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انتخابات آمریکا :جورج بوش به نفع برادرش مبارزه می کند

جورج بوش رئیس جمهور ســابق آمریکا برای کمک به
مبارزات متزلزل انتخاباتی برادرش ،جب بوش ،که برای
کسب نامزدی حزب جمهوری خواه می کوشد پا به عرصه
گذاشته.
او با کهنه ســربازان جنگ مالقات کرد و پس از آن قرار
بود در روز دوشــنبه در کارولینــای جنوبی در تجمعی
شرکت کند.
میراث ریاست جمهوری جورج بوش اخیرا به شدت مورد
انتقاد دونالد ترامپ پیشتاز جمهوری خواهان قرار گرفته
است.
جب بوش ،فرماندار ســابق فلوریدا ،علیرغم هزینه زیاد
برای تبلیغات انتخاباتــی در جلب رای دهندگان موفق
نبوده است.
او برای رســیدن به آقای ترامپ و سناتور تد کروز که به
ترتیب برندگان رقابت های مقدماتی در نیوهمپشــایر و

آیووا بودند در تقالست.
جب بوش سال گذشــته در آغاز رقابت ها گفت فقط با
تکیه بر کارنامه خــودش مبارزه می کند و تا این مرحله
از رقابت ها ،عمدتا اعضای خانواده سرشناس خود را در
مبارزات به کار نگرفته .پدر جب بوش از  ۱۹۸۸تا  ۱۹۹۲و
برادرش از  ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۸رئيس جمهور بودند.
اما او هفته پیش مادرش باربارا را در نیوهمپشایر به یکی
از گردهمایی های خود آورد تا سخنرانی کند.
او روز شــنبه در مناظره تلویزیونــی جمهوری خواهان
از کارنامه بــرادرش دفاع کرد و گفت کــه او با ایجاد
«تشکیالت امنیتی ،ایمنی ما را تامین کرده است».
اما آقای ترامپ در آن مناظره بــه کارنامه جورج بوش
حمله کرد و او را متهم کرد که کشــور را «با دروغ» به
جنگ عراق کشاند؛ اقدامی که به گفته او باعث بی ثباتی
خاورمیانه شد( .بی بی سی)

ترکیه بار دیگر مواضع
کردهای سوریه را
بمباران کرد

توپخانه ارتش ترکیه مواضعی را در خاک
سوریه بمباران کرد .هدف این گلولهباران
احتماال مواضع شــبهنظامیان کرد سوریه
بود .خبرگزاری رویترز میگوید شــواهد
حاکی از ورود احتمالی واحدهای زمینی
ارتش ترکیه به خاک ســوریه بیشــتر
میشود.
ارتش ترکیه روز سهشــنبه بــار دیگر
مواضع شــبهنظامیان کرد سوریه موسوم
به «یگانهای مدافــع خلق» را زیر آتش
توپخانه گرفت .خبرگزاریها نوشــتهاند
توپخانه ارتــش ترکیــه در واکنش به
تیراندازیهای شبهنظامیان کرد در منطقه
مرزی کیلیس ،مواضع کردها را زیرآتش
گرفته است.
بر اســاس گزارشهای رسانههای ترکیه
آتشــبار توپخانههای ارتش ترکیه علیه
مواضع کردهای سوریه از ساعت  ۱۰صبح
روز سهشنبه آغاز شــد .همزمان تدابیر

کوریای جنوبی:

کوریای شمالی در صورت
ادامه برنامه هستهای،
رو به نابودی میرود

امنیتی در مرزهای ترکیه با ســوریه در
منطقه کیلیس افزایش یافت.
خبرگزاری کردی «فــرات» گزارش داده
که هدف آتشبار ارتش ترکیه مناطقی در
اطراف شهر «تل رفعت» بود« .یگانهای
مدافع خلق» شــامگاه روز دوشنبه این
مناطق را به تصرف خود درآورند.
مناطق اطراف شــهر «عفرین» واقع در
شمال غرب ســوریه نیز از سوی ارتش
ترکیه هدف قرار گرفته شده است .گفته
میشود دستکم ســه عضو «یگانهای
مدافع خلق» در اثر این گلولهباران کشته
شدهاند.
از چهار روز پیش تاکنــون ارتش ترکیه
مواضــع کردهای ســوریه را هدف قرار
میدهد .احمد داووداوغلو ،نخســتوزیر
ترکیه اعالم کرد که عملیات نظامی ارتش
این کشــور علیه کردها در شمال سوریه
ادامه خواهد یافت( .دویچه وله)

