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تمام سرنشینان هلیکوپتر
سقوط کرده در ناروی
کشته شدهاند

یک هلیکوپتر با دستکم  ۱۳سرنشین ،از جمله دو پیلوت
آن در سواحل غربی ناروی سقوط کرده است .گزارش شده
که «تمام سرنشینان» هلیکوپتر کشته شدهاند.
ســیزده مســافر این هلیکوپتر کارکنان تاسیسات نفتی
بودهاند .جسد  ۱۱نفر از سرنشینان تا کنون پیدا شده است.
نیروهای امدادی میگویند جسد شــماری از سرنشینان
هلیکوپتر را پیدا کرده است.
شــاهدان عینی گفتهاند پیش از سقوط انفجاری بزرگ در
آسمان دیدهاند و بعد از آن هواپیما از بین رفته است.
بعضی رسانههای ناروی شمار افرادی را که داخل هلیکوپتر
بودهاند ۱۵ ،نفر گزارش کردهاند.
در تصاویری کــه تلویزیون ناروی از محل حادثه نشــان
داده ،ستون دود در جزیرهای که هلیکوپتر باالی آن پرواز
میکرده ،دیده میشود.
این حادثه در غرب برگن اتفاق افتاده که دومین شهر بزرگ
ناروی است و به دلیل وجود تاسیسات نفتی ساحلی ،محل
تردد هوایی هلیکوپترها است.
سه ســال پیش هم در اثر سقوط هلیکوپتری مشابه چهار
نفر کشته شدند( .بی بی سی)

شکایت از مدیرعامل
اجرایی روزنامه نیویورک
تایمز به علت تبعیض

مارک تامســون ،مدیر اجرایی روزنامه نیویورک تایمز که
پیشتر مدیر عامل بیبیســی هم بوده ،با شکایت از سوی
دو کارمند زن روبرو شــده که او را به تبعیض در محیط کار
متهم کردهاند.
نام آقای تامسون در این شــکایت چند میلیون دالری در
کنار نام یکی دیگر از مدیران نیوریوک تایمز ،مردیت لوین،
مطرح شده است.
شاکیان میگویند نیویورک تایمز بیشتر به دنبال کارمندان
جوان ،سفیدپوست و مجرد است.
این شکایت از ســوی دو کارمند زن سیاهپوست نیویورک
تایمز که در دهه ششم زندگی خود هستند ،به دادگاه برده
شده است.
در این شــکواییه نیویورک تایمز به روا داشتن «تبعیض در
حد شگفتآوری» متهم شده است.
در یکی از بندها شکواییه آمده« :شاید برای همگان عیان
نباشد که نیویورک تایمز نه تنها مخاطب مورد هدف خود را
جمعیت سفید ،جوان و مجرد برگزیده ،بلکه کارمندان خود
را هم بر همین مبنا جوانان سفیدپوست که ازدواج نکردهاند
و مشغله خانوادگی ندارند انتخاب کرده است».
شکواییه در ادامه مارک تامسون و گذشته او در بریتانیا را
مورد اشــاره قرار میدهد و اظهار نگرانی میکند که آقای
تامسون احتماال به دنبال پیاده کردن همان نگرش مدیریتی
‹تبعیضآمیز› در نیویورک تایمز است.
آقای تامسون در دوران مدیرعاملی بیبیسی اذعان کرده
بود« :تعداد زنان بزرگســال در میان گزارشگران بیبیسی
بسیار اندک است».
ک تایمز
در همین حــال ،الین مورفی ،ســخنگوی نیویور 
اتهامات وارده را تکــراری و غیرمنصفانه خواننده و آنها را
قویا رد کرده است( .بی بی سی)

