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«برتری نظامی غرب بهویژه در برابر چین و
روسیه کاهش مییابد»

گزارش ســاالنه انستیتوی بینالمللی مطالعات
استراتژیک نشــان میدهد که برتری نظامی
غــرب در زمینه فناوریهای جدیــد در برابر
کشورهایی مانند چین و روسیه در حال کاهش
است .این برتری بخصوص در امنیت و تسلیحات
سایبری کم شده است .گزارش ساالنه انستیتوی
بینالمللی مطالعات اســتراتژیک در لندن روز
سهشنبه منتشر شــد .جان چیپمن ،مدیر این

موسسه گفته است که قبال این تصور را داشتیم
که کشورهای غربی در راس فناوری نظامی قرار
دارند ،اما فاصله میان غرب و سایر کشورها در
حال کاهش اســت .به گفته او در قرن  ۲۱دیگر
برتری نظامی تنها با جتهای جنگی یا تانک و
کشتیهای جنگی تعریف نمیشود ،بلکه فناوری
مدرن نظامی در ســایر عرصهها نیز از اهمیت
بسیار برخوردار است.

اوباما قانون برقرسانی به ۵۰
میلیون آفریقایی را امضا کرد

باراک اوباما رئيس جمهور آمریــکا ابتکاری قانونی با
هدف برقرسانی به  ۵۰میلیون نفر در کشورهای جنوب
صحرای آفریقا تا سال  ۲۰۲۰را امضا کرده است.
تقریبا دو سال طول کشید تا «قانون برقرسانی آفریقا»
به تصویب هر دو مجلس نمایندگان و سنای کنگره برسد،
اما این قانون پشتوانه حقوقی برای بهبود دسترسی به
نیروی برق از طریق شراکت دولتی-خصوصی را فراهم
می کند .حدود دو سوم مردم در آفریقا به نیروی قابل
اتکای برق دسترسی ندارند.
ناظران می گویند که قانون تازه احتماال ادامه عملیات
برقرسانی حتی پس از خروج آقای اوباما از کاخ سفید
در سال  ۲۰۱۷را تضمین خواهد کرد.
هدف بلندمدت این طرح دو برابر کردن دسترســی به
برق در کشورهای جنوب صحرای آفریقاست .اد رویس
رئیس کمیتــه امور خارجی مجلــس نمایندگان که از
حامیان این ابتکار عمل است گفت« :این قانون زندگی
میلیــون ها نفر از اهالی جنوب صحرای آفریقا را بهبود
می بخشــد ،چون کمک می کند از اتکا بر زغال و سایر
سوخت های سمی که بیش از اچ آی وی/ایدز و ماالریا با
هم آدم می کشد بکاهند( ».بی بی سی)

تابعیت افراد مرتکب جرایم
تروریستی در فرانسه
سلب میشود

نمایندگان مجلس فرانسه به طرحی رای دادهاند که به
موجب آن تابعیت افرادی که مرتکب جرایم تروریستی
شدهاند ،سلب میشود .البته این تائید نهایی نیست و
سنای فرانسه نیز باید این تغییرات را تائید کند و سپس
دو باره در نشست مشــترک دو مجلس فرانسه مطرح
شود.
بحث تغییرات در قانون اساسی فرانسه به دنبال حمالت
اسالمگرایان در پاریس در نوامبر سال پیش مطرح شد.
به غیر از سلب تابعیت افراد ،تغییر دیگری که پیشتر به
تائید نمایندگان مجلس فرانسه رسیده ،بحث اختیارات
در اعالم وضعیت اضطراری است.
فرانسوا اوالند ،رئیسجمهوری فرانسه ،به دنبال حمالت
نوامبر سال گذشته پاریس اعالم کرد که این کشور «در
جنگ به ســر میبرد» و قانون اساسی فرانسه در مورد
چگونگی برقراری وضعیت اضطراری باید اصالح شود.
خبرنگار بیبیسی در پاریس میگوید که انتظار میرود
بحث و جدلهای فراوانی در مجلســین فرانسه برای
تصویب این تغییرات صورت گیرد( .بی بی سی)

بنا بر همین گزارش ،توســعه فناوری پیچیده
نظامی بیش از پیش به دســت بخش خصوصی
افتــاده و نقش موسســات تحقیقــی دولتی
کمرنگتر شده است .همین امر باعث شده است
که نظارت دولتها بر فناوری نظامی پیشــرفته
دشوارتر شود.
در این گزارش نسبت به پیشرفتهای تکنولوژی
نظامی در روسیه و چین ابراز نگرانی شده است.
همچنین گفته شــده است که با برداشته شدن
تحریمها علیه ایران ممکن اســت تعادل فعلی
نظامی در خلیج فارس تغییر کند.
همچنین گفته شده است که کشورهای آسیایی
ساالنه حدود  ۹۰میلیارد یورو بیشتر از کشورهای
غربی صرف هزینههای نظامی میکنند .شــمار
گردانهای ارتش ناتو در کشورهای اروپایی در
 ۱۵سال اخیر از  ۶۴۹به  ۱۸۵کاهش یافته است.
تعداد جتهای جنگی بریتانیا از ســال  ۱۹۹۱از
 ۴۷۵به  ۱۹۴و جتهای جنگی فرانسه از ۵۷۹
به  ۲۷۱عدد رسیده است( .دویچه وله)

