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قدرت های اتومی جهان نشست ممنوعیت
سالح هسته ای را تحریم کردند

وزیرداخلهآلمان:
جاسوسی ترکیه را در کشور
خودتحملنمیکنیم

توماس دمزیا ،وزیرداخله آلمان گفت جاسوسی ترکیه علیه
شهروندان ترکیهای مقیم آلمان خالف قانون است و تحمل
نخواهد شد.
رســانههای آلمان گزارش دادهاند که ســازمان جاسوسی
ترکیه ،میت ،در آلمان از صدها نفر از ترکیهایهای مظنون
به حمایت از فتح اهلل گولن جاسوسی کرده است.
به نوشته این رســانه ها ،ابعاد جاسوسی از این شهروندان
پس از آن مشخص شده که میت ،فهرستی از اسامی آنها را
به سازمان جاسوسی آلمان داده است.
گفته میشــود در این فهرست ،عالوه بر اسامی شهروندان
مورد نظر ســازمان جاسوسی ترکیه ،شــمارههای تلفن و
عکسهایی از آنها نیز وجود داشــته کــه به طور مخفیانه
گرفته شده است( .بی بی سی)

ترامپبرنامههایاوباما
برایمقابلهباگرمایشزمین
رالغومیکند

دونالــد ترامپ ،رییس جمهور آمریــکا ،دیروز یک فرمان
اجرایی را امضا کرد که بخشهای مهمی از برنامههای دولت
اوباما برای مقابله با گرمایش جهانی را لغو میکند.
این اقدام برنامــه انرژی پاک را متوقــف خواهد کرد که
ایالتهای آمریکا را ملزم میکرد تا تولید دیاکســیدکربن
را کنترل کنند.
فرمان اجرایی تازه همچنین بودجه آژانس حفاظت محیط
زیست آمریکا را کاهش خواهد داد.
مقررات زیســت محیطــی در زمینه تولید نفــت ،گاز و
زغالسنگ نیز به دنبال امضای این فرمان بازنگری خواهد
شد.
آقای ترامپ قول داده است که «قواعد سبز» را که به گفته
او به اقتصاد آسیب میزنند ،متوقف کند( .بی بی سی)

توفانفوقاستواییدبی
بهساحلاسترالیارسید

یک توفان قدرتمند فوق اســتوایی با بادهایی به سرعت
 ۲۶۳کیلومتر در ساعت پس از درنوردیدن جزایر توریستی
استرالیا به ساحل کوئینزلند رسیده است.
پیش از رســیدن این توفان درجه  ۴موسوم به دبی از بیش
از  ۲۵هزار نفر خواسته شده بود این منطقه را ترک کنند.
برق حدود  ۲۳هزار خانه در جزایر نزدیک ساحل قطع شده
و گزارش هایی از خســارت دیدن خانه ها وجود دارد .مقام
ها گفتند که این بدترین توفان در این ناحیه از ســال ۲۰۱۱
است .سازمان هواشناسی استرالیا گفت که «کانون به شدت
ویرانگر» این توفان ساعتی پیش به جزایر ویتساندی رسید.
مــردی به نام چارلی به ســازمان خبری اســترالیا گفت:
«درختان دیوانه وار تکان می خورند .همه چیز بی وقفه در
حال لرزش است( ».بی بی سی)

تقریبآ چهل کشــور از نشست سازمان ملل
برای صدور قطعنامه ممنوعیت ســاح هسته
ای شــانه خالی می کنند .آمریــکا و برخی
متحدینش می گوینــد فعالیت های تحریک
آمیز کشــورهایی چون کوریای شمالی این
معاهده را تحقق ناپذیر می نماید.

