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چین  ۳۰۰هزار نفر را به اتهام فساد مجازات کرده است
مایکل بریســتو تحلیلگر بیبی سی در چین
میگوید هفتهای نیســت که خبر تازهای از
بازداشتها منتشر نشود.
تعدادی از بازداشــت شــدگان سال ۲۰۱۵
در جریان برگزاری نشســت ساالنه پارلمان
چین آزاد شــدهاند .خبرنگار بیبی ســی
میگوید تردیدی نیست هدف از این اقدام
آن اســت که به اعضای گردآمده در پکن
یادآوری شــود حزب کمونیست همچنان
در تعقیب مفسدان اســت .کمیته مرکزی
بازرســی انضباطی چین به ندرت در مورد
شیوه عملکرد و شواهدش توضیح میدهد
و جزییات بیشتری درباره این مجازاتها هم
منتشر نکرده است( .بی بی سی)

حزب کمونیست حاکم در چین میگوید سال
 ۲۰۱۵نزدیک بــه  ۳۰۰هزار مقام حکومتی را
به دلیل دست داشتن در فساد مجازات کرده
است.
برخی از این افراد به آنچه «مجازات سبک»
خوانده شده محکوم شدهاند و بعضی دیگر از
کار برکنار شدهاند.
 ۸۰هزار نفــر از این افراد نیز به مجازاتهای
سنگین محکوم شدهاند.
شــی جین پینگ رئیس جمهــوری چین،
موضوع مبارزه با فساد را محور اصلی برنامه
حکومت خود قرار داده و کارزاری علیه فساد
به راه انداخته که در جریان آن بســیاری از
چهرههای بلند پایه به دام افتادهاند.

کوریای شمالی امریکا را به
حمالت هستهای تهدید کرد
در آســتانه راه انــدازی مانــور نظامی
مشــترک ایاالت متحده امریکا و کوریای
جنوبی ،کوریای شــمالی این دو کشور را
به حمالت «بیتفکیک» هستهای تهدید
کرد .کوریای شــمالی این مانور نظامی را
«تحریک آمیز» عنوان کرده است.
خبرگزاری رسمی کوریای شمالی روز دو
شنبه در اعالمیهای به نقل از کیم جونگ
اون ،رهبر این کشــور نوشت که پیونگ
یانگ دستور «حمله پیشگیرانه هستهای
برای اجرای عدالت» را صادر کرده است.
در اعالمیــه پیونگ یانگ آمده اســت:
«این حمالت بیتفکیک هستهای جرئت
و غیرت نظامیان (کوریای شــمالی) را به
کسانی که مشتاق تجاوز و جنگ هستند
نشان خواهد داد».
اعالمیه افزوده است« :ما حتی اگر همین
حاال دکمه نابودی دشمن را فشار بدهیم،
همه پایگاههــای تحریکات در یک لحظه
به دریایی از شــعلههای آتش و خاکستر
تبدیل خواهد شــد ».این تهدید ساعاتی

مخترع ایمیل درگذشت

پیش از شروع تمرینهای نظامی مشترک
کوریای جنوبی و ایــاالت متحده امریکا
صورت گرفت .یانهوپ ،خبرگزاری رسمی
کوریــای جنوبی گزارش داده اســت که
این «بزرگتریــن» مانور نظامی تا اکنون
خواهد بود .گفته شــده است که بیش از
 300هزار سرباز کوریای جنوبی و  17هزار
سرباز امریکایی در این تمرینات شرکت
میکنند .این تمرینات نظامی قرار اســت
نیروهای متحدین را علیه حمله احتمالی
از جانب کوریای شــمالی آماده سازد و تا
اواخر اپریل ادامه مییابد.
کوریای شمالی این تمرینات نظامی ساالنه
را محکوم کــرده و آن را «مانوری برای
تهاجم» خوانده است .اما کوریای جنوبی
و ایاالت متحده امریکا تاکید کرده اند که
این مانورها ماهیت دفاعی دارند.
این مانور زمانی گســترش داده شد که
کوریای شمالی در ششم جنوری چهارمین
آزمایش هســتهای را انجام داده و در ماه
فبروری راکت پرتاب کرد( .دویچه وله)

