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نخستین گروه از مهاجران امروز به ترکیه پس فرستاده می شوند
است کمپ آن جا تاسیس شــود ،خالی است و هیچ
اقدامی آن جا انجام نشده اســت .مصطفی توسون،
شاروال دیکیلی گفت که باشندگان «با تاسیس کمپ
آوارگان کامال مخالف هستند».
وزنامه ترکیه «ملیت» نوشــت که قراراست نخستین
مرحله ثبت و راجستر مهاجران در یک مرکز ورزشی
شهر دیکیلی انجام شود.
دومین کمپ پذیرش آوارگان در شــهر چشمه ایجاد
شده است .شاروال این شــهر به خبرگزاری اناتولیا
گفت که لوله های آب و کابل های برقی در محوطه ای
که برای تاســیس این کمپ در نظر گرفته شده ،نصب
شده است.
خبرگزاری فرانســه (ای اف پی) به نقل از یک منبع
حکومت یونان گفت که قرار اســت  400مامور پولیس
آژانس حمایت از مرزهای اروپا (فرانتِکس) در این آخر
هفته به یونان برسند( .دویچه وله)

به گزارش انا ،خبرگزاری رسمی یونان ،با آغاز اجرای
معاهده اتحادیه اروپا با ترکیه قرار اســت که حدود
 750مهاجر از یونان به ترکیه پس فرستاده شوند .این
در حالی اســت که در ترکیه یکی از دو کمپ پذیرش
مهاجران هنوز ایجاد نشده است.
خبرگزاری انا روز شــنبه گزارش داد که برای انتقال
مهاجران در روز دوشنبه ( 16حمل 4/اپریل) دو قایق
تفریحی کرایه شــده است و قرار است که هرکدام از
مهاجران را یک پولیــس آژانس محافظت از مرزهای
اتحادیه اروپا در بازگشت از جزیره یونانی لسبوس به
ترکیه همراهی کند.
صدها تن از باشندگان شهر ساحلی دیکیلی واقع در
غرب ترکیه در اعتراض به طرح تاسیس کمپ پذیرش
مهاجران در این منطقه تظاهرات کردند.
خبرگزاری آلمان« ،دی پی ای» به نقل از یک شــاهد
عینی در دیکیلــی گزارش داد که محوطه ای که قرار

جمهوری آذربایجان از آتش
بس یکجانبه در درگیریهای
قرهباغ خبر داد

جمهــوری آذربایجــان از «آتش بس
یکجانبــه» در درگیــری بــا نیروهای
ارمنستان در منطقه قرهباغ علیا خبر داده
است.
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با صدور
بیانیه ای گفته است« :جمهوری آذربایجان
به نشانه حسن نیت تصمیم گرفته که بطور
یک جانبه به خشونت ها پایان دهد».
همزمــان ارتش جمهــوری خودخوانده
قرهباغ علیا بیانیه وزارت دفاع جمهوری
آذربایجان کــه در آن از اعالم آتش بس
یکجانبه این کشــور خبر داده ،رد کرده
است.
به نقل از یکــی از ســخنگویان ارتش
قره باغ گفته شــده که این بیانیه «کامال
دروغ « است و واحدهای ارتش جمهوری
آذربایجان «در همین لحظه» با اســتفاده
از راکــت انداز های ب ام ۲۱-گراد منطقه
مارتاکرت در جمهــوری قره باغ را هدف

قرار داده اند.
پیشــتر گزارش ها از کشته شدن دهها
نفر در جریان درگیریهای ســنگین بین
نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان
در منطقه مورد مناقشه قرهباغ علیا خبر
داده بود که از روز شنبه  ۲اپریل آغاز شد.
از این درگیــری ها به عنــوان بدترین
درگیری ها در دو دهه اخیر در این منطقه
نام برده شده است.
قرهباغ علیا از طرف جامعه جهانی بخشی
از خاک جمهوری آذربایجان شــناخته
میشود ،اما تحت تسلط ارمنیهای ساکن
این منطقه است.
جمهــوری آذربایجان گفتــه که پیامی
حمایت آمیز از سوی رجب طیب اردوغان،
رئیس جمهور ترکیه دریافت کرده است.
ارمنستان شمار کشته های خود را  ۱۸نفر
و جمهوری آذربایجان ۱۲نفر برآورد کرده
است( .بی بی سی)

