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رئیس جمهور لبنان:

روابط با عربستان در
حال بهبود است

میشــل عون ،رئیس جمهور لبنــان ،میگوید که روابط نه
چندان گرم کشورش با عربســتان سعودی در حال بهبود
است .آقای عون که به ریاض ،پایتخت عربستان سعودی،
سفر کرده گفت دیدار او با ملک سلمان ،پادشاه عربستان،
برگ تازهای در روابط بین دو کشور گشوده است.
میشــل عون کمی بیش از دو ماه پیش رئیس جمهور لبنان
شد .عربستان سعودی سال گذشته و پس از آن که لبنان
به طور رسمی حمله به سفارت عربستان سعودی در ایران
را محکوم نکرد ،کمکهای نظامی خود به لبنان را قطع کرد.
ماه جدی  ،۱۳۹۴دهها نفر که به اعدام شــیخ نمر ،روحانی
برجسته شیعه در عربســتان ،معترض بودند ،به سفارت و
کنسولگری سعودی در تهران و مشــهد حمله کردند .به
دنبال این حمالت عربستان سعودی روابط خود را با ایران
قطع کرد .بسیاری از کشورهای جهان عرب هم روابط خود
را با ایران قطع کردند یا کاهش دادند( .بی بی سی)

ناو هواپیمابر چین
در میان تنشها از
تنگه تایوان عبور کرد

اوباما در نطق خداحافظیاش از آمریکاییها روسیه ادعای در اختیار
خواست از دموکراسی دفاع کنند
داشتن اطالعات خصوصی
درباره ترامپ را رد کرد

باراک اوباما رئیس جمهــور آمریکا در نطق
خداحافظی اش در شیکاگو از همه آمریکایی
ها خواســته از نظام دموکراتیک این کشور
دفاع کنند.
او اخطار داد که «هر وقت دموکراسی را بدیهی

فرض می کنیم به خطر می افتد».
او تهدیدهایی که متوجــه نظام دموکراتیک
آمریکاست از جمله نابرابری اقتصادی ،شکاف
هــای نژادی و فرورفتن بخــش های مختلف
جامعه در «حباب هایی» که افکار و عقاید در

دولت جاپان مقدمات

ابوبکر بغدادی

فراهم میکند

انتحاری میخوابد

استعفای امپراتور را

ناو هواپیمابر موسوم به لیائونینگ در راه بازگشت از تمرین
در دریای چین جنوبی بود.
وزارت دفاع تایوان گفته اســت تنها ناو هواپیمابر چین در
راس کاروانی از چند کشــتی جنگی از تنگه تایوان عبور
کرده است.
ناو هواپیمابر موســوم به «لیائونینگ» در راه بازگشت از
تمرین در دریای چین جنوبی بود.
این وزارتخانه گفته اســت لیائونینــگ وارد آبهای تایوان
نشده است اما از منطقه شناسایی دفاع هوایی تایوان عبور
کرده اســت .این تازهترین مورد افزایش شدت در روابط
تنش آلود دو کشور همسایه است و مقامات تایوانی از مردم
خواستهاند آرامش خود را حفظ .کنند.
چن چانگ چی ،سخنگوی وزارت دفاع تایوان ،به خبرگزاری
رویترز گفته است در پاسخ ،تایوان جتها و قایقهای خود
را برای بررسی عبور کشتیهای چینی به دنبال آنها به این
تنگه که عرض آن  ۱۶۰کیلومتر است گسیل کرده است.
چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می داند و می گوید در
صورت لزوم حتی با استفاده از نیرو باید به سرزمین اصلی
ملحق شود( .بی بی سی)

دولت جاپــان اقداماتی را جهت فراهم
کردن زمینه استعفای امپراتور به جریان
انداخته است.
روز چهارشنبه ،رسانههای خبری جاپان
گزارش کردند که دولت این کشور روند
تغییرات قانونــی الزم را آغاز کرده تا به
آکیهیتو ،امیراتور این کشور امکان آن
را بدهد که بتواند ظرف دو ســال آینده
از این مقــام کنارهگیری کند .در صورت
استعفای آکیهیتو ،او نخستین امپراتور
جاپان در دویســت سال گذشته خواهد
بود که از مقام خود کناره میگیرد.
آکیهیتو که  ٨٣سال دارد در ماه اگست

