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هواپیمای نظامی اماراتی
در عملیاتی در یمن
ناپدید شده است

امارات متحده عربی میگوید که یکی از هواپیماهای جنگی
این کشور که در یمن مشــغول عملیات بوده ،ناپدید شده
است .خبرگزاری رسمی امارات (وام) که این خبر را منتشر
کرده جزئیات بیشتری در این خصوص ارایه نداده است.
این اولین بار است که اعالم شده یک جت جنگی این کشور
بر فراز یمن در حال عملیات ناپدید شده است.
امارات متحده عربی یکی از چند کشور ائتالفی به رهبری
عربستان سعودی اســت که در یمن علیه نیروهای حوثی
و حامیان آنها از ماه مارس ســال گذشته میالدی تاکنون
دســت به عملیات هوایی زده اســت .در ماه دسامبر سال
گذشته میالدی یک جنگنده اف ۱۶-بحرینی به دلیل آنچه
«نقص فنی» خوانده شد در عربســتان سقوط کرد و یک
هواپیمای جنگی مراکشــی بر فراز یمن ساقط شد .هردوی
این هواپیماهای نظامی در چارچوب ائتالف نظامی به رهبری
عربستان ،در حال عملیات نظامی در یمن بودند .ائتالف به
رهبری عربستان در حمایت از دولت عبد ربه منصور هادی،
رئیس جمهور یمن ،حمالت هوایــی خود را علیه حوثیها
آغاز کرد که بخشهای گســتردهای از کشــور ،از جمله
پایتخت را تصرف کردهاند .درگیریهای یمن باعث کشــته
شدن دستکم  ۶۰۰۰نفر شده است( .بی بی سی)

کاوشگر مشترک روسیه و اروپا
سفر به مریخ را آغاز کرد

موشــک «پروتون» ،حاصل همکاری مشــترک روسیه و
آژانس هوایی مشترک اروپا از سکوی فضایی قزاقستان به
فضا پرتاب شد .این موشک در جستوجوی حیات در مریخ
است و در اواسط اکتبر به مقصد خواهد رسید.
دوشنبه ( ۱۴مارچ) پروژهی مشترک آژانس هوایی روسیه
به همراهی «آژانس هوایی مشترک اروپا» موشک کاوشگر
«پروتون» را به سوی سیارهی مریخ ارسال کردند.
به گزارش خبرگزاری آلمان این اولین موشــک از همکاری
مشترک دو نهاد روسی و اروپایی است که به دنبال ردپای
حیات موجودات زنده در سیاره مریخ به فضا پرتاب شد.
قرار است این موشک ،که از ایستگاه فضایی در قزاقستان،
ســفر خود را آغاز کرد ،در اواســط ماه اکتبر سال جاری
میالدی به مریخ رسد.
موشک مزبور قرار است منشاء گاز متان در سیارهی سرخ
را مورد بررسی قرار دهد .دانشمندان به دنبال این پرسش
هســتند که گاز متان چه نقشــی در پیدایش میکروبها
داشته است .آنها امیدوارند نتایج سفر این سفینه به آنها
در یافتن پاسخ این سوال کمک کند.
همچنین این موشــک بهدنبال ردپای گازهای دیگری هم
هســت تا احتمال وجود حیات در زمــان فعلی یا دوران
گذشته در مریخ را بررسی کنند.
روســیه تاکنون بارها تالش کرده با پرتاب موشکهایی به
کره مریخ برســد .اما تاکنون تمام تالشهای روسیه برای
رسیدن به مریخ ناکام بوده است( .دویچه وله)

