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داعش به ضعیفترین موقعیت خود از سال  ۲۰۱۴رسیده است
یک مقام ارشــد وزارت خارجه آمریکا میگوید
در پی حمالت گســترده نیروهای محلی و ائتالف
بینالمللــی علیه داعش در عراق و ســوریه ،این
شبکه تروریســتی به ضعیفترین جایگاه خود از
سال  ۲۰۱۴رسیده است.
حمالت گسترده هوایی نیروهای ائتالف بینالمللی
علیــه داعش به رهبری آمریــکا و نبرد نیروهای
محلی با شبهنظامیان عضو این گروه تروریستی در
سوریه و عراق ،آنها را به ضعیفترین جایگاهشان
در دو سال گذشته رسانده است.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،یکــی از معاونان
وزارت خارجه آ÷مریکا روز سهشــنبه اعالم کرد
از زمانــی که واشــنگتن نظارت موشــکافانه بر
پیشرفتها و شکســتهای داعش را آغاز کرده،
هرگــز خالفتجویــان «دولت اســامی» را در
جایگاهی تا این حد پایین و شکننده ندیده است.

آنتونی بلینکن ،معاون وزارت خارجه آمریکا که در
جلسه پرسش و پاســخ در برابر نمایندگان سنای
آمریکا ســخن میگفت ،تاکید کرد« :با همکاری
همپیمانان محلی ،آمریکا توانســته  ۴۰درصد از
قلمرویــی را که داعش یک ســال پیش در عراق
تحت کنترل داشــته و  ۱۰درصد از مناطق تحت
کنترل آنها در سوریه را بازپس بگیرد».
به گفته این مقام وزارت خارجــه آمریکا ،تعداد
نیروهای این شــبکه تروریستی هم به پایینترین
ســطح از زمان آغاز نظارت بر آنها در سال ۲۰۱۴
رسیده است.
آنتونی بلینکــن آمار دقیقی از شــمار نیروهای
جهادگرایان داعش ارائه نکرد .این نشســت برای
ارائه اطالعــات به کمیته ویژه ســنا برای تعیین
بودجههــای «مقابله با افراطیگری و خشــونت»
وزارت خارجه آمریکا برگزار شد( .دویچه وله)

یونان در ظرف دو هفته
درخواست های پناهندگی
را بررسی می کند

بعد از اجرایی شدن قرارداد اتحادیه اروپا
و ترکیه ،یونان فکر می کند که نخستین
تصمیم گیری در مورد درخواســت های
پناهندگی را شــاید بتواند در ظرف دو
هفته انجام بدهد .فع ً
ال دهها هزار پناهجو
در یونان گیر مانده اند.
خانم اولگا گیروفاســیلی ،ســخنگوی
حکومت یونان روز ســه شنبه گفت که
به این ترتیب مرحلــه بعدی اجرای این
توافقات آغاز می گردد که از  20مارچ به
بعد را در بر مــی گیرد .همه پناهجویانی
که از این تاریخ به بعد به طور غیرقانونی
به یونان سفر کرده اند و کدام درخواست
پناهندگی به اتحادیــه اروپا نداده اند،
به ترکیه برگشــتانده می شــوند .شمار
متقاضیان پناهندگی از آن تاریخ به بعد،
چنان زیاد شده اســت که مقامات نمی

توانند از عهده ارزیابی در خواست ها بر
آینده.
از مســدود گردیدن مسیر بالقان در ماه
فبروری به اینسو حدود  50هزار پناهجو
از ســوریه ،عراق و افغانستان به سواحل
یونان آمده اند .بسیاری آن ها پیش از 20
مارچ به آنجا آمده اند و بنابراین به ترکیه
برگردانده نمی شوند.
بیــش از 11هزار مهاجــر در حال حاضر
در اردوگاه موقتــی ایدومینی واقع در
مــرز یونان با مقدونیه به ســر می برند.
در اخیر هفتــه در آنجا زد و خورد هایی
به وجود آمــد .پس از آنکــه برخی از
پناهجویان کوشــیدند از حصار ســیم
خاردار مرزی بگذرنــد ،پولیس مقدونیه
علیه پناهجویان از گاز اشک آور استفاده
کرد( .دویچه وله)

