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پاپ فرانسیسکوس از آلمان به دلیل

هویت طراح اصلی
حمله در ساحل تونس
مشخص شد

بر اســاس تحقیقاتی که بیبیسی انجام داده هویت متهم
اصلی حمله تونس مشخص شده اســت .نتیجه تحقیقات
برنامه تلویزیونی پانوراما نشــان میدهد که شمسالدین
ســندی ،طراح اصلی این حمله بود که در اثر آن  ۳۸نفر
کشته شدند.
گفته میشــود افرادی که پیشــتر در رابطه با این حمله
بازداشــت شــده بودند ،نام او را در اعترافات خود برمال
کردهاند.
ســیفالدین رزقی ،در جوالی  ۲۰۱۵در حملهای مسلحانه
به هتلی ساحلی در شهر سوسه در شمال شرقی تونس به
سوی مردم آتش گشود و  ٣٨نفر را کشت.
او خود در در جریان این حمله کشــته شــد اما بر اساس
مدارکی که برنامه پانوراما به دست آورد سیفالدین رزقی
توسط آقای سندی به خدمت گرفته شده بود و با رهبری او
عملیات حمله را انجام داد.
اغلب قربانیان گردشگران بریتانیایی و یا شهروندان دیگر
کشورهای اروپایی بودند.
براساس اعترافات ،سندی مسئول اداره یک هسته متشکل
از پیکارجویان بود که مســئولیت هر دو حمله سوسه و نیز
یک ماه پیش از آن ،حمله به مــوزه ملی باردو را بر عهده
داشت که در اثر آن  ۲۲نفر کشته شدند( .بی بی سی)

پذیرش پناهجویان تقدیر کرد

پاپ فرانسیســکوس ،رهبــر کاتولیکهای
جهان در سخنرانی اش به مناسبت سال جدید
میالدی در حضور دیپلومات ها در واتیکان ،از
تالش های آلمان به صورت مشترک با ایتالیا،
یونان و ســویدن در پذیرش پناهجویان ابراز
قدردانی کرد.
پاپ فرانسیســکوس که در برابر شــماری از

پارلمان ترکیه اصالحات
در قانون اساسی را
بررسی میکند

مهمترین اقدام سیاســی اردوغان برای گسترش اختیارات
قانونــی رئیس جمهور به مرحله عملی نزدیک میشــود.
تصویب طرح اصــاح قانون اساســی در پارلمان ترکیه
میتواند راه را برای حداکثر اختیارات رئیس جمهور هموار
کند.
بنا به گزارش خبرگزاریهای ترکیه ،پارلمان این کشور برای
مشاوره درباره اصالح قانون اساسی کشور دو هفته فرصت
دارد .طبــق پیشنویس طرح اصالحــی اختیارات رئیس
جمهور گسترش مییابد و پست نخست وزیر به کلی حذف
میشود.
طرح اصالحی مقرر میدارد که رئیس جمهور بر بسیاری از
ارگانها و نهادها ،از جمله بر نیروهای مسلح مسلط باشد،
به گونهای که بتواند درباره تمام مقامات بلند ارتشی تصمیم
بگیرد.
رؤسای دانشگاههای کشور قرار است با حکم رئیس جمهور
منصوب شــوند .مطابق طرح اصالحی نیمی از رؤســای
دادگاههای عالی توسط رئیس جمهور و نیمی دیگر توسط
پارلمان تعیین میشوند.
رئیس جمهور حق خواهد داشت به احزاب سیاسی بپیوندد.
بدین ترتیب رجب طیب اردوغــان میتواند رهبری حزب
محافظهکار «عدالت و توســعه» را به شکل رسمی به عهده
بگیرد( .دویچه وله)

پیکر هاشمی رفسنجانی
در مقبره آیتاهلل خمینی
به خاک سپرده شد

دیپلومات ها در واتیکان ســخنرانی می کرد،
گفت که بحران مهاجرت «مساله ای است که
در حالی که یک تعداد کشورها بار انسانی آن
را با هزینه قابل توجه و مشــکالت فراوان به
دوش می کشــند ،یک تعداد کشورهای دیگر
نباید به آن بی اعتنا باشند».
فرانسیسکوس همچنان با پس زدن مهاجران