بیــش از صد کشــور جهان روز دو شــنبه
نخستین نشســت سازمان ملل را در خصوص
ممنوعیت سالح هسته ای راه اندازی کردند.
در صورتی که غیبــت جناح های اصلی یعنی
قدرت های بزرگ اتومی موجود نمی بود ،این
اقدامی اساسی دیپلوماتیک و بزرگترین گام

سازمان عفو بین الملل می گوید که به نظر می
رسد ائتالف تحت رهبری آمریکا در برداشتن
گام های احتیاطی الزم برای جلوگیری از مرگ
غیرنظامیان در جریــان نبرد موصل به خوبی
عمل نکرده است.
این گروه شواهدی یافته که به «روندی نگران
کننده» از حمالت هوایی در شهر موصل عراق
اشــاره دارد به طوری که «خانــه هایی را که
اعضای کامل خانواده ها در آن بودند» ویران
کرده.
شاهدان عینی می گویند صدها غیرنظامی در
چنین حمالتی در ماه جاری کشته شده اند.
ائتالف بین المللــی ضدداعش که در عملیات

آزادسازی موصل به دولت عراق کمک می کند همه گام های ممکن را در جریان برنامه ریزی
هنوز به گزارش عفو بین الملل واکنش نشان و اجرای حمالت هوایی برای کاهش خطراتی
که متوجه غیرنظامیان می شود را برمی دارد.
نداده است.
با این حال این ائتالف قبال تاکید کرده است که (بی بی سی)

نگرانی عفو بین الملل از حمالت هوایی به موصل

روحانی در دیدار با پوتین :روابط ایران
و روسیه وارد مرحله جدیدی شده است

برای سفری دو روزه به مســکو رفته است و
بررســی جامع روابط دوجانبه و منطقهای از
محورهای اصلی دیدار دو رئیس جمهور اعالم
شده است.
حســن روحانی دیروز سهشنبه ،هشت حمل
( ۲۸مارچ) در دیدار با آقای پوتین گفت که دو
طرف تاکنون  ۹بار با یکدیگر دیدار کردهاند و
«در هر مالقات نسبت به مالقات پیشین ،شاهد
پیشرفت بودهایم».
او اضافه کــرد« :روابط دوجانبه ما وارد مرحله
حسن روحانی ،رئیسجمهور ایران در دیدار با دو کشور تاکید کرده و گفته است که روابط دو جدیدی شده است و در این مرحله میتوانیم
درباره روابط پایدار و بلندمدت وارد گفتوگو
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه ،در مسکو کشور «وارد مرحله جدیدی» شده است.
بر لزوم گسترش روابط «پایدار و بلندمدت» بین آقای روحانی به دعوت رئیسجمهور روســیه ،شویم( ».بی بی سی)

مورینیو،همچنان
پردرآمدترین مربی دنیا

آقای خاص باالتر از سرمربی مشهور چین پردرآمدترین مربی دنیا نام گرفت.
ژوزه مورینیو ،ســرمربی منچســتریونایتد باالتر از مارچلو لیپی ،سرمربی
مشهور ایتالیایی چین عنوان پردرآمدترین مربی دنیا را حفظ کرد.
مورینیو با  ۲۸میلیون یورو ،مارچلو لیپی ،ســرمربی چین با  ۲۳.۵میلیون
یورو ،لوران بالن فرانسوی با  ۲۰میلیون یورو ،کارلو آنچلوتی ،سرمربی بایرن
مونیخ با  ۱۵.۸و گواردیوال ،ســرمربی منچسترسیتی با  ۱۴.۵میلیون یورو،
پنج سرمربی پردرآمد سال  ۲۰۱۶نام دارند.
در بین بازیکنان هم کریس رونالدو از رئال مادرید با کســب درآمدی ۸۷.۵
میلیون یورویی باالتر از لیونل مســی  ۷۶.۵میلیون یورویی ،نیمار  ۵۵.۵و
گــرت بیل  ۴۱میلیون یورویی لقب پردرآمدترین بازیکن فوتبال جهان را از
آن خود کرد.