برقراری آتشبس موقت در شهرهای بزرگ سوریه
طبق توافق روســیه و آمریکا ،آتشبس در سوریه تجدید
میشود .دمشق ،حلب و بندر الذقیه بیش از این زیر آتش
گلوله و نخواهند بود .آتشبس موســوم به «رژیم سکوت»
حداکثر برای سه روز پیشبینی شده است..
محافل دیپلماتیک میگویند آمریکا و روسیه بر سر برقراری
آتشبس در شهرهای بزرگ سوریه به توافق رسیدهاند .دو
دولت تضمین کردهاند از اولین دقیقه روز شنبه (در دمشق
و حوالــی آن ،الذقیه و حلب آتش بس موســوم به «رژیم
سکوت» برقرار شود.
خبرگزاری روســی «ریانووستی» مینویسد قرار است این
آتشبس در دمشــق  ۲۴ســاعت به طول بیانجامد .برای
الذقیه  ۷۲ساعت آتشبس در نظر گرفته شده اما مشخص
نیست این مدت در حلب چه میزان خواهد بود.
به گزارش دیدهبان حقوق بشــر سوریه که در لندن مستقر
اســت ،از بامداد جمعه  ۲۹اپریل ،آتشبس در حلب جریان

دلیل آمادگی ها برای اعمار یک حصار و
ایجاد یک مرکز ثبت نام گرفته شده است.
وزیر داخله اتریش در ادامه اظهار داشته
است که کشوراش نباید وارد یک «شرایط
سخت» گردانیده شود .او همچنین گفته
است که از لیبیا ،این کشور واقع در شمال
افریقا ،تقریبا  200هزار انسان می خواهند
به اروپا فرار کنند .اما بر اســاس گزارش
روزنامه آلمانی «بیلد» ،کمیساریای عالی
پناهجویان ســازمان ملل متحد برآورد
کرده اســت که  100هزار انسان در حال
فرار به اروپا هستند .همچنان وزیر داخله
آلمان گفته اســت که وضعیت حاکم در
لیبیا دلیلی برای نگرانی است.
به همین دلیل هر دو وزیر داخله فشــار
باالی ایتالیا را شــدت بخشــیده اند تا
کنتــرول مرزی را شــدید تــر گرداند.
زوبوتکا ،وزیر داخله اتریش گفته اســت
که این «وظیفه ایتالیا» است تا مانع موج
جدید از پناهجویان از لیبیا به اروپا گردد
و به ویژه منطقه نهایت حســاس برینر را
باید حفاظت کرد( .دویچه وله)

تیم بایسکیل رانی دختران افغان در
مسابقات تور فرانسه اشتراک می کند

قرار است تیم ملی بایسکیل رانی دختران افغانستان در
مسابقات تور فرانســه اشتراک کند .عبدالصادق صادقی
رئیس فدراسیون بایســکیل رانی به رادیو آزادی گفت
که در این مســابقات پنج دختر اشتراک میکنند .آقای

صادقی افزود که اکنون تمرینات این تیم در کابل جریان
دارد و تا یک هفته دیگر عازم فرانسه خواهند شد.
تیم بایسکیل رانی دختران قبل از این به جایزه صلح نوبل
کاندید شده اند( .رادیو آزادی)

شکست لیورپول در بازی رفت نیمهنهایی
لیگ اروپا

یورگن کلوپ ،ســرمربی تیم فوتبــال لیورپول ،در پی
شکســت تیماش با نتیجه  ۱-۰از ویارئال در دیدار رفت
مرحله نیمهنهایی مسابقات لیگ اروپا ،گفت که لیورپول
در بازی برگشــت با «همه چیز» به ویارئال حمله خواهد
کرد.
لیورپول که در اســتادیوم ال مادریگا مهمان تیم ویارئال
بود ،با یک بازی منســجم دفاعی ،حملههای تیم میزبان
را محدود کرد.
اما ،شاگردان کلوپ ،مربی آلمانی قرمزها ،که با شکست
دادن بروســیا دورتموند به مرحلــه نیمهنهایی راه پیدا
کردهاند ،موفق نشــدند که تا پایان بازی دروازهشان را
بســته نگه دارند .در دقایق آخر بازی ،ضد حمله سریع
ویارئال تیم میزبان را صاحب گل کرد .دنیس سوارز پس