سرقت از منازل مسکونی
در آلمان رکورد
بر جا گذاشت

پولیس فدرال آلمان در سالهای اخیر با معضلی رو
به افزایش روبرو بوده است؛ سرقت از منازل مسکونی.
شرکتهای بیمه در سال گذشته بیش از  ۵۰۰میلیون
یورو خسارت به قربانیان پرداخت کردهاند که در ۲۶
سال گذشته بیسابقه بوده است.
پس از اتحاد دو آلمان در ســال  ۱۹۹۰نرخ سرقت از
منازل مسکونی به طور چشمگیری افزایش یافت .در
ســال  ۱۹۹۳نزدیک به  ۲۲۷هزار مورد سرقت توسط
پولیس به ثبت رســید و شرکتهای بیمه در آن سال
 ۱/۱میلیارد مارک ( ۵۶۲میلیــون یورو) به قربانیان
خسارت پرداخت کردند.
حال بار دیگر دســتبرد به منازل مسکونی در آلمان
رکورد تازهای برجا گذاشــته است .به گزارش روزنانه
«ولت ام زونتاگ» شــرکتهای بیمه در سال ۲۰۱۵
بیش از  ۵۰۰میلیون یورو به قربانیان خسارت پرداخت
کردهاند.
پولیس آلمان گزارش داده اســت که ســال گذشته
میزان ســرقت از خانهها افزایش ده درصدی داشته
است .در مجموع بیش از  ۱۶۷هزار گزارش از دستبرد
به منازل در سال  ۲۰۱۵در آلمان توسط پولیس به ثبت
رسیده است.
به طور متوسط میزان خسارت وارده به هر خانه ۳۲۵۰
یورو بوده است.
در ســال  ۲۰۱۳شــرکتهای بیمه در مجموع ۴۸۰
میلیون یورو خسارت به مالباختگان پرداخت کرده
بودند.
به گزارش «ولت ام زونتاگ» اتحادیه شــرکتهای
بیمه در نظر دارد بودجه بیشــتری برای ایجاد مراکز
مشــاوره نزد پولیس و نیز بهبود حمایتهای دولتی
برای به کارگیری تدابیر ایمنی بیشتر در خانهها در
نظر گیرد( .دویچه وله)

رئال مادرید در نوکمپ  100گله شد

ل مادرید را در نوکمپ به ثمر
کریم بنزما صدمین گل رئا 
رساند.
ل مادرید شنبه شب در هفته
به نقل از آس ،بارسلونا و رئا 
سی و یکم اللیگا به مصاف هم رفتند .این دیدار با پیروزی
دو بر یک ســفید پوشان در نوکمپ به پایان رسید .کریم
بنزما صدمین گل مادرید را در نوکمپ به ثمر رســاند و
بازی را به تساوی رساند .جرارد پیکه در دقیقه  62دروازه
سفید پوشان را باز کرده بود.
اولین بازیکن مادرید که در این ورزشــگاه گلزنی کرد،
موررا بود .او در  17فبروری سال  1929این گل را به ثبت

رســاند .او در آن روز دو گل دیگر به ثمر رساند .بازیکن
اهل جزایر قناری که با دقت بــاال و آرامش زیادی بازی
میکرد ،توانســت نام خود را در تاریخ ال کالسیکو وارد
کند .از طرفی بازیکنی که بیشــترین گل را در بارسلونا
به ثمر رســانده اســت ،پاکو خنتو نام دارد .او در  16ال
کالسیکویی که در این شهر برگزار شد ،هشت بار گلزنی
کرد .دی استفانو اما پنج بار دروازه آبیاناریها را در این
ورزشگاه باز کرده اســت .آلوای ،خوانتیو ،لوئیس ریگرو،
پیری ،پوشکاش و کریستیانو رونالدو هر یک چهار بار در
نوکمپ گلزنی کردند.

