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روحانیان آلمانی از
مسلمانان خواستند ترور را
کفر اعالم کنند

مقامات کلیساهای آلمان خواستار آن شدند که سکوت علیه
تروریسم به پایان رسد و شهروندان در بحثها در ارتباط با
تروریسم ،خشونت و بحران پناهجویی فعاالنه شرکت کنند.
آنها از روحانیان مســلمان خواستند ترور را به عنوان کفر
محکوم کنند .پیامهای عید پاک مسیحیان آلمان در ارتباط
با خشونت و تروری هستند که چند روز پیش در بروکسل،
پایتخت بلجیم روی داد و همچنین پناهجویانی که از جنگ
و ویرانی آواره شــده و از کشور خود گریختهاند.هاینریش
بدفورد اشــتروم ،رئیس شورای کلیسای پروتستان آلمان،
در باره بحران پناهجویی که اکنون بسیاری از کشورها را به
خود مشغول کرده گفت« :به عنوان مقامی کلیسایی به هیچ
وجه نمیتوان در باره معضل پناهجویی ســاکت ماند ».او
گفت کلیسا باید در این موضوع دخالت و موضعگیری خود
را داشته باشد .کلیسای پروتستان آلمان نماینده حدود /۵
 ۲۲میلیون شهروند مسیحی پروتستان در این کشور است.
رئیس شورای کلیســای پروتستان آلمان همچنین نگرانی
خود را در ارتباط با تفاهــم اتحادیه اروپا و ترکیه مبنی بر
برگرداندن پناهجویان از یونان به ترکیه اعالم کرد و گفت:
«این پناهجویان باید از حق قانونی موجود برای پناهندگی
برخوردار شوند( ».دویچه وله)

ترامپ :توقف خرید نفت
از عربستان را مدنظر
قرار میدهم

دونالد ترامپ ،یکی از داوطلبان نامزدی حزب جمهوریخواه
آمریکا برای انتخابات ریاســتجمهوری در مصاحبهای با
روزنامه نیویورک تایمز ،دیدگاههای خود را در باره مسایل
سیاســت خارجی بیان کرده اســت .آقای ترامپ در این
مصاحبه مفصل گفته است که او دنبالهرو سیاست انزواگرایی
نیست اما نگران «سوء استفاده» شرکا و متحدان آمریکا از
این کشور اســت .آقای ترامپ امیدوار است با پیروزیهای
پیاپی و فاصل ه انداختن بــا رقبایش نامزد نهایی این حزب
در انتخابات ماه نوامبر شــود .آقای ترامپ در این مصاحبه
گفته است آمریکا کشوری بدهکار و مقروض است که هزینه
نهادهایی مانند ناتو و سازمان ملل متحد را میپردازد.
آقای ترامپ گفته اســت در صورتی که به ریاستجمهوری
برسد ،توقف خرید نفت از عربستان سعودی را مد نظر قرار
خواهــد داد ،مگر آن که عربســتان نیروهای خود را برای
مقابله با گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) اعزام کند.
دونالد ترامپ در این مصاحبه از سیاست دولت باراک اوباما،
رئیسجمهوری آمریکا در قبال مذاکرات هستهای با ایران
انتقاد کرده است .آقای ترامپ از این که دولت آمریکا ۱۵۰
میلیارد دالر از داراییهای ایران را (این رقم ،تخمین دونالد
ترامپ اســت و رقم واقعی این داراییها ،مشخص نیست)
آزاد کرده ،ابراز خشم کرده و گفته است« :متوجه شدید که
آنها در حال خرید از همه هستند به جز آمریکا؟»
وقتی به آقای ترامپ یادآوری شده که طبق قوانین آمریکا،
هنوز بسیاری از شرکتها از معامله با آمریکا منع هستند،
او گفته اســت «این چقدر احمقانه اســت؟ ما به آنها پول
دادیم و میگوئیم بروید به جای بوئینگ ،ایرباس بخرید».
آقای ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه خود گفته اســت
که نیروهــای آمریکایی را از جاپان و کوریای جنوبی خارج
خواهد کرد مگر آن که این کشورها ،پول بیشتری به آمریکا
بابت این نیروها پرداخت کنند( .بی بی سی)

