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سفر اوباما به عربستان ،بریتانیا و آلمان آغاز شد
گرمی روبرو نشود.
اوبامــا پیــش از دیدار بــا رهبران کشــورهای
شــرکتکننده در نشســت روز پنجشنبه شورای
همکاری خلیج فارس ،با ملک ســلمان ،پادشــاه
عربستان مالقات و تبادل نظر خواهد کرد.
در نشست روز پنجشنبه شــورای همکاری خلیج
فارس رهبران عربســتان ،بحرین ،کویت ،امارات
متحده عربی ،قطر و عمان شــرکت دارند .اشتون
کارتر ،وزیر دفاع و جان کری ،وزیر خارجه آمریکا
نیز در نشســت روز پنجشــنبه اوباما را همراهی
خواهند کرد.
مناســبات عربســتان و آمریکا تحتتأثیر برخی
مسائل منطقهای ،بهویژه توافق اتمی با ایران و رفع
تحریمهای اقتصادی و انزوای دیپلماتیک این کشور
رو به سردی گذاشته است( .دویچه وله)

رئیسجمهــور آمریکا به منظــور گفتوگو درباره
جنگ داخلی در ســوریه و یمن و تقویت مبارزه با
جهادگرایان به عربستان ســفر کرده است .باراک
اوباما تــاش خواهد کــرد از تنشهایی که بعد از
توافق اتمی ایران با عربستان ایجاد شده بکاهد.
باراک اوباما ،رئیسجمهور آمریکا روز سهشــنبه
ایاالت متحده را به مقصد عربســتان سعودی ترک
کرد .سفر اوباما ششروزه است و عربستان نخستین
کشوری اســت که او از آن دیدار میکند .بریتانیا و
آلمان مقاصد بعدی این سفر خواهند بود.
رئیسجمهور آمریکا در عربســتان ســعودی با
متحدان این کشور در حوزه خلیج فارس دیدار و در
باره تقویت مبارزه با گروههای جهادگرا و پایان دادن
به جنگ داخلی در یمن و ســوریه گفتوگو خواهد
کرد؛ اگرچه که به نظر میرسد او در آنجا با استقبال

از ارسال تسلیحات ایرانی
به یمن جلوگیری خواهد شد

کشــورهای عضــو شــورای همکاری
خلیج فارس با همــکاری آمریکا درصدد
جلوگیری از رســیدن تسلیحات از ایران
به شورشیان یمن هستند .از سوی دیگر
شورشیان حوثی با تاخیری دو روزه اعالم
کردند که در مذاکرات آتی صلح در کویت
شرکت خواهند کرد.
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج
فارس با ایاالت متحــده آمریکا به توافق
رسیدند که از ارسال هرگونه تسلیحات از
سوی ایران برای شورشیان یمن جلوگیری
کنند.
بنا بــه گــزارش خبرگــزاری رویترز
عبداللطیــف زیانی ،دبیرکل شــورای
همکاری خلیج فارس در روز چهارشــنبه
اعالم کرد که کشورهای عربی و آمریکا با
گشتزنی در آبهای منطقه مانع از ورود
سالح ایرانی به یمن خواهند شد.
ائتالفی از کشــورهای عربــی به رهبری

عربســتان ســعودی ،جمهوری اسالمی
را متهــم میکند که بــا حمایت مالی و
تسلیحاتی از شورشیان حوثی در یمن به
تشدید جنگ داخلی در این کشور دامن
میزند.
زیانی همکاری کشورهای شورای همکاری
خلیج فارس با آمریکا را در یک نشســت
خبری در حضور اشتون کارتر ،وزیر دفاع
ایاالت متحده اعالم کرد .وزیر دفاع آمریکا
پیش از این نشست خبری با وزیران دفاع
کشورهای عربستان سعودی ،کویت ،قطر،
بحرین ،امارات متحــده و عمان دیدار و
گفتوگو داشت.
دو روز پس از به تعویق افتادن مذاکرات
صلح یمن ،نماینده شورشــیان حوثی و
طرفــداران علی عبــداهلل صالح ،رئیس
جمهور پیشین یمن روز چهارشنبه اعالم
کردنــد که به مذاکــرات صلح در کویت
خواهند پیوست( .دویچه وله)