دفاتر اخوانالمسلمین در
اردن بسته شد

دفتر مرکزی گروه اخوانالمسلمین در امان ،پایتخت،
اردن بسته شده است .وکیل این گروه گفته است که
صبح چهارشنبه ماموران امنیتی به این دفتر مراجعه
کردند و پس از بازرســی و خارج کــردن کارکنان
آن ،در ورودی را مهر و مــوم کردند .او این اقدام را
«تصمیمی سیاسی و در راســتای تحوالت جاری در
منطقه» ارزیابی کرده است .خبرگزاری فرانسه به نقل
از یک مقام امنیتی اردن گفته است که دفتر مرکزی
اخوانالمسلمین به دســتور فرماندار امان و به این
علت بسته شــده که این گروه پروانه قانونی فعالیت
نداشته است .مقامات اردنی اخوانالمسلمین را یک
تشکل غیرقانونی محسوب می کنند زیرا طبق قانون
احزاب که در ســال  ٢٠١٤به تصویب پارلمان رسید،
پروانه فعالیت آن تجدید نشد .اخوانالمسلمین ،که
یک تشکل اسالمگرای ســنی است ،در سال ١٩٢٨
در مصر تشکیل شــد و دارای گروه ها و تشکل های
وابسته به آن در شــماری از کشورهای منطقه است.

شاخه اخوانالمسلمین در اردن در میان مردم به ویژه
قشرهای مذهبی ،حامیان فراوانی دارد.
دولــت اردن این گروه را بــرای چند دهه تحمل می
کرد اما با آغاز حرکت موســوم بــه «بهار عربی» در
ســال  ٢٠١١و به ویژه نقش اخوانالمسلمین مصر در
تحوالت بعدی آن کشــور ،روابــط آن با دولت اردن
دستخوش تنش بوده اســت .دولت اردن نگران آن
بود که با توجه به نقش اخوانالمســلمین و گروهها و
تشکلهای وابسته به آن علیه حکومت های منطقه،
نادیده گرفتن فعالیت اخوانالمسلمین اردن بر روابط
با این کشورها تاثیر بگذارد( .بی بی سی)

تیم ملی کرکت افغانستان به
مصاف تیم هند میرود

قرار اســت که تیم ملی کرکت افغانســتان در یک بازی
دوستانه در آینده نزدیک به مصاف تیم هند بی رود.
مسئوالن در کرکت بورد افغانستان گفته اند ،در این زمینه
با مقامات هندی توافق شده است.
در کنار این بازی ،قرار اســت تیم الف کرکت افغانستان با
تیم الف کرکت هند نیز به مصاف هم بی روند.

همچنان تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی دیگر در
ماه جوالی سال روان به مصاف تیم ایرلند می رود.
این رقابتها به تاریخ  ۱۰جوالی آغاز میشــوند و تا تاریخ
 ۱۹ادامه خواهند داشــت .سیم دانش ،رییس بورد کرکت
افغانستان میگوید ،افغانستان در آغاز سال دیگر میزبان
این تیم در رقابتهای انترکانتینینتال خواهد بود( .مرکزی)

نامزدهای بهترین بازیکنان فصل لیگ
برتر انگلیس اعالم شد

نامزدهای بهتریــن بازیکن فصل و بهترین بازیکن جوان
لیگ برتر انگلیس اعالم شد.
با نزدیک شــدن به پایان فصلی عجیب در لیگ برتر که
با صدرنشینی لسترسیتی و دومی تاتنهام پیش میرود،
اتحادیه فوتبال انگلیس مطابق هر سال فهرست بهترین
بازیکن فصــل و بهترین بازیکن جــوان را اعالم کرد .بر
طبق قهرست اعالم شده برای بهترین بازیکن جوان سال
یا پدیده لیگ برتر بازیکنان زیر اعالم شــدند که با رای
کاپیتانها و ســرمربیان و کارشناسان فوتبال در انگلیس
انتخاب می شوند:
دله آلی  /تاتنهام
هری کین  /تاتنهام
کوتینیو  /لیورپول
جک باتلند  /استوک سیتی
روملو لوکاکو /اورتون
روس بارکلی /اورتون

اما نامزدهای مهمترین جایزه فردی در فوتبال انگلیس که
به بهترین بازیکن فصل معروف است نیز به شرح زیر اعالم
شد:
دیمتری پایه  /وستهام
هری کین  /تاتنهام
جیمی واردی  /لسترسیتی
ریاض محرز  /لسترسیتی
انگولو کانته  /لسترسیتی
مسوت اوزیل  /آرسنال
فصل قبل ادن هازارد بهترین بازیکن و هری کین بهترین
بازیکن جوان لیگ برتر شدند و قبل از هازارد نیز لوئیس
سوارس و گرت بیل بازیکنانی بودند که به عنوان بهترین
بازیکن لیگ برتر رسیدند .همچنین جان تری کاپیتان تیم
قهرمان فصل قبل نیز اولین رای را مشــخص کرد و ریاض
محرز از لســتر را بهترین بازیکن و هری کین را بهترین
بازیکن جوان معرفی کرده بود.

