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اختالف در مورد
برافراشتن پرچم
اقلیم کردستان بر
ساختمانهای کرکوک

یکی از مقامات ارشــد والیت کرکــوک در عراق تصمیم
پارلمان این کشــور را در مورد برداشتن پرچمهای اقلیم
کردستان از فراز ساختمانهای عمومی رد کرده است.
ریبوارطالبانی ،رئیس شــورای والیتی کرکوک تصمیم روز
شــنبه پارلمان در این مورد که فقــط پرچم عراق بر فراز
ساختمانها باشد را مداخله آمیز دانست.
آقای طالبانی گفته است که شورای کرکوک همچنان پرچم
اقلیم کردستان را افراشته نگه خواهد داشت.
پرچمهای اقلیم کردســتان اولین بار هفته گذشته بر باالی
ساختمانها قرار داده شد.
کرکوک از مناطق نفت خیز عراق است و بر سر تسلط بر آن
رقابت زیادی وجود دارد .نیروهای کرد در سال  ۲۰۱۴و پس
از گریختن ارتش عراق از این منطقه مرکز این والیت را به
کنترل خود در آوردند(.بی بی سی)

در اسرائیل
صدها حامی صلح
به خیابان رفتند

در اســرائیل صدهــا نفر در اعتــراض به ادامه اشــغال
سرزمینهای فلســطینی به خیابان رفتند .در تظاهراتی
که توسط سازمانهای چپگرا سازماندهی شده بود ،بیشتر
شرکتکنندگان شهروندان یهودی بودند.
پولیس اسرائیل شــامگاه شنبه گزارش داد که حدود ۲۰۰۰
نفر از شــهروندان این کشــور در اعتراض به ادامه اشغال
سرزمینهای فلســطینی به خیابان رفتهاند .تظاهرات از
سوی جبههای از نیروهای سیاسی عرب و یهودیان چپگرا
سازماندهی شده بود.
تظاهرکنندگان شعار میدادند« :عربها و یهودیان دشمن
نیستند» و «به الحاق سرزمینهای فلسطینی نه بگوییم».
بنا به گزارشها ،تظاهرات در اورشــلیم (بیتالمقدس) به
آرامی برگزار شــد .دولت اسرائیل کرانه باختری رود اردن
به انضمام شرق اورشلیم را از زمان پیروزی در جنگ شش
روزهی سال  ۱۹۶۷به اشغال خود در آورده است.
پیش از این درگیریهایی میان ســنگاندازان فلسطینی و
نیروهای امنیتی اسرائیل روی داده بود .این برخورد پس از
آن پیش آمد که یک فلسطینی با چاقو به سربازان اسرائیلی
حمله کرد و به ضرب گلوله پولیس از پا در آمد( .دویچه وله)

مرکل :پناهجویان زندگی در مناطق
کم جمعیت آلمان را ترجیح بدهند

آنگال مرکل از پناهجویان خواســت که برای
آغاز زندگی تازه شــان در آلمان ،مناطق کم
جمعیت را نســبت به کالن شــهرها ترجیج
بدهند .او همچنان تاکید کرد که در محالت پر
ازدحام فراهم آوری امکانات برای پناهجویان
آسان نمی باشد.
آنگال مرکل صدراعظم آلمان از پناهجویان می
خواهد که برای زندگی جدید در آلمان نسبت

به شــهرهای بزرگ ،به محــات کم جمعیت
تمایل بیشتر نشان بدهند.
او در گفتگوی هفتگی خود که روز شــنبه به
نشر رسید اظهار امیدواری کرد که تازه واردان
باید به قوانین حاکــم در آلمان احترام نموده
و در خصوص فهم بیشــتر از روش زندگی این
کشور جدیت به خرج بدهند .مرکل گفت« :ما
انتظار داریم آنانی که اینجا می آیند قوانین ما

