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کنفرانس جهانی صلح خاورمیانه در پاریس
آغاز شد

نگرانی از سرنوشت

 ۱۰۰مهاجر به آب افتاده
در نزدیکی لیبیا

گزارشها از نگرانی نسبت به سرنوشت حدود  ۱۰۰مهاجر به
آب افتاده در نزدیکی سواحل لیبیا حکایت دارد.
در حالی که گارد ســاحلی ایتالیا موفق شده چهار نفر را
نجات دهد و همزمان اجساد هشت قربانی را از آب بیرون
بکشد ،هنوز از سرنوشــت حدود  ۱۰۰نفر دیگر که پس از
واژگون شدن قایقشان ناپدید شــدهاند خبری در دست
نیست.
این قایق روز شنبه در دریای مدیترانه و آبهای میان ایتالیا
و لیبیا واژگون شــد .نقطه دقیق واژگونــی آن حدود ۵۰
کیلومتری سواحل لیبیا گزارش شده است.
همزمان با گارد ســاحلی ایتالیا ،یک کشتی نیروی دریایی
فرانســه و دو قایق تجاری به همراه امداد هوایی در حال
جستجو برای یافتن سرنشینان این قایقاند.
از ملیت مهاجران سوار این قایق بادی هنوز گزارشی منتشر
نشده است.
با وجود کاهش چشمگیر مهاجرت زمینی به سوی کشورهای
اروپایی در چند ماه گذشــته ،تالش برای رسیدن به خاک
اروپا از طریق دریا همچنان ادامه دارد و قربانی میگیرد.
تنها در روز جمعه گارد ساحلی ایتالیا از نجات  ۵۵۰مهاجر
در آبهای مدیترانه خبر داد.
دفتر کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد تخمین زده
ظرف دو هفته گذشــته از سال جدید میالدی ،حدود ۱۰۰۰
مهاجر از راه دریا به اروپا رسیدهاند( .بی بی سی)

دهها کشته در شورش
زندانی در برازیل

زندان شهر ناتال در شمال شرق برازیل به کنترل زندانیان
درآمده است.
زندان الکاکوز در حوالی شــهر ناتال که بزرگترین زندان
برازیل در منطقه شمال شرقی این کشور محسوب میشود،
عصر روز شنبه شاهد شورش بزرگی بود که طی آن صدها
زندانی عالوه بر درگیر شــدن با ماموران ،به جان یکدیگر
افتادند.
به گفته پولیس ،دست کم  ۱۰زندانی در جریان این شورش
کشته شدهاند.
همزمان گمان میرود تعداد زیادی هم در جریان نزاعهای
داخلی میان باندهای مختلف زندان کشته شدهاند.
این ســومین شــورش در زندانهای برازیل طی یک ماه
گذشته است.
چند روز پیش هم حدود  ۱۰۰زندانی در جریان شورشها در
دو ایالت آمازون و رورایما کشته شدند.
شــورش در زندان الکاکوز ،عصر روز شــنبه شروع شد؛
هنگامی که زندانیان عضو یک سازمان تبهکاری بزرگ که
در اکثر زندانهای برازیل دار و دسته دارد ،به جان زندانیان
گروههای رقیب افتادند.
زمیلتون سیلوا ،یکی از مدیران این زندان گفته« :ما شاهد
بودیم که سر سه زندانی بریده شد».
در پشــت دیوارهای این زندان صدای انفجارهای متعدد و
شلیک گلوله شنیده شده است( .بی بی سی)

اجالس پاریس با هدف احیای روند صلح بین
اسرائیل و فلســطینیان با سخنان ژان مارک
آرو ،وزیر خارجه فرانسه ،گشایش یافت.
آقای آرو در ســخنانی احیــای تعهدات بین
المللی به راه حل دو دولت مســتقل ،ترغیب
اســرائیل و فلســطینیان به مشــارکت در
گفتگوهای مستقیم و ارائه طرحی عملی برای
آینده را سه هدف این کنفرانس عنوان کرد.

