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جاپان :تصویر خبرنگار گروگان در
سوریه واقعی است
مقامات جاپانی از موثق بودن تصویر جدیدی که از یک خبرنگار اسیر در
سوریه منتشر شده ،خبر دادهاند.
در این تصویر که روز یکشنبه  ۲۹می منتشر شد جومپی یاسودا ،خبرنگار
جاپانی با ریشــی انبوه دیده میشود که کاغذی در دست دارد که بر روی
آن نوشته شده« :لطفا کمک کنید .این آخرین شانس من است».
گفته شده که آقای یاسودا در ماه جوالی سال گذشته از سوی پیکارجویان
جبهه نصرت که از متحدان القاعده بشمار میروند ،ربوده شد.
دولت جاپان پیشتر گفته بود که هر کاری برای کمک به این خبرنگار انجام
میدهد.
فومیو کیشیدا ،وزیر خارجه جاپان ،گفته است« :ما معتقدیم که این عکس
متعلق به یاسوداست».
سخنگوی دولت جاپان گفته که دولت این کشور با توسل به شبکه وسیعی
از اطالعات هر کاری را که بتواند در این باره انجام میدهد.
در ماه مارچ ســال جاری ویدیویی از آقای یاسودا منتشر شد که در آن
ظاهرا دولت جاپان را به نادیده گرفتن وضعیتش متهم کرده بود.
سال گذشته گروه موسوم به دولت اســامی (داعش) در سوریه ،کنجی
گوتو ،خبرنگار جاپانی و هارونا یوکاوا دیگر شهروند این کشور را سربرید.
کشته شــدن این دو شهروند باعث شــد که دولت جاپان متهم شود که
سرنوشت این دو گروگان داعش را نادیده گرفته است.
خبرگزاری کیودو جاپان به نقل از منبعی که نامی از آن برده نشده و ادعا
شده که دالل جبهه نصرت است گفته که در صورتی که دولت جاپان حاضر
به مذاکره نشود ،آقای یاسودا به داعش تحویل داده میشود( .بی بی سی)

مذاکرهکننده ارشد
مخالفان سوری کناره
گیری کرد

محمد علوش مذاکره کننده ارشد ائتالف
گروه های مخالف سوریه با ناکام خواندن
مذاکرات صلح کناره گیری کرده است.
آقای علــوش از «کمیته عالی مذاکرات»
گفت که گفتوگوها به راه حلی سیاســی
منجر نشده و وضعیت ناگوار سوری ها در
نواحی تحت محاصره را بهتر نکرده است.
ایــن کمیته در مــاه آوریــل مذاکرات
غیرمســتقیم با هیات نمایندگی دولت
ســوریه که با میانجیگری سازمان ملل
در ژنو انجام می شــد را معلق کرد .هنوز
تاریخی برای از ســرگیری این مذاکرات
تعیین نشده اســت .آقای علوش گفت:
«ســه دور گفتوگوها به دلیل یکدندگی
رژیم و ادامه بمباران هــا و تعرض علیه
مردم سوریه ناموفق بوده است ».کمیته
عالی مذاکرات که مورد حمایت عربستان
سعودی است چند ماه است که نسبت به
پیشرفت مذاکرات ژنو ابراز سرخوردگی

می کند .این کمیته از نرســیدن کمک
های کافی انساندوستانه به نواحی تحت
محاصره ،کند بودن روند آزادی زندانیان
سیاسی و غیبت هرگونه تحرکی به سوی
گذار سیاسی در ســوریه و خروج بشار
اسد از قدرت عصبانی بوده است.
یک آتشبس سراسری میان شورشیان
و دولت کــه با میانجیگــری آمریکا و
روســیه به دست آمد هنوز رسما برقرار
است ،اما اغلب نقض می شود .استعفای
آقای علوش می تواند باعث خروج شمار
بیشتری از اعضای این کمیته شود.
گزارش ها حاکیست که یک عضو دیگر
کمیته عالی مذاکرات بــه کناره گیری
احتمالی خود اشاره کرده است.
بیش از  ۲۵۰هزار نفر از مردم سوریه در
طول جنگ داخلی چند ساله این کشور
کشــته و حدود  ۱۱میلیون نفر وادار به
ترک خانه هایشان شده اند( .بی بی سی)