را دنبال کنند و در مورد روش زندگی ما اندکی
بیشتر کنجکاو باشند».
از سال  2015به این طرف ،آلمان میزبان بیش
از یک ملیون پناهجو بوده اســت .از دو سال
به این طرف ،آلمان با فشــارهای سیاســی و
اجتماعی مرتبط با ادغام پناهجویان در سراسر
این کشور همراه بوده است.
صدراعظــم آلمان همچنان عــاوه نمود که
بسیاری پناهجویان زندگی در شهرهای بزرگ
را ترجیح می دهند؛ در حالی که فراهم آوری
محالت بود و باش در این مناطق به ســادگی
میسر نمی باشد.
صدراعظم آلمــان خطاب به پناهجویان گفت:
«به همین خاطر من توصیــه می کنم که در
مناطق دور دست اقامت گزینند ...جایی که در
نگاه اول احتماآل جذاب نباشد.
به همین خاطر است که باشندگان این مناطق
اغلبآ از پناهجویــان بهتر مراقبت نموده و در
زمینه ادغام آنان نیز همکاری بیشتر خوهند
نمود( ».دویچه وله)

دستکم  ۲۰نفر
در یک زیارتگاه پاکستان
کشته شدند

مقامات در پاکســتان میگویند که یکی
از خادمان زیارتگاهی در ایالت پنجاب در
پاکستان ،دستکم  ۲۰نفر را کشته است.
به گزارش رسانههای محلی عبدل وحید،
یکــی از خادمان زیارتــگاه «علی احمد
گوجر» در ساراگودا ،زوارین این زیارتگاه
را با دارو مسموم کرده و سپس با استفاده
از قمه و چوب کشته است.
گزارش شده است که فرد مظنون به این
کشتار و پنج نفر دیگر دستگیر شدهاند.
محمد علی گوجر متولی این زیارتگاه که
از صوفیان منطقه است و پیروانی دارد ،در
زمان این حادثه در محل نبوده است.
یکی از افرادی که از این کشتار جان سالم
بدر برده به پولیس گفته اســت که آقای
وحید ابتدا قربانیان را یک به یک به اتاق
خود صدا زد و به آنها غذای سمی داد.

یک زن که بر اثر این حادثه مجروح شده
بود اما موفق به فرار میشــود پولیس را
خبر میکند.
انگیزه این کشتار مشخص نیست اما یک
مقام ارشــد پولیس گفته است که به نظر
میرســد مظنون اصلی این کشتار که از
نظر روحی و روانی ثبات ندارد و یا اینکه
شاید هم دلیل کشتار مربوط به رقابت بر
سر کنترل این زیارتگاه بوده باشد.
ذوالفقار حمید به خبرگزاری فرانسه گفته
است که «عبدل وحید ،خادم این زیارتگاه
که  ۵۰سال دارد ،اقرار کرده که این افراد
را بــه این دلیل که آنهــا قصد جان او را
داشتهاند ،کشته است ».براساس گزارشها
و به گفته پولیس مرسوم است که در هفته
اول ماه رجــب (از ماههای قمری) در این
زیارتگاه نذری پخش شود( .بی بی سی)

رانش زمین در کلمبیا
رییس جمهوری
برگزاری اولین انتخابات
پاراگوئه چند مقام
در پی باران سنگین بیش از
عمومی در ارمنستان
ارشد را در پی
 ۲۰۰نفر را کشت
اعتراضات برکنار کرد پس از اصالح قانون اساسی

هوراشیو کارتز ،رییس جمهوری پاراگوئه وزیر داخله و
رییس پولیس این کشــور را در پی اعتراضات خشونت
آمیز برکنار کرده است.
اعتراضــات به طرحی اســت که میتوانــد به رییس
جمهوری اجازه شرکت دوباره در انتخابات بدهد.
معترضان به کنگره حمله کرده اند و این ســاختمان را
به آتش کشیدند.
مقامهای دولتی در پی کشته شــدن یک معترض به
نام رودریگز کوئینتانا ،چهار افســر پولیس را دستگیر
کردهاند.
روز شنبه رهبران سیاسی به یاد این کشته شده ادای
احترام کردند.
پیکر این معترض برای ادای احترام در مقر حزب لیبرال
که مخالف دولت است در آسانسیون ،پایتخت پاراگوئه
قرار گرفت.
اعضای حزب لیبرال مرگ او را محکوم کردند و خواستار
تحقیق درباره آن شدهاند.
حدود  ۲۰۰معترض دستگیر شدهاند که تعداد زیادی از
آنها تا کنون آزاد شدهاند .معترضان در پی یک جلسه
خصوصی میان سناتورها و تصویب طرحی برای تغییر
قانون اساسی به خیابانها آمدند( .بی بی سی)