پاکستان یک موشک
هستهای را با موفقیت از
زیر دریایی شلیک کرد

مقامات نظامی پاکســتان میگویند که
این کشور اولین موشــک کروز پرتاب
شــده از یک زیردریایــی را با موفقیت
آزمایش کرده است.
به گفته مقامات نظامی پاکســتان ،این
موشک که بابر ۳-نام دارد ۴۵۰ ،کیلومتر
بُرد دارد .براساس همین گزارش ها ،این
موشک از محلی در اقیانوس هند که جای
آن مشخص نشده پرتاب شده و با دقت
به هدف خورده است.
برخی از رسانه های پاکستانی ویدیویی
را از این پرتاب را منتشــر کردهاند که
شلیک موشکی از زیر سطح دریا و سپس

ادامه ناکامیهای والنسیای
بحرانزده

برخورد آن به هدفی در روی خشکی را
نشان می دهد.
محمــد نواز شــریف ،نخســتوزیر
پاکســتان ،این «موفقیت» را به مردم
کشورش تبریک گفته و آن را نشانگر
توانیایی های فنی و خوداتکایی کشور
دانسته است.
خبرگزاری رویتــرز به نقل از یک مقام
نظامی پاکســتان گــزارش کرده که
موشــک جدید می تواند کالهک هایی
با قدرت های مختلــف را حمل کند و
به این کشــور ،قابلیت «حمله ثانویه»
(تالفی جویانه) را میدهد( .بی بی سی)

کاروالیو به شانگهای پیوست

ستاره پیشــین تیم ملی فوتبال پرتگال با باشگاه شانگهای چین به توافق
نهایی رسید تا شاگرد ویاش بواش در این تیم شود.
به نقل از  ،elsportریکاردو کاروالیو ستاره پیشین رئال مادرید و چلسی
با باشگاه شــانگهای چین به توافق نهایی رسید تا یکی دیگر از خریدهای
بزرگ این لیگ شود .هدایت شانگهای را آندره ویاش بواش برعهده دارد و
این باشگاه چینی پیش از این هم اوسکار را با  60میلیون یورو جذب کرد.
کاروالیو در موناکو بازی میکــرد .قرارداد این بازیکن پرتگالی با موناکو به
پایان رسیده بود و به همین خاطر راهی لیگ چین شد تا پیراهن شانگهای
را بر تن کند .این بازیکن  38ساله توانست تابستان گذشته جام قهرمانی را
در یورو  2016با تیم ملی پرتگال باالی سر برد .کاروالیو با پورتو سه عنوان
قهرمانی در لیگ پرتگال را به دســت آورد و بعد از آن راهی چلسی شد و
با این تیم هم ســه قهرمانی در لیگ جزیره را کسب کرد .او بعد از  6فصل
حضور در چلسی راهی رئال مادرید شد و توانست با این تیم هم قهرمانی در
اللیگا را به دست آورد .او از سال  2013تا االن در موناکو بازی می کرد که در
نهایت از این تیم هم جدا شد تا لیگ چین را هم تجربه کند.

مارادونا :رونالدو با برتری
اندکی بهترین شد

اسطوره فوتبال ارجنتین کریســتیانو رونالدو را شایسته انتخاب به عنوان
بهترین بازیکن جهان در سال  2016دانست.
به نقل از  ،DPAمراسم انتخاب بهترینهای فوتبال جهان در زوریخ سوییس
برگزار شد و کریستیانو رونالدو همچنان که انتظار میرفت بیشترین آراء را
به خود اختصاص داد و به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شد.
دیگو آرماندو مارادونا ،اســطوره فوتبال ارجنتیــن در واکنش به انتخاب
رونالدو گفت :رونالدو توانست به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شود چرا که
مسی در این مراسم حضور نداشت یا درستتر این است که بگویم رونالدو با
برتری کمی نسبت به مسی به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شد .در
نهایت باید بگویم که حق به حقدار رسید و بازیکنی که شایسته انتخاب به
عنوان بهترین بود به این جایزه و افتخار دست یافت.
ال دیگو درباره حضور خود در این مراســم گفت :در واقع باید بگویم که به
دنبال به وجود آوردن خانوادهای جدید در فیفا هســتیم و این گام نخست
بود .میخواهیم به فیفا شــفافیت و صداقت ارزانی دهیم .فیفا در سالهای
اخیر وجه خود را از دســت داده بود و میخواهیــم دوباره اعتبار را به این
نهاد برگردانیم .تعجب نمیکنم وقتی مردم از فساد و دزدی در فیفا صحبت
میکنند .من خواستار شفافیت هستم و این را اینفانتینو به خوبی میداند.