با ورزش از زوال عقل
جلوگیریکنید

( Dementiaدمانس) یا به زبان عربی زوال عقل،بیشــتر در دوران پیری
به ســراغ افراد می رود.بهترین راه برای اینکه در سالخوردگی دچار زوال
عقل نشــویم این است که با روشهای ارائه شده از آن پیشگیری کنیم.طبق
گفته محققان،مهارت های فکری و حافظه با انجام ورزش تقویت میشوند و
میتوان با انجام این ورزش ها از زوال عقل جلوگیری کرد.
این مطالعه شامل  ۱۶فرد با میانگین سنی  ۶۳سال بود که ورزش های هوازی
نظیر بایسیکل سواری ثابت را انجام می دادند .این افراد به مدت  ۶ماه ،چهار
بار در هفته این تمارین را انجام دادند .در گروه کنترل هم  ۱۹فرد با میانگین
سنی  ۶۷سال قرار داشتند که در مدت مشــابه و به تعداد دفعات یکسان
همچون گروه ورزشهوازی ،ورزش های استقامتی انجام می دادند اما فعالیت
هوازی نداشتند.
تمامی شــرکت کنندگان مبتال به اختالل شــناختی خفیف بودند .به گفته
محققان بعد از گذشــت  ۶ماه ،اســکن مغزی این افراد نشان داد در گروه
ورزش هوازی ،حجم مغز افراد نســبت به گروه ورزش اســتقامت افزایش
بیشتری یافته بود.
همچنین طبق یافته محققان ،افراد گروه ورزش هوازی شــاهد بهبود قابل
توجهی در حافظه و مهارت های فکری خود بعد از شش ماه بودند در حالیکه
در گروه ورزش استقامت این نتیجه مشاهده نشد.

پیروزی مهم استرالیا
برابر امارات

در راســتای خلع سالح هسته ای دانسته می
شد.
در ماه اکتوبر گذشته بریتانیا ،فرانسه ،اسرائیل،
روسیه و ایاالت متحده آمریکا بر ضد پیشنهاد
ســازمان ملل برای تصویب ممنوعیت قانونی
سالح هســته ای رای دادند .متباقی کشورها
چون پاکستان ،چین و هند رای ممتنع داده و
قصد داشتند که گفتگوها را تحریم کنند.
بیش از  ۳۰کشور دیگر جهان به شمول جاپان
که یگانه کشور قربانی ســاح هسته ای در
سال  ۱۹۴۵می باشد ،اعالم داشتند که در این
مذاکرات شرکت نخواهند کرد .در عین زمان،
کشورهایی که خواهان ممنوعیت سالح هسته
ای بودند ،شــامل اتریش ،ایرلند ،مکسیکو،
برازیل ،افریقای جنوبی و سویدن می شدند .از
سویی هم صدها سازمان غیردولتی از تالش ها
برای ممنوعیت قانونی سالح هسته ای حمایت
کردند( .دویچه وله)

استرالیا با شکست امارات ضمن تکرار پیروزی بازی رفت به یکی از مدعیان
اصلی صعود به جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه در گروه  Bآسیا شد.
اولین بازی هفته هفتم مرحله نهایی انتخابی جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه در قاره
آسیا دیروز (سهشنبه) به میزبانی استرالیا از امارات برگزار شد که با برتری
 ۲بر صفر میزبان پایان یافت .جکسون ایرواین و ماتف لک در دقایق  ۷و ۷۸
گلهای استرالیا را به ثمر رساندند.
استرالیا با کســب این پیروزی مهم خانگی  ۱۳امتیازی شد تا با یک بازی
بیشتر نســبت به تیمهای  ۱۳امتیازی عربستان و جاپان همچنان در رتبه
ســوم جدول ردهبندی گروه  Bباقی بماند .در  ۲دیدار دیگر امروز این گروه
عربستان در جده میزبان عراق است و جاپان از تایلند میزبانی میکند.

چینازفرانسهخواستامنیت
شهروندانشراتامینکند

به دنبال کشته شــدن یک مرد چینی
به دســت پولیس فرانســه در پاریس،
دولت چین از فرانسه خواست تا امنیت
شهروندان این کشور را تامین کند.
مقامات فرانسه در حال تحقیق در مورد
کشته شــدن شــائویو لیو هستند که
یکشنبه شــب در پاریس با تیراندازی
پولیس فرانســه کشته شــد .پولیس
در توضیــح این حادثه گفته اســت که
یکشنبه شــب برای خاتمه دادن به یک
دعوای خانوادگی به خانهای در شــمال

