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مقامهای هند :بعید است
اجساد بیشتری زیر ویرانههای
پل فرو ریخته باشند

پولیس شــهر کلکته در هند میگوید بعید است که بتواند
از ویرانههای پلی که پنجشــنبه شــب فروریخت ،اجساد
بیشــتری پیدا کند .گفته میشود در اثر این حادثه دست
کم  ۲۴نفر کشته و حدود یک صد نفر دیگر مجروح شدهاند.
ماموران امداد در طول پنجشنبه شب در حال جستجو در
ویرانهها بودند.
این پل که قرار است دو کیلومتر طول داشته باشد ،از سال
 ۲۰۰۹در دست احداث بوده است.
سروزیر ایالت بنگال غربی گفته است با افرادی که در این
زمینه مسئولیت داشتهاند ،به شدت برخورد خواهد شد.
در هند ،اســتانداردها و مقررات ایمنی ساختمانسازی در
خیلی از موارد رعایت نمیشود .منطقهای که این پل در آن
واقع شده ،از شلوغترین محالت شهر کلکته است و کلکته
از شلوغترین شهرهای هند است( .بی بی سی)

شبکه تلویزیونی العربیه دفترش
را در لبنان تعطیل کرد

شــبکه تلویزیونی العربیه که متعلق به عربستان سعودی
است در اقدامی غیرمنتظره دفتر خود را در بیروت ،پایتخت
لبنان تعطیل کرده و  ۲۷کارمند آن را بیکار شدهاند.
این اقدام در بحبوحه افزایش تنش های سیاســی بین دو
کشور عربستان و لبنان صورت گرفته است.
العربیه نگرانی نسبت به امنیت کارکنانش را دلیل این اقدام
عنوان کرده است.
عربستان پیشتر کمک سه میلیارد دالری نظامی این کشور
به لبنان را به حالت تعلیق درآورد.
در آن زمان گفته شــد که این اقدام به این دلیل که لبنان
حمله به ســفارتخانه عربستان در تهران را محکوم نکرده،
صورت گرفته است.
دولت عربستان نگران نفوذ رو به افزایش جنبش حزب اهلل
است که از گروههای نزدیک به ایران است.
شــبکه تلویزیونی العربیه یکی از شــبکه های عرب زبان
خاورمیانه است( .بی بی سی)

دو نفر از مقامات ارشد برازیل
از مقام خود استعفا کردند

در پی اتهامات فســاد مالی که شامل سیاستمداران و تجار
بزرگ برازیل شده است ،دو نفر دیگر از مقامات ارشد این
کشور از سمت خود استعفا کردهاند.
جورج هیلتــون ،وزیر ورزش و کلنل آدیلســون موریرا،
مسئول سازماندهی امنیت مسابقات المپیک تابستانی در
در شــرایطی که فقط چهار ماه دیگر تا زمان برگزاری این
مســابقات در ریودوژانیرو باقی مانده است ،از مقام خود
کنارهگیری کردهاند.
ایــن ،تازهترین موارد کنارهگیری از دولت دیلما روســف،
رئیس جمهور برازیل است که به علت رسوایی مالی و رکود
شدید ،احتماال با استیضاح روبرو است.
طبق گزارش رسانه های داخلی کلنل موریرا ،رئیس سازمان
نیروهای ملی و امنیت عمومی که مسئولیت برقراری امنیت
در ورزشگاههای کشور در طول مسابقات را بر عهده دارد،
در ایمیلی به اعضای این سازمان ،از خانم روسف و بسیاری
از مقامات ارشد انتقاد کرده است .مقامهای برازیل میگویند
که سازماندهی مســابقات المپیک تحت تاثیر کنارهگیری
این دو نفر قرار نخواهد گرفت( .دویچه وله)