 MSNصد گله شد

 3مهاجم بارسلونا تاکنون  100گل در این فصل به ثمر رساندند.
به نقل از آس ،بارســلونا یکشنبه در هفت ه بیست و هشتم اللیگا با چهار گل
ایبار میزبان را شکست داد .لیونل مســی (دو بار) لوییس سوارس و مونیر
ی اناریها را به ثمر رســاندند .با سه گلی که سوارس و
الحدادی ،گلهای آب 
مســی در این بازی زدند ،تعداد گلهای  MSNبه  100رسید .آنها از رکورد
فوقالعادهشان  22گل فاصله دارند که رسیدن به آن سخت است .سوارس با
 ،42مسی با  35و نیمار با  23این رکورد را به ثبت رساندند.
ی
فصل گذشته هر سه بازیکن  122وارد دروازه حریفان کردند .سه مهاجم آب 
اناریها حداقل  12بازی پیشرو دارند تا بتوانند به این رکورد دســت پیدا
کنند MSN .در  10بازی لیگ ،فینال کوپا دل ری و دیدار برگشــت مرحله
یک هشتم نهایی را پیشرو دارند.
در مقابل BBC ،نیز  24گل کمتر از ســه مهاجم بارسلونا به ثمر رساندند.
کریستیانو رونالدو  39گل ،کریم بنزما  23گل و گرت بیل  14گل وارد دروازه
حریفان کردند .تفاوت میان این تعداد گل بین  BBCو  MSNبه خاطر پنج
گل سوارس در جام جهانی باشگاهها و گلزنی مسی در سوپر کاپ اروپا در به
وجود آمدن این اختالف گل کمک کرده است.

در حمله انتحاری در
پاکستان  13تن کشته شدند

در یک حمله انتحاری در شــمال غرب پاکستان روز
دوشنبه دست کم  13تن کشته و  23تن دیگر زخمی
شدند .گروه طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را
به عهده گرفته و آن را انتقامگیری از اعدام اســام
گرایان در هفته گذشته عنوان کرده است.
این حمله در داخل ســاختمان یک محکمه در شهر
شــبقدر در ساعات مزدحم و زمانی صورت گرفت که
وکالی مدافع و طرف دعوی تازه به محکمه رســیده

بودند .فیاض خان ،یک مقام ارشــد پولیس در محل
گفت که فرد بمبگذار مواد انفجاری خود را در داخل
ساختمان محکمه انفجار داد که در نتیجه آن  13تن
کشــته و  23تن دیگر زخمی شدند .یک دسته گروه
طالبان پاکســتانی به نام «جامعه االهرار» مسئولیت
این حملــه را به عهده گرفته و گفته اســت که این
حمله انتقامگیری از اعدام ممتاز قدری است .قدری
در ســال  2011والی لیبرال پنجــاب را پس از آن با
شــلیک گلوله از پای درآورد که او خواستار تعدیل
قانون «کفرگویی» در پاکســتان شد .قدری به تاریخ
 29فبروری حلق آویز شــد و تحلیلگران اعدام او را
«لحظه کلیدی» در مبارزه اسالم آباد علیه شورشیان
عنوان کردنــد .تحلیلگران گفتند کــه اعدام این
شورشی بیانگر قاطعیت پاکســتان در مبارزه علیه
گروههای شورشی است.
در مراسم تشییع جنازه این شورشی حدود  100هزار
تن در روی جادههــا تجمع کرده و از او به حیث یک
قهرمان ستایش کردند( .دویچه وله)

آمریکا پایگاه هوایی در
شمال سوریه برپا میکند

آمریکا بر گسترهی فعالیتهای نظامی
خود در ســوریه میافزایــد .در همین
رابطه شــبهنظامیان کرد خبر دادهاند
که ارتش آمریــکا دو پایگاه هوایی در
والیت حسکه در شمال این کشور ایجاد
میکند .وبسایت  BaseNewsبا استناد
به نمایندگان ائتــاف نظامی نیروهای
دموکراتیک ســوریه که مورد حمایت
آمریکاســت ،گزارش داده است که کار
باند پرواز و فــرود جنگندههای هوایی
آمریکا در رمیله والیت حسکه تقریبا به
پایان رسیده است.
دومیــن پایگاه قرار اســت در جنوب
شــرقی کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه
ساخته شود .عده زیادی از کارشناسان
نظامی و مهندســان آمریکایی در این
پروژه فعالیت میکنند .این اقدام آمریکا
قدم دیگری در مسیر همکاری بیشتر با
کردها در مبارزه با داعش است .ترکیه
به عنوان عضــو ناتو و متحد آمریکا در
منطقه همواره با این همکاری مخالفت

