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اوباما تحریم تسلیحاتی ویتنام را به طور کامل لغو کرد
باراک اوبامــا رییسجمهوری آمریکا به طور کامل
تحریم تسلیحاتی ویتنام را لغو کرد .او در جریان
سفر به کشــور کمونیستی ویتنام و دیدار با سران
این کشــور گفت که این حرکت به معنای از بین
بردن میراث باقیمانده از جنگ سرد است.
رییسجمهوری آمریکا در سفر به ویتنام تحریمهای
تسلیحاتی این کشــور را که دههها برقرار بود به
طور کامل لغو کرد .باراک اوباما گفته دو دشــمن
دیرین حاال به تفاهم و اعتماد متقابل رسیدهاند.به
گفته باراک اوباما هر دو کشــور که زمانی با هم در
جنگ بودند به اعتماد و همکاری مقابل رسیدهاند.
سفر آقای اوباما به ویتنام در حالی انجام میشود که

آمریکا به دنبال استحکام روابط خود با دوستانش
در جنوب شرقی آسیا است.
بخش عمدهای از تحریمهای تسلیحاتی ویتنام که
سالها برقرار بود در سال  ۲۰۱۴برداشته شد.
جنگ آمریکا و ویتنام  ۴۱ســال پیش تمام شد.
جنگی که در آن آمریکا تالش داشــت از افتادن
ویتنام جنوبی به دســت کمونیستها جلوگیری
کند .چند میلیون شــهروند و ســرباز ویتنامی و
همینطور  ۵۸هزار نیــروی آمریکا در این جنگ
کشته شدند .وقتی جنگ در سال  ۱۹۷۵تمام شد
که کمونیســتها کنترل تمام کشور را در اختیار
داشتند( .بی بی سی)

تاجیکستان حکومت
مادام العمر رئیس جمهور
را تایید کرد

مقامهای تاجیکســتان گفتــه اند که
اکثریت اشتراک کنندگان در همه پرسی
این کشور به اصالحات در قانون اساسی
رای مثبت داده اند .این اصالحات از جمله
حکومت مادام العمــر رئیس جمهور امام
علی رحمان را ممکن می سازد.
خاور ،خبرگزاری دولتی تاجیکستان روز
دو شــنبه به نقل از کمیسیون انتخابات
این کشــور گزارش داد که اکثریت رای
دهندگان اصالحات در قانون اساســی را
تایید کرده اند .ایــن اصالحات به رئیس
جمهور امام علی رحمان حاکمیت مادام
العمر را ممکن میسازد.
به گزارش این خبرگــزاری ،بیش از ۹۰
درصد واجدان شــرایط رای دهی در این
همه پرســی شــرکت کرده و حدود ۹۵
درصد اشــتراک کنندگان به اصالحات
پیشــنهادی رای تاییــد داده اند .امام
علی رحمان که از ســال  ۱۹۹۲به این سو
رئیس جمهور تاجیکســتان است ،سال
گذشــته لقب اعزازی «رهبر ملت» را به

دســت آورده بود .پیشــنهاد اصالحی
دیگر در این همه پرســی پایین آوردن
سن نامزدان ریاست جمهوری از  ۳۵به
 ۳۰سالگی است .به این ترتیب رستمی
امام علی ،پسر امام علی رحمان بالقوه
میتواند در سال  ۲۰۲۰خود را برای این
مقام نامزد کند .تاجیکســتان با هشت
میلیون جمعیت خــود فقیرترین عضو
اتحاد جماهیر شوروی پیشین است .این
کشور با افغانستان مرز مشترک داشته و
در معرض گسترش اسالم گرایی افراطی
قــرار دارد و به این دلیــل ،ممنوعیت
احزاب اســامی دینی ریشه در قانون
اساســی آن دارد .سال گذشته محکمه
عالی تاجیکســتان تنهــا حزب ثبت
شده اسالمی این کشور ،حزب «نهضت
اسالمی» را ممنوع اعالم کرد.
پس از ماهها خشــونت کــه حکومت
شورشیان اسالمگرا را مسئول آن عنوان
کرده بود ،این تصمیم توســط محکمه
گرفته شد( .دویچه وله)