اتلتیکو بهترین تیم در میان
لیگ های بزرگ اروپایی

اتلتیکومادرید بیشــتر بازی های لیگ را بدون دریافت گل پشــت سر
گذاشته است.
به نقل از آس ،اتلتیکو مادرید در جایــگاه دوم جدول اللیگا قرار دارد و
تحت تعقیب رئال مادرید و به دنبال شــکار بارسلونای بدون لغزش است.
قرمز و سفیدپوشان مادریدی با این حال در میان لیگ های برتر اروپایی
در یک عنوان بهترین هستند.
مادریدی ها به همراه پاری سن ژرمن در بیشتر بازی های لیگ دروازه خود
را بسته نگه داشتند .شاگردان دیگو پابلو سیمئونه از  23بازی انجام شده
در  15دیدار گلی دریافت نکردند و پاری ســن ژرمن به این رکورد در 26
بازی دست یافته است.
این آمار یکی از دالیل حضور اتلتیکو در باالی جدول اســت .آنها پس از
دریافــت  6گل در اللیگا و کوپا دل ری دیگر عنوان تیمی که کمترین گل
را دریافت کرده را یدک نمیکشــد اما همچنان با  11گل در جایگاه دوم
قرار دارد.
بایرن مونیخ با  10گل در صدر جای گرفته است .پاری سن ژرمن ،بارسلونا،
یونتووس و ویارئال پشت سر شاگردان سیمئونه قرار دارند.

پارک گئون-هــای ،رییس جمهوری کوریای جنوبی،
به کوریای شمالی هشدار داده که اگر برنامه هستهای
خود را کنار نگذارد ،رو به نابودی خواهد رفت.
خانم پــارک در پارلمان کوریای جنوبی در شــهر
ســئول گفت کوریای شــمالی باید متوجه باشد که
جاهطلبیهای هستهای این کشــور تنها به تسریع
«سقوط حکومت» منجر خواهد شد.
در پی آزمایشهای موشــکی اخیر کوریای شمالی،
نماینده کوریای جنوبی در ســازمان ملل از شورای
امنیت این سازمان خواســت که علیه پیونگیانگ
تحریمهای جدی تصویب کند .سوزان رایس ،مشاور
امنیت ملی آمریکا گفته اســت انتظار دارد که چین
از اعمال تحریمهای شــدیدتر علیه کوریای شمالی
حمایــت کند .خانم رایس گفت فکــر نمیکند که با
توجه به سیاســت های تحریکآمیز کوریای شمالی،
چین بخواهد حامی آن کشور تلقی شود.
پس از شدت گرفتن خصومت آمریکا نسبت به کوریای
شمالی ،این کشور بارها گفته است که توان هستهای
خود را تقویــت خواهد کرد .در پــی این آزمایش
موشــکی ،کوریای جنوبی فعالیتهــای خود را در
مجتمع صنعتی کایسونگ ،منطقه صنعتی مشترک با
کوریای شمالی ،متوقف کرد .پارک صنعتی کایسونگ
در ســال  ٢٠٠٤در منطقهای به همین نام در کوریای
شــمالی آغاز به کار کرد .ایجاد این پارک ،که در ده
کیلومتری منطقه غیرنظامی بین دو کوریا واقع شده،
بخشی از سیاست موسوم به «آفتاب» بود که در دهه
 ١٩٩٠برای کاهش تنش و بهبود روابط کوریای شمالی
و کوریای جنوبی به جریان افتاد .تاسیس شرکتهای
کوریای جنوبی در کایسونگ به معنی ایجاد اشتغال
و منبعی برای کســب درآمدهای ارزی برای کوریای
شمالی بود( .بی بی سی)