هشدار اسپانیا از اخراج جمعی پناهجویان به ترکیه
قبل ازنشســت ســران اتحادیه اروپا درقبــال بحران
پناهجویان ،اســپانیا ازاخراج جمعی پناهجویان به ترکیه
هشــدار داده اســت .این در حالی اســت که مهاجرت
غیرقانونی به اروپا ادامــه دارد و در تازه ترین مورد ،یک
قایق پناهجویان واژگون شده است.
خوزه مانوئل گارســیا-مارگالو ،وزیر خارجه اســپانیا روز
دوشنبه در بروکسل گفت که هر پناهجویی که در اتحادیه
اروپا می رسد ،باید این حق را داشته باشد که به درخواست
پناهندگی اش رسیدگی شــود .او در ادامه گفته است که
برای کشورش حفظ حقوق بشــری پناهجویان «غیر قابل
مذاکره» است .وزیر خارجه اسپانیا همچنین گفته است که
«اسپانیا تنها حاضر به پذیرش آن توافقاتی است که مبتنی
بر قوانین بین المللی باشــد ».ترکیه در هفته گذشته اعالم
کرد که تمام پناهجویان تازه وارد به یونان را پس می گیرد.
قرار است در ازای هر پناهجویی که پس به ترکیه فرستاده

از خود برای جلوگیــری از تکرار چنین
حمالتی اســتفاده خواهد کــرد ،افزود:
«مردم نباید نگران باشــند ،مبارزه علیه
تروریسم مطمئن ًا موفقانه به پایان میرسد
و تروریسم به زانو درآورده میشود».
این انفجار در محله کیزیــای انقره در
نزدیکی یک ایستگاه بس صورت گرفت.
هنوز هیچ گروهی مســئولیت این حمله
را به عهده نگرفته اســت ،اما ترکیه در
گذشته هدف حمالت ملیشههای کردی،
گروه «دولت اســامی» یا داعش و یک
گروه بسیار چپگرای «جبهه انقالبی آزادی
بخش خلق» قرار گرفته است.
وزیر داخله ترکیه گفته است که تحقیقات
راجع به مشخص شدن عامالن این حمله
شروع شــده اســت و مقامهای امنیتی
به خبرگزاری رویترز گفتــه اند ارزیابی
مقدماتی شــان حاکی است که این حمله
توســط حزب کارگران کردستان (پی کی
کی) صورت گرفته است( .دویچه وله)

اتلتیک سومین تیم گلزن برتر اللیگا

شاگردان والورده با عملکرد درخشانی که در چند هفت ه
گذشته داشتهاند به سومین تیم گلزن برتر اللیگا تبدیل
شدند.
به نقــل از آس ،اتلتیک بیلبائو در حال ســپری کردن
بهترین لحظات خود در این فصل اســت .قرمز و سفید
پوشان با  47امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار دارند و
با این شرایط میتوانند در رقابتهای اروپایی فصل آینده
نیز حضور داشته باشند.
شاگردان والورده در چهار دیدار اخیر وضعیت گلزنی خود
را بهبود بخشیدهاند و در عرض  15روز تبدیل به سومین
تیم گلزن اللیگا شــدند .رئال مادرید و بارسلونا باالتر از

این تیم قرار دارنــد .اتلتیک در  29هفته  47گل به ثمر
رسانده است .در  25بازی 35 ،گل را وارد دروازه حریفان
کردند و میانگین  1.4گل در هر بازی را به ثبت رساندند.
در چهار بازی آخر خود  12بار گلزنی کردند (سه گل برابر
والنســیا) چهار گل مقابل دیپورتیو الکرونیا دو گل برابر
اسپورتینگ خیخون و ســه گل مقابل رئال بتیس یعنی
میانگین گلزنی این تیم در این بازیها سه گل بوده است.
شــاگردان والوردو به روند رو به رشد خود ادامه دادند و
با کسب نتایج درخشــان فاصله خود را با جایگاه چهارم
جدول به شش امتیاز رساندند .آنها میتوانند به حضور در
لیگ قهرمانان اروپا نیز امیدوار شوند.