کشورهای بحران زده به
کمک های فوری بشری
نیاز دارند

شمارجنگ ها درجهان افزایش یافته است .بحث غالب در
اروپا این است که برای جلوگیری از مهاجرت باید ریشه
های آن ازبین برده شود.ریشه های مهاجرت چیزی جز
فقر و منازعه نیست .درین گزارش شماری ازاین منازعه
ها به معرفی گرفته می شوند .براساس گزارش سازمان
ملل متحد در سرتاسر جهان  ۱۲۵میلیون انسان به کمک
نیاز دارند و  ۶۰میلیون انسان دیگر در حال فرار هستند.
حدود  ۱۵ســال بعد از مداخله جامعه جهانی و راندن
طالبان از قدرت ،در افغانستان جنگ و ترور ادامه دارد.
بیش از  ۱،۲میلیون انسان از برخوردهای مسلحانه میان
نیروهای امنیتی و افراط گرایان طالبان در کشورشــان
در حال فرار هستند و شماری زیادی نیز به کشورهای
همسایه و به ســوی اروپا مهاجرت کرده اند .براساس
گزارش سازمان ملل متحد تنها در چهار ماه اخیر سال
جاری ۱۱۸ ،هزار بیجا شده داخلی به این شمار افزوده
شده اســت .و همزمان به دلیل وضعیت بد امنیتی در

افغانستان ،دسترسی به انســان های نیازمند ناممکن
شده اســت .این کشــور در اثر جنگ داخلی بدترین
فاجعه های بشری را در زمان حاضر را تجربه می کند.
در این میان  ۴،۸میلیون مردم این کشور به کشورهای
همســایه فرار کرده اند .قبل از همه در لبنان و اردن
بســیاری از مهاجرین زیر بدترین شرایط زندگی می
کنند .افزون برآن  ۶،۶میلیون سوریایی مجبور به ترک
زادگاه های شان شده و در داخل کشور شان بیجا شده
اند ۱۳،۴ .میلیون جمعیت این کشور جنگ زده به کمک
های فوری بشری نیاز شدید دارند .به خصوص که رژیم
اســد رابطه مناطق زیادی را با جهان خارج قطع کرده
است( .دویچه وله)

تیم ملی فوتبال چهارده سال
افغانستان به تاجیکستان میرود

مسئوالن فدارسیون فوتبال افغانستان میگویند که تیم
ملی فوتبال چهارده سال این کشور ،در جشنواره ورزشی
تاجیکستان اشتراک خواهند کرد.
این جشنواره ورزشی قرار اســت که به تاریخ هفتم ماه
جوزا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شود.
قرار است که این جشنواره ورزشی هفت روز ادامه یابد و
در آن تیم های فوتبال هفت کشور به شمول افغانستان،

باهم رقابت کنند.
گفته شــده که از افغانستان یک تیم بیست و شش نفری
به شــمول مربی و داورو هیئت فدراسیون فوتبال در این
جشنواره شرکت می کنند.
جشنواره ورزشی در تاجیکســتان همه ساله برگزار می
شود و تیم های فوتبال شماری از کشورهای در آن باهم
رقابت می کنند( .مرکزی)

