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نیروهای ائتالف به رهبری عربستان در یمن ‹در کنار القاعده› میجنگند
پیش از این گزاش شــده بود که پیکارجویان القاعده
شهر احور در جنوب یمن را به کنترل خود در آورده اند.
بنا بر گزارش منابع محلی ،آن ها بر فراز ساختمان دولت
محلی پرچم خود را برافراشتند.
تحلیلگران بر این باورند که تصرف شهر احور به القاعده
اجازه می دهد که حضور خود در این بخش از قلمرو یمن
را تقویت کند.
ائتالف به رهبری عربســتان از حــدود  ۹ماه پیش در
حمایت از دولت عبد ربــه منصور هادی ،رئیس جمهور
یمن ،حمالت هوایی خود را علیه حوثی ها آغاز کرد که
بخش های گسترده ای از کشــور ،از جمله پایتخت را
تصرف کرده اند.
سازمان ملل تخمین زده است که در جریان درگیری ها
در این مدت حدود  ۶هزار نفر کشته شده اند که نیمی از
آنها غیر نظامی بودند( .بی بی سی)

بیبیسی مطلع شده است که نیروهای ائتالف نظامی به
رهبری عربستان ســعودی در یمن ،در یک نبرد مهم با
نیروهای القاعده در یک جبهه قرار گرفتهاند و با حوثیها
جنگیدهاند.
این ائتالف که کشورهای مختلف عربی عضو آن هستند،
از دولت یمن که با شورشیان شیعه حوثی درگیر است،
حمایت می کند.
یک خبرنگار بیبیسی که از منطقه درگیری در نزدیکی
شــهر تعز بازدید کرده ،دیده است که نیروهای مسلح
امارات متحده عربی در کنــار پیکارجویان القاعده در
حال نبرد با حوثی ها هستند.
نیروهای القاعده از مدت ها پیش در جنوب یمن حضور
داشته اند.
اعضای این گروه که مسلمانان ســنی هستند عمیقا با
شیعیان حوثی دشمنی دارند.

صادارت تسلیحاتی چین
 ۸۸درصد افزایش یافت

طبــق تازهتریــن گزارش مؤسســه
پژوهشهــای صلــح ســیپری ،حجم
معامالت تســلیحاتی در جهان همچنان
رو به افزایش است .افزایش  ۸۸درصدی
صادرات اسلحه از چین نمایانگر پررنگتر
شدن نقش این کشور در بازار تسلیحات
در جهان است.
حــدود  ۱۰روز پیش بود کــه دیمیتری
مدودف ،نخستوزیر روسیه در کنفرانس
امنیتی مونیخ از خطر بروز جنگ سردی
تازه در جهان سخن گفت.
در اواکراین و به ویژه در خاورمیانه جنگ
و درگیریهای گوناگونــی جریان دارند.
سیاســتهای تهاجمی چین کشورهای
همســایه در خــاور دور را نگران کرده
و میان پاکســتان و هند نیــز همچنان
وضعیتی پرتنش حاکم اســت .به موازات
این درگیریها میتوان شــاهد افزایش
خطر تروریســم و حمالت تروریستی در
جهان نیز بود.
روند تحــوالت کنونی در جهان ســبب
افزایــش رونق بــازار خریــد و فروش

تســلیحات شــده اســت .این حاصل
تحقیقاتــی اســت که مؤسســه معتبر
پژوهشهای صلح «سیپری» در استکهلم
روز دوشنبه در تازهترین گزارش خود به
آن اشاره کرده است.
پژوهشگران این مؤسسه تحقیقات خود را
در بازه زمانی پنج ســاله انجام دادهو به
این نتیجه رسیدهاند که در طی پنج سال
گذشته حجم صادارت اسلحه به میزان ۱۴
درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش مؤسســه سیپری بیشترین
میزان صــادارت اســلحه در جهان به
کشورهای آسیایی و منطقه بحرانزدهی
خاورمیانــه صــورت گرفته اســت .در
خاورمیانــه میزان واردات ســاحهای
ســنگین در طی پنج ســال  ۶۱درصد
افزایش یافته اســت و عربستان همچنان
از بزرگترین واردکنندههای اسلحه است.
در بین سالهای  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۵تنها کشور
هند بوده که حجم وارادات تسلیحاتیاش
بیشتر از کشور  ۳۰میلیون نفری عربستان
سعودی بوده است( .دویچه وله)

