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یک گور دسته جمعی در شهر
پالمیرا کشف شد

ارتش ســوریه از پیدا شدن یک گور دسته جمعی در شهر
پالمیرا خبر داده است .براســاس این گزارش در این گور
حدود  ۴۰جســد پیدا شده اســت .نیروهای دولت سوریه
موفق شدند که در اوایل هفته گذشته این شهر را از کنترل
نیروهای گروه موسوم به دولت اسالمی(داعش) خارج کنند.
یک منبع نظامی دولت ســوریه به خبرگزاری فرانسه گفته
است که اجساد شماری زن و کودک درمیان کشتهشدگان
هســتند .برخی از اجساد سرشــان را از تن جدا کرده و
تعدادی دیگر هم به ضرب گلوله کشته شدهاند.
اجســاد این افراد به یک شــفاخانه نظامی درشهر حمص
منتقل شــده است .گزارش شــده که هویت برخی از این
قربانیان مشخص شده است .هفته گذشته ارتش سوریه با
پشتیبانی هوایی نیروهای روسیه توانستند این شهر را که
حدود یکسال در تصرف نیروهای داعش بود ،به کنترل خود
در آورند .به گفته گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن
در بریتانیا است ،داعش در مدت اشغال این شهر دست کم
 ۲۸۰نفر را به قتل رساند .این گروه همچنین خساراتی را به
برخی از مناطق باستانی این شهر وارد کرد( .بی بی سی)

صالح عبدالسالم :نخواستم
خودم را در پاریس منفجر کنم

مظنون اصلی حمالت تروریستی پاریس ،صالح عبدالسالم
به برادرش گفته اســت حاضر نشــده در پاریس خود را
منفجر کند و اگر ایــن کار را کرده بود تعداد بیشــتری
کشــته میشــدند .او برای همکاری با مقامات فرانسوی
اعالم آمادگی کرده اســت .محمد عبدالسالم ،برادر صالح
عبدالسالم میگوید برادر او در جریان حمالت تروریستی
«دولت اســامی» در پاریس داوطلبانه تصمیم گرفته خود
را منفجر نکند .در این حمالت  ۱۳۰نفر کشته شدند .صالح
عبدالسالم که در زندانی در شمال بلجیم نگهداری میشود
در مالقات با برادرش دیدار جمعه به او گفته اســت« :اگر
میخواستم خودم را منفجر کنم ،شــمار قربانیها خیلی
بیشتر بود».
صالح عبدالســام پس از چهار ماه جســتجو در بروکسل
بازداشت شــد .او در نخستین بازپرسی به ماموران پولیس
بلجیم گفته بود که قصد داشــته خود را در پاریس منفجر
کند ،اما سپس از این کار منصرف شده است.
با این حال او احتماأل نقشی کلیدی در برنامهریزی و اجرای
این حمالت تروریســتی داشته اســت .چهار روز پس از
بازداشت او میدان هوایی بینالمللی بروکسل و یک ایستگاه
قطار در این شــهر هدف حمالت انتحاری قرار گرفتند۳۵ .
نفر در این حمالت تروریستی کشته شدند.
صالح عبدالسالم  ۲۶ســاله که به فرانسه استرداد خواهد
شد حال به برادرش گفته است که آماده همکاری با مقامات
فرانســه در زمینه تحقیق در حمالت تروریســتی پاریس
است .او هرگونه ارتباط با حمالت بروکسل را تکذیب کرده
است ( .دویچه وله)