نادال :از وزیر سابق ورزش فرانسه
شکایت میکنم

رافائل نادال اعالم کرد که از یکی از مســئوالن ســابق
دولت فرانسه که گفته است او به دلیل مثبت شدن تست
دوپینگ هشت ماه محروم شده است شکایت میکند.
به نقل از سایت یورو اسپورت ،روزالین بشلو ،وزیر سابق
ورزش و ســامت فرانســه اعالم کرده است که در سال
 2012تست دوپینگ رافائل نادال مثبت شده و او هشت
ماه محروم شده است .نادال در پی انتشار این صحبتها
اعالم کرد که از این فرد شکایت میکند.
نادال در این باره گفت :یک وزیر باید جدی باشــد .این
آخرین بار خواهد بود که چنین حرفهایی را میشــنوم،
زیرا من از او شــکایت میکنم .مــن از این اظهار نظرات

می شود ،یک مهاجر سوریایی در کشورهای اروپایی قبول
شده و از ترکیه مستقیم ًا به این اتحادیه انتقال داده شود.
عالوه بر این ترکیه می خواهد تا شهروندان اش از ماه جون
سال روان میالدی بتوانند بدون ویزا به کشورهای اتحادیه
اروپا سفر کنند ،گفتگوها در مورد عضویت در این اتحادیه
در پنج بخش جدید باید گســترش داده شود و همچنین
کمک های مالی اتحادیه اروپا برای پناهجویان به ترکیه باید
دو برابر شده و به یعنی شش میلیارد یورو برسد.
میشایل روت ،مسئول بخش اروپا در وزارت خارجه آلمان
گفت که «اتحادیه اروپا برای پیدا کردن یک راه حل اروپایی
در قبال مسئله پناهویان شدیدا ً تالش می کند ».او در ادامه
گفت که ترکیه «نقش برجسته» در این رابطه بازی می کند
اما واضح اســت که ترکیه نیز به اتحادیه اروپا نیاز دارد نه
تنها برعکس آن .روت همچنین گفته اســت که روابط قابل
اعتماد «البته انتقاد» را نیز در قبال دارد( .دویچه وله)

اردوغان :تروریسم را به
زانو درمیآوریم

پس از وقوع انفجــاری در انقره پایتخت
ترکیه که دســت کم  34کشــته و 125
زخمی به جا گذاشت ،رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور این کشورگفت که تروریسم
را به زانو درمیآورد.
یک شنبه شب یک حمله کننده انتحاری
موتر مملو از مواد انفجاری خود را در میان
جمعیت در انقره انفجار داد که در نتیجه
چندین موتر و بس آتش گرفتند.
محمد موذن اوغلــو ،وزیر صحت ترکیه
گفت که در این انفجار  34تن کشــته و
 125تن دیگر زخمی شده اند که وضعیت
 19تن از آنها وخیم است.
او افزود که ممکن اســت شــمار تلفات
افزایش یابد.
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه
گفت که این حمله «همبســتگی کشور
ما را» هدف قــرار داد .او تاکید کرد که
«تروریسم را به زانو درمیآورد».
اردوغان با بیان این که ترکیه از حق دفاع

خسته هستم .چند بار در گذشته این صحبتها را جدی
نگرفتم ،اما دیگر این کار را نمیکنم.
بشلو در حالی این حرفها را زده است که نادال در اواخر
ی زانو از
ســال  2012و اوایل  2013به دلیل آسیبدیدگ 
میادین کنار رفته بود.
بشلو در این باره گفته است :وقتی یک تنیس باز چند ماه
از بازیها دیده نمیشود به دلیل کنترل دوپینگ است.
نادال همچنان اعالم کرده است که هر شخص دیگری از
این قبیل اتهامات به او بزند از او شکایت خواهد کرد.
نادال در صحبتهای خود افزود :من کامال پاک هســتم و
هرگز سعی نکردهام که کار خالف قانون انجام دهم.
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سوریه خطرناکترین کشور
برای کودکان

یونیسف ،صندوق حمایت از اطفال ملل
متحد میگوید که در پنج ســال جنگ
ســوریه  1500مورد نقض جدی حقوق
خورد ساالن را ثبت کرده است .گزارش
یونیسف میگوید که کودکان عمدت ًا به
قتل رسانده شده و یا مجبور به سربازی
شده اند .خواندن گزارش تازه صندوق
حمایت از کودکان ملل متحد کار آسانی
نیست .گزارش این سازمان میگوید که
در پنج سال جنگ ســوریه کودکان از
ســوی جوانب درگیر هدف قرار گرفته
اند .احصائیهها شامل  150مورد از قتل و
زخمی شدن کودکان در مکتب و یا هم
در راه مکتب اســت .کرستیان شنایدر،
مدیــر اجرایی بخش آلمانی یونیســف
به دویچه وله گفت« :تــک تیراندازها
کودکان را مستقیم ًا هدف قرار میدهند
و با بمب بر مکتبها حمله میشــود .اما
خشونتهای روزمره نیز وجود دارد که
ما شاهد اســتخدام روزافزون کودکان
توسط گروههای مسلح برای جنگیدن در
منازعهای هستیم که این کودکان سهمی