به گفته خبرنگار بی بی ســی در پاریس ،این
کنفرانس در حالی برگزار شده که تردیدهای
زیادی در مورد سیاســتهای دونالد ترامپ،
رئیس جمهــور منتخب آمریکا نســبت به
خاورمیانه وجود دارد.
نماینــدگان حدود  ۷۰کشــور جهان در این
اجالس شرکت کردهاند.
در حالی که تشکیالت خودگردان فلسطینی از

اسپانیا و عربستان در آستانه
نهایی کردن معامله
آلمانی از حزب مرکل حمایت ائتالف عمده مخالفان
در انتقاد به موضوع
پنج رزمناو
دولت سوریه از مذاکرات صلح
مهاجرت
در قزاقستان

پادشــاه اســپانیا همراه با یک هیئت
عالیرتبه سیاسی و اقتصادی به عربستان
سعودی سفر کرد .انتظار میرود قرارداد
فروش پنج ناو جنگی به عربستان در این
سفر نهایی شود.
فلیپه ششم ،پادشــاه اسپانیا ،برای یک
دیدار رسمی سه روزه شامگاه شنبه وارد
ریاض شد و با همتای سعودی خود دیدار
و گفتوگو کرد.
آلفونسو داستیس ،وزیر خارجه ،اینیگو
دال ســرنا ،وزیر توســعه ،و نمایندگانی
از شــرکتهای مهم صنعتی اسپانیا ،از
جملــه همراهان فلیپ ششــم در این
سفر هستند که به دعوت ملک سلمان،
پادشاه عربستان سعودی ،انجام میشود.

به گــزارش خبرگــزاری فرانســه،
رســانههای اســپانیایی این سفر را با
برنامه فروش پنجرزمناو «آوانته »۲۲۰۰
به ارزش حدود دو میلیارد یورو مرتبط
اعالم کردهاند.
یکی از سخنگویان کمپانی کشتیسازی
«ناوانتیــا» اســپانیا در گفتوگــو با
خبرگزاری فرانســه تائیــد کرده که
مذاکرات درباره ساخت پنجرزمناو برای
نیروی دریایی ارتش عربستان در حال
انجام است .اسپانیا هفتمین صادرکننده
تجهیــزات جنگی در جهان اســت و
عربستان ســعودی یکی از مهمترین
خریداران این گونه تجهیزات محسوب
میشود( .دویچه وله)

دست دادن پنج بازیکن و هشت توپ باقیمانده ،توانست
هدف تعیینشده از سوی تیم ایرلند را پوره کند .توپزنان
افغانستان محمد شهزاد  ۲۹دوش ،نجیب ترکی  ۳۱دوش،
اصغر ستانکزی شش دوش ،سمیعاهلل شینواری  ۱۳دوش
و گلبدالدین نایب دو دوش بــرای تیم ملی انجام دادند.
بازی کنان تیم ملی کرکــت ایرلند ،محمد نبی را تا زمان
پورهشدن هدف تعیینشــده از میدان نتوانستند بیرون
کنند و این بازیکن توانســت  ۲۳دوش را برای تیم ملی
امتیاز بگیرد .تیم ملی کرکت کشــورمان قرار است روز
دوشــنبه در ادامۀ این مسابقات در دومین دیدار در برابر
تیم امارات متحدۀ عربی صف آرایی کند( .بخدی)

بایرن مونیخ دو بازیکن جدید
به خدمت گرفت

سران باشــگاه بایرن مونیخ دو بازیکن را از هوفنهایم
آلمان به خدمت گرفتند تا بــرای نیم فصل دوم تقویت
شــوند.به نقل از کیکر ،بایرن مونیخ قهرمان نیم فصل
نخست بوندســلیگا که در لیگ قهرمانان به عنوان تیم
دوم بعد از اتلتیکومادرید به مرحله یک هشــتم نهایی
صعود کرد باید در این مرحله برابر آرســنال به میدان
برود .سران تیم آلمانی برای تقویت تیمشان دست روی
زوج موفق تیم هوفنهایم گذاشــتند و نیکالس سوله و