سال جاری در سخنانی کمسابقه خطاب
به مردم گفت که نگران آن اســت که
شــرایط جســمی به او اجازه ندهد به
شــکل دلخواه به وظایف خود در مقام
امپراتور عمل کنــد .اظهارات امپراتور
به ابراز تمایل به اســتعفای از این مقام
تعبیر شــد .ماه اگست ســال آینده
مصادف با سیامین ســال سلطنت او
خواهد بود.
گفته میشود که امپراتور جاپان از نظر
سالمت جســمی در وضعیت مطلوبی
نیســت .او تحت عمل جراحی قلب و
درمان سرطان پروســتات قرار گرفته
است.
در قوانین کنونی جاپــان ،به امپراتور
اجازه استعفا داده نشــده و به همین
دلیل نیــز دولت در نظــر دارد برای
تحقق خواســت آکیهیتو قوانین الزم
را به تصویب برساند .گفته میشود که
هیئتی از حقوقدانان بررسی زمینههای
قانونی اســتعفای از ســلطنت و نحوه
تدوین قوانین مناســب بــرای اجازه
استعفا را آغاز کردهاست( .بی بی سی)

رونالدو :من جزئی از تاریخ
فوتبال هستم

ل مادرید به خود افتخار می کند و
ســتاره پرتگالی رئا 
تاکید کرد که بخشی از تاریخ فوتبال جهان شده است.
به نقل از ســایت فیفا ،ســال  ۲۰۱۶به بهترین نحو برای
کریستیانو رونالدو به پایان رسید.
این ســتاره پرتگالی بهترین سال دوران ورزشی خود را
سپری کرد چون توانست قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا
و یورو  ۲۰۱۶را به دست آورد و در جام جهانی باشگاهی
و ســوپر جام اروپا هم جام را باالی سر ببرد .رونالدو در
این ســال ،عنوان بهترین بازیکن اروپا و جهان را نیز به
دست آورد.

او در گفتوگویی که با سایت فیفا داشت ،در این زمینه
اظهار کرد :شکی ندارم که جزئی از تاریخ فوتبال جهان
شــدم .این هدف من از نخستین روز فوتبالم بوده است.
وقتی فوتبال را آغاز کردم ،نمی خواســتم یک بازیکن
معمولی باشم .همواره آرزو داشــتم یک بازیکن بزرگ
شوم که خوشبختانه این آرزویم برآورده شد.
ل مادرید ادام ه داد :به بازیکنی بزرگ تبدیل
ســتاره رئا 
شدم .موفقیت های فردی و گروهی من ،به خوبی چنین
چیزی را اثبات میکند .به خود افتخار میکنم و نهایت
تالشم را به کار می گیرم تا در آینده بهتر ظاهر شوم.

سیمئونه :شکست زیبا نیست اما به یک
چهارم نهایی صعود کردیم

سرمربی اتلتیکومادرید صعود به یک چهارم نهایی کوپا
دل ری را مهمتر از شکست می داند.
به نقل از آس ،اتلتیکومادرید شــنبه شــب در دیدار
برگشت مرحله یک هشتم نهایی کوپا دل ری سه بر دو
مغلوب الس پاالماس شــد اما با توجه به پیروزی دو بر

آنها «بر یک مجموعه واقعیت های مشترک»
استوار نیست هشدار داد.
او همچنین در این نطق از جمله به دستاوردهای
دوران ریاست جمهوری اش پرداخت.
آقــای اوباما گفت «با هر معیاری بســنجید،
آمریکا جای بهتری شــده ،و در موقعیت قوی
تری» نسبت به هشت سال پیش قرار دارد.
او از همــه آمریکایی ها از همــه دیدگاه ها
خواســت مســائل را از دید یکدیگر بررسی
کنند و گفت« :ما باید به دیگران توجه و گوش
کنیم».
او که در سال  ۲۰۰۸با شــعار امید و تغییر به
عنوان اولین رئیس جمهور سیاهپوست آمریکا
انتخاب شد اکنون  ۵۵سال دارد.
دونالد ترامپ که جای آقــای اوباما را خواهد
گرفت قول داده است بعضی از دستاوردهای
اصلی او را باطل کند کــه قانون اصالح نظام
مراقبت های بهداشتی موسوم به اوباماکر در
کانون آنهاست( .بی بی سی)

