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موافقت دولت سوریه و ائتالف اصلی مخالفان با آتشبس
والدیمیر پوتین ،همتای روس خود ،در مورد تالش برای
پایان خصومتها صحبت کرده است.
این تماس به درخواست آقای پوتین انجام شد.
پس از این گفتگو اعالمیه مشــترکی از سوی دو کشور
منتشر شد .براســاس این اعالمیه ،آتشبس مورد نظر
در مورد همه طرفهای مناقشــه سوریه که «به شرایط
آتشبس تعهد دادهاند یا آن را پذیرفتهاند اعمال خواهد
شد ».این آتشبس شامل داعش ،جبهه نصرت و «سایر
سازمان هایی که سازمان ملل تروریستی خوانده ،است
نمیشــود ».در این بیانیه آمده است که حمالت هوایی
توسط سوریه ،روسیه و ائتالف تحت رهبری آمریکا علیه
این گروهها ادامه خواهد یافت.
براســاس این بیانیه گروههای مخالف مسلح که در این
طرح شرکت میکنند باید مشارکت خود را تا نیمروز ۲۶
فبروری اعالم کنند( .بی بی سی)

دولت ســوریه و ائتالف گروههای عمده مخالفان آن با
شرایط توافق برای پایان خصومتها موافقت کردهاند.
پیشتر آمریکا و روسیه اعالم کرده بودند که توافق برسر
پایان خصومتها درســوریه از نیمهشب  ۲۷فبروری به
اجرا گذاشته خواهد شد.
بیانیه این دو کشور حاکیست که آتشبس شامل جنگ با
گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) و جبهه نصرت که
به القاعده وابسته است ،نمیشود.
دولت سوریه گفته است که طبق طرح اعالم شده از سوی
آمریکا و روسیه به «عملیات جنگی» خاتمه خواهد داد.
کمیته عالــی مذاکرات که ائتالفــی از گروههای عمده
مخالف اســت گفت که آتشبس را میپذیرد اما تعهدش
منوط به رفــع محاصرهها ،پایان حمالت به غیرنظامیان،
آزادســازی زندانیان و تحویل کمکهاست .کاخ سفید
گفت که باراک اوباما ،رئیس جمهــور آمریکا ،تلفنی با

داعش  ۴۲گروگان
باقی مانده آشوری را
آزاد کرد

گروه دولت اسالمی (داعش) آخرین گروه
از بیش از  ۲۰۰آشوری سوریه که یک سال
قبل در شمال شرقی این کشور ربوده بود
را آزاد کرده اســت .حدود  ۴۲نفر صبح
دوشنبه آزاد شدند که به گفته فعاالن پس
از میانجیگری کلیسای آشوری بود.
یک گــروه آشــوری گفت کــه داعش
درخواست  ۱۸میلیون دالر خون بها کرده
بود .کودکان ،زنان و سالخوردگان در میان
کسانی بودند که فبروری سال گذشته در
یورش اعضای داعش به  ۱۲روستا در طول
رود الخابــور در نزدیکی تل تمر گروگان
گرفته شدند .آن حمله باعث فرار هزاران
نفر دیگر از آشــوری ها از محل سکونت
خود شــد .همه آن گروگان ها طی  ۱۲ماه
گذشــته به تدریج و دســته دسته آزاد
شده اند .شبکه حقوق بشر آشوری ها در

جریان آب به بسیاری
از مناطق پایتخت هند
از سر گرفته شد

ســویدن و دیدبان حقوق بشر سوریه در
بریتانیا گفتند که  ۴۲اسیر ،که بیشترشان
زنان و کودکان بودند ،روز دوشــنبه آزاد
شدند .گروه فدراســیون آشوری ها در
سویدن شمار آزادشدگان را  ۴۳نفر اعالم
کــرد .یونا تالیا از ســازمان دموکراتیک
آشوری ها به خبرگزاری آسوشیتدپرس
گفت که داعش خواستار  ۱۸میلیون دالر
خون بها شــده بود ،اما این رقم در طول
مذاکرات پایین آورده شــد .همزمان یک
چهره مسیحی ســوریه که از او نام برده
نشــد به این خبرگزاری گفت« :ما مبالغ
بزرگی شامل چند میلیون دالر پرداختیم
اما نه  ۱۸میلیون دالر .ما کمتر از نیمی از
آن را پرداختیم ».او افزود که سرنوشــت
پنج آشوری که سال گذشته ناپدید شدند
هنوز معلوم نیست( .بی بی سی)