سباستین رودی را از این تیم به خدمت گرفتند .البته این
دو بازیکن بعد از پایان فصل جاری بوندسلیگا میتوانند
برای بایرن مونیخ به میدان بروند.
سوله  ۲۱ساله در پست مدافع مرکزی فعالیت میکند و
قراردادی به مدت  ۵ســال با بایرن امضا کرده که هنوز
مبلغ آن مشخص نشده است .همچنین رودی  ۲۶ساله با
قراردادی آزاد به آلیانس آرهنا آمده و قرار است حداقل
در سه سال آینده در این تیم بازی کند.

شانس اصلی قهرمانی در لیگ جزیره از نگاه
تیری آنری

اسطوره آرســنال که اکنون به عنوان دستیار سرمربی
تیم ملی فوتبال بلجیم فعالیت میکند ،در مورد قهرمان
این فصل لیگ انگلیس صحبت کرد .به نقل از اســکای
اســپورت ،تاتنهام با پیروزی پر گلی که برابر وســت
برومویچ به دست آورد ،موقتا به رده دوم جدول ردهبندی
رقابتهای لیــگ برتر انگلیس صعــود و فاصله هفت
امتیازی خود با چلسی صدرنشــین را حفظ کرد.تیری
آنری به ستایش از تاتنهام پرداخت و گفت :باید اعتراف
کنم تاتنهام این شانس را دارد که نخستین قهرمانی خود
در لیگ برتر انگلیس را به دســت آورد .این تیم بسیار

وزیر خارجه عراق میگوید از سال گذشته
پیامهایی را میان ایران و عربســتان رد و
بدل کرده اســت .این دو کشور به تازگی
برای از ســر گیری اعزام زائران ایرانی به
مکه مذاکره کردهاند.
روابط تهران و ریاض که در سالهای اخیر
به شــدت تیره شده از ســال گذشته به
مراسم حج نیز کشیده شد .مرگ شماری
از زائران ایــران در حادثه منا و حمله به
سفارت و قنسولگری عربستان در تهران
و مشهد این وضعیت را پیچیدهتر کرد.
در ســال جاری چنــد دور مذاکره میان

مقامهای دو کشــور برای اعــزام زائران
ایرانی به عربستان بینتیجه خاتمه یافت.
روز جمعــه حمید محمدی ،سرپرســت
ســازمان حج و زیارت جمهوری اسالمی
ابراز امیــدواری کرد کــه اختالفها با
عربســتان بر سر این مســئله از طریق
مذاکره حل شود.
ظاهــرا برخی از کشــورهای عربی برای
میانجیگری میان تهران و ریاض گامهایی
برداشتهاند .ابراهیم جعفری ،وزیر خارجه
عراق که به تهران سفر کرده میگوید در
این تالشها سهم دارد( .دویچه وله)

کنارهگیری سیاستمدار

پیروزی تیم ملی کرکت کشور
در بازی های صحرا

تیم ملی کرکت کشورمان توانست در مسابقات  ۲۰آورۀ
جام موسوم به صحرا در امارات تیم نسبتا قدرتمند ایرلند
را شکست بدهد .این بازی روز شنبه برگزار شد و نخست
تیم ملی کرکت ایرلند بازی را آغاز کرد که توپ زنان این
تیم توانســتند  ۱۲۶دوش را برای افغانستان هدف تعیین
ن توسط توپاندازان
کنند .از توپزنان ایرلندی شش بازیک 
افغانســتانی از بازی بیرون شــدند .پاول استرلینگ ۲۵
دوش ،ســتوارت پوینتر  ۱۸دوش ،ولیــام پورترفیلد ۱۷
دوش ،کیوین اوبرین  ۱۲دوش ،گری ویلســون  ۲۳دوش،
تامپسون سه دوش و اندی مک براین هفت دوش را برای
م ایرلندی ها رقم زدند .تیم ملی کرکت افغانستان با از
تی 

