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بیش از بیست نفر به دلیل
درخواست استعفای رئیس
جمهور چین بازداشت شدهاند

بیبیسی اطالع یافته است که در پی انتشار نامهای که در
آن از شــی جینپینگ ،رئیس جمهوری چین ،درخواست
شده از مقامش کنارهگیری کند ،حدود بیست نفر بازداشت
شدهاند .این نامه اوایل ماه جاری میالدی در سایت ووجی
نیوز ،مورد حمایت دولت منتشر شده بود .اگر چه این نامه
به سرعت توسط مقامات حذف شد ،نسخه ذخیره شده آن
هنوز هم در انترنت قابل دریافت است.
هنوز مشخص نیست که نویســندگان این نامه چه کسانی
هستند ،اگرچه نامه با جمله «رفیق عزیز شی جین پینگ،
ما اعضای وفادار حزب کمونیست هستیم» آغاز میشود و
سپس از او میخواهد از وظایف حزبی و دولتی کنار برود.
حدود یک هفته پیش وکیــل مدافع جیا جیا ،روزنامهنگار
مقیم پکن ،گزارش داد که موکلش در راه سفر به هانگکانگ
ناپدید شده است .بر اساس گزارشها ‹بازداشت› او با نشر
نامه درخواست استعفای رئیس جمهوری چین ارتباط دارد.

دوستان این روزنامهنگار گفتهاند او تنها پس از دیدن این
نامه در انترنت به سردبیر سایت ووجی زنگ زده و در مورد
آن سوال کرده اســت .اکنون یک کارمند سایت ووجی که
خواسته نامش افشا نشــود به بیبیسی گفته است عالوه
بر آقای جیا  ۱۶نفر دیگر هم بازداشــت شده اند .این منبع
گفته است این تعداد شــامل  ۶تن از کارمندان سایت ،از
جمله سردبیر و مدیر کل و  ۱۰تن از کارمندان یک شرکت
تکنولوژی مرتبط با این سایت خبری هستند( .بی بی سی)

دهها کشته در
خشونتهای ترکیه

به گفته منابع امنیتی ترکیــه در پی انفجار یک خودروی
بمبگذاری شــده در پادگانی واقع در جنوب شــرق این
کشور ،ســه مامور ژاندارمری کشته و  ۲۲نفر دیگر مجروح
شــدند .نیروهای امنیتی ترکیه در رابطه با این بمبگذاری
پکک) مظنون هســتند.
به حزب کارگران کردســتان ( 
این حمله شامگاه پنجشــنبه  ۲۴مارچ در حوزه مرمر در
والیت دیار بکر که اکثر ساکنین آن کرد هستند ،روی داد.
همزمان ارتش ترکیه اعالم کرده است که جنگندههای این
کشور با حمله به مواضع حزب کارگران کردستان در جنوب
شــرق ترکیه  ۲۴نفر از اعضای پکک را کشتهاند .در پی
پکک و دولت ترکیه در
بهم خوردن آتش بس دوساله بین 
ماه جوالی گذشــته ،نیروهای ترکیه حمالت تهاجمی علیه
پیکار جویان کرد را از ســر گرفتند .از تابستان گذشته که
آتشبس بین دولت ترکیه و پکک شکسته شد ،صدها نفر
از غیرنظامیان ،نیروهای اعضای حزب کارگران کردستان و
نیروهای امنیتی در جنگی خونین کشته شدهاند.
در چند ماه گذشته هم صدها شهروند و فعال سیاسی کرد
به اتهام تهدید تمامیت ارضی ترکیه و ارتباط با تروریســم
دستگیر شده اند( .بی بی سی)

یک حمله تروریستی در فرانسه در «مراحل پایانی» خنثی شد

نیروهای امنیتی فرانسه با بازداشت یک فرد مظنون
به طراحی یک حمله تروریستی این سوءقصد را خنثی
کردهاند .برنار کازنو ،وزیر کشور فرانسه ،اعالم کرد که
طرح این حمله تروریستی در مراحل پایانی بوده است.
وزیر داخله فرانســه اعالم کرد ،نیروهای امنیتی این
کشــور مانع از اجرای یک حمله تروریستی شدهاند.
همزمان با اعالم این خبر ،پولیس فرانسه عملیاتی ضد
تروریستی در شــهر ارژانتوی در شمال غرب پاریس
اجرا کرد .در جریان ایــن عملیات آپارتمانی در یک
مجتمع مسکونی تنفتیش شده اســت .برنار کازنو،
وزیر داخله فرانسه ،بازداشت فرد مظنون به طراحی
حمله تروریستی را اقدامی پراهمیت توصیف کرد .به
گفته او ،این فرد شهروند فرانسه بوده و مظنون است
که نقشی کلیدی در برنامهریزی حملهای تروریستی
داشته است.