تمایل اردوغان برای میانجیگری میان ایران و عربستان

نخست وزیر عراق
کابینه جدید معرفی کرد
کرده است .این اعضا بر اساس معیارهای
حرفهــای و کارایی و همچنین داشــتن
صداقت انتخاب شــدهاند .پیش از این
اعضای کابینه عراق به احزاب و گروههای
سیاسی وابسته بودند.
در چند روز گذشــته هزاران عراقی در
مقابل ورودی منطقه ســبز بغداد که مقر
اغلب نهادهای دولتی اســت اعتراضات
خود را ادامه دادند .آنها از نخســت وزیر
خواستند که هر چه زودتر اصالحاتی انجام
دهد و علیه فســاد در عراق دست به کار
شود .مقتدی صدر ،یکی از رهبران شیعه
در عراق از روز یکشنبه از طرفداران خود
خواســته بود که در مقابل ورودی منطقه
سبز بغداد به اعتراض نشسته دست زنند.
وی اعالم کرده بود که هدف از این حرکت
اعتراضی ،فشــار به دولت حیدر عبادی
برای انجام اصالحات ضروری سیاسی در
ساختار دولت و کشور است( .دویچه وله)

طراحی لباس ویژه برای تیم ملی
فوتبال زنان افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان اعالم کرده که با همکاری
شرکت هومل( )Hummelدنمارک ،لباس ویژه برای تیم
ملی فوتبال مردان و زنان این کشور طراحی کرده است.
بر روی پیراهنهای تیم ملی مردان و زنان افغانســتان
عکس شیر طراحی شده که فدراسیون فوتبال افغانستان
گفته به دلیل جذابیت آن است.
پیراهن تیم ملی فوتبال افغانستان برای زنان و مردان در
دو رنگ قرمز و سفید طراحی شده است.
کریستین ســندی ،رئیس شرکت هومل درباره این لباس
گفته که زنان افغانســتان مجبورند و یا بسیاری از آنها
میخواهند حجاب داشته باشند.
او گفته اســت که این شرکت یک لباس شیک و عالی را
برای فوتبال زنان افغانستان طراحی کرده و میخواهد که
به این ترتیب دختران افغانستان به ورزش تشویق شوند.
او در ادامه افزوده که این شرکت در کل ،فوتبال افغانستان
را در بخش لباس حمایت میکند.
ســید علی کاظمی ،ســخنگوی فدراســیون فوتبال
افغانستان به بیبیسی گفت که هدف از طراحی این لباس
فراهم کردن لباس پوشــیده به دختران اســت و این به
معنی اجباری کردن استفاده از لباس پوشیده در فوتبال
افغانستان برای زنان نیست.
قبال از این نیز شــماری از زنان فوتبالیست افغانستان در

عربستان برای کاهش تنشها تماسهایی با یکدیگر دارند
و او در سفر اخیر محمد جواد ظریف به ترکیه دیدگاههایش
را به صراحت بیان کرده است.
بحران سوریه و یمن از مهمترین موضوعهای مورد اختالف
میان ایران و عربستان به شمار میروند و مواضع آنکارا در
مورد این کشور به ریاض نزدیکتر است.
تالشهای ترکیه و ایران برای تفاهم بر سر برخی بحرانهای
منطقه تا کنون بینتیجه بوده اســت .اردوغان در این باره
گفت« :آرزوی ترکیه این بود که دو کشور بتوانند با یکدیگر
در تامین صلح عراق و سوریه حرکت کنند».
صباح زنگنه ،کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید بحران
سوریه تاثیر زیادی در «تخریب روابط و ایجاد فاصله میان
ایران و عربستان» داشته است.
جمهوری اســامی از معدود حامیان رژیم بشــار اسد در
منطقه محسوب میشود و عربســتان و ترکیه از مخالفان
دولت سوریه پشتیبانی میکنند( .دویچه وله)

یک کارشــناس مســائل منطقه میگوید چنانچه بحران
سوریه و یمن حل شود امکان بهبود روابط ایران و عربستان
در ســال  ۹۵افزایش مییابد .اردوغان ترکیه را «بهترین
گزینه» برای میانجیگری میان تهران و ریاض خوانده است.
رئیس جمهور ترکیه در حاشیه نشست امنیت هستهای در
واشنگتن ،در همایشی که در موسسه بروکینگز برگزار شد
خاطر نشان کرد که آمادگی و تمایل این کشور برای کمک
به رفع تنشهــای موجود میان تهران و ریاض را به آگاهی
مقامهای ایران رسانده است.
خبرگــزاری دولتی ایرنا ،به نقل از رجــب طیب اردوغان
نوشت« :بر این باورم که در این فرآیند ،سالمترین میانجی
برای رفع نامالیمات سیاسی بین دو کشور ایران و عربستان
میتواند ترکیه باشد ،چرا که منطقه به یک حوزه صلح نیاز
دارد ،ولی رهیافتهای مذهبی مشکلآفرین شده که باعث
تاســف اســت ».اردوغان در همایش «آزمونهای جهانی
و اهــداف  ۲۰۲۳ترکیه» گفت که وزیــران خارجه ایران و