گارای :جام جهانی بدون
ارجنتین ،جام جهانی نیست

مدافع تیــم ملی ارجنتین درباره حضور در جام جهانی روســیه به صحبت
پرداخت .به نقل از گلوبو ،شکست ارجنتین برابر بولیویا در انتخابی جام جهانی
موقعیت این کشور را برای حضور در جام جهانی روسیه به خطر انداخته است.
بعد از  14هفته بازی در منطقه امریکای جنوبی ،نایب قهرمان دوره قبل با 22
امتیاز در رده پنجم جدول ردهبندی قرار دارد.
اســکوئل گارای درباره شرایط نامساعد تیم ملی کشورش گفت :جام جهانی
بدون ما جام جهانی نیست .ما بهترین فوتبال را در جهان ارائه میکنیم و باید
در جام جهانی حاضر باشیم .ما در بازی برابر بولیوی نتوانستیم با محرومیت
مسی کنار بیاییم و االن منتظر هستیم تا بازیکن جدیدی بتواند جای او را در
بازیهای حساس پیشرو پر کند و بتوانیم امتیازهای کافی را جمع آوری کنیم.
شرایط روحی تیم ما خوب نیست .شکست به بولیویا برای همه تلخ بود ولی
ناامید نیستیم و باید در دیدارهای پیشروی بهترین عملکرد را ارائه کنیم و با
کسب امتیازهای الزم به جام جهانی برسیم.
ارجنتین نایب قهرمان دوره قبل جام جهانی در برازیل است که با یک گل به
آلمان باخت و از رسیدن به قهرمانی بازماند.

مــردم ارمنســتان برای شــرکت در
انتخابات عمومی به پای صندوقهای رای
رفتهاند.
این اولین انتخابات عمومی است که در
این کشور و از زمان اصالح قانون اساسی
و انتقال قدرت از رئیس جمهور به دولت
به ریاست نخست وزیر برگزار میشود.
نظرسنجیها نشــان میدهد که آرای
حزب حاکــم جمهوریخواهان ســرژ
سرکیسیان ،رئیس جمهور فعلی ،اندکی
از رقبای خود جلوتر است.
احزاب مخالف هشدار دادند که تغییرات
در قانون اساســی با این هدف صورت

گرفتــه که آقای سرکیســیان رئیس
جمهور پــس از پایــان دوران رئیس
جمهوری در سال  ۲۰۱۸همچنان قدرت
را در این کشور در دست داشته باشد.
دولت ارمنســتان که هم اکنون در آن
رئیس جمهور دارای قــدرت اجرایی
است ،با تغییر قانون اساسی و افزایش
اختیــارات پارلمان تحــت مدیریت
نخست وزیر درخواهد آمد.
آقای سرکیسیان میتواند در سال ۲۰۱۸
نخستوزیر شود و نتیجه اصالحات تازه
درعمــل به اختیارات بیشــتر برای او
منتهی میشود( .بی بی سی)

رانش زمیــن در جنوب غرب کلمبیا جان
دستکم  ۲۵۴نفر را گرفتهاست.
ساعتها بارش سنگین باران در طول شب
به طغیان رودخانهها و جاری شدن سیل و
گل در خانههای ایالت پوتومایو منجر شده
است .براساس گزارشها از این کشور بیش
از  ۱۰۰۰سرباز و پولیس برای کمک به این
منطقه اعزام شــدهاند .مقامات همچنین
گفتهانــد که در مرکز ایالــت پوتومایو از
سرنوشت دســتکم  ۲۰۰نفر اطالعی در
دسترس نیســت .به گفته همین مقامات
حــدود  ۴۰۰نفر نیز بر اثر این ســیالب و
رانش زمین مجروح شدهاند .پیشتر یکی
از افسران ارتش شفاخانه محلی به دلیل

