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پوتین :سالح هستهای تولید میکنیم اما قصد استفاده نداریم

زیان بیسابقه برای توشیبا

رئیسجمهور روسیه اعالم کرد که کشورش به ساخت تسلیحات
هستهای ادامه میدهد اما قصد استفاده از آن را ندارد.
بــه نقل از خبرگــزاری آسوشــیتدپرس ،والدیمیــر پوتین،
رئیسجمهور روســیه این اظهارات را در یک مستند با عنوان
«نظم جهانی» که در تلویزیون دولتی این کشــور پخش شــد،
عنوان کرد.
وی گفت :روسیه به عنوان یک کشور هستهای پیشرو به تقویت
این سالح به عنوان عامل بازدارنده ادامه خواهد داد.
پوتین ضمن اشاره به سه سامانه اصلی پرتاب کالهک هستهای
گفت این سه سامانه ،پایه سیاستهای امنیت هستهای روسیه
را تشــکیل میدهد .این سه ســامانه عبارتند از بمبافکنها،
موشکهای بالســتیک قارهپیما و موشکهای شلیک شونده از
زیردریایی.
وی خاطرنشــان کرد :روســیه هیچ گاه این سالح را در دست
نخواهد گرفت و تاکنون نیز در دست نگرفته است اما داکترین
نظامی ما جایی و نقشی برای آن اختصاص خواهد داد.

معاون نخستوزیر
اسرائیل در پی اتهام آزار
جنسی استعفا داد

ســیلوان شــالوم ،وزیر داخله و معاون
نخست وزیر اســرائیل در پی یک رشته
اتهامات مربوط به آزار جنسی از مقام خود
در کابینه و همین طور کنســت (پارلمان
اسرائیل) استعفا کرده است.
آقای شالوم یکی از سیاستمداران قدیمی
حزب لیکــود ،حزب بنیامیــن نتانیاهو،
نخستوزیر اسرائیل است که زمانی وزیر
امور خارجه هم بوده است.
در روزهای گذشــته رسانههای اسرائیلی
گزارش داده بودند کــه چند زن به دلیل
آزار جنسی از ســیلوان شالوم شکایت
کردهاند.
دولت اسرائیل تا کنون تحقیقات رسمی
برای رســیدگی به این شکایتها را آغاز

نکرده است.
آقای شــالوم گفته برای جلوگیری از رنج
و آسیب بیشتر خانوادهاش از سمت خود
کنارهگیری کرده است.
انتظار میرود امیر اوهانا ،سیاســتمدار
دیگری از حزب لیکود جانشــین سیلوان
شالوم در پارلمان اسراییل شود.
در صورت این جابجایی آقای اوهانا اولین
نماینده حــزب راســتگرای لیکود در
پارلمان خواهــد بود که علنا همجنسگرا
است.
رســانههای اســرائیلی میگویند انتظار
نمیرود اســتعفای آقای شالوم وضعیت
حزب لیکود را در کابینه ائتالفی اسرائیل
را به خطر بیندازد( .بی بی سی)