اعتراض هــزاران عراقی علیه دولت این
کشــور حیدر عبادی ،نخست وزیر عراق
را مجبور کرد اعضای کابینه خود را تغییر
دهد .همــه اعضای جدیــد کابینه نه از
احزاب سیاسی ،بلکه از میان تکنوکراتها
انتخاب شدهاند.
تظاهرات مردم در بغداد و فشــار افکار
عمومی حیدر عبادی ،نخست وزیر عراق
را مجبور کرد واکنش نشــان دهد و ۱۴
عضو کابینــه جدید دولت خود را از میان
تکنوکراتهــا انتخاب کنــد .کابینه قبلی
عبادی  ۲۱عضو داشت.
تلویزیــون دولتی عراق روز پنجشــنبه
گزارش داد که در میــان اعضای کابینه
جدید عبادی فقــط وزرای دفاع و داخله
در پســتهای خود ابقا شدهاند .در بیانیه
دفتر نخســتوزیری عراق در این رابطه
آمده است که نخســتوزیر کابینه قبلی
خود را با اعضای تکنوکرات جدید تعویض

مســابقات داخلی و خارجی گاهی نیمهپوشیده به میدان
میآمدند.
تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در سالهای گذشته رشد
قابل مالحظه ای داشته است .این تیم در مسابقات بانوان
کشورهای جنوب آسیا برای نخستین بار در سال  ۲۰۱۰در
بنگالدش حضور داشت و نتوانست از مرحله گروهی این
رقابتها صعود کند.
در سال  ۲۰۱۲در ســریالنکا توانست با شکست چهار بر
صفر بر پاکستان ،تســاوی مقابل مالدیو به مرحله نیمه
نهایی راه یابد و مقام چهارم را در این مسابقات به دست
آورد.
تیم ملــی فوتبال زنان افغانســتان قبــل از حضور در
مسابقات کشورهای جنوب آســیا در سال  ۲۰۱۲در یک
دیدار دوستانه به مصاف تیم زنان قطر در شهر دوحه رفت
و توانست این تیم را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد.
این تیم در سال  ۲۰۱۴در مسابقات زنان کشورهای جنوب
آسیا با توجه به اینکه  ۹بازیکن این تیم از میان افغانهای
مقیم کشــورهای ایران ،آمریکا و اروپایی انتخاب شده
بودند و  ۱۱بازیکن دیگرش از باشگاههای فوتبال در داخل
افغانستان ،نتوانست نتیجه قابل قبول کسب کند.
ت سنگین از حریفانش بنگالدش،
تیم افغانستان با شکس 
مالدیو و هند مرحله گروهی را ترک کرد( .بی بی سی)

کوریای شمالی یک موشک
دیگر آزمایش کرد

ارتش کوریای جنوبی می گوید کوریای شــمالی یک
موشک بالستیک دیگر از سواحل شرقی خود به دریا
پرتاب کرده است .پرتاب این موشک در زمانی صورت
گرفته که باراک اوباما ،رییس جمهور آمریکا میزبان
یک اجالس هستهای در واشنگتن است .این اجالس
بر موضوع امنیت هســته ای در جهان تمرکز دارد و
چین از جمله کشــورهای حاضر در آن است .موشک
بالستیکی که گفته میشود کوریای شمالی آزمایش
کرده ،تــازه ترین مورد از یک رشــته آزمایشهای
موشکی این کشــور است که باعث تشدید تنشهای
منطقه شده است .کوریای شمالی در ماههای اخیر یک
بمب هیدروژنی نیز آزمایش کرده است .آزمایش اتمی
روز  ۶جنوری و پرتاب ماهواره در روز  ۷فبروری ناقض
تحریم های جاری ســازمان ملل تشخیص داده شده