انفجار در یک پارک در شهر الهور پاکستان دستکم  ۵۰کشته به جا گذاشت
مقامات پاکستان میگویند که در اثر حمله انتحاری در پارکینگ پارک گلشن
اقبال در شهر الهور پاکســتان دستکم  ۵۰نفر کشته و بیشتر  ۱۰۰نفر زخمی
شدهاند.
مقامات محلی پولیس میگویند انفجار بر اثر حمله یک فرد انتحاری که نزدیک
به ده کیلو مواد منفجره را حمل میکرد ،صورت گرفته است.
سلمان رفیق ،یکی از مشــاوران بهداشت والی پنجاب گفته است که وضعیت
شمار زیاد زخمیان بحرانی است.
مقامات میگویند که اکثر قربانیان زن و کودک هســتند.حیدر اشرف ،یکی
از مقامهای پولیس محل میگوید که حمله زمانی رخداد که شــمار زیادی از
خانوادههای مسیحی برای جشن عید پاک ،به پارک گلشن اقبال آمده بودند.
تا حاال مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است.پارک گلشن اقبال
در نزدیک مرکز شهر الهور قرار دارد .این پارک وسایل بازی برای کودکان دارد
و در روزهای تعطیل پر از خانوادهها و اطفال اســت .الهور مرکز ایالت پنجاب،
مرکز قدرت نواز شریف نخست وزیر پاکستان است .فرماندار این ایالت ،شهباز
شریف ،برادر نخست وزیر پاکستان است( .بی بی سی)

اردوی سوریه شهر پالمیرا را
از «داعش» پس گرفت
نیروهای حکومت ســوریه با پشتیبانی
هوایی روســیه شــهر تاریخی پالمیرا را
روز یکشــنبه از گروه تروریستی «دولت
اســامی» پس گرفتند .ایــن بزرگترین
پیروزی علیــه جهادگرایان «داعش» به
شمار می رود.
یک منبع نظامی ســوریه به خبرگزاری
فرانســه گفته است« :بعد از جنگ شدید
در طول شب گذشته ،اردو کنترول کامل
پالمیرا را به دســت گرفــت؛ هم بخش
تاریخی و هم بخش مسکونی آن را».
نیروهای گروه «دولت اسالمی» منطقه را
تخلیه کرده اند و به ســوی شهرک های
«ســخنا» و «دیر الزور» در شــرق عقب
نشــینی کردها ند .به نظر می رســد که
اردوی سوریه توانســته است ماین ها و
بمب های کارگذاری شــده توسط گروه
«دولت اســامی» را در خرابه های شهر
تاریخی پالمیرا خنثا کند .این شــهر که
میراث دوران «رومن» هاســت ،از میراث

شهزاد در ردۀ هشتم برترین
کرکتبازان جهان جا گرفت

محمدشهزاد محمدی کرکتباز برتر کشــور با درخشش بهتری که در جام
جهانی  ۲۰آوره  ۲۰۱۶هند دارد به رده هشتم برترین کرکتبازان جهان باال
رفت  .پیشاز این محمدی در ردهبندی شورای جهانی کرکت در رقابتهای
 ۲۰آوره در جایگاه دوازدهم ایستاده بود .این کرکت باز  ۲۸ساله تاکنون ۳۹
بار در رقابتهای یکروزه و  ۳۸بار در پیکارهای  ۲۰آوره ،با پیراهن تیم ملی
کرکت افغانستان داخل میدان شــد .این ملیپوش برتر کشور با انجام ۴۲
بازی در رقاتبهای  ۲۰آورهَ ۱۲۰۶ ،د ِوش بهدست آورد و ریکارد را شکست.
پیش از آقای محمدی ،رویت شــرما بازیکن هنــدی در  ۱۲۰۴ریکارد را در
دست داشت .محمدشهزاد مح مدی در ننگرهار چشم به جهان گشود .پساز
آغاز جنگهای داخلی در کشــور به پاکستان مهاجر شد و کرکت را آنجا
اموخت .شهزاد پساز بازگشت به زادگاهش ،کرکت را بهگونه فنی و حرفهیی
در افغانستان فرا گرفت و گامهای استواری در راستای نیرومندساختن تیم
ملی کرکت کشور برداشــت .آقای محمدی از سال  ۲۰۰۹به این سو پیراهن
تیم ملی کرکت افغانستان را به تن دارد( .طلوع)

