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کلینتون حد نصاب نامزدی حزب دموکرات را کسب کرده است
هیالری کلینتون ظاهرا به حد نصاب کافی در ارتباط با
شمار نمایندگانی که در گردهمایی ملی حزب دموکرات
از او پشــتیبانی خواهند کرد ،دســت یافته و به این
ترتیب نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا خواهد بود.
خبرگزاری آسوشیتد پرس شامگاه دوشنبه گزارش داد،
هیالری کلینتون بــا پیروزیای بزرگ در پورتوریکو و
جهش شمار اعضای داخلی حزب ،موسوم به نمایندگان
ویژه که از او پشــتیبانی میکننــد به حد نصاب الزم
برای نامزدی دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا رسیده است .رای نمایندگان ویژه که شمار آنها
بر  ۷۱۴نفر بالغ میشــود ،به نتیجه انتخابات مقدماتی
وابسته نیســت .به گزارش این خبرگزاری کلینتون از
مرز  ۲۳۸۳رأی که حد نصاب الزم برای کسب نامزدی

آغاز بزرگترین تمرینات
نظامی ناتو در پولند

پیمان نظامی کشــورهای غربی تمرینات
نظامی وســیع دو هفته یــی را در پولند
آغاز کرد .رزمایش «اناکوندا  »۱۶-با وجود
اخطارهای روســیه علیه توسعه جویی
نظامی در اروپای شرقی صورت می گیرد.
این تمرینات زیر نام «اناکوندا »۱۶-روز سه
شنبه در حین افزایش تنش ها در منطقه
و با وجود اخطارهای مسکو در مورد اینکه
توسعه جویی ناتو در شرق امنیت ملی اش
را تهدید می کند ،شروع شد.
در این تطبیقــات دو هفته یی حدود ۳۱
هزار ســرباز ( ۱۴هــزار از ایاالت متحد
امریــکا ۱۲ ،هزار از پولنــد ،یک هزار از
بریتانیای کبیر و باقی از دیگر کشورها) و
همچنان ده ها جت جنگی و کشتی ،همراه
با  ۳۰۰۰وسیله نقلیه شرکت کرده اند .این
مانورها شامل حمالت شبانه هلیکوپترها و
پاسخ به حمله ای از جانب شرق می باشد.
انتونی ماســیریویچ وزیر دفاع پولند به
هنگام مراســم افتتاح در وارسا گفت که
هدف این تمرینــات «ارزیابی قابلیت این
پیمان (نظامی) در دفاع از جناح شــرقی

می باشد ».عالوه بر  ۲۴کشور عضو ناتو،
کشــورهایی مانند اوکرایین ،گرجستان،
سویدن و فنلند که عضو ناتو نیستند نیز
در این مانور نظامی شرکت دارند.
تطبیقات نظامی اناکونــدا ،۱۶-یک ماه
پیش از نشســت ســران ناتــو در یک
کنفرانس عالی در وارسا به تاریخ هشتم
و نهم ماه جوالی صورت می گیرد .انتظار
می رود این نشست سران مسأله توظیف
لشکرهای نظامی را در پولند و کشورهای
حوزه بالتیک در پاســخ به آنچه تجاوز
روسیه می پندارند ،مورد بحث قرار دهد.
مســکو مکررا ً اقدامات اخیر ناتو را انتقاد
کــرده و آن را تحریــکات غیر ضروری
خوانده اســت .ایگور کوناشینکوف وزیر
دفاع روســیه روز دوشنبه به خبرنگاران
گفت« :هرگاه گوش فرا دهید برای شــما
این انطباع دســت می دهد که ناتو یک
گوســفند بیچاره است و شــکارچیان
دورادورش در روسیه و سایر کشورهایی
تجسم یافته اند که تحت کنترول ایاالت
متحد امریکا قرار ندارند( ».دویچه وله)