این نشست استقبال کرده ،دولت اسرائیل آن
را مورد انتقاد قرار داده است.
گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان
از سه سال پیش ( )۲۰۱۴متوقف شده است.
برگزارکننــدگان این اجالس از اســرائیل و
فلسطینیان دعوت کردهاند که به نتایج آن و
بیانیه انتهایی آن توجه کنند ،اما در آن شرکت
نکنند( .بی بی سی)

تبادل پیامهای
ایران و عربستان توسط
وزیر خارجه عراق

خوب بازی میکند و از شانس های اصلی قهرمانی است.
آنری ادامــه داد :چرا تاتنهام قهرمان نشــود؟ این تیم
میتواند برابر هر تیمی بازی را کنترل کند .آنها چلسی
مدعی را شکست دادند .بازیکنان تاتنهام بسیار هماهنگ
و پر تالش بازی میکنند .قبــول دارم تاتنهام بازیهای
ســختی پیش رو دارد اما این تیم قدرتمند است .آنها
منچسترسیتی را هم شکست دادند و توانستند به روند
شکست ناپذیریی چلســی پایان بدهند .تنها تیمیهای
که میتوانند تاتنهام را شکســت بدهنــد ،لیورپول و
منچستریونایتد هستند.

یک سیاستمدار سرشــناس حزب دموکرات مسیحی
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ،در اعتراض به سیاستهای
او درخصوص مهاجرت گفته است که این حزب را ترک
میکند.
ایرکا اشــتاینبک که یکی از سخنگویان حزب در امور
مربوط به حقوق بشــر است گفته است که خانم مرکل
اجازه داده اســت تا قوانین مهاجرتی کشــور مورد
سوءاستفاده قرار گیرد و افزوده است در حالیکه امنیت
کشور تضعیف شده خانم مرکل فقط نظارهگر بوده است.
خانم اشتاینبک در ادامه انتقادهای خود افزوده است
که وی در نظر ندارد که به حزب «جایگزین برای آلمان»
که حزبی با سیاستهای ضدمهاجرتی است ،بپیوندند.
اما وی در عین حال اظهار امیدواری کرده است که این
حزب در انتخابات سالجاری پارلمانی در کشور موفق به
کسب کرسی بشود.
به گفته خبرنــگاران ،مهاجرت از محورهای اصلی این
انتخابات خواهد بود.
مهاجرت در آلمان پیــش از انتخابات فدرال در پاییز
گذشــته تبدیل به یک مسئله به شدت سیاسی شد؛ و
خانم مرکل در ادامه انتقادها به این موضوع ،اذعان کرد
که بحران مهاجرت باید بهتر اداره می شد( .بی بی سی)

جانشین دیگو کاستا از
بایرن مونیخ میآید

باشگاه چلسی قصد دارد جانشین مهاجم تیمش را از بایرن
مونیخ جذب کند.
به نقل از دیلی اکســپرس ،دیگو کاســتا در فصل جاری
رقابتهای لیگ برتر انگلیس عملکرد درخشــانی از خود
نشــان داده و یکی از دالیل اصلی صدرنشــینی چلسی
گلهای بسیار حساسی است که این بازیکن به ثمر رسانده
است.
باشگاههای چینی به دنبال شــکار این بازیکن برزیلیتبار
هستند .قرار نگرفتن کاستا در فهرست چلسی برای دیدار
حساس برابر لسترسیتی باعث شده تا گمانهزنیهای زیادی
درباره آینده این بازیکن در آبی پوشــان لندنی به گوش
رسد.
روزنامه دیلی اکســپرس اعالم کرد که باشگاه چلسی به
دنبال جــذب توماس مولر ،بازیکــن ناراضی بایرن مونیخ
هستند و برای جذب او حاضر هســتند  ۷۵میلیون پوند
پرداخت کنند.
مولر  ۲۷ســاله نتوانســته در بایرن مونیخ کارلو آنچلوتی
انتظــارات را بر آورده کند و برای قــرار گرفتن در جایگاه
اصلی کار سختی پیش رو دارد و این احتمال زیاد است که
بایرن با جدایی او موافقت کند.

