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عفو بین الملل :پناهجویان در یونان در «دام» گیرمانده اند
کارمندان ســازمان های حقوق بشــر از وضعیت
بســیار اســفناک پناهجویان در یونان هشدار می
دهند .سازمان عفو بین الملل انتقاد می کند که این
پناهجویان از زمان مسدود شدن راه بالقان به بعد در
«دام» گیرمانده اند.
در اخطاریه ای که ســازمان عفو بین الملل در لندن
نشر کرده است ،آمده است که مساله زندگی بیش از
 46000مهاجر و پناهجو مطرح است که در بسیاری
از مناطق یونان پراگنده شده اند و در میان کثافات
و لجن به ســر می برند و شــماری زیــادی از این
پناهجویان زنان و کودکان هستند.
گزارش ســازمان عفو بین الملل می افزاید که بعد
از تصویب توافقنامه میان ترکیــه و اتحادیه اروپا،
سرنوشت این انسان ها فراموش شده است .از زمان
مســدود شــدن مرز با مقدونیه ،مثل این است که

مهاجرین در یک «دام» گیرمانده باشند و آن ها در
بیم و ترس دایمی و ناامنی شب و روز می گذرانند.
جــان دالهویزن مدیر عفو بین الملــل برای اروپا و
آسیای مرکزی می گوید ،اگر حکومت های اتحادیه
اروپا به زودی اقدام نکنند و وعده های شان را برای
پذیرش پناهجویان و بهبودی شرایط زندگی آنها در
یونان عملی نکنند ،در این صورت آنها را یک فاجعه
بشــری تهدید می کند ،که عامل آن این کشور ها
خواهد بود .دالهویزن در این ارتباط از ارقام و داده
ها ذکر کرد :از  66400پناهجو که قرار اســت از ماه
سپتمبر ســال  2015از یونان به دیگر کشور تقسیم
شوند ،براســاس اظهارات کمیسیون اتحادیه اروپا،
تا هنوز فقط بخش بســیار کــم آنها کمک دریافت
کرده اند .تنها  615مهاجر در دیگر کشور های عضو
اتحادیه اروپا اقامت یافته اند( .دویچه وله)

کوریای شمالی در تدارک
پنجمین آزمایش
اتمی است

پــارک گون-هــای رئیــس جمهــور
کوریایجنوبــی گفتــه اســت کــه
کوریایشــمالی در حال آماده شدن برای
انجام پنجمین آزمایش اتمی خود است.
به گزارش خبرگــزاری یونهاپ کوریای
جنوبی ،رئیس جمهور این کشور توضیح
بیشــتری در این باره نداده ،اما به ارتش
دستور آماده باش داده است.
پیشتر گزارشهایی در رسانه های محلی
درباره افزایــش فعالیتهــا در پایگاه
هستهای «پونگ گی -ری» کوریای شمالی
منتشر شده بود.
آزمایش اتمی قبلی کوریای شــمالی در
همین محل انجام شد.
انجام هر گونه آزمایــش اتمی جدید از
سوی کوریای شمالی به معنای واکنش به
تحریمهای تازه ای است که ماه گذشته از

سوی سازمان ملل علیه این کشور اعمال
شد.
کوریای شــمالی در ماه جنوری گذشته
چهارمین آزمایش اتمی خود را انجام داد.
این کشور همچنین در ماه جاری میالدی
یک موشک بالســتیک از سواحل شرقی
خود به دریا پرتاب کرد.
آزمایشهای اخیر ،تازه ترین مورد از یک
رشته آزمایشهای موشــکی این کشور
است که باعث تشــدید تنشها در این
منطقه شده است.کارشناسان معتقدند که
کوریای شمالی از تکنولوژی نصب کالهک
اتمی بر موشک های قاره پیمای بالستیک
برخوردار نیست .هر چند که گفته میشود
در ســالهای اخیر برنامه تســلیحات
هستهای این کشور پیشرفتهایی داشته
است( .بی بی سی)

