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آنگال مرکل:

توافق اتمی با ایران یک فرصت است

صدراعظم آلمــان در واکنش بــه انتقادهای
نتانیاهو ،از توافق هستهای غرب با ایران دفاع
کرد و در پیامــی ویدئویی این توافق را موجب
نظارت و شــفافیت بیشتر در برنامه اتمی ایران
دانســت .نتانیاهو بــه زودی در برلین با مرکل

مالقات میکنــد .صدراعظم آلمــان در برابر
انتقادهای اســرائیل ،از توافق هستهای غرب با
ایران دفاع کرد .آنگال مرکل روز شــنبه در یک
پادکســت تصویری گفت ،دولت آلمان و سایر
مذاکرهکنندگان پس از روندی دشوار و سنگین

ظریف :در پیکار با داعش
آماده همکاری
با عربستان هستیم

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران در نشســت
امنیتــی مونیخ گفت که ایران آماده اســت برای حل
بحران سوریه با عربستان سعودی همکاری کند .ایران
و عربســتان هر یک از طرفهــای متخاصم در جنگ
داخلی ســوریه حمایت میکنند .محمدجواد ظریف،
طی ســخنرانی خود در اجالس امنیتی مونیخ در آلمان
گفت« :ایران و عربســتان از منافع مشترکی در سوریه
برخوردارند و الزم است با هم همکاری کنند».
وزیر خارجه ایران که شامگاه جمعه در مونیخ سخنرانی
میکرد ،گفت به رغــم اختالفنظرها میــان ایران و
عربســتان ،این دو کشور منافع مشترکی دارند« ،مایل
هستند سوریهای باثبات پدید آید ،بدون تروریستها
و جامعهای چندقومی و چندمذهبی».
وزیر امور خارجــه ایران همچنین گفته اســت« :ما
معتقدیــم که هیچچیــز نمیتوانــد در منطقه وجود
داشته باشــد که نتوان آن را حل و فصل کرد ».ظریف
افزود« :من امیدوارم مذاکــرات مونیخ به یک راه حل
منطقی درمورد بحران ســوریه برسد و برای پایان این
فاجعه انســانی راه حلی پیدا شود» .ظریف تأکید کرد:
«با همکاری برادرانمان درعربســتان سعودی و ترکیه
ما خواهیم توانست مســائل و مشکالت منطقه را حل
کنیم»( .دویچه وله)

آلودگی هوا ساالنه باعث
مرگ بیش از  ۵میلیون نفر
در جهان میشود

تحقیقات جدید نشــان می دهد که بیش از  ۵میلیون
و پانصد هزار نفر هر ســاله در سراســر جهان به دلیل
آلودگی هوا دچار مرگ زودهنگام می شوند.
بیش از نیمی از مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا در
کشورهای چین و هند است.
کارخانــه ها ،خودروها و گازی که از ســوختن چوب و
زغال سنگ متصاعد می شود از جمله عوامل اصلی این
آلودگی ها عنوان شده است.
تنفس ذرات ســمی کوچک خطر ابتال به بیماری های
قلبی ،ســکته مغزی ،نارســایی های تنفسی و حتی
سرطان را به دنبال دارد .در حالی که کشورهای توسعه
یافته در دهه های گذشته توجه زیادی به این مشکالت
کرده اند ،شمار افرادی که در کشورهای در حال توسعه
در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند ،رو به
افزایش است( .بی بی سی)

به این نتیجه رســیدند که این توافق ،میتواند
نظارت ،نفوذ و شــفافیت بیشــتری (در برنامه
اتمی ایران) به ارمغان آورد .مرکل افزود بدون
ایــن تصمیمگیری ،ســادهانگاری بود که فکر
کنیم همهچیز به خودی خود حل خواهد شــد.
صدراعظم آلمان اضافــه کرد که اینک فرصت
نظارتــی دقیق (بر برنامه اتمــی ایران) فراهم
شــده و او در این زمینه بــا نتانیاهو گفتوگو
خواهد کرد .نخســت وزیر اسرائیل بیم دارد که
توافق اتمی با ایران و لغو تحریمهای غرب علیه
ایران ،فرصتی برای جمهوری اســامی فراهم
ســازد تا برنامه ســاخت بمب اتمی را به پیش
ببرد .نتانیاهو نگرانی خود از توافق هستهای را
به کرات و به اشــکال مختلف بیان کرده و این
توافق را «خطای تاریخی غرب» خوانده است .او
از جمله در نطقی در ماه اکتبر در مجمع عمومی
ســازمان ملل ،ایران را به ببری تشبیه کرد که
هیچگاه گربه نخواهد شد( .دویچه وله)