رهبر کاتولیکهای جهان
پاهای پناهجویان را
شست و شو داد

رهبــر کاتولیک های جهان به نشــانه
«فروتنی و نوع دوســتی» در یک رسم
مذهبی پاهای آوارگانی از ادیان مختلف
به شمول مهاجران مسلمان را شست و شو
داد .یکی از این پناهجویان گفت ،احساس
کرده است که در این لحظه «از اوباما مهم
تر است».
پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیک های جهان
پاهای  11متقاضی پناهندگی مســلمان،
ارتدوکس ،کاتولیک ،هندو و یک امدادگر
را شست و شــو داد و بوسه زد .پاشویان
بخشی از تشــریفات مذهبی است که در
آستانه برگزاری مراسم عید پاک مسیحی
می شــود .عید پاک را بیشتر مسیحیان
جهان جشن می گیرند.
آیین «پاشویان» نشان دهنده «تواضع و
نوع دوســتی» است و زمانی را به یاد می
آورد که حضرت عیسی پاهای حواریون را
شست و شوی داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،پاپ در این

مراسم گفته است« :همه ما چه مسلمان،
هندی ،کاتولیک یا قبطی باشــیم ،با هم
برادر هستیم ،فرزندان یک خداییم و می
خواهیم در صلح زندگی کنیم».
رهبر کاتولیک ها در ادامه گفته است ،سه
روز پیش در یکی از شهرهای اروپا توسط
اشخاصی که نمی خواهند در صلح زندگی
کنند ،جنگ و ویرانی رخ داد .منظور پاپ
حمالت بروکسل بود که بیش از  30کشته
برجای گذاشت.
به گفته پاپ فرانســیس «در پشت این
حمــات ،تولیدکننــدگان و قاچاقبران
اســلحه قرار دارند که خون می خواهند،
نه صلح؛ جنگ می خواهند ،نه برادری».
پاپ در زمانی که احساسات ضد مهاجران
در اروپا رو به افزایش اســت ،از رهبران
اروپایی خواســت که بــرای آوارگان و
مهاجرانــی کــه بیشترشــان از جنگ
خاورمیانه ،آســیا و افریقا فرار می کنند،
بیشتر تالش کنند( .دویچه وله)

مسابقات بایسکل رانی دختران
هفته آینده در کابل آغاز میشود

قرار است مسابقات بایسکل رانی دختران افغان تحت نام
جام فرخنده روز یکشنبه هفته آینده در کابل آغاز شود.
عبدالصادق صادقی رئیس فدراســیون بایســکل رانی
افغانســتان به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 12
دختر که عضو تیم ملی کشور می باشند از والیات بامیان،

پروان و کابل اشتراک خواهند کرد .آقای صادقی هدف از
برگزاری این مســابقات را تشویق دختران برای بایسکل
رانی عنوان کرد .این در حالیســت که روز شنبه هم تیم
بایسکل رانی دختران یک مســابقه در شهر مزارشریف
انجام داده اند( .رادیو آزادی)

انتخابی جام جهانی فوتبال؛

پیروزی پرگل جاپان بر افغانستان

در ادامــه رقابتهای انتخابی جــام جهانی  ۲۰۱۸و جام
فوتبال ملتهای آسیا در سال  ،۲۰۱۹جاپان توانست تیم
افغانستان را با نتیجه سنگین  ۵بر صفر شکست دهد.
این بازی روز پنجشــنبه ۵ ،حمل در ورزشگاه سایتامای
شهر توکیو ،به میزبانی جاپان برگزار شده بود.
افغانســتان در این دیدار با ترکیب اویس عزیزی ،حسن
امین ،مسیح ســیغانی ،ســید محمد هاشمی ،مصطفی
حدید ،کنشکا طاهر ،شــریف محمد ،زبیر امیری ،فیصل
شایسته ،مجیب جمالی و یوسف شیردل به میدان رفت.
گلهای تیم جاپان را اوکازاکــی (دقیقه  ،)۴۳کیوتاکی
(دقیقه  ،)۵۸شــریف محمد (دقیقــه  ،۶۳گل به خود)،
یوشیدا (دقیقه  )۷۴و کانازاکی (دقیقه  )۷۸وارد دروازه