اوباما :دیوانه ها نباید به مواد هسته یی دست یابند

درگیریهای شدید در
قرهباغ میان آذربایجان و
ارمنستان

در بیانیه خود با اشــاره بــه ادامه «نبرد
سنگین» گفت ارتش منطقه قرهباغ حمله
نیروهای آذربایجان را دفع و ضربات جدی
به این نیروها وارد کرد ه است.
با این حال جمهوری آذربایجان خبرهای
منتشر شده در مورد سقوط هلیکوپترش
را تکذیب کرد .این کشــور میگوید که
تنها «عملیاتی تالفیجویانه» در پاسخ به
حمالت توپخانهای طرف ارمنی انجام داده
است .جداییطلبان قرهباغ از کشته شدن
یک پسر  ۱۲ساله و زخمی شدن دو کودک
دیگر خبر میدهنــد .وزارت امورخارجه
آذربایجــان نیز گفت کــه تاکنون یک
غیرنظامی در این درگیریها کشته شده
است .درگیریهای پراکنده مرزی میان دو
طرف در سالهای اخیر بارها اتفاق افتاده
اما به نظر میرســد بحران اخیر میتواند
شروع یک درگیری بزرگ و طوالنی مدت
باشد( .دویچه وله)

تمرینات تکواندوکاران افغان در
کوریای جنوبی جریان دارد

بازیهــای تمرینی تیم ملی تکوانــدوکاران افغان برای
کسب سهمیه مسابقات المپیکی و آمادهگی هر چه بیشتر
به مسابقات آسیایی در کوریای جنوبی جریان دارد.
بشیر ترهکی مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان به رادیو
آزادی گفت که این آمادهگیها در شــهر بوسان کوریای
جنوبی از چهار روز به اینسو ادامه دارد.
او افزود که تاحال بازیکنان افغان در دو بازی تمرینی در

برابر بازیکنان کوریای جنوبی خوب درخشیده اند.
او همچنان گفت که در این کمپ تمرینی روح اهلل نیکپا،
محمود حیدری ،شــریف مرادی ،محسن رضایی ،سمیه
غالمی و نیال احمدی اشتراک دارند .به گفته آقای ترهکی
قرار است این بازیکنان جهت اشتراک در مسابقات کسب
ســهمیه المیپک  2016برازیل و مسابقات آسیایی تا دو
هفته دیگر عازم فلیپین شوند( .رادیو آزادی)

احتمال محرومیت مادامالعمر قهرمان
 3دوره شنای جهان

آدام پیتس ،قهرمان ســه دوره مسابقات شنای جهانی از
انگلیس احتمال دارد به دلیل دوپینگ به صورت مادامالعمر
محروم شود.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesاخبار زیادی در
رابطه با دوپینگ ورزشــکاران سرشناس شنیده میشود.
مشــکالتی نیز ر این زمینه در تحریمهای شنای روسیه و
چین به وجود آمده اســت .اخیرا با دو شناگر چینی نیز به
دلیل مشکالت مربوط به دوپینگ اخطار داده شده است.
تیم روسیه نیز وضعیت خوبی ندارد .بین سالهای  2010تا
 27 ،2015شــناگر روس محروم شدند که در بین آنها نام
یولیا افیموا قهرمان چهار دوره مسابقات جهانی به چشم
میخورد.
با وجود این ،سنگینترین جریمه برای پیتی در نظر گرفته
شده است .درخواست شده که هر هفته از او تست گرفته
شود و به صورت مادامالعمر محروم شود .او قهرمان شنای

صد ها هزار انسان را بکشد .چنین چیزی جهان ما را تغییر
خواهد داد».
رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا خواســتار یک اقدام
مشترک بین المللی برای حفاظت از ذخایر مواد هسته یی
شــد .او گفت« :هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند از عهدۀ
این مشــکل برآید ».اوباما افزود که خطر تروریسم هسته
یی هنوز هم وجــود دارد و افزایش می یابد .اندکی پس از
حمالت تروریستی در بروکسل پایتخت بلجیم خطر افتادن
مواد ویرانگر اتومی در دست تروریست ها و یا دولت های
شــریر از موضوعات مرکزی این نشست سران قرار گرفت.
اوباما در آغاز این نشست مشورتی خواستار تمرکز بیشتر
بر «فعال ترین شبکۀ تروریستی حال حاضر» ،یعنی «دولت
اسالمی» گردید .او به طور مشــخص تأکید می کند که از
ســفر کردن جنگجویان این گروه باید جلوگیری صورت
بگیرد .او افزون بــر آن از «ضرورت فوری تبادل اطالعات
میان اداره های استخباراتی» سخن گفت( .دویچه وله)