دیمیزیر :در سال آینده
تخلفات جنایی در برابر
پناهجویان به گونه خاص
آمار گیری شود

در ســال جاری نزدیک به  3600بار تخلفات جنایی و
جرایم در برابر پناهجویــان و مهاجرین در آلمان به
ثبت رسیده اســت .از این میان  850حمله به گونه
مســتقیم باالی پناهجویان و محالت بود و باش آنان
صورت گرفته اســت .توماس دیمیزیــر وزیر داخله
آلمان ،که در برلین با روزنامه «بیلد» آلمانی ســخن
می گفت با ارائه ارقــام تازه از حمالت صورت گرفته
طی چند ماه گذشــته باالی پناهجویان و مهاجرین،
خواهان آمار گیــری چنین تخلفات به گونه خاص در
سال آینده گردید.
او افزود « :در چند ماه گذشــته  3600عمل تخریب
کارانه مرتبط به پناهجویان نزد ما به ثبت رسیده است
که  850مورد آن حمله باالی اردوگاه ها و باشنده گان
آن صورت گرفته است» .توماس دیمیزیر این رقم را
نگران کننده توصیف نموده افزود که تقریبا تمام این
گونه حمالت توسط راستگرا های افراطی انجام یافته
اســت .او گفت « :این رقم خیلی تکان دهنده و در
عین زمان غیر قابل تحمل اســت» وزیر داخله آلمان
حمالت این چنینی را تنها مختص در برابر مهاجرین
و پناهجویان ندانسته و گفت سر از ماه جنوری سال
آینده تخلفاتی که در برابر خبرنگاران ،سیاســیون،
امداد رســانان و رضاکاران نیز صورت می گیرد ،به
گونه جداگانه ارقام گیری شود( .دویچه وله)

رانش زمین در چین:

امدادگران در جستجوی
افراد باقی مانده در زیر آوار

در پی تخریب  ۳۳ساختمان در اثر رانش
زمین در شهر جنوبی شنژن چین ،صدها
مامور امداد در جستوجوی بازماندگان
هستند.
به گزارش تلویزیون دولتی چین ،هفت
نفــر با جراحات ســطحی از میان آوار
بیرون کشیده شده اند اما  ۹۱نفر هنوز
مفقود هستند.
مقام ها گفتند روز یکشــنبه پیش از
وقوع رانش زمین ۹۰۰ ،نفر از یک پارک
صنعتی که در مسیر آن بود تخلیه شده
بودند.
شنژن یکی از بزرگترین شهرهای چین
و یک مرکز عمده صنعتی است.
این شهر درســت در آنسوی آب مقابل
هانگ کانــگ در خاک اصلی چین قرار
دارد.
خبرگزاری رسمی شــینهوا نوشت که
ناحیه ای به وســعت  ۶۰هزار متر مربع
زیر گل رفته که عمق آن در بعضی نقاط

تا شش متر است .این رانش همچنین
باعث انفجارهایــی در یک تانک تیل
شد.
رسانه های چینی به نقل از یانگ فنگ
رئیس ســازمان امور اضطراری شنژن
نوشــتند که  ۳۳ســاختمان یا کامال
مدفون شــده یا به درجــات مختلف
آسیب دیده اند.
اینها شامل سه خوابگاه کارگران ،چند
کارخانه و دفاتر ،یــک غذا خوری و
ساختمان های دیگر است.
رســانه های محلی گزارش دادند که
رانش زمیــن زمانی اتفــاق افتاد که
تل عظیمی از زباله های ســاختمانی
فروریخت.
رســانه های دولتی به نقل از مقام ها
گــزارش دادند که  ۵۹نفــر و  ۳۲زن
مفقود هســتند اما «نشانه های زنده
بودن افراد» در سه نقطه مختلف دیده
شده است( .بی بی سی)

دارنده چهار توپ طال ،اولین گلش را در دیدار نهایی کوپا دل ری در سال
 2009برابر اتلتیک بیلبائو به ثمر رســاند .سپس گل به یاد ماندنیاش را با
ضربه سر وارد دروازه منچستریونایتد کرد .گل به یادماندنیاش در فینال
ویمبلی  2011پپ گواردیوال را به وجد آورد و فریاد زد «این مسی است».
در فینالهای جام جهانی باشگاهها اما نتوانست برای تیمش گلزنی کند.
مسی بهترین گلش را در  30می سال جاری در نوکمپ برابر اتلتیک بیلبائو
به ثمر رساند.
 23گل در  27فینال ،رکورد عجیبی اســت .این رکــورد نیز جزو دیگر
رکوردهای مسی است .او برترین گلزنی بازیهای ال کالسیکو ،سوپر کاپ
اسپانیا ،اللیگا و رقابت برابر تیمهای مادریدی است.

