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توافق کلی کری و الوروف بر سر آتشبس در سوریه
برقراری آتشبس در سوریه را تأیید کرده است.
یک مســئله مورد گفتوگوی طرفین این موضوع بوده
اســت که این آتشبس شــامل «گروههایی که شورای
امنیت ســازمان ملل آنها را تروریست قلمداد میکند»
نشــود .به گزارش خبرگزاری اینترفاکــس به نقل از
محافل دیپلماتیک ،انتظار میرود که جلســه گروهی از
کارشناســان برای اجرای آتشبس در روزهای آینده در
سوئیس برگزار شود .قرار بوده است چنین جلسهای روز
شنبه در ژنو برگزار شود.
بشار اســد ،رئیسجمهور ســوریه در یک مصاحبه با
روزنامه اســپانیایی «ا ِل پائیس» گفته است که حمایت
روســیه و ایران برای پیشروی ارتش سوریه از «اهمیت
زیادی» برخوردار اســت .اسد گفته اســت« :ما به این
کمک نیاز داریم ،زیرا  ۸۰کشــور به اشکال گوناگون از
تروریستها حمایت میکنند( ».دویچه وله)

وزیــر خارجه آمریکا میگوید بــا همتای روس خود بر
سر شروط اساســی یک آتشبس به توافق رسیدهاند.
این آتشبس میتواند تا چند روز دیگر آغاز شــود و به
احتمال سران آمریکا و روسیه در این باره سخن خواهند
گفت.
جان کری ،وزیــر امور خارجه آمریــکا پس از چندین
گفتوگوی تلفنی با همتای روس خود ،سرگئی الوروف
در روز یکشــنبه اعالم کرد« :ما بر سر اصول کلی برای
آتشبس به توافق رســیدهایم که میتواند در چند روز
آینده آغاز شود».
به گزارش خبرگــزاری رویترز ،کری که از امان ،پایتخت
اردن ســخن میگفت ،افزود که احتمــاال باراک اوباما،
رئیسجمهور آمریکا و همتای روس او ،والدیمیر پوتین
در روزهای آینده در این رابطه سخن خواهند گفت.
وزارت امور خارجه روسیه گفتوگوهای تلفنی به منظور

پیروزی ترمپ و کلینتن
در انتخابات مقدماتی
ایاالت متحدۀ امریکا

در انتخابات دیگر مقدماتی ایاالت متحدۀ
امریکا نامزدان برازنده پیروز شــدند .در
ایالت کارولینــای جنوبی دونالد ترمپ از
حزب جمهوریخواه آشــکارا پیروز شد.
در ایالت نیوادا هیلــری کلینتن از حزب
دموکرات با تفاوت اندک برنده گردید.
به اســاس ارزیابی رسانه های تلویزیونی
دونالد ترمپ در ایالت کارولینای جنوبی با
وضاحت پیروز گردید .به این ترتیب ترمپ
از حریفان هم حزبی خود سناتور تید کروز
و سناتور مارکو روبیو پیشی گرفت .ترمپ
پیش از این در انتخابات مقدماتی در ایالت
نیو همپشایر نیز پیروزی کسب کرده بود.
ترمپ در برابر هواداران خود در کارولینای
جنوبی گفت« :می خواهم سخن را با اظهار
ســپاس از مردم کارولینای جنوبی آغاز
کنم .این یک ایالت خاص است».
ترمپ ،کــه پیش از برگــزاری انتخابات
مقدماتی میان حزبی در سخنرانی هایش
بیشــتر بر منع موقتی ورود مسلمانان به

ایاالت متحــدۀ امریکا تأکید کرده بود ،از
محافظه کاران تنــدرو جمهوری خواهان
برای مقام ریاست جمهوری ایاالت متحده
شمرده می شــود .او در سخنرانی اش در
کارولینای جنوبی افزود« :بزرگ ساختن
دوبارۀ امریــکا ،و این که امریکا بزرگتر از
هر زمانی دیگری می شــود .این یک نوع
توانایی اســت که ما آنرا داریم ،بزرگتر از
همیشــه!» در جناح محافظه کاران میانه
رو شــمار نامزدان در انتخابات مقدماتی
همواره کمتر می شود .پس از آنکه کریس
کریســتی گورنر ایالت نیوجرسی ده روز
پیش از نامزدی اش برای مقام ریاســت
جمهوری کشور منصرف شد ،حاال جیب
بوش گورنر پیشین ایالت فلوریدا از ادامۀ
اشــتراک در انتخابات دست برداشت .به
این ترتیب در پهلــوی مارکو روبیو حاال
تنها جان کاســیچ گورنر ایالت اوهایو در
رقابت با هم حزبی شان دونالد ترمپ باقی
مانده اند( .دویچه وله)

