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عفو بینالملل :ارتش نایجریه بر کشتار شیعیان سرپوش گذاشته است
سخنگوی ارتش نایجریه از گزارش عفو بینالملل
انتقاد کرده و آن را فاقد عینیت دانســته است.
ســخنگوی ارتش نایجریه گفته است دولت این
کشور در این باره تحقیق میکند.
اما گروه عفو بینالملل میگوید شواهد مربوط به
واقعه زاریا از میان رفته است و به گفته یک منبع
ی از تالشهایش برای
شفاخانه ای ارتش در بخش 
سرپوش گذاشتن روی کشتار ،سردخانه دانشگاه
زاریا را پلمب کرده تا اجساد را جا به جا کند.
همچنین ادعا شده که سربازان خون را از خیابانها
شســته و پوکهها را جمع کردهاند .عالوه بر اینها
ارتش نایجریه متهم شده که ساختمانهای محل
قتل شــیعیان را با بولدوزر خراب کرده تا شواهد
مربوط به واقعه از بین بروند( .بی بی سی)

گروه عفو بینالملل ارتش نایجریه را به تالش برای
سرپوش گذاشــتن بر کشتار صدها نفر از شیعیان
متهم کرده است .این گروه میگوید ارتش نایجریه
شواهد مربوط به این واقعه را از میان برده است.
ارتش نایجریه متهم اســت که در شهر زاریا بیش
از  ۳۰۰نفر از اعضای «جنبش اسالمی نایجریه» به
رهبری شیخ ابراهیم زکزاکی ،روحانی شیعه را قتل
عام کرده و در گور دسته جمعی دفن کرده است.
گروه عفو بینالملل میگوید یک شاهد عینی دیده
است که ســربازان ارتش نایجریه کسانی را زنده
سوزاندهاند .ارتش نایجریه هواداران شیخ زکزاکی
را متهم میکند که قصد داشتهاند فرمانده ارتش را
هنگام بازدید از شهر زاریا ترور کنند ،اما این گروه
شیعه چنین اتهامی را رد میکند.

آلمان خواستار افشای
منابع اوراق پانامه از سوی
رسانه ها شد

دولت آلمان از رسانه ها خواسته است تا
منابع بیش از یازده ملیون سند فاش شده
را با آنان شریک سازند .گروه خبرنگاران
دخیل در نشر این گزارش تاکید کرده اند
که این عمل هر گز صورت نخواهد گرفت.
دولت فدرال آلمان روز جمعه اعالم داشت،
برای پیشرفت تحقیقات و ارزیابی های الزم
در خصوص پناهگاه های مالیاتی ،رسانه ها
اجازه دهند تا سارنوال ها به  11.5میلیون
سند مالیاتی موســوم به «اسناد پانامه»
دسترسی داشته باشند.
پیتر یورگن شــنایدر ،وزیــر مالیه ایالت
نیدرزاکسن در گفتگو با رویترز گفت« :در
صورتی که «اســناد پانامه» قابل دسترس
نباشــند ،ما پیامدهای آن را ترسیم کرده
نمی توانیم» .واحد تحقیقی روزنامه «زود
دویچه سایتونگ» روز سه شنبه بیان داشت
که آنان هرگز منابع اسناد فاش شده را در
اختیار دیگران قرار نخواهند داد .این گروه

گفت« :به مثابه خبرنگاران ما باید از منابع
خود حافظت کنیم .ما باید تضیمن کنیم که
هیچ راهی برای دسترســی دیگران برای
منابع اسناد محرم وجود ندارد .این چیزی
است که ما نمی توانیم اسناد این چنینی را
در محضر عام قرار دهیم» .این گروه عالوه
نمود که «شما نمی توانید حریم خصوصی
مردم را که در برابر چشــمان دیگران قرار
ندارند ،آسیب برسانید .برای دریافت داده
های خصوصی یک عمر کار نیاز اســت ،ما
در حال حاضر یازده میلیون سند در اختیار
داریم» .در یک نامه به آدرس کنسرسیوم
بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی ،که در
اختیار روزنامه بریتانیایی «گاردین» هفته
گذشته قرار گرفت ،به نقل از مانهاتن پریت
بهارارا یک سارنوال امریکایی نوشته است
«وزارت عدلیه آن کشور تحقیقات جنائی
را در خصوص اســناد پانامــه آغاز کرده
است»( .دویچه وله)