نخست وزیر عراق دستور
عملیات بازپسگیری فلوجه
را صادر کرد
حیدر عبادی ،نخست وزیر عراق ،شروع
یک عملیات عمده نظامــی برای بازپس
گیری شهر فلوجه از گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش) را اعالم کرده است.
آقای عبادی یکشــنبه شــب اعالم کرد:
«ســاعت عملیات برای آزادسازی فلوجه
فرارســیده اســت .لحظه پیروزی بزرگ
نزدیک اســت و داعش چاره ای جز فرار
ندارد».
پیشتر ارتش عراق از ساکنان شهر خواست
که آماده باشند از «مسیرهای امن» شهر را
ترک کنند.
نیروهای دولتی عراق مسیرهای تدارکاتی
شهر را بســتهاند و داعش هم مانع خروج
مردم از مناطق تحت کنترل خود میشود.
شهر فلوجه در حدود  ۶۰کیلومتری غرب
بغداد ،اولین شهر عراق بود که در زمستان
سال  ۲۰۱۴به اشغال داعش در آمد و یکی
از دو پایگاه باقی مانده این گروه در عراق
است.
ارتش عراق گفت کســانی که نمی توانند
شــهر را ترک کنند باید پرچمی سفید بر

انتونا :اگر در رئال مادرید
کم گل بزنی اخراج میشوی

ســتاره پیشین منچســتریونایتد معتقد است در رئال
مادریــد یک بازیکن جوان اگر کمتــر از  20گل به ثمر
برساند ،او را اخراج میکنند.
بــه نقل از آس ،اریــک کانتونا در مصاحبه با شــبکه
تلویزیونی انگلیس درباره آنتونی مارســیال و حضورش
در منچستریونایتد صحبت کرد.
ستاره پیشین شــیاطین سرخ گفت :فکر میکنم رفتن
به منچستریونایتد برای من انتخاب هوشمندانهای بود.
به طور مثال اگر با  18ســال به رئــال مادرید میرفتم،
ریسک بزرگی برایم بود .در رئال مادرید باید حداقل 20
گل به ثمر برســانید .در غیر این صورت از تیم اخراجت
میکنند .در آنجا مربیانــی که به بازیکنان جوان کمک
کنند وجود ندارند.
این مهاجم فرانســوی تابســتان ســال گذشــته به
منچستریونایتد آمد و در  56بازیاش برای این تیم 18
گل به ثمر رساند و  9پاس گل داد.

فراز خانه هایشان بلند کنند.
هزاران نفر از نیروهای امنیتی و نظامی از
جمله ارتش ،پولیــس و نیروهای داوطلب
عمال این شهر را محاصره کرده اند.
وبسایت خبری شفق که به کردها نزدیک
است روز یکشــنبه خبر داد که نزدیک به
 ۲۰هزار نیروی پولیس پیش از عملیات به
حومه فلوجه رسیده اند.
جیم میور ،خبرنگار بی بی ســی در امور
خاورمیانه ،می گوید که بین  ۶۰هزار تا ۹۰
هزار غیرنظامی در فلوجه باقی مانده اند که
بسیاری از آنها را اعضای خانواده نیروهای
داعش تشکیل میدهند.
پیکارجویــان داعش در جــون  ۲۰۱۴در
عملیاتی گســترده بخش های وسیعی از
شــمال و غرب عراق را اشغال کردند ،اما
نیروهای امنیتی و جنگجویان وابســته به
آنها با کمک حمالت هوایی آمریکا موفق به
عقب زدن این گروه شده اند.
ارتش عراق شهر رمادی در نزدیکی فلوجه
را در ماه دسمبر از گروه دولت اسالمی پس
گرفت( .بی بی سی)