کشته شدن حداقل ۴۴
نفر در حمله هوایی
ارتش سوریه

در حمله هوایی ارتش ســوریه علیه دو منطقه تحت
کنترل پیکارجویان مخالف دولــت ،حد اقل  ۴۴نفر
کشته و ده ها نفر مجروح شدند.
گروه ناظر حقوق بشر در سوریه سه شنبه گزارش کرد
که در یکی از این حمالت  ۳۷نفر در مرآت النومن و
در دیگری ۷ ،نفر در نزدیکی کفرنبل کشته شده اند.
این گروه می گوید که در میان کشــته شــدگان۳ ،
کودک هم وجود داشــته اند و انتظار می رود تعداد
تلفات رو به افزایش باشد.
افزایش خشــونت ها در ســوریه از طرف دولت و
مخالفان ،آتش بس لرزان این کشــور را که به مدت
هفت هفته ادامه داشــته در معرض فروپاشی قرار

داده است.
پیشتر ،رئیس ائتالف اصلی مخالفان دولت سوریه که
در مذاکرات صلح میان دولت و مخالفان حضور دارد
گفته بود که حضور خود در این مذاکرات را به حالت
تعلیق درآورده است.
این تصمیم در حالی اعالم شد که مذاکرات صلح ،به
دنبال ادامه درگیری در شــهر حلب ،بزرگترین شهر
سوریه ،متزلزل شده بود.
مذاکرات صلح سوریه ،به ابتکار سازمان ملل در شهر
ژنو سوئیس در جریان بوده است( .بی بی سی)

میان  ۴۰بازیکن برگزار میگردد.
آقای فضلی افــزود پس از ختم این مســابقات ،این ۱۵
ورزشــکار وارد انگلستان میشــوند و بعدا ً جهت انجام
مسابقه وارد هالند خواهند شد .مسابقات آی کپ به تاریخ
 ۱۳جوالی در کشور هالند برگزار میگردد( .رادیو آزادی)

پیروزی هاکس و اسپرز در بازی های
پلی آف NBA

در ادامه رقابت های پلی آف  ،NBAصبح دیروز دو بازی
انجام شد که در آنها آتالنتا هاکس و سن آنتونیو اسپرز به
پیروزی رســیدند .به نقل از  ،ESPNدر ادامه بازی های
پلی آف لیگ  NBAو در تنها بازی کنفرانس شرق ،آتالنتا
هاکس با نتیجه  ٨٩بر  ٧٢بوســتون سلتیکس را شکست

داد .در این بازی کایل کورور با کسب  ١٧امتیاز بیشترین
امتیاز آوری را برای آتالنتا داشــت ،ایسایا توماس نیز با
کسب  ١٦امتیاز بهترین عملکرد را برای سلتیکس داشت.
در تنها بازی کنفرانس غرب نیز ســن آنتونیو اســپرز با
نتیجه ی  ٩٤بر  ٦٨ممفیس گریزلیز را از پیش رو برداشت.

آمار فوقالعاده زیدان نسبت به بنیتس
در رئال مادرید

ســرمربی کنونی رئال مادرید نتایج بهتری نســبت به
ســرمربی پیشین این تیم داشته است .به نقل از آس ،در
روز های اخیر همه چیز بر وفــق مراد رئال مادرید پیش
می رود .پــس از پیروزی پنج بر یــک برابر ختافه ،زین