دولت بریتانیا تاریخ
همهپرسی برای
ترک اتحادیه اروپا یا
ماندن در آن را اعالم کرد

دیوید کامرون ،نخســت وزیر بریتانیا بیست و سوم
جون سال جاری میالدی را به عنوان تاریخ برگزاری
رفراندوم برای ترک اتحادیه اروپا یا ماندن بریتانیا در
این اتحادیه اعالم کرد .آقای کامرون در پی نشست دو
ساعته کابینه بریتانیا ،زمان برگزاری این همه پرسی
را اعالم کرد .نخســت وزیر بریتانیا گفت که او برای
ماندن این کشــور در اتحادیه ای اصالح شده مبارزه
خواهد کرد .آقای کامــرون این رای گیری را یکی از
بزرگترین تصمیمات دوران زندگی برای نســل فعلی
بریتانیا توصیف کرد .شماری از وزرای دولت بریتانیا
از جملــه ترزا می ،وزیر داخله حمایت خود را از باقی
ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا اعالم کردند.
تعدادی دیگر از اعضــای کابینه از جمله مایکل گوو،
وزیر عدلیه خواســتار ترک بریتانیا هستند .دونالد

توسک ،رئیس شورای اروپا توافق بین اتحادیه اروپا
و بریتانیــا را از نظر قانونی الزام آور و غیرقابل تغییر
دانسته است .ژان کلود یانکر ،رئیس کمیسیون اروپا
هم گفته است که متن این توافق کامال مشخص کرده
که بریتانیا در مــورد موضوعات مربوط به حوزه یورو
حق وتو ندارد .آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان هم ضمن
منصفانه توصیف کردن این توافــق تاکید کرده که
برعکس او ،نخست وزیر بریتانیا به وضوح عالقهمند
به یک اتحادیه سیاسی نیست( .بی بی سی)

تیم ملی فوتسال ایران
قهرمان آسیا شد

تیم ملی فوتســال ایران با پیروزی  ۲-۱مقابل ازبکستان
قهرمان چهاردهمین دوره مســابقات قهرمانی آســیا
در تاشکند شــد .این یازدهمین قهرمانی ایران در این
مســابقات بود .در این دیدار که در ســالن یونیورسیاد
شهر تاشــکند برگزار شــد برای ایران قدرت بهادری و
محمد طاهری گل زدند و تک گل ازبکستان را نیز دلشاد
ارسالیف زد.
با توجه به ناکامی حســین طیبی در گلزنی در این دیدار،
ســوفات مهاجم تیم ملی تایلند با  ۱۴گل ،آقای گل این
مسابقهها شــد .پیش از این بازی نیز تیم ملی تایلند با
پیروزی  ۸-۰مقابل ویتنام ســوم شــد .تیمهای ایران،

ازبکستان ،تایلند ،ویتنام و اســترالیا با قرار گرفتن در
جایگاه اول تا پنجم این مســابقهها جواز حضور در جام
جهانی  ۲۰۱۶کلمبیا را به دســت آوردند .جاپان قهرمان
دوره گذشــته این بازیها با شکســت مقابل ویتنام در
مرحله یکچهارم نهایی و شکست مقابل قرقیزستان در
پلیآف نتوانست ســهمیه حضور در جامجهانی را کسب
کند .تیم ملی فوتسال ایران آخرین بار سال  ۲۰۱۰قهرمان
این تورنمنت شد .در آن مسابقات ایران  ۸-۳ازبکستان
را برد .در دو دوره گذشــته این بازیها تیم ملی فوتسال
جاپان قهرمان شد و ایران به ترتیب عناوین سوم و دوم را
صاحب شد( .بی بی سی)

