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آلمان در ترکیه پایگاه تورنادو میسازد
آلمان برای حمالت هوایی خود علیه داعش برنامهای
درازمدت در سر دارد .اشپیگلآنالین آلمان مینویسد
ارتش این کشور در نظر دارد پایگاهی مختص به خود
در ترکیه برای استقرار جنگندههای تورنادو بسازد.
اشپیگلآنالین با اتکا به اطالعات دریافتی خبر از قصد
آلمان برای استقرار بلندمدت در خاک ترکیه در مبارزه
با شــبهنظامیان گروه تروریســتی «دولت اسالمی»
(داعش) داده است.
بر پایه اســناد به دســت آمده ،قرار است در پایگاه
اینجرلیک حدود  ۶۵میلیون یورو به ساخت محوطهای
برای پروازها ،اماکنی برای اســکان سربازان آلمانی و
مراکز مجهز فرماندهی اختصاص یابد.
از ماهها پیش جتهای تورنادوی آلمان در اینجرلیک،
از بزرگترین پایگاههای نظامی ترکیه در جنوب این

کشور مستقر شدهاند.
این جنگندهها به واســطه ویژگیهای خود میتوانند
با انجــام مأموریتهای تجسســی کمکی مؤثر برای
نیروهای ائتالف علیه «دولت اســامی» باشند که هر
روز مواضع این گروه را در سوریه و عراق هدف حمله
قرار میدهند.
عالوه بر این ،قرار اســت در شش ماه آینده حدود ۱۰
میلیون یورو صرف ســاخت منطقه عملیات پروازی
برای تورنادوها و هواپیماهای تانکر ایرباس شود .ارتش
آلمان در نظر دارد مرکزی برای اوقات فراغت نظامیان
خود در ترکیه بسازد که شامل کافهتریا نیز میشود.
برای ســاخت این مرکز  ۴و نیم میلیون یورو در نظر
گرفته شده اســت .اغلب این پروژهها قرار است در
تابستان  ۲۰۱۷به پایان برسند( .دویچه وله)

مهاجرین باعث ایجاد
ده ها هزار بست کاری
در آلمان شده اند

انستیتوت برای بازار کار و تحقیقات امور
حرفه ئی» گزارش داده اســت که به دلیل
آمدن شــمار بزرگ مهاجرین در آلمان،
ده ها هزار بست کاری برای معلمان زبان،
کارمندان امور اجتماعــی و محافظان به
وجود آمده است.
براساس ارزیابی «انســتیتوت برای بازار
کار و تحقیقات امور حرفه ئی» ( )IABدر
آلمان ،ده هزار بســت کاری جدید ایجاد
شده است .این انســتیتوت روز دوشنبه
نتایج بررسی خود را به «اداره آلمان فدرال
در امور کار» در شهر نورنمبرگ ارایه کرد.
این افزایش قبل از همه در بخش آموزش
زبان ،کار های اجتماعی و محافظان اقامتگاه
های مهاجرین به میان آمده است .در این
بررســی افزوده شده است که در بسیاری
از بخش ها ،کارمندان اضافی جستجو می
شوند .و شمار بست های کاری خالی بدون
کارمند زیاد است .براساس ارزیابی موقتی

برتری نامزد راست
افراطی در دور اول
انتخابات اتریش

داده ها و اطالعات ،در مقایســه با ســال
گذشــته ،بیش از حد اوسط ،بست کاری
در کارهای ســاختمانی ایجاد شده است و
نیز در بخش کار های آموزشی ،حفاظت از
مهاجرین وحفاظت از اشیا و اموال در این
ارتباط در ادارات عامه و مشاغل اجتماعی،
بست های کاری جدید به وجود آمده است.
در میان آموزگاران زبــان در ماه جنوری
امسال یک افزایش  27درصدی ،در بخش
سرپرستی از خانه ها و خانواده ها افزایش
 17درصدی و در میان محافظان افزایش 10
درصدی در مقایسه با سال قبل وجود دارد.
اما پژوهش گران ایــن موضوع را نیز ابراز
می کنند که افزایش بست های کاری را در
مجموع نمی توان تنها به عنوان دستیابی
به اشتغال تلقی کرد ،زیرا بعضی از نیروهای
کاری ممکن اســت از بخــش های دیگر
اشــتغال در این بخش ها استخدام شده
باشند( .دویچه وله)