تقاضای پناهندگی مرد تونسی
مظنون به ترور رد شد

پناهندگی مرد تونسی مظنون به ترور رد
شــد .او فقط دقایقی پیش از اخراج اش
توسط هواپیما در میدان هوایی فرانکفورت
به ســوی تونس تقاضای پناهندگی کرده
بود .مقامات آلمان تقاضای او را بی اساس
ارزیابی کرده اند.
مقامات شهر فرانکفورت امروز سه شنبه
اعالم کردند که اداره فــدرال آلمان در
امور مهاجــرت و پناهندگی به روز جمعه
تقاضای پناهندگی مرد  ۳۶ساله تونسی
مظنون به ترور را بی اساس خوانده و آن
را رد کرده است.
پیــش از آن فرســتنده رادیویی دولتی
ایالت ه ِ
ِســن در این باره گزارش داده بود
که برنامه اخراج شهروند تونسی مظنون
به ترور چند دقیقه پیش از پرواز هواپیما

از فرانکفورت متوقف شد.
این مرد قرار بود روز چهارشــنبه گذشته
توسط هواپیما از فرانکفورت به زادگاهش
تونس انتقال یابد ،اما برنامه اخراج او فقط
در دقایق آخر پیش از پرواز متوقف شد،
زیرا او تقاضای پناهندگــی داد و به این
دلیل محکمه پرواز او را به تاخیر انداخت.
(دویچه وله)

اتریش در صدد آن اســت تا از پذیرش
بیشتر مهاجران تحت برنامۀ اسکان دوبارۀ
اتحادیۀ اروپا ،مستثنا قرار گیرد ،زیرا به
باور مقامهای آن کشــور ،سهم منصفانۀ
خود را در زمینۀ مهاجرپذیری در جریان
بحران مهاجرت به اروپا ادا کرده است.
همزمان با وضع قواعد سختگیرانۀ امنیتی
و مهاجرتــی از ســوی حکومت اتریش،
حمایت عامه نیــز از مهاجرپذیری کمتر
شده است.
کریستیان کرن ،صدر اعظم اتریش ،روز
سه شنبه به خبرنگاران گفت «باورمندیم
که قایل شدن این استثنا برای اتریش که
از قبل مکلفیتهای خود را ادا کرده است،
ضروری میباشد ...هرچه زودتر مکتوبی را
در این مورد ارســال کرده و بحثها را در
زمینه آغاز میکنیم».

براســاس برنامۀ دوسالۀ اتحادیۀ اروپا که
در سپتامبر امســال پایان مییابد ،باید
 ۱۶۰هــزار پناهجوی جدیــد در چوکات
برنامۀ اسکان دوباره از ایتالیا و یونان که
ورودگاه پناهجویان به اتحادیۀ اروپا است،
به کشــورهای عضو این اتحادیه جابجا
میشــدند ،اما تا کنون کمتر از ۱۴،۵۰۰
پناهجو تحت پوشــش ایــن برنامه قرار
گرفته است( .صدای آمریکا)

انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان
بار ديگر به تعويق افتاد

فدراسيون فوتبال افغانستان مى گويد که
پس از بحث و بررســی با فیفا ،با توجه به
شرایط موجود در افغانستان ،انتخابات اين
فدراسيون بار ديگر به تعويق افتاده است.
دراعالميۀ مطبوعاتى فدراســيون فوتبال
افغانســتان که امروز  ٨حمل منتشر شده،
آمده است که در ادامۀ کنفرانس مطبوعاتی
مــورخ  ۲۵فبروری ســال  ۲۰۱۷میالدی،
فدراســیون فوتبال افغانستان بدینوسیله
اعالم میدارد که انتخابات این ارگان که قرار
بود به تاریخ  ۵اپریل  ۲۰۱۷برگزار شود ،تا
اطالع ثانوی به تعویق افتاده است.
ســید علیرضا آقــازاده ســکرتر جنرال
فدراســیون فوتبال افغانستان گفته است
آنها از بابت این قضیه متاسف اند؛ هرچند
که این تصمیم پس از بحث و بررسی با فیفا
با توجه به شــرایط موجود در افغانستان
اتخاذ گردیده است.
موصوف افزوده است که متاسفانه در شرایط
حال ،برگزاری یک انتخابــات صلح آمیز،
شفاف و قانونمند که مورد تایید و مطابق به
اساسنامه های فدراسیون فوتبال افغانستان
و فیفا باشد ،امکان پذیر نیست.
عليرضا گفته اســت که فدراسیون فوتبال
افغانستان ،همواره خواستار کمک و رهنمود
فیفا در این مســئله بوده ،لهذا فیفا توصیه