افزایش کمسابقه صدور
سالحهای سبک به
خاورمیانه

با باالگرفتن مناقشه در خاورمیانه صدور سالحهای
ســبک به این منطقه هم به شــدت افزایش یافته
اســت .ایران و عربســتان ســعودی در عین حال
از صادرکننــدگان اصلی در منطقه هســتند ،ولی
مخفیکاری مانع شفافیت در میزان صادرات آنها شده
است .موسسه مستقل موسوم به «بررسی سالحهای
سبک» ( )Small Arms Survey - SASکه مرکز
آن در ژنو اســت در تازهترین گزارش ساالنه خود از
حجم مبادالت مربوط به سالحهای کوچک در جهان
از افزایش  ۸۰درصدی صادرات ســاحهای سبک به
خاورمیانه در ســال  ۲۰۱۳نسبت به سال قبلتر خبر
داده است .در مورد سالهای اخیر هنوز دادهها دقیق
نیستند .گزارش میگوید که آلمان ،بریتانیا و هالند در
ســال  ۲۰۱۳در رابطه با ارقام صدور سالحهای سبک
شفاف عمل کرده و ترازنامهاین گونه مبادالت را علنی
میکنند .این در حالی است که ایران ،کوریای شمالی،
عربستان سعودی و امارات که نقش مهمی در صدور
سالحهای سبک در منطقه و دنیا دارند آمار و ارقامی
از این گونه فعالیتهای خود منتشــر نکردهاند و به
لحاظ شفافیت در قعر جدول قرار دارند .بنا بر گزارش
 ،SASدر سال  ۲۰۱۳مجموعا  ۵ / ۸میلیارد دالر سالح
ســبک در جهان فروخته شده است که افزایشی ۱۷
درصدی را نسبت به ســال قبل نشان میدهد .ولی
در مورد خاورمیانه صدور این گونه ســاحها به لحاظ
قیمت افزایشی  ۸۴درصدی را نشان میدهد .به لحاظ
ارزش ،مجموعا در سال  ۶۳۰ ۲۰۱۳میلیون دالر سالح
سبک به خاورمیانه صادر شده است .امارات و عربستان
که بخش عمده این واردات را انجام دادهاند در جدول
مربوط به کشــورهای واردکننده سالح سبک پس از
آمریکا ،کانادا و آلمــان در ردیف چهارم و پنجم قرار
گرفتهاند .امارات با  ۱۷۰میلیون دالر واردات سالحهای
سبک در سال  ۲۰۱۳این رقم را نسبت به سال قبلتر
دو برابر افزایش داده اســت .میزان واردات عربستان
سعودی  ۱۶۱میلیون دالر بوده است( .دویچه وله)

مسابقات جام رمضان فوتسال
در کابل آغاز میشود

قرار اســت مســابقات جام رمضان
فوتسال روز پنجشنبه هفته جاری در
کابل آغاز شود.
عبدالبصیر قیومی معاون فدراسیون
فوتبال افغانســتان به رادیو آزادی
گفت ،در این مسابقات  ۶۴تیم شرکت
دارند و بتاریخ  ۲۷ماه مبارک رمضان
به پایان میرسد .هدف از راه اندازی
این مسابقات رشد ورزش فوتسال و
تشویق جوانان به ورزش عنوان شده
است( .رادیو آزادی)

مودریچ بهترین بازیکن کرواسی انتخاب شد
مهاجم رئال مادرید برای چهارمین ســال پیاپی به عنوان
بهترین بازیکن کرواسی برگزیده شد.
به نقل از آس ،لوکا مودریچ کراوت دوباره همچون ســه
سال گذســته برترین بازیکن کشورش شد .مهاجم رئال
مادرید جایزه اش را از دستان اسلوان بیلیچ دریافت کرد.

او با پشــت سر گذاشتن بازیکنانی مانند ایوان راکیتیچ و
ایوان پریسیچ به این عنوان دست یافت.
هافبک کرواسی پس از دریافت این جایزه گفت :قهرمانی
در لیگ قهرمانان بــا مادرید اوج این فصلم بود .اکنون با
رویای بزرگی به فرانسه می روم.