فرد بازداشت شده عضو یک شبکه تروریستی معرفی
شده که تصمیم داشته است در فرانسه دست به حمله
بزند.
به گفته وزیر داخله فرانسه ،بازداشت این فرد پس از
«چند هفته تحقیقات فشرده سازمان اطالعات داخلی
فرانســه و نهادهای امنیتی» روز پنجشــنبه صورت
گرفته است.
کازنو تأکید کرد که طرح حمله تروریستی این فرد در
مراحل پایانی خود بوده است.
او همزمان تصریح کــرد که تا کنون هیچ مدرکی که
حاکی از ارتباط میــان طرح حمله این فرد و حمالت
بروکسل باشد در دست نیست.
وزیر داخله فرانســه افزود« :تحقیقات برای روشن
شــدن نکات مبهم این طرح جنایی و همدســتان
احتمالی فرد مظنون ادامه دارد( ».دویچه وله)

افغانستان کردند .جاپان در این دیدار فرصتهای بیشتری
برای گلزنی داشت اما اویس عزیزی ،دروازبان افغانستان
مانع باز شدن بیشتر دورازه این تیم شد.
دیدار رفت دو تیم نیز که در ماه سنبله گذشته به میزبانی
افغانستان در ورزشــگاه آزادی شهر تهران برگزار شده
بود ،با نتیجه  ۶بر صفر به سود جاپان تمام شد.
افغانستان پیش از این بازی شانس راهیافتن به جام جهانی
 ٢٠١٨روسیه را از دست داده بود اما امیدوار بود با گرفتن
نتیجه از بازی مقابل جاپان و ســنگاپور ،بخت خود برای
رفتن به جام ملتهای آسیا در سال  ۲۰۱۹را بیازماید.
بازی افغانستان در برابر ســنگاپور ،روز سهشنبه هفته
آینده برگزار خواهد شد( .بی بی سی)

نگرانی ملل متحد از اخراج
جمعی مهاجران از یونان

یک مقام ارشد حقوق بشر ملل متحد
نگرانی اش را نسبت به توافق اتحادیه
اروپا و ترکیه در مورد پناهجویان اظهار
داشت که امکان دارد با تخطی از قانون
بین المللی منجر به «اخراج دستجمعی»
پناهجویان گردد.
زید رعد الحسین ،کمیسار حقوق بشر
ملل متحــد از «تناقــض در قلب این
توافقنامه» سخن گفت که از یک طرف
هدف اش بازگشت دادن مهاجران تازه
وارد از یونان به ترکیه عنوان شــده و
از ســوی دیگر اطمینان داده است که
به درخواست پناهندگی آنها به صورت
فردی رسیدگی می شود.
او در اعالمیه ای با توجه به برگشــت
دادن اجبــاری غیرقانونی پناهجویانی
که با جنگ و یا پیگرد در کشــورهای
شــان مواجه اند ،گفت« :اخیرا ً به طور
ناراحت کننده ای گزارش هایی در مورد
بازگشــت دادن اجباری وجود داشته
است که تا حد اخراج آن ها می رسد».
هرچند حکومت یونان گفته اســت که
دست کم تا ده روز دیگر پروسه اخراج

تساوی ایتالیا و اسپانیا
و شکست سویدن در
دیدارهای دوستانه

تکرار فینال یورو  2012با تســاوی یک بر یک به پایان
رسید و سویدن برابر ترکیه شکست را پذیرفت.
در ادامه رقابت های دوســتانه قبل از یورو  2016که در
فرانســه برگزار خواهد شــد ،تیم های ملی در اروپا با
برگزاری دیدارهای دوســتانه سعی در باال بردن میزان
آمادگی خود داشتند .در یکی از دیدارهای حساس که
تکرار فینال دوره قبل یورو بود دو تیم ایتالیا و اسپانیا
برابر هم به میدان رفتند که این دیدار با تساوی یک بر
یک به پایان رسید.
نیمه نخست این دیدار بدون رد و بدل شدن گلی به پایان
رسید ولی در نیمه دوم لورنزو اینسینیه ابتدا الجوردی
پوشان را پیش انداخت ولی آرتیز آدوریز مهاجم بیلبائو
که به تازگی به تیم ملی اسپانیا دعوت شده است گلزنی
کرد تا بازی با تساوی یک بر یک به پایان برسد.
ترکیه که به عنوان بهترین تیم سوم دوره مقدماتی یورو
 2016راهی مسابقات در فرانسه شده است ،در دیداری
دوســتانه با نتیجه  2بر یک سویدن را شکست داد .در
دقیقه  32بود که جنک توسون مهاجم بشیکتاش دروازه
تیم میهمان را باز کرد .در نیمه سویدن این گل را پاسخ
داد و آندریاس گرانکویســت دروازه ترکیه را باز کرد .با
این حال همکاری سلجوق اینان با توسون باعث شد تا
ایــن بازیکن گل دوم خود را هم به ثمر برســاند تا این
دیدار با برتری  2بریک ترکیه به پایان برسد.
ایسلند شگفتی ساز انتخابی یورو  2016در خانه دنمارک
ناکام ماند و با نتیجه  2بر یک شکست خورد.
همچنین اسکاتلند نیز با تک گل اینین از سد جمهوری
چک گذشت.
تمامی این دیدارها با یک دقیقه ســکوت پیش از سوت
آغاز مسابقه به دلیل درگذشت یوهان کرایف آغاز شد.

