاده و زهرا علی زاده ،دو خواهر

ملی پوش بایسکل ران اند که در این رقابت
ها شرکت خواهند کرد.
معصومه علی زاده به رادیوآشــنا گفت که
باوجود «تمام مشــکالت اجتماعی و لفاظی
های اذیت کنندۀ مردم» برای حضور در این
رقابت ها آمادگی گرفته است.
بانو علی زاده گفت «در مقایسه با سال های
نخست آغاز بایسکل رانی ،ذهنیت مردم در
برابر آنان تغییر کــرده و امروز اکثر تعداد
افراد به عنوان ورزشکار پذیرفته اند».
زهرا علی زاده می گوید که از شنیدن خبر
کاندید شدن تیم شان به جایزۀ نوبل نهایت
هیجان زده شــده بــود و در نهایت حرف

مربی شان درســت از آب برآمد که می
گفت «دختر ها یک روز نی یک روز بهرۀ
زحمات تان را خواهی گرفت».
اما آقای صادقی مــی گوید که حکومت
به آنان هیچ توجهی مبذول نداشــته و
هیچگونه امکانات را برای فدراســیون
بایسکل رانی افغانســتان به ویژه بانوان
فراهم نکرده است.
صادق صادقی به صدای امریکا گفت که به
خاطر نبود بودجه تیم پسران بایسکل ران
باوجود تمام آمادگی های که گرفته بودند
نتوانستند در رقابت های جنوب آسیا در
هند شرکت کنند( .صدای آمریکا)

پیشنهاد  190میلیون یورویی
منچستریونایتد به نیمار؟

پدر نیمار در دادگاه اعالم کرده که منچستریونایتد حاضر شده بود برای
خرید نیمار  190میلیون یورو هزینه کند که در نهایت این بازیکن تصمیم
گرفت تا برای بارسلونا بازی کند.
به نقل از اســپورت ،موضوع انتقال نیمار از سانتوس به بارسلونا همواره با
حاشیههای زیادی روبهرو است که در این میان اکنون پای منچستریونایتد
نیز به این پرونده باز شد .پدر نیمار ادعا کرده است که این تیم انگلیسی
حاضر بود برای به خدمت گرفت نیمار جوان از سانتوس  190میلیون یورو
هزینه کند.
این در حالی اســت که منابع معتبر در اسپانیا همچنان ادعا میکنند که
نیمار به زودی قرارداد جدیدی با بارسا امضا میکند و او فقط از نام یونایتد
استفاده میکند .با این حال پدر این بازیکن برازیل ی در دادگاه اعالم کرد
که منچســتریونایتد با  190میلیون یورو خواستار به خدمت گرفتن نیمار
بوده است.
در همین ارتباط روزنامه اسپورت نوشــت منچستریونایتد که سخت به
دنبال خرید نیمار برازیل ی بود ،حاضر بوده است  190میلیون یورو به تیم
کاتاالنی پرداخت کند و این پیشنهاد را رسما ارائه کرد.
روزنامه گاردین انگلیس نیز نوشــت این رقم معادل شرط جدایی نیمار از
بارسلونا اســت .در همین حال مسئوالن بارسا در تالش هستند با تمدید
قرارداد نیمار تا جون  2020شرط جدایی قرارداد او را تا  250میلیون یورو
افزایش دهند .به نظر نمیرسد بارسلونا حاضر به فروش این ستاره بزرگ
شــود ،آن هم در شرایطی که فیفا این باشــگاه را از خرید بازیکن تا ماه
جنوری منع کرده بود.
البتــه خود نیمار نیز چندی پیش با اعالم اینکــه هر اتفاقی میتواند در
آینده برای تیم آینده او رخ دهد اعالم کرد که ممکن است از بارسلونا جدا
شــود؛ صحبتی که بار دیگر زمزمه پیوستن او به تیم های دیگر از جمله
رئال مادرید و منچستریونایتد را بر سر زبانها انداخت.