کرده و از آمریکا خواســته است که
دست از حمایت از کردها بردارد.
ترکیه نیروهای کرد یپگ (یگانهای
مدافع خلق) و شــاخهی مســلح آن
پید را تروریست میداند ،در حالی
که این نیرو نقــش مهمی در جنگ با
گروه تروریســتی دولت اسالمی بازی
میکند .وضعیت در ســوریه بســیار
مغشــوش و پیچیده است زیرا نیروها
مختلفی در ائتالف و اختالف با یکدیگر
در صحنه جنگ داخلی این کشــور
فعالاند .همین مســئله نیز آتشبس
در ســوریه را که از یــک هفته پیش
آغاز شد به شدت شکننده میکند .به
گزارش نیروهای نزدیک به اپوزیسیون
سوریه ،از هنگام شروع این آتشبس
صدها نفر کشته شدهاند .روز یکشنبه
( ۶مــارچ) تلویزیون دولتی ســوریه
گزارش داد که  ۱۴غیرنظامی در جریان
حملهای که به بازار حلب شــد ،کشته
شدند( .دویچه وله)

شکست در مسابقات انتخابی آسیا،
کریکت افغانستان را بیدار کرد

شکست گلدن استیت در NBA

صبح دیروز در  ،NBAهفت بازی انجام شــد کــه در مهمترین آنها گلدن
استیت وریرز و تورنتو رپترز مقابل حریفان خود شکست خوردند.
به نقل از ســایت  ،ESPNدر مهمترین بازی روزدوشنبه لس آنجلس لیکرز
توانست با نتیج ه  112بر  95گلدن استیت وریرز را شکست دهد.
در این بازی دانچلو راســل ،بهترین بازیکن لیکرز بود .او  21امتیاز کســب
کرد و سه ریباند و پنج پاس منجر به گل داشت .دریموند گرین نیز بهترین
عملکرد را برای گلدن اســتیت داشت .او  9امتیاز آوری 10 ،ریباند و  9پاس
منجر به گل داشت.
در بازی دیگر هیوستون راکتس با نتیجه  113بر  107تورنتو رپترز را شکست
داد .در این بازی جیمز هاردن برابر راکتس درخشــید .او  40امتیاز کسب

کرد و پنج ریباند و  14پاس منجر به گل انجام داد .کایل الری نیز موثرترین
بازیکن رپترز بود .او  17امتیاز کســب کرد و چهار ریباند و  9پاس منجر به
گل داشت.
نتایج دیگر بازیهای دیروز:
اوکالهاما سیتی تاندر  – 104میلواکی باکس 96
فنیکس سانز  – 109ممفیس گریزلیز 100
دنور ناگتس  – 116دااللس موریکس 114
دیترویت پیستونز  – 123پورتلند تریل بلیزرز 103
میامی هیت  – 103فیالدلفیا سونی سیکسرز 98

قتل یک جوان به خاطر
رونالدو و مسی

جوانی دوستش را به خاطر بحث بر ســر مهاجم رئال مادرید و بارسلونا به
قتل رساند.
به نقل از موندودیپورتیوو ،مردی در جشن تولد دوستش در بمبئی یکی از
دوستانش را بر سر بحث اینکه کریستیانو رونالدو بهتر است یا لیونل مسی،
به قتل رساند.
طبق گزارش پ,لیس ،دو جوان نیجریهای در جشــن تولد درباره ستارگان
ل مادرید و بارســلونا بحث میکردند که کابالی ،برگزار کننده این جشن
رئا 
و هوادار رونالدو ،یک لیوان را به ســمت انوابرا  24ســاله که هوادار مسی
بود ،پرتاب کرد اما لیوان به او برخورد نکرد و به دیوار اصابت کرد .ســپس
طرفدار مسی از تکههای لیوان شکسته را برداشت و گردن دوستش (هوادار
رونالدو) را برید و او را به قتل رساند.

