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هواداران مقتدی صدر وارد ساختمان مجلس عراق شدند؛

کشف  ۶۰۰کیلوگرم سکه
نقره و برنز رومی در اسپانیا

در جریان یک عملیات ســاختمانی در شهر تومارس در
جنوب اســپانیا ،گنجینهای از سکههای رومی به وزن ۶۰۰
کیلوگرم پیدا شده است .مقامات فرهنگی اسپانیا میگوید
این اتفاق یک کشف منحصر به فرد در تاریخ است.
کارگران ســاختمانی در جریان عملیات لولهگذاری در یک
پارک موفق شدند هزار ســکه برنز و نقره متعلق به پایان
قرن چهارم میالدی را در  ۱۹کوزه بیابند .وزن این ســکهها
در حدود  ۶۰۰کیلوگرم برآورد شده است.
آنا ناوارو ،رییس موزیم سویل گفت که این گنجینه منحصر
به فرد در منطقه «تومارس» ( )Tomaresواقع در جنوب
غربی سویل اسپانیا کشــف شده است .به نظر میرسد که
سکهها برای پرداخت دستمزد کارمندان و سربازان ضرب
و ذخیره شده باشــند .رییس موزیم ســویل با اشاره به
بررســیهای مقدماتی صورت گرفته روی سکهها گفت که
تصاویر امپراطورها کنستانتین و ماکسیمیان روی سکهها
دیده میشــوند .در پشت ســکهها نیز تصاویر متفاوتی
ضرب شدهاست .به گفته ناوارو ،نمونهای از این سکهها در
مجموعه موزیم وجود ندارد .او اضافه کرد که با روسای برخی
موزیمها در فرانســه ،بریتانیا و ایتالیا در باره این سکهها
گفتوگو کرده که به نظر میرسد مهمترین یافته مربوط به
آن دوران باشد .به گفته مقامات فرهنگی ،ساختو ساز در
پارک متوقف شــده و باستانشناسان مشغول بررسیهای
بیشتر هستند ۱۰.ظرف گلی سالم نیز تنها چند متر دورتر
پیدا شــدهاند .رومیها از  ۲۰۰سال پیش از میالد مسیح تا
قرن پنجم میالدی بر اسپانیا کنترل داشتند( .دویچه وله)

اعالم وضعیت فوق العاده در بغداد

است که حیدرعبادی ،نخست وزیر تکنوکرات هایی را که
وابستگی حزبی ندارند،جانشین وزرای جدید کند.
اما احزاب قدرتمند در مجلس هفته هاست که از تصویب
این تغییرات خودداری کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانســه پس از آن که پارلمان طی
جلسه دیروز نتوانســت در تایید وزاری جدید به نتیجه
برسد ،اعتراضی در خارج منطقه سبز آغاز شد.
گفته شده که معترضان با سردادن شعار» ترسوها فرار می
کنند» تالش کردند تا مانع از خروج نمایندگان شوند که
سعی داشتند از مجلس خارج شوند .در میان جامعه بین
المللی این نگرانی وجود دارد که عمیق تر شــدن بحران
موجب کاهش تالش های دولت برای مقابله با پیکارجویان
گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) شود( .بی بی سی)

معترضان شیعه در عراق وارد ساختمان مجلس این کشور
در بغداد شده و خواستار رای به کابینه جدید این کشور
شدهاند.
بیشــتر این افراد از حامیان مقتدی صدر ،روحانی بانفوذ
شیعه هستند.
یک منبع امنیتی به بی بی ســی گفته است که در بغداد
وضعیت فوق العاده برقرار شده است.
ورود معترضــان به مجلس پــس از آن صورت گرفت که
سیاستمداران این کشور نتوانســتند برای رای دادن به
وزرای جدید به نتیجه برسند.
مقتدی صدر برای تحت فشــار قرار دادن مجلس عراق
به منظور تایید کابینه جدید خواســتار برگزاری تجمع
اعتراضی گستردهای شده است .آقای صدر خواستار آن