انتقاد اردوغان از بکارگیری
وسایل پیشگیری از بارداری

رئیسجمهور ترکیه از استفاده خانوادههای مسلمان از
وسایل جلوگیری از بارداری انتقاد کرد .او که از موافقان
افزایش جمعیت ترکیه اســت ،در مورد پیشگیری از
حاملگی ناخواسته گفت که هیچکس حق ندارد در «کار
خدا» دخالت کند.
رجب طیب اردوغان -،رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه
در یک ســخنرانی تلویزیونی گفت مسلمانان نباید از
وسایل کنترل بارداری استفادهکنند.
او با بیان اینکه هیچ خانواده مسلمانی نباید از بچهدار
شــدن جلوگیری کند ،افزود« :کسی نباید در کار خدا
دخالت کند».
رییسجمهور ترکیــه همچنین گفت« :ما در راه خدا و
پیامبر اســام حرکت میکنیم و پیامبر گفته است که
بهشت زیر پای مادران است».
اردوغان در طول سالهای گذشته بارها از کنترل زاد و
ولد انتقاد و از داشــتن خانوادههای پر جمعیت حمایت
کرده است .رییسجمهور  ۶۴ساله ترکیه دارای  ۴فرزند
است.
او در ســال  ۲۰۱۴کنترل جمعیت را «خیانت» به ملت
ترکیه خواند و داشــتن حداقل ســه فرزنــد را برای
خانوادههای تــرک توصیه کرد .در ســالهای اخبر
انتقادها از اردوغان و حزب عدالت و توسعه در مسایل
مهم اجتماعی و سیاســی از جمله مســائل مربوط به
حقوق زنان افزایش یافته است( .دویچه وله)

قهرمانی همیلتون در گرندپری
فرمول یک موناکو

لوئیز همیلتون با قهرمانی در مسابقات گرند پری فرمول
یک موناکو توانســت اولین قهرمانی فصل خود را کسب
کند.
به نقل از یورو اسپورت ،لوئیز همیلتون با قهرمانی در گرند
پری موناکو به قهرمانیهای پیاپی نیکو روزبرگ پایان داد.
همیلتون بعد از این قهرمانی گفت :من برای چنین روزی

دعا کردم و بسیار خشنودم.
ایــن قهرمانی چهل و چهارمیــن قهرمانی همیلتون در
دوران فعالیت حرفهای او بود .او از اکتبر گذشته تاکنون
قهرمان نشده بود.
مســابقه گرند پری موناکو در شرایط آب و هوایی نسبتا
نامساعدی برگزار شد و در طول این مسابقه باران میآمد.

قرارداد  4ساله راشفورد با منچستریونایتد

مارکوس راشــفورد قرارداد  4سالهای با منچستریونایتد
امضا کرد.
مهاجم جوان تیم فوتبال منچستریونایتد که در نیم فصل
دوم به ترکیب اصلی این تیم راه یافت و با عملکرد خوب
خود توانست در فهرســت تیم ملی انگلیس برای یورو
 2016هم قرار بگیرد ،قرارداد خود را تا  4ســال دیگر با
شیاطین سرخ تمدید کرد.

راشفورد که تنها  18سال دارد ،رکورد جالبی در فعالیت
حرفهای کوتاه مدت خود ثبت کرده است .او در نخستین
بازیهای منچســتریونایتد در لیگ اروپــا و لیگ برتر
انگلیس و همچنین در نخســتین بازیاش برای تیم ملی
انگلیس گلزنی کرد تا توجه همگان را به خود جلب کند.
او قرارداد  4ســاله جدیدی با منچستریونایتد امضا کرده
که طی آن حقوق هفتگی  25هزار پوندی دریافت میکند.

توافق ایگواین با لیورپول

روزنامه دیلی میرر انگلیس دست به افشاگری بزرگی زد و
از توافق باشگاه لیورپول با ستاره ارجنتینی ناپولی سخن
به میان آورد.

