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اوباما :به سوریه نیروی زمینی اعزام نمیکنیم
باراک اوباما ،رئیس جمهور آمریکا،گفته است این کشور
تصمیمی برای اعزام نیروی زمینی به ســوریه ندارد .او
همزمان تاکید کرده است که فقط عملیات نظامی راه حل
مشکالت سوریه نخواهد بود .آقای اوباما در یک گفتگوی
اختصاصی با بیبیســی گفت که «اشتباه خواهد بود که
آمریکا و یا بریتانیا  ...برای ســاقط کردن رژیم (بشــار)
اسد به این کشور نیروی زمینی اعزام کنند ».وی افزوده
اســت که وی بر این باور نیســت که در چند ماه پایانی
دوره ریاســت جمهوریش گروه موسوم به دولت اسالمی
(داعش) به طور کامل شکست بخورد .اما رئیس جمهور
آمریکا تاکید کرده است که «ما به تدریج مناطقی را که
این گروه در آن فعالیت دارد کاهش میدهیم ».آقای اوباما
که برای یک سفر سه روزه به بریتانیا آمده است گفت که
آنچه که در سوریه میگذرد «اندوهبار» است و افزود که
وضعیت در این کشور بسیار «پیچیده» است .وی افزود که

نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا به عملیات خود «علیه
اهداف داعش در مناطقی مانند رقه ادامه خواهند داد تا
مناطقی مانند این نقــاط را که آنها (داعش) نیروهایی را
به اروپا میفرستند ،تحت کنترل در آورند ».اما در عین
حال وی تاکید کرده است که جامعه جهانی باید با دیگر
طرفهای درگیر در سوریه مانند روسیه ،ایران و نیروهای
مخالف میانهرو فشار وارد کند تا برای رسیدن به یک دوره
انتقالی در سوریه بر سر میز مذاکره بنشینند .آقای اوباما
تاکید کرده است که چنین چیزی البته «مشکل» است.
رئیس جمهور آمریــکا در اظهارات خــود همچنین از
کشورهایی که پارلمان آنها با عملیات در سوریه مخالفت
کردند اما «خواهان اقدام آمریکا در اینباره هســتند»،
انتقاد کرد .او گفت که سوریه یکی از بسیار مواردی است
که طبیعت آنها فراملی است ،و بنابر این مقابله با آن نیاز
به پاسخی فرا ملی دارد( .بی بی سی)

کوریایشمالی:

آمریکا و کوریای جنوبی
مانور نظامی ندهند تا ما
آزمایش اتمی نکنیم

وزیــر خارجه کوریایشــمالی گفته اگر
آمریکا مانور نظامی مشترک ساالنه خود
با کوریایجنوبــی را لغو کند پیونگیانگ
آزمایشهای هســتهای خــود را متوقف
میکند .ری ســو یونگ ،وزیــر خارجه
کوریایشمالی به خبرگزاری آسوشیتدپرس
همچنین گفته کشورش تسلیم تحریمهای
بینالمللی نخواهد شد.
در همین حال ،یک مقام آمریکایی با دفاع
از مانورهای نظامی مشــترک این کشور با
کوریایجنوبــی گفته این همکاری نظامی
نشان تعهد واشنگتن به سئول است.
همزمان ،کوریایشــمالی روز شــنبه از
آزمایش موفقیتآمیز پرتاب موشک از یک
زیردریایی خبر داد.
خبرگزاری کی.سی.ان.ای کوریای شمالی
روز شــنبه گزارش کرد(« :این آزمایش)

