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چین :نمیخواهیم جای آمریکا را در دنیا بگیریم
میکنم که ســنتهای فرهنگی و تاریخی ۵
هزار ساله چین را مطالعه کرده و درک کنند
و کورکورانه با تفکر آمریکایی ،چین را مورد
قضاوت قرار ندهند».
میلیونها شهروند چینی خارج از این کشور
زندگی میکنند و هزاران شــرکت چینی در
سراسر دنیا شعبه دارند.
چین اخیرا اعالم کرد که اولین پایگاه نظامی
مستقر در خارج از این کشور را در جیبوتی
در شاخ آفریقا تاسیس میکند.
چین و آمریکا بر سر مسایل بسیاری از جمله
حقوق بشر و مسایل تجاری اختالفنظر دارند
اما دو کشور در مورد مســایل زیادی با هم
همکاری میکنند( .بی بی سی)

چین میگویــد که به دنبــال ایفای نقش
بزرگتری در مســایل جهانی اســت ،اما
نمیخواهد جــای آمریکا را به عنوان قدرت
برتر دنیا بگیرد.
وانگ ئی ،وزیر امور خارجه چین در حاشیه
نشست ســاالنه کنگره ملی خلق گفت که
کشورش دســت به اقدامات بیشتری برای
مراقبت از منافع خود در خارج از مرزهایش
میزنــد .وزیر امــور خارجه چیــن گفت:
«میخواهم بار دیگر تاکیــد کنم که چین،
آمریکا نیست و چین نمیخواهد و نمیتواند
یک آمریکای دیگر شود».
وانگ ئی گفت« :ما قصد نداریم جای دیگری
را بگیریم و به دوستان آمریکاییمان توصیه

دولت آمریکا از لغو سفر
نتانیاهو ‹شگفتزده›
شده است

آمریــکا میگویــد بنیامیــن نتانیاهو،
نخستوزیر اسرائیل دیدار ماه جاری خود
با باراک اوباما ،رئیسجمهوری این کشور
را لغو کرده است.
سخنگوی آقای اوباما گفته است که دولت
آمریکا از لغو این ســفر از طریق رسانهها
باخبر شــده و از این موضوع شگفتزده
است.
کاخ ســفید آمریکا قرار بود روز  ۱۸مارچ
پذیرای بنیامین نتانیاهو باشد.
آقای نتانیاهو قرار بود برای شــرکت در
نشســت ســاالنه آیپک (کمیته روابط
عمومی آمریکا و اســرائیل) ،بزرگترین
البی طرفدار اســرائیل در آمریکا حضور
یابد.
این در حالی است که دفتر نخستوزیری
اســرائیل گفته اســت دلیل لغو دیدار
این بوده که آقای نتانیاهو نخواســته در
زمانی که انتخابات درون حزبی انتخابات

تبعیض جنسیتی باعث کاهش
جمعیت زنان شده است

ریاستجمهوری آمریکا در حال برگزاری
است ،به آمریکا سفر کند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس میگوید آقای
نتانیاهو نمیخواست در این مقطع زمانی
با هیچ یک از کاندیداهای انتخابات دیدار
کند.
قرار اســت آقای نتانیاهو از طریق ارتباط
ماهوارهای در نشســت آیپک سخنرانی
کند.
دفتر آقای نتانیاهو گفته است ران درمر،
سفیر اسرائیل در آمریکا به کاخ سفید خبر
داده بود که به احتمال قوی نخســتوزیر
اسرائیل به آمریکا سفر نخواهد کرد .روابط
باراک اوبامــا و بنیامین نتانیاهو طی چند
سال گذشته با تنش همراه بوده است .این
روابط پس از مخالفت شدید آقای نتانیاهو
با توافق هستهای ایران و سخنرانی او در
جمع قانونگذاران آمریکایی بیش از پیش
تیره شد( .بی بی سی)