اســت .از آن زمان ،سازمان ملل و آمریکا تحریمهای
تازهای علیه کوریای شمالی وضع کردهاند .تدابیر تازه
سازمان ملل با حمایت چین تدوین شده و بنابه گزارش
ها حاصل دو ماه مذاکرات میان پکن و واشنگتن بوده
است .آقای اوباما در اجالس واشنگتن گفت که آمریکا
و چین هــر دو میخواهند که شــبهجزیره کوریای
عاری از تســلیحات هستهای باشد و برای جلوگیری
از آزمایش های موشکی بیشتر کوریای شمالی با هم
همکاری خواهند کرد .شی جینپینگ ،رییس جمهور
چین نیز گفت اجرای کامــل و جدی تحریمها علیه
کوریای شمالی ،موضوعی حیاتی است.
روسیه که دومین قدرت هســتهای جهان است ،در
اجالس واشنگتن شرکت نکرد( .بی بی سی)

بوفون :تا  40سالگی فوتبال
بازی میکنم

دروازهبان تیم ملی ایتالیــا و یوونتوس میگوید تا 40
ســالگی قصد دارد فوتبال بازی کنــد و برنامهای برای
بازنشســتگی در حال حاضر ندارد .بــه نقل از فوتبال
ایتالیا ،جان لوئیجی بوفون دروازهبان با تجربه تیم ملی
ایتالیا و یوونتوس همچنان روزهــای خوب خودش را
ادامه داده است و توانسته عملکرد خوبش را ادامه دهد.
ایتالیا در جام جهانی  2006توانســت به عنوان قهرمانی
در جام جهانی دست یابد و اکنون بعد از چند سالی که
از این اتفاق گذشــته است ،تمام بازیکنان ایتالیا به جز
بوفون از تیم ملی کنار رفتند .بوفون  38ســاله عنوان
کرد که میخواهد تا  2سال دیگر فوتبال را ادامه دهد و
بعد از آن به دوران مربیگری روی خواهد آورد .او درباره
برنامه و اهداف خود در این فصل گفت :من برای زندگی
در اینجا میمانم .میخواهم تا  40سالگی در این سطح
بمانم .اگر شور و اشتیاق همیشگی را هم نداشته باشم،
قطعا تصمیم دیگری خواهم گرفت ولی هنوز هم این شور
و اشتیاق با من است و میخواهم به فوتبال ادامه دهم.

زاگالو :نیمار هنوز بالغ
نشده است

ســرمربی ســابق تیم ملی برازیل به انتقــاد از برخی
رفتارهای بازیکنان برازیل پرداخت و عنوان کرد نیمار
هنوز بالغ نشده است .نیمار که یکی از بهترین گلزنان
برازیل بوده است بعضی مواقع با حاشیههایی روبرو شده
اســت .درگیری او در کوپا آمه ریکا با بازیکنان کلمبیا
باعث شــد او چند بازی از همراهی تیمش محروم شود
و برازیل حذف شود و در جام جهانی نیز با مصدومیتی
که داشت باعث شد تا آلمان با نتیجه پرگل برازیل را در
خانه شکســت دهد .زاگالو در جامهای جهانی  1958و
 1962همراه برازیل در جام جهانی توانست به قهرمانی
در جام جهانی برســد .او همچنین در جام جهانی 1970
هدایت برازیل را در کسب قهرمانی جام جهانی بر عهده
داشت و از شخصیتهای بزرگ فوتبالی در برازیل است.
او درباره حاشــیههای بازیکنان برازیلی گفت :متاسفانه
شــاهد ادامه این مشکل در بازیکنان برازیلی هستیم و
این مشــکل دیده شده است که آنها نمیتوانند به رشد
خود ادامه دهند و اکنون این شرایط برای نیمار به وجود
آمده است .او باید درک کند که چه جایگاهی برای تیم
ملــی برازیل دارد .او بلوغ کافی برای تیم ملی برازیل را
ندارد و مشخص است که هنوز نتوانسته به بلوغ برسد.

محرومیت  8جلسهای برای
مقلد لوئیس سوارس!