تمجید اوباما از سیاست
مرکل و بحران مهاجرت
تحت شعاع آزادی بیان

وزیرعدلیه آلمان بر گفتگوی روشن انگال مرکل روی
حفظ آزادی بیان درســفرش به ترکیــه تاکید کرد.
محوراصلی این دیدار را گفتگو روی بحران مهاجرت
تشــکیل می دهد .سیاســت کنونی مرکل در قبال
پناهجویان مورد تمجید بارک اوباما نیز قرار گرفت.
هایکو ماس ،وزیر عدلیــه آلمان در گفتگو با روزنامه
آلمانی زبان «دی ولت» گفته اســت :در آینده ما نیاز
داریم تا اصول حاکمیت قانون ،تفیکیک قوا و کثرت
گرایی را در قبال ترکیه بدون تردید در همه ســطوح
مورد توجه قــرار دهیم» .هایکو ماس گفت« :عقیده،
هنر و آزادی مطبوعات در یک کشــور قانونمند قابل
مذاکره نیســت ،و ما از آن شرکای خود حمایت می
کنیــم تا این ارزش ها را تا حد امــکان پذیر ،تامین
کنند».
این اظهارات ماس در حالی بیان شــده که جنجال بر
ســر ماجرای طنزنویس آلمانی در این کشور جریان
دارد .انگال مــرکل ،صدراعظم آلمــان اجازه پیگرد
قضایی یان بومرمن ،طنزپرداز را صادر کرده است.
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه خواســتار
مجازات یان بومرمن کمیدین آلمانی شــده بود .این
کمیدین در یک برنامــه تلویزیونی خود رجب طیب
اردوغان را مورد انتقاد قــرار داده و وی را دیکتاتور
خطاب کرده است.
تقاضای دولت ترکیــه از آلمان مبنی بر تحت تعقیب
قرار دادن یان بومرمن و نشــان دادن چراغ ســبز
انگال مرکل در پیوند به ایــن قضیه ،انتقادات برخی
سیاستمداران و شهروندان آلمان را به همراه داشت.
انگال مرکل روز جمعه ،پیش از ســفر خود به ترکیه
بر اهمیت آزادی بیان تاکید کــرد .او گفت« :آزادی
بیان برای من همچنــان اهمیت دارد و آن را در همه
گفتگوها در نظر خواهم گرفت» .مرکل گفت که همه
موضوعات در جریان گفتگو با نخست وزیر آن کشور
در میان گذاشته خواهند شد( .دویچه وله)

در مسابقات فوتبال ساحلی تیم «افغان
کلپ» حریف اش را شکست داد

در دور نهایی لیگ برتر فوتبال ســاحلی دیروز تیم
افغان کلــپ تیم عتیق اهلل امرخیل را شکســت داد.
ســید علی کاظمی مســئول مطبوعات فدراســیون
فوتبال افغانســتان بــه رادیو آزادی گفــت که این

مســابقات میان ده تیم در دو گروپ در شهر کابل راه
اندازی شده است.
به اساس معلومات آقای کاظمی این مسابقات حدود یک
ماه قبل آغاز و دیروز پایان یافت( .رادیو آزادی)

اولین زنی که قهرمان فوتبال حرفهای
مردان شد

چان یوئن تینگ ،اولین زنی اســت که توانسته یک تیم
حرفهای فوتبال مردان را بــه قهرمانی در باالترین لیگ
فوتبال یک کشور برساند.
مربی  ۲۷ساله تیم ایسترن توانست با پیروزی  ۲-۱تیمش
مقابل ساوت چاینا ،قهرمان لیگ برتر فوتبال هانگکانگ
شود.
خانم چان دسامبر گذشته جانشین یئونگ چینگ کئونگ،
مربی تیم ایســترن ،شد که به تیمی جاپانی پیوسته بود.
او در حالی با یک امتیاز اختالف نســبت به نزدیکترین
رقیب ،تیمش را قهرمان کرد که در  ۱۵مسابقه اخیر فقط
یکبار شکست را تجربه کرده است.
چان پــس از قهرمانی گفت« :فکر نکنــم که من الگوی
خیلی خوبی باشــم ،اما به نظرم این پیغام را برای زنان
جوان فرســتادم که اگر واقعا فوتبال را دوست دارند باید