محرومیت  180روزه مدیر اجرایی
فدراسیون دوومیدانی کنیا

مدیر اجرایی فدراسیون دوومیدانی کنیا از سوی کمیت ه اخالق فدراسیون
جهانی دوومیدانی به مدت  180روز از فعالیت محروم شد.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesاین تصمیم در حالی گرفته شد
که ایســاک موانگی ،متهم به گرفتن رشــوه از ورزشکاران برای کاهش
دوران محرومیت آنها شــده است .جوی ســاکاری ،دونده دوی  400متر
کنیا و فرانسیســکا کوکی ،دونده دور با مانع  400متر در مصاحبه خود در
آسوشــیتدپرس اعالم کردند که ایساک موانگی از آنها  24هزار دالر پول
خواسته است تا دوران محرومیت آنها را کاهش دهد .بعد از منتشر شدن
این خبر از موانگی خواسته شد تا  21روز از سمت خود کنارهگیری کند تا
تصمیم گیری درباره او انجام شود .موانگی اعالم کرده است این اتهامات
اثبات نشده است و باعث شده که او رنج شدید روحی بکشد .کمیت ه اخالق
 IAAFاز سارنوالی کنیا خواسته است تا به این مساله رسیدگی کند.
کمیته اخالق  IAAFدر بیانیهای اعالم کرده است  :کمیته اخالق IAAF
امروز ایســاک موانگی را محروم کرد .او از فعالیت در تمامی ســمتها و
ادارات د وومیدانی کنیا و  IAAFمحروم میشود .این تصمیم برای افزایش
استحکام ورزش صورت گرفته است .این محرومیت  180روز است و از روز
 22فبروری  2016آغاز شــده است .بررسیها درباره شکایاتی که علیه او
شده از ســوی کمیت ه اخالق  IAAFانجام میشوند .تصمیم کمیت ه اخالق
برای محرومیت موقت موانگی بر نتیج ه بررسیها تاثیری نخواهد داشت.
او تا زمانی که کامال نتیجه بررسیها مشخص نشود بی گناه است.

گزارشها از دهلی ،پایتخت هند ،حاکیست که با تعمیر
بخشی از تاسیسات یک کانال مهم آبرسانی ،مشکل
قطع آب مصرفی ســاکنان دهلی در بسیاری از نقاط
رفع شده است.
کاپیل میشرا ،وزیر آبرســانی دهلی ،در عین حال
تاکید کرده که «بحران قطع آب» پایتخت هنوز خاتمه
نیافته است .او از مردم خواسته تا در مصرف آب دقت
کنند.
همچنین گزارش شــده است که مکاتب دهلی که به
همین دلیل بستهشده بوده ،بازگشایی شدهاند.
روز دوشــنبه گزارش شد که ارتش هند کنترل کانال
آبرسانی «موناک» را به دستگرفته است.
این اقدام ارتش پس از آن صورت گرفت که تعدادی
از معترضان کانال آب «موناک» را تصرف کردند .این
کانال حدود ســهپنجم آب مصرفی پایتخت هند را
تامین میکند.
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 زدند.
این ایالت در نزدیکی دهلی واقع شــده است و کانال
آبرسانی «موناک» از این ایالت عبور میکند .بر اثر
خشونتها تعدادی کشته و مجروح شدند.
اشــغال این کانال و صدمه به دستگاههای تصفیه آب
این تاسیســات ،باعث شــده بود تا در آب مصرفی
پایتخت  ۱۶میلیون نفری هند ،اختالالتی بوجود آید.
با ادامه اختالالت در آب مصرفی شهر ،تانکرهای آب
به برخی از نقاط دهلی ارسال شد و مکاتب این شهر
نیز تعطیل اعالم شدند .بر اساس گزارشها در دو سه
روز گذشــته دستکم  ۱۰میلیون نفر در دهلی به آب
دسترسی نداشتند .جاتها یکی از کاستهای مقیم
در چند ایالت شمالی هند و برخی از مناطق پاکستان
هستند( .بی بی سی)