برگزاری انتخابات پارلمانی
در مناطق تحت کنترول
حکومت سوریه

انتخابات پارلمانی در مناطق زیر کنترول
حکومت ســوریه روز چهار شنبه برگزار
شد که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته
اســت .در همین روز قرار اســت دور
جدید گفتگوهای صلح ســوریه در ژنیو
شــروع شــود .این انتخابات در سوریه
یک نمایش مســخره عنــوان گردیده
است .زیرا تنها در مناطق تحت کنترول
حکومت ســوریه انتخابات صورت می
گیرد .تنها اپوزیســیون سوریه نیست
که این انتخابات را یک امر اخاللگر برای
مذاکرات صلح ژنیو عنوان کرده است.
در جاده ها و چهارراهی های دمشــق،
پایتخت سوریه پوســترهای تبلیغاتی
متعددی از نامزدها نصب گردیده است.
این مردان و زنان برای خود و آینده ای
بهتر کشور شــان تبلیغ می کنند .می
توان گفت که سوریه به دلیل جنگ های
شش ساله از یک فضایی سیاسی نورمال

پیروزی رپترز و اسپرز
در NBA

صبح دیــروز در  ،NBAپنج بازی انجام شــد که در
مهمترین آنها ســن آنتونیو اســپرز و تورنتو رپترز به
پیروزی دست یافتند.
به نقل از ســایت  ،ESPNدر مهمتریــن بازی صبح
دیروز تورنتو رپترز با نتیجه  122بر  98فیالدلفیا سونی
سیکســرز را شکســت داد .در این بازی ترنس راس
بهترین عملکرد را برای رپترز داشت .او  17امتیاز کسب
کرد و دو ریباند و چهار پاس منجر به گل داشت .رابرت
کووینگتون نیز موثرترین بازیکن سونی سیکسرز بود.
او  24امتیازآوری ،ســه ریباند و سه پاس منجر به گل
داشت.
در بازی مهم دیگر سن آنتونیو اسپرز با نتیجه  102بر 98
اوکالهاما سیتی تاندر را شکست داد .در این بازی کاهی
لئونارد عملکرد خوبی برابر اسپرز داشت .او  26امتیاز را
کسب کرد و پنج ریباند و پنج پاس منجر به گل داشت.
استیون آدامز نیز تاثیرگذارترین بازیکن اوکالهاما بود.
او  17امتیاز کسب کرد و  9ریباند و دو بالک داشت.
نتایج دیگر بازیهای دیروز:
ایندیانا پیسرز  – 102نیویورک نیکس 90
میامی هیت  – 99دیترویت پیستونز 93
لس آنجلس کلیپرز  – 110ممفیس گریزلیز 84

فاصله دارد.
به طور کلی ،پارلمان ســوریه به عنوان
جایی به حســاب می رود که اســد و
حکومت ،سیاست های شان را از طریق
 250نماینــده پارلمان جامعه عمل می
پوشانند .انتخابات پارلمانی در سوریه
چهار ســال پیش برگزار شد .تقریب ًا به
طور کلی پارلمان در دست حزب حاکم
بعث است که به احتمال قوی در آینده
نیز قدرت را به دست خواهد داشت.
مناطق وسیعی از کشور که توسط گروه
شبه نظامی تروریستی «دولت اسالمی»
و یا توسط شورشیان کنترول می شوند،
نمی توانند در این انتخابات شــرکت
کنند .حکومت نتوانسته اعالم کند که
به چه تعــداد از مردم در این انتخابات
شرکت می کنند .نزدیک به پنج میلیون
سوریایی که به خارج از کشور فرار کرده
اند ،حق رای دادن ندارند( .دویچه وله)