رویایشان را دنبال کنند .این مثالی برای آنهاست که به
جنگیدن ادامه دهند و به چیزی که میخواهند برســند.
من تجربه کمی دارم و واقعا سرمربی خیلی خوبی نیستم،
اما خوش شانس بودم که دستیاران خیلی خوبی داشتم و
بازیکنان نیز از من حمایت کردند».
ایســترن برای اولینبار در  ۲۱ســال اخیر قهرمان لیگ
هانگکانگ شده است .هنوز یک بازی دیگر از رقابتهای
این فصل لیگ هانگکانگ باقی مانده است.
ایســترن با این قهرمانی حضــورش را در رقابتهای
انتخابی فصل آینده لیگ قهرمانان آســیا قطعی کرد.
این تیــم همچنین بخت قهرمانی در مســابقات جام
حذفی هانگکانگ را نیز داشــت اما با شکســت ۱-۰
هفته گذشــته مقابل تیم یوئن لونگ از آن مسابقات
حذف شد( .بی بی سی)

میزان خودکشی در آمریکا
در حال افزایش است
بنا به یک گزارش جدید میزان خودکشی
در آمریکا طی مدت تقریبا سه دهه اخیر
به باالترین سطح افزایش یافته است.
گفته شــده که افزایش خودکشــی به
ویژه در میان مردم ســفید پوست سن
متوسط مشاهده شده که یک سوم تمام
خودکشیها در آمریکا را شامل می شود.
گزارش مرکــز کنتــرل و جلوگیری از
امراض توضیحی در بــاره دلیل افزایش
شدید موارد خودکشی ارائه نکرده است.
با این حــال برخی از کارشناســان به
افزایش سوء استفاده از داروهای مخدر
تجویزی و رکود مالی که در ســال ۲۰۰۸
آغاز شــد ،به عنوان عوامــل احتمالی
افزایش موارد خودکشی اشاره کرده اند.
این گزارش موارد خودکشی را بر اساس
سطح آموزش و پرورش و یا درآمد دسته
بندی نکرده ،اما مطالعات قبلی نشــان
داده است که میزان خودکشی میان افراد
سفیدپوست بدون مدرک دانشگاهی در
حال افزایش بوده است.
اما در گزارش مرکز کنترل و جلوگیری از

بوفون :میخواهم ششمین
جام جهانی را هم تجربه کنم

درواهبان ایتالیایی یوونتوس میخواهد ششــمین جام
جهانی خود را نیز تجربه کند و بعد از جام جهانی 2018
از تیم ملی کنار میرود.
جان لوئیجی بوفون دروازه بان تیم ملی ایتالیا و یوونتوس
مدتهاست درون دروازه الجوردی پوشان قرار گرفته و
با این تیم به قهرمانی در جام جهانی رسیده و دو بار نیز
نایب قهرمانی جام ملتها را در ســالهای  2000و 2012
تجربه کرده اســت .این دروازهبان با تجربه که تابستان
در یورو  2016به میدان خواهد رفت ابراز امیدواری کرد
بتواند در جام جهانی روســیه نیز به عنوان ششمین و
آخرین بار در این رقابتها حاضر باشد.
بوفون درباره شرایط خود و حضور در جام جهانی گفت:
در دو ســال آینده ،دوســت دارم بتوانم درست مانند
شرایطی که اکنون دارم بازی کنم .دوست دارم ششمین
حضورم در جام جهانی را تجربــه کنم که رکوردی در
تاریخ خواهد بود .کارباخال دروازهبان مکزیکی و لوتار
ماتیوس هم هر کدام پنج جام جهانی را تجربه کردهاند و
دوست دارم رکورد حضور در جام جهانی را داشته باشم،
با در نظر گرفتن انگیزه ،شرایط و فرصت هایی که پیش
رویم است در آینده تصمیم می گیرم.
بوفون  ۱۵۴بازی ملی در کارنامه دارد ،ضمن اینکه ۵۰۰
بازی برای یووه انجام داده است.

امراض که جمعه منتشر شد ،گفته شده
میزان خودکشی در آمریکا به  ۱۳نفر در
هر صد هزار نفر رسیده که این باالترین
میزان از سال  ۱۹۸۶میالدی بشمار می
رود.
در همین حال ،موارد قتل و مرگ و میر
ناشــی از بیماری هایی مانند سرطان و
بیماری های قلبی کاهش یافته است.
هر چند در گذشته ،خودکشی بیشتر از
همه میان مردم سفیدپوست شایع بوده
اما افزایش اخیر میان این گروه جمعیتی
بسیار زیاد است.
در ســال  ۲۰۱۴میــادی ،بیش از ۱۴
هزار سفیدپوســت با ســن متوسط
خودکشــی کردند .این رقــم دو برابر
مجموع خودکشــی ها در میان افراد
سیاه پوست ،اسپانیایی ،آسیایی ،جزایر
اقیانوس آرام ،سرخپوستان آمریکا ،و
بومیان آالســکا بوده است .خودکشی
تنها میان دو گروه کاهش یافته است:
مردان سیاهپوست و همه افراد باالتر از
 ۷۵ساله( .بی بی سی)

