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جاپان در پنجمین سال فاجعه فوکوشیما در سکوت فرو رفت
لحظه دقیق وقوع زلزله ،به احترام قربانیان یک دقیقه
سکوت کردند.
در فاجع ه زلزله و سونامی همزمان ۱۵ ،هزار و  ۸۹۴تن
کشته و ۲هزار و  ۵۶۱نفر مفقود شدند.
نخستوزیر جاپان در سخنان خود در پنجمین سال
این فاجعه گفت« :هنوز بســیاری از مردم نمیتوانند
در نواحی مرکز زلزله و سونامی زندگی کنند .بسیاری
از مردم نمیتوانند به خانههای خود بازگردند ،چرا که
فاجعه انفجار اتمی این مناطق را غیرمسکونی کرد».
در نتیج ه انفجار در نیروگاه فوکوشــیما و نشســت
مــواد رادیو اکتیو ،بیش از  ۱۶۰هزار تن از ســاکنان
منطقه مجبور به تخلیه منازل مســکونی خود شدند.
بررسی رســمی دولت جاپان حاکی از آن است که با
گذشت  ۵سال از فاجعه ،کماکان بیش از صدهزار نفر
نتوانستهاند به خانههای خود بازگردند( .دویچه وله)

پنج ســال بعد از وقوع زلزله و سونامی همزمان که
به فاجع ه انفجار اتمی فوکوشیما منجر شد ،امپراتور،
نخســتوزیر و مردم جاپان به احترام قربانیان یک
دقیقه سکوت کرده و دست از کار کشیدند.
پنج سال از ســونامی ،زلزله  ۹ریشتری و انفجار در
نیروگاه اتمی فوکوشــیما در جاپان گذشت .انفجاری
که بعد از فاجع ه چرنوبیل ،مهیبترین حادثه در یک
تاسیسات اتمی محسوب میشود.
جاپــان روز جمعه پنجمین ســالگرد ایــن رویداد
فاجعهبار را با یک دقیقه سکوت و مراسم متعدد دیگر
برگزار کرد.
راس ساعت دو و چهل و شــش دقیقه بعدازظهر به
وقت محلی ،امپراتور جاپان و همســرش به همراهی
شینزو آبه ،نخستوزیر جاپان ،به همراهی میلیونها
تن از مردم این کشور ،سرهای خود را خم کرده و در

احتمال تشکیل
دولت فدرال در سوریه
پررنگ میشود

دیپلماتهای شــورای امنیت میگویند
قدرتهای غربی گزینهی تقسیم سوریه
به مناطق مختلف فدرال و حفظ یک دولت
مرکزی با اختیارات محدود را به شــکل
جدی بررسی میکنند.
قدرتهای جهانی با نزدیک شــدن دور
تازهای از مذاکرات صلح سوریه ،دربارهی
احتمال نظام فدرال در ســوریه جدیتر
فکر میکنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،درحالی که
استفان دیمیســتورا ،فرستادهی ویژهی
ســازمان ملل متحد برای صلح در سوریه
آمادهی مالقات با نمایندگان دولت سوریه
و گروههای مخالف میشود ،پیشنهادی که
توجه جدی را به خود جلب کرده تقسیم
سوریه به مناطق فدرال مختلف است.
یک دیپلمات عضو شورای امنیت سازمان
ملل که خواســت نام او فاش نشــود ،به

تحویل محموله سامانه
موشکی اس ۳۰۰
به ایران تا سپتمبر

رویترز گفت که قدرتهــای غربی و نه
فقط روســیه ،به گزینهی حفظ کشــور
واحد سوریه و تقســیم کشور به مناطق
مختلف فدرال به شکل جدی میاندیشند
و دربارهی این ایده با دیمیســتورا نیز
صحبت جدی داشتند.
این دیپلمــات افزود«:درحالی که طرفین
بر لزوم حفظ کشــور واحد سوریه توافق
دارند ،دربارهی اشکال مختلف فدرالیسم
بحث جــدی درجریان اســت .نوعی از
فدرالیســم میتواند با قدرت و اختیارات
بسیار اندک دولت مرکزی باشد ،شیوهی
دیگر هم با قدرت و امکان مانور بیشــتر
بــرای دولت مرکــزی اســت ».رویترز
همچنین گزارش داد کــه یک دیپلمات
دیگر عضو شــورای امنیت نیز تایید کرد
کــه صحبتها دربــارهی احتمال دولت
فدرال در سوریه جدی است( .دویچه وله)