یافته و تیراندازی یا تبادل آتش قابل توجهی در کار نیست.
کشمکش و درگیری در حلب ،در روزهای گذشته دوباره باال
گرفت و اوج آن در روز چهارشــنبه بود که شفاخانه ای در
محله تحت کنترل شورشیان مورد حمله واقع شد .در این
حمله دستکم  ۳۰نفر از جمله شماری بیمار و کادر پزشکی
کشته شدند.
بان کی مون ،دبیرکل سازمان ملل ،حمله به مراکز غیرنظامی
را نقض توجیه ناشــدنی حقوق بینالملل و موازین انسانی
خوانده و خواهان محاکمه عامالن چنین جنایتی شده است.
وزیر خارجه آلمان ،فرانک والتر اشتاین مایر نیز اظهاراتی
مشابه بان کی مون بیان کرد و گفت که آتشبس را قبل از
همه ،دولت سوریه زیرپا گذاشت .اشتاین مایر افزود« :رژیم
اسد باید جدا تصمیم بگیرد که آیا میخواهد مذاکرات صلح
پیش برود یا این که ســوریه به «تلی از خاکستر « تبدیل
شود( .دویچه وله)

اتریش می خواهد
چین و روسیه از استقرار
«در حالت لزوم» مرز برینر شبکه ضد موشکی آمریکا در
را مسدود کند
کوریای جنوبی انتقاد کردند

اتریش در حال آمادگی بستن مرز برینر
با ایتالیا بــه منظور جلوگیــری از موج
پناهجویــان از لیبیا اســت .وزیرداخله
اتریش روز جمعه در پوتســدام با وزیر
داخله آلمان این مسأله را درمیان گذاشت.
توماس دیمیزیر ،وزیــر داخله آلمان در
قبال لیبیا ابــراز نگرانی کرده و با همتای
اتریشی اش یکجا فشــار باالی مقامات
ایتالیــا را افزایش داده اســت .ولفگنگ
زوبوتــکا ،وزیر داخله اتریش ،با اشــاره
به مرز برینر گفته اســت که این تنگنای
بزرگ برای بخش ترانسپورت بین جنوب
و شــمال اروپا مهم اســت .او در ادامه
گفته اســت« :ما می توانیم آمادگی برای
ساختن ســد را بگیرم اما ما نمی خواهیم
حصاری اعمار کنیــم ».او همچنین گفته
است که ما نمی خواهیم که یک «تصویر
منزوی» به وجود آید .اما ما می خواهیم به
صراحت نشان دهیم که اتریش می تواند
از «عبور غیرقانونــی» از مرز جلوگیری
کند و باید ایتالیــا از عبور پناهجویان از
لیبیا از مــرز نیز جلوگیری کند .به همین

از یک فرار ســریع وارد محوطه جریمه لیورپول شد ،و با
یک پاس در عرض توپ را به آدریان لوپز رساند تا او توپ
را به درون دروازه لیورپول هدایت کند.
ســرمربی لیورپول در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی
گفت« :االن وقت سرخوردگی نیســت .اگر بازیکنهای
بخواهند ،میتوانند برای  ۱۰دقیقه خشمگین باشند .اما،
بعد از آن بازی را پشت سرمان بگذاریم».
سرمربی  ۴۸ساله لیورپول ادامه داد« :راستش ،این بازی
رفت بود .اولین فکرم بعد از باخت این بود که ‹متاســفم،
اما هنوز تمام نشده .شــما هم باید به انفیلد بیایید ،و ما
آماده خواهیم بود›».
دیدار برگشت این دو تیم هفته آینده در استادیوم انفیلد
شهر لیورپول برگزار خواهد شد( .بی بی سی)