اصالح طلبان پیشتاز
انتخابات پارلمانی ایران

چین به ناو هواپیمابر آمریکا
اجازه ورود به بندر هانگ
کانگ را نداد

وزارت امور خارجه ایاالت متحده می گوید که چین به یک
نــاو هواپیمابر آمریکا اجازه نداده اســت وارد بندر هانگ
کانگ شود .روز جمعه از ورود ناو هواپیمابر هسته ای یو اس
اس جان سی استنیس و کشتی هایی که آن را اسکورت می
کردند جلوگیری شــد .ایاالت متحده می گوید انتظار دارد
سفر کشــتی دیگر آمریکا به نام یو اس اس بلو ریج به این
بندر بدون ممانعت انجام شود .مناقشه بر سر حضور نظامی
چین در دریای چین جنوبی بر روابط بین آمریکا و چین در
سال های اخیر ســایه افکنده است .بیل اوربان ،سخنگوی
وزارت دفاع (پنتاگون) به خبرگزاری رویترز گفته است که
درخواست برای سفر این کشــتی با وجود «سابقه طوالنی
ســفرهای موفق آن به بندر هانگ کانگ» اخیرا رد شده
اســت .هنوز به صورت رســمی هیچ دلیلی برای رد اجازه
ورود این ناو هواپیمابر به بندر هانگ کانگ ارائه نشده است.
این کشتی طی چند ماه اخیر مشغول سفر درمنطقه غربی
اقیانوس آرام بوده است .در اوایل این ماه ،وزیر دفاع آمریکا
اش کارتر به هنگام حضور در یو اس اس جان سی استنیس
حمایت خود از متحدان در منطقه را اعالم کرد.
او گفت« :چیزی که جدید اســت حضور یک ناو آمریکایی
در این منطقه نیست ،بلکه مسئله جدید فضای تنش آلود
موجود است که ما می خواهیم آن را کاهش بدهیم».
در اوایل این ماه آمریکا و فیلیپین در مورد انجام گشت های
مشترک در دریای جنوبی چین توافق کردند.
چین که ادعا می کند این دریا متعلق به این کشور است به
طور فزاینده از خود قاطعیت نشان می دهد( .بی بی سی)

نتایج غیر رســمی نشــان می دهند که
سیاستمداران اصالح طلب ،همنوا با رییس
جمهور روحانی ،پیشتاز انتخابات پارلمانی
ایران هستند؛ اما به نظر می رسد آنچنانی
که انتظار دارند اکثریت کرســی ها را به
دست نخواهند آورد .رســانه های ایران
روز شــنبه خبر دادند که اصالح طلبان
این کشــور در دور دوم انتخابات حدود
 30کرسی بیشــتر را در پارلمان به دست
آورده اند .در صورتی که این موضوع تایید
شود ،پارلمان یا مجلس آینده ایران حامی
دولت حسن روحانی و اصالحات اقتصادی
او خواهد بود .انتخابات دور دوم مجلس یا
پارلمان ایران روز جمعه بر سر  68کرسی
برگزار شــد .تکلیف این کرســی ها در
انتخابات دور اول که در ماه فبروری برگزار
شد ،روشن نشده بود .حضور اصالح طلبان
در دور اول انتخابات پررنگ بود طوری که
راه را برای خروج نمایندگان محافظه کار
هموار ســاخت .برای نخستین بار از سال
 2004تاکنون است ،اصالح طلبان به چنین
موقف دست یافته اند.
نتایج غیر رســمی کــه خبرگزاری های

ایرانی جمع آوری کرده اند ،نشــان می
دهند که کاندیداهای میانه رو حدود 33
کرسی از  68کرســی باقی مانده مجلس
را به دست آورده اند .بقیه کرسی ها بین
نامزدان مستقل و محافظه کاران تقسیم
شــده اند .اصالح طلبان که حامی حسن
روحانی اند ،باید کم از کم  40کرسی را در
این دور انتخابات به دست آورند تا بتوانند
در مجلــس اکثریت را تشــکیل دهند.
پارلمان ایران  290کرســی دارد .چنانچه
محافظه کاران و اصطــاح طلبان هر دو
نتوانند اکثریت قاطع را به دســت آورند،
اعضای مســتقل آنگاه توازن قدرت را در
دست خواهند داشــت .دستاورد روشن
انتخاباتی اطالح طلبان در واقع نشــان
دهنده حمایت گســترده از دولت حسن
روحانی اســت .حســن روحانی در سال
 2013توانســت برنده انتخابات و رییس
جمهور ایران شود .او پس از آن ،با قدرت
های جهان بر ســر مسئله اتمی کشورش
گفتگو کرد و به توافق رسید .بر اساس این
توافق تحریمات گسترده در ماه جنوری از
این کشور برداشته شد( .دویچه وله)