حمله به شفاخانهها
در شمال سوریه
جنایت جنگی است

فرانســه و ترکیه حمــات هوایی به
شفاخانه ها در شمال سوریه که بعضی
گروه ها به روســیه نسبت می دهند را
جنایت جنگی توصیف کرده اند.
ســازمان ملل متحد می گوید که تا ۵۰
نفر در حمالت موشکی به چند شفاخانه
و مکتب در دو شــهر در شمال سوریه
کشته شده اند.
وزارت خارجه ترکیه ،روسیه را به خاطر
این حمالت مقصر شــناخته است اما
مسکو هنوز به این ادعاها واکنش نشان
نداده.
در همین حال بشار اسد رئيس جمهور
ســوریه ،طرح ها برای «پایان خصومت
ها» در سوریه را زیر سوال برده است.
قدرت هــای جهانی هفتــه پیش در
کنفرانس مونیخ بــرای همکاری جهت
پایان خصومت ها در سوریه ظرف یک

به سلســلۀ مسابقات ورزشــى کشورهاى
آسياى جنوبى در هندوستان؛ افغانستان به
شــمول  ٧مدال طال  ٣٣مدال کمايى کرده
است.
مســابقات ورزشى در رشــته هاى مختلف،
با اشتراک صدها ورزشــکار ازهشت کشور
آسياى جنوبى ،در شــهرگواتى هندوستان
برگزار شد.
بيشتر از  ٢٠٠ورزشکار افغان در رشته هاى
مختلف ورزشى اين مسابقات اشتراک کردده
بودند.بازيکنان افغانســتان در مســابقات
ُکشتى ،تکواندو و وشو؛ به شمول هفت مدال

طال  ٣٣مدال به دست آورده اند.
روح اهلل نيکپا کسى که درگذشته نيز براى
افغانســتان مدال آورده ،محمود حيدرى،
شريف مرادى ،سميه غالمى ،محسن رضايى
و احمد بخشى در رشته تکواندو؛ و خيراهلل
لعلزاده در رشــتۀ وشــو مدال هاى طال را
کسب کرده اند.
به اســاس معلومات صفحۀ انترنيتى رسمى
اين بازى ها ،ورزشکاران افغان ضمن مدال
هاى طــا ٨ ،مدال نقره و  ١٨مدال برونز را
کسب کرده اند .سيدهادى کاظمى کارشناس
مسايل ورزشى ،دســتاوردهاى بازيکنان

افغان را ســتود و افزود که افغانستان در
مقام چهارم اين رقابت ها جا دارد.
نامبرده عالوه کرد که افغانستان در اوزان
مختلف مســابقات تکواندو ،مدال هاى
زيادى را کسب کرده است.
در اين رقابت ها تاکنون هندوســتان به
شمول  ١٨٣مدال طال  ٣٠١مدال را کسب
کرده و در مقام نخست قرار دارد.
سريالنکا با کســب  ١٨٠مدال مقام دوم،
پاکســتان با دست آوردن  ١٠٠مدال مقام
سوم و افغانســتان با تصاحب کردن ٣٣
مدال ،در مقام چهارم قرار دارد( .پژواک)

پولیس بلجیم  ۱۰نفر را در جریان یک رشته عملیات علیه
مظنونان به ارتباط با گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش)
بازداشت کرده اســت .در جریان این عملیات ،تجهیزات
کمپیوتری و چند گوشــی تلفن موبایل ضبط شده است .از
جمله کشــورهایی است که تعداد زیادی از افراد از آنجا به
سوریه می روند و به گروه داعش می پیوندند .گفته می شود
که در جریان عملیات اخیر پولیس ،جزئیاتی از ســفر عده
دیگری به سوریه آشکار شده است( .بی بی سی)