توس :اگر به تیم ملی دعوت نشوم
تعجب نمیکنم

مهاجم بوکاجونیورز دعوت نشــدنش به تیمملی ارجنتین را تعجب برانگیز
نمی داند.
به نقل از مارکا ،بعید اســت کارلوس توس در «فیفا دی» آینده به تیم ملی
توگو با رایدو محلی در این باره اظهار
فوتبال ارجنتین دعوت شود .او در گف 
کرد :این تصمیم ســرمربی اســت و باید به آن احترام گذاشت .اگر دعوت
نشوم ،تعجب نخواهم کرد و دلخور هم نمیشوم.
مهاجم بوکاجونیورز درباره جدایی از این باشگاه گفت :همیشه به رفتن فکر
میکنــم .خیلی چیزها را برنامهریزی نکردم اما آن را در قلبم نگه می دارم.
برای همین ،نباید فرار کنم .به بوکا آمدم تا این تیم را به جایگاه همیشگیاش
بازگردانم و برای رسیدن به قهرمانی به این تیم کمک کنم.
او در ادامه افزود :از بازگشتم به بوکا پشیمان نیستم .در جایی هستم که آن
را خودم انتخاب کردم .ســال گذشته خوبی را پشت سر گذاشت .دو جام را
فتح کردیم .اکنون باید به جلو نگاه کرد.

در حالی که در اکثر کشــورهای جهان امروز هشتم
مارچ با یادبود از مبــارزات زنان برای برابری تجلیل
می گردد؛ اما در شماری از کشورهای جهان هنوز هم
ارزش قایل شدن به زن به عنوان نیمه مؤثر جامعه به
یک پدیده معمول مبدل نشده است.
در این میان حتی در شمار زیادی از کشورهای جهان
جنین دختر را عمدا ً سقط می کنند و به داشتن پسر
توجه دارند که ســبب کاهش رقــم نفوس دختران
گردیده است .در همین ارتباط ســازمان های زنان
حتی از «کشتار جنسیتی» سخن می گویند.
از حدود بیست سال به این سو ،امکانات طبی از قبیل
ســونوگرافی و معاینات خون ایــن زمینه را به خانم
های باردار می دهد تا قبل از تولد فرزند از جنسیت
جنین اطالع یابند .این امر مسلم ًا همچنان راه انتخاب
طبیعی فرزند را نیز تسهیل نموده است .بنا بر منابع
صندوق نفوس بین المللی این امر تنها در کشورهای
آســیایی برای بیش از  117میلیون زن زمینه تضمین
متعادل جنسیتی را فراهم کرده است.
با آنهم کریستوف گیلموتو پژوهشگر جمعیت شناسی
و عضو انســتیتوت مطالعات انکشــافی و نفوس در
پاریس معتقد به « کشتار جنســیتی» نیست و می
گوید که «والدین فقط می خواهند به یک اقدامی در
برابر طبیعت از تولد دختر جلوگیری کنند».
با آنکه رقم طبیعی تولــدات بدون دخالت جانبی به
حدود  105پســر در برابر  100دختر می رسد ،اما در
چین طور مثال در حال حاضر سالیانه  116فرزند پسر
در برابر  100فرزند دختر چشم به جهان می گشایند.
در هندوستان  111فرزند پسر در هر  100فرزند دختر
به دنیا می آیند .هر دو کشــور چین و هندوستان که
همچنان از جمله پرجمعیت ترین کشــورهای جهان
محسوب می شــوند ،شدیدا ً با مشــکل نامتناسب
بودن جنسیتی مواجه می باشند .با وجود آن نه فقط
همین دو کشور ،بلکه آذربایجان ،ارمنستان ،البانیا و
مقدونیه نیز از جمله کشورهایی اند که رقم مردان به
مراتب بیشتر از زنان اند( .دویچه وله)