مراسم تشییع پیکر هاشمی رفسنجانی
روز سهشنبه از دانشگاه تهران و با حضور
آیتاهلل خامنهای آغاز شد .پیکر او سپس
تــا مقبره آیتاهلل خمینی تشــییع و در
همانجا به خاک ســپرده شد .به گزارش
خبرگزاریهــای داخلی ایران ،مراســم
تشییع پیکر علیاکبر هاشمی رفسنجانی،
رئیس فقید مجمع تشــخیص مصلحت
نظــام ،ســاعت  ۸و  ۳۰دقیقه صبح روز
سهشنبه در دانشگاه تهران آغاز شد.
مراســم مذهبی «نماز میت» بر سر پیکر
هاشــمی را آیــتاهلل خامنــهای ،رهبر
جمهوری اسالمی ایران ،اقامه کرد .پیکر
رفســنجانی قرار اســت در کنار مقبره

دموکراتهای
کنگره آمریکا از
انتصاب داماد ترامپ
ابراز نگرانی کردند

نمایندگان حزب دموکرات در کنگره آمریکا نسبت به
تصمیم دونالد ترامپ ،رئیــس جمهوری منتخب برای
انتصاب یکی از بستگان خود به یکی از سمتهای مهم
در دفتر ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده اند.
دفتر آقای ترامپ اعالم کرد که رئیس جمهوری منتخب
جارد کوشنر ،داماد ســی و پنج ساله خود را به عنوان
یکی از اعضای هیئت مشاوران کاخ سفید انتخاب کرده
است.
اعضای ارشــد کمیته امور حقوقی مجلس نمایندگان
کنگره با ارســال نامهای به وزارت عدلیه و اداره حفظ
ضوابــط اخالقی دولت فدرال خواســتار رســیدگی
بــه تصمیم آقای ترامــپ در چارچــوب قوانین ضد
خویشاوندساالری شــدهاند .این نامه بنا به درخواست
گروهی از نمایندگان مجلس از حزب دموکرات تهیه و
ارسال شده است.
به گفته آنان ،این قوانین ممکن است حدود اختیارات
جارد کوشنر در سمت مشاور رئیس جمهوری را محدود
کند .قرار نیســت آقای کوشنر ،که همسر اوانکا ،دختر
دونالد ترامپ است ،به خاطر تصدی این سمت حقوقی
دریافت کند(.بی بی سی)

انتخابات آمریکا را انکار کرد

دولت روسیه هرگونه مشارکت این کشور
در حمالت سایبری و اعمال نفوذ در روند
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را قویا
رد کرد و تکرار مدعیات را خامدستانه و
ناشی از «توهم» خواند.
ســخنگوی کرملین میگویــد ادعاهای
ســرویسهای اطالعاتــی آمریکا مبنی
بر دخالت روســیه در جریــان انتخابات
ریاست جمهوری ایاالت متحده ،در سطح
ســرویسهای مخفی جهانی نیســتند.
دیمیتری پسکوف روز دوشنبه این گونه
اتهامات را «آماتوری» خواند.
پســکوف افزود« :ما دیگر از این حرفها
خسته شــدهایم .این ادعاها توهمی بیش
نیستند ».ســخنگوی کرملین گفت ،مثل

بیشتر میشود

فدراسیون بینالمللی فوتبال ،فیفا ،اعالم
کرده اســت که تعداد تیمهــای حاضر در
جام جهانی فوتبال را از  ۳۲تیم به  ۴۸تیم

افزایش میدهد .این تصمیم از سال ۲۰۲۶
میالدی عملی خواهد شد.
در سیســتم جدید  ۱۶گروه سه تیمی در

