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داعش در حمله به شفاخانه ای در شهر دیرالزور در سوریه  ۲۰نفر را کشت
گزارش ها از ســوریه حاکی اســت که پیکارجویان گروه
موسوم به دولت اســامی (داعش) به شفاخانه ای در شهر
دیرالزور در شرق کشور حمله کردند.
به گفته گروه دیدهبان حقوق بشر ســوریه ،داعش در این
حملــه حدود  ۲۰نفر از نیروهای طرفدار دولت را کشــته و
کارکنان این شفاخانه را به اسارت گرفته است.
این حمله در داخل و اطراف شفاخانه اسد اتفاق افتاده است.
این شفاخانه در غرب شهر دیرالزور واقع است.
گفته شده داعش میخواهد تمام بخش های شهر را تصرف
کند .این گروه در حال حاضر کنترل بیش از نیمی از دیرالزور
را در اختیار دارد.
داعش طی دو سال گذشته مناطق تحت کنترل دولت در این
ناحیــه را محاصره کرده و حدود  ۲۰۰هزار غیرنظامی در این
مناطق گرفتار شدهاند( .بی بی سی)

جدال لفظی پوتین و اوباما
بر سر سپر موشکی ناتو

رئیسجمهور روســیه اقــدام ناتو برای
اســتقرار سپر دفاع موشــکی در شرق
اروپا را «تهدیــدی علیه امنیت جهانی»
خواند و گفت روسیه این تهدید را خنثی
خواهد کرد .رئیسجمهور آمریکا در مقابل
سیاســتهای «تهاجمی» روسیه را به باد
انتقاد گرفت.
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روســیه،
روزجمعه با انتقاد تند و تیز از طرح پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو) برای استقرار سپر
دفاع موشکی در شرق اروپا ،هشدار داد
که روســیه برای حفظ توازن استراتژیک
گامهای الزم را خواهد برداشــت و این
تهدیدات را خنثی خواهد کرد .به گزارش
خبرگزاری آسوشیتدپرس ،رئیسجمهور
روسیه در جمع مقامهای نظامی این کشور
ادعاهای آمریکا را مبنی بر اینکه این سپر
دفاع موشــکی نه علیه روسیه که برای

مقابله با تهدیدهای موشکی ایران است،
«مضحک» خواند .محل اســتقرار ســپر
دفاع موشــکی ناتو روز پنجشنبه رسما
در رومانیا و شــمال پولند تعیین شد و
گفته میشود تا سال  ۲۰۱۸به بهرهبرداری
عملیاتی خواهد رســید .والدیمیر پوتین
میگوید با دســتیابی بــه توافق جامع
هستهای با ایران ،دیگر تهدیدی از جانب
این کشور وجود ندارد و اگر استقرار این
سپر موشکی همچنان ادامه یابد «روسیه
همــه اقدامهای الزم بــرای حفظ توازن
اســتراتژیک را کــه معتبرترین تضمین
پیشگیری از نبردهای گســترده نظامی
است ،انجام خواهد داد ».به اعتقاد او سپر
دفاع موشــکی ناتو نه سامانهای دفاعی،
که بخشــی از توان بالقوه هســتهای و
استراتژیک آمریکاست که در شرق اروپا
پیادهسازی میشود( .دویچه وله)

صاعقه جان بیش از  ۵۰نفر را در
بنگالدش گرفت

پولیس در بنگالدش از کشته شدن بیش
از  ۵۰نفر در این کشــور طــی چند روز
گذشــته بر اثر صاعقه خبر داده اســت.
بســیاری از کشته شــدگان کشاورزانی
بودند که ســرگرم کار در مزارع بودند .از
جمله دیگر قربانیان دو دانش آموز در داکا
پایتخــت بودند که به هنگام بازی فوتبال

دچــار صاعقهزدگی شــدند .بنگالدش
مستعد وقوع چنین حوادثی است ،اما این
مسئله به ویژه در سال جاری بسیار شدید
بوده اســت .به گفته کارشناسان احتماال
افزایش درجه حــرارت و جنگل زدایی از
جمله عوامل بروز طوفان در این کشــور
است(.بی بی سی)

