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موفقیت چشم گیر اصالح طلبان در انتخابات ایران
صورت غالم علی حداد و تندروان شانس دومی به دست می
آورند .اصالح طلبان ایران در انتخابات به روز جمعه در تمام
نقاط کشور با نتایج خوب ،آرای زیادی را از آن خود کردند.
براســاس گزارش رسانه ها که تاهنوز تایید نشده اند ،بیش
از  ۶۵درصد کرســی های پارلمان در اختیار آنها قرار دارد.
اصالح طلبان در شورای نخبگان قدرتمندترین نهاد سیاسی
ایران نیز با دو نامزد اصلی شان علی اکبر رفسنجانی رییس
جمهور پیشین و حسن روحانی رییس جمهور کنونی ایران،
مقام های اول و دوم را به دست آوردند .برعکس نامزد اصلی
تندروان آیت اهلل محمــد تقی مصباح یزدی رییس مجلس
خبرگان در میــان  ۱۶نامزد اولی نیســت .در همین حال
ســتاد انتخابات ایران ،آخرین آمار منتخبان پنجمین دوره
مجلس خبرگان را اعالم کرد که برمبنای آن محمد یزدی ،با
قرارگرفتن در مقام هفدهم ،از مجلس خبرگان حذف شده
است .تهران  ۱۶کرسی از مجموع  ۸۸کرسی شورای نخبگان
را تشکیل می دهد( ..دویچه وله)

براساس شــمارش موقتی آرای انتخابات پارلمانی ایران،
اصالح طلبان طرفدار حســن روحانــی رییس جمهور این
کشور همه  ۳۰کرسی تهران در پارلمان را به دست آوردند.
به این ترتیب نامزدان اصلی تندرو درین انتخابات شکست
دردناکی را متقبل شدند.
وزارت داخله ایران روز یکشنبه اعالم کرد که اصالح طلبان
همه  ۳۰کرســی تهران در پارلمان را بدســت آوردند .به
قول این وزارت سیاســت مدار غالم علی حداد را نیز خطر
شکســت تهدید می کند .این مهمترین نامزد جناح تندرو
در تهران پایتخت ایران به مقــام  ۳۱تنزیل یافت و به این
ترتیب هیچ کرســی را در پارلمان به دست نیاورد .تهران با
 ۳۰نامزد ،دارای بیشــترین و از دید سیاسی مهمترین ۲۹۰
کرسی در پارلمان را دارد .همه نمایندگان و نیز نمایندگان
تهــران باید بیش از  ۲۵درصد آرا را به دســت آورند تا به
این وسیله در نخســتین دور انتخابات ،انتخاب شوند .در
غیر آن باید انتخابات در مرحله دوم برگزار شــود .در این

آلمان پاسپورت مناطق تحت
کنترول «داعش» را بی اعتبار
اعالم کرد
وزارت داخله آلمان تایید کرده اســت
پاســپورت هایی کــه در مناطق تحت
کنترول «دولت اسالمی» صادر شده اند،
اعتبار ندارند .تقریبا سه چهارم مهاجرانی
که در سال  2015وارد آلمان شدند ،هیچ
سندی در دست نداشتند.
این اقدام در ماه دسمبر سال گذشته پس
از آن روی دســت گرفته شد که نگرانی
از دسترســی گروه تروریســتی «دولت
اسالمی» به اسناد اداری بیشمار و مدارک
سفید افزایش یافت.
ایــن قانون شــامل قانــون عراقی ها و
سوریایی هایی می شود که اسناد سفر یا
پاسپورت آنها بعد از اول جنوری  2015در
مناطق تحت کنترول «دولت اسالمی» در
سوریه و عراق صادر شده اند .این موضوع
را وزارت داخله آلمان تایید کرد.
اروپا نگران است که برخی از جهادگرایان
از این اسناد اســتفاده کنند و در پوشش
آواره به این کشــورها بیایند .این نگرانی

پس از آن افزایش یافت که کنار جســد
دو مهاجــم حمالت تروریســتی پاریس
پاسپورت ســوریه یافت شد .با این حال
بازار پاسپورت ســوریه ای همچنان گرم
است.
تقریبا سه چهارم کسانی که در ماه جنوری
سال روان وارد آلمان شده اند ،هیچ گونه
سند هویتی ندارند.
کســانی که از مناطق تحت کنترول گروه
تروریستی «دولت اســامی» پاسپورت
دارند ،می توانند در آلمان درخواســت
پناهندگی بدهند اما آنــان مانند دیگر
آوارگان باید هویت و تابعیت کشور خود
را ثبوت کنند.
برخی از کســانی که اصطالحا «مهاجران
اقتصادی» خوانده می شوند ،عمدا بدون
پاسپورت و اسناد به آلمان وارد می شوند
چرا که این افراد می دانند با اســتناد به
کشور مبدا خود نمی توانند حق آوارگی
به دست آورند( .دویچه وله)