گونسالو ایگواین ،ســتاره ارجنتینی ناپولی در فصلی که
گذشت عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت .او در
 35بازی که برای ناپولی در رقابتهای سری  Aبه میدان
رفت توانســت  36گل به ثمر برساند تا با اختالف زیادی
نسبت به دیگر بازیکنان به عنوان بهترین گلزن انتخاب
شود .هر چند ایگواین با ناپولی دو سال دیگر قرارداد دارد
اما خبرهای زیادی درباره جدایی او به گوش میرسد و به
نظر می رســد که خود این بازیکن ارجنتینی هم دوست
داشته باشد بازی در تیم بزرگتری را تجربه کند .روزنامه
دیلی میرر انگلیس دست به افشاگری بزرگی زد تا جایی
که اعالم کرد ایگوایــن تیم بعدی خود را انتخاب کرده و
فصل بعد برای لیورپول به میدان خواهد رفت.
خبر پیوســتن ایگواین به لیورپول هواداران این تیم را
شوکه کرده چرا که انتظار نداشتند که این بازیکن بزرگ با
وجود پیشنهادهای خوبی که از پاری سن ژرمن ،آرسنال
و منچستر یونایتد دارد در نهایت قرمز پوشان آنفیلد را
انتخاب کند.

افزایش شمار قاچاقبران
انسان در مرز اتریش و آلمان

در آغاز سال جاری میالدی ،وضعیت در مرز آلمان با اتریش
تا حدی آرام شد .اما ادامه مسدود ماندن مسیر بالقان باعث
شده است که شمار بیشتر مهاجران برای رسیدن به آلمان
به قاچاقبران انسان پول بپردازند.
چند ماه بعد از مسدود شدن مسیر بالقان ،شمار قاچاقبران
انسان در مرز ایالت بایرن آلمان با اتریش بار دیگر افزایش
یافته اســت .مدیریت پولیس آلمان فدرال روز دوشنبه در
مونشن گزارش که در ماه اپریل حدود  850مهاجر به آلمان
رســیده اند ،در حالی که در ماه جنوری این شمار فقط به
 90تن می رسید .همواره شمار بیشــتر قاچاقبران انسان
دستگیر می شوند .در حالی که در ماه های جنوری تا مارچ
حدود  50قاچاقبران دستگیر شــدند ،در ماه اپریل شمار
قاچاقبران دستگیر شده  80تن بوده است .برای جلوگیری
از فعالیت قاچاقبران ،پولیس آلمان فدرال همراه با پولیس
ایاالت از چندی به این سو به صورت فزاینده گذرگاه های
مرزی همه شاهراه ها و ســرک های ایاالت را نیز کنترول
می کنند .روز دوشنبه منطقه «کیرشدورف ام این» اتوبان
«بی  »12که فقط چند کیلومتر از مرز با اتریش فاصله دارد،
در مرکز کنترول پولیس آلمان قرار داشت .چندین مهاجر
در ســاعات صبح دیروز در حاشیه سرک «بی  »12نشسته
بودند .در این هنگام نیروهــای پولیس فقط چند کیلومتر
دورتر مشــغول آمادگی یک کنترول شدید بودند .احتماالً
قاچاقبران از این کنترول آگاه شــده بودند و به این دلیل
مهاجران را کمی دورتر از یک پارک موتر به حال خود رها
کرده و فرار کردند( .دویچه وله)

قتل  ۱۱نفر به ضرب گلوله
در ونزوئال

مقام های ونزوئالیی می گویند مردان مسلح  ۱۱نفر از جمله
سه نوجوان و یک شهروند کلمبیایی را به قتل رسانده اند.
آنها می گویند که مهاجمان ناشــناس روز شنبه در ایالت
غربی تروهیلو به قربانیان دســتور دادند از خانههایشان
خارج شوند و بعد آنها را به ضرب گلوله کشتند.
مهاجمان سپس با موتور سایکل و خودرو از صحنه گریختند.
ســازمان های غیردولتی می گویند کــه با افت بهای نفت
و فرو رفتن کشــور در رکود اقتصــادی ،میزان جرایم در
ونزوئال درحال افزایش است .ســال گذشته گروه «نظارت
بر خشــونت» در گزارشی گفت که در سال  ۲۴ ،۲۰۱۴هزار
و  ۹۸۰مرگ خشــونتبار در این کشور روی داد که معادل
سرانه  ۸۲قتل در هر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت بود .این رقم در
سال پیش از آن  ۷۹نفر برای هر  ۱۰۰هزار نفر بود.
این سازمان غیردولتی می گوید که این ارقام شبیه آمارهای
قتل در کشوری است که درگیر جنگ باشد.
دولت یافته های این گروه را زیر ســوال برده و می گوید
میزان جرایم خیلی کمتر است( .بی بی سی)