کاهش  ۳۰درصدی
درآمدهای داعش

بودجه تشکیالت تروریستی داعش همچنان کاهش
مییابد .تحلیلگران آمریکایــی برآورد کردهاند که
درآمد این گروه طی یک سال حدود  ۳۰درصد کاهش
یافته و این جریان بسیاری از مناطق زیر کنترل خود
را از دست داده است.
جریان تروریســتی داعش در یک ســال گذشته
بخشهای وسیعی از سرزمینهای زیر نفوذ خود را در
عراق و سوریه از دست داده است .بیسبب نیست که
درآمد این گروه تروریستی نیز به همین نسبت کاهش
یافته است.
انستیتو مطالعات مسائل اجتماعی در آمریکا ()IHS
دراین باره اطالعات فراوانی را منتشــر کرده است.
برمبنــای این اطالعات درآمد «دولت اســامی» در
ماه مارچ سال جاری به  ۵۶میلیون دالر کاهش یافته
اســت .این کاهش درآمد در حالی اســت که درآمد
ماهانه داعش در ماههای میانی سال گذشته میالدی
حدود  ۸۰میلیون دالر بود.
فروش نفت جریان تروریســتی داعش نیز در همین
دوره زمانی از  ۳۳هزار بشکه به  ۲۱هزار بشکه کاهش
یافته است .بسیاری از زیرساختهای نفتی داعش در
پی حمالت هوایی نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا
ویران یا تخریب شدند.
یکی از تحلیلگران انستیتو مطالعات مسائل اجتماعی
در آمریکا ( )IHSبر این نظر است که کاهش درآمد
داعش در طوالنی مدت ســبب خواهد شــد که آنها
نتوانند مناطق جدیدی را تصرف و نگهداری کنند.
داعش با از دست دادن سرزمینهای زیر نفوذ خود با
کاهش بودجه روبرو شده است .خبرگزاری رویترز به
نقل از انستیتوی تحلیل مسائل اجتماعی در آمریکا
( )IHSگزارش داده است که سرزمینهای زیرکنترل
جریان تروریستی «دولت اسالمی» در حال حاضر به
نسبت اواسط سال  ۲۰۱۴میالدی تا  ۲۲درصد کاهش
یافتهاند( .دویچه وله)

کابل :از قهرمانان ورزش موتای
قدردانی صورت گرفت

کمیته ملی المپیک افغانستان می گوید از قهرمانان ورزش
موتای قدردانی صورت گرفت که از مســابقات بین المللی
 ۲۰۱۶با دست پر به کشور عودت کردند.
احسان نیرو سخنگوی کمیته المپیک افغانستان دیروز در
صحبت با رادیو آزادی گفت این قهرمانان در مسابقات بین

المللی  ۲۰۱۶در مقابل بنگال و تایلند دست آوردهای خوب
داشتند.
به اســاس معلومات آقای نیرو در محفــل قدردانی این
قهرمانان آقای ظاهــر اغبر رئیس کمتیه ملی المپیک نیز
اشتراک داشت( .رادیو آزادی)

کافو :نیمار نباید در کوپا آمهریکا بازی کند

مدافع پیشین تیمملی برازیل معتقد است نیمار نباید در
بازیهای کوپا آمه ریکا شرکت کند.
به نقل از مارکا ،کافو که به همــراه دیگر بزرگان فوتبال
در مراســم جوایز الروس در برلین حضور داشت درباره
هموطنش نیمار صحبت کرد و گفت :او جوان اســت اما
جوانها نیز خسته میشــوند .نیمار باید استراحت کند
چون فصل سنگین و طوالنی را سرگذاشته است .تنها باید

در بازیهای المپیک ریو حضور پیدا کند و به کوپا آمهریکا
نرود.
مدافع پیشین تیمملی برازیل درباره حذف بارسلونا توسط
اتلتیکومادرید در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان
اروپا نیز اظهار کرد :نباید از حضور اتلتیکو در نیمه نهایی
تعجب کرد چون آنها تیم بزرگی هستند و برابر بارسلونا دو
بازی خیلی خوب را به نمایش گذاشتند.

فیگو :اتفاقی که برای بارسلونا افتاد عادی نبود

مهاجم پیشین رئال مادرید شکست های پیاپی بارسلونا را
اتفاقی عادی نمیداند.
به نقل از آس ،لوییس فیگو که در آلمان حضور دارد مورد
سوال خبرنگاران قرار گرفت و برخی سوالها تعجب او را
برانگیخت .هافبک پیشــین رئال مادرید درباره وضعیت
اللیگا گفت :از پیروزی مادرید بر ختافه یا شکست بارسلونا
از والنسیا خوشحال نشدم .خوشــحالی من به شکست
دیگران بســتگی ندارد و برای من خوشبختی و شادی در
زندگی را به ارمغان نخواهد آورد .من یک ورزشکار هستم

و با بارســلونا مشکلی ندارم و آنها نیز این چنین هستند.
پنج سال فوق العاده را در این تیم داشتم .به خاطر مسائل
ورزشی  -اقتصادی و شــناخت کم آن جا را ترک کردم.
صادقانه بگویم یکشنبه گلف بازی می کردم و زندگیام نه
به بارسلونا و نه به مادرید بستگی دارد .مسائل دیگری مرا
خوشحال می کند.
فیگو به عنوان بازیکن در ســال  2004بــا رئال مادرید
کارلوس کی روش تجربهای مشابه بارسلونا لوییس انریکه
در این فصل داشت.