برترین بازیکنان حاضر در یورو  2016و
کوپا آمهریکا در قالب  2تیم

مرکل برای ششمین بار
قدرتمندترین زن جهان
برگزیده شد

بازیکنهای حاضر در دو تورنمنت بزرگ قارههای اروپا و
آمریکا در قالب دو تیم ترکیبی فــوق العاده را به وجود
میآورد.
به نقل از مارکا ،تابستان امسال دو رقابت بینالمللی بزرگ
برگزار میشود .اروپا و آمریکا به دنبال قهرمان جدید در
قاره خود هستند.
کوپا آمهریکا از شنبه آغاز شــد و یورو فرانسه از جمعه
این هفت ه شروع میشــود .این اتفاق کمتر در جهان رخ
میدهد که ســتارههای جهان در دو تورنمنت مختلف به
میدان بروند .هیچ یک از ستارههای فوتبال دوست ندارند
این رقابتها را از دست بدهند.
یازده بازیکن برتر هر تورنمنت از تیمهای مختلفی انتخاب
شــدند .در دو تیم برتر یورو و کوپا آمه ریکا هیچ نقطه

کوریای شمالی تاسیسات
تولید پلوتونیوم خود را
فعال کرده است

به نظر میرسد که کوریای شمالی عملیات تولید پلوتونیوم
را آغاز کرده است .یوکیا آمانو ،مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ،با اســتناد به تصاویر ماهوارهای که توسط یک
موسسه پژوهشی آمریکایی تهیه شده ،گفته است «شواهد
موجود حاکی از فعالیتهایی در ارتباط با یک رآکتور پنج
مگاواتی ،افرایش فعالیت تاسیســات غنیسازی و عملیات
مرتبط با فرآوری پلوتونیوم اســت ».آقای آمانو که در یک
نشســت خبری در مرکز آژانس بینالمللی در وین سخن
میگفت ،در عین حال افزود که از آنجا که کوریای شــمالی
به بازرسان آژانس اجازه ورود نمیدهد ،نتیجهگیری آژانس
صرفا مبتنی بر تصاویر ماهوارهای است .در سال  ،۲۰۰۹دولت
کوریای شمالی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از
آن کشور اخراج کرد .تصاویر ماهوارهای مورد استناد آقای
آمانو از جمله حاوی جابجایــی خودروها ،وضعیت خروج
بخار ،تخلیه آب گرم و نقل و انتقال مواد در تاسیسات اتمی
یانگبیون بوده اســت .پلوتونیوم مورد استفاده در ساخت
بمب اتمی معموال با فرآوری پســمانده سوخت رآکتورهای
هســتهای تولید میشود .در ســال  ،۲۰۰۷دولت کوریای
شمالی براساس توافقی در چارچوب مذاکرات شش جانبه
پکینگ ،فعالیت تاسیســات هستهای یانگبیون را به حالت
تعلیق در آورد اما پس از سومین آزمایش هستهای خود در
ســال  ،۲۰۱۳بار دیگر این مرکز را فعال کرد .روز  ۶جنوری
سال جاری ،کوریای شمالی چهارمین آزمایش اتمی خود را
هم انجام داد( .بی بی سی)

یازده تن در یک حمله در
استنابول کشته شدند

انگال مرکل صدراعظــم آلمان برای بار
دیگــر در رده بندی مجلــه امریکایی
«فوربس» در صدر جدول زنان قدرتمند
جهان قرار گرفت .این مجله نوشته است:
«مرکل بشردوستی ناب» را حین بحران
پناهجویان به اثبات رسانید.
مجله امریکایی فوربس برای ششــمین
بار پیهم ،نام خانم انگال مرکل صدراعظم
آلمان را در صدر فهرســت ساالنه زنان
قدرتمند جهان درج نموده اســت .این
مجله در صفحه انترنتی خود اســتدالل
کرده است« :اگر ازیک رهبر و شخصیت
رهبری کننده سخن برود ،شخصیتی که
قادر به مقابله با چالش های سیاســی و
اقتصادی ای باشد که اتحادیه اروپا با آن
مواجه است ،فقط می توان از «صدراعظم
آلمان فدرال» نام برد».
این مجله در ادامه و به مناســبت انتشار
گزارشــی در این زمینه نوشــته است
که مــرکل زمانی که مرزهــای آلمان را
بر روی بیش از یــک میلیون پناهجوی
سوریه و کشورهای دیگر اسالمی گشود،