پیروزی گلدن استیت وریرز در بازیهای لیگ
NBA
در بازیهای روز یکشــنبه لیگ  NBAچهار بازی انجام
شــد که در مهمترین آنها گلدن استیت وریرز و میامی
میت به پیروزی دست یافتند.
به نقل از سایت  ،ESPNدر بازیهای صبح دیروز ،گلدن
استیت وریرز توانست حریف خود لس آنجلس کلیپرز را
با نتیج ه  115به  112شکست دهد.
کلی تامپسون در این بازی تاثیرگذارترین بازیکن گلدن
استیت بود .او  32امتیاز برای این تیم کسب کرد و هفت
ریباند و سه پاس منجر به گل داشت .دی آندره جردن نیز
بهترین بازیکن تیم کلیپرز بود .او  16امتیاز کسب کرد و

 21ریباند و سه پاس منجر به گل انجام داد.
در مسابقه دیگر میامی هیت توانست واشنگتن ویزاردز را
با نتیجه  114به  94شکست دهد .در این بازی حسن وایت
ساید برای میامی هیت خوب عمل کرد .او  25امتیاز کسب
کرد و  23ریباند و دو بالک انجام داد .مارسین گورتات نیز
بهترین بازیکن ویزاردز بود .او  14امتیاز کسب کرد و 13
ریباند و دو پاس منجر به گل داشت.
نتایج مسابقات دیگر دیروز به شرح زیر است:
میلواکی باکس  – 117آتالنتا هاکس 109
نیویورک نیکز  – 103مینوسوتا تیمبرولوز 95

اعالم وضعیت فوق العاده
در سه شهر هند در پی
ادامه خشونتها

مقامات در سه شــهر ایالت هاریانا در
شــمال هند که صحنه ادامه اعتراضات
بوده اند وضعیت فوق العاده اعالم کرده
اند.
به پولیس اجازه شلیک داده شده است.
پس از آن که نماینــدگان اقلیت جات
در این ایالت با تقاضای دسترســی به
مشاغل دولتی و سهمیه های آموزشی
دســت به تظاهرات زدند سه نفر کشته
شده اند.
روز جمعه معترضان خانــه وزیر مالیه
ایالت هاریانا را به آتش کشیدند.
از ارتش خواسته شده نظم را در ایالت
برقرار کند.
طی مدت کمتر از یک سال این دومین
بار است که اعضای اقلیت جات در ایالت
هاریانا دست به آشوب می زنند .جات ها

توتی از رم اخراج شد

اســطوره فوتبال رم و ایتالیا از این تیم اخراج شد و به
خانه بازگشت تا زمزمه های خداحافظی او از رم شنیده
شود .به نقل از فوتبال ایتالیا ،فرانچسکو توتی  39ساله
که یکــی از موفق ترین و برترین بازیکنان دو دهه اخیر
فوتبال ایتالیا اســت از ابتدای دوران فوتبال خود در رم
ایتالیا بازی کرده اســت و با وجود داشتن پیشنهادهای
مختلف هیچوقت این تیم ایتالیایی را ترک نکرد.
فرانچسکو توتی در باشگاه رم نماد وفاداری در فوتبال به
شمار میرود اما به نظر می رسد در شرایط روحی خوبی
به ســر نمی برد و حتی این احتمال وجود دارد که راهی
تیم دیگری شود .توتی در دوران رودی گارسیا شرایط
خوبی داشت و این مربی فرانسوی ،در بیشتر بازی ها از
این بازیکن استفاده می کرد اما در دوران حضور لوچیانو
اســپالتی ،شــرایط برای توتی متفاوت شده است .این
بازیکن به یک نیمکت نشین صرف تبدیل و همین باعث
خشم او شده است .آنطور که رسانههای ایتالیایی اعالم
کردند این بازیکن اسطورهای توسط اسپالتی سرمربی رم
اخراج محترمانهای از این تیم داشته و فعال حق تمرین
کردن با رم را هم ندارد .این خبر را اسپالتی به توتی داده
و اعالم کرده به او بــرای دیدارهای بعدی تیمش نیازی
ندارد و بهتر اســت این بازیکن اردوی رم را ترک کند و
به خانه اش برود .هنوز دلیل این کار اســپالتی مشخص
نیست و به نظر میرسد این تصمیم غیرفوتبالی بوده و
به دلیل انضباطی گرفته شده است.