بهای نفت با جهشی بیسابقه
در چهار ماه گذشته به
 ۴۵دالر رسید

بهای نفتخام با جهشی چشمگیر به باالترین حد در چهار
ماه گذشته رسید .نفتخام  ۴۵دالری حاصل توافق روسیه
و عربستان بر سر توقف موقت تولید نفت است .حاال جلب
موافقت ایران برای مقابله با اشــباع نفــت در بازار امری
حیاتی است.
بهای نفتخــام در بازارهای جهانی روز سهشــنبه به ۴۵
دالر در هر بشــکه رسید؛ افزایشی که در چهار ماه گذشته
بیســابقه بوده است .افزایش جهشــی بهای نفت ،نتیجه
توافق مهم روســیه و عربستان برای توقف موقت تولید در
آستانه نشست روز یکشنبه اوپک است.
خبرگزاری انترفکس روسیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک
در دوحه گزارش داد که عربســتان و روســیه برای توقف
موقت تولید نفت روز سهشنبه به اجماع رسیدند و تصمیم
نهایــی آنها در این باره به تصمیم ایران بســتگی نخواهد
داشت.
ایران که به تازگی از کمند تحریمهای کمرشــکن آمریکا و
اتحادیه اروپا رها شده ،به رغم بهای پایین نفت در بازارهای
جهانی در تکاپوی فروش هرچه بیشتر نفتخام است تا با
جبران مافات ،اقتصاد رنجور و منزویمانده خود را سامان
دهد.
خبر توقف تولید نفت از سوی عربستان و روسیه در حالی
اعالم شد که دولت آمریکا پیشبینی کرد تولید نفتخام تا
سال  ۲۰۱۷با بیش از  ۵۶۰هزار بشکه کاهش ،به ۸ /۴میلیون
بشــکه در روز خواهد رسید .این یعنی رکود  ۲۱ماهه بهای
نفت سرانجام پایان خواهد یافت و قیمتها احتماال سیری
صعودی در پیش خواهد گرفت( .دویچه وله)

هجوم غافلگیرکننده پولیس
پاناما به دفاتر موساک فونسکا

پولیس پاناما به دفاتر شــرکت موســاک فونســکا در
پاناماسیتی یورش برد .پولیس میگوید ،هدف از این عملیات
غافلگیرکننده دستیابی احتمالی به اسناد فعالیتهای غیر
قانونی این شرکت است.
به گفته مقامهای مسئول پاناما ،پولیس این کشور شامگاه
سهشــنبه به دفاتر شرکت حقوقی موســاک فونسکا در
پاناماسیتی یورش برد.
این شــرکت که مقر اصلی آن در پاناما واقع است در مرکز
افشاگریهایی قرار دارد که به «اسناد پاناما» معروف شده
اســت .این اسناد که به بیرون درز پیدا کرده حکایت از آن
دارد که تعدادی از رهبران و شــخصیتهای مطرح جهان
با استفاده از شــرکتهای صوری برونمرزی توانستهاند از
پرداخت مالیات بگریزند.
پولیس پاناما در بیانیهای اعالم کرد که این عملیات به منظور
دستیابی به اسنادی انجام شده که «استفاده احتمالی از این
شــرکت برای فعالیتهای غیر قانونی» را مستند میسازد.
شرکت موساک فونسکا به پولشــویی و کمک برای گریز
مالیاتی متهم شده است.
این یورش به دســتور خاویر کاراوالو ،سارنوال پاناما که در
زمینه جرائم ســازمانیافته و پولشویی تخصص دارد انجام
شــد .پیش از عملیات ،تعداد زیادی از افسران و موترهای
پولیس محوطه اطراف ساختمان را محاصره کردند.
رویترز مینویسد ،موســاک فونسکا که در زمینه تأسیس
شرکتهای فرااقیانوسی تخصص دارد روز سهشنبه از اظهار
نظر در این زمینه خودداری کرد( .دویچه وله)

رکوردهایی که رونالدو سه شنبه شب
به ثبت رساند

ل مادرید با هت تریک برابر ولفســبورگ در
مهاجم رئا 
لیگ قهرمانان اروپا به رکوردهای متعددی دست یافت.
ل مادرید سهشــنبه شــب در دیدار
به نقل از آس ،رئا 
برگشــت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا،
ولفسبورگ را با سه گل شکســت داد و به نیمه نهایی
صعود کرد.
کریســتیانو رونالدو در این بازی هــت تریک کرد .این
پنجمین هت تریک مهاجــم پرتگالی در لیگ قهرمانان
ل مادرید بــود .او پیش از این برابر
اروپا بــا پیراهن رئا 
آژاکس در مرحله گروهی فصل  2012-13این کار را انجام
داده بود .مادرید چهار بر یک در این بازی پیروز شــد.
در همان فصل در برد  6بر یک برابر گاالتاســرای سر بار
گلزنی کرد .در این دوره نیز دوبار هت تریک کرد .او در