قرارداد  ۱۵میلیارد دالری پاکستان
با قطر برای خرید گاز

پاکستان با امضای یک قرارداد  ۱۵میلیارد
دالری خرید گاز از قطر بزرگترین قرارداد
خود در زمینهی انرژی را بســت .پاکستان
ســالها پیش نیز قراردادی با ایران برای
واردات گاز بسته بود که هنوز هم به مرحله
اجرا در نیامده اســت .روز چهارشنبه (۱۰
فبروری) مقامهای پاکستان قراردادی ۱۵
میلیارد دالری را برای واردات گاز از قطر به
امضا رساندند .این قرارداد  ۱۵سال اعتبار
دارد و بر اساس آن قرار است قطر ساالنه تا
سه ونیم میلیون تن گاز به پاکستان صادر
کند.
شــاهد خاقان عباسی ،وزیر نفت پاکستان
گفته است که این بزرگترین قرارداد انرژی
که تا به حال پاکستان بسته است .به گفته
او واردات گاز مایع که با کشــتی از قطر به

کراچی حمل میشــود ،میتواند ظرف یک
ماه آینده آغاز شود.
دولت پاکســتان میخواهد با این قرارداد
مشــکالت عظیم خود در عرصه انرژی را
حل کند .بحران انرژی در پاکستان از یک
دهه پیش شروع شد .صندوق جهانی پول
این کمبود را یکی از بزرگترین موانع برای
رشد اقتصادی پاکستان ارزیابی کرده است.
طبــق ارزیابی کارشناســان کمبود انرژی
سبب میشــود که اقتصاد پاکستان ساالنه
 ۲درصد کمتر رشــد کند .یک کارشناس
پاکستانی گفته است که واردات گاز مایع از
بندر کراچی میتواند  ۲۵درصد انرژی مورد
نیاز این کشور را به یکباره تامین کند و تا
سال  ۲۰۱۷برای همیشه به قطع شدن برق
پایان دهد( .دویچه وله)

مناقشه روی نقش ناتو در غلبه بر
بحران مهاجرت

سیاســتمداران آلمان راجع به ماموریت
احتمالــی ناتو برای حــل بحران مهاجرت
دیدگاه واحــدی ندارنــد .برخالف صدر
اعظم آلمان ،وزیر خارجه این کشور چنین
ماموریتی را رد میکند .حاال وزیران دفاع
ناتو در این رابطه بحــث میکنند .فرانک
والتر اشــتاینمایر ،وزیر خارجه آلمان در
مورد ماموریــت احتمالی ناتو برای غلبه بر
بحران مهاجرت دیدگاه انتقادی دارد .او به
یک شبکه رســانهای متعلق به  30روزنامه
آلمانی گفته اســت« :ناتو نمیتواند نقشی
در کنتــرول بحران مهاجرت بازی کند ».او
گفته است که اما این ممکن است که ناتو در
ماموریت اکتشافی شرکت کند .به گفته او،
ماموریت «در اختیار گذاشتن تصویرهایی
از وضعیت که مبارزه موثر علیه شبکههای
جنایی قاچاق انســان را ممکن میسازد»
قابل تصور است.
وزیــر خارجه آلمان امیدوار اســت که در

کنفرانس امنیتی مونشن تحرک تازهای در
پروسه صلح ســوریه ایجاد گردد .او گفته
است که روســیه نیز میداند که «از طریق
بمباران نمیتوان راه حلی در سوریه یافت».
او افزود از آنجایی که روســیه درک کرده
است مبارزه علیه گروه تروریستی «دولت
اســامی» یا داعش به منفعت خودش نیز
است« ،باید در مذاکرات سوریه در مونشن
تالش کنیم که این منافع مشترک منتج به
اقدامهای مشترک گردد( ».دویچه وله)