بیش از  800تن آلمان را
به قصد پیوستن به داعش
ترک کرده اند

به گزارش یــک روزنامه آلمانی ،بیش
از  800فرد اســامگرا آلمــان را برای
پیوستن به گروههای تروریستی مانند
«دولت اســامی» یا داعش در عراق و
ســوریه ترک کرده اند .دســت کم 60
درصد این افراد شهروند آلمان بوده اند.
روزنامه آلمانی «دی ولت» روز سه شنبه
گزارش داد که بیش از  800فرد اسالمگرا
آلمان را به قصد پیوســتن به گروههای
جهادی مانند «دولت اسالمی» یا داعش
ترک کرده اند .سخنگوی پولیس جنایی
فدرال آلمان گفته است که حدود یک
ســوم اســامگرایانی که به گروههای
جهادی پیوســته بودند دوباره به آلمان
برگشته اند که نشــان دهنده افزایش
شدید «مســافران جهادی» از شروع
سال جاری میالدی است.
هولگر مونش ،رئیس اداره جنایی آلمان
فــدرال در ماه جنوری گفته بود که این
اداره شــاهد کاهش جزئی در مسافرت
اسالم گرایان به مناطق جنگی است.

در گزارش این روزنامه آمده است که
مقامهای آلمانــی معتقدند که بیش از
 130تن از جهادیهایی که به سوریه و
عراق سفر کرده بودند کشته شده اند و
برخی از آنها دست به حمله انتحاری
زده انــد .اداره جنایــی آلمان فدرال
بعد از تحقیقات روی ســابقه  677تن
از اســامگرایانی که تا ماه جون سال
گذشته به ســوریه و عراق سفر کرده
بودند ،به این نتیجه رسید که اکثر آنها
مردان میان  22تا  25ساله بوده اند.
بیش از  60درصد این اســام گرایان
شــهروند آلمان بوده و یک ششــم
آنهــا افراد گرویده به دین اســام
بوده اند .مقامها در آلمان و سراســر
اروپا فع ً
ال راجــع به این فکر میکنند
که با مشــکل صدها تن از شهروندان
شان که در کنار افراط گرایان جنگیده
اند و خطری که آنها بعد از بازگشت
متوجه کشور میکنند چگونه مقابله
کنند( .دویچه وله)

بولت :هت تریک در ریو بزرگترین موفقیتم
خواهد بود

یوسین بولت معتقد اســت هت تریک در
بازیهای المپیک امســال در ریو بزرگترین
موفقیت او خواهد بود.
به نقل از یورو اسپورت ،بولت در المپیک پکن
و لندن در رشتههای دوی  100متر 200 ،متر و
چهار در  100متر به قهرمانی رسیده است .او
قصد دارد در برزیل نیز همین رکورد را تکرار
کند .او معتقد است در صورتی که بتواند هت
تریک کند به بزرگترین موفقیت خود دست
یافته است.
او در این باره به یورو اسپورت گفت :تاکنون
خوب عمل کردم اما دوباره قصد دارم مدال
آوری کنم .همان طور کــه گفتم ،هیچ گاه

بر روی یک حریــف تمرکز نمیکنم .به همه
حریفانم احترام می گــذارم اما می دانم در
صورتی که آمادگی جســمانی خوبی داشته
باشم و سالم باشم به ســختی میتوان من
را شکست داد .هت تریک کردن بزرگترین
موفقیت من تاکنون خواهد بود.
بولت اعالم کرده است در این برهه حتی به
بازنشســتگی فکر هم نمیکنند .او در این
ل حاضر من تجارت خود را
باره افزود :در حا 
دارم و انجمــن بولت را نیز مدیریت میکنم.
سفیر بعضی از اسپانسرهایم هستم .بنابراین
ل حاضر حتی به
سرم شلوغ اســت .در حا 
بازنشستگی فکر هم نمیکنم.