کرکت بازان معلول افغان به مصاف
تیم معلولین هند میروند

تیم ملی کرکت معلولین کشور امروز اولین مسابقه بیست
آوره خود را با تیم ملی کرکت معلولین هند انجام میدهد.
عزیز اهلل فضلی معاون کرکت بورد افغانســتان دیروز در
صحبت با رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت معلولین سه
مسابقه بیست آوره را با تیم کرکت هند پیشرو دارد.
آقای فضلی هدف از راه اندازی این مســابقات را چنین
گفت« :هدف بلند رفتن ظرفیت تیم ملی کرکت معلولین
افغانستان است ،و در سال  ۲۰۱۷میان تقریب ًا شانزده تیم

به شمول افغانستان مســابقات بین المللی یکی از هدف
دیگر آن است تیم افغانستان به آن مسابقه نیز آمادهگی
خوب بگیرد».
تیم ملی کرکت معلولین افغانستان جهت انجام مسابقات
با تیم کرکت معلولین هند عازم آن کشور شد.
به اساس معلومات آقای فضلی ،تیم ملی کرکت معلولین
کشور در سال  ۲۰۱۵مقام دوم این مسابقات را کسب کرده
بود( .رادیوآزادی)

تیم هندبال افغانستان برای مسابقات
انتخابی آمادهگی میگیرد

آمادهگی بازیکنان هندبال افغانستان به هدف مسابقات
انتخابی تیم ملی جریان دارد.
یوسف نیازی رئیس فدراسیون هند بال افغانستان دیروز
در صحبت بــا رادیو آزادی گفت در مســابقات منتخبه
هندبال ســاحلی بازیکنان  ۱۲والیت و شش تیم مرکزی

سهم میگیرد.
آقای نیازی افزود این مســابقات به هدف انتخاب چهره
های برتر برای تیم ملی راه اندازی میشود.
به اساس معلومات آقای نیازی ده تن به تیم ملی هندبال
انتخاب خواهد شد( .رادیو آزادی)

توتی به زودی با رم تمدید میکند
اسطوره باشگاه به زودی قراردادش را به مدت یک سال
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با رم تمدید میکند .به نقل از ســایت فوتبال ایتالیا ،با
وجود خبرهای زیادی که درباره اختالف لوچیانو اسپالتی،
ســرمربی رم با فرانچسکو توتی ،اســطوره این باشگاه
ایتالیایی به گوش می رسید اما رسانه های ایتالیایی اعالم
کردند قرارداد توتی یک سال دیگر تمدید میشود تا او با
پیراهن جالوروسی از فوتبال خداحافظی کند.
روزنامه گازتا دلو اســپورت ایتالیا نوشــت جیمز بالوتا،
رییس باشگاه رم ســرمربی این تیم را متقاعد کرد تا با
ماندن توتی موافقت کند .بعد از چراغ ســبز اســپالتی،
باشگاه رم هم دست به کار شد و قرارداد اسطوره خود را
یک سال دیگر تمدید کرد تا مانع جدایی او شود.
توتی بعد از آمدن اســپالتی کمتر در ترکیب رم به بازی
گرفته می شــود .این در حالی است که او هرگاه در زمین
حضور داشته است ،عملکرد خوبی از خود نشان می هد.
بعد از اختالفی که این بازیکن سرشــناس با سرمربی رم
داشــت ،خبرهای زیادی درباره جدایی او به گوش رسید
و چند باشگاه اروپایی مثل لسترستی و حتی بارسلونا به
جذب این ســتاره بزرگ عالقه نشان دادند اما به نظر می
رسد باشگاه رم اسطوره خود را تا پایان دوران فوتبالش
حفظ خواهد کرد.