ماتراتزی :بنیتس بازیکنانش
را درک نمیکرد

بازیکن پیشین تیمملی ایتالیا ،رافائل بنیتس را سرمربی
می داند که در درک بازیکنانش ناتوان است.
به نقل از آس ،مارکو ماتراتزی هر فرصتی که پیدا میکند
به بنیتس نیش میزند .آخرین بــار در گفتوگویش با
شبکه اسکای ایتالیا بود .بنیتس در سال  2010سرمربی
اینتر بود و ماتراتزی در آن زمان در اینتر بود و ماتراتزی
در آن زمان در اینتر بازی میکرد.
او در مورد مشکالتش با سرمربی اسپانیایی گفت :بنیتس
شاگردانش را درک نمیکرد .او آخرین کسی بود که با او
مشکل داشــتم .باید به اتفاقی که در چلسی با ناپولی و
ل مادرید افتاد ،دقت کنید .تاریخ بهترین قاضی است.
رئا 
گاهی اوقــات حرفهای تندی میزنم ولی در حقیقت او
موجب آزار من نشده است .زمانی که به اینتر آمد ،دوران
حضور من در این تیم پایان مییافت .موقعیت او را درک
میکردم اما گاهی اوقات بهتر است با بازیکنانی که بازی
نمی کنند ،صحبت کرد و از احســاس آنها با خبر شد.
کاری که بنیتس هیچگاه انجام نداد.

رونالدو :مسی کمی بهتر از
رونالدو است

مهاجم پیشــین اینتر ،لیونل مســی را کمــی بهتر از
کریستیانو رونالدو میداند.
به نقل از مارکا ،رونالدو برازیلی که برای دیدار تیمهای
اینتر و ســمپدوریا از طرف ماسیمو موراتی دعوت شده
بود ،پیش از این دیدار در گفتوگو با اســکای اسپورت
ایتالیا درباره لیونل مسی ،کریســتیانو رونالدو دوران
حضورش در اینتر صحبت کرد.
ل مادرید درباره دو مهاجم بارسلونا و
بازیکن پیشین رئا 
مادرید گفت :مسی و کریستیانو خیلی خوب هستند و با
فاصله زیادی نسبت به دیگران قرار دارند اما مسی کمی
بهتر از رونالدو است.
روش حفظ توپش با حرکتهای سریعش و تغییر مسیر
دادنش برتری او نسبت به مهاجم مادرید است ،حرکت
این چنینی با توپ کار آسانی نیست.

یکی از کاست های مقیم در چند ایالت
شمالی هند و برخی از مناطق پاکستان
هستند .ایالت هاریانا نزدیک به دهلی،
پایتخت کشور است و معترضان تالش
کرده اند راه های متصل با مناطق دیگر
شمالی کشور را ببندند.
این ناآرامی ها شــبیه ناآرامی پاتل ها
در ایالت گجرات در اگســت گذشته
است.
جات ها یکی از معدود گروه های هند
هســتند که محافظان گارد ریاســت
جمهوری از میــان آن ها برگزیده می
شوند.
هم اکنون آن ها در پنج ایالت کشور از
حقوق دسترسی به سهمیه های دولت
بهره مند هســتند و حاال می خواهند
امتیازشان بیشتر باشد( .بی بی سی)