تشدید درگیریها آتشبس
سوریه را به خطر انداخت
در پی تشــدید درگیریهــا در حلب
و تهدید اپوزیســیون مســلح به حمله
گسترده به نیروهای رژیم ،غرب سوریه
شاهد درگیریهای بیشتر میان مخالفان
و نیروهای دولتی است .حمالت «دولت
اســامی» هم بر وخامت اوضاع افزوده
است.
شورشیان ســوری حمالت سنگینی به
نیروهای دولتی را در غرب این کشــور
آغــاز کردنــد .شــبهنظامیان مخالف
روز یکشــنبه با صــدور بیانیهای ضمن
متهمکــردن نیروهای دولتــی به نقض
آتشبس از آمادگی برای حمله گسترده
به این نیروها خبــر دادند .در این بیانیه
آمــده اســت« :پــس از افزایش نقض
آتشبس از سوی نیروهای رژیم ،از جمله
آوارهسازی عامدانه مردم و بمبارانهای
مداوم مناطق مســکونی ،ما در واکنش
نبرد گســترده علیه این نیروها را اعالم
میکنیم».
این بیانیه که ده گروه مسلح مخالف رژیم

مالک لیدز :مورینیو اگر
جرات دارد سرمربی
لیدز شود

مالک لیدزیونایتد از مورینیو خواســت اگر جرات دارد
هدایت تیمی چون لیدز را بر عهده بگیرد و به لیگ برتر
و لیگ قهرمانان بیاورد.
ماسیمو ســلینو مالک لیدزیونایتد از مورنییو خواست
اگر قصد دارد یک چالــش واقعا خوب را تجریه کند به
لیدزیونایتد بیاید و این تیم را از دسته های پایین تر به
لیگ برتر و لیگ قهرمانان بیاورد.
ساکرنت ،از زمانی که مورینیو در دسمبر  2014از چلسی
رفت تیم های زیادی به دنبــال او بودند ،خود مورینیو
تاکنون تیم آینده خود را انتخاب نکرده است ولی با کد
هایی که او داده ،به نظر می رســد که او قصد دارد در
یک لیگ سخت مربیگری کند و در انگلیس بماند ،تنها
منچستریونایتد به عنوان گزینه محتمل باقی می ماند،
جایی که خیلی از خبرگزاری ها و روزنامه های اروپایی
از قطعی شــدن حضور آقای خاص در یونایتد خبر داده
است .ژوزه مورینیو معموال تیم هایی را انتخاب می کند
که با افت روبرو بودند ،او در دوره اول چلســی را بعد از
 50ســال قهرمان لیگ برتر کرد و در دوره دوم بعد از 5
سال این تیم را بار دیگر قهرمان لیگ برتر کرد.
او رئال مادرید را بعد از چند سال غیبت در جمع برترین
های اروپا ،سه بار به نیمه نهایی آورد به قهرمانی در لیگ
رســاند و اینتر را نیز بعد از  50سال قهرمان اروپا کرد
و اکنون باید ببینیم می تواند از چالش ســخت کار در
منچستر بربیاید.

ماریا شاراپووا بازیهای
اوپن روالن گاروس را از
دست میدهد

ماریا شــاراپووا به دلیل مثبت شدن تست دوپینگش
مسابقات تنیس اوپن فرانسه را از دست میدهد.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesماریا
شاراپووا مشهورترین ورزشکاری بود که به دلیل مصرف
ملدونیوم تست مثبت دوپینگ داشت .نام او در لیست
تنیس بازان مســابقات گرند اسلم روالن گاروس وجود
ندارد .ماریا شــاراپووا  28ســاله که تاکنون دو بار در
مسابقات اوپن فرانسه قهرمان شــده است قرار است
که حکمی برای شــاراپووا صادر شود اما هنوز تاریخ آن
مشخص نیست .این حکم بعد از جلسه رییس فدراسیون
تنیس روسیه و رییس فدراسیون جهانی تنیس در روز
 21اپریل اعالم خواهد شــد .با این وجود مطمئنا حکم
ماریا شــاراپووا تا ماه جون اعالم نمیشود و بازیهای
روالن گاروس نیز روز  22می آغاز میشود.
شاراپووا تاکنون در پنج گرند اسلم قهرمان شده و مدال
نقره المپیک دارد .او در مســابقات اوپن استرالیا اولین
گرند اسلم سال نتوانست قهرمان شود.
ملدونیوم از یکم جنوری ممنوع شده است و از آن زمان
تاکنون  201تست مثبت داشتیم .بسیاری از ورزشکاران
اعالم کردند از ممنوعیت این ماده اطالعی نداشــتند.
بســیاری نیز اعالم کردند قبل از یکم جنوری دریافت
ملدونیوم را قطــع کردند اما این ماده در بدن آنها باقی
مانده است .اخیرا وادا قانون جدیدی درباره ملدونیوم
وضع کرده است که نشان میدهد در صورتی که از فردی
قبل از یکم مارچ تســت گرفته شده باشد و در بدن او
کمتر از یک میکروگرم ملدونیوم وجود داشــته باشد،
ایرادی به او وارد نیست.