تقاضای اعطای شهروندی
به مهاجران بیشتر در آلمان

تعداد بیشتر سیاســتمداران ارشد حزب «دموکرات
مســیحی» آلمان از نواحی این کشور می خواهند که
برای اعطای تابعیت به مهاجران بیشتر در این کشور
دست به کار شــوند .آنها خواهان هماهنگی بیشتر
میان نواحی در این زمینه هستند.
پیتر تاوبر ،دبیر کل حزب دموکرات مسیحی آلمان در
این زمینه گفت ما باید از خود بپرســیم« :چطور می
توانیم انسان هایی با سابقه مهاجرت را که برای مدت
زمان طوالنی اینجا زندگی می کنند ،به کسب تابعیت
آلمان تشویق کنیم».
روزنامه «هایلبورنر اشتیمه» روز شنبه به نقل از این
سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی نوشته است که
وی با وضاحت تصریح کرد« :این مساله تا اندازه ای به
ما هم ربط دارد».
تاوبر همزمان از شهرها و نواحی انتقاد کرد که با این
موضوع به صورت متفاوت برخورد می کنند« :برخی
از نواحی اعطای تابعیت را با مراسم باشکوه جشن می
گیرند ،اما برخــی دیگر آن را به صورت روندی صرف ًا
اداری پیش می برند».
به گفته وی باید با اعتماد به نفس بیشــتری «نشان
دهیم که به کشــور مان افتخار مــی کنیم ،و زیبا و
ارزشمند است که به آن تعلق داشته باشیم».
انگبرت لیبینگ ،رئیس فدرال انجمن سیاســت های
نواحی احزاب اتحادی دموکرات مسیحی و سوسیال
مســیحی نیز به این نظر اســت که تابعیت دادن به
مهاجران نیاز به تشکیالت منسجم دارد« :در جاهایی
که ادغــام اجتماعی موفق اســت ،نواحی باید برای
تابعیت دادن بیشتر فعالیت کنند».
وی در مــورد اعطای تابعیت آلمانی به اشــخاصی با
پیشــینه مهاجرت به این نظر اســت که «این قدر
شناســی از مهاجران و اوج ادغام موفق اســت» .او
همچنان می گوید که این را به خوبی درک می کند که
نواحی باید در قسمت اعطای تابعیت با احتیاط عمل
کنند( .دویچه وله)

تکواندو کاران افغان در تاجکستان
برنده  ۱۱مدال شدند

در روز نخســت مســابقات تکوانــدو آزاد «اوپن» در
تاجکستان بازیکنان افغان  ۱۱مدال را برنده شدند .نجیب
اهلل سکندر رئیس فدراســیون تکواندوی افغانستان به
رادیــو آزادی گفت که وهاب زازی ،تمیم عمری و ذوهیل
ابراهیمی ورزشکارانی اند که برندۀ مدال طال شده اند .به

گفته او شریف مرادی ،هجرت اهلل هوتک و اشرف ناصری
برندۀ مدال نقرۀ این مسابقات شــدند .این مسابقات با
اشــتراک حدود  ۸۰۰ورزشکار از افغانستان ،تاجکستان،
ازبکستان و ایران در شهر دوشــنبۀ تاجکستان جریان
دارد( .رادیو آزادی)

تیم بایسکل رانی بانوان افغانستان امروز
عازم فرانسه میشود

قرار است تیم بایســکل رانی بانوان افغانستان امروز به
هدف اشتراک در مسابقات تور فرانسه به آن کشور سفر
کنند .عبدالصادق صادقی رئیس فدراســیون بایســکل
رانی به رادیــو آزادی گفت که در این مســابقات پنج

دختر بشــمول خود وی اشتراک میکنند .به گفته او این
مسابقات بین المللی میباشد و مصارف تیم ملی دختران
بایسکل رانی افغانستان را کشور میزبان پرداخت نموده
است( .رادیو آزادی)