امضای  ۱۲سند همکاری
میان ایران و هند

در جریان سفر نخستوزیر هند به تهران و طی دیدارش با
س جمهوری ایران  ۱۲سند همکاری میان
حسن روحانی رئی 
دو کشور امضا شــد .نارندرا مودی،نخست وزیر هند روز
یکشنبه بعدازظهر وارد تهران شد و صبح دوشنبه در کاخ
سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیسجمهوری
ایران قرار گرفت .به گزارش خبرگزاری «ایسنا» ،در دیدار
نخســتوزیر هند با رئیسجمهوری ایران  ۱۲سند تفاهم و
همکاری دوجانبه امضا شد .این اسناد در زمینههای مختلف
از جملــه تحقیقات و فنآوری ،همکاریهای فرهنگی و نیز
زمینههای اقتصــادی ،ارتباط دوجانبه میان ایران و هند را
تقویت میکنند .توسعه بندر چابهار در قراردادی دوجانبه
میان سازمان بنادر و کشتیرانی ایران و یک شرکت هندی،
همچنین یادداشــت تفاهم همکاری بین ســازمان بنادر و
کشتیرانی و اگزیم بانک هند به منظور تعیین شرایط کنونی
خط اعتباری بندر چابهار از دیگر تفاهمنامههای امضاشده
هســتند .چند تفاهمنامه دیگر در زمینههای اقتصادی نیز
میان دو کشور امضا شده؛ از جمله یادداشت تفاهم همکاری
بین صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت ضمانت صادرات
هند و نیز یادداشت تفاهم همکاری میان شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای کشور و شرکت دولتی ایرکون هند .گفته
میشود که توسعه خط آهن چابهار-زاهدان -مشهد نیز در
دستور کار مذاکرات میان نخستوزیر هند و رئیسجمهور
ایران قرار دارد .در سالهای اخیر و با گسترش تحریمهای
بینالمللی علیه ایران ،روابط ایران و هند نیز رو به سردی
گذاشته بود .به خصوص در سال  ۲۰۰۹پس از آنکه هند در
آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ضرر ایران رأیداد ،تیرگی
روابط فیمابین بیشتر شد( .دویچه وله)

دهها کشته و زخمی
در پی بمبگذاری در
طرطوس و جبله در سوریه

اپوزیسیون سوریه اعالم کرد که در جریان بمبگذاریهایی
در طرطوس و جبله که تحت کنترل حکومت بشــار اسد
هستند ۷۲ ،نفر کشته و  ۱۲۰نفر زخمی شدهاند .تلویزیون
دولتی سوریه اما تعداد کشتهشــدگان را به مراتب کمتر
اعالم کرده اســت .سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه که
مقر آن در لندن است ،روز دوشنبه از بمبگذاریهایی در
دو شهر طرطوس و جبله و کشــته شدن  ۷۲نفر و زخمی
شــدن  ۱۲۰نفر در جریان این انفجارها خبر داد .طرطوس و
جبله تحت تحت کنترل حکومت سوریه قرار دارند.
بنا بر این گزارش از میان کشتهشــدگان ۳۴ ،نفر در ســه
بمبگذاری در شــهر طرطوس که دســت کم دو مورد آن
بمبگذاری انتحاری بوده ،کشته شــدهاند .در شهر جبله
نیز  ۳۸نفر در چهار بمبگذاری که ســه مورد آن انتحاری
بوده ،جان خود را از دست دادهاند.تلویزیون دولتی سوریه
اما تعداد کشتهشدگان را «بیش از  ۲۰نفر» اعالم کرده است.
بر اساس گزارش تلویزیون سوریه یکی از بمبگذاریهای
انتحاری شــهر طرطوس در یک ایســتگاه بس پر ازدحام
صورت گرفته اســت .یکی از مقامات وزارت داخله سوریه
نیز کشته شدن بیش از  ۲۰نفر و زخمی شدن چندین نفر را
تایید کرده است .در همین حال خبرگزاری دولتی سوریه،
سانا ،در گزارشــی جداگانه از حمله موشکی به شهر جبله
خبر داد .جبله در والیت الذقیه و در  ۲۵کیلومتری جنوب
شهر الذقیه واقع است( .دویچه وله)

مسی رکورد پله را شکست

مهاجم بارسلونا بارسلونا با فتح کوپا تعداد جامهای خود
را به  30رساند.
به نقل از مارکا ،بارسلونا بامداد روز دوشنبه در فینال کوپا
دل ری سویا را در وقتهای اضافه شکست داد و قهرمان
شد .لیونل مسی که در دو گل بازی تاثیرگذار بود با این
قهرمانی رکورد دیگری به ثبت رســاند .او توانست از
تعداد جامهایی که پله کسب کرده است ،پیشی بگیرد.
مهاجم  28ســاله ارجنتینی به همراه بارسلونا تاکنون
هشــت بار در اللیگا 6 ،بار در سوپر جام اسپانیا ،چهار
بار در کوپا دل ری ،چهار بار در لیگ قهرمانان اروپا ،سه