هیلری کلینتن در
کارولینای جنوبی برنده شد

در انتخابــات مقدماتی در کارولینای جنوبی ،هیلری
کلینتن از حزب دموکرات بــا وضاحت بر رقیب هم
حزبی خود برنی ســاندرز پیروز شد .در همین حال
ســطح مبارزات انتخاباتی جمهوریخواهان به حالت
افتضاح آوری درآمده است.
در انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد مقام ریاست
جمهوری ایاالت متحدۀ امریکا ،به اســاس شمارش
اولیه آرای طرفداران دموکــرات ها ،هیلری کلینتن
وزیر خارجۀ پیشــین ایاالت متحدۀ امریکا در ایالت
کارولینای جنوبی با تفاوت زیادی از رقیب هم حزبی
خود برنی ساندرز پیشی گرفت .شمارش تقریب ًا همۀ
آراء نشان داده اســت که این همسر رئیس جمهور
پیشــین ایاالت متحدۀ امریــکا  ۷۳،۵درصد آراء و
رقیب اش ساندرز تنها  ۲۶درصد آراء را کسب کرده
اند .خانم کلینتن در سخنرانی پس از پیروزی خود در
کلمبیا مرکز کارولینای جنوبی گفت« :حاال در سراسر
کشور همین گونه پیش می رویم».
ساندرز ،سناتور ورمونت ،که خود را یک سوسیالیست
دموکرات می خواند ،پیروزی کلینتن را به وی تبریک
گفت .در مبــارزات دوگانه میان حزبــی ،کلینتن از
محبوبیت بیشتری نسبت به سناتور ساندرز برخوردار
بود .ساندرز همزمان از طریق تویتر با اطمینان گفته
است که مبارزه تازه آغاز شده است.
بیشترین طرفداران خانم کلینتن در کارولینای جنوبی
سیاهپوستان بوده اند .ارزیابی ها نشان داده است که
تقریب ًا  ۱۰۰درصد سیاهپوســتان سالمند به این نامزد
دموکرات ها رأی داده اند .هیلری کلینتن پیش از این
در ایالت های آیووا و نیوادا نیز پیروزی کســب کرده
بود .ســاندرز تنها در ایالت نیوهمپشایر از کلینتن
پیشــی گرفته بود .به این ترتیب هیلری کلینتن با
نیروی بیشــتر وارد «سه شنبه بزرگ» می شود .قرار
است در همین سه شنبه آینده در یازده ایالت نامزد
برجستۀ دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری
ایاالت متحدۀ امریکا انتخاب گردد( .دویچه وله)

بمبئی  ۱۶منطقه
«سلفی ممنوع» تشکیل داد
در سال  ۲۰۱۴میالدی  ۱۹نفر درهند در
جریان گرفتن سلفی کشته شدند .هند
از این نظر در سراســر جهان رکورددار
اســت .اکنون پولیس بمبئی  ۱۶منطقه
این شهر را مناطق «ســلفی ممنوع»
اعالم کرده اســت .مقامــات مومبای
(بمبئی سابق) بســیاری از مناطق این
شهر را مناطق «ســلفی ممنوع» اعالم
کردهاند؛ بهخصوص بخشــی از مناطق
ســاحلی ناامن این شــهر که در آنها
احتمال سقوط وجود دارد .ورود به این
مناطق حتی بدون گرفتن عکس سلفی
هم جریمه دارد.
متخلفان در صورت کنترل پولیس باید
 ۱۲۰۰روپیه (حــدود  ۱۶یورو) برای این
تخلف خود بپردازند .در دو ماه اول سال
جاری میالدی ( )۲۰۱۶سه نفر در هند به
هنگام گرفتن عکس سلفی جان خود را
از دســت دادهاند .یک جوان به هنگام
گرفتن ســلفی از صخرههای ساحلی
سقوط کرد .این جوان و فردی که برای