ادامه صدرنشینی رئال مادرید در اللیگا

رئال مادرید با شکست آالوس و کسب سه
امتیاز بازی صدرنشین اللیگا باقی ماند.
در ادامه بازی های هفته بیست و نهم اللیگا،
رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو برابر آالوس
قرار گرفت و با سه گل مهمانش را شکست
داد .مادرید از ابتدا به دنبال باز کردن دروازه
حریف بود اما موقعیت های خطرناکی ایجاد
نکرد .در این شرایط رافائل واران آسیب دید

و در دقیقه  10تعویض شــد .دنی کارواخال
جایگزین مدافع فرانسوی شد .سفیدپوشان
به حمله های خــود ادامه دادند و در نهایت
کریم بنزما توانســت دروازه تیم مهمان را
باز کند .این گل در دقیقه  31به ثمر رسید.
مادریــد فرصت داشــت در لحظات پایانی
دروازه حریفش را باز کند اما ضربه گرت بیل
با اختالف کمی به بیرون رفت.

در نیمه دوم تالش های دو تیم برای گلزنی
بی نتیجه بود تا این که ایســکو در دقیقه
 85به زیبایــی دروازه آالوس را باز کرد .در
ادامه یک ضربه آزاد به سفیدپوشان رسید
که شــوت بیل به تیرک دروازه برخورد کرد
و توپ برگشــتی را ناچو با ضربه سر به گل
تبدیل کرد.مادرید با کسب این پیروزی 68
امتیازی شد و صرنشین باقی ماند.

سویا در جایگاه چهارم باقی ماند

سویا نتوانســت اسپورتینگ خیخون را شکســت دهد و جایگاه خود را از
اتلتیکومادرید پس بگیرد .در نخستین بازی هفته بیست و نهم اللیگا در روز
شنبه سویا به مصاف اســپورتینگ خیخون رفت و برابر مهمانش به تساوی
بدون گل دست یافت .ســویا که با پیروزی اتلتیکومادرید جایگاه سوم را از
دست داده بود با تساوی در این دیدار هم امتیاز حریف مادریدیاش شد اما با
توجه به بازی های رو در رو در رتبه چهارم باقی ماند.
سویای  ۵۸امتیازی مدتهاست نتوانسته در اللیگا پیروز شود.

استرلینگ :از مقایسه شدن با
نیمار لذت میبرم

هافبک منچسترسیتی عنوان کرد :از اینکه رسانهها او را با نیمار فوق ستاره
برازیلی مقایســه میکنند خشنود است .به نقل از بیبیسی اسپورت ،رحیم
استرلینگ هافبک منچسترسیتی درخشــش خوبی در یکی دو فصل اخیر
داشــته و این فصل عملکرد بســیار خوبی در ترکیب تیمش داشته است تا
جایی که همه او را با نیمار مقایسه میکنند .این بازیکن انگلیسی در واکنش
به درخشــش خود در چند هفته گذشته گفت :خوشحالم که توانستم باعث
رضایت سرمربی تیمم شوم ولی اینها برای من کافی نیست .البته طبیعی است
که از مقایسه با نیمار لذت ببرم .او بازیکن بزرگی است و خیلیها دوست دارند
در زمین فوتبال شبیه به او باشند .من هم از اینکه با او مقایسه میشوم لذت
میبرم ولی فوتبال فقط مقایســه شدن نیست ،شما باید بتوانید انتظارات را
برآورده کنید .ســتاره تیم ملی انگلیس ادامه داد :یکشنبه بازی سختی برابر
آرســنال در لندن داریم .من متولد لندن هستم و از اینکه قرار است به آنجا
برویم هیجانزده هســتم .وقتی که جوانتر بودم چنین بازیهایی را با شور و
شوق بیشتری دنبال میکردم .االن هم همان شور و شوق را دارم اما دیگر فقط
به خودم فکر نمی کنم و االن شرایط تیم برایم اهمیت بیشتری دارد.

تساوی آرسنال و سیتی در
امارات

دیدار دو تیم منچسترسیتی و آرسنال در لیگ برتر انگلیس با تساوی  2بر 2
به پایان رسید .در هفته سی ام رقابت های لیگ برتر انگلیس  2دیدار برگزار
شد که در یکی از دیدارها آرسنال در خانه به دیدار منچسترسیتی رفت که
این بازی با تساوی  2بر  2به پایان رسید.
در این دیدار تئو والکات و مصطفی شــکودران برای آرسنال گلزنی کردند و
در طرف دیگر نیز لروی سانه و سرخیو آگوئرو برای سیتی گلزنی کردند تا این
دیدار با تساوی به پایان برسد .در دیگر دیدار سوانزی و میدلزبورو به تساوی
بدون گل رضایت دادند.