پولیس آلمان :به اسناد
محرمانه «دولت اسالمی»
دست یافتهایم

نهادهای امنیتــی و پولیس آلمان به
اســنادی «محرمانه ،مهــم و درونی»
از گروه تروریســتی «دولت اسالمی»
دســت یافتهانــد .این اســناد حاوی
پرسشــنامههایی اســت کــه هویت
اسالمگرایان آلمانی را که در سوریه یا
عراق جنگیدهاند فــاش میکند .اداره
آگاهی آلمان ( )BKAموفق شــده به
اسناد محرمانه و مهم گروه تروریستی
«دولت اســامی» دســت یابــد .این
اسناد حاوی اطالعاتی گسترده درباره
ستیزهجویان آلمانی است که با این گروه
اســامگرا در مناطق جنگی همکاری
داشــتهاند .اداره آگاهــی آلمان تایید
کرده که این اسناد از درون گروه «دولت
اســامی» به بیرون درز کرده اســت.
اسناد محرمانه شامل پرسشنامههایی
است که افراد پیوسته به دولت اسالمی
پس از ورود به سوریه موظف به پر کردن
آنها هستند .شبکه اول تلویزیون آلمان
و روزنامه «زود دویچه» در روز سهشنبه
گزارش دادند که گروه دولت اســامی

از جهادگرایــان خارجــی میخواهد
که اطالعات شــخصی و تخصصهای
خود را در این پرسشنامه درج کنند.
ســخنگوی اداره آگاهی آلمان در این
باره گفت« :ما بر این باوریم که اسناد
بهدســت آمده به احتمال بسیار زیاد
اصــل و واقعی هســتند ».این مقام
پولیس جنایی فدرال آلمان افزود که بر
اساس اسناد به دست آمده «تدابیری
پیشــگیرانه» در ارتباط با این افراد
اتخاذ شده و «پیگردهای قضایی» نیز
به جریان افتاده است .مقامهای امنیتی
آلمان درباره حجم اسناد بهدست آمده
ســکوت کرده و جزییات بیشتری در
این زمینه منتشر نکردهاند.
اما بنا بــه گــزارش خبرنگارانی که
برخــی از ایــن اســناد را دیدهاند،
پرســشنامههای دولت اسالمی شامل
 ۲۳پرسش اســت .نام اصلی داوطلب،
نام انتخابی بــرای جنگجویان و محل
قبلی سکونت افراد در این اسناد ثبت
شدهاند( .دویچه وله)

افغانستان در نخستین بازی جام جهانی

کریکت اسکاتلند را شکست داد

پیروزی گلدن استیت و شکست
کاوالیرز در NBA

در بازیهای صبح روزسهشــنبه لیگ  NBAهفت بازی انجام شــد که در
مهمترین آنها گلدن اســتیت وریرز پیروز شد و کلیولند کاوالیرز شکست
خورد.
به نقل از ســایت  ،ESPNدر یکی از مهمترین بازیهای لیگ  ،NBAگلدن
اســتیت وریرز با نتیجه  119بر  113اورالندو مجیک را شکست داد .در این
بازی استفن کری برای وریرز درخشید .او  41امتیاز کسب کرد و  13ریباند و
سه پاس منجر به گل داشت .ویکتور اوالدیپو نیز بهترین بازیکن مجیک بود.
او  19امتیاز آوری 9 ،ریباند و هشت پاس منجر به گل داشت.
در بازی مهم دیگر ممفیس گریزلیز بــا نتیجه  106بر  103کلیولند کاوالیرز
را شکســت داد .تونی الن در این بازی موثرترین بازیکن گریزلیز بود .او 26
امتیاز کســب کرد ،دو ریباند و چهار پاس منجر به گل داشت .لبرون جیمز
نیز برای کاوالیرز خوب عمل کرد .او  28امتیاز کســب کرد و  9ریباند و پنج
پاس منجر به گل انجام داد.
نتایج دیگر مسابقات دیروز:
شارلوت هورنتز  – 108مینه سوتا تیمبرولوز 103
ایندیانا پیسرز  – 99سن آنتونیو اسپرز 91
شیکاگو بولز  – 100میلواکی باکس 90
نیواورالنز پلیکانز  – 115سکرمنتو کنیگز 112
لس آنجلس کلیپرز  – 109داالس موریکس 90