بارک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا در نشست
سران در واشــنگتن از یک «تروریسم هسته یی» هشدار
داد .او از جامعــۀ جهانی می خواهد که هرچه زودتر تالش
های بیشتر مشــترک در راه تأمین دستگاه های اتومی به
خرج دهند.
رؤسای دولت ها و حکومت های حدود  ۵۰کشور در نشست
شان در واشنگتن از پیشرفت های جهانی در امن ساختن
مواد هســته یی خبر دادند ،اما همزمان ،با درنظرداشــت
تهدید های جدی از ســوی تندروان ،اظهار نگرانی کردند.
آنها مشترک ًا هشدار دادند که گروه های تروریستی ،مانند
«دولت اسالمی» و یا القاعده هرگز نباید به سالح اتومی و یا
حتی یک «بمب کثیف» رادیواکتیفی دسترسی پیدا کنند.
بارک اوباما ،میزبان این نشســت سران ،گفت« :جای شک
نیســت که اگر این دیوانه های دولت اسالمی این مواد را
بدســت بیاورند ،تا حد ممکن انسان ها را خواهند کشت».
اوباما افزود« :حتی کوچک ترین مقدار پلوتونیم می تواند

جمهوریهای ارمنســتان و آذربایجان از
درگیری شــدید میان دو طرف در منطقه
قرهباغ خبر میدهند .این درگیری تلفاتی
نیز بر جا گذاشته اســت .در همین حال
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روســیه
خواهان توقف خشونتها شده است.
به گزارش خبرگــزاری رویترز نیروهای
نظامی آذربایجان و ارمنستان بامداد شنبه
دوم اپریل در منطقه مورد مناقشه قرهباغ
با یکدیگر درگیر شدند.
وزارت دفاع ارمنستان گفت که نیروهای
جمهوری آذربایجان شــامگاه جمعه (به
وقت محلی) با استفاده از تانک ،توپخانه
و هلیکوپتر بــه خط مرزی میان قرهباغ و
آذربایجان حمله کردهاند.
دراین میان نیروهای جداییطلب ارمنی
قرهباغ مدعی شــدند کــه دو هلیکوپتر
متعلق به ارتش آذربایجان را ســرنگون
کردهانــد .وزارت دفاع ارمنســتان نیز

کرال سینه  50و  100متر در مسابقات قهرمانی جهان کازان
بوده است.
پیتی دربــاره محرومیت خود به  BBCگفت :تصمیم برای
محرومیت مادامالعمر من ،پیامی برای ورزشکاران است تا
دیگر اتفاقاتی در رابطه با دوپینگ نیفتد .تقلبی نکردم اما
اگر روزی مدال طالی المپیک را کسب کنم و مردم من را
ببینند و بگویند که او تقلب کرده ،خیلی وحشتناک است.
به المپیک میروم و در فضایی که صد درصد ورزشکاران
پاک هستند مســابقه خواهم داد .این مسائل من را تحت
تاثیر قرار نمیدهد .به آنجا میروم که پیروز شوم.
از نظر قانونی ،انجام چنین محرومیتی به نظر آسان نمیآید.
توماس باخ ،رییس  IOCپیش از این اعالم کرده بود عمال
انجــام چنین محرومیتهایی امکانپذیر نیســت .انجام
تستهای هر هفتهای به نظر عملیتر میباشد اما این کار
نیز هزینه زیادی برای فدراسیون در بر خواهد داشت.
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روسیه :ترکیه تأمینکننده
اصلی سالحهای
داعش است