واران ال کالسیکو را از دست داد

مدافع فرانســوی رئال مادرید به دلیل مصدومیت دیدار
حساس امشب تیمش را از دست داد.
رئال مادرید و بارسلونا امروز در دیداری حساس از اللیگا
اسپانیا برابر هم به میدان خواهند رفت .در این دیدار رافائل
واران به دلیل مصدومیت نمیتواند برای تیمش به میدان
برود .او در تمرینات رئال مادرید دچار مصدومیت شــد و

پس از تایید پزشک باشگاه رئال مادرید مشخص شد که او
نمیتواند در دیدار برابر بارسلونا به میدان برود.
همچنین تونی کروس هافبک آلمانی و تاثیرگذار رئال که
کمی دچار مصدومیت شده بود ،مشکلی برای همراهی رئال
در بازی برابر بارســلونا ندارد و می تواند در این دیدار به
میدان برود.
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مهاجــم لیدزیونایتد که به تقلید از لوئیس ســوارس
بازیکن حریف را گاز گرفت با  8جلســه محرومیت از
همراهی تیمش روبرو شده است .به نقل از سان ،لوئیس
ســوارس مهاجم بداخالق اروگوئهای در جام جهانی با
گازگرفتن بازیکن تیم ملی ایتالیا یکی از اتفاقات عجیب
جام جهانی را به نام خود ثبت کرد که به شدت از سوی
فیفا جریمه شــد و این بازیکن برای تقریبا  2ســال از
همراهی تیم ملی کشــورش دور ماند .سلیمان دوکارا
مهاجم لیدزیونایتد در لیگ دسته یک انگلیس فرناندو
امورابیتا مدافع فوالم را گاز گرفت و کار غیرورزشــی
لوئیس ســوارس را تقلید کرد که باعث شد این مهاجم
با  8جلسه محرومیت روبرو شود .دوکارا عملکرد نسبتا
خوبی در لیدزیونایتد داشــته است و تاکنون  5گل در
این فصل به ثمر رسانده است .او اکنون بعد از  8جلسه
محرومیت که از طــرف اتحادیه فوتبال انگلیس برای او
تصویب شده باید  5هزار پوند پرداخت کند.

هرج و مرج در اردوگاههای
پناهجویی یونان

پارلمان یونان در حال بررسی الیحهای
اســت که اخراج پناهجویــان از خاک
این کشــور را قانونی میسازد .همزمان
کشمکشهایی در اردوگاههای این کشور
بین آوارگان جریــان دارد .بحث اخراج
پناهجویان میتواند به درگیریها دامن
بزند .نمایندگان پارلمان یونان در صددند
الیحهای قانونی برای بازگرداندن گروهی
از پناهجویان حاضر در این کشور تهیه
کنند .بحثهای کنونی در راستای توافق
اتحادیه اروپا و ترکیه اســت که بیستم
مارچ امضا شد .بر اساس این توافق ،آن
دســته از پناهجویان و آوارگانی که پس
از بیستم مارچ به صورت غیرقانونی وارد
ترکیه یا یونان شده باشند ،عودت داده
میشوند و مجبورند خاک این کشورها را
ترک کنند .قبل از این توافق ،جنگزدگان
و پناهجویان حق داشــتند که با اتکاء
به برخی اســتثناها همچنان در یونان
بمانند .اکنون فقط کسی استثنا میشود
که ثابت کند در صورت عودت به ترکیه
تحت پیگرد قرار میگیرد .قرار اســت

روند بازگرداندن پناهجویان از دوشنبه
شروع شود.
محافــل نزدیک به کمیســیون اروپا
میگوینــد آتــن و آنــکارا در تالش
مشــترک برای اخراج اولین دسته ۵۰۰
نفره پناهجویــان از جزایر دریای اژه
هستند.
احمد داوداوغلو ،نخست وزیر ترکیه در
یک گفتوگوی تلویزیونی تایید کرد که
کار جابهجایــی و بازگرداندن آوارگان
طبق برنامه پیشبینی شده آغاز خواهد
شــد .در اقدامی متقابل ،قرار اســت
کشــورهای اروپایی ،هر کدام به ازای
یک پناهجوی بازگردانده شده ،پذیرش
یک جنگزد ه ســوری را تقبل کند اما
شرط این پذیرش آن است که آوارگان
سوری به طور قانونی وارد ترکیه شده
باشــند .ســقف پذیرش جنگزدگان
سوری ۷۲هزار نفر تعیین شده و ترکیه
حمایتهای مالی الزم را نیز برای تامین
نیازمندیهای این پناهجویان دریافت
خواهد کرد( .دویچه وله)