سیسی از مردم
خواست تا از کشور
دفاع کنند

عبدالفتاح سیسی ،رئیس جمهور مصر ،از شهروندان
این کشور خواسته اســت تا از کشور و نهادهای آن
دفاع کنند .این ســخنان آقای سیســی در آستانه
تظاهرات مخالفان دولت عنوان شده است.
آقای سیسی در ســخنانی در تلویزیون دولتی این
کشور گفت که در صورتیکه مردم متحد بمانند تالشها
برای بیثبات کردن کشور موفق نخواهد شد.
در آســتانه این تظاهرات ضددولتی ،تدابیر امنتی در
کشور افزایش یافته است.
مخالفتها در مصر پس از آن بار دیگر افزایش یافت که
دولت این کشــور ،حق حاکمیت دو جزیره در دریای
سرخ را به عربستان سعودی واگذار کرد.
آقای سیسی از این اقدام کشورش دفاع کرد و گفت
که این دو جزیره همواره متعلق به عربستان سعودی
بودهاند.
نیروهای ســکوالر و فعاالن چپگرا پیشــتر برای
تظاهرات ضددولتی روز دوشنبه فراخوان داده بودند.
بر اساس قوانین مصر تظاهرات بدون مجوز در کشور
غیرقانونی است.
تظاهرات در روزی اعالم شده است که در این کشور
به مناسبت سالگرد خروج اســرائیل از شبه جزیره
سینا در سال  ،۱۹۸۲تعطیل عمومی است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مجدی عبدل غفار ،وزیر
کشور مصر گزارش کرده است که «نیروهای امنیتی ...
با شدت با هرگونه تالش مخل آرامش عمومی برخورد
خواهند کرد».
آقای سیسی در سخنان خود گفت «در کشور افرادی
بار دیگر تالش دارند تا به ثبات و امنیت کشور صدمه
وارد کنند».
او تاکید کرد« :مســئولیت ما دفاع از امنیت و ثبات
است و من به شما مصریها قول میدهم که هیچکس
دیگر آنها را تهدید نخواهد کرد( ».بی بی سی)

يك دانشجوی افغان مقام دوم مسابقه
ماراتون قزاقستان را كسب كرد

پ ک ک :تا آخر از خود
دفاع میکنیم

ک ک)
پ 
حزب کارگران کردســتان ( 
میگوید آز آنجاییکه دولت ترکیه تالش
دارد تا این گروه خود را تسلیم کند ،آنها
آماده هستند تا نبردشان را علیه ترکیه
افزایش دهند و تــا انتها مبارزه خواهند
کرد.
پ ک ک به بیبیسی
جمیل بیک ،رهبر 
گفته اســت که رجب طیــب اردوغان،
رئیس جمهور ترکیه «این جنگ را شدت
بخشیده است».
آقای بیک تاکید کرد که کردها تا زمانی
که ایــن روش دولت ترکیــه ادامه یابد
تا آخر از خود دفــاع میکنند» و افزود:
«البتــه که پ ک ک بر شــدت حمالت
خواهد افزود ».همزمان اینلور چیویک،
یکی از مشاوران آقای اردوغان ،هرگونه
مذاکرهای را با پ ک ک رد کرد.
آقای چیویک به بی بی سی گفت که پ
ک ک «تالش دارد تا کشــوری مستقل
از ترکیــه ایجاد کنند؛ این جدایی طلبی
اســت ».هنگامی کــه از آقای چیویک
پرسیده شد که آیا شانسی برای مذاکره
بیــن ترکیه و پ ک ک وجــود دارد ،او

قهرمانی جوانترین زن
پینگ پنگ باز در تور جهانی
ITTF

میو هیرانو ،پینگ پنگ باز زن جاپانی با شکست دادن
حریف خود در مسابقات تور جهانی  ITTFقهرمان شد
و عنوان جوان ترین زن قهرمان این بازی ها را کســب
کرد .به نقل از  ،Inside the gamsمیو هیرانو
 16ساله توانست با شکســت دادن یو منگویا از مالزیا
در مسابقات تور جهانی قهرمان شــود .جاپان در این
مسابقات پیروزی های زیادی داشت و تنها قهرمانی که
از آن جاپانی ها نشد ،قهرمانی دابل زنان بود که پینگ
پنگ بازان کوریای جنوبی در آن قهرمان شدند.