شهردار لندن از خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا
حمایت کرد

بوریس جانســون ،شــهردار لندن و از چهرههای
سرشناس حزب حاکم محافظهکار بریتانیا گفته است
که از خروج این کشور از اتحادیه اروپا حمایت میکند.
مردم بریتانیا روز بیســت و سوم جون برای تصمیم
گیری در مورد ترک اتحادیه اروپا یا ماندن در آن ،در
یک همهپرسی شرکت خواهند کرد.
آقای جانسون که نماینده منطقه «آکسبریج و ساوث
رایسلیپ» در پارلمان بریتانیا هم هست ،تاکید کرده
که این همهپرســی «فرصتی برای یک تغییر واقعی»
است.
او در مقالهای در روزنامه «دیلیتلگراف» چاپ لندن،
مواضع خــود را در حمایت از خروج این کشــور از
اتحادیه اروپا بیان کرده است.
شهردار لندن گفته است که ماندن در اتحادیه اروپا به
«فرسایش دموکراسی» منتهی خواهد شد.
وی نوشته است که تنها یک راه برای «محقق کردن
تغییراتی که ما میخواهیم وجود دارد و آن رای «نه»
است؛ چرا که تاریخ اتحادیه اروپا نشان داده است که
آنها [مقامات این اتحادیه] فقط زمانی به مردم توجه
میکنند که آنها نه بگویند».
او افزوده اســت که باید «شــجاع» بود ،تا بتوان به
«خواستهها» رســید «نه اینکه دست به دامن فردی
در بروکسل شد و تمامی تصمیمات را به جایی دیگر
ارجاع داد».
شهر بروکسل در بلجیم ،مقر اتحادیه اروپا است.
به گفته خبرنگاران با توجه به موقعیت آقای جانسون
به ویژه به عنوان شهردار لندن ،اظهارات وی میتواند
به تبلیغات حامیان خروج از اتحادیه اروپا جانی تازه
ببخشد.
علیرغم حمایت دیوید کامرون ،نخست وزیر بریتانیا
از ادامه ماندن کشور در اتحادیه اروپا ،تعدادی دیگر
از مقامات دولت بریتانیا حامی خروج کشــور از این
اتحادیه هستند( .بی بی سی)

انتخابی کریکت آسیا؛

پیروزی قاطع افغانستان بر هانگ کانگ

تیم ملی کریکت افغانستان ،روز دوشنبه ،سوم حوت در
ســومین بازی خود از مرحله راهیابی مسابقات قهرمانی
آســیا ،تیم هانگ کانگ را با اختالف زیادی پشــت سر
گذاشت .تیم افغانســتان این بازی را که در بنگالدیش
برگزار شده بود ،با  ٦٦دوش بیشتر از هانگ کانگ برد.
آغازگر مسابقه تیم افغانستان بود که در  ٢٠دور ()Over
قانونی بازی ،با از دست دادن  ٧بازیکن خود ،هدف ١٧٨
را برای هانگ کانگ تعیین کرد.
اما تیم هانگ کانگ پس از  ١٧دور با از دســت دادن تمام
بازیکنان خود ،تنها توانست  ١١٢دوش به دست آورد.
این دومین پیروزی تیم ملی کریکت افغانســتان در این
مرحله از رقابتها بود .افغانســتان پیش از این توانسته
بود تیم عمان را نیز شکست بدهد اما بازی با تیم امارات

متحده عربی را واگذار کرده بود.
در این مرحله چهار تیم افغانستان ،امارات متحده عربی،
عمان و هانگ کانگ حضور دارنــد و تیمی که مقام اول
در میــان این چهار تیم را به دســت آورد ،جواز حضور
در بازیهای قهرمانی آســیا را که از روز  ٢٤فبروری در
بنگالدیش آغاز میشود ،کسب خواهد کرد.
اگر در دیگر بازی این مرحله که دیروز برگزار میشــود،
عمان بتواند امــارات متحده عربی را شکســت بدهد،
افغانستان شانس زیادی برای صعود به بازیهای آسیایی
خواهد داشت.
اگر افغانستان به این مسابقات راه یابد این نخستین باری
خواهد بود که در مســابقات ۲٠دوری قهرمانی کریکت
آسیا اشتراک میکند( .بی بی سی)