های فرهنگی یونســکو به شمار می رود.
تخریب این شــهر باعث خشــم جهانی
شده بود« .دولت اســامی» از هنگامی
که کنترول این شــهر را در ماه می سال
گذشته به دست گرفت ،دست به تخریب
سیستماتیک آثار باستانی زد؛ تخریبی که
یونسکو آن را جنایت جنگی خواند که می
تواند از سوی محکمه بین المللی جنایی
تحت پیگرد قرار بگیرد.
جهادگرایان «دولت اسالمی» از امفی تئاتر
تاریخی شهر برای اجرای اعدام و قطع سر
در مالء عام اســتفاده می کردند .یکی از
اعدام شدگان ،رئیس ســابق حفاظت از
آثار باســتانی بود که در سن  82سالگی
گردن زده شد .پس گیری این شهر برای
رئیس جمهور بشار اســد ،یک پیروزی
اســتراتژیک و همچنان ســمبولیک به
حساب می آید به ویژه این که با تسخیر
این شهر ،دشــت های وسیع تا مرز عراق
قابل کنترول می شوند( .دویچه وله)

مجازات برای مهاجری که
در جامعه آلمان
ادغام نشود

وزارت داخله آلمان گفته است که باید از دادن اقامت
دائمی به آوارگانی که حاضر به یادگیری زبان آلمانی
نیســتند و یا پیشــنهادهای کاری را رد می کنند و
خواهان ادغام در جامعه این کشور نیستند ،جلوگیری
شود.
توماس دیمزیر ،وزیر داخله آلمــان فدرال از حزب
دموکرات مسیحیان آلمان (سی دی یو) در مصاحبه با
شبکه رادیو و تلویزیون «ای ار دی» گفت ،پناهجویانی
که از یادگیری زبان آلمانی یا پذیرش پیشــنهادهای
کاری خودداری کنند ،نباید پس از گذشــت سه سال
اجازه اقامت دائم دریافت کنند.
توماس دیمزیر ،وزیر داخله آلمان در ادامه گفت ،هدف
اش این است که «میان ادغام موفقانه در جامعه آلمان
و اجازه اقامت در این کشور ،ارتباط ایجاد شود».
همین حاال هــم دریافت مدرک «نیدِ رالســونگس
ا ِرالوبنیس» که اقامــت دائم و کار را در آلمان امکان
پذیر می سازد ،با محدودیت ها و شروط سختگیرانه
ای بستگی دارد.
دیمزیر اعالم کرد کــه حداکثر تا ماه می ،یک قانون
جدید ادغام تدوین می شــود .او گفت که می خواهد
به همراه اندریا ناهلِس ،وزیر کار آلمان فدرال از حزب
سوســیال دموکرات آلمان (اس پی دی) بر روی این
قانون کار کند.
قرار است که در این قانون محدودیت اقامت در یک
محل مشخص برای آوارگان ثبت شود .دیمزیر گفت،
ما نمی خواهیم که پناهنــدگان در آلمان در انزوا از
جامعه زندگی کنند.به این خاطر به گفته دیمزیر باید
براساس قانون ،پناهجویانی هم که پناهندگی شان به
رسمیت شناخته شده است ،در منطقه ای بمانند که
«از نظر ما به حیث دولت صحیح است و نه آن جایی
که از نظر آوارگان درســت است» .وزیر داخله آلمان
در ادامه گفت که این وضعیت باید تا زمانی ادامه پیدا
کند که آوارگان بتوانند قادر به تامین معیشــت شان
باشند( .دویچه وله)