شورای روسیه و ناتو پس از دوسال وقفه
به دنبال بحران اوکرایین ،اکنون تشکیل
جلسه می دهند .قرار است این نشست
به مناســبات مکدر میان ناتوو روسیه
بهبود بخشــد .کارشنان چشم انداز این
نشست را به بررسی گرفته اند.
دو هواپیمای بمب افگن روســی دو روز
تمام در اطراف کشــتی جنگی «دونالد
کوک» امریکایی پــرواز کردند و حتی
تا فاصله قریب ده متری به این کشــتی
نزدیک شدند .یک روز پس از این رویداد
باردیگر هواپیماهای شــکاری روسی،
مانع هواپیمای اکتشــافی ایاالت متحده
در بحیره بالتیک گردیدند .در قبال این
رویداد واشنگتن با اعتراض آن را «مانور
خطرناک» خواند .هر دو رویداد درست
یک هفته قبل از همایش چهارشــنبه
شورای ناتوـ روســیه در بروکسل رخ
داده اند .کمیسیون شورای هردو جانب
با اشتراک ســفرای ناتو و روسیه برای
نخســتین بار دو سال پس ازآغاز بحران
اوکرایین تشکیل جلسه می دهد.

نویر  5سال دیگر در
بایرنمونیخ ماندنی شد

تیم ملی کرکت
افغانستان تمرینات
شان را در هالند
آغاز کردند
بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان تمرینات شان را جهت
اشتراک در مسابقات آی کپ در هالند آغاز کردند.
عزیــز اهلل فضلی معاون کرکت بورد افغانســتان به رادیو
آزادی گفت این تمرینات در ابتدا برای مدت  ۱۵روز میان
 ۴۰بازیکن میباشد و سپس مسابقات میان  ۱۵ورزشکار از

گفت و گوهای دشوار ناتو و
روسیه بعد از یک وقفه

الدین زیدان سی و هشــتیمن امتیاز خود را در  15بازی
به همراه این تیم کســب کرد و از  37امتیازی که رافائل
بنیتس در  18دیدار به دست آورد پیشی گرفت .بنیتس
 37امتیاز کسب شده را در  11پیروزی ،چهار تساوی و سه
شکست کسب کرده است .مادرید با هدایت او  17امتیاز
از دســت داد .در این  18بازی  47گل(میانگین  2.6گل
در هر بازی) وارد دروازه حریفشــان شد و مادرید  18گل
دریافت کرد یعنــی میانگین یک گل در هر بازی .بدترین
شکست مادرید برابر بارسلونا با نتیجه چهار بر صفر رقم
خورد .سفیدپوشان توانستند به رایووایکانو  10گل بزنند تا
پرگل ترین پیروزی این فصل خود را رقم بزنند .البته رایو
 9نفره بود .از طرفی زیدان که هدایت مادرید را در چهارم
جنوری برعهده گرفت و جانشین سرمربی اسپانیایی شد،
در  15بازی  12پیروزی (هفت برد پیاپی) دو تساوی و یک
شکســت برابر اتلتیکو مادرید را به ثبت رساند .این تیم
تنها  7امتیاز از دســت داد .تیم او  51گل به ثمر رســاند
و میانگیــن  3.4گل در هربازی را به ثبت رســاند .رئال
همچنین  12گل دریافت کرد ( 0.8گل در هر بازی) .بهترین
عملکرد سرمربی فرانسوی ثبت هفت پیروزی پیاپی از 27
فبروری اســت که در این هفت برد شکست بارسلونا با 10
بازیکن در نوکمپ نیز وجود دارد .میانگین گل مادرید پس
از آن تاریخ  27گل زده و پنچ گل خورده است.