لوو :گوتسه در یورو 2016
حاضر خواهد بود

سرمربی تیم ملی آلمان عنوان کرد یواخیم لوو در یورو
 2016در ترکیب تیم ملی آلمان حضور خواهد داشت و
او به بازی نکردن ایــن بازیکن در بایرن مونیخ توجهی
نخواهد کرد.
به نقل از ساکرنت ،ماریو گوتسه یکی از بازیکنانی است
که خیلــی مورد توجه پپ گواردیــوال در بایرن مونیخ
نیست و این بازیکن بعد از رهایی از بند مصدومیت تنها
 54دقیقه برای بایرن به میدان رفته اســت و اغلب به
عنوان نیمکت نشین در تیم پرستاره بایرن حضور دارد
و همین باعث شده است تا احتمال بازگشت این بازیکن
به دورتموند در فصل بعد شنیده شود.
یواخیم لوو پیش از یددار دوستانه آلمان برابر انگلیس
درباره وضعیت گوتسه گفت :برایم مهم نیست که او در
بایرن مونیخ بازی می کنــد یا خیر .من از کیفیت بازی
گوتســه کامال آگاهی دارم و می دانم او بازیکنی است
که کامال در خدمت تیم است .او در برنامه های من جای
دارد و می تواند بازیکن مهمی برای ما در یورو باشد .او
توانایی بازی در فضای بسته را دارد و به خوبی می تواند
در موقعیت های مناسب خود را نشان دهد.
لوو همچنین اضافه کرد :برای یورو  2016روی گوتســه
حساب کردم و او در ترکیب تیم من برای این رقابتها
حاضر خواهد بود.
دو تیم آلمان و انگلیس امــروز در برلین و در دیداری
دوستانه به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا آمادگی خود
را قبل از رقابتهای یورو  2016افزایش دهند.

مهاجران از یونان شــروع نمی شود،
کارمندان امدادی در جزیره لیسبوس
روز پنجشــنبه علیه برنامه برگشت
دادن مهاجــران و پناهجویان از یونان
اعتراض کردند.
ده ها تــن از کارمنــدان امدادی در
حالی که اشــپالق می زدند و بر قطی
های حلبی می کوبیدنــد ،در بیرون
مرکز ثبت نــام پناهجویان در جزیره
لیسبوس جمع شده بودند.
نفیلــی گزیس یک کارمنــد امدادی
مســتقل گفت« :ما ایــن اعتراض را
ســازماندهی کردیم تا بــه این مردم
(مهاجران) احترام گذاشته شود ،زیرا
تقریب ًا برای آن ها چیزی نمانده است
و آن ها در درون مرکز قفل مانده اند».
بیش از حدود  2000پناهجو در لیسبوس
و سایر جزایر نزدیک به ساحل ترکیه
به مراکز ثبت نام انتقال داده شده اند،
زیرا روز یک شــنبه قرارداد اتحادیه
اروپا و ترکیه نافذ شــد و انتقال این
مهاجران به این مراکز بخشی از پروسه
بازگشت دادن آنهاست( .دویچه وله)