پله تمام خاطراتش را
به حراج گذاشت

اسطوره فوتبال برازیل بیش از دو هزار قطعه از خاطرات و یادگاریهایش را
که مربوط به دوران فوتبالیاش بوده شــامل سه جام قهرمانی جهان و یک
جام ژول ریمه را در مرکز خیریهای در شهر لندن به حراج گذاشت.
به نقل از گلوبوی برازیل ،پله  75ساله که بهترین فوتبالیست تاریخ شناخته
میشــود 1283 ،گل در دوران فوتبالیاش به ثمر رســانده است که هیچ
بازیکنی نتوانسته این تعداد گل را به ثبت برساند .او در  17سالگی در جام
جهانی  58سویدن درخشید و تیمش را به قهرمانی رساند.
پله که مدتها برای ســانتوس در فوتبال برازیل و سپس نیوکاسموس در
آمریکا بازی کرده اســت 21 ،سال فوتبال بازی کرده است و اکنون توانسته
بیشتر وقتش را برای سپری کردن خدمات فوتبالی صرف کند.
پله حاال تصمیم گرفته اســت تمامی یادگاریها و خاطراتی که در این مدت
فوتبالیاش که انجام داده را به حراج بگذارد تا درآمد حاصل از این حراج به
شفاخانه کودکان در شهر کوریتیبای برازیل پرداخت شود.
پله چندی پیش در شــفاخانه بود و همین باعث نگرانی هوادارانش شــده
بود .او بعد از آشــنایی از وضعیت کودکان که در شفاخانه بستری هستند
تصمیم گرفت تا کاری برای رفاه این قشر انجام دهد و به همین خاطر تمامی
یادگاریهای خود را در حراجی ســه روزه که در لندن برگزار خواهد شد در
معرض دید عموم قرار میدهد.
پله تخمین زده است که بیش از  600هزار دالر فقط برای جام قدیمی ژوریمه
که دیگر وجود ندارد پرداخت شــود و او همچنین تخمین زده اســت یک
میلیون دالر از این مرکز خیریه برای کودکانی که در شفاخانه حضور دارند،
درآمد به دست آید.
همچنین از دیگر اقالمی که در این مرکز خیریه وجود دارد ،توپی اســت که
پله با آن هزارمین گل فوتبالی خودش را به ثمر رسانده است.

فان در سار در  45سالگی به
فوتبال بازگشت

ادوین فان درسار در  45سالگی تصمیم گرفت به فوتبال بازگردد و به یکی از
تیم های سابق خود که در بحران مصدومیت قرار دارد کمک کند.
به نقل از میرر ،ادوین فان در سار دروازهبان نام آشنای فوتبال هالند یکی از
بهترین دروازهبانان  50سال گذشته فوتبال جهان است که افتخارات زیادی
در منچستریونایتد و قبل از آن آژاکس داشت .این دروازهبان که مدتی است
اعالم بازنشستگی کرده در  45سالگی از تصمیم خود منصرف شد تا به یکی
از تیمهای سابق خود که با بحران مصدومیت روبرو شده است ،کمک کند.
باشــگاه نوردویک اولین تیمی بود که در آن فان درسار در آن چهره شد و
توانســت نام خود را بر سر زبانها بیندازد ،این تیم اکنون در دسته چهارم
قرار دارد و دیگر در ســطح اول فوتبال هالند نیست .بحران مصدومیت و
نداشــتن بودجه الزم برای خرید بازیکن باعث شــد تا فان در سار در 45
ســالگی تصمیم بگیرد بار دیگر دستکش دروازهبانی به دست کند و به تیم
ســابق خود کمک کند .این دروازه بان قرار است روز شنبه بعد از مدتها در
یک دیدار رسمی در لیگ دسته چهار هالند به میدان برود و وظیفه مراقبت
از دروازه تیمش را خواهد داشت.

خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه از تحویل نخستین
محمولهسامانه دفاع موشکی اس  ۳۰۰به ایران در ماه
اگست یا سپتمبر سال جاری خبر داده است .ایران از
سال  ۲۰۱۰میالدی در انتظار دریافت این سامانه دفاع
موشکی از روسیه است.
خبرگزاری دولتی «ریا نووســتی» روز جمعه به نقل
از ســرگئی چمزوف ،مدیرعامل شرکت تسلیحاتی
«روســتک» از تحویل نخستین محموله سامانه دفاع
موشکی اس  ۳۰۰به ایران خبر داد.
این محموله قرار است ماه اگســت یا سپتمبر سال

جاری میالدی  ۲۰۱۶به ایران تحویل دادهشود.
ریا نووســتی پیشتر به نقل از یک منبع مطلع که نام
آن را ذکــر نکرده بود ،گــزارش داده بود که تحویل
سامانه موشکی اس  ۳۰۰به ایران در ماه فبروری آغاز
شده اســت .این خبر اما از سوی وزارت دفاع روسیه
تکذیب شد.
خبرگزاری تاس در روز  ۱۷فبروری نوشــته بود که
وزارت دفاع روســیه گزارشهای مربوط به ارســال
نخستین بخش از سامانههای دفاع موشکی اس ۳۰۰به
ایران را نادرست خوانده ،زیرا جمهوری اسالمی ایران
تا تاریخ  ۱۶فبروری پولی را که در قرارداد قید شــده
بود نپرداخته بود( .دویچه وله)

انتقاد رئیس پارلمان اروپا
از افزایش نژادپرستی
در سیاست

مارتیــن شــولتس در مباحث مربوط
به پناهجویــان در پارلمــان اتحادیه
اروپا از افزایش نژادپرســتی در میان
سیاســتمداران اروپا انتقــاد کرد .او
اخیــرا یکی از نماینــدگان یونانی این
پارلمان را به دلیل سخنان نژادپرستانه
از جلسه اخراج کرد .مارتین شولتس،
رئیس آلمانی پارلمان اتحادیه اروپا ،روز
جمعه در گفتوگویی با روزنام ه آلمانی
«هامبورگر مورگنپســت» از رویهای
در مباحث مربوط به بحران پناهجویی
در میان سیاســتمداران اتحادیه اروپا
انتقاد کرد که به بــاور او «باید با همه
توان در برابر آن ایســتاد» .او در این
گفتوگــوی مطبوعاتی خاطر نشــان
ســاخت که در پارلمان اتحادیه اروپا و
نیز در پارلمانهای کشورهای عضو این
اتحادیه سخنانی شنیده میشود که تا
چندی پیش آنها را ناممکن میدانست و
این اظهارات او را به شدت تکان دادهاند.
شــولتس بــرای نمونه گفــت که از

پناهجویان بــه عنــوان «تفالههای
انسانی» یاد شده که «به سواحل اروپا
رسیدهاند» .به گفته او این نشاندهنده
خشونت بیســابق ه زبانی در مباحث
سیاسی است .او افزود که یکی دیگر
از نماینــدگان با توجه بــه قایقهای
حامل پناهجویان در آبهای مدیترانه
خواهان «غرش توپها» شده است.
شــولتس همچنین به مواردی اشاره
کرد کــه در آنها پناهجویــان را به
«سگهایی» تشبیه کردهاند که «فقط
زبان خشــونت را میفهمند» .کسانی
حتی خواستهاند که «در صورت لزوم»
بهسوی انسانهایی شلیک شود که از
جنگ و فالکت در حال فرار هستند.
این سیاستمدار عضو حزب سوسیال
دمکــرات آلمان چنین ســخنانی را
تالشهای بخشی از جناحهای راست
افراطی در اروپا خوانــد که «هر روز
تالش میکنند مرز انسانســتیزی را
بیشتر جا به جا کنند»( .دویچه وله)