بولت دربــاره اینکه میگویند هکتور بلرین،
مدافع آرسنال میتواند  40متر را سریعتر از
او به بدود نیز گفت :این داستانها مرا به خنده
وا می دارد .فوتبالیستها در  20 – 10متر اول
خیلی سریع هســتند زیرا برای آن تمرین
کردند .من برای  100متــر و  200متر تمرین
کردم .تا به حال نشــنیدم که فوتبالیستی
بتواند  100متر را زیر  10ثانیه بدود.
بولت درباره تیم محبوبش منچستریونایتد نیز
گفت :به عنوان یک طرفدار این تیم ،همیشه
شاهد حمله ،نمایش خوب و برد این تیم بودم
اما در این فصل زیاد چنین چیزهایی را از تیم
مشاهده نکردم.

یول سرمربی جدید
األهلی مصر شد

سرمربی سابق تاتنهام با باشگاه األهلی مصر به توافق نهایی رسید تا بحث
پیوستن کارلوس کیروش به این تیم منتفی شود.
به نقل از سایت  ،eremnewsباشگاه األهلی مصر بعد از استعفای پسیرو
با چند مربی سرشناس خارجی وارد مذاکره شد و در نهایت تصمیم گرفت
که مارتین یول ســرمربی ســابق تاتنهام و آژاکس را به عنوان سرمربی
جدید خود انتخاب کند .رســانههای مصری بعــد از خبرهای که اخیرا
درباره کنارهگیری کیروش از تیم ملی ایران منتشــر شــد نوشتند که
این مربی پرتگالی به األهلی نزدیک شــده است و به احتمال زیاد هدایت
این را برعهده گیرد اما پس از اینکه کیروش در گفتوگو با رســانههای
ایرانی اعالم کرد که نیازی نمیبینید درباره این پیشــنهاد صحبت کند،
احتمال حضورش در این تیم ضعیف شــد و حــاال با انتخاب مارتین یول
بحث پیوستن کیروش به األهلی به طور کلی منتفی شد .األهلی به عنوان
پرطرفدارترین تیم قاره آفریقا با  40امتیاز و اختالف  5امتیازی نسبت به
الزمالک در رده نخست جدول رده بندی لیگ مصر قرار دارد.

رشــد اقتصادی پایدار و وضعیت خوب بازار کار آلمان در
سال  ۲۰۱۵سبب شد که درآمدهای این کشور در این سال
حدود بیست میلیارد یورو از پیشبینیها فراتر رود و رکورد
سالهای پس از وحدت دو آلمان را بشکند.
گرچه آلمان در سال  ۲۰۱۵با انبوه پناهجویان و ضرورتهای
مالی و پرسنلی مربوط به استقرار آنها روبرو بود ولی این امر
هم سبب نشد که رکوردشکنی دولت مرکزی ،ایاالت ،شهرها
و صندوقهای تامین اجتماعی در کسب درآمدهای مالیاتی
و اجتماعی خدشه بردارد .در مجموع دولت مرکزی ،ایالتها
و شهرها و صندوقهای تامینات و بیمههای اجتماعی آلمان
در سال  ۱۹ ،۲۰۱۵میلیارد و  ۴۰۰میلیون یورو مازاد درآمد
داشتهاند .این مبلغ رکورد همه مازادهای پس از دو وحدت
آلمان را شکسته اســت .پیشبینی شده بود که مجموع
این درآمدها به  ۰ / ۵درصد تولید ناخالص برسد ،ولی رقم
واقعی اینک به  ۰ / ۶درصد رســیده اســت .آخرین بار در
سال  ۲۰۰۰مجموع درآمدهای فوق در آلمان به  ۰ / ۹درصد
تولید ناخالص ملی رســید که علت آن فروش فرکانسهای
مربوط به تلفنهای همراه از ســوی دولت به شــرکتهای
خصوصی فعال در عرصه تلفنهای موبایل بود .در آن سال
درآمدهای یادشده اندکی بیشتر از ۱۸میلیارد یورو بودند.
کار باشــند و مالیات و عوارض و حق بیمه بپردازند .اعمال
حداقل دستمزد در آلمان برای اولین بار در سال / ۵( ۲۰۱۵
 ۸یورو در ساعت) نیز در افزایش حقوقها و در پرداختهای
بیمهای و مالیاتی بیتاثیر نبوده است( .دویچه وله)