کامال موفقیتآمیز بــود و از قابل اعتماد
بودن توانایی ما در نبرد در زیر دریا حکایت
داشته است».
ایــن خبرگــزاری همچنین افــزود این
آزمایش بعد دیگری به توان تهاجم اتمی
کوریایشمالی افزوده است.
ســازمان ملل متحد از سال  ۲۰۰۶کوریای
شــمالی را از آزمایشهای هســتهای و
موشکهای بالستیک منع کرده است.
اما به گفته ری ســو یونگ ،وزیر خارجه
کوریایشــمالی ،این آمریکا بــوده که با
تهدیدهایش پیونگیانگ را برای دفاع از
خود به ســوی برنامه هستهای سوق داد و
اکنون هم توقف مانورهای نظامی مشترک
میان واشنگتن و ســئول میتواند ضمن
کاهش تنشها ،راه جدیدی را برای مذاکره
بگشاید( .بی بی سی)

هواپیمایی خورشیدی
«سولر امپالس »2بر
فراز سان فرانسیسکو

این هواپیمای که از نور خورشید انرژی می گیرد پس
از  56ساعت ســفر از ایالت هاوایی به منطقه خلیج
سانفرانسیسکو رســید .برتراند پیکارد پیلوت این
هواپیما از جریان پرواز بر فراز پل گولدن گیت تصویر
و صدا را نشــر کرد .برتراند پیکارد پیلوت «ســولر
امپالس  »2بعد از چاشت روز شنبه به وقت محلی از
جریان گفت و شــنود خود با مامورین کنترول انالین
تصویر و صدا را به نشر رساند .برتراند گفت« :من پل
گولدن گیت را عبور کردم .من بگونه رسمی حاال وارد
امریکا شدم .آیا شما گذشتن از این پل را با هواپیمای
خورشــیدی تصور می کنید؛ چیزی که در قرن های
گذشته با کشــتی صورت می گرفت؟ اما این هواپیما
نه صدا تولید می کند و نه هوا را آلوده می ســازد».
پیکارد همراه با همکاران خود از جمله بورشــبرگ
پیلوت یک هیلوکوپتر که در نزدیکی او به پرواز بود،
بگونه متواتر چندین بار باالی این پل رفت و بازگشت
نمود .بورشبرگ از جریان پرواز از «سولر امپالس« 2
برای شکستن ریکارد تصویربرداری می کرد .مرحله
نهم پرواز هواپیمای خورشــیدی (سولری) به هدف
تکمیل نمودن گشتزنی به دور جهان صبح پنج شنبه
از ایالت هاوایی آغاز شد .زمان رسیدن این هواپیما به
منطقه مونتین ویو در نیمه های شــب به وقت محلی
پیش بینی شده بود.
گروه کنترول هواپیمای «ســولر امپالس» که مقر آن
در کشور موناکو اســت ،معلومات در مورد پرواز این
هواپیما را از طریق رسانه های اجتماعی نشر و پخش
می کرد .گروهی که پرواز ایــن هواپیما را در ایالت
هاوایی آماده کرده بود ،پیش از رســیدن آن به «دره
سیلیکان» در غرب امریکا ،آمده تا تجهیزات ضروری
برای نشست آن را آماده ســازند .هواپیمای «سولر
امپالس  »2سفر خود به دور دنیا را در ماه مارچ سال
گذشته از امارات متحده عربی آغاز کرد( .دویچه وله)

تیم فوتبال ناشنوایان افغانستان،
پاکستان را شکست داد

تیم فوتبال ناشنوایان کشور ،در نخستین بازی در مقابل
تیم فوتبال ناشنوایان پاکستان  ۱۰مقابل صفر به پيروزی
رسید.
در خبرنامۀ کمیته ملی المپيک که دیروز به آژانس خبری
پژواک رســيده ،آمده است که اين مســابقات ،از سوى
انجمن ناشنوایان پاکستان برنامه ریزی شده و تیم فوتبال
کشور ،بنابه دعوت رســمى اين انجمن ،دراين مسابقات
شرکت نموده اســت .منبع افزوده اســت اين مسابقۀ