پاکستانیها بعد از  40سال در
انتخابی المپیک

تیم وزنهبرداری پاکســتان پس از  40سال در رقابتهای انتخابی المپیک
شرکت خواهد کرد.
به نقل از  ،Inside the gamesفدراسیون وزنهبرداری پاکستان ()PWF
اعالم کرد گروهی هشــت نفره از وزنهبرداران این کشور را به مسابقات
ن ترتیب
انتخابی المپیک در ســمرقند ازبکســتان میفرســتد .به ای 
وزنهبرداران پاکستان بعد از  40سال در مسابقات انتخابی المپیک شرکت
خواهد کرد .محمد راشــد ملک ،نایب ری یس فدراســیون وزنهب رداری
پاکســتان اعالم کرد 40 :سال است فدراســیون هیچ ورزشکاری را به
انتخابی المپیک نفرســتاده اســت زیرا وزنهبرداران پاکســتان توانایی
الزم را برای حضور در مســابقات بینالمللی نداشتند .با این حال نتایج
مسابقات داخلی رضایت بخش بوده اســت و در حدی بوده که ما تیم را
به بازیهای قهرمانی آســیای  2016بفرستیم .این مسابقات در تاریخ 25
تا  30اپریل برگزار میشــوند .ملک در این باره به روزنام ه پاکســتانی
 Express tribuneگفت :از ســال  1976تاکنــون این اولین بار خواهد
بود که ورزشکاران ما در مسابقات انتخابی المپیک شرکت میکنند .البته
هنوز راه زیادی برای شــرکت در المپیک داریم .پیش از این برای سهمیه
المپیک مسابقه ندادیم زیرا توانایی الزم را نداشتیم .در سه سال گذشته
ل حاضر زمان آن رسید .تا
کار کردیم تا وزنهبرداری پیشرفت کند و در حا 
تیم را به مسابقات انتخابی المپیک اعزام کنیم.

اعضای پارلمان بریتانیا:

داعش نسلکشی میکند

بیش از  ۶۰عضو پارلمان بریتانیا از دیوید کامرون ،نخست
وزیر این کشــور خواستهاند که سازمان ملل را تحت فشار
بگذارد تا قتل و شکنجه اقلیت های مذهبی به دست گروه
موســوم به دولت اسالمی (داعش) در ســوریه و عراق به
عنوان نسلکشی و جنایت جنگی شناخته شود.
آنها در نامه خود به آقای کامرون به شواهد مربوط به قتل،
آدم ربایی و تجاوز سازمانیافته به مسیحیان و سایر اقلیت
های مذهبی از جمله ایزدی ها اشاره کرده اند.
در این نامه از آقای کامرون خواسته شده که به سرعت وارد
عمل شــود تا پیکارجویان داعش بدانند که باید در قبال
اعمال زشت خود پاسخگو باشند( .بی بی سی)

مهلت  72ساعته ارتش عراق به
ساکنان رمادی برای ترک شهر

منابع آگاه در فرماندهی عملیــات االنبار اعالم کردند که
ارتش عراق از ساکنان رمادی خواسته ظرف  72ساعت این
شــهر را ترک کنند تا ارتش از تمامی محورها به این شهر
حمله کند.
به نقل از شــبکه خبری المسله ،این منابع اعالم کردند که
ارتش عراق بروشورهایی را در میان ساکنان رمادی توزیع
کرده و از آنها خواسته ظرف  72ساعت این شهر را ترک
کنند تا ارتش بتواند از تمامی محورها به این شــهر حمله
کند.
به گفته این منابع عملیات شــهر رمادی به دلیل وجود این
ساکنان کند پیش میرود و نیروهای عراقی پس از پایان این
مهلت به رمادی حمله خواهند کرد.
از زمان ســیطره داعش بر مســاحتهای وســیعی از
شمال ،غرب و شرق عراق نیروهای عراقی و داوطلبان
مردمــی و پیشمر گهــا حمالتی را علیــه این گروه
تروریستی آغاز کرد هاند.