تعقیب و شکار تروریستان در
سراسر اروپا ادامه دارد

بعد از حمالت در پاریس و بروکســل
مقامــات امنیتی اروپا در جســتجوی
حداقل هشــت مظنون هستند .دولت
آلمان تاکنون هیچ شواهدی از احتمال
حمالت برنامه ریزی شده در این کشور
در دست ندارد.
روزنامــه آلمانی»ولــت ام زونتاگ» با
اســتناد به معلومــات ادارات امنیتی
گزارش داده است که مظنونان احتمالی
ترور یا حامیان اســام گــرای عمدتا
فرانســوی و بلجیمی یا باید در سوریه
اقامت داشته باشــند و یا در جایی در
اروپا در حال فرار می باشند.
افراط گرایان مورد پیگرد ،شامل افراد
ارتباطــی با صالح عبدالســام طراح
حمالت پاریــس و عبدالحمید اباعود
مظنون اصلــی برای طراحی حمالت در
بلجیم می باشند .پولیس جنایی آلمان
فدرال نیز در این تحقیقات سهیم شده
است.
روزنامــه آلمانی «ولــت ام زونتاگ»
بنابر نتایج تحقیقات فرانســه و بلجیم

با زیهای جام جهانی کریکت؛

افغانستان وستاندیز را شکست داد

افغانســتان در آخریــن بــازی خود در
رقابتهای جام جهانــی کریکت ۲۰دور در
هند ،وستاندیز را شکست داد.
افغانســتان آغازگــر بازی روزیکشــنبه
بود .وستاندیز توانســت با سرعت زیاد،
بازیکنهای مهم تیم افغانســتان را از بازی
حذف کند.
این کشور در  ۲۰دور ،با از دست دادن هفت
بازیکن ،تنهــا  ۱۲۴را هدف برای تیم رقیب
تعیین کرد.
محمد اشــرف غنــی ،رئیــس جمهوری
افغانستان و عبداهلل عبداهلل ،رئیس اجرایی
این کشور پیروزی تیم افغانستان را تبریک
گفته اند.
ی بازیهای
تیم وســتاندیز که در ردهبند 

بیست دور ،مقام دوم را دارد ۱۲۴ ،را چالش
بزرگی فرا راه خود نمیدانست.
ولی این تیم تنها توانست  ۱۱۷امتیاز بگیرد
و میدان را به افغانســتان تــازه به میدان
رسیده ،واگذار کند.
این نخســتین بــازی تیم افغانســتان با
تیم وســتاندیز بود و همچنین نخستین
پیروزی افغانستان در برابر یک عضو دایمی
فدراسیون کریکت.
نجیباهلل جدران ،عنــوان بهترین بازیکن
رقابت را از خود کرد.
اصغر استانکزی ،کاپیتان و انضما م الحق ،سر
مربی تیم افغانستان اند.
افغانستان در مرحله راهیابی که در  ۸مارچ
آغاز شــد ،در گروه ب ،با ســه تیم رقابت

داشت .این کشــور با درخشش فوقالعاده
هم گروههای خود را مانند اسکاتلند ،هانگ
کانگ و زیمبابوه را شکســت داد و به دور
بعدی مسابقات راه یافت.
در مرحله بعدی ،افغانستان قرار شد با چهار
م ثابت فدراسیون کریکت ،به
تیم از ده ابرتی 
رقابت به پردازد.
در این دور بازیها ،افغانستان در گروه  ،۱با
تیمهای بزرگی مانند ســریالنکا که مدافع
قهرمانی است ،آفریقای جنوبی ،انگلستان
و وستاندیز به رقابت پرداخت.
افغانستان نتوانست هیجان ایجاد کرده در
بازیهای دور نخســت را ادامه دهد ولی در
آخرین رقابت ،پیروز بازی با وستاندیز ،تیم
قدرتمند جهان کریکت شد( .بی بی سی)