افغانستان در دومین بازی جام جهانی
کریکت هانگ گانگ را شکست داد

وزارت دفاع آمریکا ،میگوید سلیمان داود البکار ،کارشناس
سالحهای کیمیاوی گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش)
را دستگیر کرده و از طریق او اطالعات ارزشمندی به دست
آورده است .پنتاگون روز پنجشنبه تایید کرد آقای البکار
که به ابو داود هم شــهرت دارد ،ماه گذشته (فبروری) در
عراق بازداشت شــده اســت .پیتر کوک ،از سخنگویان
پنتاگون گفته بازداشــت ابو داود به معنای ‹حذف یکی از
رهبران اصلی داعش از میدان جنگ اســت› .آمریکا طی
چند روز گذشته اعالم کرده بر حمالت خود علیه داعش در
عراق شدت بخشیده است.
آن طور کــه وزارت دفاع آمریکا میگوید ابو داود اطالعات
ارزشــمندی در مورد محل تولید و نگهداری ســاحهای
کیمیاوی داعش فاش کرده اســت که در طراحی حمالت
هوایی جنگندههای آمریکایی مورد اســتفاده قرار گرفته
اســت .به گفته آقای کوک ،حمالت هوایــی آمریکا که بر
اساس اطالعات ابو داود طراحی شده بودند توانسته داعش
را از تولید و دستیابی به سالح کیمیاوی باز دارد.
ابو داود همچنین فهرستی از کسانی که در تولید سالحهای
کیمیاوی به داعش کمک میکنند فاش کرده است.
پنتاگون میگوید ســلیمان داود البکار را اکنون در اختیار
مقامهای دولت عراق قرار داده است( .بی بی سی)

انتقاد از ترامپ به دلیل
اظهاراتش درباره ‹نفرت
اسالم از آمریکا›

در تازهترین مناظره نامزدهای جمهوریخواه در رقابتهای
مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا ،رقبای دونالد ترامپ از
سخنان او درباره «نفرت اسالم از آمریکا» انتقاد کردند.
آقای ترامپ در مناظره پنجشنبه شب  ۱۰مارچ در فلوریدا
حاضر نشــد از موضعگیری قبلی خود درباره دین اسالم
کوتاه بیاید و باز هم تکرار کرد که به نظر او «اسالم از آمریکا
نفرت دارد» و گفت که این نفرت بسیار شدید است.
این اظهار نظر آقای ترامپ با انتقاد رقبای او از جمله مارکو
روبیو ،ســناتور ایالت فلوریدا روبهرو شد که گفت به نظر
او اسالم با مشــکل افراطگرایی روبهرو است اما بسیاری از
مسلمانان آمریکاییهایی سربلند هستند.
آقای روبیــو در انتقاد از لحن و بیان آقــای ترامپ گفت:
«روسای جمهور نمیتوانند هر چه میخواهند بگویند .این
رفتار پیامدهایی دارد».
تدکروز ،دیگر رقیب آقای ترامپ هم از او انتقاد کرد که تنها
با گفتن حرفهایی مثل «چین بد اســت یا اسالم بد است»
مشکلی حل نمیشود.
سخنان تند آقای ترامپ درباره اسالم و مسلمانان در جریان
ن و خبرسازترین
مبارزات انتخاباتی او از جمله جنجالیتری 
موضوعهــا در این رقابتها بــوده و واکنشهای زیادی به
دنبال داشته است.
او پیش از این خواهان ممنوعالورود شــدن مســلمانان
به آمریــکا و همینطــور «شــکنجه و کشــتن افراد
خانواده تروریســتها» شــده بود ،هر چند در مواردی از
موضعگیریهای تند خود عقب نشینی کرده است.
در مناظره جمهوریخواهان که بیش از هر چیز بر سیاست
خارجی متمرکز بود ،حمالت و توهینهای شخصی کمتر از
دفعات قبل شنیده شد و بحثها بیشتر بر سر مسائلی مانند
خاور میانه ،مسلمانان و اسرائیل متمرکز بود( .بی بی سی)