شکست تورنتو رپترز در NBA
صبح دیروز در  NBAپنج بازی انجام شد که در مهمترین
آنها سن آنتونیو اســپرز به پیروزی دست یافت و تورنتو
رپترز شکست خورد.
به نقل از ســایت  ،ESPNدر مهمترین بازی صبح دیروز
 ،NBAســن آنتونیو اســپرز با نتیج ه  102بر  95تورنتو
رپترز را شکست داد .در این بازی کاهی لئونارد ،بهترین

عملکرد را برای اســپرز داشت .او  35امتیاز برای این تیم
کســب کرد و  6ریباند و هفت پاس منجر به گل داشت.
یوناس واالنســیوناس نیز موثرترین بازیکن رپترز بود .او
 16امتیاز آوری ،شــش ریباند و دو بالک داشت .در بازی
دیگر ،پورتلند تریل بلیزرز با نتیج ه  110بر  93میامی هیت
را شکست داد.

آزارنکا قهرمان مسابقات تنیس زنان اوپن
میامی شد

طرح ایجاد بزرگترین
صندوق سرمایهگذاری جهان
از سوی عربستان

شمار زیادی از اسارت گروه
تروریستی «دولت اسالمی»
آزاد گردیدند

اردوی عراق گفته است که در عملیات اش علیه جهادگرایان
در والیت انبار صد ها اســیر ملکی را آزاد ســاخته است.
ایاالت متحدۀ امریــکا نیز در حال حاضــر رهبری گروه
تروریستی «دولت اسالمی» را هدف قرار می دهد .قطعات
زمینی عراق ،با حمایت نیرو های خاص ایاالت متحدۀ امریکا
و حمالت هوایی ائتالف ضد «دولت اســامی» یا داعش ،به
مرکز اصلی این گروه تروریســتی در غرب کشور پیشروی
کرده اند .فضل النمراوی افسر بلند رتبۀ پولیس عراق گفته
اســت که نیروی های امنیتی در هنگام درگیری در اطراف
شــهر هیت در والیت انبار موفق گردیدند که صد ها نفر را
از یک زندان زیرزمینی جهادگرایان آزاد سازند .النمراوی
افزوده است که قطعات حکومت زمانی این زندان را کشف
کردند که بخش های از شهر را از دست اسالمگرایان دوباره
آزاد ساختند .یک مسئول والیت انبار به خبرگزاری فرانسه
گفته است که حدود  ۱۵۰۰نفر ،که اکثریت شان ملکی بوده
اند ،رها گردیده اند .ادارۀ محلی یافتن یک «زندان بزرگ»
توسط اردو را تأیید کرده اســت .گروه تروریستی «دولت
اسالمی» در ســال  ۲۰۱۴مناطقی را در شمال و غرب بغداد
تحت کنترول خود درآورد .اما در این میان قطعات حکومت
و واحد های متحد آنها توانســته اند که بخش های وسیعی
را دوبــاره تصرف کنند .هیت و فلوجه از بزرگترین شــهر
های والیت انبار اند که تا هنوز به صورت گســترده تحت
حاکمیت جهادگرایان سنی مذهب قرار دارند .روز شنبه از
واشنگتن هشــدار های تازه به رهبری خالفت خودخواندۀ
«دولت اسالمی» داده شــد .گفته شده است همانگونه که
اسامه بن الدن را باالخره یافتیم ،روزی ابوبکر البغدادی را
نیز به چنگ می آوریم .ستیف وارن سخنگوی اردوی ایاالت
متحدۀ امریکا گفت« :ما او را تعقیب و جست و جو میکنیم
و او را پیدا می کنیم( ».دویچه وله)

اصابت سه گلوله در جریان
درگیری قرهباغ به خاک ایران

حکومت عربستان در حال برنامه ریزی
برای دوران پس از نفت از طریق تاسیس
«بزرگتریــن صندوق ســرمایه گذاری
دولتی جهان» با اندوختهای به مبلغ دو
تریلیون دالر است که مسوالن سعودی
میگویند تا  20ســال آینده به تدریج
محقق خواهد شد.
بــه نقــل از روزنامــه ایندیپندنت ،بر
اســاس این طرح قرار است عربستان
یــک صندوق ســرمایه گــذاری ملی
( )Sovereign Investment Fundبه
مبلغ دو تریلیون دالر را از طریق فروش
داراییهای شــرکت ملی نفت (آرامکو)
تشــکیل دهد .این یک اقدام چشمگیر
از سوی عربستان متکی به صنعت نفت
برای تغییر شکل اقتصادش است.
این صندوق عظیم به حدی اعتبار دارد
که میتوان با آن چهار شرکت بزرگ اول
آمریکا یعنی «اپل» ،شرکت مادر گوگل
موســوم به «آلفابت»« ،مایکروسافت» و