دوستانه که به موفقيت تيم ناشنوایان افغانستان انجاميد،
در شهر الهور پاکستان برگزار شده بود.
درخبرنامه گفته شــده اســت که درترکيب تیم فوتبال
ناشنوایان کشور ۱۸ ،ورزشکار و یک مربی شامل ميباشند
که روز پنجشنبه هفتۀ گذشته ،به هدف انجام یک سلسله
مسابقات دوستانه عازم آن کشور گردیده بودند.
در خبرنامه ،به زمان برگزارى اين مســابقه اشاره نشده
است( .پژواک)

آزمایش دوپینگ مدافع فرانسوی
لیورپول مثبت اعالم شد

آزمایش دوپینگ مامادو ســاخو مدافع  ۲۶ساله لیورپول
در تاریخ  ۱۷مارچ ،مثبت اعالم شــده است .این آزمایش
دوپینگ بعد از بازی با منچســتریونایتد در لیگ اروپا،
انجام شد.
لیورپــول بعد از حذف منچســتریونایتد و دورتموند در
لیگ اروپا تیمی مدعی شــناخته شده ولی یک خبر بد
کام هواداران این تیم را تلخ کرده است .آزمایش دوپینگ
مامادو ساخو مدافع فرانسوی لیورپول مثبت اعالم شده
و باشــگاه لیورپول تاکید کرده تا زمــان آزمایش دوم و
بسته نشدن پرونده آن ،این بازیکن در این تیم به میدان
نخواهد رفت.
همچنین شانس حضور ساخو در یورو  2016همراه فرانسه
نیز بســیار کاهش یافته و پیشبینی میشود در صورت

تایید آزمایش اول ،این بازیکن به مدت یک ســال از هر
گونه فعالیت فوتبالی محروم شود.
گفته میشــود او از یک ماده «چربیسوز» استفاده کرده
که جزو مواد ممنوعهای اســت که توسط یوفا استفاده از
آنها غیرمجاز اعالم شده است.
باشگاه لیورپول با انتشــار بیانیهای درباره این موضوع
موضعگیری کرد .در این بیانیه آمده اســت :یوفا به طور
رسمی به ما اعالم کرد تصمیم دارد تحقیقات بیشتری در
خصوص استفاده ساخو از داروهای ممنوعه انجام دهد و
این بازیکن باید در این رابطه به یوفا پاســخ دهد .ساخو
هنوز از باشگاه اخراج نشده است اما فعال تصمیم گرفته
شده او تا زمانی که این قضیه به سرانجام برسد در ترکیب
تیم حاضر نباشد.

رئیس شورای اروپا :توافق ترکیه
و اتحادیه اروپا در مورد
پناهجویان نتیجهبخش است

دونالد تاســک ،رئیس شورای اروپا ،از
نتیجهبخــش بودن توافق ماه گذشــته
اتحادیــه اروپــا و ترکیه کــه با هدف
جلوگیری از ورود پناهجویان بیشــتر به
کشــورهای اروپایی صورت گرفت ،خبر
داده اســت .آقای تاســک که به همراه
آنگال مــرکل ،صدراعظم آلمــان ،روز
شنبه از یکی از اردوگاههای پناهجویان
درمرز ترکیــه دیدار کــرد گفت« :ما
شاهد کاهش شــدید موج پناهجویان
غیرقانونی هستیم ».آژانس پناهندگان
ســازمان ملل و گروههای حقوق بشری
ضمن ابــراز نگرانی در مــورد وضعیت
پناهجویان به شدت اجرای این توافق را
مورد انتقاد قرار دادهاند .براساس توافق
اتحادیه اروپــا و ترکیه ،پناهجویانی که
خود را به یونان میرســانند در صورتی
که تقاضای پناهندگی آنها رد شــود به
ترکیه بازگردانده میشــوند .در مقابل
هــر پناهجویی که از یونــان به ترکیه
بازگردانده میشود ،یک پناهجوی سوری

