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آتش بس حلب  72ساعت
دیگر تمدید شد

آتش بس موقت در حلب ،دومین شــهر بزرگ سوریه 72
ساعت دیگر تمدید شــد .این در حالی است که درگیری
ها در جنوب این شهر گسترش یافته است .در پی حمالت
هوایی بر یک کمپ بیجاشــدگان ،محکومیت های شدید
جامعه بین المللی ادامه دارد.
خبرگزاری رسمی ســوریه (ســانا) گفت که یک «رژیم
ســکوت»  -عبارتی که این خبرگزاری که این خبرگزاری
ترجیح می دهد از آن به جای آتش بس استفاده کند – در
حلب و بخش هایی از والیت الذقیه برای  72ســاعت دیگر
تمدید شــده است .این دوره آتش بس از ساعت یک صبح
روز شنبه آغاز شد.
در ایــن گزارش به نقل از وزارت دفاع روســیه که یکی از
نزدیک ترین متحدان نظامی دمشــق است ،آمده است که
این تصمیم فقط چند دقیقه پیــش از پایان آتش بس 48
ساعته و برای «جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع» گرفته
شد.
ایاالت متحده امریکا که نسبت به حکومت سوریه و روسیه
نظری انتقادی دارد ،از این خبر محتاطانه ابراز خوشــبینی
کرد.
جان کِربی ،ســخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده گفت:
«ما از این تمدید جدید آتش بس استقبال می کنیم .اما ما
می خواهیم به نقطه ای برسیم که دیگر مجبور به شمارش
ساعت ها نباشیم و در سرتاسر سوریه خصومت ها به پایان
برسد».
در این میان ،دیده بان حقوق بشــر سوریه که در بریتانیا
مســتقر اســت ،گفت که درگیری ها میان نیروهای رژیم،
جهادی ها و متحدین شان در جنوب شهر حلب بیش از 70
کشته در دو طرف برجای گذاشته است( .دویچه وله)

استقبال شهرداران نیویورک و
پاریس از انتخاب صادق خان

شهرداران بعضی از شهرهای بزرگ جهان از انتخاب شدن
صادق خان ،شهردار مسلمان لندن استقبال کردهاند.
بیل دو بالزیو ،شهردار نیویورک ،که از حزب دمکرات آمریکا
است ،گفته منتظر آن است همکاری خود را با شخصی که
مدافع ساخت خانه برای کم درآمدهاست ،شروع کند.
آن ییدالگو ،شهردار پاریس هم که از حزب سوشیال فرانسه
است نوشته مطمئن است شهردار انسانگرا برای لندنیها
فایده فراوان خواهد داشت.
صادق خان ،نامزد حزب کارگر ،به عنوان شــهردار جدید
لندن انتخاب شده و برای چهار سال اداره پایتخت بریتانیا
را به عهده خواهد داشت .بالول بوتو زرداری ،رییس حزب
مردم پاکستان در توییتر به آقای خان تبریک گفته و نوشته
پاکستانی_بریتانیاییها به تغییر مثبت نیاز دارند.
اریون والی ،شهردار آلبانی که در ماه فبروری با صادق خان
دیدار کرده بود از اولین شــهردارانی بود که انتخاب او را
تبریک گفت و نوشت «پیامی خوب به اروپا».
پیش از آنکــه نتیجه انتخابات اعالم شــود ،کارل بیلت،
نخست وزیر سابق سویدن توییت کرده بود که اگر [آقای]
ترامپ به ریاســت جمهوری آمریکا برسد ،صادق خان [به
دلیل مسلمان بودن] اجازه نخواهد داشت به ایاالت متحده
سفر کند .خبرگزاریهای ایران هم خبر انتخاب آقای خان
را منتشر و مسلمان بودن او را در تیترها برجسته کردهاند.
شــبکه خبر وابسته به صدا و ســیما هم زندگینامه او را
منتشر کرده است( .بی بی سی)