3
دو انفجار در محله علوینشین
حمص با دستکم  ۴۶کشته

بر اثر دو انفجار در یک محله علوینشین حمص در سوریه
دستکم  ۴۶نفر کشته شــدند .خبرگزاری دولتی سوریه
شمار قربانیان را  ۱۴نفر اعالم کرده است.
بنا به اعالم خبرگزاری دولتی سوریه ،در پی انفجار دو بمب
در شــهر حمص ۱۴ ،نفر کشته و  ۲۹تن دیگر زخمی شدند.
این انفجارها صبح یکشنبه رخ دادهاند.
دیدهبان حقوق بشر ســوریه مستقر در لندن اما بر اساس
اطالعاتی که از شــاهدان عینی به دســت آورده ،شمار
کشتهشدگان را  ۴۶نفر اعالم کرده است که  ۲۸نفر از آنها
غیرنظامی بودهاند.
به گفتهی دیدهبان حقوق بشر سوریه ،انفجار نخست مربوط
به یک موتر بمبگذاریشــده بوده اســت .هنوز مشخص
نیست که انفجار دوم نیز در رابطه با موتر بمبگذاریشده
بوده و یا این انفجار حاصل سوءقصدی انتحاری بوده است.
هر دو انفجــار در محله «الزهرا» صورت گرفتهاند که عمده
ساکنان آن متعلق به اقلیت مذهبی علوی هستند .خاندان
بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه نیز به این مذهب تعلق دارد.
حمص را زمانی پایتخــت انقالب ســوریه نامیده بودند.
این شــهر در طول ماههای گذشته شــاهد سوءقصدها و
بمبگذاریهای متعددی بود که به کشته شدن شمار زیادی
انجامید( .دویچه وله)

یک اقامتگاه دیگر پناهجویان در
شرق آلمان به آتش کشیده شد

سحرگاه روز یکشنبه در شــهر باوتسن ،در ایالت شرقی
زاکســن آلمان ،یک اقامتگاه که برای اسکان پناهجویان
ساخته شده بود ،به آتش کشیده شد .به هنگام آتشسوزی
بســیاری با خوشــحالی آتش گرفتن این محل را جشن
گرفتند.
توماس کناوپ ،ســخنگوی پولیس ایالت زاکسن در شرق
آلمان تایید کرد که این اقامتگاه در گذشــته هتلی به نام
«هوســارنهوف» در نزدیکی ایستگاه مرکزی قطار در مرکز
شهر بوده است .قرار بود این محل از ماه مارس سال جاری
میالدی اقامتگاه پناهجویان شود.
گفته میشــود  ۷۰مامور از شــش مرکز آتشنشانی شهر
زاکســن برای خاموش کردن حریق در محل حاضر شــده
بودند .ماموران موفق شدند از گسترش حریق به خانههای
مسکونی و فروشــگاههای اطراف محل حادثه جلوگیری
کنند.
بر مبنای آخرین تحقیقات در باره این حادثه ،آتشسوزی
در ساعت سه وسی دقیقه سحرگاه روز یکشنبه آغاز شد.
هنگامی که ماموران آتشنشــانی خــود را به محل حادثه
رساندند ،سقف این اقامتگاه در آتش میسوخت.
هنوز دلیل این حریق روشن نشده است .ماموران تحقیقات
خــود را در این باره آغاز کردهاند .برنــد مربیتس ،رئیس
پولیس شــهر الیپزیک و رئیس تحقیقات در باره تخلفات
افراطگرایان نیز صبح یکشنبه در محل حادثه حضور یافت.
مامورن پولیس چندین مرد مســت کــه در نزدیکی محل
حادثه با حوشــحالی در باره این حادثه شعار میدادند را
شناسایی کردند.
پولیس باوتسن همچنین سه مرد مست  ۱۹و  ۲۰ساله را نیز
که جلوی فعالیت ماموران آتشنشــانی را گرفته بودند ،از
محل حادثه دور کردند .دو نفر از این افراد دستگیر شدند،
زیرا حاضر به ترک محل نبودند( .دویچه وله)

ناکامی نادال
در رسیدن به
یکصدمین فینال

رافائل نــادال در نیمهنهایی اوپــن ریودوژانیرو به پابلو
کوئــواس ،حریــف اوروگوئهای خود شکســت خورد و
نتوانســت برای یکصدمین بار به فینال یک تورنمنت تور
حرفهای تنیس مردان برسد.
این تنیسباز اســپانیایی که بخــت اول قهرمانی در این
مسابقات بود ،با این که در ست اول در تایبرک برنده شد
و در ست دوم هم دو «ست پوینت» (امتیاز منجر به برنده
شــدن در یک ست) را نجات داد ،اما در پایان نتیجه را با
حساب  ۶-۴و ( ۶-۷ )۶( ،۷-۶ )۳کم نام و نشانش واگذار
کرد .نادال پس از مسابقه گفت« :شانسی بود که از دست
دادم و حاال باید این نتیجــه را قبول کنم و به کار کردن
ادامه دهم تا بتوانم روند نتایجم را تغییر دهم».
کوئواس که نفر  ۴۵ردهبندی جهانی اســت حاال باید در