پیروزی کلیولند در NBA

صبح روزدوشنبه در  ،NBAپنج بازی انجام شد که در
مهمترین آنها کلیولند کاوالیرز به پیروزی دست یافت.
به نقل از سایت  ،ESPNدر مهمترین بازی صبح دیروز
 ،NBAکلیولند کاوالیرز توانســت با نتیجه  114بر 90
لس آنجلس کلیپرز را شکست دهد .در این بازی لبرون
جیمز برای کاوالیرز درخشید .او  27امتیاز کسب کرد و
شش ریباند و پنج پاس منجر به گل داشت .کریس پاول
نیز بهترین عملکرد را برای کلیپرز داشت .او  17امتیاز
کسب کرد و پنج ریباند و  10پاس منجر به گل داشت.
در بازی دیگر آتالنتا هاکس توانســت با نتیج ه  104بر
 75ایندیانا پیســرز را شکست دهد .در این بازی پاول
میلسپ ،تاثیرگذارترین بازیکن هاکس بود .او  18امتیاز
آورد و  6ریباند و چهار پاس منجر به گل داشــت .مایلز
ترنر نیز باری پیسرز خوب عمل کرد .او  19امتیاز کسب
کرد و پنج ریباند و دو توپ ربایی داشت.
نتایج دیگر بازیهای دیروز:
یوتا جاز  – 108سکرمنتو کینگز 99
میلواکی باکس  – 109بروکلین نتز 100
نیویورک نیکس  – 90لس آنجلس لیکرز 89

مخالفت کنفدراسیون
دوومیدانی آفریقا با تصمیم
فدراسیون جهانی

کنفدراســیون دوومیدانی آفریقا با تصمیم فدراسیون
جهانی دوومیدانی برای تحت نظــر قرار دادن اتیوپیا،
کنیا و مراکش شدیدا مخالفت کرد و اعالم کرد که از این
تصمیم ناراضی اســت .به نقل از Inside the games،
 IAAFبه دلیل مشکالت مربوط به دوپینگ اعالم کرده
است که دوومیدانی کشورهای اتیوپیا ،کنیا و مراکش را
تحت نظر خواهد داشــت IAAF .معتقد است که این
کشورها به اندازه کافی تســت دوپینگ از ورزشکاران
نمیگیرند .البته این کشــورها در خطر از دست دادن
المپیک ریو نیستند .کنیا یکی از مدالآورترین کشورها
در ورزش دوومیدانی است .با این حال در سه سال اخیر
بیــش از  40دوومیدانیکار کنیایی بــه دلیل دوپینگ
محروم شدهاند .دوندگان مراکش نیز متهم شده اند که
برای افزایش کارایی از مواد ممنوعه استفاده میکنند.
کنفدراســیون دوومیدانی آفریقا از سه کشور حمایت
کرده اســت و از  ،IAAFوادا و اتحادیه آفریقا خواسته
است تا حمایت الزم را از کشورها داشته باشند و شرایط
را در این کشورها فراهم کنند.