صدها طفل بی همراه از
مرزهای آلمان اخراج شدند

در سه ماه اول سال جاری بیش از 300
پناهجوی خردســال که بــدون همراه
بودند ،از مرزهای آلمان بیرون فرستاده
شــدند .بیش از نیمی از این افراد اتباع
افغانستان بودند .این اقدام با انتقاد تند
حزب سبز آلمان روبرو شده است.
تا اخیر ماه مارچ سال  2016در مجموع
 309طفل و نوجوان که از این میان 280
تن آنان را افراد بدون همراه تشکیل می
داد ،به مرز میان آلمان و اتریش رسیده
بودند .اخراج این افراد زیر سن پس از آن
صورت گرفت که وزیر داخله در پاسخ به
سوال گروه پارلمانی سبزها گفته بود ،در
«پاساو اعمال فشار های تازه» را در نظر
گرفته است .شهر پاساو در ایالت بایرن
و در مرز با اتریــش موقعیت دارد .این
اولین شهری است که پناهجویان پس از
عبور از خاک اتریش به آن می رسند .بر
بنیاد گزارش های نشر شده  160تن این
افراد که بیش از نیم از آنان را تشــکیل
می دهد ،شهروندان افغانستان بودند.
در میان این برگشــت داده شدگان 46
ســوریایی 30 ،عراقی 17 ،مراکشی12 ،
پاکستانی و  7الجزایری بودند.

لمپارد بدترین خرید تاریخ

MLS

عملکرد ضعیف هافبک نیویورک سیتی او را به یکی از
بدترین خریدهای تاریخ لیگ آمریکا تبدیل کرده است.
به نقل از آس ،بــا وجود اینکه فرانــک لمپارد جز 10
بازیکن برتر تاریخ لیگ برتر انگلیس اســت اما دوران
تلخ فوتبالش را پس از پیوســتن به نیویورک ســیتی
تجربه کرد.
آسیب دیدگی های اخیر او ،فوتبال لمپارد را تحت تاثیر
قرار دادند و باعث شــدند تنها  10بازی پس از پیوستن
به این تیم( 30جون  )2015به میدان برود .پس از اینکه
در اولین بازی تیم به خاطر تصمیم ســرمربی به میدان
نرفت ،با آسیب دیدگی مواجه شد و تا یک ماه از میادین
دور ماند .پس از آن  21دقیقه برابر مونترال و  86دقیقه
مقابل نیویورک رد بولز بازی کرد اما مشکالت جسمانی
دوباره به ســراغ بازیکن انگلیســی آمد و از همراهی
تیمش محروم شد.
لمپارد در اواخر آگوست و اواخر اکتبر بهترین لحظاتش
را در  MLSسپری کرد .هشت بازی پیاپی به میدان رفت
ســه گل به ثمر رســاند و دو پاس گل داد .هفت مارس
لیگ جدید آمریکا آغاز شــد و هافبک انگلیســی در
هشت دیدار تیمش حتی برای یک دقیقه نیز بازی نکرد
و دوباره آسیب دید.
بر این اســاس لمپارد از ابتدا تا کنون تنها در  40درصد
بازی های نیویورک سیتی به میدان رفته است و در میان
ستاره های این لیگ همچون داوید ویا کاکا آندره پیرلو
استیون جرارد دیدیه دروگبا جیو دوسانتوس و دمپسی
یکی از نا امید کننده ترین عملکرد ها را داشته است.
مطبوعات این کشــور بهترین تصمیم بــرای لمپارد را
جدایی از این تیم عنوان کردند .این کار باعث می شود
بازیکن جدیدی به جای او در ترکیب نیویورک ســیتی
قرار بگیرد تا بتواند در رسیدن به اهداف این تیم به آن
ها کمک کند.