نجات او به آب زده بود ،هر دو کشــته
شدند .شــبکه تلویزیونی «سیانان»
آمریکا اعالم کرده اســت که در ماه
جنوری نیز یک زن  ۱۸ساله به هنگام
گرفتن سلفی در نزدیکی این مکان به
درون آب سقوط کرد و کشته شد.
ســخنگوی پولیس مومبــای در این
باره بــه خبرنگار شــبکه تلویزیونی
«ســیانان» آمریکا گفته است« :ما
میخواهیم شهروندان خود را از ورود
به مناطق خطرناک شــهر بازداریم تا
این گونه حوادث مــرگآور دیگر رخ
ندهند».
مرکز «پرایسونومیکس» اعالم کرده
که در ســال  ۲۰۱۴در سراسر جهان
در حیــن گرفتن ســلفی  ۴۹حوادث
مرگآور رخ داده اســت .از این تعداد
 ۱۹مــورد فقط در هند بوده اســت.
ارسال عکسهای سلفی برای دیگران
مدتهاست در هند رونق فراوانی یافته
است( .دویچه وله)

رونالدو :اگر بقیه به خوبی من بودند ،اخطار شورای المپیک بوکس به کاهش
سطح بازیها
صدرنشین بودیم
شــورای بوکس جهانی ( )WBCبه انجمن بینالمللی
بوکس ( )AIBAاعالم کرد بوکســورهای حرفهای در
مســابقات ریو  2016در سطح بســیار پایینی مسابقه
خواهند داد.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesکنگره اضطراری
در ماه می در  AIBAبرگزار میشود تا قوانین جدیدی
برای بازیهای ریو تنظیم شوند .طبق این قوانین شرکت
در بازیهای ریو برای هر بوکسوری امکان پذیر خواهد
بود .این قوانین در ســال  2013ارائه شــدند .طبق این
قوانین بوکسورهایی که کمتر از  15بازی با دریافت پول
انجام داده باشــند میتوانند در المپیک مبارزه کنند.
ضمنا این بوکســورها باید یک قــرارداد کوتاه مدت با
 AIBAامضا کنند .قوانین جدید از سوی  WBCمورد
انتقال قرار گرفته است .رییس  WBCدر بیانیهای اعالم
کرد WBC :عمیقا نگران پایین آمدن ســطح مسابقات

کریســتیانو رونالدو ،ســتاره رئال مادرید پس از باخت
تیمش مقابل اتلتیکو مادرید گفت« :اگر همه بازیکنان ما
در سطح من بودند شاید االن صدرنشین بودیم».
رئال مادریــد در داربی مادرید یک بــر صفر به رقیب
ی اتلتیکو مادرید باخت تا اولین شکست این تیم
همشهر 
زیر نظر زینالدین زیدان رقم بخورد.
اکنون رئال مادرید  ۹امتیاز از بارسلونا ،صدرنشین اللیگا
و  ۴امتیاز از اتلتیکو عقب است.
شاگردان دیگو سیمئونه با این برد اولین تیم تاریخ اللیگا
شدند که توانسته سهبار پیاپی رئال را در سانتیاگوبرنابئو،

بوکس اســت .نمیتوان در بوکس آماتورها و حرفهایها
را از هم جدا نکرد .یکــی از مهمترین دالیل آن امنیت
و سالمت ورزشکاران اســت AIBA .این مساله را درک
نمیکند .اولویت برای  AIBAمسائل تبلیغاتی و تجارت
است .بوکسورها مجبور میشوند که قراردادهای تجاری
با  AIBAببندند .با روبرو شــدن حرفهایها و آماتورها و
کنار گذاشتن محافظهای ســر  AIBAنشان داده است
که نگران مشکالت فیزیکی بوکســورها نیست .چگونه
میتوان مسابقات بوکس بین حرفهایها و آماتورها بدون
محافظ سر برگزار کرد و شاهد سالم بودن بوکسورها بود.
 AIBAنیز در بیانیهای اعالم کرد AIBA :همیشه قصد
دارد تــا ورزش بوکس را تغییر دهد و همیشــه به نفع
بوکسورها عمل میکند .سالمت بوکسورها برای AIBA
بسیار مهم است .پیشرفت و تغییر نیازمند انعطاف پذیری
و ارتباط بین مسئوالن بوکس است.

ورزشگاه خانگیاش ،شکست دهد.
رئال مادرید در آن مسابقه گرث بیل و مارسلو را به دلیل
مصدومیت در اختیار نداشــت و کریم بنزما هم از نیمه
دوم به زمین آمد .رونالدو گفت« :نمیخواهم به کســی
بیاحترامی کنم ولی وقتــی بهترین بازیکنان را نداریم،
بردن سختتر میشــود .من دوست دارم در کنار کریم،
بیل و مارســلو بازی کنم .نمیخواهــم بگویم که بقیه
بازیکنان مثل لوکاس واسکس ،خســه و مائتو کواچیچ
بازیکنان خوبی نیســتند .آنها خیلی هم خوب هستند
اما خب کیفیتشان مثل گروه قبلی نیست( ».بی بی سی)