انتقاد آلگری از شاگردانش با
وجود پیروزی

آمار شگفت انگیز لیونل مسی
در فینالها

مهاجم بارسلونا آماری فوقالعاد ه در گلزنی در بازیهای نهایی دارد.
ی مغلوب
به نقــل از آس ،ارجنتین در فینال کوپا آمهریکا در ضربات پنالت 
شیلی شــد و جام قهرمانی را از دست داد .مردم ارجنتین لیونل مسی را
مقصر میدانستند چون او سرود ملی کشورش را نمیخواند! ارجنتینیها
بر این باورند مسی احساسی نسبت به تیم ملی کشورشان ندارد و نسبت
به قهرمانی در جهان با تیم زیر  20ســال ارجنتین یا طالی المپیک پکن
 2008بیتفاوت بوده است.
مسی در فینال جام جهانی  2014برزیل برابر آلمان ،یک موقعیت گل خوب
را از دست داد .همچنین نمایش خوبی نداشت و در سطح خود ظاهر نشد.
اما لئو به همراه بارســلونا در دیدارهای فینال کامال متفاوت ظاهر شــده
است .او در بازی روز یکشنبه برابر ریورپالته که منجر به قهرمانی این تیم
در جام جهانی باشگاهها شد ،گلزنی کرد.
مهاجم آلبی سلســته در  27فینالی که حضور داشــته 23 ،گل به ثمر
رســانده است .اگر سوپر کاپ اســپانیا را که در دو بازی رفت و برگشت
برگزار میشــود را به حساب نیاوریم ،در  15فینال 14 ،بار درواز ه حریفان
را باز کرده است.

شرکت جاپانی توشیبا زیان امسال خود را  ۴و نیم میلیارد
دالر اعالم کرده است .توشیبا همچنین گفته است که ۶۸۰۰
موقعیت شغلی را به دلیل تغییر ساختار حذف میکند.
تولیدات توشــیبا مجموعه وسیعی از محصوالت مختلف از
لپ تاپ تا تلویزیون و همچنین انرژی هســتهای را شامل
میشود.
انتشــار اخبار مربوط به میزان خســارت این کمپانی که
رکوردی برای توشــیبا محسوب میشود ،ارزش سهام این
شرکت را تقریب ًا  ۱۰درصد کاهش داده است.
موضوع تغییر ســاختار توشــیبا پس از آن مطرح شد که
مقامات این کمپانی در اوایل ســال جاری میالدی اعتراف
کردند که طی شش سال در باره میزان سوددهی این شرکت
مبالغه کرده بودند.
این رســوایی به اســتعفای رئیس و معاون شرکت توشیبا
منجر شد.
به عنوان بخشی از تغییر ساختار این شرکت بزرگ جاپانی،
توشــیبا کمپانیهای تولید تلویزیون و ماشین کاالشویی
خود را در اندونزیا به قیمت  ۳میلیارد ین به کمپانی اسکای
ورت که مرکز آن در هانگکانگ است خواهد فروخت.
توشــیبا همچنین به دنبــال ســرمایهگذارانی در بخش
مراقبتهای بهداشتی است.
اکثر  ۶۸۰۰موقعیت شغلی که قرار است حذف شود در بخش
الکترونیک خواهد بود .این شغلها قرار است تا مارچ سال
( ۲۰۱۶سال آینده میالدی) حذف شوند( .بی بی سی)

رئال ،رکوردهای تاریخ اللیگا را
جابهجا کرد
ل مادرید برابر رایووایکانو،
جشنواره گل رئا 
رکوردهــای اللیگا و بازیهــای اروپایی را
تغییر داد.
ل مادرید یکشنبه شب و
به نقل از آس ،رئا 
در هفت ه شــانزدهم اللیگا با نتیجه  10بر دو
برابر رایووایکانو پیروز شد.
گرت بیــل (4گل) ،کریم بنزمــا ( 3گل)،
کریســتیانو رونالدو ( 2گل) و دنیلو (یک
گل) برای رئال به ثمر رساندند .با این نتیجه
جالب توجه مشخص شد اللیگا  55سال بود
شاهد چنین نتیجهای نبوده است.
به ثمر رساندن  10گل یا بیشتر در یک بازی،
آنهم در اللیگا که یکی از بهترین لیگهای
جهان محسوب میشــود ،یک اتفاق جالب