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد طی نامهای به
شــورای امنیت ترکیه را به تأمین تسلیحاتی داعش
در ســوریه متهم کرد .او گفــت ،ترکیه این کار را از
طریق کاروانهای سازمانهای امدادی انجام میدهد.
روسیه در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل متحد
ترکیه را به تسلیح گروه تروریستی «دولت اسالمی»
(داعش) متهم کرده است .روسیه میگوید ،ترکیه از
طریق سازمانهای امدادی به «دولت اسالمی» سالح
میرســاند .ویتالی چورکین ،نماینده دائم روسیه در
ســازمان ملل متحد در نامهای به تاریخ  ۱۸مارچ به
اعضای شورای امنیت نوشــت« :ارسالکننده اصلی
ســاح و تجهیزات نظامی به داعش ترکیه اســت و
این کار از طریق ســازمانهای غیر دولتی به انجام

میرسد ».در این نامه سه سازمان غیر دولتی ترکیه
متهم شدهاند که با کسب مأموریت از سوی نیروهای
اطالعاتی ترکیه «تجهیزات مختلفی» به جهادگرایان
در سوریه ارسال کردهاند .روسیه که در جنگ داخلی
سوریه از بشار اسد ،رئيسجمهور این کشور حمایت
میکند بارها ترکیه را به تأمین تسلیحاتی شورشیان
سوری متهم کرده است .در ماه فبروری روسیه دست
به تالشی نافرجام در شورای امنیت زد تا پیشنویسی
تصویب شود که از ترکیه میخواست ،به حمالت خود
در ســوریه پایان دهد .ارتش ترکیه به طور مرتب از
مرزهای خود مواضع کردهای یگانهای مدافع خلق
در ســوریه را زیر آتش میگیرد تا از تشکیل دولت
خودمختار کــرد در مجاورت مرزهای خود جلوگیری
کند( .دویچه وله)

اوزیل :همه میدانند الگوی
من زیدان است

ستاره آلمانی آرسنال خودش را از عالقمندان به سبک
بازی زیدان معرفی کرد و این ستاره فرانسوی را الگوی
دوران کودکی خود معرفی کرد .به نقل از سایت گل ،زین
الدین زیدان در دوران فوتبالش عملکرد درخشــانی از
خود به نمایش گذاشت و الگوی بسیاری از فوتبالیست
های سرشناس دنیا بود .مسوت اوزیل ،ستاره آرسنال از
بازیکنانی است .او در این زمینه گفت :زیدان به عنوان
یک بازیکن ،بسیار فراتر از واژه بسیار خوب بود .عالقه
زیادی به سبک بازی این اسطوره جاودانه داشتم .زمانی
که بچه بودم ،بازی های زیــادی را از زیدان نگاه کردم
و در خیال کودکی خود دوست داشتم روزی مانند این
ستاره بزرگ شوم .زیدان تنها فوتبال بازی نمی کرد بلکه
فوتبال زندگی او بود و اصال با فوتبال نفس می کشید.
زیدان اکنون هدایت رئال مادرید را بر عهده دارد .اوزیل
درباره عملکرد زیدان بــه عنوان مربی گفت :زیدان در
آغاز دوران مربیگری خود است .او بازیکن بسیار بزرگی
بوده است و امیدوارم که یک مربی بزرگ هم شود.
اوزیل در حال حاضر در آرسنال بازی می کند .او سابقه
حضور در رئال مادرید را هم دارد و بازیهای درخشانی
را هم برای این تیم به نمایش گذاشــت اما با فلورنتینو
پرس به مشــکل خورد و در نهایت از کهکشانیها جدا
شد.