بهتریــن دروازه بان فوتبال جهان قراردادش را با بایرن
مونیخ به مدت  5ســال دیگر تمدید کرد تا تعهدش را
به بایرن نشــان دهد .به نقل از روزنامه بیلد ،باشــگاه
بایرن مونیــخ اعالم کرد قرارداد دروازه بان خود مانوئل
نویر را به مدت  5ســال دیگر تمدید کرد تا این دروازه
بان تا ســال  2021در این تیم ماندنی شود .نویر در سه
سال گذشته به عنوان بهترین دروازه بان فوتبال جهان
انتخاب شده است و زمانی که قراردادش با بایرن مونیخ
به پایان برســد 35 ،ساله می شــود .پیش از او ژروم
بواتنگ ،داوید آالبا ،خاوی مارتینس و توماس مولر نیز
قراردادشــان را با این تیم تمدید کردند و نویر پنجمین
ستاره بایرن مونیخ است که قراردادش با این تیم تمدید
می شود تا خیال کارلو آنچلوتی ،سرمربی بعدی این تیم
نیز راحت شود .به نوشته بیلد ،نویر سالیانه  15میلیون
یورو از بایرن مونیخ درآمد خواهد داشــت که باعث می
شود او در کنار توماس مولر ،بیشترین دریافتی را از این
تیم آلمانی داشته باشد .بایرن مونیخ با برتری  2بر صفر
برابر وردربرمن بــه فینال جام حذفی آلمان راه یافت و
منتظر خواهد بود تا از بین دو تیم دورتموند و هرتابرلین
حریف بعدی خود را در فینال جام حذفی بشناسد .این
تیم المانی همچنین هفته بعــد باید در لیگ قهرمانان
اروپا برابر اتلتیکومادرید به میدان برود.

سرخیو آگوئرو  100گله شد

مهاجم منچسترسیتی صدمین گلش را برای این تیم به
ثمر رساند .به نقل از آس ،سرخیو آگوئرو جز صد گلههای
لیگ برتر انگلیس شد .مهاجم ارجنتین صدمین گلش را
در صد و چهل و هفتمین بازیاش برای منچسترسیتی
به ثمر رساند .آگوئرو برابر نیوکاسل تک گل یک امتیازی
را به ثمر رســاند .او دومین بازیکنی است که در مدت
کوتاهی به این رکورد دست پیدا کرد .آلن شیرر ،برترین
گلزن لیگ برتر صد گل را در  124بازی به ثمر رســاند.
آگوئرو از دیگر اســطورههای لیگ برتر همچون تیری
آنری که در  160بازی آن را به ثبت رســاند ،یان رایت
در  173دیدار ،رابی فولــر در  174بازی و مایکل اوون
 185بازی عبور کرد .با این رکورد شکنی ،باشگاه سیتی
در صفحه رســمیاش در توییتر آماری از این بازیکن
منتشر کرد .بازیکن ارجنتینی  74گل با پا راست به ثمر
رســاند .او در هر  107.7دقیقه یک گل زد 54 .درصد از
آنها را بیرون از محوطه جریمه به ثمر رساند 13 .درصد
گلهایش در  10دقیقه ابتدایی وارد دروازه حریفان شد.
آگوئرو در هر پنج بازی اخیر گل زده است.
آگوئرو تنها بازیکن آمریکای جنوبی اســت که به این
رکورد در لیگ برتر دست یافته است.

پاتریک هایکی MMA :باید
ممنوع شود

رییس انجمن المپیک ایرلنــد اعالم کرد ورزش رزمی
 MMAبسیار وحشیانه است و باید در اروپا ممنوع شود.
به نقــل از  ،Insede the gamesبعد از مرگ کاروالیو
رزمی کار  28مســاله  ،MMAانتقادهایی به این رشته
ورزشی شد .این اتفاق در مسابقات ایرلند افتاد .کاروالیو
هفتمین رزمی کار  MMAاست که همچین اتفاقی برای
او میافتد .مسووالن اعالم کردند  MMAزیاد شناخته
شده نیســت و شناخت بیشتر ورزش میتواند به کاهش
اتفاقات کمک کند .هایکی که رییس کمیته المپیک اروپا
نیز هست ،در این زمینه گفت MMA :ورزش وحشتناکی
است هیچ پدر و مادری نمیخواهد فرزندش در این ورزش
فعالیت کند .این ورزش باید سریعا ممنوع شود.