ل مادرید از سال 1960
اســت .همچنین رئا 
نتوانســته بود این تعداد گل را وارد دروازه
حریفانش کند .مادریدیها در آن سال الچه
را  11بر دو شکست داده بودند.
رئال تاکنون چهار بار توانسته  10گل یا بیش
از آن را در یک بازی به ثمر برســاند .قبل
از جشنواره گل دیشــب برابر رایووایکانو،
رئال در سال  1943بارسلونا را یازده بر یک
شکســت داده بود .آنها همچنین  10بر یک
الس پاالماس را در سال  1959مغلوب کرده
بودند و برابر الچه نیز  11بر دو پیروز شــده
بودند .آخرین باری که در اللیگا ،یک دیدار
بیش از یازده داشته ،بازی تیمهای اویدوو
وایادولید در سال  1996بود.

اتلتیک بیلبائو قبل از ایــن بازی (رئال –
رایو) بیشــتر از دیگر تیمهای اسپانیایی
در اللیگا ،نتیجههــای اینچنینی به ثبت
رســانده بود .آنها در سال  12 ،1931بر یک
بارسلونا را شکست داده بودند .با  10گل در
سال  1942سلتاویگو را گل باران کرده و در
ســال  1950با همین نتیج ه برابر ییدا پیروز
شــد و ساراگوسا را  10بر یک در سال 1951
شکست داد.
در جهان فوتبال آخرین نتیجه پیروزی با 10
گل یا بیشتر نیز به سال  1984بازمیگردد.
بوروسیا مونشــنگالدباخ با  10گل موفق به
شکست اینتراخت برانشوایگ در بوندسلیگا
آلمان شده بود.

اندی ماری شخصیت ورزشی سال 2015
انگلیس شد

اندی ماری در برنامه جایزه ساالنه  BBCبه عنوان شخصیت ورزشی برتر
سال  2015انگلیس انتخاب شد.
به نقل از یورو اسپورت ،کوین سن فیلد ،ورزشکار راگبی و جسیکا انیس
هیل ،قهرمان هفتگانه در مقامهای دوم و سوم انتخاب شدند.
اندی مــاری با آوردن بیش از  360هزار رای به عنوان اولین شــخصیت
ورزشــی سال انتخاب شــد .این دومین بار است که تنیسور شماره یک
ل 2013
انگلیس ،این مقام را به خود اختصاص داده اســت .ماری در سا 
نیز به دلیل قهرمانی در ویمبلدون شــخصیت ورزشی برتر انگلیس شد.
ماه گذشته نیز ماری باعث قهرمانی انگلیس در دیویس کاپ شد .از سال
 1936تاکنون انگلیس به این قهرمانی دست پیدا نکرده بود.
ماری در جشــن جایزه ساالنه بی بی ســی گفت :از تمامی رایها تشکر
میکنم و از همه سپاســگزارم .انتظار چنین چیزی را نداشــتم .به همه
کسانی که به نوعی دیگر برنامه بودند تبریک میگویم .این یک برنامه پنج
ل حاضر بهترین هستیم.
ساله بود .ما در تنیس نزول کرده بودیم و در حا 
میخواهم از همه تیم و مســئوالنش تشکر کنم .میخواهم از همسرم و
خانوادهام و هر کســی که به من رای داده است تشکر کنم .تمام زندگی
ام را وقف این ورزش کردهام .هر روز ســخت کار میکنم تا باعث افتخار
شما شوم.
تیم انگلیس در دیویس کاپ ،تیم سال خوانده شد ،دن کارتر ،برنده جام
جهانی راگبی با تیم نیوزیلند شــخصیت ورزشی خارجی ،مایکل اونیل،
مربی برتر سال شناخته شدند.