فینال با گیدو پیا ،یــک تنیسباز نه چندان مطرح دیگر
بازی کند .پیا ارجنتینی در نیمهنهایی توانست دومینیک
تیم را با نتیجه  ۶-۱و  ۶-۴ببــرد .دومینیک تیم همان
تنیسبازی اســت که هفته گذشــته در نیمهنهایی اوپن
ارجنتین رافائل نادال را برد.
ناکامــی در دو نیمهنهایی پیاپی بــه معنای ادامه فصلی
ناامید کننده برای تنیسباز مطرح اســپانایی است .نادال
در اوپن اســترالیا نیز عملکردی بسیار ضعیف داشت و با
باخت به فرناندو ورداسکو در دور اول حذف شد.
نادال  ۲۹ســاله گفت« :من قهرمان نشــدم و بنابراین
عملکرد مثبتی در این دو تورنمنت نداشــتم .در هردوی
این مسابقات بختهایی داشتم ،اما حاال فقط باید نگاهم
به آینده باشد( ».بی بی سی)

پیروزی محمد فرح در نخستین مسابقه
دوی استقامت فصل

محمد فرح در حالی که در میانه مسابقه در گالسکو دچار
آســیبدیدگی و خونریزی پا شد توانست اولین پیروزی
فصل  2016را کسب کند.
به نقل از یورو اسپورت ،یک ماه بعد از بازیهای ادینبرو
و ناکامی فرح برای رسیدن به قهرمانی در این بازیها ،او
توانست در مسابقات گالسکو در دوی سه هزار متر پیروز
شود.
فرح  32ســاله بعد از شــش هفته تمرین در اتیوپیا ،او
توانست سه هزار متر را در هفت دقیقه و  39ثانیه و 55
صدم ثانیه بدود .فــرح قصد دارد که در المپیک در دوی
پنج هزار و  10هزار متر قهرمان شود.
فرح بعد از موفقیت در گالسکو گفت :پایم دچار بریدگی
شد .کمی از سرعتم گرفته شــد اما این مسابقه است و
این اتفاقات در آن میافتــد .مهمترین چیز پیروزی در
ل حاضر من بر روی مسابقات
مقابل خانواده است .در حا 
نیمه ماراتن ماه آینده تمرکز کردم .اگر بتوانم دوســت
دارم که دوباره به قهرمانی برســم .محمد فرح همچنین

دانی
در صحبتهای اخیر خود اعالم کرده اســت د وومی 
باید الگویی برای کشــورهایی باشد که قوانین دوپینگ
را رعایت نمیکنند .سباســتین کو ،رییس فدراســیون
جهانی دوومیدانی معتقد اســت کشورهایی که به اعتبار
ورزش دوومیدانی ضربه میزنند باید تعلیق شوندIAAF .
اخیرا اعالم کرده است احتمال دارد تیم د وومیدانی کنیا
از المپیک محروم شود .کنیا در مسابقات قهرمانی جهان
ســال  2015در صدر جدول مدال آوران قرار داشت اما
بیش از  40ورزشکار این کشور در سه سال گذشته محروم
شــدند .محمد فرح درباره محرومیت کنیا و کشورهای
خاطی در کنفرانس خبری خود گفت :در صورتی که کنیا
در مسابقات نباشد ،کار برای من آسان تر میشود و این
برایم خوب اســت اما از طرف دیگر دوســت ندارم هیچ
ورزشکاری که کار خطایی انجام نداده از المپیک محروم
شود .به عنوان یک کشور آنها باید قوانین را رعایت کنند.
در صورتی که آنها قانون را رعایت نکنند برایشــان کار
سخت میشود و باید یک الگویی داشته باشند.