دلبوسکه :امکان حضور
تورس در یورو وجود دارد

سرمربی تیم ملی اسپانیا امکان حضور فرناندو تورس را
در یورو  2016فرانسه تایید کرد.
به نقل از آس ،ویســنته دلبوســکه که برای تماشای
دیدار فرزندش رفته بود درباره فرناندو تورس تیم های
باشگاهی اسپانیا و آمادگی تیم ملی برای یورو صحبت
کرد .ســرمربی تیم ملی اسپانیا درباره حضور تورس در
یورو گفت :او مهاجمی اســت که برای تیم ملی کارهای
زیادی انجام داده است .در سه جامی که فتح کردیم ،در
تیمم حضور داشت .امکان بازگشتش به تیم ملی وجود
دارد .دلبوســکه درمورد رابطه جرارد پیکه و سرخیو
راموس اظهار کرد :از همه مهتر این است که رابطه خوبی
دارند .اکنون تیم ملی بازی ندارد اما اگر در کنار هم قرار
بگیرند ،رابطه آن ها مثل همیشه خوب خواهد بود.
دلبوســکه درباره احتمال حضور دو تیم اسپانیایی و
نحوه آماده ســازی تیم ملی گفت :این اتفاق کار ما را
راحت نخواهد کرد اما اگر تیم های صعود کرده به فینال
مشخص شــوند ،باید به دنبال راه حال باشیم .حضور
تیم اســپانیایی در دیدار نهایی لیگ قهرمانان ربطی به
فهرست دعوت شــدگان ندارد .سرمربی اسپانیایی در
ادامه افزود :اللیگا خیلی فشرده است .تا دو هفته پیش
این شرایط وجود نداشت اما گاهی اوقات اتفاق هایی در
فوتبال می افتد که قابل توضیح نیســت .این وضعیت
برای اللیگا خوب است البته نه برای برخی تیم ها .باید از
وضعیت به وجود آمده در انتها و ابتدای جدول خوشحال
باشیم .رقابت های زیادی وجود دارد.

نادال حریف نیشیکوری در
فینال اوپن بارسلونا شد

رافائل نادال مرد شماره  ۵تنیس جهان با پیروزی مقابل
فیلیپ کولشرایبر به فینال اوپن بارسلونا رسید و حریف
کی نیشیکوری ،تنیسباز جاپانی شد.
نادال در مسابقه نیمهنهایی موفق شد حریف آلمانی را با
نتایج  ۶-۳و  ۶-۳شکست دهد و برای اولینبار در سه
ســال اخیر به فینال اوپن بارسلونا برسد .نادال در سال
 ۲۰۱۳به فینال این تورنمنت رسید و با کسب هشتمین
قهرمانی ،رکورد دار قهرمانی در اوپن بارسلونا شد.
حریف نادال در بازی فینال کی نیشــکوری مرد شماره
 ۶تنیس جهان و مدافع دو دوره قهرمانی این مسابقات
است .نیشــکوری با پیروزی  ۶-۲و  ۶-۳مقابل بنوا پر،
تنیسباز فرانسوی به دیدار فینال رسید.
پیروزی نادال مقابل حریف جاپانــی به معنای دومین
قهرمانــی در رقابتهای این فصــل تنیس خواهد بود.
نادال که به «پادشــاه رس» معروف است ،هفته گذشته
با پیروزی مقابل گائــل مونفیس برای نهمینبار قهرمان
مسترز  ۱۰۰۰امتیازی مونتکارلو شد.
نادال با قهرمانی در  ۱۴گرنداسلم در میان تنیسبازهای
شــاغل دنیا پس از فدرر ( ۱۷گرنداسلم) در رتبه دوم
قرار دارد و در عین حال ،با  ۹قهرمانی در اوپن فرانسه
رکورددار است( .بی بی سی)