«کمیته عالی مذاکــرات» ،ائتالف عمده
مخالفان دولت سوریه ،حمایت خود را از
مذاکرات صلح پیشنهادی روسیه و ترکیه
اعالم کرده است.
قرار اســت این مذاکرات در ماه میالدی
جاری در آســتانه ،پایتخت قزاقستان،
برگزار شود.
وزیر خارجه ترکیه هم اعالم کرده اســت
که این کشور و روسیه تصمیم گرفتهاند تا
آمریکا را هم به این مذاکرات دعوت کنند.
ایران از این مذاکرات حمایت کرده است.

«کمیته عالی مذاکــرات» ابراز امیدواری
کرده که این مذاکــرات بتواند آتشبس
فعلی را تقویت کند.
این گروه افزوده که مذاکرات آستانه ،گام
اولیه برای انجام گفتگوهای سیاســی ماه
آینده در جینوا خواهــد بود .موضع این
گروه این بود که بشار اسد ،رییسجمهوری
سوریه ظرف شش ماه از قدرت کنار برود.
آنان در کنفرانســی در لندن این تصمیم
گیری را اعالم کردند .پیشنهادی که مورد
موافقت قرار نگرفت( .بی بی سی)

شکست سنگین منچسترسیتی
و ادامه بدبیاری گواردیوال

منچسترســیتی در هفته بیســت و یکم لیگ جزیره
متحمل شکست سنگین  ۴بر صفر برابر اورتون شد.
هفته بیست و یکم لیگ برتر انگلیس عصر روز یکشنبه
با برگزاری یک دیدار در ورزشگاه گودیسون پارک بندر
لیورپول ادامه یافت که در آن اورتون موفق شد با نتیجه
 ۴بر صفر منچسترسیتی را شکست دهد.
در ابتدای این مســابقه سیتی کامال تیم برتر زمین بود و
حتی داور میتوانست یک ضربه پنالتی نیز برای این تیم
اعالم کند اما تکل مشکوک روی پای استرلینگ را داور
پنالتی تشــخیص نداد تا در دقیقه  ۳۴و برخالف جریان
بازی روملو لوکاکو گل اول بازی را به ثمر برســاند و نیمه

نخست با برتری یک بر صفر به پایان برسد.
هنوز دو دقیقه از نیمه دوم نگذشــته بود که میراالس
بلجیمی موفق شــد گل دوم را به ثمر برساند .در دقیقه
 ۷۹تیر خالص را دیویس شلیک کرد و توانست تیمش را
بار دیگر به گل برساند.
این پایان کار نبود و لوکمن در دقیقه  ۹۰موفق شــد گل
چهــارم را نیز وارد دروازه منچسترســیتی کند تا این
دیدار با نتیجه  ۴بر صفر به ســود اورتون به پایان برسد.
شکســتی که می تواند منجر به از دست رفتن امیدهای
قهرمانی تیم گواردیوال باشد که خیلی از کارشناسان این
تیم را بخت نخست قهرمانی می دانستند.

کاوانی :میخواهم با
پاری سن ژرمن تمدید کنم

ســتاره اروگوئه ای پاری ســن ژرمن عنوان کرد مقدمات
تمدید قرارداد او با این تیم انجام شده است و دوست دارد
با این تیم ادامه دهد.
به نقل از اکیپ ،ادینســون کاوانی ستاره اروگوئه ای پاری
ســن ژرمن عنوان کرد اخیرا در جلسه ای با سران باشگاه
شــرکت کرده است و پیشنهاد تمدید قرارداد را با این تیم
پذیرفته و به همین خاطر به کارش در پایتخت فرانسه ادامه
خواهد داد.
به نظر می رســد کاوانی ســرانجام از شــرایط و حقوق
پیشنهادی فرانسوی ها کامال راضی خواهد بود .به گزارش
جانلوکا دی مارتزیو ،ادینســون کاوانی در آستانه تمدید
قرارداد دو ساله با پاری سن ژرمن است .با قرارداد جدید او
می تواند سالیانه  ۸میلیون یورو به عالوه  ۲میلیون پاداش
دریافت کند .نام کاوانی در نزدیکی یونایتد هم شنیده شده
بود.
مدیر پاریســن ژرمن ،پاتریک کالیــورت ،چند ماه پیش
پیشنهاد تمدید قرارداد به کاوانی ارائه داد اما توافق حاصل
نشــد .حاال به نظر می رسد پاریســی ها پیشنهاد تمدید
قرارداد برای دو سال دیگر ،همراه با اضافه کردن دستمزد
ارائه دادند.
کاوانــی درباره تمدید قرارداد با ایــن تیم گفت :از حضور
در پاریس راضی هســتم و لذت می برم و خیلی خوشحال
هستم که قرار است در این تیم برای چند سال دیگر بمانم.