آن را امضا کردهاند همچون پایانی برای
آتشبسی تلقی میشــود که  ۷هفته
کــم و بیش دوام آورده اســت .برخی
گروههای اسالمی همچون جیشالسالم
و احرار شــام از جمله امضاکنندگان
ایــن بیانیهاند .این دو گــروه به ویژه
در اطراف حلــب دارای نیروهای قابل
اعتنایی هســتند .رهبر جیشاالسالم
محمد علوش اســت که در مذاکرات
صلح ژنــو با دولت ،ریاســت «کمیته
عالی مذاکرهکننــده» را بر عهده دارد.
او روز یکشــنبه در توئیتر خود خطاب
به هوادارنش نوشــت« :به رژیم اعتماد
نکنید و منتظر احســان و مرحمت آن
نباشید .به نیروهای آن در همه جا حمله
کنید» .در پی بیانیه مخالفان ،خبرها در
اولین ســاعات روز دوشنبه از تشدید
درگیریها در غرب ســوریه ،از جمله
در والیت الذقیه و والیت حما حکایت
دارند و مخالفــان از موفقیتهای خود
خبر میدهند( .دویچه وله)

اردن سفیر خود را از
ایران فراخواند

اردن در اعتراض به «دخالت ایران در امور داخلی کشورهای
عربی» سفیر خود را از تهران فراخواند .سفیر ایران نیز باید
خاک اردن را ترک کند .اردن میگوید ،ایران پس از توافق
ی خود نداده است.
هستهای هم تغییری در رفتار منطقها 
اردن صبح روز دوشنبه سفیر خود را از تهران فراخواند و به
سفیر ایران نیز دستور داد که خاک این کشور را ترک کند.
محمد المومنی ،وزیر اطالعرســانی اردن در توضیح دلیل
کاهش رابطه با ایران گفت که انتظارات این کشور مبنی بر
تغییر در رفتار ایران در دوره پس از توافق هستهای برآورده
نشده است.
المومنی ضمن اشــاره به حمایت اردن از توافق هستهای
میان ایران و کشورهای  ،۱+۵گفت که کشورش امید داشته
که «این توافق مقدمهای برای تقویت روابط عربی -ایرانی
بر اساس اصل حســن همجواری و مداخله نکردن در امور
داخلی کشــورها شــود .اما پس از مدتی که از این توافق
سپری شد ،شــاهد مواضعی از سوی دولت ایران بودیم که
با آرزوهای ما مطابقت نداشت».
به گفته این مقام اردنی مواضع و رفتارها و گفتارهای ایران
همچنان معطوف به «مداخــات غیر قابل پذیرش در امور
داخلی کشورهای دوســت عربی و به خصوص کشورهای
حوزه خلیج (فارس)» است( .دویچه وله)