3

چین و روســیه از استقرار شبکه دفاع
ضد موشکی آمریکا در کوریای جنوبی
انتقاد کردند .روز جمعه ۱۰ ،ثور یانگ یی
و ســرگئی الوروف ،وزیران امور خارجه
چین و روســیه در یک نشست خبری
مشترک نصب شبکه دفاع ضد موشک
ثاد  THAADدر کوریای جنوبی را به
عنوان «دخالت بیگانــه در امور دریای
چین جنوبی و شبه جزیره کوریا» مردود
دانســته و از عزم خود برای مقابله برای
چنین رویکردی سخن گفتند.
در پی آزمایشهای موشکی اخیر کوریای
شمالی ،ایاالت متحده اعالم کرد که در
نظر دارد شــبکه موشکی ثاد را که برای
ردیابی و انهدام موشکهای برد کوتاه و
متوسط طراحی شده در کوریای جنوبی
مســتقر کند .مقامات کوریا و آمریکایی
گفتنــد که نصب این موشــکها صرفا
برای مقابلــه با حمالت احتمالی کوریای
شمالی اســت .با اینهمه ،وزیر خارجه
چین در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با

پوچتینو تا  2021در تاتنهام
ماندنی شد

سرمربی تاتنهام با سران این باشگاه به توافق رسید تا
قراردادش را تمدید کند و این مربی تا ســال  2021در
وایت هارت لین باقی خواهد ماند.
به نقل از اســکای اسپورت ،تاتنهام این فصل با هدایت
مائوریسیو پوچتینو شگفتی ساز شد و توانست عملکرد
خوبی از خود داشته باشد .این تیم هر چند شانس کمی
برای کسب قهرمانی دارد ولی با حضور در رده دوم لیگ
برتر سهمیه حضور مستقیم در رقابت های فصل آینده
لیگ قهرمانان را کسب کرده است.
در حالی که صحبت های زیادی درباره حضور پوچتینو
در منچســتر و پاری سن زرمن به گوش می رسید ،این
مربی ارجنتینی با سران این باشگاه توافق کرد تا سال
 2021قراردادش را با این تیم تمدید کند.
پوچتینوی  44ســاله یکی از موفــق ترین مربیان این
فصل فوتبــال اروپا و لیگ برتر بوده اســت .هر چند
تیم او به هیچ عنوان قهرمانی دســت نیافت و در لیگ
اروپا نیز با شکســت برابر دورتموند حذف شد .او قبال
در ســاوتهمپتون عملکرد خوبی داشت و در نهایت به
تاتنهام پیوســت و در اولین فصل حضــور در این تیم
به رده پنجم لیگ برتر رســید و به فینال جام اتحادیه
نیز صعود کرد که با شکســت برابر چلسی از رسیدن به
عنوان قهرمانی بازماند .او قصد داشت برای اولین بار از
ســال  1961این تیم لندنی را به قهرمانی در لیگ برتر
برساند ولی این لسترسیتی است که شانس زیادی برای
کسب عنوان نخست لیگ برتر دارد.