ری تاملینسون با اختراع پست الکترونیکی یکی از افرادی
بود که دنیای ارتباطات مدرن را منقلب کرد .او هنگام مرگ
 ۷۴سال داشت .روز یکشنبه کمپانی تسلیحاتی آمریکایی
ریتئون اعالم کرد که کارمند این شرکت ،رایموند ساموئل
(ری) تاملینســون در سن  ۷۴ســالگی بر اثر سکته قلبی
درگذشته اســت .پیش از اختراع تاملینسون نوشتن پیام
دیجیتال مرســوم بود اما این پیام بــر روی کمپیوتری که
نوشته شــده بود میماند و امکان ارسال آن برای دیگران
وجود نداشت .در ســال  ۱۹۷۱ری تاملینسون توانست از
طریق انترنت نخستین پیام دیجیتال به شکل امروزی آن
را از طریق نسخه ابتدایی انترنت که به آپرانت ()Apranet
معروف بود و ارتش ایاالت متحده از آن اســتفاده میکرد
ارسال کند .او برای نامه دیجیتال خود از عالمت @ استفاده
کرد که از آن پس برای ارســال پیامهــای انترنتی بهکار
میرود .این عالمت پیشتر در تجارت کاربرد داشت و برای
نشــاندادن بهای واحد یک کاال بهکار میرفت (مثال :بهای
کل  ۲۰کتاب ۱۲ @ ،دالر ،میشود  ۲۴۰دالر)( .دویچه وله)

اتحادیه اروپا می خواهد مسیر
بالقان مسدود باقی بماند

در بروکسل همه از «کنفرانس کشــورهای غرب بالقان»
خشمگین اند که چندی قبل در ویانا برگزار شده بود .اما با
نتیجه این کنفرانس تقریبا همه راضی اند .حداقل ،در پیش
نویس اعالمیه کنفرانس روز دو شنبه می توان این نکته را
دید .خبرگــزاری آلمان (دی پی ای) به نقل از پیش نویس
اعالمیه کنفرانس ســران اتحادیه در بروکسل گزارش داده
است که جریان نامنظم ورود مهاجران از طریق کشورهای
غرب بالقان به پایان می رســد .در ادامه آمده است« :این
مسیر در حال حاضر بسته اســت ».به دعوت اتریش یک
و نیم هفته قبل ده کشــور در کنفرانسی در ویانا در مورد
روی دست گرفتن اقدامات ملی برای حفاظت مرزی بیشتر
توافــق کردند .هم زمان اتریش حــد نهایی برای پذیرش
پناهجویان در سطح ملی را تعیین کرده است ،اما هنوز هم
اجازه ادامه سفر برای پناهجویان به آلمان را می دهد .قبال
در امتداد مســیر بالقان از طریق مرز مقدونیه صدها هزار
پناهجو می توانستند به سادگی به دیگر کشورهای اروپایی
بروند .سپس سیم خاردار گرفته شد و عبور از مرزها برای
پناهجویان مشکل گردید( .دویچه وله)

برخورد خشونتآمیز پولیس
ترکیه با تظاهرات زنان

تظاهرات صدها زن در اســتانبول در آستانه روز جهانی
زن با برخورد خشــونتآمیز پولیس ترکیه روبرو شد .در
آنکارا نیز تظاهراتی از سوی زنان برگزار شد که با درگیری
شرکتکنندگان و مأموران پولیس همراه بود.
عصر یکشنبه صدها زن در استانبول و آنکارا در آستانه روز
جهانی زن دست به تظاهرات زدند.
این تظاهرات که در منطقه کادیکوی برگزار شد ،با برخورد
خشونتآمیز نیروهای پولیس همراه بود .پولیس با شلیک
گلولههای پالستیکی این تظاهرات را سرکوب کرد و کوشید،
شــرکتکنندگان را متفرق کند .در آنــکارا نیز تظاهراتی
مشابه انجام گرفت که آن نیز با درگیری تظاهرکنندگان و
پولیس توأم بود .سازمانهای مدافع حقوق زنان در ترکیه
تظاهرات ســاالنه خود به مناسبت روز جهانی زن را  ۲روز
زودتر برگزار کردند ،تا شــماری بیشــتری را به خیابانها
بکشانند .مقامات ترکیه اما این تظاهرات را به دالیل امنیتی
ممنوع اعالم کرده بودند( .دویچه وله)