دیماریا :دیگر در رئال به من
نیاز نبود

آنخل دی ماریا میگوید او در پا ریســنژرمن خوشحال است و به جدایی
از ایــن تیم فکر نمیکند .به نقل از اکســپرس ،آنخل دی ماریا ،هافبک
ن ژرمن
ارجنتینی که در منچســتریونایتد دوران بدی داشت ،در پاریس 
احیا شد و توانست بازیهای بســیار خوبی را به نمایش بگذارد .او که به
ل مادرید
همراه رئال مادرید دســیما را فتح کرد ،عنوان کرد :دیگر در رئا 
به او نیاز نبود .او در این مورد گفت :فکر نمیکنم رئال مادرید دلش برای
ل مادرید به بازیکنی مثل من نیاز ندارد و
من تنگ شده باشد .در واقع رئا 
عالوه بر این من با پاریس قرارداد دارم و به جدایی از این تیم فکر نمیکنم.
رئال و بارســا به دنبال بازیکنانی هستند که گران قیمت باشند و عالوه بر
این از کیفیت الزم برخوردار باشند .من خوشحالم که در رئال مادرید بودم،
ولی دیگر در این تیم به من نیازی نبود.
دی ماریا درباره صعود پاریسن ژرمن به مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا،
گفت :ما شایســته صعود بودیم و میخواهیم تا جایی که ممکن است باال
برویم و پیشرفت داشته باشیم .طبیعتا قرعهکشی تاثیر مهمی در سرنوشت
یــک تیم در لیگ قهرمانان اروپا دارد و امیدوارم که همه چیز برای تیم ما
خوب پیش برود تا بتوانیم فصل خوبی با پاریسن ژرمن داشته باشیم.

اخراج مکالرن از هدایت
نیوکاسل

افغانســتان در دومین بــازی جام جهانی
کریکت ۲۰دور در هند ،هانــگ گانگ را با
 ۶ویکت شکســت داد .در بازی که در شهر
ناگپور هند برگزار شــده بــود ،قرعه به نام
تیم هانگ گانگ خــورد و هدف پیروز ۱۱۷
دوش تعیین شــد .افغانســتان با از دست
دادن  ۴بازیکن در  ١٨دور توانست به هدف

تعیین شده برسد .هانگ گانگ ،بازی بسیار
خوبی را آغاز کرد ،اما محمد نبی ،پرتابگر
تیم افغانستان توانست چندین بازیکن تیم
هانگ گانگ را حــذف کند و بازی را به نفع
افغانســتان تغییر دهد .او همچنین عنوان
بهترین بازیکن این مسابقه را از آن خود کرد.
شــهزاد محمدی ۴۱ ،دوش (امتیاز) بدست

آورد .همراهی او با نور علی جدران ،شانس
پیروزی افغانســتان را باال برد .روز سهشنبه
افغانستان در نخستین رقابت ،اسکاتلند را
شکست داده بود .بازی بعدی افغانستان روز
شنبه  ۱۲مارچ با زیمبابوه خواهد بود .اصغر
استانکزی ،کاپیتان تیم افغانستان و انضمام
الحق ،سرمربی این تیم است( .بی بی سی)

مبارز :امیدوارم بتوانم حریف روسی ام را
شکست دهم

پیروزی کاوالیرز و رپترز در لیگ
NBA

صبح دیروز در لیگ  ٤ NBAبازی انجام شــد که در مهمترین آنها کلیولند
کاوالیرز و تورنتو رپترز به پیروزی رسیدند.
به نقل از  ،ESPNدر مهمترین بازی کلیولند کاوالیرز با نتیجه ی  ١٢٠بر ١٠٨
لس آنجلس لیکرز را شکست داد.
در این بازی کایری ایروینگ برای کاوالیرز درخشید .او  ٢٦امتیاز کسب کرد
و دو ریباند و  ٩پاس منجر به گل داشت.
کوبی برایانت نیز موثرترین بازیکن لیکرز بود .او  ٢٦امتیاز کســب کردو ٥
ریباند و دو پاس منجر به گل داشــت .در بازی مهم دیگر ،تورنتو رپترز با
نتیجه ی  ١٠٤بر  ٩٦آتالنتا هاکس راشکســت داد .در این بازی دی مار دی
روزن بهترین بازیکن رپترز بود .او  ٣٠امتیاز کســب کرد و پنج ریباند انجام
داد .ال هارفــورد نیز موثرترین بازیکن هاکس بود .او  ٢٠امتیازآوری ،چهار
ریباند و سه پاس منجر به گل داشت.