دیدار رهبران کاتولیک و
ارتودوکس پس از یک هزار سال
پاپ فرانســیس رهبر کلیسای کاتولیک
و کیریــل یکم اســقف اعظم کلیســای
ارتودوکس پس از هزار ســال جدایی میان
این دو کلیسای مســیحیان دیدار کردند.
دو کلیســای کاتولیــک و ارتودوکس در
ســده یازدهم در ســال  1054میالدی از
یکدیگر جدا شدند .این مالقات رهبران دو
کلیسا توام بود با نگرانی در مورد وضعیت
مســیحیان در خاورمیانه و آسیا .در این
مالقات که روز جمعه در مسیر راه سفر این
دو رهبر مســیحیان به مکسیکو در میدان
هوایی هاوانا پایتخت کیوبا صورت گرفت،
پاپ فرانســیس و کیریل یکم با یکدیگر
دست داده و صورت یکدیگر را بوسیدند.
هردو رهبر مســیحیان جهان با هم عکس

گرفتند و گفتگو در مورد وضعیت مسیحیان
جهان را آغاز کردند .آنها از گسترش جنگ
و تروریسم در جهان نیز هشدار دادند.
پاپ فرانســیس گفت« :باالخره ما دیدار
کردیم .ما برادریم» .کیریل یکم نیز افزود:
«واضح است که این مالقات به خواست خدا
صورت گرفته اســت ،حاال همه چیز آسان
تر می شود» .زمان مالقات تاریخی این دو
رهبر مســیحیان جهان که یک هفته قبل
اعالم شد ،دهه ها تحت کار و برنامه ریزی
دقیق بود .در این مالقات رائول کاســترو
رهبر کیوبا نیز شرکت کرده بود .رهبران دو
کلیسای مسیحیان یک اعالمیه مشترک را
در رابطه با آزار و اذیت مسیحیان در بخش
هایی از جهان امضا کردند( .بی بی سی)

ترکیه و عربستان ممکن است به
سوریه نیرو اعزام کنند

وزیر خارجه ترکیــه میگوید ،در صورت
لزوم ممکن است ترکیه و عربستان سعودی
وارد عملیات زمینی علیه داعش در سوریه
شوند .او گفت ،عربســتان در حال اعزام
جنگنده به پایگاه اینجرلیک برای مداخله
احتمالی در سوریه است .به نقل از روزنامه
بریتانیایی ایندیپندنت ،وزیر خارجه ترکیه
شنبه در حاشــیه کنفرانس مونیخ اظهار
داشــت« :بعضیها میگویند ،ترکیه مایل
نیست در جنگ علیه داعش شرکت کند .اما
این ترکیه است که مشخصترین پیشنهادها
را ارائه میدهد ».مولود چاوشاوغلو افزود،
عربستان ســعودی که در ماههای اخیر از
نزدیکترین شرکای ترکیه شده است برای
جنگ با گروه «دولت اسالمی» (داعش) به
پایگاه اینجرلیــک ترکیه هواپیمای جنگی
اعزام میکند.
او گفــت ،هنوز معلوم نیســت چه تعداد
هواپیما از عربستان عازم ترکیه خواهد شد.
وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد ،در صورت
وجود راهبردی مشخص امکان اعزام نیروی

زمینی از سوی ترکیه و عربستان به سوریه
وجود دارد .پایگاه اینجرلیک مرکزی کلیدی
برای عملیــات ائتالف ضد داعش اســت.
هواپیماهای بریتانیا ،فرانسه و ایاالت متحده
از این پایگاه حمــات خود به مواضع گروه
«دولت اســامی» در خاک سوریه را انجام
میدهنــد .وزیر خارجه ترکیــه ادامه داد:
«آنها [عربستان] گفتهاند اگر الزم باشد ما
میتوانیم نیرو هم اعزام کنیم .عربستان عزم
راسخ خود در جنگ با تروریسم در سوریه را
نشان میدهد( ».دویچه وله)