مرحله گروهــی مســابقه میدهند و دو
تیم برتر هر گــروه به مرحله حذفی صعود
میکنند .تصمیم جدید فیفا روز سهشــنبه
در دیدار اعضای این ســازمان در زوریخ
سوئیس گرفته شــده است و بر اساس آن
تعداد بازیهای مرحله نهایی از  ۶۴بازی به
 ۸۰بازی افزایش خواهد یافت ولی تیمهای
فینالیست از آغاز تا پایان تورنمنت کماکان
 ۷بازی انجام خواهند داد.
بر اساس تصمیم جدید کل دوره تورنمنت
جــام جهانی  ۳۲روز طول خواهد کشــید
که بیشتر باشــگاههای مطرح اروپایی هم
به دلیل فشردگی مســابقات در طول جام
جهانی موافق بیشتر شدن آن نبودهاند.
ایــن اولین افزایش عمــده تعداد تیمهای
حاضر در مرحله نهایی جامجهانی از ســال
 ۱۹۹۸میالدی تا کنون بوده است.

مودریچ :حضور چند رئالی در تیم سال
کیفیت به خاطر زیدان است

ستاره کروات رئال مادرید به ستایش از زین
الدین زیدان پرداخت و نقش او را در حضور
چند رئالی در ترکیب تیم سال ستود.
به نقــل از  ،EFEمراســم انتخاب بهترین
های فوتبال جهان در ســال  ۲۰۱۶در زوریخ
سوئیس برگزار شــد .لوکا مودریچ ستاره
کروات رئال مادرید در ترکیب بهترین ها قرار
داشت .او گفت :مهم برای من دست یافتن به
موفقیت های گروهی است .عنوان های فردی
برای من زیاد اهمیت ندارد .به همین خاطر
است که نهایت تالش خود را به کار میگیرم
تا بهترین بازیهایم را برای تیمم به نمایش
بگذارم .تالش زیاد من در ترکیب رئال باعث
شــد تا جزو بهترین ها باشم .این برای من
بسیار خوشحال کننده است.
مودریچ ادامه داد :قرار گرفتن در ترکیب ۱۱
نفره  ۲۰۱۶احساس بسیار خوشحال کننده ای
به من داده است .این نشان می دهد وظیفه

خود را به بهترین نحــو ممکن انجام دادم.
شب زیبایی برای همه ما رئالیها بود .رونالدو
بهترین بازیکن جهان شد و چند بازیکن از
رئال در ترکیب بهترین ها بودند .این کیفیت
باالی رئال را نشــان می دهد.ســتاره رئال
مادرید در پایان ســخنان خود به ستایش

از زیدان پرداخت و گفت :زیدان ســال فوق
العادهای را پشتسر گذاشت .او در شرایطی
سخت هدایت رئال مادرید را برعهده گرفت
اما توانست کشتی در حال غرق شده رئال را
نجات بدهد و آن را به ساحل آرامش برساند.
بدون شک او شایسته این سخنان من است.

قرعه کشی جام حذفی انگلیس برگزار شد

قرعه کشــی دور چهــارم رقابت های جام
حذفی انگلیس برگزار شد.
قرعه کشــی دور چهــارم رقابت های جام
حذفی انگلیس برگزار شــد که در یکی از
دیدارهــا منچســتریونایتد مدافع عنوان
قهرمانی باید برابر ویگان اتلتیک قرار گیرد.

برنامه مهمترین دیدارهــای این مرحله به
شرح زیر است:
بولتون یا کریستال پاالس  -منچسترسیتی
چلسی  -برنتفورد
منچستریونایتد  -ویگان
نوریچ یا ساوتهمپتون  -آرسنال

آیــتاهلل خمینی ،بنیانگــذار جمهوری
اسالمی ،دفن شود .به گزارش خبرگزاری
ایلنا ،از ساعتها پیش جمعیت زیادی در
خیابانهای اطراف دانشــگاه تهران جمع
شدهاند .میادین ولیعصر ،فاطمی و تمامی
خیابانهای منتهی به میدان انقالب تهران
مسدود شده است.
محسن و فائزه هاشمی فرزندان رفسنجانی
هنگام ورود به دانشگاه تهران با استقبال
مردم و سر دادن شعارهایی در حمایت از
خاتمی و هاشــمی روبرو شدند .شنیدهها
حاکی از آن اســت که محمــد خاتمی،
رئیسجمهور پیشین ایران ،از حضور در
این مراسم منع شده است( .دویچه وله)