بازاری در ناهم واقع در  ۴۰کیلومتری شــرق صنعا ،پایتخت
یمن ،مورد حمله هوایی نیروهای ائتالف به رهبری عربستان
سعودی قرار گرفت .منابع مختلف از کشتهشدن  ۲۵تا  ۴۰نفر
در جریان این حمله خبر میدهند .در حمله هوایی نیروهای
ائتالف به رهبری عربســتان سعودی به بازاری در شهر ناهم
در شــرق صنعا ،پایتخت یمن ،در روز شــنبه  ۲۷فبروری
حداقل  ۲۵نفر کشته شدند .به گزارش خبرگزاری آلمان ۴۰
نفر دیگر نیز در اثر این حمله زخمی شدند .برخی گزارشها
شمار کشتهشــدگان را  ۴۰نفر اعالم کردهاند .بر این اساس،
بیشتر قربانیان غیرنظامی بودهاند .خبرگزاری آلمان تاکید
کرده که منابع مســتقل خبری نمیتوانند آمار یادشده را
تایید کنند .یمن از سپتمبر سال گذشته درگیر یک جنگ
داخلی میان شورشیان شیعه حوثی و هواداران علی عبداهلل
صالح ،رئیس جمهوری پیشین این کشور با طرفداران عبد
ربه منصور هادی ،رئیس جمهور کنونی است .این نیروها از
سپتامبر سال  ۲۰۱۴پایتخت را به تصرف درآورند و اندکی
بعد منصور هادی ،رئیس جمهور رســمی یمن را مجبور به
فرار کردند .منصور هادی پــس از  ۶ماه اقامت اجباری در
عربستان به کشورش بازگشت( .دویچه وله)

مرد هندی گلوی ۱۴نفر
از اعضای خانواده خود را
برید و سپس خود را کشت

به گفته مقامات پولیس هند یک مرد  ۳۵ساله ،ابتدا گلوی
 ۱۴نفر از اعضای خانوادهاش از جمله  ۷فرزند و والدین خود
را برید و ســپس دست به خودکشی زد .بر اساس گزارشها
این حسنین واریکر ،قبل از اقدام خود غذای مورد استفاده
خانواده را با ماده بیهوشی آلوده کرده بود .همسایگان پس از
فریادهای خواهر این فرد که از این کشتار جان سالم بدر برده
بود ،از این قضیه آگاه شدند .پولیس شهر «تاین» در نزدیکی
مومبای (بمبئی) گفته که انگیزه قاتل مشخص نیست .پولیس
افزوده اســت که خواهر قاتل به شفاخانه منتقل شده است.
حادثه پس از آن صورت گرفت که خانواده قاتل روز شــنبه
شب دور هم جمع شده بودند( .بی بی سی)

در حمله داعش به حومه
بغداد  ۱۳نیروی عراقی
کشته شدند

به گفته مقامــات عراقی در جریان حمله پیکارجویان گروه
موسوم به دولت اسالمی (داعش) به حومه بغداد ،پایتخت،
 ۱۳سرباز و نیروی پولیس کشته شــدند .هدف این حمله
که در منطقه ابوغریــب صورت گرفت یک مرکز فرماندهی
ارتش بود .براســاس گزارشهای دریافتی در ابتدا سه موتر
بمبگذاری شده به این منطقه حمله کرده و به دنبال آن بین
پیکارجویان داعش و نیروهــای عراقی تبادل آتش صورت
گرفت .در یک گزارش به نقل از ارتش عراق گفته شــده که
اوضاع هماکنون تحت کنترل قرار دارد و مقررات منع آمد و
رفت در این منطقه برقرار شده است.
در حال حاضر بخشهایی از عراق در کنترل نیروهای داعش
قرار دارد( .بی بی سی)

قهرمانی واورینکا در
مسابقات تنیس دوبی

اســتن واورینکا توانست با شکســت دادن مارکوس
باقداتیس در مســابقات دیوتی فیری دوبی به قهرمانی
دست یابد.
به نقل از سایت یورو اســپورت ،در فینال این رقابتها
استن واورینکا توانســت با نتیج ه دو بر صفر مارکوس
باقداتیس را شکست دهد و به قهرمانی برسد .نتایج دو
ست این مسابقه به ترتیب  6 – 4و  7 – 6بود.
در مراحل پیشین این مسابقات نواک جوکوویچ و نیک
کرگیوس کنار رفتند تا واورینکا بتواند در فینال راحتتر
عمل کند و به قهرمانی دست یابد.
واورینکا که در رنکینگ جهانی در رتبه چهارم قرار دارد
درباره این قهرمانی خود گفت :سال بسیار خوبی است.
از چند سال پیش تاکنون بهترین عملکردم در تنیس را
به نمایش گذاشتهام بنابراین خوشبختانه میتوانم خودم
را در همین سطح نگه دارم .تای برک سختی بود .تا – 6
 6من جلوتر بودم.
دو یا ســه اشتباه داشــتم .از آنجا به بعد کمی عصبی
شدم .من تالش کردم که ســاده و جنگنده بازی کنم.
خوب بود که بازی در دو ست به پایان رسید.