گفت« :در حال حاضر ،خیر».
وی افزود « :آقای اردوغان برای حمالت
هوایــی (علیــه پ ک ک ) از حمایت
عمومی برخوردار است».
آظهارات آقای چیویک در حالیست که
رهبر پ ک ک میگویــد« :ما خواهان
جدایی از ترکیه و تشــکیل یک کشور
(مستقل) نیستیم .ما نمیخواهیم ترکیه
را تقسیم کنیم .ما میخواهیم در داخل
مرزهای ترکیــه در زمینهای خودمان
آزادانه زندگی کنیم  ...و تا زمانی که این
حق طبیعی ما مورد قبول واقع نشود،
تالش ما ادامه خواهد یافت».
وی گفــت کــه ســختگیریها و عدم
مماشــات ترکیه باعث شده است تا پ
ک ک آماده افزایش سطخ نبردها باشد
«نه تنها در کردســتان ،بلکه در دیگر
نقاط ترکیه».
در پی بهم خوردن آتشبس دو ســاله
ک ک و دولــت ترکیه در ماه
بیــن پ 
جوالی سال گذشــته ،نیروهای ترکیه
حمالت تهاجمی علیه پیکارجویان کرد
را از سر گرفتند( .بی بی سی)

نتایج اولیه نشــان می دهد که نامزد حزب راست افراطی
اتریش ،موســوم به حــزب آزادی ،در دور اول انتخابات
ریاست جمهوری این کشور در صدر قرار گرفته است.
نوربرت هوفر حدود  ۳۶درصد آرا را به دست آورده که برای
پیروزی در دور اول کافی نیست.
او احتماال در دور دوم با الکساندر ون در بلن نامزد مستقل
روبرو خواهد شد که  ۲۰درصد آرا را کسب کرده است.
این اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که کاندیداهای
دو حزب اصلی اتریش به دور دوم راه پیدا نمی کنند.
پست ریاست جمهوری در اتریش عمدتا تشریفاتی است.
تصور می شــود رودالف هونســتورفر از حزب سوسیال
دموکرات و آندریاس کول از راســت میانه مردمی هر کدام
حدود  ۱۱درصد آرا را کسب کرده باشند.
هر دو حزب برای دهه های طوالنــی حاکم بوده اند؛ یا به
تنهایی یا به عنوان بخشی از دولت های ائتالفی.
بتانی بل ،خبرنگار بی بی ســی در ویانا ،می گوید که این
نتایج تحولی اساسی در عالم سیاست اتریش است چون از
 ۱۹۴۵تاکنون رئیس جمهور همواره عضو یکی از دو حزب
اصلی بوده است.
به گفته خبرنگار ما این نتایــج منعکس کننده نارضایتی
گسترده نســبت به وضع موجود و همچنین نگرانی درباره
مهاجرت و اقتصاد است.
در ســال های اخیر از محبوبیت سوســیال دموکرات ها و
حزب راست میانه مردمی کاسته شده است.
در آخرین انتخابات عمومی در سال  ۲۰۱۳این دو حزب فقط
کسری از آرا را کسب کردند که به آنها امکان تشکیل یک
«ائتالف بزرگ» را دارد.
اگر در دور اول هیچ نامزدی به اکثریت نرسد ،دور دوم روز
 ۲۲می برگزار خواهد شد.
هاینز فیشر ،رئیس جمهور  ۷۷ساله اتریش ،دو بار خدمت
کرده و دیگر حق شرکت ندارد( .بی بی سی)

شیرینی آلوده در پاکستان
جان  ۲۳نفر را گرفت

پولیس پاکستان میگوید که حداقل  ۲۳نفر در اثر مصرف
شیرینی آلوده در مرکز این کشور جان باختهاند.
مرگ این افراد هفته گذشته پس از آن آغاز شد که مردی
در ایالت پنجاب به مناســبت جشن تولد پسرش شیرینی
خرید.
این مــرد و  ۱۱نفر از بســتگان وی در میان جان باختگان
هستند .در مجموع  ۷۷نفر مســموم شده اند که وضعیت
پنج نفر دیگر از آنها وخیم توصیف شده است.
پولیس دو صاحب یک کلوچه پزی محلی و یکی از کارکنان
آن را دستگیر کرده و در حال تحقیق در باره منبع آلودگی
است.
مقامات این احتمال را مطرح کرده اند که عامل مسمومیت،
مواد آفت کش باشد زیرا در کنار کلوچه پزی یک فروشگاه
مواد آفت کش واقع اســت و احتمال دارد که شیرینی ها با
آفت کش آلوده شده باشد.
پولیس می گوید که در داخل کلوچه پزی کیسه های آفت
کش پیدا شــده که نمونه هایی از آن در آزمایشگاه مورد
آزمایش قرار گرفته است( .بی بی سی)