ریاض محرز :لیگ انگلیس مثل
 NBAاست

ستاره لسترسیتی به ستایش از لیگ برتر انگلیس پرداخت و آن را با NBA
مقایسه کرد .به نقل از  ،eremnewsلسترسیتی فصل رویایی را در رقابت
های لیگ برتر انگلیس پشت ســر می گذارد .این تیم در صدر جدول رده
بندی جای دارد و از شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی است.
یکی از بهترین بازیکنان لســتر در فصل جاری ریاض محرز بوده است .این
بازیکن الجزایری اکنون از تیم های سرشناس فوتبال جهان مانند بارسلونا
پیشنهاد دارد .او درباره این ســوال که چرا لیگ جزیره را انتخاب کرد ،به
صحبت پرداخت و گفت :لیگ جزیره از بهترین لیگ های جهان اســت .این
لیگ مثل  NBAدر بسکتبال است و بسیار خوشحال هستم که شانس بازی
کردن در این لیگ را بدست آوردم.

افغانستان در نخستین بازی رقابتهای جام
جهانی کریکت  ۲۰دور  ۲۰۱۶اسکاتلند را با
 ۱۴امتیاز شکست داد.
محمد اشــرف غنــی ،رئیــس جمهوری
افغانســتان در صفحه توییترش برای تیم
افغانستان تبریک گفته است.

تیم افغانستان با بدست آوردن  ۱۷۱امتیاز ۴
بازیکن خود را از دست داد.
اسکاتلند با وصف بازی بسیار هیجانانگیز،
به هدف تعیین شده از ســوی افغانستان
نرسید .محمد شهزاد خان  ۲۸ساله بهترین
بازیکن رقابت دیروز اعالم شــد .او در ۳۲

پرتاب  ۶۱امتیاز به دست آورد.
اصغر استانکزی ،کاپیتان تیم افغانستان بود
و انضمام الحق ،مسئولیت سر مربیگری این
تیم را به عهده داشت .در آغاز قرعه به نام
افغانستان زده شد و افغانستان بازی بسیار
جذابی را آغاز کرد( .بی بی سی)

اروپا و ترکیه به طرح کلی
توافق روی مهاجران
دست یافتند

مقامهای اتحادیه اروپا میگویند با ترکیه در اصول به توافق
رسیده اند که مهاجران رسیده به یونان را پس بگیرد .انگال
مرکل صدر اعظم آلمان گفته است این توافق اگر اجرایی شود
یک پیشرفت بزرگ است .ژان کلود یونکر ،رئیس کمیسیون
اتحادیه اروپا صبح روز سه شنبه ( 8مارچ) بعد از یک جلسه
طوالنی ســران در بروکســل گفت که روی طرح کلی یک
موافقتنامه با ترکیه توافق شده است که امید میرود بحران
مهاجرت در اروپا را حل کند .یونکر در یک کنفرانس خبری
گفت« :با انجام دادن آنچه در نظر داریم ،فعالیت قاچاقبرانی
را که از بیچارگی مردم سوء استفاده میکنند متوقف کرده
و واضح میسازیم که تنها راه رســیدن به اروپا مسیرهای
قانونی است ».رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در توضیح این
که ترکیه مهاجران غیرقانونی رسیده به یونان را پس خواهد
گرفت ،افزود« :دیگر انگیزهای برای سوریاییها وجود نخواهد
داشت تا برای عبور قاچاقی از دریای اژه به جنایتکاران پول
بپردازند .با پرداختن به این کار (ســفر قاچاقی) نه تنها شما
پس به ترکیه فرستاده میشــوید ،بلکه در پایان فهرست
اســکان دوباره قرار خواهید گرفت ».یونکر در ادامه افزود
که هر مهاجر سوریه که پذیرفته شود ،از ترکیه مستقیم ًا به
اتحادیه اروپا انتقال داده میشود( .دویچه وله)