تیم منتخب نیمه نهایی لیگ
قهرمانان اروپا

یوفا تیم منتخب نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا را اعالم
کرد که در آن بازیکنان زیادی از اتلتیکومادرید به چشم
می خورد.
به نقل از سایت یوفا ،دور رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان
اروپا با برگزاری دو دیدار به پایان رســید که در دیدار
ل مادرید و منچسترسیتی در ورزشگاه
نخست بازی رئا 
اتحاد شــهر منچستر گلی نداشت و با تساوی بدون گل
به پایان رســید تا رئال در بازی برگشــت دست باال را
داشته باشد .در دیگر دیدار این مرحله اتلتیکومادرید
اســپانیا در خانه با یک گل زیبا توانست بایرن مونیخ را
شکست دهد تا در بازی برگشــت با اندوختهای با یک
گل به مصاف تیم آلمانی برود .یوفا طبق معمول بعد از
پایان هــر دور تیم منتخب لیگ قهرمانان اروپا را اعالم
کرد که این بار نیز بازیکنان زیادی از اتلتیکومادرید در
این تیم حضور دارند و جالــب این که هیچ بازیکنی از
بایرن مونیخ در تیم منتخب یوفا قرار نگرفته است .در
زیر تیم منتخب یوفا از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان
اروپا را میبینید.
دروازهبان :جو هارت (منچسترسیتی)
مدافعــان :په پــه (رئــال مادرید) ،ونســان کمپانی
(منچسترسیتی)  ،خوان فران (اتلتیکومادرید) و فیلیپه
لوئیس (اتلتیکومادرید)
ل مادریــد) ،فرناندینیو
هافبکها :کاســیمیرو (رئــا 
(منچسترسیتی) ،ســائول (اتلتیکومادرید) و فرناندز
(اتلتیکومادرید)
مهاجمــان :فرناندو تــورس (اتلتیکومادرید) و آنتوان
گریزمان (اتلتیکومادرید)
در بازی ایــن مرحله کریســتیانو رونالــدو به دلیل
مصدومیت نتوانســت تیمش را همراهــی کند و برای
اولینبار در منتخب یوفا جایی نداشت .او هر هفته بعد از
بازیهای رئال در تیم منتخب حضور داشت.

همتای روس خود گفت که «ما به شدت
نگران امکان اســتقرار شبکه موشکی
ثاد در کوریای جنوبی هســتیم زیرا
این اقدام بــه مراتب از حد نیاز دفاعی
کشورهای منطقه فراتر میرود ».دولت
چین نگران تالش آمریکا برای تقویت
متحدان خود در منطقه است در حالیکه
بر سر مالکیت بر آب های منطقه دریای
جنوبی چین بین تعدادی از کشورهای
منطقه از جمله چین اختالف وجود دارد.
آقای یانگ گفت که اســتقرار شبکه
ضد موشــکی باعث «تشدید تنش در
وضعیتی دشوار می شــود و میتواند
توازن اســتراتژیک منطقــه را مختل
کنــد ».وزیر خارجه چیــن گفت که
جهتگیری کشــورهای غیر مرتبط با
مسایل به نفع طرفهای اختالف به حل
مســاله کمکی نخواهد کرد بلکه الزم
است این کشورها «نقشی سازنده» در
حل و فصل اختالفات در مورد دریایی
جنوبی چین ایفا کنند( .بی بی سی)

دور دوم انتخابات برای
کرسی های باقیمانده
پارلمان ایران

حدود یک چهارم از کرسی های پارلمان ایران هنوز
خالی هســتند ،زیرا نامزدان هنوز اکثریت الزم را به
دست نیاورده اند .اکنون ایرانی ها با انتخابات نهایی
در مورد این کرســی های خالی تصمیم می گیرند.
اصالح طلبان بیشتر امیدوار اند.
در  21والیت این کشــور  17میلیون ایرانی که واجد
شرایط رای دهی هســتند به پای صندوق های رای
فرا خوانده شــده اند .انتظارمی رود نتایج نهایی به
روز شنبه اعالم شــود .روزیک شنبه سرنوشت 68
کرســی مجلس که هنوز خالی است وقطعی نشده
نهایی خواهد شد .تشکیل جلسات این پارلمان برای
آخر ماه می در نظر گرفته شده است.
در دور اول انتخابــات پارلمانــی در مــاه فبروری
حامیان حسن روحانی رئیس جمهور ایران موسوم به
اعتدالیون ومتحدان اصالح طلب آنها موفقیت های
قابل توجهی را دربرابر اصولگرایان به دســت آورند.
آنها توانسته اند همه  30کرســی تهران را به خود
اختصاص دهند اما نتوانسته اند اکثریت را به دست
آورند.
تمام نخبگان سیاسی اصولگرایان از پایتخت انتخاب
شــده اند .مجموعا  221نماینــده مجلس پارلمان
انتخاب شده اند.
در ایــن میان  103تن از اصولگرایــان و  95تن از
اصالح طلبان می باشند.
اصالح طلبــان در رای گیری کنونی به موفقیت های
بیشتری امیدوار اند .در حالی که اصولگرایان غربی
ها را دشــمن امپریالیســتی می بینند ویک جامعه
اســامی صرفا دور از غرب مــی خواهند ،اصالح
طلبان خواهان روابــط خارجی باز و روابط اقتصادی
خوب با غرب هستند .همچنین درسیاست فرهنگی
واجتماعی داخلی خواســتار آزادی ها بیشــتری
هستند( .دویچه وله)