پیروزی کاوالیرز در لیگ NBA

 140کشته در انفجارهای
دو شهر بزرگ سوریه

گروه های ناظر و رســانه های دولتی
ســوریه گــزارش می دهنــد که در
انفجارهایی در شهرهای حمص و دمشق
حداقل  ۱۴۰نفر کشــته شده اند .بنا به
گزارش رســانههای دولتی سوریه در
ســیده زینب در حومه جنوبی دمشق
چهار انفجار روی داده است که حداقل
 ۸۳قربانی برجای گذاشته است .پیشتر
شــهر حمص در غرب سوریه شاهد دو
انفجار همزمان بود که به گفته گروه های
ناظر به کشته شدن  ۵۷نفر منجر شد.
گروه دولت اسالمی (داعش) مسئولیت
انفجارهای دمشــق را به عهده گرفته
اســت .هر دو شهر دمشق و حمص قبال
هدف حمالت داعش بــوده اند .هر دو
انفجار با موترهای بمبگذاری شده و در
محلــهای رخ داده که به عنوان یکی از
مناطق اصلی حامیان بشار اسد ،رئیس
جمهوری سوریه شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری دولتی سانا عالوه

رییس پیشین فدراسیون
فوتبال تایلند مجددا سه ماه
محروم شد

ووراوی ماکودی ،رییس سابق فدراسیون فوتبال تایلند
و عضو سابق کمیته اجرایی فیفا از سوی کمیته انضباطی
این فدراسیون به مدت سه ماه محروم شد.
به نقل از سایت فیفا ،کمیته انضباطی فیفا محرومیت سه
ماهه ماکودی را تایید کرد.
در اکتبر ســال  2015کمیته اخالق فیفا ،ماکودی را به
مدت  90روز از تمامی فعالیتهای فوتبالی محروم کرده
بود .کمیتــه انضباطی فیفا دریافته اســت که ماکودی
همچنان در فدراســیون فوتبال تایلند فعالیت دارد ،به
همین دلیل طبق ماده  64قانــون فیفا کمیته انضباطی
ماکودی را مجددا ســه ماه محروم و  3هزار فرانک او را
جریمه کرد .ضمنا به ماکودی اخطار داده شده است.
محرومیت ماکودی از  22فبروری  2016آغاز شده است.

مارتینو :نباید مسی را
ناجی ارجنتین بنامیم

سرمربی ارجنتین بر این باور است مهاجمش نمی تواند
نقش ناجی تیم را داشته باشد.
به نقل از آس ،بامداد دوشنبه قرعه کشی مرحله گروهی
کوپا آمه ریکا برگزار شــد که آرژانتین به همراه چیلی،
بولیویا و پاناما در گروه  Dقرار گرفت.
خراردو مارتینــو در این باره گفت :با خوســه پکرمن
و رامــون دیاس صحبــت کردهایم .آنها ایــن گروه را
سختترین میدانند .در کوپا سال گذشته با پاراگوئه و
اروگوئه هم گروه بودیم و اکنــون با این تیم ها در یک
گروه قرار گرفتیم .ارجنتین باید به مصاف چیلی برود که
سال گذشته در فینال با هم رو به رو شدند و چیلی برای
نخستین بار به عنوان قهرمانی رسید .سرمربی ارجنتین
در مورد بازی پیش رو اظهار کرد :این بازی جدید خواهد
بود و به دیدار گذشته هیچ ربطی ندارد.
مارتینو درمورد نقش لیونل مســی گفت :نباید او را به
عنوان ناجی تیم به حســاب بیاوریم .ترجیح می دهم
بازی تیم او را بهترین کند.