تعداد باالی قربانیان برای پاســخگویی به
مراجعان دچار مشکل شده است .رییس
جمهوری کلمبیــا در این منطقه وضعیت
اضطراری اعالم کردهاســت .وی به محل
حادثه رفته اســت .رییــس جمهوری
کلمبیا هنگام رســیدن به محل سانحه به
خبرنگاران گفته «قلــب من و قلب تمام
مردم کلمبیا از این فاجعه درد گرفته است.
همزمان ســورل آروکا ،فرماندار محلی به
رسانههای کلمبیا گفته است که در مواردی
تمام یک محله مدفون شده است .نیروهای
امداد میگویند ادامه آب وهوای بد و ویران
شدن زیرساختهای منطقه تالشهای آنها
را با مشکل روبرو کردهاست( .بی بی سی)

پيروزي كليپرز و بولز در ليگ
NBA

بامداد دیروز پنج بازي در ليگ  NBAانجام شد كه در مهمترين اين بازيها
لس آنجلس كليپرز و شيكاگو بولز به پيروزي دست يافتند.
به نقل از  ،Foxsportsدر مهمترين بازي بامداد دیروز لس آنجلس كليپرز
با نتيجهي  ١١٥بر  ١٠٤لس آنجلس ليكرز را شكست داد.
در اين بازي بليك گريفين  ٣٦امتياز كسب كرد و هشت ريباند و پنج پاس
منجر به گل داشــت .كريس پاول نيز  ٢٩امتياز اضافه كرد تا كليپرز پيروز
زمين باشد.
در بازي مهم ديگر شيكاگو بولز با نتيجهي نزديك  ١٠٦بر  ١٠٤آتالنتا هاكس
را شكست داد.
در اين بازي جيمي باتلر  ٣٣امتياز كســب كرد و پنج ريباند و هشت پاس
منجر به گل داشت .ريجون روندو نيز  ٢٥امتياز به دست آورد و  ١١ريباند و
 ٦پاس منجر به گل انجام داد.
نتايج ديگر بازيهاي بامداد دیروز:
بركلين نتز  ١٢١اورالندو مجيك ١١١
سكرمنتو كينگز  ١٢٣مينه سوتا تيمبر ولوز ١١٧
پورتلند تريل بليزرز  ١٣٠فنيكس سانز ١١٧

ژکو :شاید اگر التزیو را ببریم
اسپالتی خداحافظی کند

توقف میالن و پیروزی فیورنتینا در سری A

در جریان برگزاری لیگ ایتالیا تیم فوتبال
میالن برابر پسکارا متوقف شد و فیورنتینا
درخانه به برتری رسید.
در هفته جاری رقابت های لیگ ایتالیا چند
دیدار برگزار شــد که در یکی از دیدارها

میالن در خانه پسکارا به میدان رفت که این
دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در این دیدار پاسیلیچ تنها گل میالنی ها را
وارد دروازه تیم میزبان کرد.
همچنین جنوا با  5گل برابر آتاالنتا شکست

خورد.
فیورنتینا موفق شــد با یک گل بولونیا را
شکست دهد و کالیاری  3بر یک پالرمو را
برد .در حســاس ترین بازی هفته ناپولی و
یوونتوس دیدار خواهند کرد.

رومنیگه :غیر از لسترسیتی بقیه میتوانند
قهرمان اروپا شوند

رئیــس بایرن مونیخ معتقد اســت غیر از
لسترســیتی بقیه تیمهای حاضر در یک
چهــارم نهایی توانایــی قهرمانی در لیگ
قهرمانان را دارند.
به نقل از نشــریه کیکر ،قرعه کشی مرحله
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان انجام شد
و هشت تیم راه یافته به این مرحله حریفان
خود را شناختند.
کارل هاینتس رومنیگه درباره اینکه کدام
تیم قهرمان این دوره رقابتها میشــود،
گفت :تیمهای اســپانیایی سه سال است
که قهرمــان لیگ قهرمانان شــدند ولی
امسال کار برای آنها سخت خواهد بود .در
هر صورت فکر میکنم غیر از لسترسیتی،
بقیه تیمها به قهرمانــی فکر میکنند .در
هر صورت تیمی که بــه یک چهارم نهایی
میآید قطعا به فکر رســیدن به مرحله بعد
اســت و به همین خاطــر از االن نمیتوان
درباره قهرمانی صحبت کرد .حتی نمیتوان