مسابقات بسکتبال دختران معلول در
کابل آغاز شد

مسابقات بســکتبال دختران معلول روی ویلچیر دیروز
در کابل آغاز شــد .کبیر خوشــبین مسئول مطبوعات
فدراسیون معلولین می گوید که در این مسابقات بازیکنان

والیات کابل ،جالل آباد ،هرات و بلخ شرکت کرده اند .بازی
نخســت میان تیمهای کابل و بلخ انجام شد ،تیم بلخ با
تفاوت چهار امتیاز تیم کابل را شکست داد( .رادیو آزادی)
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پنالتی به نفع بارسلونا

ضميرالدين زرفام ،دانشــجوی افغان در دانشــگاه ملی
طبی اسفندياروف قزاقســتان از ميان  ١٨هزار اشتراك
كننده در مسابقه بينالمللی ماراتون (دویش) ،مقام دوم
را به دست آورد.
زرفام به خبرگزاری مرکزی گفت ،از يك سال به این طرف
آمادگی برای اشتراك در اين مسابقه را داشته و در هفته
چهار روز در مسير كوه و راه هموار دويش کرده است.
وی در مورد اينكه چگونه در اين مســابقه اشتراك كرده
افزود که بطور شــخصی بدون حمايت هيچ نهادی برای
اشتراك در اين مسابقه ثبت نام و اشتراك کرده است.
زرقام در این مسابقه با َطی نمودن فاصله  ١٠كيلومتر در
 ٣٦دقيقه مقام دوم و يك ورزشكار قزاقی با فاصله اندكی

١٣ثانيه ای مقام نخست را کسب کرده است.
اما زرقام می گوید که وی در نخست نقطه پايانی مسابقه
را پیموده ،اما داوران ورزشــكار قزاق را اول اعالم کرده
است.
به گفته وی ،برای او جوايز مسابقه را نيز نداده در حاليكه
برای ساير ورزشكاران الی دهم جوايز را داده است.
گفته می شــود که در اين مسابقه شماری از ورزشکاران
كشــورهای روســيه ،اروپا ،امريكا و اوكراين نیز حضور
داشــته اند .در مســابقات  ٢٠١٢ماراتون قزاقستان يك
جوان افغان مقام پنجم را كسب کرد .اين مسابقه سأالنه
يكبار با حضور هزاران ورزشکار در این کشور برگزار می
شود( .مرکزی)

ریاض محرز بهترین بازیکن سال
‹اتحادیه فوتبال حرفهای› انگلستان شد

ریاض محرز ،مهاجم تیم لســتر سیتی به عنوان بهترین
بازیکن سال «اتحادیه فوتبال حرفهای» انگلستان انتخاب
شــد .محرز  ۲۵ســاله جایزهاش را یکشنبه شب و چند

ســاعت پس از آنکه تیمش  ۴بر صفر سوانزی را شکست
داد ،در هتلی در مرکز لندن دریافت کرد .او زننده گل اول
این بازی بود.

در فصل جاری  19بار به سود بارسلونا پنالتی گرفته شده
است که این یک رکورد به شمار میآید.
به نقل از آس ،بارسلونا رکورد دیگری را به ثبت رساند.
در دیدار برابر اسپورتینگ خیخون از هفته سی و پنجم
اللیگا ،آبیاناریها رکــورد پنالتیهایی که به نفع یک
تیم گرفته شده را شکستند .پیش از این ،دیدار داوران
 16پنالتی به سود این تیم اعالم کردند و با رکورد رئال
بتیس در فصل  1991-92برابر بود .با سه پنالتی که داور
در دیدار شــنبه شب به نفع بارسلونا گرفت ،این رکورد
به  19رســید .اولین پنالتی پس از اصابت توپ به دست
ورانخس گرفته شــد .پنالتی دوم نیز زمانی رخ داد که
نیمار درون محوطه جریمه با خطــا روی زمین افتاد و
کلوس گوس آن را خطا اعالم کرد .سومین پنالتی نیز با
خطا روی نیمار به نفع آبیاناریها سوت زده شد.
در اسپانیا رئال مادرید با  9پنالتی پس از بارسلونا قرار
دارد .در انگلیس برای لسترسیتی  11پنالتی گرفته شده
است .تورینو در سری  Aایتالیا نیز در همین شرایط قرار
دارد .در آلمــان برای وردربرمن تاکنون  9پنالتی گرفته
شده است و پاریســنژرمن با هشت پنالتی ،کمترین
پنالتیهای به نفع گرفته را در میان لیگهای اروپایی به
خود اختصاص داده است.