جانشین دیگو کاستا از بایرن مونیخ
میآید

باشگاه چلســی قصد دارد جانشین مهاجم تیمش را از
بایرن مونیخ جذب کند.
به نقل از دیلی اکســپرس ،دیگو کاستا در فصل جاری
رقابتهای لیگ برتر انگلیس عملکرد درخشانی از خود
نشــان داده و یکی از دالیل اصلی صدرنشینی چلسی
گلهای بســیار حساسی اســت که این بازیکن به ثمر
رسانده است.
باشگاههای چینی به دنبال شکار این بازیکن برزیلیتبار
هستند .قرار نگرفتن کاستا در فهرست چلسی برای دیدار
حساس برابر لسترسیتی باعث شــده تا گمانهزنیهای

زیادی درباره آینده این بازیکن در آبی پوشان لندنی به
گوش رسد.
روزنامه دیلی اکســپرس اعالم کرد که باشگاه چلسی به
دنبال جذب توماس مولــر ،بازیکن ناراضی بایرن مونیخ
هســتند و برای جذب او حاضر هستند  ۷۵میلیون پوند
پرداخت کنند.
مولر  ۲۷ساله نتوانســته در بایرن مونیخ کارلو آنچلوتی
انتظــارات را بر آورده کند و برای قرار گرفتن در جایگاه
اصلی کار ســختی پیش رو دارد و این احتمال زیاد است
که بایرن با جدایی او موافقت کند.

شکست سن آنتونیو اسپرز در NBA

بامداد روز یکشــنبه پنج بازی در لیگ  NBAانجام شد
که در مهمترین این بازیها ســن آنتونیو اسپرز تیم رده
دوم کنفرانس غرب شکست خورد.
به نقل از  ،Foxsportsدر حســاسترین بازی بامداد
روز یکشنبه ،سن آنتونیو اســپرز با نتیجه  ۱۰۸بر ۱۰۵
مقابل فنیکس ســانز شکست خورد .دیوید بوکر ،ستاره
سانز در این بازی  ۲۹امتیاز کسب کرد .او در بازی قبلی
ساتر نیز این امتیاز را به دست آورده بود .بوکر درباره این
بازی گفت :به عملکرد تیم افتخارمی کنم .توانستیم بعد
از شکست مقابل داالس دوباره به اوج برگردیم .در مقابل

تیم بســیار خوبی مثل اســپرز به پیروزی رسیدیم و با
نتیج ه نزدیکی بازی را بردیم .زیبایی مبارزه را می بینیم
و خیلی خوب بازی کردیم .در بازی مهم دیگر شــیکاگو
بولز با نتیجه  ۱۰۷بر  ۹۹نیواورالنز پلیکانز را شکست داد.
در این بازی جیمی باتلر که به دلیل آنفوالنزا در بازیهای
قبلی کمی مشکل داشت ،توانست  ۲۸امتیاز کسب کند.
رایان وید نیز  ۲۲امتیازاضافه کرد تا در نهایت بولز پیروز
شود .در ســوی دیگر میدان نیز آنتوان دیویس با کسب
 ۳۶امتیاز ،با انجام  ۱۴ریباند و به ثمر رســاندن دابل –
دابل بهترین عملکرد را داشت.