پیشنهاد نجومی توپچیها برای
نگه داشتن اوزیل

سران باشگاه آرسنال حاضر هستند که برای ادامه حضور
هافبک آلمانی تیمشان باالترین رقم دریافتی حقوق را به
این بازیکن پیشنهاد دهند.
به نقل از دیلی میل ،مســوت اوزیل بهترین فصل حضور
خود در آرسنال را پشت سرگذاشت .این بازیکن آلمانی با
دادن  18پاس گل ،به عنوان بهترین پاسور انتخاب شد و
نشان داد که بازیکنی توانا و تاثیرگذار در ترکییب توپچی
های لندن است.
با وجود این که اوزیل عملکرد خوبی در آرســنال داشته
اســت اما خبرهای زیادی درباره جدایی او از توپچی ها
به گوش می رســد .روزنامه دیلی میل انگلیس نوشــت
که باشگاه آرســنال نهایت تالش خود را به کار می گیرد
تــا اوزیل را حفظ کند و برای راضــی کردن این بازیکن
حاضر اســت حقوق نجومی  200هزار پوند در هفته را به
او پیشنهاد دهد و این برای نخستین بار در تاریخ باشگاه
آرسنال اســت که چنین حقوقی را به بازیکنی پیشنهاد
می دهد.
به نوشــته دیلی میل آرســن ونگر عالقه بسیار زیادی
به ســبک بازی اوزیل  27ســاله دارد و از سران باشگاه
خواسته تا او را با هر قیمتی که شده نگه دارند .آرسنال
مدت هاست نتوانســته قهرمانی در لیگ برتر انگلیس را

به دست آورد و هواداران این تیم خواستار برکناری ونگر
هستند اما بعید به نظر می رســد که سران باشگاه این
مربی باتجربه فرانسوی را از کار برکنار کنند.

دفتر صدراعظم آلمان
مانع همکاری نیروهای
اطالعاتی با آمریکا شد
اشــپیگلآنالین مینویسد ،اطالعاتی
که به دســت آورده حاکی از آن است
که آلمان در اقدامــی محتاطانه مانع از
همکاری نیروهای ســازمان اطالعات
برونمرزی این کشــور با آمریکا برای
پایش جهادگرایان شده است.
بعد از رســوایی همکاری ســازمان
اطالعات برونمــرزی آلمان ()BND
با آژانس امنیــت ملی آمریکا (،)NSA
برلین در مورد پروژههای جدید همکاری
با آمریکا محتاط شده است.
بنا بر اطالعات دریافتی اشپیگل آنالین،
دفتر صدراعظم آلمــان چندی پیش با
همکاری با آمریکا برای پایش و زیر نظر
گرفتن جهادگرایان سوریه مخالفت کرد.
مطابق این گــزارش ،آمریکا به آلمان از
طریق ارتش آلمان پیشــنهاد داد تا در
قالب واحــد نظامی کوچکی در پایش و
نظارت بر جهادگرایان خارجی شــرکت

شکست رپترز در یک
چهارم نهایی لیگ NBA

کند و از این طریق اطالعاتی در مورد
اسالمگرایان آلمان نیز به دست بیاورد.
فرماندهی این واحد بر عهده فرماندهی
مشترک عملیات ویژه ( )JSOCآمریکا
است که شــامل نیروهای اطالعاتی
ایاالت متحده نیز میشود.
این واحــد مخفی در اردن مســتقر
اســت .کارشناسان مســتقر در این
واحد سفرهای جهادگرایان به سوریه
و بازگشــتآنها به اروپا را بررسی و
تجزیه و تحلیل میکنند .ارتش آلمان و
سازمان اطالعات برونمرزی این کشور
با توجه به خطری که از جانب مسافران
این گونه کشورها متوجه آلمان است
تبادل اطالعات را مفید و معنادار تلقی
میکنند .بــا این حال دفتر صدراعظم
آلمــان با اعــزام مأموران ســازمان
اطالعات برونمرزی کشــور برای این
همکاری مخالفت کرد( .دویچه وله)