در عراق از سالح کیمیاوی
استفاده شده

منابع آگاه در یک ســازمان نظارت بر کاربرد ســاح های
کیمیاوی می گویند که سال گذشته در حمله ای به نیروهای
کرد در عراق که به داعش نســبت داده شد از گاز خردل
استفاده شده است.
سازمان منع سالح های کیمیاوی ( )OPCWپس از مریض
شدن  ۳۵جنگجوی پیشمرگه در اگست گذشته در نزدیکی
اربیل ،نمونه هایی از مواد مورد استفاده در حمله را دریافت
کرد .منابع آگاه این ســازمان روز دوشنبه گفتند که نمونه
های آزمایش شده حاوی گاز خردل بوده است.
اگر این نتایج رســما تایید شود اولین بار خواهد بود که از
زمان سقوط صدام حسین ،استفاده از سالح های کیمیاوی
در عراق گزارش می شــود .کارشناسان سازمان منع سالح
های کیمیاوی اخیــرا نتیجه گیری کردند که گاز خردل در
ماه اگست در جریان نبرد میان داعش (گروه دولت اسالمی)
و سایر شورشیان در سوریه به کار گرفته شده .گاز خردل
 که نام علمی تر آن ســولفور خردل است  -یک تحریککننده قوی است که باعث تاول و جراحات شدید در پوست،
چشم ،دستگاه تنفسی و ارگان های داخلی می شود .منابع
آگاه در الهــه هالند به خبرگزاری های رویترز و فرانســه
گفتند که گزارش سازمان منع سالح های کیمیاوی مسئول
حمالت  ۱۱اگست عراق را معرفی نمی کند( .بی بی سی)

سیمئونه از تابستان سرمربی
چلسی میشود

دیگو ســیمئونه از تابستان ســال آینده به جای گاس هیدینگ هدایت
چلسی را بر عهده خواهد گرفت و سرمربی جدید این تیم خواهد شد.
به نقل از دیلی میل ،رسانههای انگلیسی به نقل از مترو و دیلی استار تایید
کردند که سیمئونه موافقت خود را برای حضور در چلسی به مدت دو سال
به عنوان ســرمربی این تیم اعالم کرده است .سیمئونه ارجنتینی جدایی
خود از اتلتیکو و پیوستن به چلسی به مسئوالن این تیم اعالم کرده است.
این مربی موفق شد همراه اتلتیکو مادرید در سال  2014باالتر از دو غول
فوتبال اسپانیا یعنی بارسلونا و رئال مادرید قهرمان اللیگا شود .چلسی نیز
بعد از اخراج مورینیو گاس هیدینک را به عنوان مربی موقت انتخاب کرد و
اعالم کرد در تابستان سرمربی جدید را انتخاب خواهد کرد.
دیگو سیمئونه با قراردادی به ارزش سالیانه  9.28میلیون پوند به مدت دو
سال از تابستان هدایت چلسی را بر عهده خواهد گرفت.

اسپالتی :رونالدو را درون
قفس نمیکنیم

درخواست جالب ستاره رم از
کریستیانو رونالدو

ســتاره بلجیمی رم به ستایش از کریســتیانو رونالدو پرداخت و از این
بازیکن پرتگالی یک درخواست جالب داشت.
به نقل از رویترز ،در یکی از دیدارهای حساس دور رفت یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان اروپا ،رم در ورزشگاه خانگی خود از رئال مادرید پذیرایی
می کند.
راجار ناینگوالن قبل از این دیدار حساس به ستایش از کریستیانو رونالدو
پرداخت و گفت :رونالدو هر هفته موفق به گلزنی می شــود .با این حال
بســیاری به انتقاد از او می پردازند .اگر رئالی ها رونالدو را نمی خواهند،
لطفا او را به رم بدهند.
او ادامه داد :کریســتیانو رونالدو و لیونل مسی ،استثنایی هستند .بسیار
خوش شانس هستیم که در دوران این دو بازیکن بزرگ زندگی میکنیم.
این طبیعی است که وقتی یکی از این دو بازیکن در اوج قرار دارد ،دیگری
کمی افت کند.
ســتاره بلجیمی رم درباره دیدار حساس برابر رئال مادرید نیز اظهار کرد:
رئال یکی از بهترین تیم های جهان است .دیدار برابر این تیم به ما کمک
می کند تا ســطح کیفی خود را بسنجیم .این دیدار نشان می دهد آیا رم
پیشرفت کرده است یا نه .بی صبرانه در انتظار این دیدار بزرگ هستیم.