تیم کرکت معلولین افغان برای
مسابقه با هند به آن کشور رفت

تیم ملی کرکت معلولین افغانســتان به هدف رقابت با
تیم ملی معلولین هند دیروز کابل را به قصد رفتن به آن
کشور ترک کرد.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان میگوید،
تیم ملی کرکت معلولین افغانســتان با تیم هند ســه

مسابقه بیست آوره را انجام میدهد.
به گفته او تیم ملی معلولین کرکت کشور از یک هفته قبل
تمرینات شان را در کابل انجام دادند .قبل از این تیم ملی
کرکت افغانستان تیم های ملی کرکت معلولین پاکستان و
بنگله دیش را شکست داده است( .رادیوآزادی)

صعود آتالنتاهاکس به دور یک چهارم نهایی
بازیهای پلی آف NBA

در ادامه بازیهای پلیآف لیگ  ،NBAصبح روز جمعه
یک بازی انجام شــد و آتالنتاهاکس به دور یک چهار
نهایــی صعود کرد .به نقــل از  ،ESPNصبح دیروز در
بازیهای پلیآف کنفرانس شرق ،آتالنتاهاکس با نتیجه
 ١٠٤بر  ٩٢بوستون سلتیکس را شکست داد.

در این بازی هاکس در کوارتر سوم  ٣٩امتیاز کسب کرد و
به پیروزی دست یافت .پاول میل ساپ با کسب  ١٧امتیاز
عملکرد خوبی برای این تیم داشت.
بدین ترتیب هاکس به یک چهارم نهایی صعود کرد و در
این دور با کلیولند کاوالیرز بازی خواهد کرد.

روبن ادامه فصل را از دست داد

آرین روبن به دلیــل مصدومیت نمی تواند در این فصل
برای بایرن مونیخ به میدان برود تا فصل برای او زود به
پایان برسد.
به نقل از دویچه وله ،آرین روبن بال هالندی بایرن مونیخ
یکی از بازیکنان خوب این تیم آلمانی در فصول گذشته
بوده است ولی او در این فصل نتوانسته است فرم خوب
خود را حفظ کند و اغلب با مصدومیت روبرو بوده است.
ادامه روند مصدومیت این بازیکن باعث شــده است تا
دیروز باشگاه بایرن مونیخ مصدومیت او را تایید و اعالم
کند این بازیکن دیگر نمی تواند در این فصل برای تیمش

به میدان برود.
از طرفی هالند در یورو  2016نیز غایب خواهد بود تا روبن
زمان بیشتری برای آمادهســازی خود برای فصل جدید
رقابت های باشگاهی داشته باشد .البته بایرن دغدغه ای
برای پر کردن جای او نــدارد چرا که ریبری به تازگی از
مصدومیت برگشته و داگالس کاستا نیز به خوبی از انجام
وظایف روبن و ریبری برآمده است.
بایرن مونیخ سه شنبه دو هفته دیگر باید در دور برگشت
لیگ قهرمانان اروپا برابر اتلتیکومادرید به میدان برود تا
شکست یک بر صفر در بازی رفت را جبران کند.