دونگا :درباره نیمار با
بارسلونا صحبت خواهیم کرد

روز دوشــنبه در لیگ  10 NBAبازی انجام شد که در
مهمترین آنها کلیولند کاوالیرز و بوســتون سلتیکس به
پیروزی دست یافتند.
به نقل از سایت  ،ESPNدر مسابقات دیروز لیگ ،NBA
کلیولند کاوالیرز توانســت با نتیجه  115بر  92اوکالهوما
تاندر را شکست دهد.
در این مســابقه ،لبرون جیمز موثرترین بازیکن کلیولند
کاوالیرز بود .او  25امتیاز کسب کرد و هفت ریباند و یازده
پاس منجر به گل انجام داد .راسل وست بروک نیز بهترین
بازیکن تاندر بود .او  20امتیاز کســب کرد و  9ریباند و
یازده پاس منجر به گل انجام داد.
در مسابقه مهم دیگر بوستون سلیتکس با نتیجه  121بر
 101دنور ناگتز را شکست داد .در این بازی ایسایا توماس

برای سلیتکس خوب عمل کرد .او  22امتیاز کسب کرد و
سه ریباند و  12پاس منجر به گل انجام داد .نیکوال جوکیچ
نیز بهترین بازیکن ناگتز بود .او  23امتیاز کسب کرد و 13
ریباند و چهار پاس منجر به گل داشت.
نتایج مسابقات دیگر دیروز به شرح زیر است:
نیواورالنر پلیکانز  – 111دیتروید پیستونز 106
سن آنتونیو اسپرز  - 118فنیکس سانز 111
شارلوته هورنتز  – 104بروکلین نتز 96
ایندیانا پیسرز  – 105اورالندو مجیک 102
تورنتو ریپترز  – 98ممفیس گریزلیز 85
داالس موریکس  – 129فیالدلفیا سونی سیکسرز 103
شیکاگو بولز  – 126لس آنجلس لیکرز 115
پورتلند تریل بلیزرز  – 115یوتا جز 111

سرمربی برازیل درباره حضور نیمار در المپیک ریو و کوپا
آمهریکا با باشگاه بارسلونا صحبت خواهد کرد.
به نقل از آس ،تیــم ملی برازیل جام صد ســاله کوپا
آمهریکا و بازیهای المپیــک را پیشرو دارد .دونگا در
گفتوگو با اســپورت  TVدر اینباره گفت :میخواهیم
برخی از فوتبالیستها را برای این مسابقات دعوت کنیم.
ســرمربی برازیل درباره احتمال حضــور نیمار در یکی
از این بازیها اظهار کرد :با مســئوالن باشگاه بارسلونا
لوییس انریکه (ســرمربی) و خود نیمار صحبت خواهیم
کرد و سعی میکنیم برای آن راهحلی پیدا کنیم.
او در ادامه افزود :برنامه ســنگینی است و باید با خیلی
از باشگاهها برای اجازه حضور بازیکنانش در این بازیها
صحبت کنیم .برخــی از آنها در المپیک و کوپا آمهریکا
حضور خواهند داشت .کارهای زیادی پیشرو داریم.
برازیل بامداد روز دوشــنبه حریفانــش را در کوپا آمه
ریکا شناخت و باید برابر اکوادور ،هائیتی به میدان برود.
دونگاه در این باره گفت :گروهها شرایط مشابهی دارند.
بازی اول بیشــتر اوقات تعیین کننده است .اکوادور در
رتبه بندی در بهترین موقعیت خود قرار دارد و نســبت
به گذشته خیلی پیشــرفت کرده است .هائیتی قدرت
فیزیکی و سرعت باالیی دارد.

بر  ۸۳کشته در دمشق ۱۷۸ ،نفر هم در
این انفجارها زخمی شده اند.
خبرگــزاری اعمــاق که بــه داعش
مرتبط اســت گفت که پیکارجویان
یک اتومبیل بمبگذاری شــده و بعد
کمربندهای انفجــاری خود را در آنجا
منفجر کردند.
محله الزهرای حمص که انفجارهای روز
یکشنبه در آن رخ داد ،پیش از این و
به شیوهای مشابه هدف حمالت گروه
موسوم به دولت اسالمی (داعش) قرار
گرفته است.
ماه گذشته میالدی در دو انفجار دیگر
که داعش مســئولیت آن را برعهده
گرفت ۲۲ ،نفر در این منطقه کشــته
شدند .ســاکنان محله الزهرا عمدتا
از اقلیت علوی ســوریه هســتند که
حکومت را در این کشور به دست دارد.
شــهر حمص تقریبا به طور کامل در
اختیار دولت سوریه است( .بی بی سی)