صفر در دیدار رفت توانست به مرحله یک چهارم نهایی
صعود کند.
دیگو سیمئونه پس از بازی گفت :نگران چنین نتیجهای
نیســتم .پنجدقیقه پایانی بازی لحظات خوبی را سپری
نکردیم اما تادقیقه  ۴۰نیمه دوم بازی خوبی را به نمایش
گذاشتیم .بازیمان نسبت به قبل بهتر شده است و باید
به این روند ادامه دهیم .از نتیج ه و عملکردمان شــگفت
زده نیستیم.
آنتوان گریزمان از شــروع ســال  ۲۰۱۷در هر سه بازی
تیمش گلزنی کرده است .سرمربی اتلتیکومادرید در این
باره گفت :گریزمان در شــرایط بهتری قرار دارد .زمانی
که گلزنی میکند خوب بازی میکنــد اما گاهی اوقات
نمیتواند گلزنی کند اما با ایــن حال باز هم خوب بازی
میکند .امیدواریم که در همین سطح به بازی اش ادامه
دهد چون برای ما اهمیت زیادی دارد.
ســیمئونه درباره دیگر بازیکنان اظهار کرد :همه بازی
خوبی به نمایش گذاشتند .نیکالس گایتان و آنخل کورئا
ل پیشرفت هســتند و میتوانند گلزنی و موقعیت
در حا 
گل ایجاد کنند .در تیــم رقابت نزدیکی وجود دارد و به
همه بازیکنان نیاز داریم.
ســرمربی ارجنتینی در مورد شکست در لحظات پایانی
گفت :هیچ گاه شکســت زیبا نیست اما صعود به مرحله
یک چهارم نهایی خوب اســت .از این شکســت درس
گرفتیم.

دولت روسیه گزارشها در مورد در اختیار
داشتن اطالعاتی قابل بهره برداری علیه
دونالــد ترامپ ،رئیــس جمهور منتخب
آمریکا را رد کرده اســت .روسیه هدف از
انتشار چنین گزارشهایی را تالش برای
متشنج کردن روابط بین دو کشور خوانده
است .بر اســاس گزارشهای تایید نشده
که در رسانههای آمریکایی منتشر شده،
دستگاههای اطالعاتی روسیه ،ویدئوهایی
از آقــای ترامپ و روســپیان و همچنین
اطالعات منفی درباره منافع مالی و کسب
و کارش به دست آوردهاند.
دونالد ترامپ گزارشهای منتشــر شده

را محکوم کرده و آنها را «کامال جعلی»
خوانده است.
سخنگوی والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور
روســیه به خبرگزاری آسوشــیتدپرش
گفته است که چنین گزارشهایی با هدف
آسیب زدن به روابط بین روسیه و آمریکا
منتشر میشوند.
دمیتری پســکوف گفته است انتشار این
گزارشها نه تنها در جهت تخریب منافع
دو کشور است ،بلکه منافع جامعه جهانی
را نیز به خطر میاندازد و باعث میشود که
دو کشور بجای برقراری روابط سازنده به
سوی رویارویی کامل بروند( .بی بی سی)

رهبر داعش با جلیقه
دستگیری اعضا و رهبران بلندپایهی داعش مأموریتی
دشوار محسوب میشود.
بسیاری از آنان ترجیح میهند که کشته شوند تا اینکه
زنده دســتگیر شــوند ،از جمله ابوبکر بغدادی ،رهبر
داعش که میگویند با جلیقــه انتحاری به رختخواب
میرود.
شــبکه تلویزیونی آلمانی  n-tvبا نقل از خبرگزاری
کردی «روداو» گزارش داد کــه ابوبکر بغدادی ،رهبر
گروه تروریستی «خالفت اســامی» (داعش) از ترس
اینکه مبادا زنده به دام ارتش عراق یا نیروهای ائتالف
ضد داعش بیافتد ،شبها با جلیقهی انتحاری میخوابد.
به گزارش خبرگزاری «روداو» جان دوریان ،سخنگوی
عملیات زمینی نیروهای ائتالفی علیه داعش در عراق
در کنفرانســی خبری در اربیل گفته است« :تجربهی
معمــول ما تا کنــون این بوده که اعضــای این گروه
[داعش] میکوشند که زنده دستگیر نشوند».
او افزوده است« :منابع امنیتی و اطالعاتی گوناگون
و همچنین منابــع آزاد دیگر که ما نمیتوانیم آ نها
را صددرصد تأیید کنیم ،حاکی از آن هســتند که
ابوبکر بغدادی شبها با جلیقهی انتحاری میخوابد.
از این رو نمیتوانــم با اطمینان بگویــم که آیا ما
امکان آن را خواهیم داشــت که زنده دســتگیرش
کنیم( ».دویچه وله)