کشف بیش از  ۵۰گور دستهجمعی از قربانیان داعش در عراق
فرســتاده ویژه ســازمان ملل میگویــد این گورهای
دســتهجمعی میتواند ســند ‹جنایت جنگی› یا حتی
‹نسلکشی› باشد.
یک فرستاده سازمان ملل میگوید در بخشهایی از عراق
که پیشتر در اختیار داعش بودهاند ،تا کنون بیش از ۵۰
گور دستهجمعی پیدا شده است.
یان کوبیچ که از زمستان گذشته فرستاده ویژه دبیرکل
ســازمان ملل در امور عراق بوده است ،به شورای امنیت
سازمان ملل گفته اســت که این گورهای دستهجمعی،
«مدرک جنایتهای فجیع» بوده که گروه موسوم به دولت
اسالمی انجام داده است.
این گورهای گروهی در ماههای اخیر و پس از آن کشــف
شدهاند که این مناطق از گروه داعش پس گرفته شدهاند.
در یکی از جدیدترین موارد ،در ماه اپریل گورهایی در شهر
رمادی پیدا شدند که شاید بقایای جسد بیش از  ۴۰نفر در
آنها دفن شده باشد .آقای کوبیچ میگوید جامعه جهانی

حزب حاکم کوریای
شمالی پس از  ۳۶سال
کنگره تشکیل داد

حزب کمونیســت کوریای شمالی پس از
 ۳۶سال کنگره سراسری تشکیل داد .این
فرصتی بود تا رهبر جوان کشــور قدرت
خود را به نمایش بگذارد ،از برنامه هستهای
تجلیل کند و تحریمهــای غرب را بیاثر
بخواند .در کوریای شــمالی حزب حاکم
این کشــور از روز جمعه کنگره سراسری
تشکیل داده اســت .آخرین کنگره حزب
حاکم کمونیست (حزب کار) در سال ۱۹۸۰
برگزار شــد ،یعنی موقعی که رهبر کنونی
کیم جونــگ اون هنوز به دنیا نیامده بود.
رهبری کوریای شــمالی با رزمایشهای
پیاپی و آزمایش یــک «بمب هیدروژنی»
در ماه جنوری گذشته ،شگفتی و نگرانی
جهــان را برانگیخته و بر انزوای کشــور
افزوده اســت .با این که کارشناسان در
درستی ادعاهای تبلیغاتی رهبری کوریای
شمالی تردید دارند ،شورای امنیت سازمان
ملل در مارچ گذشته شدیدترین اقدامات

تحریمی را علیه کوریای شــمالی وضع
کرد.در کنگره اخیر حزب ،رهبر  ۳۳ساله
کشور ماجراجوییهای سیاسی زمامداران
کوریای شمالی را «قدرت» کشور و حاصل
«دســتاوردهای علمی و نظامی» قلمداد
کرد .نه دستور کار و برنامه هفتمین کنگره
حزب روشن است و نه مدت آن .روی هم
 ۱۳۰خبرنگار خارجی اجازه یافتهاند که در
سالن عمومی کنگره شرکت کنند ،یعنی
جایی که عکسهای بزرگی از رهبر کنونی،
پدر و پدربزرگش بر فراز جمعیت آویخته
اســت .رهبر جوان کشــور در نطق خود
کنگره حزب را «تاریخی و سرنوشتساز»
خواند که الگویی برای پیشرفت «انقالبی»
کشور خواهد بود.
او به طور عمده از برنامه هستهای کشور
خــود تجلیل کرد .کیــم رهبری حزب
کمونیست را در سال  ۲۰۱۱از پدر خود کیم
جونگ ایل به ارث برد( .دویچه وله)

تیم کابل قهرمان مسابقات بسکتبال
معلولین شد

در سلسله مســابقات بســکتبال معلولین دیروز تیم
کابل قهرمانی را از آن خود کرد .کبیر خوشــبین رئیس
فدراسیون معلولین افغانستان به رادیو آزادی گفت که در
رقابــت نهایی تیم کابل با امتیاز  ۴۸در برابر  ۴۶تیم مزار

را شکســت داد .این مسابقات میان هشت تیم از کابل و
برخی از والیات کشور شش روز قبل آغاز شده بود.
این مسابقات با حمایت کمیته بینالمللی صلیب سرخ در
کابل راه اندازی گردید( .رادیو آزادی)