پولیس بنگالدش سه نفر را
در ارتباط با قتل یک کشیش
دستگیر کرد

پولیس بنگالدش میگوید که ســه نفر را در ارتباط با قتل
جاگیشــوار روی ،یک کشــیش هندو ،در صومعهاش در
روز یکشنبه دستگیر کرده اســت .به گفته پولیس دو نفر
از بازداشتشــدگان از اعضای گروه اسالمگرای جماعت
مجاهدین بنگالدش هســتند .این گروه اســامگرا که در
این کشور فعالیتهایش ممنوع است ،پیش از این مسئول
یک رشــته حمالت به اقلیتهای ساکن در بنگالدش بوده
است .براساس این گزارش این افراد در پنچهاگره در شمال
بنگالدش و در محلی که کشیش کشته شد ،بازداشت شدند.
گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) مسئولیت این قتل
را برعهده گرفته است .اما دولت بنگالدش حضور این گروه
را در کشور رد کرده است( .بی بی سی)

همهپرسی تغییر قانوناساسی
بولیویا برای تمدید دوره
رئیسجمهور ‹رای نیاورد›

براســاس تازهترین نظرســنجیهای پس از همهپرسی در
بولیویا ،اوو مورالس ،رئیس جمهور این کشــور ،با اختالف
کمی نتوانسته است آرای کافی را که به وی اجازه میدهد
برای بار چهارم در انتخابات ریاســت جمهوری این کشور
نامزد شود ،بدست آورد .به گفته یکی از این نظرسنجیهای
انجام شــده  ۵۲.۳درصد از رایدهنــدگان با تغییر قانون
اساســی در اینباره مخالفــت کردهاند .بر اســاس یک
نظرسنجی دیگر  ۵۱درصد رایدهندگان مخالفت خود را با
این تغییر اعالم کردهاند .در همین حال معاون آقای مورالس
اظهار نظر کرده اســت که نتایج قطعی هنوز تکمیل نشده
و احتمال موفقیت آقای مورالــس که اولین رئیس جمهور
بومی این کشور اســت ،هنوز وجود دارد .در صورت تغییر
قانون اساســی کشور ،آقای مورالس با نامزدی در انتخابات
و پیــروزی در آن میتواند تا ســال  ۲۰۲۵در قدرت باقی
بماند .با اعالم نظرســنجیهای ابتدایی پس از همهپرسی و
احتمال رای نیاوردن تغییر قانون اساسی ،گروههای مخالف
این تغییرات در خیابانهای کشور دست به شادمانی زدهاند.
(بی بی سی)

ارتش هند کنترل کانال آب
اشغال شده از سوی معترضان را
بدست گرفت

به گفته آرویند کیجروال ،ســروزیر دهلی ،پایتخت هند،
ارتش این کشــور کنترل یک تاسیسات کانال مهم آبی را
که منبع اصلی آب پایتخت است ،بدست گرفته است .این
اقدام ارتش پس از آن صورت گرفت که تعدادی از معترضان
کانال آب «موناک» را تصرف کرده بودند .اشغال این کانال
و صدمه به دســتگاههای تصفیه آب این تاسیسات ،باعث
شده بود تا در آب مصرفی پایتخت هند ،اختالالتی بوجود
آید .با ادامه اختالالت در آب مصرفی شــهر ،تانکرهای آب
به برخی از نقاط دهلی ارســال شد و مکاتب این شهر نیز
تعطیل اعالم شــدند .به گفته مقامات حدود  ۱۰میلیون نفر
در این شهر به آب دسترســی ندارند .معترضان از اقلیت
جات در ایالت هاریانا در شــمال هند هستند ،که تقاضای
دسترسی به مشاغل دولتی و سهمیههای آموزشی دارند و
در چند روز گذشته در این رابطه دست به تظاهرات زدهاند.
این ایالت در نزدیکی دهلی واقع شده است( .بی بی سی)