پیروزی گلدن استیت وریرز
در لیگ NBA

صبح روز چهارشــنبه در رقابتهای لیگ  ،NBAپنج
بازی انجام شد که در مهمترین آنها گلدن استیت وریرز
و سن آنتونیو اسپرز به پیروزی رسیدند.
به نقل از  ،ESPNگلدن استیت وریرز توانست هیوستون
راکتز را با نتیج ه  123بر  110شکست دهد.
در این بازی اســتفن کری تاثیرگذارترین بازیکن وریرز
بود .او برای این تیم  35امتیاز کسب کرد و پنج ریباند و
 9پاس منجر به گل داشت.
بهترین بازیکن تیم هیوســتون راکتز نیز جیمز هاردن
بود .او در این بازی  37امتیاز کســب کرد و پنج ریباند
و پنج پاس منجر به گل را به ثبت رساند.
در بازی مهم دیگر ســن آنتونیو اسپرز توانست میامی
میت را با نتیجه  119بر  101شکست دهد.
در این بازی کاهی لئونارد موثرترین بازیکن اســپرز بود
که توانست  23امتیاز کسب کند و  9ریباند و چهار پاس
منجر به گل داشته باشد.
دواین وید نیز بــرای میامی هیت خوب عمل کرد .او 20
امتیاز کســب کرد و پنج پاس منجر به گل و یک توپ
ربایی داشت.

رد پیشنهاد  100میلیون
یورویی به هافبک بارسلونا

مدیر برنامه آردا توران هرگونه پیشنهادی از طرف باشگاه
چینی را رد کرد.
به نقل از آس ،اخبار پیوســتن بازیکنان شاغل در اروپا به
تیم های چینی ادامه دارد .خبرگزاری اسپورت سوهو چین
اعالم کــرد تیم بجینگ گوان آماده اســت تا برای جذب
آردا توران ،هافبک بارسلونا  100میلیون یورو بپردازد .این
خبر در حالی منتشــر شد که این بازیکن ترک اولین فصل
حضورش در بارسلونا را سپری می کند.
احمــد بلوط مدیر برنامه توران این پیشــنهاد را رد کرد و
گفت :پیشــنهادی به او از چین نشده است ،توران حتی در
تابستان نیز قصد ندارد بارسلونا را ترک کند.
چینی ها به بازیکنان حاضر در اللیگا اســپانیا چشم دارند،
هفته پیش با جکســون مارتینس ،مهاجم اتلتیکو مادرید
قرارداد امضا کردند .آن ها همچنین قصد داشــتند گابی و
تیاگو دیگر بازیکنان تیم قرمز و سفیدپوش را جذب کنند.
گفته می شود دنی آلوس نیز با پیشنهاد یکی از باشگاه های
این کشور آسیایی رو به رو شده است .چینی ها همچنین با
بازیکنان شاغل در لیگ برتر انگلیس وارد مذاکره شدند و
رامیرس برازیلی اخیرا راهی این کشور شد.

زیدان :رونالدو
بهتر از مسی است

سرمربی رئال مادرید مهاجم پرتگالی خود را بهتر از مهاجم
بارسلونا می داند.
به نقل از آس ،زیــن الدین زیــدان در مصاحبه با رکورد
مکزیک درباره موضوعاتی همچون کریســتیانو رونالدو و
مربیگری صحبت کرد.
سرمربی مادرید ،رونالدو را برتر از لیونل مسی عنوان کرد و
گفت :حرف های زیادی درباره رونالدو می زنند اما او انسان
خوبی است .مســی رقیب اوست و این رقابت برای فوتبال
خوب است .مردم از تماشای آن لذت می برند.
زیدان در مورد تصمیمش مبنی بر مربی شدن گفت :هیچگاه
فکر نمی کردم روزی مربی شــوم .زمانی که فوتبال را کنار
می گذارید تنها به بودن با خانواده فکر می کنید .من دوست
دارم در ورزشگاه باشــم چون این تنها کاری است که می
توانم انجام دهم.
او در ادامه افزود :دوســت دارم دوباره بازی کنم اما دیگر
نمی توانم تمرین کنم .زمانی که روی نیمکت می نشــینید
احساس متفاوتی دارید .اکنون فشــار متفاوتی نسبت به
حضورم در بازی تجربه می کنــم .در حال حاضر بازیکنان
تصمیم گیرنده هستند.
سرمربی فرانســوی در مورد نحوه آماده سازی تیم گفت:
ابتدا پیام خود را به بازیکنان انتقال می دهم و سپس از آنها
دو یا سه چیز میخواهم چون آنها خیلی حرفه ای هستند.
از داشتن چنین بازیکنانی خوشنود هستم و از عملکردشان
رضایت دارم.