برخورد یک قطار مسافربری
هالند با جرثقیل

در هالند یک قطار مســافری نزدیکی شــهر دالفســن
( )Dalfsenبراثر برخورد بــا جرثقیلی که در حال گذر از
خط راه آهن بود از ریل خارج و چهار واگن آن واژگون شد.
این برخورد اندکی پیش از  ۹صبح بوقت محل روی داد.
به گفته هان نوتن ،شــهردار دالقسن این قطار حدود ده تا
پانزده نفر سرنشین داشــت که یک نفر از آن ها کشته و
بیش از شــش نفردیگر مجروح شدند که جراحات یکی از
آن ها وخیم گزارش شده است .شهردار دالفسن افزود که
خوشبختانه شمار مســافران کم بود گرچه برای مجروحان
و بازماندگان فرد کشــته شده این تصادفی فاجعه بار بوده
اســت .راننده قطار لحظاتی قبل از تصادف از قطار بیرون
پریده و جان ســالم بدربرد .پولیس این راننده را بازداشت
کرده اســت اما معلوم نیســت که این راننده بعنوان یک
مظنون و یا صرفا برای بازجویی تحت بازداشــت در آمده
است .به گفته یک شاهد عینی جرثقیل بعد از انتظار برای
رد شدن یک قطار به آهستگی در حال عبور از خط بود که
با یک قطار در جهت مخالف درسوی دیگر خط تصادف کرد.
در سال  ۲۰۱۵ســی تصادف در خطوط راه آهن هالند روی
داده است که به مرگ  ۱۳نفر منجرشده است( .بی بی سی)

هفته  26سری  Aایتالیا
ناپولی از صدرنشینی بازماند

تیم فوتبال ناپولی با توقف مقابل آث میالن از صدر نشینی سری آ ایتالیا
بازماند.
در دیدار پایانی هفته بیست و ششم رقابت های سری  Aایتالیا تیم فوتبال
ناپولی با تساوی یک بر یک مقابل آث میالن شانس رسیدن به صدر جدول
رده بندی این رقابت ها را از دست داد.
در این دیدار لورنزو اینسینیه (دقیقه  )39برای ناپولی و جیاکومو بوناونتورا
(دقیقــه  )44برای آث میالن موفق به گل زنی شــدند .با توجه به توقف
یوونتوس در این هفته ،ناپولی میزبان این شــانس را داشت که با پیروزی
مقابل آث میالن به صدر جدول برسد.
در جدول رده بندی سری  Aایتالیا یوونتوس با  58امتیاز صدر نشین است
و ناپولی با  57امتیاز در رده دوم قرار دارد .میالن هم با  44امتیاز در رده
ششم جای گرفته است.

ساری :خیلی بد شانس بودیم

شکست کاوالیرز در لیگ NBA

درخواست شاهزاده بن علی برای
به تعویق افتادن انتخابات فیفا

شــاهزاده بن علی ،نامزد انتخابات ریاســت فیفا از دادگاه عالی ورزش
درخواست کرده است انتخابات ریاست فیفا را به تعویق بیندازد.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesاین نامزد اردنی معتقد اســت
برنامهریزی برای انتخابات راضی کننده نیســتند .انتخابات ریاست فیفا
قرار اســت که روز جمعه در زوریخ انجام شــود .پیش از این درخواست
شاهزاده بن علی برای استفاده از جعبههای رایگیری شفاف از سوی فیفا
رد شــد .وکیل بن علی به  AFPگفت :فیفا درخواستهای ما را رد کرده
اســت .تغییرات باید قبل از  26فبروری انجام شوند .بنابراین ما طبیعی
است که ما به دادگاه عالی ورزش مراجعه کردیم.