اعتراف تلخ فان خال:

دیگر هیچ تیمی از یونایتد نمیترسد

سرمربی هالندی شیاطین ســرخ اعتراف کرد که دیگر
هیچ تیمی از نام منچستریونایتد نمی ترسد.
به نقل از دیلی اســتار ،منچستریونایتد با هدایت لوییس
فان خال فصل کابوس واری را پشــت سر می گذارد .این
تیم از جام اتحادیه و لیگ قهرمانان اروپا کنار رفته است
و شانس بســیار کمی برای قهرمانی در رقابت های لیگ
برتر دارد .حتی این احتمال زیاد است که از لیگ اروپا هم
حذف شود و همه اینها نشان می دهد که خبری از اقتدار
سالهای گذشته یونایتد در فصل جاری نیست.
فان خال که با اعتراض های زیادی مواجه شــده است،
اعتراف تلخی داشت .او در گفت و گویی که با دیلی استار

داشــت ،به صحبت پرداخت و گفت :دیگر هیچ تیمی از
منچســتریونایتد نمی ترسد و ما باید کاری کنیم که همه
تیــم ها دوباره از ما بترســند .او ادامه داد :فصل قبل با
شکستی که هفته نخست برابر سوانسی متحمل شدیم.
در شرایط بدی قرار گرفتیم اما به خود آمدیم و در پایان
فصل رکورد خوبی از خــود در بازیهای خانگی به جای
گذاشتیم .اکنون هم باید در خانه برابر همه حریفان پیروز
شــویم .خبرهای زیادی درباره اخراج فان خال و انتخاب
ژوزه مورینیو به عنوان ســرمربی جدید شیاطین سرخ
به گوش می رســد اما هنوز باشگاه یونایتد این خبر را به
صورت رسمی رد و یا تایید نکرده است.

جوکوویچ:

با بردهای پیاپی
مغرور نمیشوم
نواک جوکوویچ اعالم کرد در صورت رســیدن بردهای
پیاپیاش به  ،15بیش از حد مغرور نمیشود.
به نقل از یورو اســپورت ،جوکوویچ  28ساله اعالم کرده
است بردهای پیاپی برای او بسیار مهم هستند .او در پنج
مسابقات اصلی و مهم اخیر ،چهار بار قهرمان شده است.
جوکوویچ در این باره به خبرنگاران در دوبی گفت :مردم
درباره این مساله صحبت میکنند اما همچنان میخواهم
راه و فلسفه همیشــگی را ادامه دهم که تمرکز بر روی
مسابقات بعدی اســت .تالش میکنم بیش از حد مغرور
نشــوم زیرا برای تنیسبازان دیگر ،احترام قائلم .در اوج
فعالیت حرفهای خودم هستم.
تالش میکنم تا از این فرصت استفاده کنم و به جامهای
بیشتری دست پیدا کنم .جوکوویچ در  35مسابقه آخرش
در گرند اسلم در ســی و چهار مسابقه پیروز شده است.
ن ترتیب احتماال او میتواند رکورد  17قهرمان راجر
بهای 

فدرر در مســابقات گرند اسلم را بشکند .با وجود این که
جوکوویچ رقیبان سرسختی همچون اندی ماری و رافائل
نادال دارد ،قصد دارد در مســابقات روالن گاروس 2016
نیز به قهرمانی برسد .البته جوکوویچ ممکن است بتواند
رکورد راد الور در سال  1969را بشکند .الور اولین کسی
بود که توانست در تمامی مسابقات گرند اسلم یک سال
قهرمان شود.
جوکوویچ در ادامه افزود :تالش میکنم در هر تورنمنتی
با خوشبینی شــرکت کنم .فکر میکنم میتوانم در هر
مســابقهای پیروز شــوم و در مقابل هر کسی در زمین
بازی کنــم .بزرگترین چالش جوکوویچ در مســابقات
دوبــی احتماال اســتن واورینکا خواهد بــود .واورینکا
درباره جوکوویچ گفت :او در ســطح متفاوتی از دیگران
بازی میکند .تنیس باز شماره یک جهان است .بنابراین
شکست دادنش سخت خواهد بود.