کواچیچ :به شدت به میالن
عالقه دارم

ســتاره رئال مادرید هر چند تاکید کرد که دوست دارد
در این تیم بماند اما پیوستنش به میالن را هم رد نکرد.
به نقل از ســایت اینتر نیوز ،متئو کواچیچ در آخرین
روزهای فصل جابجایی تابستانی سال قبل از اینتر جدا
شــد تا پیراهن رئال مادرید را بر تــن کند اما در این
تیم بزرگ اســپانیایی زیاد فرصت بازی به این هافبک
کروات نمی رسد.
زین الدین زیدان ســرمربی رئال مادریــد حتی نام
کواچپچ را در فهرســت  18نفره برای دیدار با اتلتیکو
مادرید در فینال لیــگ قهرمانان اروپا قرار نداد و این
باعث شده تا شــایعههای زیادی درباره جدایی او به
گوش برسد.
یکی از باشــگاههایی که به جذب کواچیچ عالقه دارد
میالن است .این بازیکن کروات در واکنش به بازگشت
به فوتبال ایتالیا گفت :من به شــدت به شــهر میالن
عالقه دارم و احتمال هر اتفاقی در فوتبال وجود دارد.
با این حال باید بگویم که دوســت دارم به حضور خود
در رئال ادامه دهم .من رئال را دوســت دارم و اصال به
حضور در تیم دیگری فکر نمی کنم.
او درباره این ســوال که چرا که در فهرست رئال برای
دیدار حســاس برابر اتلتیکو مادرید قرار نگرفت این
گونه پاســخ داد :من تنها  22سال سن دارم و از جوان
ترین بازیکنان تیم هســتم .مهم این اســت که رئال
توانســت قهرمانی در لیگ قهرمانان را به دست آورد.
من  5ســال دیگر با رئال قرارداد دارم .با این حال در
فوتبال احتمال هر اتفاقی وجود دارد هر چند دوســت
دارم در رئال بمانم .دیگر نوبت فکر کردن به یورو 2016
است و باید نهایت تالش خود را به کار گیرم تا عملکرد
خوبی در تیم ملی کرواسی داشته باشم.

سرنا ویلیامز :خطر «زیکا»
جدی است

سرنا ویلیامز بعد از برد در مسابقات اپن فرانسه درباره
مساله «زیکا» در المپیک ریو گفت که این خطر جدی
است.
به نقل از سایت  ،Chronicleسرنا ویلیامز در مصاحبه
خود در اپن فرانســه ،گفت :مساله «زیکا» در ذهن من
بود .من باید در المپیک از خودم بســیار مراقبت کنم.
این مساله جدی است.
این در حالی اســت که نواک جوکوویچ اعالم کرده بود
که لغو شــدن المپیک به دلیل «زیکا» غیر قابل تصور
است ،اما این خطر وجود دارد و باید اطالعات بیشتری
درباره آن کسب کند.
این اظهار نظرها در حالی است که اوایل هفته تعدادی
از متخصصان سالمت به سازمان جهانی بهداشت نامه
نوشتند و درخواســت کردند که المپیک ریو به تاخیر
بیفتد یا لغو شــود .آنها معتقدند که برگزاری المپیک
باعث افزایش شیوع «زیکا» در سراسر دنیا میشود.
این متخصصان اعــام کردند که برگزاری المپیک ریو
بیمسئولیتی در قبال سالمت جهانی به شمار میرود.
با این حال ســازمان جهانی بهداشت درخواست این
افراد را رد کــرد و اعالم کرد که برگــزاری المپیک
تاثیری بر شیوع «زیکا» نخواهد داشت و رعایت نکات
بهداشــتی در ســفر میتواند از انتقال بیشتر بیماری
جلوگیری کند.
تعدادی از تنیس بازان حرفهای از جمله جان ایســنر
آمریکایــی ،دومینیک تیم اتریشــی ،برناردو تومیک
استرالیایی ،فلیسیانو لوپز اسپانیایی اعالم کردهاند که
در المپیک ریو شرکت نمیکنند.