زیدان :رونالدو و بنزما می توانند برابر
والنسیا بازی کنند

سرمربی رئال مادرید وضعیت دو مهاجم خود را برای بازی
برابر والنسیا خوب عنوان کرد .به نقل از آس ،رئال مادرید
در هفته سی و هفتم اللیگا یکشنبه میزبان والنسیا است.
زین الدین زیدان در نشســت خبری پیش از بازی گفت:
قرار گرفتن در فینال با کار گروهی امکان پذیر شد .تیم
خوب کار کرد .برای رسیدن به آن جنگیدیم .کار آسانی
نبود .با توجه به ســطح بازیکنان کسب هرچیزی ممکن
است .بازیکنان به خاطر همه چیز خوشحال هستند .در
اللیگا دو بازی باقی مانده است .بازی فردا مهم است .از
تیم صدرنشــین عقب هستیم و باید در این دیدار پیروز
شویم .سرمربی رئال مادرید درباره بازیکنان آسیب دیده

تیم اظهار کرد :زمانی که بازیکنی آسیب میبیند مشکل
وجود دارد .امروز سه بازیکن همراه تیم نخواهند بود .باید
ببینیم در بازی آینده چه شــرایطی خواهند داشت .زمان
کافی برای بهبودی بازیکنان تــا بازی فینال وجود دارد.
نبود بازیکن آسیب دیده امکان پذیر نیست .به خصوص در
پایان فصل این موضوع بیشتر دیده می شود .او والنسیا
را حریف آسانی عنوان نکرد و افزود :باید برای کسب سه
امتیاز تمام تالش خود را بــه کار ببریم و برای این دیدار
آماده هستیم .والنســیا حریف سرسختی است که خوب
بازی میکند .هدف ما این اســت که با برتری کامل بازی
را به پایان برسانیم.

پیروزی کلیولند و سنآنتونیو در پلیآف
NBA
صبح دیروز در ادامه بازی های پلی آف  ،NBAدو بازی
انجام شــد که در آنها کلیولند و سن آنتونیو به پیروزی
دست یافتند .به نقل از  ،ESPNدر ادامه بازی های پلی
آف کنفرانس شرق ،کلیولند کاوالیرز با نتیجه  ١٢١بر ١٠٨
آتالنتا هاکس را شکست داد .در این بازی ،چانینگ فرای
با ثبت  ٢٧امتیاز بهترین عملکرد را برای کاوالیرز داشت.
این ســومین بازی کاوالیرز و هاکــس در دور یه چهارم
نهایی بود .بدین ترتیب کاوالیرز ســه بر صفر از هاکس
پیشــی گرفت .در تنها بازی کنفرانس غرب نیز ســن
آنتونیو اسپرز با نتیجه ی  ١٠٠بر  ٩٦اوکالهاما سیتی تاندر
را شکســت داد .در این بازی کاهی لئونارد برای اسپرز
درخشید .او  ٣١امتیاز کسب کردو  ١١ریباند داشت .این
ســومین بازی دو تیم در دور یک چهارم نهایی بود و در
حال حاضر اسپرز دو بر یک نسبت به تاندر برتری دارد.

باید «برای حسابکشیدن» از جنگجویان داعشی اقدام
عملی کند .نیروهای عراقی در دسمبر گذشته بخشهایی
از رمادی را از گروه «دولت اســامی» پس گرفتند .این
شهر یک سال پیش به دست پیکارجویان افتاده بود .پس
از چند هفته مقاوت پراکنده ،فبروری گذشته این شهر به
طور کامل به اختیار نیروهای حکومتی در آمد.
گورهای دستهجمعی در نزدیکی سنجار در شمال عراق،
نزدیکی انبار در غرب عراق و در تکریت در شمال عراق
هم پیدا شدهاند.
افرادی که بقایایشــان در این گورها پیدا شده ،از جمله
شامل عشایر ،ســربازان عراقی ،زنان و افرادی از اقلیت
یزیدی بودهاند.
گورهای دســتهجمعی همچنین در بخشهایی از سوریه
که در دست گروه «دولت اسالمی» بودهاند ،پیدا شدهاند.
یان کوبیچ ،نماینده ویژه سازمان ملل در کمکرسانی به
عراق است( .بی بی سی)