به تبادل نظــر در مورد ادامه عملیات
در سوریه بپردازند .وزیر دفاع آمریکا
گفت که «عربســتان ســعودی گفته
است که مایل اســت در جنگ علیه
دولت اســامی ،که بخشهای بزرگی
از خاک ســوریه و عراق را در تصرف
دارد ،اقدامات بیشتری صورت دهد».
خبرگزاری دولتی ســعودی به نقل از
دگروال احمد عســیری ،ســخنگوی
وزارت دفاع آن کشــور گزارش کرد
که دولت او «آماده مشــارکت در هر
گونه عملیات زمینی اســت که ائتالف
بینالمللی ضد ســازمان تروریستی
داعش در ســوریه بر ســر آن توافق
کند ».سرتیپ عسیری در مصاحبه با
شبکه تلویزیونی العربیه تاکید کرد که
«اگر رهبران ائتالف بینالمللی متفق
القول در مــورد انجام چنین عملیاتی
تصمیم بگیرند ،مملکت سعودی آماده
شرکت در آن است( ».بی بی سی)

پشه منتقل میشــود و دانشمندان
معتقدنــد اخیرا تولد هــزاران نوزاد
دچار میکروسفالی (عارضه رشد مغزی
ناقص نــوزادان) به این ویروس مرتبط
بوده است .ســازمان بهداشت جهانی
روز دوشــنبه در زمینه انتشــار این
ویروس وضعیت اضطراری بین المللی
اعالم کرد .ســازمان بهداشت جهانی
با این هشــدار ،زیکا را در طبقهبندی
همســان با ویروس ابوال قرار داد ،تا
امکان تحقیق و کمک رســانی سریع
برای مقابله با آن فراهم شود .این نهاد
وابسته به سازمان ملل متحد ،همچنین
روز پنجشنبه هشدار داد اهدای خون
انتقال محصوالت خونی از کشورهای
داخل محدوده زیکا باید متوقف شد.
(بی بی سی)

سویا در یک قدمی
فینال کوپا دل ری

سویا با شکست سلتاویگو به فینال جام حذفی اسپانیا نزدیک شد.
دومین دیدار رفت مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری پنج شــنبه شــب بین
تیمهای سویا و سلتاویگو برگزار شد .سویا با چهار گل مهمانش را شکست
داد و با کسب این نتیجه به یکقدمی فینال رسید .میزبان در نیمه نخست
صاحب یک پنالتی شد اما کوین گامیرو نتوانست آن را به گل تبدیل کند.
آدیل رامی در دقایق پایانی نیمه اول دروازه ســلتاویگو را باز کرد .گامیرو
دو گل را در نیمه دوم به ثمر رساند و چهارمین گل سویا در دقایق پایانی
بازی به ثمر رسید .دیدار برگشت هفته آینده برگزار میشود.

بارسلونا خواستار برگزاری
فینال در سانتیاگوبرنابئو شد

تیم کرکت زیر  ۱۹سال افغان،
فیجی را با تفاوت  ۲۲۶رنز شکست داد

تیم ملی کرکت زیر نزده سال افغانستان در
سلسله مسابقات جام جهانی ،تیم ملی کرکت
زیر نوزده سال فیجی را با تفاوت  ۲۲۶رنز یا

دوش شکست داد .تیم ملی کرکت زیر نزده
سال افغانستان در  ۵۰آور توانست  ۳۴۰رنز
بدســت آورده و  ۳۴۱رنز را برای تیم ملی

تعیین کند .بازیکنــان تیم فیجی در ۳۱
آور از میدان بیرون شده و توانستند فقط
 ۱۱۴رنز بدست بیاورند( .رادیو آزادی)