دلیل روبرو نشدن میودر
با امیر خان

فلوید میودر ،ســتاره بوکس بازنشســته اعالم کرد دلیل
مسابقه ندادن با امیر خان را اعالم کرد.
به نقل از یورو اســپورت ،فلوید میودر سال گذشته پس
از پیروزیاش مقابل مانی پاکیائو بازنشســته شد .امیرخان
امیدوار بود قبل از بازنشستگی فلوید میودر با او مسابقه
دهد .با این حال این اتفاق نیفتاد .میودر بعد از گذشت یک
سال اعالم کرد دلیل این مساله زمان بندی بد بوده است.
او در این باره گفت :مشکل اصلی زمانبندی نامناسب بود.
بســیاری از افراد فکر میکردند که مسابقه با پاکیائو هرگز
اتفــاق نمیافتد .زمان بندی و برنامه طــوری بود که نمی
ل حاضر
توانستم با شخصی دیگری مســابقه دهم .در حا 
بازنشســته شدم و برایم جالب نیســت که دیگر با کسی
ل حاضر تمرکز اصلیام بر روی کمپانی
مبارزه کنم .در حــا 
فلوید میودر است .امیرخان یک مبارزه خوب دیگر را نیز
به تازگی از دست داد .مانی پاکیائو تصمیم گرفت که در ماه
اپریل با تیموتی بردلی مسابقه دهد .امیرخان قرار است روز
هفتم می با کانلو آلوارز در الس و گاس روبرو شود.

چراغ سبز ستاره لسترسیتی به
بارسلونا

ســتاره لسترسیتی که این روزها مشــتریان زیادی دارد،
دوست دارد بازی در کنار لیونل مسی را تجربه کند .به نقل
از روزنامه اسپورت ایالت کاتالونیا ،لسترسیتی ،تیم شگفتی
ســاز فصل جاری لیگ برتر انگلیس بوده است .این تیم با
هدایت کلودیو رانیری بازی های درخشــانی را به نمایش
گذاشته است و با پنج امتیاز اختالف نسبت به تاتنهام ،در
صدر قرار دارد .یکی از بهترین بازیکنان لسترســیتی در
فصل جاری که سهم بسزایی در صدرنشینی این تیم داشته،
ریاض محرز بوده اســت .این بازیکن الجزایری تاکنون 14
گل به ثمر رســانده و با سرعت و مهارت باالیش ،مشکالت
زیادی برای تیم های بزرگ و کوچک لیگ جزیره به وجود
آورده است .عملکرد درخشان محرز در لیگ جزیره باعث
شده است تا مشــتریان زیادی داشته باشد اما به نظر می
رسد خودش دوست دارد بارسلونا را به عنوان تیم بعدیش
انتخاب کند .محرز در این زمینه گفت :دوست دارم حضور
در کنار مســی را تجربه کنم .احساس می کنم هر بازیکنی
دوست داشته باشد با مسی همبازی شود .چه بسا روزی فرا
برســد که من بازی در کنار مسی را تجربه کنم .او بازیکن
بسیار بزرگی اســت اما اکنون تنها روی لسترسیتی تمرکز
دارم و امیــدوارم با این تیم بهتریــن بازیها را به نمایش
بگذارم و قهرمانی در لیگ جزیره را تجربه کنم.

نگرانی در مورد تعداد باالی
آسیب دیدگی در
رئال مادرید

تعداد باالی آسیبدیدگان تیم مادریدی نگران کننده است.
به نقل از آس ،آســیبدیدگی عضالنی گرت بیل باعث شد
مهاجم رئــال مادرید دیدار دیروز برابر اتلتیک بیلبائو را از
دســت بدهد .او همچنین مقابل رم در لیگ قهرمانان اروپا
حضور نخواهد داشت و بعید به نظر می رسید تا داربی شهر
مادرید که در  27فبروری برگزار میشود ،به آمادگی کامل
برسد .آمار آسیبدیدگان رئال مادرید در طول این فصل،
هواداران را نگران کرده اســت .از  22بازیکن حاضر در این
تیم ،تنها هشــت بازیکن آسیب ندیدند (یعنی  36درصد).
کریستیانو رونالدو ،ایسکو ،تونی کروس ،کاسیمرو ،لوکاس
واسکس ،ناچو ،کیکو کاســیا و یانیس ،این هشت بازیکن
هســتند که در طول فصل آسیب ندیدند .از این تعداد ،دو
دروازهبان ذخیره هستند که هیچ مصدومیتی نداشتند.
ی بازیکنان تیم مادریدی متوقف
از پیش فصل ،آسیبدیدگ 
نشده اســت .تنها در ســه دیدار از  30بازی رئال ،آسیب
دیدهای در ترکیب این تیم وجود نداشــته است؛ برابر رئال
بتیس در هفت ه دوم ،در ال کالسیکو مقابل بارسلونا و برابر
دپورتیوو الکرونیا .از اولین بازی زین الدین زیدان به عنوان
ل مادرید تاکنون ،ســرخیو راموس بیشترین
سرمربی رئا 
بازی ها را به علت آســیبدیدگی از دست داده است (14
بازی) .پس از او نیز دنی کارواخال با  13بازی و گرت بیل نیز
در  11بازی حضور نداشته است.