احتمال کنارهگیری لیبریا از
المپیک به دلیل ترس از زیکا

وزارت اقتصاد کشــور لیبریا اعالم کــرد که احتماال
ورزشکاران این کشــور به دلیل ترس از زیکا و کمبود
بودجه در المپیک  2016ریو شرکت نخواهند کرد.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesلیبریا پیش از
این با مشکل ابوال دســت و پنجه نرم کرده است .این
کشــور احتماال به دلیل ترس از شیوع زیکا ورزشکاران
خود را به برازیــل نمیفرســتند .وزارت اقتصاد این
کشور در نامههای به وزارت ورزش این کشور نیز اعالم
کرده اســت که بودجه  151هزار دالری برای حمایت از
ورزشکاران این کشــور در بازیهای المپیک را ندارد.
در این نامه آمده است :با توجه به شرایط دولت ما نمی
توانیم درخواست را در زمان مناسب اجابت کنیم .برازیل
در حال حاضر با مشکل زیکا مبارزه میکند .با توجه به
تجربه اخیر ما در رابطه با ابوال ،فرســتادن ورزشکاران
به برازیل خطرناک خواهد بود .لیبریا تاکنون مدالی در
بازیهای المپیک کســب نکرده است ،اما در  12دوره از
بازیهای المپیک شــرکت کرده است .در دو سال اخیر
لیبریا با مشکل ابوال دست و پنجه نرم کرده است .بیش
از یازده هزار و  300نفر در لیبریا جان خود را از دســت
دادهاند .ســه ماه پیش لیبریا اعالم کرد که از ابوال پاک
شده است .با این حال یک مورد دیگر ابوال در این کشور
مشاهده شد .لیبریا همچنین در سال  2014از بازیهای
المپیک جوانــان نانجینگ کنارهگیری کرد  ،زیرا در آن
زمان در اوج مقابله با ابوال بود.

پیگرینی :امیدوارم چنین
نمایشهایی ادامه داشته باشد

ســرمربی منچسترســیتی به ســتایش از عملکرد
شــاگردانش پرداخت و ابراز امیدواری کرد چنین بازی
های خوبی از فیروزهایپوشان ادامه داشته باشد.
به نقل از دیلی میل ،منچسترسیتی در هفته سی و دوم
رقابت های لیگ جزیره جشنواره گل به راه انداخت و با
چهار گل بورنموث را از پیش رو برداشت.
مانوئــل پیگرینی که تیمش بعد از مدتها یک پیروزی
قاطع را بدست آورد در نشست خبری بعد از بازی گفت:
بسیار خوشحال هستم چراکه عالوه بر یک بازی زیبا سه
امتیاز را هم به دست آوردیم .هم خوب نتیجه گرفتیم و
هم بازی زیبایی را به نمایش گذاشــتیم و این خوشحال
کننده است .او ادامه داد :خوشحال هستم چراکه تیم
ســه امتیاز را به دست آورده است .پیروزی های پر گل
باعث می شــود تا اعتماد به نفس بازیکنان باال رود .از
همان ابتدا روی حریف فشــار آوردیم و آن را مجبور به
دفاع کردن کردیم .امیدوارم کــه این بازی های زیبا و
قاطع منچسترسیتی ادامه داشته باشد.