رونالدینیو :بعد از من ،بهترین بازیکنی که دیدم مسی بود

ســتاره برازیلی سابق بارسلونا به تمجید از
هم تیمی سابق خود در این تیم پرداخت و او
را بهترین بازیکن حال حاضر جهان دانست.
به نقل از گلوبــوی برازیل  ،رونالدینیو فوق
ســتاره برازیلی سابق بارسلونا پس از ترک
این تیم پیراهن شــماره  10را به مسی اهدا
کرد .رونالدینیو در ســال  2008بارسلونا را
بــه مقصد میالن ترک کرد و لیونل مســی
فوق ســتاره ارجنتینی بارسلونا شروع به
درخشش در این تیم کرد.
رونالدینیــو  198بار با پیراهن شــماره 10
بارسا به میدان رفت و  91گل در رقابت های
مختلف به ثمر رساند.
این بازیکــن برازیلی به مالقــات پاپ در
واتیکان رفت درباره بهترین بازیکن جهان
گفت :بعــد از خودم بهتریــن بازیکن که

دیدهام مسی بود.
البته من بدشــانس بودم که در زمان من
 MSNدر کار نبــود (با خنــده) .اکنون
سوارس و نیمار نیز به خوبی در بارسلونا
جا افتادند و عملکرد خوبی در این تیم از
خود نشان دادند .قدرت تمام کننده این
ســه بازیکن بی نظیر است و حضور آنها
در کنار هم هماهنگی خاصی به بارسلونا
بخشیده است و فکر میکنم آنها غیر قابل
مهار باشند.
باعث افتخار من است که از مسی صحبت
میکنم چرا که زمانی که همه چیز درباره
او شروع شــد ،آنجا بودم ».رونالدینیو
نخستین گل مســی با پیراهن بارسا را
هنوز به خوبی یاد دارد؛ گلی که روی پاس
رونالدینیو رقم خورد.

مســئوالن باشگاه بارسلونا قصد دارند تا دیدار نهایی این تیم در کوپا دل
ری در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شود.
به نقل از آس ،بارســلونا با برتری  7بر صفــر در نیمه نهایی کوپا دل ری،
تقریبــا حضور خود را در دیدار نهایی قطعی کرده اســت و از همین حاال
میتوان بارســلونا را تیم صعود کرده به دیدار نهایی بدانیم .دیدار نهایی
کوپا دل ری به صورت تک بازی در یکی از ورزشــگاههای اسپانیا برگزار
خواهد شد .مســئوالن باشگاه بارسلونا نیز پس از حضور تقریبا قطعی در
دیدار نهایی این رقابتها از اتحادیه فوتبال اســپانیا درخواست کردند تا
دیدار نهایی این دوره از رقابتها در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شود.

تکسیرا هم با  50میلیون یورو به
لیگ چین رفت

ستاره برازیل ی شاختاردونتســک که مورد توجه تیم های اروپایی قرار
داشــت با  50میلیون یورو راهی لیگ چین شد تا یک بازیکن بزرگ دیگر
نیز راهی لیگ چین شــود و فرصت بازی در لیگ این کشور آسیایی را به
دست آورد .به نقل از ساکرنت ،لیگ چین چند وقتی است که در صدر اخبار
فوتبالی جهان قرار گرفته اســت و کم کم وارد نقشه فوتبالی جهان شده
است .خرید بازیکنان با قیمتهای گزاف و جذب بازیکنان برتر فوتبالی آن
هم نه بازیکنان پا به سن گذاشته بلکه بازیکنان نسبتا جوان نشان میدهد
که فوتبال چین برنامه خاصی برای رســیدن به سطح اول فوتبال جهان
دارد .جدیدترین بازیکنی که راهی لیگ چین شده است ،آلکس تکسیرا
مهاجم برازیلی شاختاردونتسک است که از تیم های بزرگی چون لیورپول
پیشنهاد بازی داشت ولی در نهایت جیانگسو توانست با رقم خیره کننده
 50میلیون یورو این بازیکن را به خدمت بگیرد.