سوریه سخنان نتانیاهو
درباره بلندیهای جوالن را
محکوم کرد

سوریه ،سخنان نخســت وزیر اســرائیل ،درباره «آینده
بلندیهای جوالن» را محکوم کرده است.
دولت ســوریه ،با «تحریکآمیز» خواندن این سخنان ،از
شــورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا مانع از
تکرار چنین سخنانی از سوی اسراییل شود.
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسراییل ،پیشتر در سخنانی
گفت که «صرفنظر از تالشهای دیپلماتیک برای پایان دادن
به درگیریهای سوریه ،بلندیهای جوالن ،همواره بخشی از
اسرائیل ،باقی خواهند ماند».
آقای نتانیاهو ،این ســخنان را ،در جلسه کابینه دولتش –
که برای اولین بار ،در این منطقه مورد مناقشه برگزار شده
بود -مطرح کرد.
اســرائیل ،این بلندیهای اســتراتژیک را ،در سال ۱۹۶۷
اشغال؛ و کمی بعد ،ضمیمه خاکش کرد .موضوعی که هرگز،
از سوی جامعه بینالملل ،به رسمیت شناخته نشد.
آقای نتانیاهو گفت« :اســرائیل هرگز از بلندیهای جوالن
خارج نمیشود».
به گزارش رســانه های اســرائیل ،اقدام آقای نتانیاهو در
برگزاری نشســت کابینه در بلندی هــای جوالن در حالی
صورت گرفته که احتمال تحت فشــار قرار گرفتن اسرائیل
برای بازگرداندن این بلندیها به سوریه مطرح شده است.
براساس گزارش رســانه های اسرائیل ،دولت بشار اسد در
سوریه خواستار بازگرداندن بلندی های جوالن به این کشور
به عنوان بخشی از تالشهای بینالمللی برای برقراری صلح
در سوریه شده است( .بی بی سی)

یک میدان کرکت در والیت لغمان
اعمار می شود

یک میدان کرکت با معیارهای ســتندرد بین المللی در
والیت لغمان اعمار می شود.
نسیم اهلل دانش رئیس کرکت بورد افغانستان دیروز در
یک کنفرانس خبری گفت این استدیوم به ارزش هشت
میلیون افغانی در سی جریب زمین اعمار می گردد.

قرارداد اعمار این استدیوم کرکت دیروز میان کرکت بورد
و یک شرکت خصوصی در کابل به امضا رسید.
محمد شــفیق مسئول شرکت خصوصی حین امضای این
قرار داد گفت ،ده درصد مصارف اعمار این استدیوم را از
پول شخصی می پردازد( .رادیو آزادی)

کاپلو :بارسلونا به یک رهبر نیاز دارد
سرمربی پیشــین رئال مادرید معتقد است بارسا برای
خروج از بحران به یک کاپیتان نیاز دارد.
به نقل از آس ،فابیو کاپلو سرمربی پیشین رئال مادرید
در فصل  2006-07توانست بارســلونای صدرنشین را
پشت ســر بگذارد و فاتح اللیگا شود .در فصل کنونی
بارسلونا در چهار بازی اخیر خود تنها یک امتیاز کسب
کــرده و دو تیم اتلتیکو مادریــد و رئال مادرید به یک
قدمی این تیم رسیدهاند.
ســرمربی ایتالیایی آن فصل را متفاوت با فصل کنونی

عنوان کــرد و افزود :همه چیز خیلــی زود اتفاق افتاد.
بارسلونا امتیازات زیادی از دســت داد و با سختی های
زیادی مواجه شد .زمان مربیگریام در مادرید آرام و گام
به گام تا هفته پایانــی پیش رفتیم .همچنین تفاضل گل
بهتری داشــتیم .نمیدانم پایان این فصل چگونه خواهد
بود .ممکن است بارسلونا از لحاظ ذهنی و جسمانی خود
را بهبود ببخشد اما معتقدم که آنها به یک رهبر همچون
کارلس پویول نیاز دارند .ما آن زمان اللیگا را فتح کردیم
اما نمیدانم این فصل چه تیمی قهرمان می شود.

رکورد جالب باشگاههای ایتالیایی در جام یوفا

تیمهای ایتالیایی دو بار توانستند رکورد سه بار قهرمانی
پیاپی در جام یوفا را به نامشان ثبت کنند.
به نقل از ســایت یوفا ،از سال  2009تاکنون ،رقابتهای
جام یوفا که در اروپا برگزار میشد ،به لیگ اروپا تغییر
نام داد .جام یوفا از سال  1971راه اندازی شد و از  6سال
پیش با فرمت جدید برگزار میشود.
در جام یوفا تیمهای مختلفی عنوان قهرمانی را بدست
آوردند اما تیمهای ایتالیایی در این جام موفقتر از سایر

کشورها عمل کردند .آنها دو بار و با سه قهرمانی پیاپی در
این رقابتها رکورددار هستند.
تیمهای ناپولی در ســال  ،1989یوونتوس  1990و اینتر
 1991به عنوان سه تیم ایتالیایی توانستند عنوان قهرمانی
را بدست بیاورند .همچنین سه تیم یوونتوس  ،1993اینتر
 1994و پارما  1995نیز رکورد قهرمانی پیاپی ایتالیاییها
را در این جام تکرار کردند تا الجوردیپوشان موفقترین
تیمها در این جام باشند.