ســرمربی یوونتوس با وجود پیروزی برابر کارپی به انتقاد از شاگردانش
پرداخت و تاکید کرد این دیدار باید درس بزرگی برای تیمش باشد.
به نقل از رویترز ،نتایج خوب یوونتوس در ســری  Aهمچنان ادامه دارد.
شــاگردان ماسیمیلیانو آلگری ،فصل را بسیار بد شروع کردند و امتیازات
زیادی از دســت دادند .به همین دلیل یوونتوس به ردههای پایین جدول
رده بندی سقوط کرد اما اکنون چند هفتهای است که بیانکونری روی نوار
پیروزی قرار دارد.
یووه در هفته هفدهم ،مهمان کارپی بود و توانســت با نتیجه سه بر دو به
پیروزی برسد تا با  33امتیاز به رده چهارم جدول صعود کند .آنها اکنون
با تیم صدرنشین اینتر ،تنها سه امتیاز اختالف دارند.
آلگری در نشســت خبری بعد از بازی گفت :تیمــی که میخواهد پیروز
شــود ،باید تا پایان  90دقیقه بجنگد .شروع خوبی داشتیم اما نتوانستیم
تا پایان بازی ،خوب و پرتالش ظاهر شــویم .پنج دقیقه قبل از پایان بازی
فکر کردیم همه چیز تمام شده است و به حریف اجازه دادیم به دروازه ما
نزدیک شــود .اصال نباید چنین کاری را تکرار کنیم .این دیدار باید درس
مهمی به ما داده باشد.
او ادامه داد :پیروزی مهمی به دست آوردیم و با کسب سه امتیاز ،خوامان
را به صــدر جدول رده بندی نزدیکتر کردیم .امیدوارم روند پیروزیهای
یوونتوس ادامه داشته باشد و بتوانیم به صدر جدول رده بندی برسیم.

احتمال حضور کوبی برایانت در
المپیک ریو

کوبی برایانت که با تیم ملی بســکتبال آمریــکا دو طالی المپیک دارد،
امیدوار اســت که بتواند با این تیم در المپیک  2016ریو شرکت کند .این
در حالی است که او ماه گذشته اعالم کرد که قصد دارد تا پایان این فصل
 NBAبازنشسته شود.
به نقل از  ،Inside the gamesبرایانت  37ســاله که در المپیک 2008
پکینگ و  2012لندن عضو تیم بسکتبال آمریکا بود ،بعد از  20سال فعالیت
با لس آنجلس لیکرز بازنشسته میشود.
با این حال اشتیاق پیروزی در سومین المپیک در این قهرمان  NBAوجود
دارد.
برایانــت در این باره به  ESPNگفت :هیچ چیزی را بیشــتر از حضور در
یک جو بینالمللی دوست ندارم .این که یک بار دیگر در بین ورزشکاران
بزرگ حاضر شوم.
صحبتهای برایانت کامال با حرفهای سال گذشته او که میگفت عالقه ای
به حضور در المپیک  2016ندارد متفاوت است.
به نظر میرسد صحبتهای تام تیبودو ،سرمربی شیکاگو بولز که در حال
حاضر کمک مربی تیم المپیک آمریکا اســت باعث شده که برایانت قانع
شود.
برایانت در این باره میگوید :او میتواند هر کاری که میخواهد انجام دهد.
من او را دوست دارم .برایانت از سن  18سالگی در سال  1996کار حرفهای
خود را در لس آنجلس لیکرز آغاز کرد .او در لیست امتیاز آوری در تاریخ
 NBAسومین نفر است .برایانت که در فصلهای اخیر دچار آسیب دیدگی
شــده بود اعالم کرد که شرایط فیزیکیاش مشــخص خواهد کرد که در
المپیک شرکت میکند یا نه.