پیروزی گلدن استیت در لیگ NBA

www.eneqsolutions.com
Email: sales@eneqsolutions.com
Fax: 00971 4 2838906
Mobile: 00971 50 6878762
Sharjah, U.A.E

حمله هوایی به بازاری
در یمن  ۲۵کشته
بر جای گذاشت

CONTACT FOR SUPPLY OF:-

)DIESEL ENGINES & SPARE PARTS (CAT, PERKINS, CUMMINS etc.
USED DIESEL & GAS ENGINE GENERATORS

PUMPS & SPARE PARTS
VALVES & INDUSTRIAL FITTINGS; TUBES & PIPES
FLOAT SWITCHES & LEVEL GAUGES; EXPANSION JOINTS

SOLAR ENERGY SYSTEMS, COMPONENTS, LIGHTINGS etc.
POWER TOOLS & HAND TOOLS FOR CONSTRUCTION, ANCHORING SOLUTIONS

صبح دیروز در لیگ  ،NBAهشــت بازی انجام شد که
در مهمترین آنها گلدن استیت وریرز توانست اوکالهاما
سیتی تاندر را شکست دهد.
به نقل از ســایت  ،ESPNدر یکی از مهمترین بازیهای
دیروز لیگ  ،NBAگلدن اســتیت وریرز با نتیجه  121بر
 118اوکالهاما سیتی تاندر را شکست داد.
در این بازی استفن کری موثرترین بازیکن گلدن استیت
بود .او  46امتیاز کسب کرد و سه ریباند و شش پاس منجر
به گل داشت.
کوین دوران نیز بهتریــن بازیکن تاندر بود .او  37امتیاز
کسب کرد و  12ریباند و پنج پاس منجر به گل را به ثبت
رساند.
در بازی مهم دیگر سن آنتونیو اسپرز با نتیج ه  104بر 94

هیوســتون راکتس را شکست داد .المارکوس آلدریج در
این بازی برای اسپرز خوب عمل کرد.
او  26امتیاز کسب کرد و یازده ریباند و یک پاس منجر به
گل داشت .جیمز هاردن نیز موثرترین بازیکن هیوستون
راکتس بود .او  27امتیاز کســب کرد و چهار ریباند و دو
پاس منجر به گل انجام داد.
** نتایج بازیهای دیگر امروز
بوستون سلتیکس  – 101میامی هیت 89
مینه سوتا تیمبرولوز  – 112نیواورالنز پلیکانز 110
پورتلند تریل بلیزرز  – 103شیکاگو بولز 95
دیترویت پیستونز  – 102میلواکی باکس 91
ممفیس گریزلیز  – 106فینیکس سانز 111
بروکلین نتس  – 98یوتا جاز 96

احتمال اضافه شدن  MMAبه المپیک

لورنــزو فرتیتا ،رییس  UFCاعالم کــرد هنرهای رزمی
ترکیبی ( )MMAدر آینده وارد بازیهای المپیک خواهد
شد.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesورزش هنرهای
رزمی بعد از تشــکیل شدن  UFCرشــد زیادی داشته
اســت و افراد زیادی به خصوص در آمریکا به این ورزش
عالقمند شدهاند .در این ورزش رزمی قوانین مختلفی از
ورزشهای رزمی مختلف از جمله بوکس ،جودو ،کشــتی
و تکواندو وجــود دارد .فرتیتا در مصاحبه خود با BBC

گفت :المپیک یک تجارت نیز هســت .آنها میخواهند
تماشاگران جوان به المپیک جذب شوند .ما با بسیاری از
مسئوالن کمیته المپیک گفتوگو کردیم و عالقه را برای
این که  MMAبــه المپیک برود وجود دارد UFC .یکی
از اسپانسرهای رسمی مســابقات قهرمانی جهان بوکس
 2015در الس وگاس بود .آنها با فدراسیون کشتی آمریکا
قرارداد بستند تا کشتی و  MMAرا گسترش دهند .گفته
میشود که هدف فدراسیون جهانی  ،MMAجهانی شدن
 MMAو حرفهای تر شدن سطح آن است.