منبع درز اسناد پاناما
سکوتش را شکست

درز گســترده اسناد محرمانه نشــان داده است که
چهطــور قدرتمندان و ثروتمنــدان از گریزگاههای
مالیاتی استفاده میکنند تا ثروتشان را پنهان کنند.
منبع درز ‹اســناد پاناما› که ناشــناخته مانده ،برای
نخســتینبار سکوتش را شکســته است و گفته که
اگر به او مصونیت قضایی داده شــود ،حاضر است با
نهادهای قضایی همکاری کند تــا متخلفان پیگرد
شوند .این فرد با نام مستعار «جان دو» در یک بیانیه
 ۱۸۰۰کلمهای توضیح داده اســت کــه هیچگاه برای
دستگاههای جاسوســی یا دیگر نهادهای دولتی کار
نکرده است .این افشــاگر در آغاز بیانیهاش نوشته
اســت که «نابرابری در درآمد» از انگیزههای او برای
این افشاگری بوده است.
«اسناد پاناما» شامل تعداد زیادی سند محرمانه بوده
است که یک ماه پیش منتشــر شد و نشان میدهد
کــه قدرتمندان و ثروتمندان چگونه با اســتفاده از
گریزگاههای مالیاتی ،ثروت خود را مخفی کردهاند.
این اســناد از یکی از پنهانکارترین شرکتهای دنیا
درز کرده اســت؛ بنگاهی حقوقــی در پاناما به نام
موساک فونسکا.
این بنگاه حقوقــی میگوید هیچ کار نبایســتهای
نکرده است و میگوید این اســناد هم با هکشدن
رایانههایش فاش شدهاند .این  ۱۱.۵میلیون سند اول
به دست روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ افتادند
و این روزنامه ،آنها را در اختیار کنسرسیوم بینالمللی
روزنامهنگاری تحقیقی گذاشــت .بــا همکاری این
کنسرسیوم صدها روزنامهنگار ،از جمله از بیبیسی،
برای ماهها مخفیانه بر این اسناد کار کردند .در «اسناد
پاناما» ،داراییهای پنهانشــده صدها سیاستمدار،
مقام رسمی ،رهبران سابق و حال ،ستارگان و مشاهیر
فاش شد .در این اسناد نام بیش از  ۲۰۰هزار شرکت و
بنیاد صوری فاش شده است که برای گریز از مالیات
در نقاط مختلف جهان بر پا شدهاند( .بی بی سی)

انریکه :ممکن است این
هفته قهرمان شویم

سرمربی بارسلونا معتقد اســت امکان دارد تیمش این
هفته قهرمان شود.
به نقل از آس ،بارســلونا یکشنبه در هفته سی و هفتم
اللیگا به مصاف اســپانیول می رود .لوییس انریکه در
نشســت خبری پیش از داربی کاتالونیا گفت :بازی های
این چنینی خاص هستند.
اکنون ما در دو هفته به پایان اللیگا در شــرایط سختی
قرار داریم .باید تمام امتیازات این دو بازی را کســب
کنیم .این دیدار نقش خیلی مهمی در کســب قهرمانی
ما دارد .وضعیت روحی و روانی بازیکنان تاثیری مهمی
در بازی تیم دارد.
امتیازات و برتری خود را از دست دادیم اما آن به خاطر
گذراندن شــرایط خوب یا بد نبود .حریفان بازی های
خود را با پیروزی پشت سر می گذارند و جام برای تیمی
خواهد بود که در هفته سی و هشتم پیروز شود.
سرمربی بارســلونا درباره ســه داربی برگزار شده در
جنوری اظهــار کرد :عالقه ای ندارم در این باره صحبت
کنم .شــاید به درد ما بخورد چون سرمربیها تغییری
نکرده اند اما برخی چیزها مثل سیستم تیم عوض شدند.
بعضی از داربی ها پر ســر و صدا هستند .ما باید روی
قدرت خود تمرکز کنیم .از تنش این بازی آگاه هستیم.
هوداران می دانند چگونه تیم خود را تشویق کنند.
او دربــاره قهرمانی احتمالی در ایــن هفته گفت :فردا
فرصت آن را خواهیم داشت .دوست ندارم درباره چیزی
که مطمئن نیســتم اتفاق خواهد افتاد یا نه حرف بزنم.
ممکن است این اتفاق روی ندهد.
باید بر کســب امتیازات الزم تمرکز کنیم تا بدانیم می
توانیم قهرمان شویم یا نه.