توخل :بازی سختی را بردیم

سرمربی جوان بوروسیا دورتموند به ستایش از عملکرد
شــاگردانش پرداخت و آنها را شایســته پیروزی برابر
ماینتس دانســت .به نقل از رویترز ،دورتموند در یکی
از دیدارهای حســاس هفته بیست و ششم رقابت های
بوندسلیگا در ورزشگاه خانگی خود از ماینتس پذیرایی
کرد و موفق شــد با دو گل به پیروزی برسد تا همچنان
نزدیک ترین تعقیب کننده به بایرن مونیخ باشد.
توماس توخل در نشست خبری بعد از بازی به ستایش
از شــاگردانش پرداخت و گفت :بازی کردن در چنین
شــرایطی بسیار ســخت است .فضای ســنگینی در
ورزشــگاه حاکم بود .یک هوادار خود را از دست داده
بودیم با این حال عملکرد درخشانی از خود نشان دادیم
و با شایستگی پیروز این بازی حساس شدیم .او ادامه
داد :بازی کردن برابر ماینتس اصال آســان نیست .این
تیم بسیار دونده و جنگنده است .احساس می کردم که
بازیکنان دورتموند در این دیدار به خاطر فشردگی زیاد
بازی های اخیر خود خســته به نظر برسند اما اصال این
گونه نشد و با طراوت بازی کردیم.

در آن ندارند».
گــزارش میافزاید که ملیشــههای
تروریســت و گروههای شورشی حتی
کــودکان هفــت ســاله را مجبور به
جنگیدن در صفوف شــان کرده اند.
یونیسف گفته اســت که تنها در سال
گذشته میالدی دست کم  100فرد خورد
ســال در جنگهای مسلحانه کشته یا
زخمی شده اند.
شــنایدر با ابراز این که پنج سال مدت
طوالنی برای زندگی کودکان اســت،
گفت« :پنج ســال جنگ در ســوریه
به این مفهوم اســت که  3.7میلیون
کــودک در جریان ایــن منازعه تولد
شده اند؛ کودکانی که چیزی جز ترس
و فرار نمیدانند .بمبگذاری و تیراندازی
بخشــی از زندگی روزمره آنهاست».
یونیسف حفاظت از کودکانی را که در
سوریه و کشورهای همسایه آن زندگی
میکنند وظیفه خود قــرار داده و در
تالش اســت تا دسترسی به مکتب را
برای آنها ممکن سازد( .دویچه وله)

جایزه یک میلیون دالری
«معلم جهان» به معلم
فلسطینی رسید

حنان الحروب ،زن فلسطینی است که در کالسهای
درس خود از لزوم مبارزه و «نه گفتن» به خشــونت
میگوید .او برندهی جایــزهی جهانی «معلم جهان»
شــد .پاپ فرانســیس نام او را اعالم و از تالش وی
تقدیر کرد.
حنان الحروب ،معلم فلســطینی کــه در کمپهای
پناهجویی بزرگ شــده و به دانشآموزان خود لزوم
دوری از خشونت را آموزش میدهد ،برندهی جایزهی
یک میلیون دالری معلم منتخب جهان شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس هیئت داوران
این جایزهی مهم و بینالمللی الحروب را از میان بیش
از ۸هزار نامزد ،الیق دریافت جایز ه دانست.
حنان الحــروب در منطقهی مســکونی «البیره» در
راماهلل معلم مکتب ای ابتدایی است .روزی بچههایش
در راه بازگشــت از مکتب شــاهد تیراندازی به یک
فلســطینی و قتل او بودند .او بعد از اینکه وحشت و
هراس کودکاناش را دید ،تصمیم گرفت معلم مکتب
شــود و به کودکان لزوم مبارزه با خشونت و دوری از
اقدامات خشونتبار را آموزش دهد.
الحروب کتابــی را باعنوان «بــازی میکنیم و یاد
میگیریم» به نگارش درآورده کــه در این کتاب بر
اهمیت و نقش مهم بــازی در کالسهای درس ،نقش
کالس درس در شکلگیری قابلیت اعتماد ،صداقت و
احترام به حقوق دیگری تاکید کرده است.
او معتقد اســت آنچنان که باید بــه تاثیر دردناک
و عمیق و ماندگار خشــونتی که کودکان در مناطق
درگیر بحران مشاهده میکنند ،در بازتولید چرخهی
خشونت توجه نشده است و تالش دارد گامی در راه
مبارزه با تکرار چرخهی خشونت بردارد.
«جایزهی معلم جهان» در شــهر دوبــی در امارات
متحــده عربی به حنان الحروب اهدا شــد .شــیخ
محمدبن الرشــید آلمکتوم ،حاکم دوبی ،جایز ه را به
الحروب اهدا کرد( .دویچه وله)