ولفگنگ ایشــینگر رئیــس کنفرانس
امنیتی مونشن ،با توجه به رویداد های
اخیر بر اهمیت ازســرگیری مذاکرات
ناتو و روســیه تأکید کرده و تشکیل «
کمیسیون مشترک به عنوان سد بحران
« را پیشــنهاد می کند که بطور مداوم
تشکیل جلسه دهند.
او افزود»:با چنین کمیسیونی افسران
روسیه و ناتو باید مشترک ًا تالش کنند تا
از رویدادهای متذکره و سوء تفاهم های
احتمالی حتی االمکان جلوگیری نمایند.
او در گفتگویــی بــا دویچــه وله بر
تهدیدهای این مورد تأکید کرده گفت:
« فقط فشار دادن اشتباهی بر یک دکمه
می تواند عواقب وخیمی داشته باشد».
دیمیتری ترینن مدیــر مرکز مطالعات
کارنگی در مســکو نیز تقریب ًا شبیه با
دیدگاه ایشنگر ،تأکید نمود « :درصورتی
که میان هر دو جانب مشــکالت جدی
موجود باشند ،پس باید ارتباطات میان
آنها  24ساعت در روز و  7روز در هفته
جریان داشته باشد( .دویچه وله)

آمریکا :کوریای شمالی،
راه ایران را در پیش بگیرد

یک مقام آمریکایی گفته اســت که کوریای شــمالی برای
تعلیق فعالیتهای هستهای خود میتواند از توافق هستهای
با ایران تجربه بگیرد.
به دنبال توافق هســتهای با ایران ،این کشــور از بعضی
جنبههای حساس برنامه هستهای خود عقبنشینی کرده
و در مقابل تحریمهای هســتهای علیه ایران رفع یا تعلیق
شده است.
آنتونــی بلینکن ،معاون وزیر امــور خارجه آمریکا پس از
دیدار بــا معاونان وزیر امور خارجه جاپان و کوریای جنوبی
در سئول گفته اســت که ایران با این کار و اجازه دادن به
بازرسیها ،انتخابی بنیادی کرد.
آقای بلینکن ابراز امیدواری کرد که کوریایشــمالی ،راه
ایران را در پیش بگیرد.
کوریای شــمالی به دلیل آزمایشهای هســتهای خود با
تحریمهایی روبهرو است.
آمریــکا ،چین ،جاپان و کوریای جنوبــی برای اجرای این
تحریمها همکاری میکنند.
موج جدید آزمایشهای هستهای و موشکی کوریایشمالی،
موجب نگرانی کوریای جنوبی و جاپان شده است.
پارک گون-های رئیسجمهــوری کوریایجنوبی یک روز
پیش گفت که کوریایشــمالی در حال آماده شــدن برای
انجام پنجمین آزمایش اتمی خود اســت .رئیسجمهوری
کوریای جنوبی توضیح بیشتری در این باره نداد ،اما دستور
آمادهباش ارتش را صادر کرده است( .بی بی سی)