ساکن اردوگاههای ترکیه به کشورهای
اروپایی فرستاده میشود .البته براساس
این توافق اولویت به پناهجویانی داده
میشــود که ســعی نکردهاند به طور
غیرقانونی وارد خاک کشورهای اروپایی
شوند .رئیس شــورای اروپا درجریان
دیدارش از ترکیــه ضمن تقدیر از این
کشور ،ترکیه را «بهترین نمونه در مورد
نحوه رفتا ربا پناهجویان» توصیف کرد.
احمد داود اوغلو ،نخست وزیر ترکیه بار
دیگر از اتحادیه اروپا خواسته است تا
بعنوان بخشی از این توافق سفر بدون
ویزا شهروندان ترکیه را به کشورهای
عضو این اتحادیه به مورد اجرا بگذارند.
به گفته سازمان بین المللی مهاجرت از
اول سال  ۲۰۱۶تا  ۲۰اپریل  ۱۵۴هزار و
 ۲۲۷نفر وارد یونان شدهاند ۳۷۶ .نفر
در مسیر ترکیه -یونان جان خود را از
دست دادهاند ۳۷ .درصد افرادی که در
سال جاری وارد یونان شده اند ،کودک
هستند( .بی بی سی)

بمباران نیروهای دولتی
سوریه آتش بس شکننده را
تهدید می کند

یک سازمان نظارتی که مقر آن در لندن است ،گزارش داده
که کم از کم  30تــن در حمله هوایی نیروهای حکومت در
سوریه کشته شدند .بروز این خشونت ها آتش بس شکننده
در این کشور را به خطر انداخته است.
سازمان «دیده بان حقوق بشر سوریه» که مقر آن در لندن
است ،گزارش داده که حداقل  13تن در شهر «دوما» ،پایگاه
شورشیان و دو تن دیگر در شهر «تلبیسه» در نتیجه حمله
هوایی نیروهای حکومت سوریه کشته شدند .عالوه بر این
گزارش هایی از تلفات در دیگر نقاط کشــور بر اثر حمله
هوایی سوریه منتشر شــده است .بر اساس گزارش «دیده
بان حقوق بشر سوریه» در حمالت هوایی بر شهر حلب ،روز
جمعه حداقل  25تن کشته و بیش از  40نفر زخمی شدند.
بمباران اخیر آتش بس شــکننده بیــن نیروهای دولتی و
شورشیان ســوریه را با خطر مواجه کرده است .این آتش
بس که با ابتکار ایاالت متحده و روســیه از  27ماه فبروری
به اجرا درآمد ،سبب شــد تا خشونت ها در کشور به طور
قابل توجهی کاهش یابــد و امید برای توافق طوالنی مدت
را تقویت کند.
رامی عبدالرحمن ،مدیر «دیده بان حقوق بشر» روز شنبه
گفت که آتش بس به طور قابل توجهی نقض شده است .او
گفت« :بیشتر مناطقی که در آتش بس به سر می بردند حاال
درگیر جنگ هستند»( .دویچه وله)

پیشنهاد جمهوری اسالمی
به بشار اسد برای اقامت
در ایران

وزیر اطالعات ایران گفته است قاســم سلیمانی به بشار
اسد پیشنهاد کرده بود به ایران برود و از آنجا نیروهایش را
فرماندهی کند اما او نپذیرفته است .پیشتر امیر عبداللهیان
معاون امور خارجه نیز چنین خبری را اعالم کرده بود.
محمــود علوی وزیر اطالعات ایران در مصاحبه با ســایت
المیادین گفته ایران به بشار اسد پیشنهاد کرده بود که به
این کشور برود و از آنجا نیروهایش را فرماندهی کند اما او
نپذیرفته است .به گزارش عصر ایران ،علوی در این مصاحبه
که روز شــنبه انجام شده گفته اســت که قاسم سلیمانی
فرمانده ســپاه قدس این پیشنهاد را از طرف ایران به اسد
داده است .او اما به زمان این پیشنهاد اشارهای نکرده است.
به گفته علوی ،رئیسجمهوری سوریه در پاسخ به پیشنهاد
قاسم ســلیمانی اظهار داشــته که «خانواده من با دیگر
خانوادههای ســوری تفاوتی ندارد و ما در دمشق خواهیم
ماند» .پیشــتر حســین امیرعبداللهیان معاون عربی و
آفریقای شمالی وزارت امور خارجه ایران هم گفته بود« :دو
سال پیش [سال  ]۲۰۱۳در دیداری که با بشار اسد داشتیم
به او پیشنهاد شــد که خانوادهاش را به ایران بفرستد اما
پاســخ او این بود که من تا آخرین لحظه در کشور هستم و
همسرم مسئول رسیدگی به خانواده شهداست و از کشور
خارج نمیشویم».
وزیر اطالعات ایران در مصاحبــهاش با المیادین همچنین
آغاز جنگ ســوریه یا به گفته او «توطئه علیه ســوریه»
را ســال  ۲۰۰۶و زمانی دانســته که دولت اسد در جنگ با
اسرائیل از حزباهلل لبنان حمایت کرد( .دویچه وله)