کاراجیچ برای نسلکشی و
جنایت علیه بشریت به ۴۰
سال زندان محکوم شد

دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در الهه
رادوان کاراجیچ ،رهبر پیشین صربهای بوسنی را به
ارتکاب نسلکشی و جنایت علیه بشریت به  ۴۰سال
حبس در زندان محکوم کرد.
قضات دادگاه او را برای اقدامات «وحشتآفرین» در
ســارایوو در طی جنگ بوسنی بین سالهای  ۱۹۹۲تا
 ۱۹۹۵مسئول دانستند.
این دادگاه همچنین آقای کاراجیچ را برای کشــتار
سربرنیتسا که در جریان آن حدود  ۸هزار مرد و پسر
نوجوان را قتل عام کردند ،مجرم شناخت.
قضات دادگاه الهه گفتند که آقای کاراجیچ در طرح
و برنامهریــزی برای محاصره ،گلولهبــاران ،بمباران
روزانه و هدف قرار دادن غیرنظامیان در این شهر بین
سالهای  ۱۹۹۲تا  ۱۹۹۶میالدی ،که طی آن  ۱۲۰۰۰نفر
کشته شدند ،نقش بزرگی داشته است.
آقای کاراجیچ که اکنون  ۷۰ســالش اســت یکی از
عالیرتبهترین مقاماتی اســت که پس از فروپاشــی
خونین یوگسالوی محاکمه میشود.
از پرونده آقای کاراجیچ به عنوان مهمترین محاکمه
جنایات جنگی از زمان جنگ جهانی دوم یاد میشود.
محاکمهای کــه در آن آقای کاراجیچ دفاع خود را به
عهده گرفت ۸ ،سال به طول انجامید.
دستکم  ۱۰۰هزار نفر در جریان جنگ بوسنی کشته
شدند .بیش از  ۳۰هزار نفر از کشته شدگان مسلمان
بودند.
آقای کاراجیچ این اتهام ها را همواره رد کرده است و
مدعی است که نیروهای تحت رهبری او هیچ یک از
این جنایات را مرتکب نشدهاند ،بلکه این جنایات به
دست نیروهای خودسر انجام شده است.
یازده مورد اتهام از جمله ارتکاب جنایتهای جنگی،
جنایت علیه بشــریت و نسل کشــی علیه رادوان
کاراجیچ مطرح بوده است( .بی بی سی)

تیم کرکت افغانستان روز یکشنبه به
مصاف ویست اندیز میرود

تیم ملی کرکت افغانســتان روز یکشنبه هفته آینده در
برابر تیم ویست اندیز به میدان می رود .عزیز اهلل فضلی
معاون کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت
که این مسابقه ساعت  3:00پس از ظهر به وقت افغانستان

در ناگپور هند برگزار می شود .در دومین مرحله مسابقات
جام جهانی بیســت آووره کرکت ،تیم کرکت افغانستان
تا حال در برابر تیم های ســریالنکا ،افریقایی جنوبی و
انگلستان شکست خورده است( .رادیو آزادی)

وداع رکورددار جهان و المپیک با
وزنهبرداری حرفهای
رکورددار جهان و المپیک به دلیل آسیبدیدگی مجبور
به خداحافظی از دنیای وزنهبرداری حرفهای شد.
آندری آرامنووا ،وزنهبردار بــاروس که رکورددار جهان
و المپیــک در دســته  105کیلوگرم اســت ،مجبور به
خداحافظی با وزنهبرداری حرفهای شد.
این وزنهبردار به علت آسیب عضالت چهار سر ران مجبور
به خداحافظی از وزنهبرداری شد .قهرمان المپیک پکینگ
اکنون رکورددار جهان در حرکت یک ضرب دســته 105

کیلوگرم ( 200کیلوگرم) است.
رکــورد  436کیلوگرم مجموع جهان نیز در اختیار او بود
که ایلیا ایلین قزاق در کاپ روسیه  2015این رکورد را یک
کیلوگرم ارتقا داد و به نام خود ثبت کرد.
این وزنهبردار بالروس با رکورد  200کیلوگرم یک ضرب،
 236کیلوگرم دوضرب و مجموع  436کیلوگرم رکورددار
یک ضــرب ،دوضرب و مجموع المپیک در دســته 105
کیلوگرم نیز هست.

پیروزی حیاتی ارجنتین و توقف اکوادور
در انتخابی جام جهانی

ارجنتین توانســت با برتــری  2بر یک در
زمین شیلی ،نتایج ضعیف بازیهای اول خود
را جبران کند .اکوادور صدرنشین نیز برابر
پاراگوئه متوقف شد.
تیم ملی ارجنتین صبح دیروز در چارچوب
انتخابــی جام جهانی  2018روســیه برابر
چیلی به میدان رفــت و با نتیجه  2بر یک
به برتری رسید .در این دیدار ابتدا گوتیرز
در دقیقه  11چیلی میزبان را پیش انداخت
ولی در ادامه دی ماریا و مرکادو برای آلبی
سلسته گلزنی کردند تا این دیدار با برتری
 2بر یک شاگردان مارتینو به پایان برسد.
اکوادور صدرنشــین نیز در دیــدار برابر
پاراگوئه به تســاوی  2بــر  2رضایت داد و
کلمبیا با نتیجه  3بر  2بولیوی را شکســت
داد .در ادامه این رقابت ها برازیل با اروگوئه
دیدار خواهد کرد.