شکست استرالیا و جاپان
در دیدارهای دوستانه

تیمهای ملی اســترالیا و جاپان در دیدارهای دوستانه
برابر حریفانشان شکست را پذیرا شدند.
در ادامه دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال جهان
قبل از شــروع انتخابی جام جهانــی و یورو  2016چند
دیدار برگزار شد.
دیروز تیم ملی اســترالیا برابر یونان به میدان رفت که
این دیدار با نتیجه  2بر یک به سود تیم اروپایی یونان
به پایان رســید .مانتوالس هر دو گل این دیدار را برای
یونان به ثمر رساند و تک گل کانگوروها را ساینسبوری
به ثمر رساند.
تیم ملی جاپان نیز کــه در تورنمنت کرین کاپ موفق
شــده بود در دیدار اول بلغاریا را با شکست سنگینی
بدرقه کند این بار برابر بوسنی به میدان رفت و با نتیجه
 2بر یک شکســت خورد .هیروشــی کیوتاکه یکی از
بهترینهای جاپان در این فصل موفق شــد ابتدا تیمش
را در نیمه نخســت پیش بیندازد ولی دو گل از جوریک
باعث شــد تا بوسنی که در یورو غایب است جاپان را از
پیش رو بردارد.

یوفا قهرمان آلبانی را
محروم کرد

یوفا تیم اســکندر بو را شــرکت در از تمام رقابتهای
اروپایی فصل بعد محروم کرد.
به نقل از آس ،با اعالم کمیت ه انضباطی یوفا ،اسکندربو
قهرمان لیگ آلبانی به خاطــر تبانی در بازیها از تمام
رقابتهای اروپایی در فصل  2016-17محروم شد.
اســکندربو که برای ششمین سال پیاپی قهرمان سوپر
لیگ آلبانی شده است ،پس از این خبر در بیانیهای این
محرومیت را ناعادالنه عنوان و اعالم کرد در این زمینه
فرجامخواهی خواهد کرد.
فدربرت که یک موسســه شــرط بندی اروپایی است،
وجود تقلب در خیلی از بازیهای اســکندربو را اعالم
کرد که در آن میان دیدار برابر اســپورتینگ لیسبون و
لوکوموتیو مسکو در لیگ اروپا نیز وجود دارد.
اگر این محرومیت اعمال شــود ،در بازیهای مقدماتی
لیگ قهرمانــان اروپا ،تیم دوم لیــگ آلبانی به جای
اسکندربو حضور خواهد داشت.

موراتا به چلسی نزدیک شد

منفی دیده نمیشــود .این  22بازیکن میتوانند با بازی
خود باعث جذب تماشاگران شــوند .اگر این دو تیم در
برابر هم قرار بگیرند ،بزرگترین بــازی تاریخ فوتبال را
شاهد خواهیم بود.
مانوئل نویر ،داوید آالبا ،جرارد پیکه ،سرخیو راموس ،پل
پوگبا ،لوکا مودریچ ،سرخیو بوسکتس ،آندرس اینیستا،
گرت بیل ،کریســتیانو رونالدو و زالتان ایبراهیموویچ،
یازده بازیکن برتر حاضر در یورو هستند.
در کوپا آمهریــکا نیز کلودیو براوو ،دنــی آلوس ،دیگو
گودین ،نیکوالس اوتامندی ،آنخل دیماریا ،آرتورو ویدال،
خامس رودریگس ،الکسیس ســانچس ،سرخیو آگوئرو،
لوییس سوارس و لیونل مســی نیز برترین بازیکنان این
کوپا آمهریکا هستند.

است ،عبور کرده است.البته این نمایندگان ویژه هنوز
رأی نهایی خود را نداده و تنها در گفتوگو با رسانهها
از قصد خود برای حمایت از هیالری کلینتون ســخن
گفتهاند .آنان تا رأیگیری نهایی میتوانند نظر خود را
تغییر دهند .در صورتی که هیالری کلینتون در مجمع
ملــی حزب دموکرات در ماه جــوالی به عنوان نامزد
این حزب در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شود،
نخســتین نامزد زن یکی از دو حزب عمده آمریکا در
این انتخابات خواهد بود.
هیالری کلینتون اندکی پس از انتشار خبر آسوشیتد
پرس گفت« :در آســتانه لحظهای تاریخی و بیسابقه
هســتیم ،اما هنوز کار داریم ».او وعــده داد که در
انتخابات مقدماتی ایاالت باقیمانده برای کسب تکتک
آرا به سختی مبازره خواهد کرد( .دویچه وله)