نگرانی شورای امنیت از
ارتباط بوکوحرام با داعش

یک روز پیش از آغاز اجالسی بینالمللی در ابوجا با موضوع
«بوکوحرام و چگونگی مقابله با این گروه» ،شــورای امنیت
ســازمان ملل از ارتباط میان بوکوحرام و گروه داعش ابراز
نگرانی کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه پشتیبانی خود را
از برگزاری اجالســی بینالمللی با موضوع بوکوحرام اعالم
کرد .این اجالس شنبه در ابوجا ،پایتخت نایجریه کار خود
را آغاز کرد.
رهبران کشــورهای نایجریــه ،چاد ،بنیــن و کامرون به
همراه فرانســوا اوالند ،رئیس جمهوری فرانسه در اجالس
ابوجــا حضور دارند .عالوه بر اینهــا ،فیلیپ هاموند ،وزیر
امور خارجــه بریتانیا ،آنتونی بلینکن ،معــاون وزیر امور
خارجه آمریکا و نیز هیئتهایــی از اتحادیه اروپا و برخی
سازمانهای آفریقایی در این نشست شرکت کردهاند.
در اجالس ابوجا قرار اســت «راههای موثر مقابله با گروه
افراطی و اســامگرای بوکوحرام» مورد بررسی قرار گیرد.
در هفتههای اخیر ارتش نایجریه در مبارزه علیه این گروه
به موفقیتهایی دســت یافته و بخشهایی از شمال شرقی
کشور را از کنترل بوکوحرام خارج کرده است .کانون اصلی
حضور شــبهنظامیان بوکوحرام جنگلهای «سامبیسا» در
شمالشرق نایجریه و در نزدیکی مرز چاد است.
در این نشســت ،اقدام مشترک کشــورهای منطق ه برای
مقابله با تهدید گروه بوکو حرام و نیز راهبردهای مقابله با
پیامدهای انسانی حضور چندین ساله این گروه و مبارزه با
آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .از سال  ۲۰۰۹تاکنون ۲۰
هزار نفر در ارتباط با بوکوحرام جان خود را از دست داده و
 ۲ /۷میلیون نفر نیز آواره شدهاند( .دویچه وله)

کویت :ایران باید به طرح
«فریز نفتی» تن دهد

معــاون وزیر خارجه کویت گفت بــرای تثبیت بهای نفت
چارهای جز اجرای طرح «فریز نفتی» نیســت و تاکید کرد
بازار نمیتواند افزایش تولید از ســوی ایران را تحمل کند.
ایران حاضر نیست به «فریز نفتی» بپیوندد.
خالد جراهلل ،معاون وزیر خارجهی کویت ،گفت که بازار نفت
نمیتواند افزایش اســتخراج نفت از سوی ایران را حمایت
کند.
ایــن مقام مســئول کویتی روز شــنبه در گفتوگویی با
خبرگزاری دولتی کویت با تاکیــد بر اینکه برای مبارزه با
ســقوط بهای نفت چارهای جز طرح «فریزنفتی» نیست،
گفت«:ایــران باید از بازار یاد بگیرد .بــازار نمیتواند این
فرصت را به یکی از تولیدکنندگان بدهد که روند استخراج
نفت خود را در این شرایط افزایش دهد».
جراهلل تاکید کرد که دربارهی تولید نفت «حق انتخابی» در
کار نیست و کشورهای تولیدکننده و بهویژه اعضای اوپک
«چارهای» جز پیوستن و اجرای طرح فریز نفتی ندارند.
اظهارات معاون وزیر خارجهی کویت درحالی مطرح شد که
کشــورهای عضو اوپک موفق نشدند در نشست دوحه به
راهحلی برای تثبیت وضعیت بــازار نفت و مقابله با کاهش
روزافزون قیمت نفت برسند.
بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت ایران ،گفته بود که ایران مطلقا
حاضر نیست به طرح فریزنفتی تن دهد و این طرح را برای
ایران به مثابه «تحریم داوطلبانه» دانسته بود(.دویچه وله)