مسکو دخالت سایبری در

تعداد تیمهای جام جهانی فوتبال

والنسیا نتوانست اوساسونا را شکست دهد و در وقت های اضافه گل مساوی
را دریافت کرد.
در آخرین بازی هفته هفدهم اللیگا والنسیا برابر اوساسونا قرار گرفت و به
تساوی سه بر سه دست یافت.
والنســیا که در شرایط بدی به ســر میبرد خیلی زود به گل نخست دست
یافت .مونیر حدادی در دقیقه دو گلزنی کرد اما مهمان ،پنج دقیقه بعد گل
مساوی را دریافت کرد .این گل توسط اوریول ریرا به ثمر رسید.
در نیمه دوم ریرا به اشــتباه دروازهشــان را باز کرد تا والنسیا دو بر یک از
حریف پیش افتد .روبرتو تورس در دقیقه  62توانست گل مساوی را به ثمر
برساند اما والنسیا باز هم به گل دســت یافت .مارتین مونتویا برای تیمش
گلزنی کرد و در حالی که والنســیا به پیروزی نزدیک بود اما در دقیقه 92
گل ســوم را دریافت کرد تا تنها به یک امتیاز این بازی دست پیدا کند و در
شرایط بحرانی خود باقی بماند.
والنسیا با  13امتیاز در جایگاه هفدهم قرار دارد.

چینیها دستبردار نیستند؛

در مرزها و منزوی ساختن آنها مخالفت کرد.
او گفت که بــه هیچ وجه نباید از یک «بحران
دراماتیک» محاسبه ســطحی صورت بگیرد.
او بیان داشــت که «مهاجرین افرادی با نام،
تاریخ و فامیل می باشند» .رهبر کاتولیک های
جهان افــزود که تا زمانی که هویت صرف َا یک
انسان مورد تخطی قرار بگیرد و انسان به عدد
و منابع اقتصــادی تقلیل یابد ،صلح و آرامش
حکمفرما نمی شود.
پاپ فرانسیســکوس از جامعــه بین المللی
خواســت که «ژست های مشخص همبستگی
انســانی» از خود نشــان بدهد .به گفته او،
اقدامهــای مبتنی بر همبســتگی انســانی
«فکتورهای اساسی صلح و انکشافی است که
کل کشــورها و میلیون ها انسان انتظار آن را
می کشند ».به بیان او ،یک جامعه تنها زمانی
که از رنج و درد دیگــران روی نگرداند ،می
تواند باز و پذیرا به روی جهان و در عین زمان
در داخل امن و آرام باشد( .دویچه وله)

تاتنهام  -وایکوب واندرز
لیورپول یا پلیموث  -ولورهمپتون
این مرحله از رقابت ها دو هفته دیگر برگزار
خواهد شد و در این مرحله نیز اگر دیداری
با تســاوی به پایان برســد ،دیدار تکراری
سرنوشت تیم برنده را مشخص خواهد کرد.

قبل روشن نیست که چه اطالعاتی منجر
به این نتیجهگیری شــدهاند .پســکوف
افزود« :سیاســتمداران آمریکایی بهتر
است به جای توهم و به جای احساسات و
حمالت عاطفی ،به گفتوگوی هوشمندانه
روی بیاورند».
مقامات نهادهای اطالعاتی آمریکا روزهای
پنجشــنبه و جمعه گزارش خود مبنی بر
احتمال کارزاری ســایبری در رقابتهای
انتخاباتــی آمریکا را به بــاراک اوباما و
دونالد ترامپ ارائه دادنــد .جیمز کلپر،
هماهنگکننــده ســازمانهای امنیتی
آمریکا ،جان برنان ٬رئيس ســازمان سیا
و جیمز کومی ،رئیــس افبیآی در این
دیدارها حضور داشتند( .دویچه وله)