مدعی جدی بــرای قهرمانی در رقابتهای
این فصل را معرفی کرد .او در ادامه گفت:
من فکر میکنم االن یوونتوس برتری جزئی
نســبت به تیمهای دیگر داشته باشد .آنها
تیم قدرتمندی هســتند و در تمام خطوط

بازیکنان بزرگی دارند .شاید اگر آنها بتوانند
بارســلونا را حذف کنند بتوانند به مراحل
پایانی برســند .یووه یکــی از کاملترین
تیمهای فعلی فوتبال اروپا اســت که هیچ
تیمی دوست ندارد با آنها روبرو شود.

مهاجم بوســنیایی درباره احتمال خداحافظی لوچیانو اســپالتی از رم به
صحبت پرداخت .در هفته ســی ام رقابتهای لیگ ایتالیا  ۲دیدار برگزار شد
که در یکی از دیدارها رم تیم دوم جدول با دو گل امپولی را شکســت داد.
ادین ژکو هر دو گل تیمش را در این دیدار وارد دروازه امپولی کرد.
رمیها اکنون باید به فکر دیدار برگشت نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا باشند،
جایی که شکســت  ۲بر صفر در دیدار رفت شانس آنها را برای رسیدن به
دیدار نهایی کم کرده است.
ادین ژکو درباره شرایط تیمش گفت :از االن فقط باید به بازی با التزیو فکر
کنیم .باید در بازی برگشــت بهتر از اینها عمل کنیم .جبران شکست دو بر
صفر آسان نیست ولی ما تیم قدرتمندی هســتیم و می خواهیم به فینال
برســیم .برابر امپولی بازی همیشگی خودمان را ارائه کردیم ولی شاید اگر
کمتر فکر بازی بعد بودیم االن شرایط بهتری داشتیم .دو گل به ثمر رساندم
و خوشحال هســتم .بازیکنان تیم خیلی به بازی با التزیو فکر می کردند و
برای همین کمی استرس داشتیم.
مهاجم بوسنیایی در پایان درباره آینده لوچیانو اسپالتی گفت :بهتر است از
خود او ســوال کنید .شاید اگر التزیو را شکست دهیم او خداحافظی کند و
جدایی خود را از تیم اعالم کند.

امری :این قهرمانی مزد
تالشمان بود

سرمربی اسپانیایی پاری ســن ژرمن اولین قهرمانی خودش را با پاری سن
ژرمن تجربه کرد .فینال جام اتحادیه فرانســه برگزار شد که در آن دو تیم
پاری ســن ژرمن و موناکو به مصاف هم رفتند .این دیدار که در ورزشــگاه
المپیک لیون برگزار شد در نهایت با پیروزی چهار بر یک پاری سن ژرمن به
پایان رســید تا اولین قهرمانی اونای امری با این تیم فرانسوی بعد از حذف
از لیگ قهرمانان به دســت بیاید .اونای امری بعد از قهرمانی تیمش در جام
اتحادیه فرانسه گفت :این قهرمانی مزد تالش سخت چند هفته اخیر تیم ما
بود .واقعا نیاز داشتیم که قهرمان این جام شویم .چهارمین قهرمانی پیاپی
در جام اتحادیه برای ما مهم بود .وقتی با یک فلسفه مشخص تالش کنید و
به برتری برســید ،این تالش بی پاسخ نمیماند و شما در نهایت قهرمان نیز
میشوید .بازی برابر موناکو سخت و دشوار بود .آنها تیم صدرنشین در لیگ
هستند و ما میخواستیم کیفیت باالی بازی خودمان را به آنها نشان دهیم و
در نهایت نیز به آنچه میخواستیم رسیدیم.