قطعی شدن قهرمانی بارسا در اللیگا

در ادامه بازیهای پلیآف لیگ  NBAصبح دیروز یک
7بازی انجام شد و میامی هیت به پیروزی رسید.
به نقل از ســایت  ،ESPNصبح شــنبه در تنها بازی
کنفرانس شــرق میامی هیت با نتیج ه  103بر  91تورنتو
رپترز را شکســت داد .در این بــازی گوران دراجیک،
بهترین عملکرد را برای میامی داشــت .او  30امتیاز را
کسب کرد .دایان وید نیز  22امتیاز دیگر گرفت تا میامی
ن ترتیب میامی هیت و
بتواند تورنتو را شکست داد .بهای 
تورنتو رپترز در دور یک چهارم نهایی سه بر سه مساوی
هستند و بازی بعدی آنها مشخص میکند که کدام تیم
به دور نیمه نهایی صعود میکند.برنده این رقابت در دور
نیمه نهایی با کلیولند کاوالیرز روبرو میشود.

جریمه  18اسکیت باز و
چهار مربی کوریایی به
دلیل شرط بندی

پولیس کوریای جنوبی  18اسکیت باز و چهار مربی سابق
تیمملی این کشــور را به دلیل شرط بندی غیر قانونی
جریمه کرد .به نقل از ســایت ،Inside the games
شرط بندی به صورت کلی در کوریای جنوبی غیر قانونی
است .گفته میشــود که این افراد حدود  850هزار دالر
شــرط بندی کرده بودند که این شرط بندی ها بر روی
مسابقات ورزشی بوده است .یکی از مربیان در این شرط
بندی  340هزار دالر پرداخت کرده بود.
این شــرط بندیها بر روی مسابقات فوتبال ،بیسبال و
بسکتبال بوده اســت .در ماه جنوری نیز دو ورزشکار
بیسبال کوریای جنوبی به دلیل شرط بندی غیر قانونی
دستگیر شــدند که یکی از آنها قهرمان المپیک 2008
پکینگ بود .ماه گذشــته نیز پنج اسکیت باز کوریایی
به دلیل شــرط بندی جریمه شدند .قوانین شرط بندی
در جاپان نیز سخت و سفت است .چندی پیش یکی از
بدمینتون بازان جاپانی به دلیل شرط بندی از تیم ملی
این کشور اخراج شد .او شانس مدال آوری در المپیک
ریو را داشت.

 3بازیکن که از نظر ونگر
در یورو  2016خواهند
درخشید

سرمربی آرسنال از ســه بازیکن که به احتمال زیاد در

یورو  2016میدرخشند سخن به میان آورد.
به نقل از اسکای اســپورتس ،به شروع جام ملت های
اروپا  2016فرانســه روزهای زیادی باقی نمانده است و
قرار است که بازی افتتاحیه در  20جوزا برگزار شود.
آرســن ونگر قبل از آغاز یورو به سه بازیکنی اشاره کرد
که می توانند در یورو بدرخشند و این شانس را دارند که
به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شوند .او گفت :پل پوگبا،
آنتوان گریزمان و دنیل استاریچ ،سه بازیکنی هستند که
براین باورم بهترین عملکرد را خواهند داشت و می توانند
زمینه را بــرای قهرمانی تیم خود فراهم کنند .البته یک
بازیکن دیگر هم هست که او هم شانس درخشش را دارد
و او کســی جز جک ویلشر نیست که به تازگی از دوران
آســیب دیدگی رهایی یافته است .اگر روی هاجسون به
این بازیکن اعتماد کند می تواند تاثیر گذار ظاهر شود و
بازیهای درخشانی را به نمایش گذارد.