توافقنامه میان اتحادیه
اروپا و ترکیه مساله
مهاجرین را حل نمی کند

براساس اظهارات مارتین زورب مدیر سازمان کمک بحری
برای مهاجرین توافقنامه تصویب شده میان اتحادیه اروپا و
ترکیه در ماه مارچ ،مساله مهاجرین را نمی تواند حل کند.
مارتین زورب مدیر ســازمان کمک بحری برای مهاجرین
( )Moasروز سه شنبه در گفتگو با خبررسانی (کی ان ای)
گفت ،باوجود آن که در سه هفته اخیر موج آمدن مهاجرین
متوقف شده است ،اما مهاجرین از راه دیگر تالش می کنند
خود را به اروپا برسانند.
او افزود که حاال بیشتر انســان ها از سوریه ،افغانستان یا
عراق نمی آیند ،بلکه از افریقــا از طریق بحیره مدیترانه
می آیند .به گفته این وزیر دفاع پیشــین جمهوری مالتا،
از حدود  150هزار مهاجر با قایق ها در ســال گذشته ،فقط
درصدی کوچک آن ها از سوریه آمده اند.
او تقاضا نمود که مشکالت انسان ها را باید در همان کشور
شان مث ً
ال در سوریه حل کرد ،تا به این ترتیب مردم مجبور
به ترک کشورش شان نگردند.
طبق گفته مارتین زورب ،با افزایش درجه حرارت در بهار،
ممکن اســت انسان های بیشــتری اقدام به فرار از کشور
های شان کنند .به این وســیله این خطر افزایش می یابد
که مهاجرین در بحیره مدیترانه جان شان از دست بدهند.
او تصریح کرد«:من شکی ندارم که ما در تابستان با چالش
های بیشتری مواجه شویم ».ســازمان کمک بحری برای
مهاجرین توسط زوج مالتایی-امریکایی کریستوفر و رگینا
کتراموبونه تاسیس شده است( .دویچه وله)

مسابقات انتخاباتی آشی هارا کاراته در
کاپیسا آغاز شد

فدراســیون آشــی هارا کاراته افغانستان میگوید که
دوازدهمین دور مســابقات انتخاباتی تیم های منتخب
آشی هارا کاراته دیروز در کاپیسا آغاز شد.
غالم جیالنی غروب رئیس این فدراسیون دیروز به رادیو
آزادی گفت که این مسابقات در سه کتگوری بزرگساالن،

جوانان و نوجوانان میان  ۲۰۰ورزشکار والیت کاپیسا راه
اندازی میگردد.
آقای غروب افزود در اخیر این مسابقات سه بازیکن برتر،
عضویت تیم منتخب والیت کاپیســا را بدست خواهند
آورد( .رادیو آزادی)

مسابقات انتخابی برای لیگ برتر فوتبال
ادامه دارد

مســابقات فصل پنجم لیگ برتر فوتبال جهت انتخاب
چهره های برتر به تیم شاهین آسمایی ادامه دارد.
طاهر رؤفی دایرکتر تخنیک فدراسیون فوتبال افغانستان
در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مســابقات یازده

تیم اشتراک کرده و دور نهایی آن امروز برگزار میگردد.
به اســاس معلومات آقای رؤفی بعــد از دور نهایی این
مسابقات  ۲۶بازیکن برتر به تیم فوتبال شاهین آسمایی
انتخاب خواهد شد( .رادیو آزادی)

واکنش مدیر برنامههای رونالدو به
خبر مذاکره با PSG

مدیــر برنامه های رونالدو به خبــر مذاکره این
بازیکن پرتگالی با رئیس باشــگاه پاری ســن
ژرمن واکنش نشــان داد .رونامــه دیلی میرر
در جدیدترین شــماره خود دست به افشاگری
بزرگی زد که بدون شــک هواداران رئال مادرید
را خشمگین کرده است.
این روزنامه انگلیسی نوشت کریستیانو رونالدو،
ستاره پرتگالی رئال مادرید برای نشست سری با
ناصر الخلیفی ،رئیس باشگاه پاری سن ژرمن به
فرانسه سفر کرده است و با توجه به شرایطی که
رئال دارد ،چنین سفری باعث خشم هواداران این
تیم خواهد شد.
خورخه مندس ،مدیــر برنامههای رونالدو چنین
ســفری را تایید اما تاکید کرد که رونالدو برای
مذاکره با رئیس باشگاه پاری سه ژرمن به فرانسه
نرفته اســت .او گفت :خبر مذاکره با رئیس پاری
سن ژرمن دروغ است و به هیچ وجه صحت ندارد.
بله رونالدو به فرانسه رفت است اما سفر او جنبه
تجاری داشته است و نه فوتبالی.