پیروزی ماری و جوکوویچ در
بازیهای دیویس کاپ

اندی ماری در رقابتهای دیویس کاپ ،کی نیشیکوری را شکست داد.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesاندی ماری  28ساله توانست بعد
از چهار ســاعت و  54دقیقه مبارزه با نیشیکوری او را شکست دهد .این
مسابقه در پنج ســت انجام شد و با نتیج ه سه بر دو به نفع ماری به پایان
ن ترتیب تیم انگلیس سه بر یک از تیم جاپان جلو افتاد .نتایج
رسید .بهای 
پنج ست این مسابقه به ترتیب  6 – 4 ،6 – 3 ،6 – 7 ،5 – 7و  3 – 6بودند.
اندی ماری بعد از این بازی گفت :در ست پنجم کمی آرامتر بودم .در آخر
ست سوم کمی ترسیده بودم زیرا از نظر فیزیکی دچار چالش شده بودم و
نمی دانستم چه کار کنم .سال گذشته بازیهای دیویس کاپ بسیار خوب
بود .این تیم کار خاصی انجام داد نمیخواهم امسال نیز همان کار را تکرار
کنیم.
در تیم صربستان نیز نواک جوکوویچ توانست با نتیج ه سه بر دو میخائیل
کوکو شکین از قزاقستان را شکست دهد .نتایج پنج ست این بازی ،7 – 6
 3 – 6 ، 6 – 4 ،6 – 7و  2 – 6بود.

مثبت شدن تست دوپینگ قهرمان
دوی  1500متر المپیک لندن

تیم ملی کریکت افغانستان در هندوستان
سرگرم آمادگی برای رقابت در جام جهانی
۲۰دور  ۲۰۱۶اســت .تیــم ملــی کریکت
افغانســتان پس از پیروزیهای پیهم در
برابر تیم ملی زیمبابــوه در امارات متحده
عربی ،در ماه دســمبر سال  ،۲۰۱۵به کسب
پیروزیهای چشمگیر در جام جهانی ۲۰دور
بیشتر امیدوار شد.
زیمبابوه یکی از تیمهای قدرتمند کریکت
در جهان به شــمار میرود که عضو اصلی
شورای بینالمللی کریکت است و افغانستان
هنوز عضویت کامل این شــورا را بدســت
نیاورده است .اما تیم کریکت افغانستان در

بازیهای انتخابی جام آسیا شکست خورد
و نتوانســت به مرحله پایانــی رقابتهای
قهرمانی آسیا راه پیدا کند.
در آســتانه جام جهانی ۲۰دور کریکت در
هندوستان ،بســیاری عقیده داشتند که
عملکرد تیم ملی کریکت افغانستان در جام
آسیا روحیه بازیکنان افغان را تضعیف کرده
است.
اما محمد نبی ،بازیکن تیــم ملی کریکت
افغانســتان و کاپیتان ســابق این تیم ،در
میدان تمرینات در شــهر موهالی هند به
بیبیســی گفت که راه نیافتن در مرحله
نهایی مســابقات قهرمانی آسیا ،بازیکنان

افغان را بیدار کرده است:
«شکســت و پیروزی بخش مهمی از بازی
کریکت است .کاستیها گاهی اوقات راه را
برای پیروزی هموار میکند .در واقع همین
گونه هم شده و پس از جام آسیا ،بازیکنان
ما به شــدت تالش میکنند تا کاستیها و
کمبودیهای خود را برطرف کنند».
اصغر اســتانکزی ،کاپیتــان تیم کریکت
افغانســتان میپذیرد که در مســابقات
جام آســیا توپاندازی و حفاظت میدان
یــا «فیلدینگ» بازیکنــان افغان ضعیف
بود ،به همین دلیل از این مسابقات حذف
شدند( .بی بی سی)