روح اهلل نیکپا برنده
مدال طال در رقابت های
جنوب آسیا

در وزن  68-کیلوگــرام روح اهلل نیکپا
بزرگ ترین چهرۀ ورزش افغانســتان
در مســابقه اول تکواندوی کار نیپالی
را  6-13شکســت داد ،بعــد از آن در
جدی ترین مســابقه ،حریف پر قدرت
هندی اش را  9-10شکســت داد ،در
آخرین بازی نیز روح اهلل نیک پا حریف
پاکستانی را  3-11درهم کوبید و صاحب
مدال طال شد.
رقابــت هــای تکوانــدوی المپیک
جنوب آســیا روزگذشــته آغاز شد و
تکواندوکاران کشورمان در اوزان اول،
چهارم و هفتم به مصاف حریفان رفتند.
محســن رضایــی در وزن منفی 54

کیلوگرام ابتدا بــا تکواندو کار نیپال
مســابقه داد و با اقتدار کامل1-13 ،
حریف را درهم شکست ،در بازی دوم
به مصاف بوتان رفت و مقتدرتر از بازی
اول با نتیجــه  1-23این حریف را برد
و در فاینــل نیز تکواندو کار میزبان را
 12-15شکست داد و مدال طال گرفت.
رامش حســینی نیــز در منفی 87
کیلوگرام در مســابقه اول رو به روی
پاکستان ایستاد و با نتیجه  5-8پیروز
شد ،در مسابقه دوم ،بوتان را  5-16از
پیش رو بر داشــت و در فاینل در یک
رقابت نزدیــک  10-11مغلوب حریف
هندوستانی اش شد و نقره گرفت.

جام جهانی کریکت زیر  ١٩سال؛

پیروزی افغانستان بر زیمبابوه

در ادامه مسابقات جام جهانی کریکت
زیر  ١٩سال ،تیم افغانستان توانست با
 ٥ویکت ،تیم زیمبابوه را شکست دهد.
آغازگر بازی تیم زیمبابوی بود که پس
از  ٥٠دور هدف  ٢١٧را برای افغانستان
تعیین کرد و بازیکنان افغانستان موفق
شدند پس از  ٤٧دور و با از دست دادن
 ٥بازیکن به این هدف دست یابند.
افغانســتان در این دوره از مســابقات

توانسته بود تیم نیوزلند را هم شکست
بدهد .در این بازی طارق استانکزی به
تنهایی  ١٠٦دوش برای افغانســتان به
دست آورد.
راشــد آرمــان ،دیگــر بازیکن تیم
افغانســتان نیز در این بازی  ٥٥دوش
کســب کرد .افغانستان با این پیروزی
در جایگاه نهم این دور از مســابقات
ایستاد( .بی بی سی)

انریکه :مسی برای بازی امروز
آماده است

سرمربی بارسلونا وضعیت لیونل مسی
را خوب توصیف کــرد .به نقل از مارکا،
بارسلونا یکشنبه شب در هفته بیست و
چهارم اللیگا به مصاف سلتاویگو میرود.
لوییس انریکه در نشست خبری پیش از
این بازی گفت :سلتا ما را دچار مشکل
خواهد کرد .آنها تنها تیمی هستند که
دوبار ما را شکســت دادند و آخرین بار
پیروزی پرگلی به دســت آوردند .سلتا
یکی از تیمهایی اســت که من دوست
دارم بازیهایش را از تلویزیون تماشــا
کنم .آنهــا بر کل بازی تســلط دارند.

درست اســت بازیکنان آسیب دیده
مهمی دارند اما تفکــر تیمی خود را
حفظ کردهاند .فکر میکنم شاهد بازی
زیبایی خواهیم بــود .انریکه درباره
محل برگزاری فینال کوپادلری اظهار
کرد :تنها موضــوع جذاب بازی کردن
در فینال است .لیونل مسی سه شنبه
هفته گذشته به علت مشکل کلیه زیر
تیغ جراحان رفت .سرمربی اسپانیایی
درمورد وضعیت مهاجم تیمش گفت:
او کامال بهبود یافته است و برای بازی
آماده است.