نیونازی اتریشی می خواست
همه پناهجویان را بکشد

کوماندوهای پولیــس اتریش یک عضو
«نیونازی» ها را به ظن طراحی کشــتار
پناهجویان بازداشــت کرد .پولیس می
گوید کــه از منزل این فرد ســاح های
مختلف النــوع و مهمات نیز به دســت
آمده است .پولیس در یک اعالمیه خبری
گفته است که این جوان  20ساله به گونه
«متواتر به دوستان خود گفته بود که می
خواهد همراه با سالح دست داشته خود
همه پناهجویان را در اردوگاه شان به قتل
برساند».
پولیس همچنان بیان داشته است که این
جوان با اســتفاده از اصطالحات منحصر
به «نیونازی ها» دو پیام به دوستان خود
فرستاده که در آن از «ایدئولوژی ناسیونال
سوسیالیست» تذکر به عمل آمده بود.
در عملیاتــی که از طــرف پولیس برای
بازداشت این جوان بر منزل او در منطقه
لینزلند صورت گرفت ،نیروهای امنیتی در

نتیجه بازرســی های خود ،یادگارهای از
زمان جنگ نازی ها را نیز به دست آوردند.
در این عملیــات کوماندو های ویژه واحد
«کوبرا» نقش اساسی داشته که توانستند
در اوایل روز جمعه او را از نزدیکی منزلش
بازداشت کنند .در سال گذشته نزدیک به
 90هزار تقاضای پناهندگی در اتریش به
ثبت رسیدند که این رقم ،اتریش را پس
از آلمان در رده دوم در میان کشــورهای
اتحادیــه اروپا قرار می دهــد .این آمار
تقریبا یک دهم پناهجویانی است که وارد
آلمان و کشورهای اسکاندیناوی شده اند.
یک شنبه گذشته نیز یک مرد مرتبط به
«نیونازی ها» با تفنگ کالشنیکوف در یک
کنسرت باالی تماشاگران آتش گشود .این
حمله در ایالت فورالبرگ در شرق اتریش
انجام شــد .مهاجم پیش از خودکشی دو
تن را به قتل رسانده و دوازده تن دیگر را
زخمی کرد( .دویچه وله)

بریتانیا در یک سال به رژیمهای
سرکوبگر سه میلیارد دالر سالح
فروخته است

یک هفتهنامه بریتانیایــی گزارش داده
که میزان فروش ســاح این کشــور به
دولتهایی که به دلیل وضعیت نامناسب
حقوق بشر در فهرست وزارت امور خارجه
این کشور هســتند ،به میزانی بیسابقه
رسیده است .به گزارش هفتهنامه آبزرور،
دولت بریتانیا سال گذشته میالدی مجوز
صدور بیش از ســه میلیارد دالر سالح به
 ۲۱کشور از  ۳۰کشوری صادر کرده که از
نظر وزارت امور خارجــه بریتانیا در آنها
«بدترین یا بیشــترین تعداد نقض حقوق
بشر صورت میگیرد» یا کشورهایی که از
نظر بریتانیا باید تغییر اساسی در وضعیت
حقوق بشــر آنها صورت بگیرد .بنا بر این
گزارش ،کشــورهای عربستان سعودی،
بحریــن و بروندی در میــان خریداران

تســلیحات و تجهیزات نظامی از بریتانیا
هستند .عربســتان به دلیل بمباران یمن
از ســوی ســازمانهای حقوق بشری به
ارتکاب جنایت جنگی متهم شده ،بحرین
معترضــان را در جریان بهــار عربی و
اعتراضهای پراکنده دیگر سرکوب کرده
و وضعیت بروندی هم به اتهام نقض حقوق
بشر از سوی ســازمان ملل متحد تحت
تحقیق است .آبزرور میگوید ارقامی که
به دستش رسیده نشــان میدهد که در
سال  ۲۰۱۴بریتانیا حدود  ۱۷۰میلیون دالر
سالح به تعدای از کشورهای سابقهدار از
نظر حقوق بشر فروخته بود ،اما این میزان
عمدتا به دلیل فروش سالح به عربستان
سعودی به شکلی بیسابقه افزایش یافته
است( .بی بی سی)