واکنش کلوپ به عالقه
بارسلونا به جذب کوتینیو

سرمربی قرمز پوشــان آنفیلد به پیشنهاد بارســلونا برای جذب کوتینیو
واکنش نشان داد و حرف نهایی را زد.
به نقــل از  ،elsportفیلیپ کوتینیو در دو فصــل اخیر رقابت های لیگ
برتر انگلیس از بهترین ها بوده اســت .بارسلونا عالقه زیادی به جذب این
بازیکن دارد و رســانه های اسپانیایی پیش از این نوشتند آبیاناریها برای
جذب ستاره برازیلی قرمز پوشان آنفیلد حاضر هستند که  ۶۰میلیون پوند
پرداخت کنند.
یورگن کلوپ به خبر عالقه بارســلونا به جذب کوتینیو واکنش نشان داد و
حرف نهایــی را زد .او گفت :به هیچ وجه قصد فــروش کوتینیو را نداریم.
متاسفانه باشگاه های بزرگ دست بردار رقم های وسوسه انگیز خود نیستند
اما باید بگویم که کوتینیو را به هیچ تیمی نخواهیم داد.
او درباره وضعیت ایــن بازیکن گفت :کوتینیــو مصدومیت جدی ندارد و
وضعیت بدنی او خوب است.
لیورپول با هدایت کلــوپ در فصل جاری رقابتهــای لیگ برتر انگلیس
عملکرد خوبی از خود نشان داده است و از شانس های اصلی کسب عنوان
قهرمانی به شمار می آید .این تیم با صدر جدول رده بندی پنج امتیاز فاصله
دارد.

شکست بولز مقابل اوکالهاما
در NBA

بامداد دیروز در لیگ بسکتبال  ،NBAسه بازی انجام شد که در این بازی ها
اوکالهاما سیتی تاندر توانست شیکاگو بولز را شکست بدهد.
به نقل از  ،Foxsportsدر مهمترین بازی بامداد دیروز اوکالهاما ســیتی
تاندر تیم مطرح کنفرانس غرب توانست شیکاگو بولز تیم مدعی کنفرانس
شرق را از پیش رو بردارد .نتیجه این بازی  ١٠٩بر  ٩٤به نفع اوکالهاما بود.
وســت بروک در این بازی نیز تریپل دابل کــرد و  ٢١امتیاز آوری ١٤ ،پاس
منجر به گل و  ٩ریباند داشت .این هجدهمین تریپل دابل فصل وست بروک
بود .آدامز و کانتر در میانه زمین طوری عمل کردند که شــیگاکو نتوانست
توانایی اصلی خود را نشــان بدهد .آنها همچینین به ترتیب  ٢٢و  ٢٠امتیاز
کسب کردند.
نتایج دو بازی دیگر بامداد دیروز:
نیواورالنز پلیکانز  ١١٠نیویورک نیکس ٩٦
مینه سوتا تیمبرولوز  ١٠١داالس موریکس ٩٢

انتقاد آلوس از بازیکنان
بارسلون

ســتاره پیشین بارســلونا به انتقاد از تصمیم هم تیمیهای پیشینش برای
ب بهترینهای فوتبال جهان در سال 2016
حضور نیافتن در مراســم انتخا 
پرداخت .به نقل از مارکا ،مراســم انتخاب بهترینهای سال  2016در زوریخ
ســوییس برگزار شد .با وجود آن که باشگاه بارسلونا نمایندههای زیادی در
ترکیب نهایی داشــت اما بازیکنان این تیم تصمیم گرفتند که این مراسم را
تحریم کنند و در آن حضور نیافتند.
غیبت بازیکنان بارسلونا در مراسم انتخاب بهترینهای فوتبال جهان باعث
ناراحتی دنی آلوس ،ستاره پیشین این تیم شده است.
آلوس گفت :باید بازیکنان بارســلونا در این مراسم حضور مییافتند .براین
باور هستم که آنها کامال آماده بازی چهارشنبه خود هستند و نباید چنین
چیزی را بهانه میکردند.
او ادامه داد :شاهد حضور باشکوه رنگ سفید (پیراهن رئال مادرید) بودم و
این من را در شبی که خبری از رنگ آبی اناری نبود ناراحت کرد .با این حال
باید به تصمیم بازیکنان بارسلونا احترام گذاشت.
بارســلونا چهارشبه باید در دیدار برگشــت جام حذفی اسپانیا به مصاف
اتلتیکو بیلبائو برود .دیدار رفت با پیروزی دو بر یک بیلبائو به پایان رسید.