استقبال مسئوالن ریو از تیم پناهندگان المپیک

برازیل و کمیت ه برگــزاری ریو  2016اعالم
کردند از تیم ورزشکاران پناهنده المپیک
با آغوش باز استقبال میکنند.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesاین
تیم بین پنج تا  10ورزشکار خواهد داشت.
ورزشــکاران این تیم زیر پرچم المپیک در
مراسم افتتاحیه حاضر خواهد شد.
رییــس کمیت ه برگزاری ریــو  2016در این

باره گفت :تشــکیل این تیم کامال در جهت
خواســتههای المپیک است IOC .تصمیم
میگیرد چند ورزشــکار در این تیم مبارزه
خواهند کرد .درهای ریو به روی این افراد باز
است .این همکاری بسیار مثبتی خواهد بود.
یکی از مقامات کمیته المپیک برازیل نیز در
این باره گفت :این خبر بسیار خوب است که
 IOCتیمی برای پناهندگان تشــکیل داده

است .در کنار دیگر ورزشکاران سراسر دنیا،
این پناهندگان را بــا آغوش باز در دهکده
المپیک میپذیریــم .مطمئنم مردم برازیل
نیز به گرمی از این افراد اســتقبال خواهند
کرد .این تصمیم نشــان میدهد ورزش این
قدرت را دارد که جهان را جای بهتری کند.
یکی از اولویتهای توماس باخ اســتفاده از
ورزش برای پیشرفت و توسعه بوده است.

تست دوپینگ غمزه بولوت ،قهرمان دوی  1500متر المپیک  2012از ترکیه
و سگای مکونن رکوردار دوی ماراتن نوجوانان از اتیوپیا مثبت اعالم شد.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesدر مسابقات دوی  1500متر زنان
المپیک  2012لندن ،آســلی چاکیر آلپتکین از ترکیه قهرمان شده بود .او
ن ترتیب مدال
هشت سال محروم شــد و مدال طال از او گرفته شد .بهای 
طال به غمزه بولوت داده شد که پیش از این مدال نقره دریافت کرده بود.
طبق گزارش روزنام ه زمان ترکیه ،تســت دوپینگ بولوت نیز مثبت اعالم
ن ترتیب مدال طال از او نیز گرفته میشود .بولوت در
شــده اســت .بهای 

مســابقات قهرمانی دوومیدانی زیر  23سال اروپا  2013در دوی پنج هزار
متر مدال طال کسب کرده است.
نتیجه نهایی دوی  1500متر المپیک  2012همچنان مشــخص نیست و با
رسوایی همراه اســت .تاتیانا توماشووا نفر چهارم این مسابقه نیز در سال
 2008دو سال محرومیت به دلیل دوپینگ گرفت.

لمپارد :مورینیو و یونایتد به شدت
به هم نیاز دارند

ستاره پیشین چلسی تاکید کرد تیم منچستریونایتد ،بهترین گزینه برای
ژوزه مورینیو است و آنها به هم نیاز دارند.
به نقل از اســکای اســپورتس ،در هفتههای اخیر خبرهای زیادی درباره
عالقه باشگاه منچستریونایتد به جذب ژوزه مورینیو به گوش رسیده است.
ب اینکه رسانه های
با این حال هنوز این انتقال صورت نگرفته است و جال 
انگلیسی روز یکشنبه دست به افشاگری بزرگی زده و اعالم کردند یونایتد
قصد ندارد مورینیو را جذب کند.
فرانک لمپــارد اما بر این باور اســت که مورینیو بهتریــن گزینه برای
نیمکت شــیاطین سرخ است .او که پیشــینه بازی در تیمهای چلسی و
منچسترســیتی را در کارنامه دارد ،در این زمینه گفت :مورینیو در تیم
بزرگی همچون چلسی مربیگری کرده است و به خوبی با فضای لیگ برتر
انگلیس آشناست .او بعد از حضور در چلسی ،به تیم بزرگی نیاز دارد و بر
این باور هستم که منچستریونایتد بهترین گزینه برای اوست .همچنانکه
میدانم بهترین گزینه برای منچســتریونایتد هم مورینیو است و هر دو
طرف برای بازگشت به روزهای اوج ،به هم نیاز دارند.