پیشنهاد عجیب تیم چینی
به رودریگس رد شد

ت تیم هبی
ل مادرید با وجود پیشــنهاد هنگف 
هافبک رئا 
چین تصمیم گرفت در اسپانیا بماند.
به نقل از آس ،خامــس رودریگس پس از قهرمانی در جام
جهانی باشــگاهها در مصاحبهای گفــت :نمیتوانم ادامه
ل مادرید را تایید کنم.
حضورم در رئا 
میخواهم مدت زمان بیشــتری بازی کنم و هفت روز برای
فکر کردن فرصت دارم اما هافبک کلمبیایی پس از پیروزی
برابر سویا و گلزنی در این دیدار اعالم کرد که قصد جدایی
از مادرید را ندارد.
اکنون مشخص شــده چه تیمی به او پیشنهاد داده است.
هافبک کلمبیایی میتوانست با قبول این پیشنهاد  10برابر
دستمزد بیشتر نسبت به دستمزدش در رئال مادرید کسب
کند .هافبک  25ساله با پیشنهاد تیم هبی مانوئل پیگرینی
روبرو شد.
این تیم قصد داشت که ســالیانه  30میلیون یورو به این
بازیکن بدهد (رودریگس اکنون در مادرید ســالیانه 3.5
میلیون یورو کسب میکند) .نخستین پیشنهاد تیم چینی
 80میلیونی یورو بود؛ همــان رقمی که مادرید برای جذب
این بازیکن از موناکو هزینه کرد .زمانی که باشــگاه چینی
متوجه شــد مادرید قصد فروش این بازیکن را ندارد مبلغ
پیشــنهادی را به  110میلیون یورو افزایش داد اما پس از
تصمیم گیری باشگاه رودریگس خود وارد این موضوع شد
و این پیشنهاد را رد کرد.

دلیل واقعی نرفتن سوارس
به مراسم The Best

وزیر خارجه مکزیک :هرگز پول
دیوار ترامپ را نمیدهیم

لوئیس ویــدهگارای ،وزیر خارجه جدید
مکزیک میگوید کشــورش به هیچ وجه
هزینه ساخت دیواری را که دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری منتخــب آمریکا وعده
داده ،نخواهــد پرداخت .این اظهارات در
پاســخ به صحبتهای هفته گذشته آقای
ترامپ اســت که دوباره از ساخت «دیوار
بزرگ» بر ســر راه مهاجران غیرقانونی
مکزیکی سخن گفته بود .آقای ترامپ ،روز
جمعه ،در توییترش نوشــت« :رسانههای
ریاکار گــزارش نمیدهند که هر پولی که

برای ساخت دیوار بزرگ مصرف شود ،بعدا ً
توسط مکزیک پرداخت خواهد شد».
توییت روز جمعه آقای ترامپ ،پاســخ به
انتقاد برخی رسانهها است که او و تیمش
را به مصرف پــول مالیات دهندگان برای
ساخت دیوار مرزی متهم کرده بودند .این
انتقادها پس از آن مطرح شد که شماری
از اعضای جمهوریخــواه کنگره و یکی
از مشاوران ارشــد آقای ترامپ ،خواهان
اختصاص بودجه چند میلیارد داری برای
ساخت دیوار مرزی شدند( .بی بی سی)

راز موفقیت زینالدین زیدان از
زبان خودش

ل مادرید که به عنوان بهترین مربی فرانسه
سرمربی رئا 
در ســال  ۲۰۱۶انتخاب شــد ،به صحبــت در مورد راز
موفقیتش پرداخت.
به نقل از فرانس فوتبال ،با وجود اینکه زین الدین زیدان
نتوانست جایزه بهترین مربی سال  ۲۰۱۶را به دست آورد
اما ناکامی او زیاد دوام نیاورد و فرانس فوتبال ،یک جایزه
دیگر را به زیزو داد.
این مجله فرانســوی ،زیدان را به عنوان بهترین مربی
فرانســوی در ســال  ۲۰۱۶انتخاب کرد .سرمربی رئال
مادرید به فرانس فوتبال گفت :مدتهاست که احساس
میکنم مربی خوش شانســی هســتم؛ حتی زمانی که
شــرایط به خوبی پیش نمیرود .خوشبختانه همه چیز
برای من خوب اســت چون میتوانم کاری را که دوست