«برکشایر هاتاوی» را خریداری کرد.
همچنین اعتبارات این صندوق دو برابر
بیشــتر از صندوق ثروت ملی ناروی
خواهد بود کــه در حال حاضر از آن به
عنوان بزرگترین صندوق ثروت ملی در
جهان یاد می شود.
هدف از این طرح عربستان تولید درآمد
دولتی اســت تا از آن برای ســرمایه
گذاری در خارج از این کشور و همچنین
در صنایع جدید و توریســم استفاده
کرده و به این ترتیب به اقتصادش تنوع
بخشیده و وابستگی خود به نفت را کنار
بگذارد.
بر اساس گزارشها شاهزاده محمد بن
سلمان ،پسر  30ســاله ملک سلمان،
پادشاه عربســتان و جانشین ولیعهد
این کشــور که بانی این طرح شناخته
میشود روز پنجشنبه در یک نشست
پنج ساعته دیدگاهش برای این صندوق
سرمایه گذاری را مطرح کرد.

ایران از برخورد ســه گلوله انفجاری در میانه کشــمکش
نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان به خاک خود
خبر داد .به گفته یک مقام مســئول ،به جز خســارت به
یک تیر برق فشــار قوی آسیب مالی و جانی دیگری پدید
نیامده است .معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان
شــرقی در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به کشمکش
نظامی میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنســتان در
منطقه کوهستانی قرهباغ گفت که در ساعت  ۱۹روز شنبه
ســه گلوله انفجاری (راکت) به نزدیکی یکی از روستاهای
شهرستان خداآفرین (در والیت آذربایجان شرقی) اصابت
کرده است» .به گفته ســعید شبستری خیابانی ،این اتفاق
موجب خسارت به یکی از تیرهای برق فشار قوی و قطع برق
در منطقه شده و غیر از این خسارت مالی و جانی دیگری به
بار نیامده است .به نوشته «عصر ایران» فلمی نیز در فضای
مجازی منتشر شده که گفته میشود مربوط به برخورد یک
راکت به یکی از روستاهای ولسوالی خداآفرین آذربایجان
شــرقی بر اثر درگیری دو کشور ارمنستان و آذربایجان در
قرهباغ است .معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان
شرقی گفت که در پی برخورد گلولههای انفجاری به بخشی
از خاک ایران مرزبانی والیت با دو طرف کشــمکش نظامی
در مرز مالقات کرده و به آنها «تذکر جدی و اخطار رسمی»
داده اســت .شبستری گفت که دو طرف متعهد شدهاند که
چنین اتفاقی دیگر تکرار نشود( .دویچه وله)

ناکامی بارسلونا در ثبت
رکوردی دیگر

ل مادرید نتوانست به رکورد
بارسلونا با شکست برابر رئا 
بازیهای پیاپی بدون شکست دست پیدا کند.
به نقل از آس ،بارســلونا تا پیش از شکست دو بر یک
مقابل رئال مادرید 39 ،بازی پیاپی رسمی خود را بدون
شکست پشت سر گذاشــته بود 32( .پیروزی و هفت
ی اناریها به سوم اکتبر برابر
تساوی) .آخرین شکست آب 
ل مادرید توانست با پیروزی دو
سویا بازمیگشت اما رئا 
بر یک این رکورد را بشــکند .در تاریخ پنج لیگ برتر
اروپایی (اسپانیا ،انگلیس ،آلمان ،ایتالیا و فرانسه) تنها

دو تی رکورد بهتری از آبیاناریها داشــتند .ناتینگهام
فارست در  40بازی رسمی پیاپی متحمل شکستی نشد.
آنها از  14مارچ  1978تا  25نوامبر همان سال این رکورد
را به ثبت رساندند .همچنین یوونتوس در  43بازی پیاپی
مغلوب تیمی نشد .این شکست ناپذیری در تاریخ  22می
 2011تا  13می  2012ادامه داشت .همچنین مادرید اولین
تیمی است که توانست بارسلونا را پس از  35بازی رسمی
در همه رقابتها شکســت دهد .آبی اناریها از فبروری
 2015در ورزشگاه خود نباخته بودند.