پیشنهاد وسوسهانگیز سعودیها به
سرمربی رم

ســران فدراسیون فوتبال عربستان به جذب اســپالتی سرمربی رم تمایل
دارند و حاضر هســتند که برای جذب این مربی موفق باالترین رقم تاریخ
خود را به او پیشنهاد دهند.
به نقل از روزنامه السبق عربستان ،فوتبال عربستان مدتها است که در آسیا
با بحران مواجه شده اســت .حتی مربیان بزرگی چون فرانک رایکارد هم
نتوانســتند با تیم ملی فوتبال عربستان نتایج خوبی به دست آوردند و این
تیم حتی نتوانســت به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی  2014راه پیدا کند
که این بزرگ ترین ناکامی در تاریخ فوتبال عربستان بود.
سعودیها برای بازگشت به روزهای اوج خود به سراغ فان مارویک سرمربی
سرشناس هلندی رفتند که ســابقه نایب قهرمانی با تیم ملی فوتبال هالند
در جام جهانی  2010را در کارنامه داشت اما این مربی باتجربه هم نتوانسته
انتظارات را برآورده کند و خبرهای زیادی درباره احتمال اخراج او به گوش
می رسد.
رسانه های ســعودی اعالم کردند که سران فدراسیون فوتبال این کشور به
دنبال جذب اسپالتی ســرمربی رم هستند و حاضر هستند برای جذب این
مربی باتجربه و بزرگ رقم بسیار باالیی را پرداخت کنند.
روزنامه السبق عربستان نوشت که فدراسیون فوتبال این کشور حاضر است
تا اســپالتی را با رقمی که باالترین میزان در تاریخ فوتبال عربستان است
جذب کند .این درحالی است که رئیس فدراسیون تاکید کرد که هیچ مذاکره
ای با سرمربی رم نداشته است.

نوشته اســت که فرد هسته ای گروه
تروریستی در اروپا از گروه تروریستی
«دولت اســامی» یــا داعش محمد
بالقید الجزایری بوده است که در یک
عملیات نیروهای پولیس در بلحیم به
ضرب گلوله کشــته شده است .گفته
می شود او مشترکا با نجیم العشراوی
بمب ســاز و حمله کننده بروکســل
فرماندهی تروریست های حمله کننده
پاریس ازبلجیم را توسط تلفن آموزش
و هماهنگ کرده اســت .در حمالت
پاریس در  13نوامبر  2015در چندین
حمله  130نفر کشته و بیش از  350نفر
دیگر زخمی شدند .سه شنبه گذشته
دو حملــه کننده در میــدان هوایی
بروکسل خود را منفجر کردند .تقریبا
یک ساعت بعد یک مهاجم دیگر یک
حمله انتحاری در یک ایستگاه قطار در
منطقه اروپایی در بروکسل در پایتحت
بلجیم انجام داد .در این حمالت  31نفر
کشــته و حدود  300نفر دیگر زخمی
شدند( .دویچه وله)

مسی :موفقیتم را مدیون
رایکارد هستم

ستاره ارجنتینی بارسلونا فرانک رایکارد را تاثیر گذارترین سرمربی خود
می داند .او تاکید کرد که به دنبال جدایی از بارسلونا نیست اما به بازی در
لیگ جزیره و رقابت های سری  Aعالقه دارد.
به نقل از شــبکه تلویزیونی « MBCمصر» ،لیونل مسی یکی از بهترین
بازیکنان تاریخ مســتطیل سبز به شــمار می آید .او با پیراهن بارسلونا
افتخارات زیادی به دست آورده و با توجه به سن و سالی که دارد می تواند
رکوردهای جاودانه ای را به نام خود به ثبت رساند.
مسی در گفت و گویی که با شبکه تلویزیونی « »MBCمصر داشت درباره
موضوعــات زیادی صحبت کرد .او درباره این ســوال که آیا به جدایی از
بارسلونا فکر می کند ،پاسخ داد :نه ،در شــرایط کنونی تنها به بارسلونا
فکر می کنم و دوست دارم در این تیم فوتبال خود را ادامه دهم اما آینده
مشخص نیست و کسی نمی داند چه اتفاقاتی قرار است که رخ دهد .باید
بگویم که به بازی در لیگ جزیره و رقابت های سری  Aعالقه دارم.
او درباره تاثیر گذارترین مربــی خود گفت :من با مربیان زیادی کار کرده
ام اما باید بگویم که خود را مدیون فرانک رایکارد می دانم .از نظر فنی او
تاثیر گذارترین مربی من بوده اســت و اگر رایکارد نبود شاید االن من هم
در بارسلونا نبودم.