بهترین تیم و بازیکن
لیگ جزیره از نگاه
فرگوسن
سرمربی پیشین شیاطین ســرخ در مورد این فصل از
لیگ برتر انگلیس بــه صحبت پرداخت و بهترین تیم و
بازیکن را انتخاب کرد.
به نقل از روزنامه سان انگلیس ،لسترسیتی فصل رویایی
را در رقابت های لیگ برتر انگلیس پشت سر می گذارد.
این تیم تا قبل از شــروع فصل یکی از نامزدهای سقوط
به لیــگ پایین تر بود اما االن در صدر جدول رده بندی
خودنمایی می کند و شــانس زیادی برای کسب عنوان
قهرمانی دارد .لسترسیتی با نزدیک ترین تعقیب کننده
خود در جدول رده بندی که تاتنهام اســت ،دو امتیاز
اختالف دارد .این در حالی اســت که یک بازی کمتر هم
انجام داده است .ســر الکس فرگوسن ،سرمربی سابق

شیاطین به ســتایش از لسترســیتی پرداخت و تاکید
کرد که این تیم شانس بســیار باالیی برای کسب عنوان
قهرمانی دارد .او گفت :لسترســیتی نشان داده در فصل
جاری تیم بزرگی است .این تیم در صدر جدول رده بندی
جای دارد و بر این باور هستم که شانس نخست باال بردن
جام است و این شایستگی را هم دارد که قهرمان شود.
اسطوره مربیگری در لیگ جزیره درباره بهترین بازیکن
تاکنــون گفت :از نظر من نگولو کانتــی ،هافبک دفاعی
فرانسوی لسترسیتی تاکنون بهترین بازیکن بوده است.
او نقش بسزایی در کسب نتایج خوب لسترسیتی داشته
است و این شــانس را دارد که به عنوان بهترین بازیکن
انتخاب شود.

بولت :آمادهسازیام به خوبی پیش میرود
دونده جامائیکایی به خوبی تمرینهای آمادهسازیاش را
پیش میبرد.
به نقل از آس ،یوســین بولت که در افتتاحیه رقابتهای
گرند پری حضور داشــت دربــاره وضعیت خود گفت:
من خیلی خوب خود را آماده میکنم و ســرمربیام از
تمرینهایی که در حال انجام دادن آن هستیم خوشحال
است .احساس خیلی خوبی دارم .رکورددار دوی سرعت

جهان که آســیب دیدگیاش بهبود یافته است در ادامه
افزود :من برای رقابت در این بازیها انگیزه زیادی دارم.
پیش از این بازیها در مسابقههای زیادی شرکت خواهم
کرد .گلن ملیز ،سرمربی بولت در این باره گفت :یوسین در
ماه می به مسابقهها باز خواهد گشت اما هنوز تاریخ دقیق
آن را نمیدانیم .مشخص نیســت در چه مادهای شرکت
خواهد کرد .انتخابهای زیادی وجود دارد.

وزیر وزرش فرانسه مخالف حضور بنزما
در تیم ملی فرانسه
پاتریک کانر مخالف حضور کریم بنزما در
تیم ملی فرانسه است.
به نقــل از آس ،کریم بنزمــا از چند ماه
پیش به همکاری با اخاذان در مسئله متیو
والبوئنا متهم است .او در این مدت به تیم
ملی فرانسه دعوت نشد اما اخیرا با حکم
دادگاه می تواند در تیم ملی حضور داشته
باشد و فرانســه را در یورو  2016همراهی
کند .پس از حکم دادگاه ،ســرمربی تیم
ملی به روزنامه اکیپ گفت که از بازگشت
بنزمــا حمایت می کند امــا پاتریک کانر
وزیر ورزش و جوانان فرانســه در این باره
مخالفت خود را نشان داد و گفت :هرکسی
نمی تواند پیراهن تیم ملی را بپوشــد و
بنزما نیز اکنون در شرایطی قرار ندارد که
در تیم ملی حضور پیدا کند .با این حال به
موقعیت ورزشکاران و فدراسیون احترام
خواهم گذاشت.