رونالدو:

میخواهم تا 41
سالگی در مادرید
بازی کنم
ل مادرید دوســت دارد تا  41سالگی در این
مهاجم رئا 
تیم بازی کند .به نقل از مارکا ،یکشنبه جشن قهرمانی
ل مادرید در سانتیاگوبرنابئو برگزار شد .کریستیانو
رئا 
رونالدو در این جشــن گفت :میل زیادی به حرف زدن
دارم .اگر حمایت شــما (هوا داران) نبود نمی توانستیم
جام به این قشنگی را به دست بیاوریم .پوشیدن پیراهن

این باشگاه افتخاری برای من است .خیلی خوشحالم .در
حال صحبت کردن هســتم ،اما عالوه بر این دوست دارم
بخوانم .این چنین مادرید قهرمان شد!
مهاجم مادرید در پایان اظهار کرد :احســاس خوشبختی
میکنم .می خواهم تا  41سالگی در مادرید بهترین باشگاه
جهان بازی کنم.

نواک جوکوویچ :نبود نادال در مسابقات
ناراحت کننده است

نــواک جوکوویچ از آســیبدیدگی رافائــل نادال و
کنارهگیری او از مســابقات اوپن فرانسه اظهار ناراحتی
کرد .به نقل از یاهو ،رافائل نادال که از ناحیه مچ دست
آسیب دیده بود در راند ســوم مسابقات اپن فرانسه از
ادامه مســابقات انصراف داد .نواک جوکوویچ تنیس باز
شماره یک جهان از این اتفاق اظهار ناراحتی کرد و گفت:
معموال این اتفاق نمیافتد که در هفت ه دوم مســابقات
گرنداســلم راجر فدرر و رافائل نادال را نداشته باشیم و
این تنیس بازان آســیب ببینند .به عنوان یک تماشاگر

کسی دوســت ندارد که چنین اتفاقی بیفتد ،زیرا حضور
تنیس بازان برتر در مسابقات بســیار مهم است ،اما در
حال حاضر این اتفاق افتاده اســت .اگر نادال از بازیهای
انصراف داده یعنی اتفاق جدی برای او افتاده اســت .او
یکی از بهترین بازیکنانی اســت که در مسابقات حضور
داشته است .نداشتن او ناراحت کننده است .با این حال
من ادامه میدهم و امیدوارم که خوب پیش بروم.
او که بــه دنبال اولین قهرمانی خود در مســابقات اوپن
فرانسه است قصد دارد در المپیک ریو نیز شرکت کند.

ابراز امیدواری کریک برای ماندن درمنچستر
کاپیتان دوم شیاطین سرخ ابراز امیدواری کرد که مورینیو
با ماندن او موافقت کند و فصل آینده هم پیراهن یونایتد را
بر تن کند .به نقل از اسکای اسپورت ،مایکل کریک یکی
از بازیکنانی است که احتمال جدایی او از شیاطین سرخ
زیاد اســت و خبرهای درباره جدایی او به گوش می رسد.
ژوزه مورینیو به عنوان ســرمربی جدید یونایتد انتخاب
شده اســت و بعید به نظر میرسد که این مربی پرتگالی

به بازیکنــی مانند کریک بازی بدهد ،اما خود این بازیکن
دوست دارد که فصل بعد هم در یونایتد بازی کند .کریک
گفت :من بسیار امیدوار به ماندن هستم .هنوز چیزی به من
گفته نشده و باید تا هفته آینده صبر کنم .هیچ برنامهای
برای آیندهام ندارم و با هیچ تیمی صحبت نکردهام چرا که
فقط دوســت دارم برای منچستریونایتد به میدان بروم و
امیدوارم که در نهایت قرارداد من تمدید شود.