دونالد تاسک رئیس شــورای اروپا گفت مذاکرات در مورد
آینده روابط اتحادیه اروپا و بریتانیا درشــرایط حساسی
قرار دارد و خطر شکســت در این مذاکرات و»اقعی» است.
آقای تاسک ،که وظیفه نظارت بر مذاکرات را بر عهده دارد،
دوشنبه  ۱۵فبروری از سران کشورهای اروپایی خواست که
«با احتیاط» وضعیت جاری را مدیریت کنند .دیوید کامرون
نخســت وزیر بریتانیا ،به دنبال دستیابی به نوعی توافق با
اتحادیه اروپا قبل از برگزاری رفراندوم در مورد ادامه عضویت
در این اتحادیه است .کشورهای اتحادیه اروپا ،روز پنجشنبه
در نشستی دو روزه به بحث و بررســی در باره موضوعات
مختلف خواهند پرداخت که آینده رابطه با بریتانیا ،از جمله
آنهاست .دونالد تاســک گفت که مذاکرات در مورد آینده
روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا «بسیار دشوار» بوده است .وی
افزود« :این یک لحظه حساس است .اکنون زمان مهمی است
که دوطرف ،گوش کردن به اســتدالل های یکدیگر به جای
استدالل های خودشــان را آغاز کنند» .بریتانیا قرار است
در ســال جاری ،در مورد ماندن در اتحادیه اروپا یا ترک این
اتحادیه ،همه پرسی برگزار کند( .بی بی سی)

پولیس بلجیم  ۱۰نفر را به ظن
ارتباط با داعش بازداشت کرد

هفته توافق کردند.
اما آقای اسد در نخستین اظهار نظر از
زمان اعــام آن طرح ،گفت که چنین
آتش بســی به این معنی نیســت که
همه طرف ها ســاح هایشان را زمین
بگذارند.
او در اظهاراتی که از تلویزیون سوریه
پخش شــد گفت ...« :مــی گویند که
ظرف یک هفته آتش بس می خواهند.
چه کسی قادر به مهیا کردن همه این
شرایط و نیازمندی ها ظرف یک هفته
است؟»
روســیه که جزو کشورهایی حاضر
در مونیخ بود اســتدالل کرده که
پایان خصومت ها شــامل حمالت
هوایــی نمــی شــود ؛ حمالتی که
کفه ترازو را به نفع دولت ســوریه
سنگین کرده است(.بی بی سی)

افغانستان در مسابقات آسياى جنوبى
 ٣٣مدال کسب کرده است

خطر شکست در مذاکرات
بریتانیا و اتحادیه اروپا

شناگران برجسته المپیک 7 ،تست دوپینگ میدهند

طبق گزارشهای اخیر ،شناگران برتر جهان
پیش از بازیهای المپیک ریو ماه آگســت،
هفت تست دوپینگ انجام خواهند داد.
بــه نقــل از  ،BBC SPORTSاین قانون
درباره شناگرانی انجام میشود که تاکنون در
رنکینگ المپیکها تا رتبه دهم قرار دارند.
از آنجایــی که دوپینگ ،یکی از مشــکالت
اصلی شنای جهان به شمار میرود ،مسئوالن
 FINAاعالم کردند باید تســتهای موثر،
هماهنگ شده و دقیق از شــناگران گرفته
شــود FINA .تالش میکند به سرنوشــت

دانی گرفتار نشود.
فدراسیون جهانی دوومی 
این فدراســیون در بیانیهای اعالم کرد در
مقابل انتقادهایی ایســتادگی میکند که
میگویند این فدراســیون به اندازه کافی
برای مبارزه با دوپینگ اقدام نکرده است.
طبق گزارش  ،BBCبعــد از این که برنامه
تست دوپینگ جدید از سوی  FINAدر ماه
گذشته تصویب شد ،آژانسهای ضد دوپینگ
در کشــورهای مختلف ،میزان تستهای
شــناگران را افزایش میدهند .شــناگران
بین پنج تا هفت بار تســت میشوند .البته

آژانسهای ضــد دوپینگ برازیل ،چین و
روسیه از این قاعده مستثنی هستند زیرا
آژانسهای ضد دوپینگ این سه کشور از
سوی وادا برای انجام تست اعتبار ندارند.
رییس آژانس ضد دوپینــگ آمریکا در
این باره به  BBCگفت :فیفا شایســتگی
اعتبار بیشتر برای گسترش ورزش پاک
دارد .با همکاری ســازمان ضد دوپینگ
مستقل و استفاده از استراتژیهای خاص،
فیفا میتواند از حقوق ورزشــکاران و از
یکپارچگی ورزش حفاظت کند.