آژانس انرژی اتمی:

مهاجم یوونتــوس به احتمال فــراوان فصل آینده در
استمفوردریج بازی خواهد کرد.
به نقل از آس ،چلســی خواهان امضای قرارداد با آلوارو
موراتا است.
مهاجم اســپانیایی در این تابســتان یوونتوس را ترک
خواهد کرد و به نظر ميرســد فصــل بعد در لیگ برتر
و اســتمفوردریج پا به توپ خواهد شد .حضور آنتونیو
کونته در چلسی نیز در تصمیم موراتا تاثیرگذار خواهد
بود .سرمربی ایتالیایی یوونتوس دو سال پیش که هدایت
یوونتوس را بدست داشــت ،خواهان امضای قرارداد با
او شده بود .پاریســن ژرمن ،دیگر تیمی است که به
جذب او عالقمند اســت .این تیم پس از جدایی زالتان
ایبراهیموویچ به یک مهاجم نیــاز دارد .البته تیمهای
آرســنال و بایرن مونیخ نیز عالقمند به جذبش هستند
اما شانس چلسی و پاریسن ژرمن بیشتر است .موراتا
پس از فتح  Decimaبا رئال مادرید ،تابســتان سال
گذشــته به یوونتوس رفت .کونته خواهانش بود اما در
نهایت شگفتی سپس تیم را ترک کند .مهاجم اسپانیایی
در اولین فصل و در  46بازی 15 ،گل به ثمر رساند.

«بشردوستی ناب» خود را ثابت نمود.
مجله مذکور همچنــان تصمیم خانم
مرکل مبنی بر ارســال تســلحیات
به مدافعــان کــردی در جنگ علیه
تروریســت های «دولت اســامی» یا
داعش و حمایت از این مبارزان کردی
را نیز مورد تمجید قرار داده است .پس
از خانم مرکل ،نام هیالری کلینتون وزیر
خارجه پیشین ایاالت متحده را که فع ً
ال
برای کسب نامزدی جناح دموکرات ها
برای انتخابات ریاست جمهوری تالش
می کند ،در مقام دوم در فهرســت ۱۰۰
زن قدرتمند جهان درج گردیده است.
نام ژانت ییلین رئیس بانک اسعار ایاالت
متحده در مقام ســوم زنان قدرتمند
جهان ثبت شده اســت .مجله فوربس
در ادامه نوشــته است« :درصورتی که
خانم کلینتــون در انتخابات ماه نوامبر
سال روان پیروز گردد ،احتمال آن می
رود که در فهرست سال آینده  ۱۰۰زن
قدرتمند جهــان از جانب این مجله به
مقام اول انتخاب شود( ».دویچه وله)

در نتیجــه حمله با بمب بر یک بس حامل نیروهای امنیتی
در شهر پرجمعیت استانبول یازده تن کشته و شمار زیادی
زخمی شــده اند .دلیل این حمله معلوم نیســت و کسی
مسئولیت آن را نیز به دوش نگرفته است.
در پی یک انفجار در اســتانبول بنا بر گزارش های منابع
رسمی یازده تن کشته شــده و  36تن دیگر زخمی شده
اند .به گفته وصیب شاهین ،شهردار استانبول در این حمله
«هفت پولیس و چهار فرد ملکی جان خود را از دست داده
اند».
به گزارش شبکه «سی ان ان  -ترک» حوالی بامداد دیروز
حینی که یک بس حامل نیروهای امنیتی از محل عبور می
کرد ،یک موتر بمبگذاری شــده احتماالً از راه دور انفجار
داده شده است .به دنبال این رویداد نیروهای نجات و آتش
نشانی به سرعت به محل حادثه رسیده و همچنان نیروهای
پولیس نیز محل را محاصره کردند .تا اکنون مسئولیت این
رویداد را کسی به دوش نگرفته است .محل این حمله فقط
کمتــر از یک کیلومتر هوایی از مارکیت بزرگ اســتانبول
فاصله داشته و حدود یک و نیم کیلومتر از مسجد سلطان
احمد فاصله دارد .گفتنی اســت که ماه جنوری سال روان
یک حمله کننده انتحاری با حمله بر گردشگران آلمانی در
جلو مسجد مذکور دوازده سیاح آلمانی را به قتل رساندند.
مســئولیت این حمله بر دوش گروه « دولت اســامی» یا
داعش افگنده شد( .دویچه وله)