بار در سوپر جام اروپا و سه جام جهانی باشگاهها قهرمان
شده است.
با احتســاب مدال المپیک و جام جهانی زیر  20سالهها،
تعداد عناوین او به  30میرسند.
پله یکی از بهترین بازیکنان تاریخ  29جام را به دســت
آورد .او بر خالف مهاجم ارجنتینــی به همراه تیم ملی
برازیل عناوین بیشتری کسب کرده است و سه بار در جام
جهانی قهرمان شد.
لیونل مسی میتواند در این تابستان در کوپا آمهریکا 100
ساله عنوانی از طریق کشورش به دست آورد.

انتشار سرود رسمی مشعل
المپیک

یک نتیجه عجیب در فوتبال - 44 ،یک!
دیداری در لیگ دو اکوادور با به ثمر رســیدن  45گل به
پایان رسید.
به نقل از آس ،در دیدار تیمهای ال پلیلئو و ایندی نایتوه
در لیــگ دو فوتبال اکوادور  45گل به ثمر رســید .تیم
میزبان  44بر یک ایندی نایتوه را شکســت داد تا یک
نتیج ه عجیب را در جهان فوتبال به ثبت برساند.
این دیدار در حضور  300تماشاگر انجام شد و  90دقیقه دو

تیم با ترکیب کامل بازی کردند اما در نیمه نخست پییئون
 24گل به ثمر رساند و در نیمه دوم  20گل را وارد دروازه
مهمان کرد.
بیشترین گل را رونی مدینا به ثمر رساند .او در این بازی
 18گل زد .کارلوس مانسانو  6گل و ژوئل سوتو پنج گل را
وارد دروازه آیندی کرد .دیگر گلها توسط بقیه بازیکنان
به جز دروازهبان تیم به ثمر رسید.

آندرا ایانون رکورد سرعت
موتوجیپی را شکست

آندرا ایانون ،روز یکشــنبه توانســت رکورد سرعت در
مسابقات موتوجیپی را بشکند.
به نقل از مارکا ،آندرا ایانون  26ساله در کشور خود ایتالیا
توانست رکوردشکنی کند.
البته در این مســابقه خورخه لورنسو اسپانیایی قهرمان
شد اما آندرا ایانون توانســت رکورد سرعت را بشکند.

رکورد او  354.9کیلومتر بر ســاعت بود .رکورد قلبی که
ثبت شده بود  351.2کیلومتر بر ساعت بوده است.
در مسابقات کالسیک نیز سه نفر توانسته رکورد 351.2
کیلومتر بر ســاعت را بشــکنند که یکی از آنها آندرا
دوویزیوســو هم تیمی ایانون بود .او در مسابقات ایتالیا
سوم شد و در رنکینگ کلی در رتبه نهم قرار گرفت.

کمیت ه برگزاری ریو  2016ســرود رسمی مشعل المپیک
را منتشر کرد.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesسرود مشعل
المپیک از  6ژانر موســیقایی تشکیل شده که نمایانگر
برازیل است.
یکی از آهنگسازان این سرود در این باره گفت :قسمت
بود که همه این سبکها را در یک سرود جای بدهیم اما
در انتها این آهنگ خیلــی طبیعی از کار درآمد و ما از
نتیجه راضی هستیم.
این سرود این هفت ه برای دانلود و پخش آماده میشود.
مشعل المپیک را  12هزار نفر حمل میکنند و این مشعل
حدود  20هزار کیلومتر را در برازیل طی میکند.