فان خال پاسخ انتقاد
دیماریا را داد

سرمربی هالندی شیاطین ســرخ پاسخ انتقاد هافبک
پیشین این تیم را داد .به نقل از رویترز ،آنخل دیماریا
تابستان دو ســال پیش با رقمی نجومی از رئال مادرید
به منچستریونایتد پیوست و به عنوان گرانترین بازیکن
تاریخ لیگ جزیره انتخاب شــد اما عملکرد ضعیفی در
ترکیب این تیم داشــت و در نهایت مجبور شد این تیم
را تــرک کند .دیماریا در جدیدترین اظهار نظر خود به
انتقاد از لوئیس فان خال پرداخــت و او را دلیل اصلی
جدایی اش از یونایتد دانست .سرمربی هالندی شیاطین
ســرخ جواب انتقاد دیماریا را داد و گفت :دیماریا از
آن دســت بازیکنانی است که هیچگاه از خودش انتقاد
نمی کنند .این همواره مربی اســت که اشتباه می کند و
انگشــت اتهام به سوی اوست .فان خال درباره ماندن و
یــا جدایی از یونایتد گفت :فعال نمی توانم در این باره با
قاطعیت صحبت کنم .این باشگاه منچستریونایتد است
که باید در این زمینه نظر بدهد.

توس :همه فوتبال بازی
میکنند مسی یک ورزش دیگر

ستاره تیم ملی فوتبال ارجنتین اعالم کرد گویی لیونل
مسی در مستطیل سبز ورزش دیگری انجام میدهد.
به نقل از شــبکه تلویزیونی  ،TYCکارلوس توس بعد
از جدایی از منچسترســیتی ،فوتبال ایتالیا را به عنوان
مقصد بعدی خــود انتخاب کــرد و تصمیم گرفت که
پیراهن یوونتوس را بر تن کند.
آپاچــی فوتبال ارجنتین در یووه به یک فوق ســتاره
تبدیل شد و بازی های درخشــانی را برای این تیم به
نمایش گذاشــت و عالوه بر قهرمانی در سری  Aو جام
حذفی ایتالیا ،به فینال لیگ قهرمانان اروپا هم راه یافت
امــا او در نهایت تصمیم گرفت یــووه را ترک کند و به
فوتبال ارجنتین برگردد.
هواداران یووه عالقه زیادی به ماندن توس داشــتند اما
این ســتاره ارجنتینی تصمیم خــود را گرفته بود و در
نهایت هم به بوکاجونیورز پیوست.

سازمان ملل مخالف برگشت
دادن سریع پناهجویان به
ترکیه است

ســازمان ملل متحد خواستار متوقف
کردن برنامــۀ بازگرداندن پناهجویان از
یونان به ترکیه شده است .سازمان های
حقوق بشــری نیز به ترکیــه به عنوان
کشــور امن برای پناهجویان نمی نگرند
و از بازگرداندن آنها به این کشور انتقاد
می کنند.
ملیسا فلمینگ ســخنگوی کمیساریای
عالی ســازمان ملل برای پناهندگان روز
جمعه در ژنیو گفت ،پیش از برگشــت
دادن پناهجویان از یونان به ترکیه ،باید
ضمانت های امنیتی در این مورد فراهم
شــود .او تاکید کرد که باید روشن شود
که ترکیه مهاجرین را به کشور های دیگر
نفرستد .سازمان حقوق بشری عفو بین
الملل نیز هشدار داد که ترکیه مهاجرین
ســوریایی را به صورت گروهی مجبور
به برگشت به کشــور جنگ زده سوریه
می کند .به قول یک ســخنگوی وزارت
داخله آلمان فدرال در برلین ،بازگرداندن

پناهجویان از یونان به ترکیه ،طوری که
برنامه ریزی شــده است ،روز دوشنبه
آغاز می شود.
کمیساریای عالی ســازمان ملل برای
پناهندگان در سطح بین المللی خواهان
حفاظت مهاجرینی شــد که قرار است
از یونان به ترکیه برگشــت داده شوند.
این ســازمان مکررا ً هشدار داده است
که ترکیه ممکن است پناهجویان را به
افغانستان ،ایران و یا عراق بفرستد.
کمیساریای عالی ســازمان ملل برای
پناهنــدگان در مــورد حفاظــت از
مهاجرین ،در یونــان نیز کمبودی می
بیند .در این کشــور جمعه شب ،یک
تصویب پارلمان در نظر گرفته شــده
بود که براساس آن ترکیه به عنوان یک
کشور سومی امن اعالم می شود .فقط
در این صورت پیش شرط های حقوقی
به وجود آمــد تا مهاجرین به ترکیه باز
گردانده شوند( .دویچه وله)