آندر هررا :نه من به رئال
مادرید میروم نه دخهآ

ستاره اسپانیایی منچستریونایتد تاکید کرد نه خودش
راهی رئال مادرید یا بارسلونا میشود نه دروازهبان این
تیم قصد چنین کاری دارد.
به نقل از اسکای اسپورتس ،آندر هررا دو فصل پیش از
اتلتیک بیلبائو راهی منچســتریونایتد شد .این بازیکن
بارها با پیشــنهاد رئال مادرید و بارسلونا مواجه شده
است اما هیچگاه یونایتد را ترک نکرد و به نظر می رسد
دوست دارد در این تیم به فوتبال خود ادامه دهد.
نه تنها هررا قصد جدایی از منچســتریونایتد را ندارد
بلکه تاکیــد دارد داوید دخهآ ،دروازهبان اســپانیایی
یونایتد هم به رئال و یا بارســلونا نخواهد رفت و دوست
دارد در اولدترافورد ماندنی شود.
ایــن بازیکــن اســپانیایی گفــت :نه تنهــا من در
منچستریونایتد باقی خواهم ماند بلکه می خواهم یک
پیام هم به بارســلونا و رئال مادرید درباره دخهآ بدهم.
او در یونایتد خوشحال است و اصال قصد جدایی ندارد.
دخهآ رابطه بســیار خوبی با هواداران برقرار کرده است
و از حضــور در تیم بزرگی همچون منچســتریونایتد
خوشحال اســت .جدایی من و دخهآ غیر ممکن است.
می خواهیم روزهای درخشانی را در فوتبال جزیره رقم
بزنیم .او ادامه داد :آیا سران رئال و بارسلونا می توانند
آرامش خــود را حفظ کنند؟ دخهآ در تیمی بزرگ بازی
می کند و اصال قصد جدایی ندارد .ما این سنگربان بزرگ
را حفظ خواهیم کرد و این همه چیزی است که می توانم
بر زبان بیاورم.

دلیل جلوگیــری از ورود این افراد به
آلمان ،نبود شرایط الزم نظر به قوانین
مرزی حوزه شــینگن بیان شده است.
وزارت داخله فدرال نیز گفته اســت،
بر بنیاد قوانین موجود آنان نمی توانند
شرایط را برای حفاظت از آنان فراهم
کنند.این اقــدام وزارت داخله فدرال
انتقادات تند حزب سبزهای آلمان را
به همراه داشته است .لویزی امتسبرگ
سخنگوی سیاســت پناهندگی گروه
پارلمانی حزب ســبزهای آلمان گفته
است «:پولیس فدرال آلمان صالحیت و
مسئولیت دفاتر رفاه کودکان را نادیده
گرفته است ،در حالی که رفاه کودکان
در مرزها باید در نظر گرفته شود».
امتســبرگ همچنان بیان داشــت:
«نوجوانان در بیشتر موارد نمی توانند
مورد حفاظــت قرار بگیرند و به همین
دلیل نمی توانند فرصت برای تقاضای
پناهندگی به دســت آورند» .او گفت
در واقع این افراد کســانی هستند که
باید از چنین امتیازی برخوردار شوند.
بنابرایــن آن ها نیاز به پشــتیبانی و
حمایت دارند( .دویچه وله)

در دو جبهه جنگ
سوریه آتش بس موقت
برقرار شد

در نتیجه پافشــاری روسیه و امریکا در جبهات مهم
سوریه برای ساعت های طوالنی «حاکمیت آرامش»
بوجود آمد .حلب یکی از آن دو منطقه اســت که در
آن بحران فاجعه انسانی بیداد می کند بر بنیاد گفته
های دفتر «ناظرین حقوق بشر در سوریه» در منطقه
شــرقی غوطه از مربوطات الذقیه ،که از سنگرهای
مهم نبرد به شــمار می رود ،دو طرف در حال حاضر
آتش پراگنی نمی کنند .رامی عبدالرحمن ،رئیس این
نهاد گفته اســت که در این محل وضعیت آرام شده
و در حال حاضر درگیری متوقف شــده است .آتش
بس جاری در دو منطقه ســوریه که از آن «حاکمیت
آرامش» نام برده می شــود ،در نتیجه اصرار ایاالت
متحده امریکا و روسیه صورت گرفته است .این آتش
بس در منطقه شرقی غوطه که نزدبک به شهر دمشق
می باشد ،برای  24ساعت گفته شده و در الذقیه 72
ســاعت دوام خواهد یافت .این آتش بس در مناطق
دیگر حلب که در آن جنگ به شــدت جریان دارد،
عملی نشده است .در حال حاضر جنگنده های ارتش
سوریه سنگرهای شورشیان را هدف قرار می دهند.
روز جمعه در دومین شهر بزرگ سوریه یک شفاخانه
مورد حمالت هوایی قرار گرفت .در آنجا افراد بسیاری
کشته و زخمی شــدند .تنها در جریان هفته گذشته
بیش از  230فرد ملکی در شــهر حلب کشته شدند.
به نقل از محافل امنیتی سوریه ،واشنگتن به روسیه
پیشــنهاد کرده بود که در شهر حلب وقفه درگیری
عملی شود .اما این خواست از سوی مسکو پذیرفته
نشده اســت .یکی از مقامات امریکا نیز گفته است
که در مورد تطبیق این برنامه در بزرگ شهرها کدام
توافق صورت نگرفته است .ارتش سوریه در نظر دارد
که حمالت وسیعی را بر شهر حلب انجام دهد .حلب
از جمله شاهرگ های بزرگ اقتصادی سوریه به شمار
می رود که نیروهای اســد در نظر دارند آن را به گونه
کامل از تصرف شورشیان بیرون کنند( .دویچه وله)