لسترسیتی به رویای قهرمانی نزدیکتر شد

شــاگران کلودیو رانیری با برتری یک بر صفر در خانه
برابر ســاوثهمپتون یک گام دیگر به قهرمانی در لیگ
برتر انگلیس نزدیکتر شدند.
هفته سی و دوم رقابتهای لیگ برتر انگلیس با برگزاری
یک دیدار ادامه یافت که تیم صدرنشین لسترسیتی در
خانه پذیرای ساوثهمپتون بود و در نهایت با یک گل به
برتری رسید.
شاگردان کلودیو رانیری باز هم با کمترین اختالف برنده

شدند تا بیش از همیشه به قهرمانی در انگلستان نزدیک
شوند .کاپیتان وس مورگان ،تک گل بازی را دقیقه  38در
شلوغی دروازه ساوثهمپتون به ثمر رساند.
این چهارمین دیدار پیاپی بود که لسترســیتی در لیگ
برتر حریف خود را با یک گل برتری شکست داد تا نشان
دهد در کسب پیروزی با حداقل گل توانایی خاصی پیدا
کرده اســت .در آخرین دیدار هفته سی و دوم لیگ برتر
منچستریونایتد در خانه به دیدار اورتون خواهد رفت.

تایگر وودز در مسابقات مسترز امسال شرکت نمیکند

صعود منچستریونایتد به رده
پنجم لیگ برتر

ویکتوریــا آزارنکا با شکســت دادن حریف روس خود،
کوزنتسوا ،توانست در فینال مسابقات تنیس اوپن میامی
به پیروزی دست یابد و قهرمان این دوره از مسابقات شود.
به نقل از یورو اسپورت ،آزارنکا در یک مبارزه  80دقیقهای
در حالی که آب و هوا نیز گرم و مرطوب بود توانست حریف
روس خود را از پای در آورد.
این مســابقه در دو ســت با نتایج  3 – 6و  2 – 6به پایان
رسید .این بیســتمین قهرمانی آزارنکا در طول دوران کار
حرفهای او و ســومین قهرمانیاش در طول ســال بود .او

امسال در مسابقات ایندین ولز و بریسبین نیز قهرمان شده
است .آزارنکا بالروســی تاکنون سه بار در مسابقات اوپن
میامی به قهرمانی رسیده است.
آزارنکا در این باره گفت :این پیروزی به من انگیزه بیشتری
برای کار سخت میدهد .خوشحالم که تمام کاری که کردم
به نتیج ه رسیده اســت .فرصت خوبی بود که یک ماه به
صورت منسجم بازی کنم .شرایط بسیار سخت بود زیرا هوا
گرم بود .زیاد باد نمیآمد اما سرویس زدن مشکل بود زیرا
توپ زیاد باال میرفت .واقعا از فرصتهایم استفاده کردم.

منچســتریونایتد با برتری یک بر صفر برابر اورتون به
رده پنجم جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس راه یافت.
هفته سی و دوم لیگ برتر با برگزاری یک دیدار به پایان
رسید که در آن منچســتریونایتد موفق شد با یک گل
برابر اورتون به برتری برسد .منچستر که تالش میکند
ســهمیه لیگ قهرمانان را برای فصل آینده کسب کند،
توانســت با برتری در این دیــدار خانگی به رده پنجم
جدول صعود کند تا رقابت با منچسترسیتی و وستهام
برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان حساس تر شود.
تنها گل این دیدار را آنتونی مارسیال وارد دروازه اورتون
کرد .یونایتد اکنون با یک امتیاز کمتر از منچسترسیتی
در رده پنجم جدول رده بندی قرار دارد.

تایگر وودز اعالم کرد در مســابقات مسترز هفت ه آینده
شرکت نخواهد کرد.
به نقل از یورو اسپورت ،تایگر وودز اعالم کرده است به
دلیل شــرایط فیزیکی خود و عدم آمادگی نمیتواند در
مسابقات مســترز بازی کند .از سال  1995تاکنون ،این
دومین بار اســت که وودز در مسابقات مسترز شرکت

نمیکند .وودز ،گلف باز شماره یک جهان از ماه آگوست
تاکنون که عمل جراحی انجام داده اســت از مســابقات
کنارهگیری کرده اســت .تایگر وودز در بیانیهای اعالم
کرد :بعد از ارزیابی شــرایط فعلی کمرم و مشورت با تیم
پزشکی ،تصمیم گرفته شــد در مسابقات مسترز امسال
شرکت نکنم.