اداره ورزش سیاسی شده است

مسابقات تکواندوى نونهاالن و نوجوانان
با شــرکت بيش از دوصد ورزشکار در
کابل درحالى برگزار شــد که مسووالن
آن ،از دولت و کميتۀ ملى المپيک انتقاد
نموده ميگويند که اداره ورزش ،سیاسی
شده است.
اين مســابقات که دیروز براى سه روز
زيرنام «اولین دور مسابقات جام هیواد»
آغازگرديــده ،ورزشــکاران  ۲۱کلپ
شهرکابل در آن شرکت دارند.
مســابقات بــه همــکارى «انجمــن
تکواندوکاران هیــواد» برگزار ،و هدف
آن شناســایی بازیکنان برتر و رشــد
اســتعدادهاى پنهان آنها ،عنوان شده
است .سیداحمد احمدی رییس «انجمن
تکوانــدوکاران هیــواد» ،هدف دیگر
مســابقات را همکاری با فدراسیون ها
خوانده ،بــه آژانس خبرى پژواک گفت
که فدراسیون ها ،از فرصتی که از سوی
آنان مســاعد گردیده ،استفاده کرده و
بازیکنان برتر را انتخاب کنند.
وی افزود« :اگر چنین مسابقات برگزار
گردد ،ورزشکاران با سیستم مسابقه بلد
میشوند و متوجه حرکات مثبت و منفی
خود میگردند و کوشش میکنند که در
مسابقات آینده ،دستاورد خوبی داشته
باشــند».رییس «انجمن تکواندوکاران

هیواد» ،گفت که تالش میکنند بخاطر
رشد و تشــویق ورزشکاران ،در سال
های آینده نیز چنین مسابقاتی را راه
اندازی کنند.
به گفته وی ،بخاطر تشــویق بیشتر
ورزشکاران ،در اخیر مسابقه ،عالوه بر
اینکه ۱۰مــدال طال ۱۰ ،نقره و  ۱۰برونز
برای ورزشکارانی که خوب بدرخشند
تفویض میگــردد ،کلپ هايى که مقام
هاى اول ،دوم و سوم را به اساس خوب
درخشیدن ورزشــکارانش کسب می
کند ،نیز کپ به دست مى آورند.
احمدی ،ازعدم توجه حکومت درعرصه
ورزش شکایت کرد و گفت« :نه ادارات
دولتی متوجه ورزشــکاران است ،نه
کمیته ملی المپیک و نه تربیت بدنی،
سهولت هايی که باید برای ورزشکاران
مســاعد میکردند ،تاکنون نکرده اند؛
بخاطریکه اداره ورزش سیاســی شده
است».
عبدالباســط یکتن از ورزشــکاران
«کلپ مسعود نوری» نيز ازعدم توجه
حکومت در بخش ورزش شکایت کرده،
گفت که اخیرا ً بعضی مشکالت در بین
مســووالن ورزش پیدا شده است که
به همین منظور ،هیــچ توجهی برای
ورزشکاران نمیشود( .پژواک)

بنزما مهاجم برتر اللیگا

مهاجم رئال مادرید تنها بازیکن اللیگا
است که بیش از یک گل در هر بازی به
ثمر رسانده است.
به نقــل از آس ،کریم بنزما تنها بازیکن
اللیگا اســت که در هر بــازی بیش از
یک گل به ثمر رســانده است .مهاجم
ل مادرید کــه رکورد
فرانســوی رئــا 
گلزنــیاش را در این فصل نســبت به
فصلهای دیگر بهتر است ،در  18بازی
 19گل به ثمر رسانده است.
پــس از او لوئیس ســوارس قرار دارد.
مهاجم بارسلونا که در صدر گلزنان برتر
اللیگا قرار دارد دو بازی بیشتر از بنزما
انجام داده اســت .او یک گل بیشتر از
مهاجم رئال مادرید به ثمر رسانده و آمار
گلزنیاش  0.95گل در هر بازی است.
گرت بیل ،نیمار و کریســتیانو رونالدو
پس از آنها قرار دارند .بیل ،مهاجم ولزی

مادرید از چهار بازیکــن دیگر کمتر
گلزنی کرد ،اما به علت آسیبدیدگی
در بازیهای کمتری حضور داشــته
اســت 0.87 .گل در هر بازی آمار او
اســت .بیل  13گل در  15بازی به ثمر
رساند .از طرفی نیمار ،مهاجم بارسلونا
در  19بازی  16بــار دروازه حریفان را
باز کرده است (  0.84گل در هر بازی)
رونالدو در نزدیکی او قرار دارد.
مهاجم پرتگالی مادرید  19گل در 23
بازی زده و آمار  0.83گل در هر بازی
را به ثبت رسانده است .لیونل مسی در
جایگاه هفتم در کنار بورفا باستون با
میانگین  0.71گل در هر بازی قرار دارد.
هر دو پایینتر ایمانوئل از آخیرتسکه
هستند .مهاجم رئال سوسیداد با آمار
 0.80گل در هر بازی جایگاه ششم را به
خود اختصاص داده است.