برلوسکونی میالن را
میفروشد

مالک میالن اعالم کرد ســرانجام قصد فروش کامل این
باشگاه را دارد.
به نقل از آس ،سیلویو برلوسکونی امروز در مصاحبهای
از آینده میالن صحبت کرد .او گفت :قصد فروش میالن
را دارم اگر کســی به من میگوید برای این کار عجله
دارم باید به او پاسخ دهم که از یک سال پیش در تالش
هســتم این کار را انجام بدهم و میخواهم میالن را به
دستان کســی بسپرم که آینده باشگاه را به عنوان یک
تیم برتر تضمین کند.
مالک ایتالیایــی از ماهها پیش به دنبال یک شــخص
مناســب میگردد .او با شرکتهای چینی تماس برقرار
کرد .همچنین توافق اولیه با یک سرمایهگذاری تایلندی
به نام بی تاچئوبل را چند ماه پیش اعالم کرد.
برلوســکونی از نتایج و جایگاه این فصل میالن (رتبه
هفتم) در ســری  Aانتقاد کرد و گفــت :من همچون
طرفداران این تیم میالن را از صمیم قلب دوســت دارم
و از قرار گرفتن این تیم در شــرایط رنج میبرم .شاید
بیشتر از آن باشــد چون هزاران میلیون یورو برای این
باشــگاه و خرج کردهام .سال گذشته  152میلیون یورو
هزینه کردم.
او افزود :تاکنون وضعیت میالن به بدی این فصل نبوده
است .به همین خاطر سینیشا میهایلوویچ صربستانی را
بر کنار شد .با حضور کریستین بروکسی شرایط میالن
کمی بهتر شــد و همچنین باعث شد که به فینال جام
حذفی بیشتر امیدوارتر باشیم .از هواداران میخواهم از
سرمربی جدید خود حمایت کنند.

کنیا دو اردوگاه بزرگ
پناهجویان را میبندد

دولــت کنیا در نظــر دارد دو اردوگاه
عظیم در این کشور را به دلیل ترس از
تروریســم ببندد .این اردوگاهها عمدتا
سکونتگاه کسانی هستند که از جنگ
داخلی در ســومالیا گریختهاند .در این
دو اردوگاه حــدود  ۶۰۰هزار نفر زندگی
میکنند.
کنیا به صــورت ناگهانی تصمیم گرفت
برنامــه بســتن بزرگتریــن اردوگاه
پناهجویان در جهان را عملی ســازد.
دولت کنیا اداره دولتی رسیدگی به امور
پناهجویان را منحل کرد و در حال حاضر
سرگرم کار بر روی بستن هر چه سریعتر
اردوگاه داداب ( )Dadaabاست .عالوه
بر آن اردوگاه  ۲۰۰هــزار نفری کاکوما
( )Kakumaنیز تعطیل خواهد شد .به
گزارش روزنامه «د استاندارد» ،سازمان
حقوق بشری دیدهبان حقوق بشر از این
تصمیم انتقاد کرده است .بیل فرلیک،
کارشــناس امور پناهجویــان در این
سازمان میگوید ،کنیا نباید پناهجویان
را به حال خود رها کند .کنیا در سالهای