نیروهای وفادار به دولت یمن از آغاز عملیات جدیدی علیه
پیکارجویان القاعده در جنوب کشور خبر دادهاند.
براســاس گزارش های دریافتی این نیروها با پشــتیبانی
جنگنده های نیروهای ائتالف به رهبری عربستان در حال
پیشروی به سوی شهرساحلی زنجبار هستند.
یک گزارش از کشــته شدن دهها پیکارجو و سه سرباز در
جریان این عملیات خبر داده است.
القاعده از اوضاع نابســامان جنگ داخلی در یمن استفاده
کرده و بخش هایی از نواحی ساحلی این کشور را به تصرف
خود در آورده اســت .از زمان آغاز جنگ داخلی در یمن،
القاعده شاخه شــبه جزیره عربستان کنترل مناطقی را در
شــرق این کشور به دســت گرفته و دولتی محلی در این
منطقه تشکیل داده است .در حال حاضر یمن صحنه جنگ
بین حوثیها و نیروهــای وفادار به رئیس جمهور در تبعید
عبدربه منصور هادی است که از حمایت عربستان برخوردار
هستند.
از نظر هر دو طرف درگیــر در جنگ داخلی یمن ،القاعده
تهدیدی برای این کشــور بشمار می رود و این گروه پیش
از این هم به دولت آقای هــادی و حوثی ها حمالتی کرده
است( .بی بی سی)

لیبیا به تصویب معاهده
آوارگان با اتحادیه اروپا
امیدوار است

حکومت وحدت ملی لیبیا امیدوار اســت که مانند ترکیه
با اتحادیه اروپا در مورد آوارگان به توافق برســد .از لیبیا
نیز در فواصل منظم شمار انبوهی از آوارگان به سوی اروپا
حرکت می کنند.
به گفته انجلینو الفانو ،وزیــر داخله ایتالیا ،احمد معیتیق،
معاون رئیس جمهور لیبیا خواهان آغاز مذاکرات در این باره
شده است .الفانو روز جمعه با معیتیق دیدار کرده بود .الفانو
در ادامه گفت که معیتیق خواهان این شده که چنین توافقی
باید براساس الگوی بروکسل و انقره تدوین و تصویب شود.
در کشــور لیبیا از زمان براندازی و مرگ معمر القذافی در
ســال  ،2011یک منازعه عمیق حاکم شده است .تا چندی
پیش ملیشــه های مختلف و دو رهبری رقیب با یکدیگر
برسر قدرت می جنگیدند .پس از ماه ها میانجیگری توسط
سازمان ملل ،باالخره در ماه اکتبر طرف های منازعه بر سر
تشــکیل حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند .اما این
مساله هنوز به تایید پارلمان نرسیده است و رای گیری در
این باره از آن زمان پیوسته به تعویق انداخته شده است.
دراین میان بر اثر انفجار یــک بمب در موتر که روز جمعه
در شهر بنغازی رخ داد ،یک سرباز و یک فرد ملکی کشته
و چهار تن زخمی شــدند .جزئیات بیشتری از این حادثه
در دسترس نیســت .براساس معاهده ای که اتحادیه اروپا
و انقره در مورد آن به توافق رسیده اند ،ترکیه متعهد شده
که همه پناهجویانی را کــه از راه های غیرقانونی به جزایر
یونان می رســند ،پس بگیرد .در مقابل ،اتحادیه اروپا در
قبال هر شهروند ســوریه که پس فرستاده می شود ،یک
آواره سوریایی دیگر را از ترکیه قبول می کند( .دویچه وله)

تورنمنت بازیهای کرکت درجه اول در
کابل برگزار میگردد

کرکت بورد افغانستان میگوید که قرار است تورنمنت
بازیهای کرکت «گرید ون یا درجه اول» در شهر کابل به
زودی برگزار گردد.
عزیز اهلل فضلی معاون این بــورد به رادیو آزادی گفت
در این مســابقات بازیکنان از ده والیت کشور در کابل
با هم به رقابت میپردازند .آقای فضلی افزود که قبل از