رکوردشکنی آلمان در کسب
درآمدهای مالیاتی

ســرمربی ناپولی پس از تســاوی برابر میالن تاکید کرد تیمش شایسته
پیروزی در این دیدار اما از فرصت هایش استفاده نکرد.
به نقل از مدیاست ،حساس ترین بازی هفته بیست و ششم سری  Aبرنده
نداشت و بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
میزبان این دیدار ناپولی بود .شــاگردان مائوریســیو ساری ابتدا توسط
لورنسو اینسینیه به گل رســیدند اما جیاکومو بوناونتورا در دقیقه پایانی
نیمه نخســت ،گل تساوی را برای میالن به ثمر رســاند تا در نهایت این
دیدار با تســاوی یک بر یک به پایان رسد و ناپولی نتواند به صدر جدول
رده بندی برگردد.
مائوریسیو ساری در نشست خبری بعد از بازی گفت :واقعا ناراحت هستم.
بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و شایسته پیروزی در این دیدار بودیم.
متاسفانه در چند دیدار اخیرش فرصت های گلزنی زیادی را از دست می
دهیم و این اصال خوب نیست .واقعا ناراحت هستم.
او ادامه داد :میالن تنها یک فرصت گلزنی داشــت کــه به خوبی از آن
استفاده کرد .این درحالی بود که ما فرصت های زیادی را از دست دادیم.
نزدیک بود که شب زیبایی را در سان پائولو رقم زنیم اما متاسفانه فرصت
هایمان به گل تبدیل نشــد و روی یک اشتباه دروازه ما باز شد .بسیار بد
شــانس بودیم .اگر کمی شانس با ما یار بود االن ســه امتیاز را به دست
آوردیم و صدرنشین بودیم.

پیگرینی :مهم نمایش خوب در خانه
دیناموکیف است

صبح روز سهشــنبه در لیــگ  NBAهفت
بازی انجام شد که در مهمترین آنها کلیولند
کاوالیرز بازی را به دیترویت پیستونز واگذار
کرد.
به نقل از سایت  ،ESPNدیروز در بازیهای
لیگ  ،NBAکلیولند کاوالیرز با نتیج ه  96بر
 88از دیترویت پیستونز شکست خورد .در
این مسابقه رگی جکسون موثرترین بازیکن
پیستونز بود .او  23امتیاز برای این تیم کسب
کرد و ســه ریباند و چهار پاس منجر به گل

داشت.
کری ایروینگ نیــز بهترین بازیکن کاوالیرز
بود .او  30امتیاز کســب کرد و یک ریباند و
پنج پاس منجر به گل انجام داد .در مسابقه
مهم دیگر گلدن اســتیت وریرز توانست با
نتیج ه  102بر  92آنتالنتا هاکس را شکســت
دهد .در این بازی اســتفن کری برای وریرز
خوب ظاهر شــد .او  36امتیاز کسب کرد و
شش ریباند و هشت پاس منجر به گل داشت.
موثرترین بازیکن هاکس نیز ال هارفورد بود.

او در این بازی  23امتیاز کســب کرد و 16
ریباند و شش پاس منجر به گل داشت.
نتایج مسابقات دیگر دیروز صبح به شرح زیر
است:
میامی هیت  – 101ایندیانا پیسرز 93
تورنتو ریپترز  – 122نیویورک نیکس 95
لس آنجلس لیکرز  – 101میلواکی باکس 108
بوستون سلیتکس  – 122مینهسوتا تمبرولوز
124
فنیکس سانز  – 84لس آنجلس کلیپرز 124

سرمربی منچسترسیتی می گوید مهم اســت تیمش در اوکراین و خانه
حریف نمایش خوبی داشته باشد .او همچنین عنوان کرد به آینده فکر نمی
کند .برخالف چلسی و آرســنال که با قرعه سختی در یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان روبرو شدند ،ســیتی خوش شانس بود و برابر دیناموکیف
باید به میدان برود.
مانوئل پیگرینی که ماه های آخر حضور در این تیم را سپری می کند قبل
از این دیدار گفت :مهم است که در این دیدار خارج از خانه نمایش خوبی
داشته باشیم و همان تیمی باشیم که انتظار دارم .من به آینده کاری ندارم
که قرار اســت چه اتفاقی رخ دهد برای من مهم این است که در بازی سه
شنبه شب بتوانیم نمایش خوبی داشــته باشیم .یک ترکیب مشابه با آن
ترکیبی داریم که برابر چلسی بازی کرد ولی تنها بازیکنی که شرایط بازی
را بدست آورده است مانگاال است.