پاکستان پالن میزبانی از
تیم ملی کرکت افغانستان را لغو کرد

پاکســتان این پالن را که می خواســت در ماه اپریل
میزبان تیم ملی کرکت افغانستان باشد ،لغو نمود.
سخنگوی کرکت بورد پاکستان امجد بتی به خبرگزاری
اسوشیتد پرس گفته است آنها باز هم با مقامات کرکت
بورد افغانســتان در این مورد صحبت می کنند ،ولی در
حال حاضر بخاطر امنیت خراب در پاکســتان این بازی
ها لغو شده اند .کرکت بورد پاکستان قب ً
ال گفته بود می

خواهد تیم ملی کرکت افغانســتان را برای بازی به این
کشور دعوت نماید تا ســه بازی یک روزه را در الهور و
کراچــی انجام بدهند و یک بازی چهار روزه را با تیم الف
پاکستان پیش ببرند .پاکستان می گوید که بخاطر حمله
انتحاری روز یکشنبه در الهور سفر بازی کنان افغان را به
تعویق انداخته است .در انفجار الهور بیش از  70نفر کشته
و بیش از  300نفر دیگر مجروح شدند( .رادیو آزادی)

زیدان :پیروزی در ال کالسیکو آسان نیست

سرمربی رئال مادرید شکست بارسلونا را آسان نمیداند.
به نقل از آس ،رئال مادرید فرداشــب در هفته ســی و
یکم اللیگا مهمان بارســلونا است .زین الدین زیدان که
اولین ال کالســیکو خود را تجربه میکند پیش از بازی
گفت :برای پیــروزی در همه بازیها به میدان میرویم.
خود را خیلی خوب آمــاده کردیم .برخی از بازیکنان را
به علت حضور در اردوهای تیم ملی در اختیار نداشتیم.
مثل همیشــه تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت.
میتوانیم سه امتیاز بازی را کسب کنیم و برای رسیدن
به آن تالش میکنیم.
ســرمربی رئال مادرید در ادامه افزود :این بازی برای ما
یک امتحان نیست .به روش و هدف خود ادامه میدهیم.
این دیدار با دیگر بازیها تفاوت دارد و مهم است .مردم
به دیدن چنین بازیهایی عالقهمند هســتند .شــانس
این را داشــتم که از نزدیک شاهد این دیدار باشم و از
این بابت خوشــحالم .او درباره شکست چهار بر صفر
در دیدار رفت گفت :همه چیز گذشــته است و تنها به

بازی پیشرو فکر میکنیم .دیدار امروز بازی دیگری است
و باید با برد آن را پشــت ســر بگذاریم .زیدان درمورد
پنالتیهای از دست رفته کریستیانو رونالدو گفت :نگران
این موضوع نیستم چون بخشــی از فوتبال است .او نیز
نگران نیست چون در نیمه دوم گلزنی کرد و در ضربههای
آزاد در تیــم ملی خوب کار کرد 10 .ســال از آخرین ال
کالسیکو زیدان میگذرد .سرمربی مادرید در این رابطه
اظهار کرد :امروز بیش از یک بازی فوتبال نیســت .همه
بازیکنانمان باید اینچنین فکر کنند .میخواهیم از بازی
برابر بازیکنان خوب لذت ببریــم .زیدان درمورد کریم
بنزما و نبود او در تیم ملی فرانســه برای بازیهای یورو
اظهار کرد :نمیخواهم از پاســخ به این سوال امتناع کنم
اما اکنون به این موضوع فکر نمیکنم و تنها به بازی امروز
میاندیشم و اینکه او چه کمکی میتواند به تیم کند .باید
منتظر باشیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد
ولی من همچون از قابلیتهایش آگاه هستم .با این حال
تنها به اثر گذاری او در مادرید فکر میکنم.