مسابقات تکواندوی جوانان
و نوجوانان به تعویق افتاد

مسئولین فدراســیون تکواندو افغانســتان میگویند،
مسابقات جوانان و نوجوانان این فدراسیون که قرار بود در
ماه جاری در کابل برگزار شود ماه آینده انجام خواهد شد.
نجیب سکندر رئیس فدراســیون تکواندو افغانستان به
رادیو آزادی گفت ،مســابقات جوانــان و نوجوانان این
فدراسیون که قرار بود  ۱۶جوزا در کابل انجام شود برای

بعد از ماه مبارک رمضان به تعویق افتاده است.
آقای سکندر افزود ،به علت نبود مکان و فرا رسیدن ماه
مبارک رمضان این مسابقات به تعویق افتاده است.
این در حالیست که مسابقات لیگ فوتسال کابل که قرار
بود در همین ماه آغاز شــود بعد از مــاه رمضان برگزار
خواهد شد( .رادیو آزادی)

ونتورا سرمربی تیم ملی ایتالیا شد

فدراســیون فوتبال ایتالیا جامپیــرو ونتورا را به عنوان
جانشین آنتونیو کونته به عنوان سرمربی جدید تیم ملی
ایتالیا انتخاب کرد.به نقل از فوتبال ایتالیا ،همان طور که
انتظار میرفت و رییس فدراســیون فوتبال ایتالیا وعده
آن را داده بود ،روز سهشــنبه جامپیرو ونتورا به عنوان
ســرمربی جدید تیم ملی ایتالیا بعد از یورو  2016انتخاب

شد .قرار اســت آنتونیو کونته سرمربی الجوردی پوشان
بعد از یورو  2016هدایت چلســی را بر عهده بگیرد و به
همین خاطر فدراسیون فوتبال ایتالیا ونتورا را به عنوان
ســرمربی جدید تیم ملی ایتالیا انتخاب کرد .قرارداد این
مربی  2ساله است و سالیانه  1.3میلیون یورو از فدراسیون
فوتبال ایتالیا دریافت خواهد کرد.

هشدار رییس باشگاه بایرن به رئال مادرید
و بارسلونا

رییس باشــگاه بایرن مونیخ به دو باشگاه بزرگ اسپانیا به نقــل از روزنامه بیلــد ،بایرن مونیخ بــا هدایت پپ
هشــدار داد به دنبال وسوســه کردن بازیکنان این تیم گواردیــوال بازیکنان بزرگی را جذب کرد و االن با جدایی
نباشند.
این مربی اســپانیایی ،تیم های بــزرگ فوتبال اروپا به
دنبال جذب بازیکنان سرشــناس بایرن هســتند .کارل
هاینتس رومینیگه رییس این باشــگاه آلمانی به دو غول
بزرگ فوتبال اسپانیا هشدار داد به دنبال وسوسه کردن
بازیکنان بایرن نباشند.
او گفت :به باشگاه های که به دنبال جذب بازیکنان بایرن
مونیخ هستند به ویژه رئال مادرید و بارسلونا هشدار می
دهم که دست از سر بازیکنان بایرن مونیخ بردارند چراکه
ما ستاره های خود را به تیم دیگری نمی دهیم.
او ادامه داد :باشــگاه بایرن مونیخ رابطه محترمانهای با
دو تیم رئال و بارســلونا دارد اما از سال  2008به همه تیم
ها ثابت شــد که هیچ بازیکنی نمی تواند بدون رضایت
ســران بایرن به تیمی که دوست دارد برود .نمی خواهیم
بازیکنانی مانند روبرت لواندوفســکی و داوید آالبا را از
دست بدهیم.
مادرید و بارسلونا از مشتریان این دو بازیکن بایرن مونیخ
هستند اما به نظر می رسد سران بایرن به هیچ وجه قصد
فروش این دو ستاره خود را ندارند.