گذشــته در مجموع  ۶۰۰هزار پناهجو
بهویژه از سومالی پذیرفته است .طبق
گزارش «د استاندارد» ،کارانیا کیبیچو،
معــاون وزارت داخله کنیا میگوید ،با
پذیرش این تعداد پناهجو کنیا بارهای
اقتصادی و امنیتی را از دوش منطقه و
جامعه بینالمللی گرفت و بر دوش خود
حمل کرد .به گفته او ،کنیا این تصمیم
را برای حفاظــت از امنیت داخلی در
این کشور اتخاذ کرده است .دولت به
اعضای گروه تروریستی الشباب مظنون
است و تصور میکند عدهای از آنها به
عنوان پناهجو وارد این کشور میشوند
و برای حمالتی در کنیــا برنامهریزی
میکنند .دیدهبان حقوق بشر از تصمیم
برای تعطیلی این دو اردوگاه انتقاد کرده
است .این سازمان مقامهای امنیتی کنیا
را به اذیت و آزار ســومالیاییها متهم
کرده اســت.بیل فرلیــک از دیدهبان
حقوق بشــر در عین حــال میگوید،
تهدیدهای ناشــی از سازمان الشباب
واقعیت دارد( .دویچه وله)

باز محمد مبارز در برابر حریف
روسی اش قرار میگیرد

قرار اســت باز محمد مبارز قهرمــان مبارزات رزمی
افغانســتان امروز در برابر حریف روسی اش به میدان
مبارزه داخل شود.
نور اهلل شاهرخی رئیس فدراســیون ورزش های رزمی
افغانســتان به رادیو آزادی گفت که باز محمد مبارز با
مکسیم ککتوف دیروز وزن کشی را انجام دادند و امشب

ساعت  ۸:۰۰به وقت افغانستان به رقابت میپردازند.
این مبارزه در صالون رييوو در شهر لينينسكي پروسپيكت
روسیه انجام میشود.
باز محمد مبــارز بیش از پنج بار در مبارزات حرفه یی بر
حریفانش غلبه کرده اســت که آخرین آن شکست یک
قهرمان مبارزات رزمی روسیه بود( .رادیو آزادی)

شکست وستهام و چلسی در لیگ جزیره
با شکست وستهام و چلســی رقابت های هفته سی و
سوم لیگ برتر ادامه یافت.
هفته سی و هفتم رقابتهای لیگ برتر با برگزاری چند
دیدار ادامه یافت .دیدارهایی که با قهرمانی لسترسیتی
تشریفاتی اســت و رقابت تنها برای کسب سهمیه لیگ
قهرمانان و فرار از منطقه سقوط است.
در یکی از دیدارهای برگزارشــده وســتهام تیم ششم
جدول که امیدوار به کســب سهمیه لیگ قهرمانان بود
بد موقعی شکســت خورد و در خانه با نتیجه  4بر یک
برابر ســوانزی باخت .در این دیدار کی سئونگ یئونگ،
وین روتلج ،آندره آیو و بافه تومبی گومیس برای سوانزی
گلزنی کردند و کینگزلی گل به خودی زد تا وستهام یکی
از گل های خورده را پاسخ دهد .با این نتیجه رویای کسب
سهمیه لیگ قهرمانان برابر وستهام به پایان رسید و این
تیم باید امیدوار به کسب سهمیه لیگ اروپا باشد.

در دیگر دیدار ساندرلند که برای فرار از سقوط به دسته
پایین تر تالش میکرد در خانه با نتیجه  3بر  2چلسی را
شکست داد .در این دیدار دیگو کاستا و نمانیا ماتیچ در
نیمه نخست برای چلسی گلزنی کردند و وهبی خضری در
نیمه نخست با شوتی دیدنی دروازه کورتوا را باز کرد .در
نیمه دوم نیز اشتباه جان تری باعث شد تا بورینی گل دوم
را به ثمر برســاند و در ادامه جرمن دفو روی غفلت خط
دفاع چلسی گل سوم را نیز به ثمر رساند تا این دیدار با
برتری  3بر  2ساندرلند به پایان برسد تا ضعف خط دفاع
چلســی در این فصل بیش از پیش نمایان شود و نشان
داده شود که آنتونیو کونته کار سختی برای ترمیم آن در
فصل جدید دارد.
دیدار استون ویالی از پیش ســقوط کرده و نیوکاسل با
تساوی بدون گل به پایان رسید و استوک سیتی با نتیجه
 2بر یک برابر کریستال پاالس شکست خورد.