کشته شدن بیش از  ۱۵۰شبه
نظامی الشباب در حمله
موشکی آمریکا

وزارت دفاع آمریکا ،پنتاگون خبر داد که  ۱۵۰نفر از شــبه
نظامیان گروه اسالمگرای الشباب در سومالیا در یک حمله
موشکی آمریکا کشته شــده اند .جف دیویس ،سخنگوی
پنتاگون گفت که در این حمله یک اردوگاه آموزش نظامی
که در حال برنامــه ریزی برای انجام حملــهای در «ابعاد
گســترده» بود مورد اصابت قرار گرفت .این ســخنگو در
ادامه گفت« :میدانستیم که نیروهای این اردوگاه به زودی
تعلیمات خود را به پایان می رســانند و آنجا را برای انجام
عملیات ترک میکننــد ».او گفت که «آنها تهدیدی جدی
برای آمریکا و نیروهای اتحادیه آفریقا محسوب میشدند»
اما جزییات بیشــتری در مورد عملیات آنهــا ارائه نداد.
الشباب ،یکی از متحدان شبکه القاعده ،در اگست  ۲۰۱۱از
موگادیشو بیرون رانده شد ،اما هنوز هم در مناطق وسیعی
در جنوب سومالیا حضور دارد و بارها حمالتی را در سراسر
کشور انجام داده است( .بی بی سی)

توقیف کشتی حامل سالح توسط
نیروی دریایی استرالیا

نیروی دریایی اســترالیا اعالم کرد که یک محموله بزرگ
اسلحه را در یک کشتی ماهیگیری توقیف کرده که ظاهرا
به مقصد سومالیا در حال حرکت بوده است .طبق گزارشها،
این کشتی عالوه بر ســاحهای خودکار ،نزدیک به ۲۰۰۰
قبضه تفنگ و دستکم  ۱۰۰گلوله آر پی جی را حمل میکرد
که در زیر تورهای ماهیگری پنهان شــده بود .برآورد شده
است که ارزش این محموله تسلیحاتی حدود  ۲میلیون دالر
بوده است .این کشتی ماهیگیری در نزدیکی عمان توقیف
شده ،اما از مقصد قطعی و هویت افرادی که در این کشتی
بودند گزارشی در دست نیســت .نیروی دریایی استرالیا
در راســتای مأموریت بینالمللی برای اجرای اعمال تحریم
تسلیحاتی سومالیا وارد عمل شد( .بی بی سی)

جان تری غایب بزرگ چلسی
برابر پاریسنژرمن

جان تری به دلیل ادامه مصدومیت خود دیدار برگشــت برابر پاری سن
ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا را از دست داد.
چلسی در دور برگشت لیگ قهرمانان در حالی باید امشب برابر پاری سن
ژرمن صدرنشین فوتبال فرانسه به میدان برود که برتری با حداقل گل نیز
این تیم لندنی را به مرحله بعد میبرد.
جان تری کاپیتان آبیهای لندن در بازی برابر نیوکاسل مصدوم شد و چند
بازی اخیر تیمش را از دســت داد .در حالی که ابراز امیدواری میشد او
بتواند در بازی برگشــت با پاریسنژرمن حاضر باشد ،او تمرینات پیش از
این بازی را از دست داد تا غایب بزرگ این دیدار لقب گیرد.
در این تمرین ،دیگو کاســتا ،پدرو و کندی که گفته میشد با مصدومیت
دست و پنجه نرم می کنند حضور فعال داشتند تا مشکلی برای همراهی
تیمشان در این دیدار بزرگ نداشته باشند.
تری در  5دیدار اخیــر تیمش حاضر نبوده که در این دیدارها چلســی
توانســت به  4برد و یک تساوی برسد .در غیاب او ایوانویچ وطیفه بستن
بازوبند کاپیتانی تیمش را بر عهده داشــت و در کنار گری کیهیل در قلب
دفاع چلســی بازی کرد .تری و کورت زوما که در اغلب دیدارهای فصل
چلسی مدافع بودند ،در این دیدار غایب هستند.
همچنین به احتمال زیاد شاهد حضور کندی به جای بابا رحمان در سمت
چپ و آسپلیکوئتا در سمت راست باشــیم که شمایل جدیدی از آرایش
مدافعان در چلسی با هدایت گاس هیدینک است.