احتمال حضور پاکیائو در المپیک
ریو 2016

مانــی پاکیائو اعالم کرد در صورتی که بوکســورهای
حرفهای بتوانند در المپیک شرکت کنند ،او در المپیک
 2016برای فیلیپین مسابقه خواهد داد.
بــه نقل از گاردیــن ،رییس انجمــن بینالملل بوکس
( )AIBAپیشــنهاد داده است بوکسورهای حرفهای در
المپیک شــرکت کنند .البته بعید به نظر میرسد چنین
اتفاقی بیفتد زیرا مسابقات انتخابی یا انجام شدند یا در
حال انجام هستند.
پاکیائو هفته آینده با تیموتی بردلی مســابقه میدهد.

او اعالم کرده اســت که بازی کردن برای کسب مدال طال
وسوسهانگیز اســت ولی هنوز تصمیمی نگرفته و تنها به
این مساله فکر کرده است.
پاکیائو در انتخابات مجلس سنای کشورش شرکت کرده
اســت و در صورتی که در ماه آینده بتواند به این مجلس
راه یابد کار حرفهای او به عنوان بوکسور به پایان میرسد.
در بازیهای المپیک تاکنون هیــچ فیلیپینی مدال طال
کسب نکرده است .با این حال بوکسورهای این کشور پنج
مدال نقره و برتر کسب کردند.

پیروزی پرگل چلسی با اولین گل پاتو

چلســی با پیروزی  4بــر صفر برابر تیــم بحران زده
اســتونویال توانســت اولین برد هفته  32لیگ برتر را
کسب کند.
هفته سی و دوم لیگ برتر انگلیس عصر امروز با برگزاری
یک دیدار در ورزشــگاه ویالپارک آغاز شد که در آن
استونویال تیم قعرنشین به دیدار چلسی قهرمان فصل
گذشــته رفت که در آن حرفی برای گفتن نداشت و با
چهار گل شکست خورد تا این تیم باسابقه یک گام دیگر
به سقوط به دسته پایینتر نزدیکتر شود .چلسی نیز با
کســب برد در این دیدار شانسش را برای سهمیه لیگ
اروپا زیاد کرد.
همکاری آســپلیکوئتا با روبن لوفتوسچیک در دقیقه
 26باعث شد این هافبک انگلیسی جوان اولین گلش را
در لیگ برتر به ثمر برساند و ارزشهایش را نشان دهد.
او البته میتوانســت در ادامه گل دوم را به ثمر برساند
ولی با بدشانســی موقعیت او از دســت رفت .در اواخر

نیمه نخســت مصدومیت لویک رمی فرانسوی باعث شد
آلکساندر پاتو برای اولین بار در ترکیب چلسی به میدان
برود .او در دقیقه  45مسابقه با زیرکی یک پنالتی از داور
گرفت و خودش نیــز آن را تبدیل به گل کرد تا در اولین
بازی خود با پیراهن چلسی گل زده باشد.
نیمه دوم اســکار برازیلی به ترکیب آبیپوشــان لندنی
اضافه شــد و تنها یک دقیقه از شروع نیمه دوم گذشته
بود که او در نقش سازنده ظاهر شد تا پدرو بازیکن سابق
بارسلونا گل سوم بازی را به ثمر برساند .دقیقه  59نیز باز
هم این پدرو بود که توانست در نقش گلزن ظاهر شود تا
این دیدار در نهایت با نتیجه  4بر صفر به سود آبیپوشان
لندن به پایان برسد.
همچنین یکی از بازیکنان آستونویال در اواخر مسابقه از
زمین اخراج شد .در جدول ردهبندی لیگ برتر چلسی با
سه امتیازی که به دست آورد فعال در رده نهم جدول قرار
گرفت .لسترسیتی با  66امتیاز تیم صدرنشین است.