رونی :رفتارهای اینچنینی
با فان خال ناعادالنه هستند

کاپیتان منچستریونایتد در حمایت از سرمربی این تیم
اعالم کرد حرفهایی که در مورد فان خال زده میشوند
ناعادالنه هستند .به نقل از ســاکرنت ،شیاطین سرخ
یکشنبه گذشته موفق شدند دو بر یک کریستال پاالس
را در فینال جام حذفی انگلیس شکست بدهند و برای
نخستین بار از سال  2013جام بگیرند .این نخستین جام
لوییس فان خال ،سرمربی هالندی منچستریونایتد در
دو سال گذشته بود.
بسیاری از رســانههای انگلیسی در طول هفته گذشته
اعالم کردند ژوزه مورینیو به زودی جانشــین فان خال
در یونایتد میشود زیرا بسیاری بر این باورند فان خال
به هیچ وجه نتیجههای خوبی در منچستریونایتد نگرفته
است .وین رونی به این مساله واکنش نشان داد و گفت:
فان خال خیلی زیر فشــار بود .البته همه ما همینطور
بودیم .در واقع این فشــارها به خاطر حضور داشتن در
باشگاه بزرگی چون منچستریونایتد است .وقتی در این
باشــگاه حضور داری ،باید تالش کنی به استانداردهای
باال دست پیدا کنی .ما نیز باید بتوانیم بهتر از این بشویم
تا بتوانیم بازهم چالشهای بزرگ داشــته باشیم و جام
بگیریم .رونی ادامه داد :فان خال در مورد فشارهایی که
در طول فصل گذشته به او وارد آمده ،چیزی به ما نگفته
است .به نظرم خیلی ناعادالنه است که وقتی او قهرمانی
در جام حذفی را برای ما کسب کرده ،بالفاصله در مورد
آیندهاش صحبت شود.

پیروزی گلدن استیت در پلیآف NBA

در ادامه رقابتهای پلــیآف  ،NBAصبح دیروز یک
بازی انجام شد و اوکالهاما سیتی تاندر به پیروزی رسید.
بــه نقــل از ســایت  ،ESPNدر تنها بــازی صبح
دیروزکنفرانس غرب اوکالهاماسیتی تاندر با نتیج ه 133
بر  105گلدن استیت وریرز را شکست داد.
در این بازی راسل وست بروک برای تاندر درخشید .او

 30امتیاز کسب کرد و هشت ریباند و  12پاس منجر به گل
داشت .استفن کری نیز موثرترین بازیکن وریرز بود .او 24
امتیاز آوری ،پنج ریباند و ســه پاس منجر به گل داشت.
این سومین بازی گلدن استیت و اوکالهاما سیتی در دور
ل حاضر اوکالهاما دو بر یک از گلدن
نیمه نهایی بود .در حا 
استیت پیش است.

برد دشوار واورینکا در دور نخست مسابقات
اوپن فرانسه

در اولین راند مســابقات تنیس اوپن فرانســه استن
واورینکا و نیک کرگیوس حریفان خود راشکست دادند
و به دور دوم مسابقات راه یافتند.
به نقل از یورو اســپرت ،با شــروع
مسابقات تنیس اوپن فرانسه ،تعدادی
از تنیس بازان به رقابت برای صعود به
راند دوم پرداختند.
شــاخصترین این تنیس بازان استن
واورینکا ،مدافــع عنوان قهرمانی بود
که بــا نتیجه  ٣بــر  ٢از حریف خود
لوکاس روسول را شکست داد.
این بازی در پنج ســت با نتایج ،٦-٤
 ٣-٦ ،٦-٣ ،١-٦و  ٤-٦به پایان رسید.
در رقابــت دیگر ،نیــک کرگیوس
استرالیایی توانست مارکو سسچیناتو
از ایتالیا را با نتیجه  ٣بر صفر شکست
دهد.
نتایج سه ست این بازی  ٦-٧ ،٦-٧و
 ٤-٦بود.

بدین ترتیب امروز دیگر بازی های راند اول مســابقات
انجام خواهد شــد .اندی ماری و نواک جوکوویچ و رافائل
نادال امشب در دور نخست مسابقه خواهند داد.