دادگاه برازیــل قصد دارد بخشــی از اموال
مهاجم بارسلونا را ضبط کند .به نقل از آس،
دادگاه برازیل قصــد دارد دوباره اموال نیمار
را مصادره کند و مدافع بارســلونا در خطر از
دســت دادن قایق و جت شخصیاش است.
پس از رد درخواســت تجدیــد نظر و ضبط
بیش از  43میلیون یورو از داراییهای نیمار و

خانوادهاش ،دادگاه برازیل احضاریهای برای
او فرستاد که داراییهای جدیدی از مهاجم
برازیلی در آینــدهای نزدیک ضبط خواهد
شود .در این فهرســت ،نام جت شخصی و
قایق او که نزدیک به هشــت میلیون یورو
ارزش دارد نیــز دیده میشــود .نیمار که
محکوم به فرار مالیاتی است ،در سال 2012

نزدیک به ســه میلیون و نیم یورو برای
خرید قایقش هزینه کرد .این قایق ســه
اتاق ،یک سالن انتظار ،آشپزخانه و مبل
هشت نفره دارد .جت شخصی نیمار البته
جدیدتر اســت و آن را در تابستان سال
 2015به ارزش چهار میلیون یورو خرید.
این جت  6نفر ظرفیت دارد.

دستور توقیف اموال نیمار صادر شد

سرمربی رم می گوید قرار نیست چند بازیکن رم را مامور مهار کریستیانو
رونالدو بکند .او همچنین ابراز امیدواری کرد تیمش نمایش خوبی برابر رئال
داشته باشد .به نقل از اسکای اسپورت ،رم فردا چهارشنبه در المپیکوی
شهر رم باید پذیرای رئال مادرید باشد ،دیداری که از اهمیت زیادی برای
این تیم ایتالیایی برخوردار اســت .رم با خوش شانسی توانست باالتر از
بایرلورکوزن مسافر یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان شود و اکنون باید
برابر رئال قهرمان دو دوره پیش این رقابت ها به میدان برود .لوچیانو پیش
از دیدار تیمش برابر رئال مادرید گفت :کار ســختی برابر رئال داریم .آنها
به تازگی مربی جدیدی را در تیم خود میبینند .من زیدان را میشناسم.
او خدمات زیادی به فوتبال کرده اســت .او یک بازیکن فوق العاده بود و
عملکرد بسیار خوبی داشــت و مانند یک رهبر در زمین بود .وقتی شما
چنین بازیکنی هســتید قطعا در آینده به مربی خوبی تبدیل خواهید شد
و مطمئن هســتم که زیدان به مربی خوبی تبدیل خواهد شد .خیلی ها به
زیدان احترام می گذارند حتی طرفداران تیم های رقیب .این خیلی به او
کمک خواهد کرد تا موفق شــود .او توانایی این را دارد که بازیکنان را در
بهترین موقعیت قرار دهد و بهترین کارایی را از بازیکنان خود بگیرد .این
مربی ایتالیایی درباره دیدار با رئال مادرید و تقابل با کریســتیانو رونالدو
بهترین گلزن این فصل و مجموع لیگ قهرمانان اروپا گفت :رونالدو یکی از
بهترین بازیکنان جهان است و می تواند تفاوت ها را در زمین ایجاد کند.
او بازیکن مدرنی اســت و میتواند خیلی سریع حرکت کند .عالوه بر آن
بازیکن قوی اســت و میتواند گل های زیادی به ثمر برساند .قرار نیست
بازیکنان زیــادی را مامور مهار رونالدو کنم و او را درون قفس بگذاریم .با
این حال فکر کنم یک بازیکن مثال آلساندرو فلورنزی را مامور مهار او کنم.