مهاجــم تیم ملی الجزایر در این فصــل با زدن  ۱۷گل و
دادن  ۱۱پاس گل ســهم مهمی در صدرنشینی بالمنازع و
غیرقابل پیشبینی لسترسیتی داشته است.
لستر سیتی اکنون تنها  ۵امتیاز تا نخستین قهرمانیاش
در لیگ برتر فوتبال انگلستان فاصله دارد.
هری کین (تاتنهام) ،مســعود اوزیل (آرسنال) ،دیمیتری
پایت (وســتهم) و جیمی واردی (لستر سیتی) نفرات
بعدی فهرست برترینهای فوتبال انگلستان هستند.
دلی الی ،هافبک  ۲۰ســاله تاتنهام نیز به عنوان بهترین
بازیکن جوان و ایزی کریستنسن ،مهاجم منچستر سیتی
به عنوان بهترین بازیکن زن «اتحادیه فوتبال حرفهای»
معرفی شدند.
در این مراسم رایان گیگز ،کاپیتان سابق منچستر یونایتد
و کمک مربی فعلی این تیم جایزه لیاقت را به دست آورد.
گیگز ۴۲ ،ساله که با  ۹۶۳بازی رکورد بیشترین حضور در
مسابقات لیگ انگلستان را دارد و پرافتخارترین بازیکن
منچستر یونایتد محسوب میشود ،جایزهای را گرفت که
پیشــتر بزرگان منچستر یونایتد همچون مت بازبی ،بابی
چارلتون و الکس فرگوسن گرفته بودند.
او به عنــوان بازیکن همراه با تیمش  ۱۳بار قهرمان لیگ،
 ۴بار قهرمان جام حذفی و  ۲بار قهرمان جام باشگاههای
اروپا شده است( .بی بی سی)

المپیک افغانستان از مدال آوران و
قهرمانان تقدیر نمود

کمیته ملی المپیک افغانستان از مدال آوران و قهرمانان
انجمن ورزشــکاران وزارت داخله و سازمان هوشارافو
تقدیر بعمل آورد.
مســئوالن کمیته ملی المپیک افغانستان می گویند که
بازیکنان افغان توانستند در مسابقات داخلی و خارجی
حریفان ایرانی ،هندی و پاکستانیشــان را در مبارزات

آزاد شکست بدهند.
محمود حنیف سرپرســت کمیته ملی المپیک به رسانه
گفت ،ورزشکاران افغان با پیروزیشان باعث رشد ورزش
و تشویق جوانان به آن در کشور می گردد.
این در حالیســت که ورزشــکاران افغان همواره از کم
توجهی حکومت شکایت کرده اند( .رادیو آزادی)

نادال :مهمترین چیز قهرمانی دوباره بود

تنیسور اســپانیایی قهرمانی دوباره در بازیهای گودو
بارسلونا را از همه چیز مهمتر عنوان کرد.
ایســنا و به نقل از آس ،رافائل نادال یکشــنبه شب با
شکست کی نیشــیکوری در دو ست فاتح تنیس گودو
بارسلونا شد .تنیسور اسپانیایی بعد از این قهرمانی گفت
که از همه مهمتر قهرمانی دوبــاره در این بازیها بود.
بقیه چیزها اهمیت نــدارد .رکوردهایم در پایان دوران
ورزشیام دیده خواهد شد.

نادال افزود :هیچکس از پیروزی خــود اطمینان ندارد.
امکان شکســت وجود دارد من همیشه به زمین میروم
تا با پیروزی خارج شوم اما حریف نیز با چنین عقیدهای
به میدا میآید.
او ادامه داد :در ست نخســت بازی سخت شد چون در
انتهای زمین مطمئن کار نمیکردم اما پس از برتری پنج بر
چهار وضعیت بهتر شد .حریف فرصت زیادی برای برتری
داشت اما از آن استفاده نکرد.