بارســلونا با برتری  3بر صفر برابر گرانادا توانســت با
قهرمانی فصل فوتبال اسپانیا را به سود خود خاتمه دهد.
رئال نیز با دو گل رونالدو از سد الکرونیا گذشت.
هفته پایانی الالاللیگا با برگزاری چهار دیدار ادامه یافت
که در یکی از دیدارهای برگزار شده گرانادا در خانه برابر
بارسلونا به میدان رفت و با این که تا  20دقیقه ابتدایی
توانست مقاوت کند در دقیقه  22روی همکاری نیمار و
جوردی آلبا و گلزنی لوئیس سوآرس به گل رسید .همین
بازیکن در نیمه نخست بار دیگر برای تیمش گلزنی کرد
تا اولین بازیکنی باشــد که به سلطه آقای گلی مسی و
رونالدو برای چندین فصل متوالی پایان دهد.
در ادامه دو تیم صاحب موقعیت هایی برای گل شدند تا
این که سوارس که توانسته به طور کامل مسی و نیمار را
حاشیهنشین کند ،هتتریک کرد و سومین گل خود در
این بازی را به ثمر رساند تا در نهایت این دیدار با برتری
 3بر صفر بارسلونا به پایان رسید تا این تیم بعد از حذف

از لیگ قهرمانان قهرمانی در لیگ را تجربه کند.
در دیگر دیدار رئال مادرید که کورســویی برای قهرمانی
داشــت با دو گل برابر الکرونیا در ریازور به برتری رسید
تا نایب قهرمان شود .هر دو گل مادریدی ها را کریستیانو
رونالدو به ثمر رســاند تا این بازیکن در این فصل  51گله
شود و برای ششــمین فصل پیاپی تعداد گل هایش را در
یک فصل به بیش از  50گل برساند .به این ترتیب بارسلونا
توانســت قهرمانی خودش را در لیگ اسپانیا قطعی کند
تا اولین جام خود را در این فصل کســب کند .رئال نیز
باید در ادامــه در فینال لیگ قهرمانــان اروپا به دیدار
اتلتیکومادرید برود.این دومین قهرمانی پیاپی انریکه در
لیگ اسپانیا محسوب می شود .هر چند تیم او در مقطعی
دچار افت شد و سه شکست پی در پی را در لیگ تجربه
کرد ولی به خود آمد و توانســت در هفته پایانی در زمین
گرانادا جشن قهرمانی بگیرد .اتفاقی که باعث خواهد شد
به احتمال زیاد انریکه را سال بعد نیز در بارسلونا ببینیم.

وراتی در پاری سن ژرمن ماندنی شد
باشگاه پاری سن ژرمن به شایعه جدایی وراتی پایان داد
و قرارداد او را تا سال  2021تمدید کرد.
به نقل از مونت کارلو ،مارکو وراتی از بازیکنانی اســت
که عملکردی درخشــان در پاری ســن ژرمن از خود
نشــان داده اســت و چند تیم بزرگ اروپایی سخت به
دنبال جذب او بودند .باشگاه پاری سن ژرمن مشتریان
هافبک ایتالیایی خود را ناامید و اعالم کرد که او قرارداد
خود را تمدید کرده است .ناصر الخلیفی ،رئیس باشگاه
پاری ســن ژرمن در گفت و گویی که بــا مونت کارلو

داشت ،درباره احتمال فروش وراتی گفت :با مارکو قرارداد
جدیدی امضا کردیم و او تا ســال  2021با ما تمدید کرد.
وراتی بازیکن شاخص و خوبی به شمار می آید و هواداران
و کادر فنی تیم دوست داشتند که او بماند و در نهایت هم
ما قراردادش را تمدید کردیم .تا زمانی که پاری سن ژرمن
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را به دست نیاورد اجازه
جدایی به وراتی را نخواهیم داد .وراتی مدت ها است که
نتوانســته به خاطر آسیب دیدگی به میدان رود و رقابت
های یورو  2016را هم از دست داد.