هانری :تیمی که آرامش بیشتری دارد
قهرمان میشود
ســتاره پیشــین توپچی ها تاکید کرد هر تیمی که در
هفتههای پایانی آرامش بیشــتری داشته باشد ،عنوان
قهرمانی را بدست میآورد.
به نقل از اســکای اســپورتس ،رقابت های لیگ برتر
انگلیس به اوج حساسیت رســیده است .تا پایان لیگ
جزیره تنها چهار هفته دیگر باقی مانده اســت و دو تیم
لسترسیتی و تاتنهام بیشــترین شانس را برای کسب
عنوان قهرمانی دارند.
اختالف این دو تیــم در صدر جدول رده بندی  5امتیاز
است و طبیعی است که لستر شانس بیشتری برای کسب
عنوان قهرمانی دارند.
تیری هانری ،اسطوره آرســنال بر این باور است که هر
تیمی آرامش بیشــتری داشته باشــد ،جام قهرمانی را
باالی ســر می برد .او گفت :پیــش از این هم گفتم که
قهرمانی در لیگ جزیره بســتگی به میزان آرامش تیم

نیروهای وفادار به دولت
یمن عملیات جدیدی علیه
القاعده آغاز کردند

ها دارد .قبل از دیدار لستر برابر وستهام نیز چنین چیزی
را بیان کردم .در آن دیدار بازیکنان لسترسیتی اعصاب
آرامی نداشتند به ویژه بعد از اخراج جیمی واردی ،مدام
به داوری اعتراض داشتند .آنها نتوانستند در دیدار برابر
وستهام بازی همیشگی خود را به نمایش بگذارند و بر این
باور هستم که اگر آرام تر بودند ،بهتر ظاهر می شدند .او
ادامه داد :اما تاتنهام در شرایط روحی بهتری قرار داشت
چرا که لسترســیتی امتیاز از دست داده بود و فرصت به
این تیم رسیده بود تا فاصله خود را کمتر کنند .شاگردان
مائوریسیو پوچتینو در دیدار برابر استوک با چهار گل به
پیروزی رسیدند .این درحالی بود که می توانستند تا  9گل
هم به ثمر برسانند و این نشان می دهد که روحیه و انگیزه
در فوتبال ،تا چه اندازه تاثیرگذار اســت .لسترسیتی اگر
می خواهد قهرمان شود ،باید آرامش خود را حفظ کند و
عصبی بازی نکند.

این ،مسابقات «گرید  2یا درجه دوم» میان بازیکنان ۲۴
والیت راه اندازی گردید .آقای فضلی هدف از راه اندازی
این مسابقات را انتخاب چهره های برتر برای تیم الف ،تیم
زیر سن و تیم ملی کرکت عنوان کرد.
به اســاس معلومات آقای فضلی این بازیها به تاریخ ۲۹
اپریل آغاز میگردد( .رادیو آزادی)

پاتریک بومان رییس
اسپورت آکورد شد

در مجمــع کل دیروز رییس اســپورت ،پاتریک بومان
سوئیســی به عنوان رییس رییس اسپورت انتخاب شد
و آنا آرژانووا از روسیه را شکست داد.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesبومان  48ساله
که دبیر کل فدراســیون جهانی بسکتبال و عضو IOC
است با  55رای توانســت رییس رییس اسپورت شود.
نزدیکی بومــان با اعضای  IOCبه عنــوان مهمترین
فاکتور پیروزی او شناخته شده است.
ماه می سال گذشته ماریوس ویزار ،رییس سابق رییس
اسپورت به دلیل مشکالت با  IOCو توماس باخ استعفا
کرد .جیان فرانکو کاســپر تاکنــون رییس موقت این
سازمان بود .بومان بعد از انتخاب شدن اعالم کرد تالش
میکند فضایــی ایجاد کند که افراد تنها به جدایی فکر
نکنند بلکه بتوانند با یکدیگر همکاری کنند.
او افزود :رییس اسپورت میتواند هنوز هم صدای ورزش
باشــد .بومان همچنین اعالم کردد که امیدوار اســت
ورزشهای دوومیدانی ،گلــف ،روئینگ و تیراندازی به
رییس اسپورت بازگردند.
بومان درباره حل مشــکالت نیز گفت :باید آگاه تغییر
باشــیم .باید هر روز پیشــرفت کنیم تا دیگران ما را
تغییر ندهند .این یک چالش برای تک تک ما اســت.
همه فدراســیونها باید این مساله را جدی بگیرند و از
مشکالت احتمالی تا جایی که میشود جلوگیری کنند.