پیروزی چهار بر صفر مقابل شاختار دونستک و هشت بر
صفر مالمو در هر بازی ســه گل به ثمر رساند .رونالدو با
هت تریک به رکورد لیونل مسی در این رقابتها رسید و
همچنین به راه رونالدوی برازیلی در بازیهای حذفی لیگ
قهرمانان ا دام ه داد .مهاجم برازیلی در اولدترافورد ،سه گل
از چهار گل تیمش را به ثمر رساند و تیمش را به جمع چهار
تیم برتر رساند .این دیدار چهار بر سه به پایان رسید.
گل ســوم رونالدو از روی ضربه آزاد به ثمر رســید .او
یازدهمین گلش را بدنی نحوه وارد دروازه حریفان کرد و از
رکورد جونینیو گذشت و به رکورد الساندرو دلپیرو رسید.
مهاجم پرتگالی شانزدهمین گلش را به ثمر رساند .او یک
گل با رکوردش در فصل  2013 - 14فاصله دارد .در آن سال
مادرید دسیما را فتح کرد.

بالن :مسئولیت این شکست
به عهده من است

سرمربی پاری ســن ژرمن اعتراف کرد تیمش عملکرد
بدی از خود نشــان داد و شایسته صعود به نیمه نهایی
نبود.
به نقل از روزنامه آس ،پاری ســن ژرمن با وجود ستاره
های بزرگی که در ترکیب تیم خــود دارد اما در دیدار
برابر منچسترســیتی تن به شکست داد و نتوانست به
نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کند.
لوران بعد از شکســت برابر نماینده انگلیس اظهار کرد:
در خط حمله عملکرد خوبی از خود نشــان ندادیم .به
هیچ وجه تمرکز الزم را برای این دیدار بزرگ نداشتیم.
سیتی بازی بهتری را به نمایش گذاشت و کنترل توپ و
میدان را در اختیار داشت.
او ادامه داد :مسئولیت این شکست را برعهده می گیرم.
بازی بدی را به نمایش گذاشــتیم .می توانستیم بسیار
بهتر از این ظاهر شویم .شکست تلخی بود و نباید این
گونه از لیگ قهرمانان اروپا حذف می شدیم.

موتکو :ملدونیوم یک تله است

وزیر ورزش روســیه اعالم کرد که مشــکل استفاده از
ملدونیوم در بین ورزشــکاران به زودی حل میشود و
ملدونیوم یک تله است.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesملدونیوم دارویی
است که برای بیماریهای قلبی در لتونی تولید میشود.
این دارو از یکم جنوری از سوی وادا ممنوع شده است ،
زیرا ورزشکاران برای افزایش کارایی و ریکاوری بهتر از
آن استفاده میکردند.
از زمانی که این دارو ممنوع شده است  130مورد تست
دوپینگ مثبت با این ماده داشتیم که حداقل  30مورد
آن برای ورزشکاران روسیه بوده است.
این که ملدونیوم چقدر در بدن ورزشــکاران می ماند
مسالهای مورد بحث است  ،زیرا بسیاری از ورزشکاران
اعالم کردهاند که قبل از ممنوع شــدن این ماده مصرف
آن را متوقف کردهاند .وزیر ورزش روسیه پیش از این
وادا را محکوم به انجام ندادن تحقیقات الزم کرده بود.

جان باختن رزمیکار  MMAبعد از
ضربه فنی

ژائو کاروالیو رزمی کار  MMAبه دلیل آســیبدیدگ 
ی
بعد از مســابقه در دوبلین جان خود را از دســت داد.
به نقل از یورو اســپورت ،کاروالیو بعد از ضربه فنی به
شفاخانه منتقل شد.
در این مسابقه او در مقابل چارلی وارد شکست خورد.

کاروالیو  28ساله تا  20دقیقه بعد از بازی بیهوش بود .در
سالن کمی او را مداوا کردند و ســپس او را به شفاخانه
یومونت منتقل کردند.
بر روی مغز کاروالیو یک عمل جراحی انجام شد اما او در
نهایت جان خود را از دست داد.

نیمار :رویایم حضور در المپیک ریو است

مهاجم بارســلونا حضور در المپیک ریو  2016را رویای
خود عنوان کرد .به نقــل از آس ،نیمار که در تبلیغات
شرکتی حضور داشت و درباره بازی در المپیک ریو 2016
برازیل صحبت کرد .مهاجم برازیلی بارسلونا گفت :هیچ
کسی دوست ندارد فرصت حضور در بازیهای المپیک

در کشور خود را از دست بدهد .هر روز ما ورزشکاران با
یک چالش جدید روبرو می شویم .الزم است با احتیاط به
هر موقعیتی نزدیک شــویم و دقت زیادی داشته باشیم.
نیمار در پایان اظهار کرد :باید هر روز در تمرینات خوب
ظاهر شوم تا فرصت رسیدن به رویایم را داشته باشم.