اتریش در صدد خروج از برنامۀ
مهاجرپذیریاتحادیۀاروپا

کریستیانورونالدو
پردرآمد ترین فوتبالیست
جهان معرفی شد

کریستیانو رونالدو ،ســتاره پرتگالی تیم رئال مادرید باالتر از لیونل مسی،
پردرآمد ترین فوتبالیست سال  ۱۷/۲۰۱۶اعالم شد.
طبق گزارشی که  France Footballمنتشــر کرد ،کریستیانو رونالدو با
درآمد ساالنه  ۸۷،۵میلیون یورو ( ۹۵،۳میلیون دالر ) ،باالتر از لیونل مسی
با  ۷۶،۵میلیون یورو قرار گرفته است.
نیمار ،دیگر ستاره تیم بارســلونا با درآمد ساالنه  ۵۵میلیون یورو باالتر از
گرت بیل با  ۴۱میلیون یورو ،در رده سوم قرار دارد .ازکیل الوتزی آرجنتاینی
که برای تیم هبی چین بازی می کند با کســب  ۲۸،۵میلیون یورو در سال،
رده پنجم را به خود اختصاص داده است.
نموده است تا فدراسیون فوتبال افغانستان،
انتخابات را الی به وجود آمدن شرایط خوب
برگزاری انتخابات شــفاف ،صلح آمیز و به
دور از دخالت های خارجی برگزار ننماید.
منبع افزوده اســت« :فدراســیون فوتبال
افغانستان ،آخرین تالشهای خویش را انجام
می دهد تا انتخابــات در زودترین فرصت
ممکــن ،به محض به وجود آمدن شــرایط
ممکنه برگزار گردد».
در اعالميه آمده است همچنان فدراسیون
فوتبال افغانســتان مطلع گردیده است که
کمیته های عضو کنفدارسیون فوتبال آسیا،
قرار است در اواسط ماه اپریل روی مسئله

انتخابات فدراســیون افغانستان ،بحث و
بررســی نموده و تصامیم بعدی را در این
مورد اتخاذ نمایند.
منبع گفته اســت که فدراســیون فوتبال
افغانستان ،متکی به تصامیم و توصیه های
فیفا به عنوان ارگان کنترول کننده فعالیت
های فوتبال دنیا باقی میماند.
مسووالن فدراســيون خاطرنشان کرده اند
که بر اساس توصیۀ فیفا ،ادارۀ رهبری فعلی
فدراسیون فوتبال افغانستان ،طبق معمول
به کارهای محولۀ خویش ادامه داده و مکلف
میباشند تا فیفا را از تمام موضوعات فعلی،
در اسرع وقت در جریان قرار دهد( .پژواک)

لبنان میزبان الکالسیکو شد

کشور آسیایی پذیرای ستارگان بارسلونا و
رئال مادرید خواهد بود.
تیمهای رئال مادرید و بارسلونا ۲۸ ،اپریل
امسال در لبنان به مصاف هم خواهند رفت.
پیشنهاد رونالدینیو ،ستاره سابق بارسلونا و
ســفیر فعلی این تیم مبنی بر برگزاری یک
بازی نمایشی بین  ۲تیم مورد تایید طرفین
قرار گرفت بر این اساس منتخب ستارگان

قدیمی  ۲تیم روز  ۲۸اپریل (جمعه  ۸ثور)
با هــدف کمک به کــودکان فقیر و بهبود
زیرساختهای کشــور لبنان در بیروت به
مصاف هم خواهند رفت.
رونالدینیو در ایــن بازی که کلیه عوایدش
صرف بازسازی زیرساختها و بهبود شرایط
کشور لبنان میشــود ،بارسلونا را همراهی
خواهد کرد.