نایک همکاریاش را با شاراپووا
قطع میکند

آنچلوتی از مشکل غیر عادی رئال سخن گفت

سرمربی پیشین رئال مادرید از یک مشکل
بزرگ اما غیر عادی در این تیم ســخن به
میان آورد.
به نقل از رویتــرز ،کارلو آنچلوتی دو فصل
هدایت رئال مادرید را برعهده داشــت .او
در فصل نخست عملکرد درخشانی از خود
نشان داد تا جایی که توانست کهکشانی ها
را به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و جام
حذفی اسپانیا رســاند اما او در فصل دوم
نتوانست انتظارات را برآورده کند و قهرمانی
در هیچ جامی را بدست نیاورد.
این مربی ایتالیایی با وجود محبوبیت زیادی
که در بین بازیکنان و هواداران رئال مادرید

داشت از کار برکنار شد ،چراکه برای رییس
باشگاه رئال کسب جام از هر چیزی مهمتر
است و به همین خاطر هم کارلتو برکنار شد
تا جای خود را بــه رافائل بنیتس بدهد اما
این مربی اسپانیایی بسیار بدتر از آنچلوتی
ظاهر شد.
سرمربی ایتالیایی پیشــین رئال مادرید از
یک مشکل اساسی اما مشکوک در این تیم
اسپانیایی سخن به میان آورد و اعالم کرد
آسیب دیدگی های بازیکنان این تیم بیش
از حد شده است .رئال از آغاز فصل تاکنون
 12آســیب دیدگی عضله ای داشته است و
این آمار غیر عادی به شمار می آید .ستاره

های این تیم بازی هــای زیادی را به خاطر
آسیب دیدگی از دست دادند.
سرمربی فصل بعد بایرن مونیخ درباره این
ســوال که چگونه رئال می تواند از شرایط
سختی که گرفتار آن شده است رهایی پیدا
کند به صحبت پرداخت و گفت :رئال مادرید
قبل از هــر چیزی باید به انتقــاد از خود
بپردازد .این تیم مشکالتی دارد که باید راه
حل های مناســبی برای آنها پیدا کرد .اگر
تیم زیدان بتواند اتحاد و همبستگی داشته
باشد بدون شک موفق خواهد شد .اطمینان
دارم ایــن مربی جوان مــی تواند عملکرد
خوبی در رئال داشته باشد.

شــرکت تولید لوازم ورزشی نایک گفته اســت که به دلیل مثبت بودن
آزمایش دوپینگ ماریا شاراپووا همکاریاش را با این ستاره تنیس جهان
موقتا قطع میکند.
نایک گفته است برای پایان قطعی همکاریاش با این تنیسباز روس منتظر
نتیجه نهایی آزمایش دوپینگ او خواهد ماند.
شرکت ساعت سازی تگ هویر ( )TAG Heuerنیز گفته است که قرارداد
خود را با شاراپووا تمدید نخواهد کرد.
این شرکت سوئیســی گفته اســت که مذاکراتش برای تمدید قرارداد
شاراپووا را که در  ۳۱دسامبر  ۲۰۱۵خاتمه یافته است ،متوقف میکند.
روز دوشنبه شــاراپووا در کنفرانسی خبری در لس آنجلس گفت که چند
روز پیش فدارسیون بین المللی تنیس در نامه ای به او خبر داده که نتیجه
آزمایش دوپینگ او در مسابقات تنیس استرالیا که در ماه جنوری برگزار
شــد ،مثبت بوده و در نمونه آزمایش او ماده ممنوعه ملدونیوم پیدا شده
است.
او گفته که به دلیل اینکه منیزیوم خون او پائین بوده به تجویز پزشــک
دارویی مصرف میکرده که قانونی بوده و تا جنوری امســال مادهای که در
آن دارو وجود داشته ،جزو مواد ممنوعه نبوده است.
شــاراپووا گفت که هنوز نمی داند که آیا برای او محرومیت درنظر گرفته
خواهد شــد یا نه ،اما ابراز امیدواری کرد که فرصت دوباره ای برای ادامه
فعالیت در تنیس حرفه ای به او داده شود.
اگر ثابت شود که او آگاهانه از مواد نیروزا استفاده میکرده ،ممکن است تا
چهار سال از حضور در مسابقات تنیس محروم شود که با توجه به تصمیم
او برای بازنشستگی در آیندهای نزدیک ،به معنای خداحافظی همیشگی
او از تنیس حرفهای خواهد بود( .بی بی سی)