پیروزی اوکالهوما برابر
سنآنتونیو در NBA

«دو هفتۀ دیگر به مسابقات مقدماتی المپیک مانده
اما هزینۀ سفر نداریم»
مسووالن فدراســیون تکواندو ،با انتقاد از
ریاســت تربیت بدنی و ورزش ،می گویند
که تیم افغانستان برای شرکت در مسابقات
مقدماتی المپیک برازیل آماده شــده؛ اما
تا کنون این ریاســت هزینۀ آن را پرداخت
نکرده است .بشــیر تره کی سرمربی تیم
ملی تکواندو ،به آژانس خبری پژواک گفت
که ریاســت تربیت بدنی ،در زمینۀ اعزام
ورزشکاران به مسابقات بین المللی ،برخورد
سلیقه یی و دوگانه دارد .وی افزود۱۸« :روز
دیگر به بازی های مقدماتی المپیک برازیل
که مهم ترین رویداد ورزشــی جهان است
باقی مانده ،ولی ریاســت تربیت بدنی حتی

حاضر به پرداخت تکت طیارۀ بازیکنان تیم
فدراسیون تکواندو نیست».
تره کی هشــدار داد چنانچه هزینۀ تکت
طیاره و مصارف دیگر سفر تیم هشت نفری
که شــامل چهار وزرشــکار ،دو مربی و دو
همکار آنان است ،فراهم نشود ،افغانستان
از تالش برای کسب سهمیه المپیک برازیل
بازخواهد ماند .رئیس فدراســیون تکواندو
افزود« :تکواندو ،یگانه ورزشــی است که
بیرق افغانســتان را تا کنون در مسابقات
المپیک بــه اهتراز درآورده و چندین مدال
را کســب کرده؛ اما حکومــت تنها بخاطر
تقویت دو  -ســه فدراسیون کار می کند و

به تکواندو بی توجه است».
بنابر معلومات وی ،افغانستان در مسابقات
مقدماتــی المپیــک  ۲۰۱۸برازیل که قرار
است تا ســه هفته دیگر در فلیپین برگزار
شود ،چهار ســهمیه دارد که شامل دو مرد
و دو زن می شود و باید برای کسب سهمیه
المپیک ،در این مســابقات حضور یابد .وی
گفت« :آقای رئیس جمهور! ما برای کســب
ســهمیه المپیک می رویــم ،ولی دگروال
صاحب خیری که اهل ورزش نیســت و به
حکم شــما مقرر گردیده ،کارها را در قبضه
ظالمانۀ خویش گرفته اســت و ما پول تکت
طیاره نداریم( ».پژواک)

در ادامه لیگ  NBAکلیولند و اوکالهوما به بردی دیگر رسیدند.
در ادامه رقابتهای لیگ بســکتبال حرفهای آمریکا ( ،)NBAبامداد دیروز
 ١٠مســابقه برگزار شد که در حساس ترین مســابقه اوکالهوماسیتی با
درخشــش کوین دورانت با نتیجه  ١١١بر  ٩٢ســن آنتونیو را مغلوب کرد.
دورانت باکسب  ٣١امتیاز و  ١٠ریباند ستاره میدان بود.
در دیگر دیدارها ،کلیولند  ١٠٧بر  ٩٣نیویورک را شکســت داد ،شیکاگو
بولز  ١١١بر  ٨٩برابر اورالندو مغلوب شــد ،تورنتو  ١١٥بر  ٩١نیواورالن را
شکســت داد و فیالدلفیا شکســتی دیگر را تجربه کرد و  ١٠٨بر  ١٠٥به
پورتلند باخت.
نتایج دیگر دیدارها:
بروکلین _١٠٢فینیکس ٩٩
شارلوت  _ ١١٥میلواکی ٩١
یوتا  _ ٩٣مینه سوتا ٨٤
آتالنتا  _ ١١٢دیتروید ٩٥
ایندیانا  _ ١١٠بروکلین ١٢٠