آمریکا :کارشناس سالح
کیمیاوی داعش را
دستگیر کردهایم

باز محمد مبارز عضو فدراسیون ورزش های
رزمی افغانســتان در بخش  MMAبا امیر
ســتارووف حریف روسی اش امروز مسابقه
می کند.
این بــازی در جمنازیوم لوژنیکی مســکو

برگزار می شود.
مبارز بــرای شــرکت در این مســابقه
روزپنجشــنبه کابل را به قصد روسیه ترک
کرد.مبارز مسابقه امروز را یک رقابت بسیار
مهم خوانده و امیدوار است در این مسابقه

برنده شود .او حدود یک ماه تمرینات خاص
را در تایلند برای حضور در این بازی انجام
داده اســت .مبارز چندی پیش با حریف
دیگر روسی اش به میدان رفت اما شکست
خورد( .رادیو آزادی)

استیو مک الرن به دلیل کسب نتایج ضعیف از سمت سرمربیگری نیوکاسل
برکنار شد تا مقدمات حضور رافائل بنیتس در این تیم فراهم شود.
به نقل از دیلی میل ،نیوکاسل این فصل با هدایت استیو مک الرن عملکرد
خوبی در لیگ جزیره نداشت و در بین تیمهای پایین جدولی حضور دارد و
یکی از تیمهایی است که شاید در فصل آینده در لیگ دسته پایین فوتبال
جزیره فعالیت کند .به همین خاطر مسئوالن این تیم استیو مک الرن را به
دلیل کســب نتایج ضعیف از سمت خود برکنار کردند .مک الرن که پیش
از این هدایت میدلزبورو را بر عهده داشــت ،سال  2006بعد از جام جهانی
آلمان هدایت تیم ملی انگلیس را بر عهده گرفت و جانشین اسون گوران
اریکسون شد ولی او در تیم ملی انگلیس نیز موفق نبود .کالغهای فوتبال
انگلیس که این هفته با تیم صدرنشین لسترسیتی دیدار سختی خواهند
داشــت ،قرار است رافائل بنیتس را به عنوان سرمربی خود انتخاب کنند.
بنیتس بعد از حضور ناموفق در رئال مادرید بار دیگر به لیگ برتر میآید
و این بار در تیم انتهای جدولی نیوکاســل فعالیت خواهد کرد .البته هنوز
قراردادی بین بنیتس و نیوکاســل امضا نشده است ولی گفته میشود به
زودی قبل از دیدار برابر لستر این قرارداد نهایی خواهد شد.

فردیناند :پیکه بهترین مدافع
جهان است

ریو فردیناند به تمجید از همتیمی سابق خود در منچستریونایتد پرداخت
و عنوان کرد پیکه بهترین مدافع فعلی فوتبال جهان است.
به نقل از اکسپرس ،جرارد پیکه هر چند با حاشیههای زیادی در سالهای
اخیر روبرو بوده است ولی از نظر فوتبالی اجازه نداده تا شرایط فوتبالیاش
افول پیدا کند .این نمایش خوب پیکه باعث شــده است تا ریو فردیناند
به تمجید از این بازیکن بپردازد و او را بهترین مدافع فعلی توصیف کند.
پیکه در چهار سالی که عضو منچستریونایتد بود ،تنها  23بازی در ترکیب
اصلی انجام داد و در سال  2008به تیم سابقش ،بارسلونا بازگشت.
ریو فردیناند ،مدافع منچســتریونایتد معتقد است جرارد پیکه زمانی که
این تیم را به مقصد بارسا ترک میکرد تصور نمیکرد چنین موفقیتهای
بزرگی در انتظارش باشد.
او با تمجید از این بازیکن گفت :از نظر مــن پیکه بهترین مدافع فوتبال
جهان اســت و توانسته کیفیت باالی بازی خودش را به خوبی نشان دهد.
همه میدانند پیکه چه بازیکن بااســتعدادی اســت اما فوتبال انگلیس
متفاوت است .شاید حتی اگر از خودش بپرسید که اگر در منچستریونایتد
میماند به این موفقیتها میرسید ،پاسخش منفی باشد .وقتی شانس به
شــما رو میآورد ،باید از آن استفاده کنید .او باید به اسپانیا میرفت تا با
بارسا به جامهای مختلف برسد و اینقدر خوب کار کند .باید به خاطر همه
اینها برای او احترام زیادی قائل شد .او نقش جدیدی در بین مدافعان به
وجود آورده و از نظر من بهترین مدافع فعلی جهان است.