دارم انجام بدهم .او ادام ه داد :هم به عنوان بازیکن و هم
به عنوان مربی ،پیروزیهای زیادی را تجربه کردم و این
مرا بسیار خوشحال میکند .میخواهم از شرایطی که در
رئال دارم لذت ببرم چون میدانم روزی تیم ما شکست
میخورد .بنابراین باید از شرایط کنونی لذت برد.
زیدان در پایان سخنان خود گفت :پیامی که میخواهم
بدهم این است که همه بازیکنان برایم مهم هستند .همه
بازیکنان رئال مادرید برای موفقیت من ســخت تالش
میکننــد چراکه برای آنها کار تیمی مهم تر از هر چیزی
اســت .راز موفقیت من در این بوده که بازی به بازی به
دنبال پیروزی هســتیم .البته باید این را هم بگویم که
بسیاری اوقات تالش زیاد اگر با مهارت همراه نباشد ،راه
به جایی نمی برد.

شکست دوباره کلیولند در لیگ NBA

مهاجم بارســلونا تنها به دلیل بــازی تیمش برابر اتلتیک
بیلبائو در کوپا دل ری در مراسم فیفا شرکت نکرد.
به نقل از ســایت فوتبال اسپانیا ،لوییس سوارس به همراه
همتیمیهایش در بارســلونا در مراسم  The Bestفیفا
شرکت نکرد .باشگاه دلیل آن را بازی در کوپا دل ری عنوان
کرد اما مهاجم اروگوئهای دلیل دیگری هم داشت.
مهاجم اروگوئهای از هفته گذشته تصمیم گرفته بود در این
مراسم شرکت نکند.
به نوشــته روزنامه  La Navaeionارجنتین ،سوارس
از محرومیت فیفا آزرده خاطر شــده است .او به علت گاز
گرفتن جورجیــو کیهلینی در دیدار برابــر ایتالیا در جام
جهانی  ،۲۰۱۲یک هشتم نهایی این رقابتها را از دست داد
و سه ماه از حضور در میادین محروم شد.
برای نخستین بار است که مهاجم بارسلونا عصبانیت خود
را از باالترین ســازمان بینالمللی در جهان فوتبال نشان
میدهد .سوارس در مراسم سال گذشته نیز حضور نداشت
چون در تیم منتخب جایی نداشت.
با وجود نبود ســوارس ،این مهاجم عاملی برای جنجال در
مراسم  The Bestشــد .فیفا در زمان اعالم تیم منتخب
از او تصویری را نشــان داد که دندانهایش در این عکس
برجسته و قابل توجه بودند.

بامداد روز چهارشنبه  9بازی در لیگ بسکتبال NBA
انجام شــد ،در مهمترین این بازیها کلیولند کاوالیرز
شکست خورد و گلدن استیت وریرز به پیروزی رسید.
به نقــل از  ،fox sportدر یکی از مهمترین بازیهای
دیروز گلدن اســتیت وریرز توانست با نتیج ه  107بر 95
میامی هیت را از پیشرو بردارد.
در این بازی حســن وایت ســاید برای وریرز دابل دابل
انجام داد .استفن کری نیز توانست  24امتیاز کسب کند
و  9پاس منجر به گل انجام دهد .کوین دورانت و دریموند
گرین نیز هر کدام  28و  13امتیاز کسب کردند.
در بازی مهم دیگر کلیولند کاوالیرز با نتیجه  100بر  92از
یوتاجاز شکست خورد.
در این بازی لبرون جیمز از کلیولند و گوردون هیوارد از

یوتا با یکدیگر رقابت داشتند و به صورت پایاپای امتیاز
کسب میکردند .هیوارد توانســت  28امتیاز برای یوتا
کســب کند و در میانه دوم بازی لبرون جیمز  14امتیاز
و هیوارد  15امتیاز کســب کردند و در نهایت یوتا پیروز
میدان بود.
* نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
واشنگتن ویزاردز  – 101شیکاگو بولز 99
تورنتو رپترز  – 114بوستون سلتیکس 106
آتالنتا هاکس  – 117بروکلین نتز 97
هیوستون راکتز  – 121شارلوت هورنتز 114
میلواکی باکس  – 109سن آنتونیو اسپرز 107
پورتلند تریل بلیزرز  – 108لس آنجلس لیکرز 87
سکرمنتو کینگز  – 100دیترویت پیستونز 94