مسابقات منتخبه تیم پاور لیفتینگ
کابل بزودی برگزار میشود

قرار است مسابقات منتخبه تیم پاور لیفتینگ کابل به
زودی راه اندازی گردد.
خواجه فرید احمــد صدیقی رئیس فدراســیون پاور
لیفتینگ افغانســتان دیروز در صحبت با رادیو آزادی
گفت که در این مسابقات  ۵۰۰ورزشکار سهم میگیرد:
«هدف از برگزاری این مسابقه رشد هر چه بیشتر ورزش

پاور لیفتینگ در بین ورزشــکاران شهر کابل و آمادهگی
ورزشــکاران برای مسابقات تیم ملی و مسابقات آسیایی
و جهانی است».
به اســاس معلومات آقای صدیقی این مســابقات در ن ُه
کتگوری وزنی بزرگســاالن ،جوانان و ماســتران برگزار
میگردد( .رادیو آزادی)

شکست رپترز و پیروزی میامی در
بازیهای پلیآف NBA

صبح دیروز در ادامه بازیهای پلیآف  ،NBAسه بازی
انجام شــد که در مهمترین آنها تورنتو رپترز شکست
خورد.
به نقــل از  ،ESPNدر ادامه بازیهای پلیآف کنفرانس
شرق ،ایندیاینا پیسرز با نتیجه  101بر  83تورنتو رپترز
را شکست داد .در این بازی پاول جورج عملکرد خوبی
برای پیســرز داشت .او  21امتیاز آورد ،یازده ریباند و 6
پاس منجر به گل نیز داشت.
با شکست دیروز رپترز ،تعداد بردهای این تیم با پیسرز
مساوی شد و در حال حاضر هر دو تیم سه برد دارند .در
بازی بعدی هر کدام از این دو تیم که برنده باشد ،به دور
یک چهارم نهایی صعود خواهد کرد.
در بازی دیگر کنفرانس شرق ،میامی هیت با نتیجه 97

بر  90شارلوت هورنتس را شکست داد .در این بازی ،دایان
وید عملکرد خوبی را از خود نشــان می داد .او  23امتیاز
برای میامی کســب کرد و  6ریباند و چهار پاس منجر به
گل داشت .تعداد بردهای میامی و هورنتس نیز باهم برابر
است و در بازی بعدی مشخص خواهد شد که کدام یک از
این دو تیم ،به یک چهارم نهایی صعود خواهد کرد.
در تنها بازی کنفرانس غرب نیز روز شنبه پورتلند تریل
بلیزرز با نتیجه  106بر  103لس آنجلس کلیپرز را شکست
داد .در این بازی ،دامیــان لیالرد تاثیرگذارترین بازیکن
پورتلند بود .او  28امتیاز کسب کرد و پنج ریباند و هفت
پاس منجر به گل داشــت .پورتلند با داشــتن چهار برد
مقابل دو برد کلیپرز نتوانست به یک چهارم نهایی صعود
کند و در این دور با گلدن استیت وریرز روبرو میشود.