 ۹۰میلیون یورو درخواست بایرن مونیخ
از بارسلونا برای انتقال تیاگو

تیاگو آلکانتارا این روزها در اوج آمادگی به
سر می برد و همین امر مسئوالن بارسلونا
را وسوسه کرده تا او را دوباره به نیوکمپ
برگردانند .بنا به گزارش رسانه های نزدیک

پاریس رفته بود.
یکی از افســران پولیــس گزارش داده
که وقتی وارد آپارتمان شــده ،مردی با
قیچی بــه او حمله کرده و یکی دیگر از
افســران پولیس آن مرد را با تیر کشته
است.
خانواده شــائویو لیو گزارش پولیس را
زیر سوال بردهاند و میگویند که پولیس
به محض ورود بــه آپارتمان بدون هیچ
اخطار قبلی به ســوی پدر  ۵۶ساله آنها
تیراندازی کرده است( .بی بی سی)

به بارسلونا ،مسئوالن باشگاه در هفته های
اخیر تالش هایی برای متقاعد کردن تیاگو
برای بازگشــت به اسپانیا کرده اند اما این
تالش ها بی نتیجه بوده است.

بنــا به ادعای روزنامه  Sportمســئوالن
بایرن مونیخ در جواب پیشــنهاد بارسایی
ها ،مبلغ  ۹۰میلیــون یورو را برای جدایی
تیاگو خواستار شــده اند و به همین دلیل
طرف اسپانیایی از ادامه مذاکرات منصرف
شده است .پیشــنهاد چنین مبلغی را می
توان بــه معنای غیرفروشــی بودن تیاگو
دانســت و اینکه مســئوالن بایرن مونیخ
نمی خواهند این بازیکن را به هیچ وجه از
دست بدهند .با توجه به خداحافظی ژابی
آلونســو از فوتبال  ،تیاگو در فصل آینده
نقشــی مهمی در خط هافبک بایرن مونیخ
خواهد داشت .

ریبری :من همیشه گفته ام
که بایرن مونیخ آخرین تیمم
در اروپا خواهد بود

فرانک ریبری می گوید دوســت دارد چند سال دیگر در بایرن مونیخ بازی
کند و پس از آن به فکر بازی در خارج از اروپا خواهد بود.
ریبری در مصاحبه با کیکر می گوید که در این مدت پیشــنهادهای زیادی
را رد کرده اســت .ریبری درباره ادامه فوتبال اش در سال های آینده می
گوید:تا زمانی که بدن اش اجازه دهند فوتبال بازی خواهم کرد .اگر آسیب
نبینم شاید دو یا سه سال دیگر در سطح اول فوتبال حضور داشته باشم .من
همیشه گفته ام که بایرن مونیخ آخرین تیمم در اروپا خواهد بود .بعد از آن
چین ،دبی ،قطر و امریکا می توانند گزینه های من باشند.
ریبری می گوید دوست دارد بعد از بازنشستگی در کارهای مدیریتی باشگاه
بایرن مونیخ مشغول به کار شود .وینگر فرانسوی بایرن مونیخ می گوید که
مربی شدن در آکادمی هم یکی از اهداف اوست.سئوال اصلی این است که
آیا آن ها (رومنیگه و هوینس) برای من جایی در باشــگاه متصور هستند یا
نه .شاید در ادامه مربی شدم البته مربی بچه ها.

فدراسیون فوتبال ترکیه :
آردا توران مصدوم شده است

هافبک تیم ملی ترکیه در دیدار این تیم دچار مصدومیت شد اما به نظر می
رسد مصدومیت او جدی نیست.
آردا توران هافبک بارســلونا در دیدار تیم ملی خود دچار مصدومیت شد و
به همین علت نمی تواند در دیدار دوستانه این تیم مقابل مولداوی به میدان
برود .فدراسیون فوتبال ترکیه با تایید این موضوع اعالم کرد آردا توران نمی
تواند به موقع از مصدومیت خود خالصی یابد و به همین دلیل نمی تواند تیم
ملی ترکیه را همراهی کند .با این وجود به نظر می رســد مصدومیت توران
جدی نخواهد بود اما او دیدار آینده بارسلونا مقابل گرانادا را از دست خواهد
داد .فدراســیون فوتبال ترکیه پس از دیدار این تیم مقابل فنلند با انتشار
بیانیه ای اعالم کرد کاپیتان این تیم قادر به همراهی آن ها در دیدار آینده
نخواهد بود:پس از مشــاهده نتیجه آزمایشات انجام گرفته مشخص شد که
آردا نمی تواند در دیدار آینده به میدان برود.