تیم بایسکل رانی اناث برای مسابقات
فرانسه آمادهگی میگیرد

آمادهگی تیم بایســکل رانی دختران کشــور جهت
اشتراک در مسابقات تور فرانسه آغاز شده است.
عبدالصادق صادقی رئیس فدراســیون بایســکل رانی
افغانســتان دبروز در صحبت با رادیــو آزادی گفت در
بزرگترین مسابقات تور فرانســه تمام کشورهای اروپا
سهم میگیرند .آقای صادقی افزود در این مسابقات پنج

تن سهم میگیرند.
به اســاس معلومات آقای صادقی این مسابقات از  ۶می
آغاز و تا  ۹همین ماه جریان خواهد داشت.
رئیس فدراســیون بایسکل رانی افزود از کارکرد و تالش
های بازیکنان امروز از سوی کمیته ملی المپیک با جوایز
نقدی تقدیر صورت گرفت( .رادیو آزادی)

پیروزی اوکالهاما و شکست تورنتو در
NBA

صبح دیروز در ادامه بازیهای پلیآف  ،NBAچهار بازی
انجام شد که در مهمترین آنها اوکالهاما سیتی تاندر به
پیروزی رسید و تورنتو رپترز شکست خورد.
به نقــل از ســایت  ،ESPNدر مهمترین بازی پلیآف
کنفرانس غرب اوکالهاما ســیتی تاندر با نتیجه  119بر
 108داالس موریکس را شکست داد.
در این بازی راسل وست بروک بهترین عملکرد را برای
تاندر داشــت .او  25امتیاز کســب کرد و پنج ریباند و
 15پاس منجر به گل داشــت .در یک نویتســکی نیز
تاثیرگذارترین بازیکن موریکس بود .او  27امتیاز آوری،
هشت ریباند و دو پاس منجر به گل داشت.

در مهمترین بازی کنفرانس شــرق نیز ایندیانا پیسرز با
نتیجه  100بر  83تورنتو رپترز را شکست داد .در این بازی
ایان ماهینمی بهترین عملکرد را برای پیســرز داشت .او
 22امتیاز کسب کرد و  10ریباند و پنج پاس منجر به گل
داشــت .جوناس واالنسیوناس نیز تاثیرگذارترین بازیکن
رپترز بود .او  16امتیاز کســب کرد و شش ریباند و یک
بالک داشت.
نتیجه دیگر بازی کنفرانس شرق
شارلوت هورنتس  – 96میامی هیت 80
نتیجه دیگر بازی کنفرانس غرب
پورتلند تریل بلیزرز  – 96لس آنجلس کلیپرز 88

توقف توپچیهای لندن برابر
ساندرلند ته جدولی

آرسنال برابر ســاندرلند ته جدولی با تساوی بدون گل
متوقف شد.
هفته سی و پنجم رقابت های لیگ برتر انگلیس امروز با
برگزاری دیدار آرسنال و ساندرلند پیگیری شد و دو تیم
در نهایت به تساوی بدون گل رضایت دادند.
از نکات جالب توجه این دیدار ،بازگشــت جک ویلشر،
هافبک آرســنال ،پس از طی شدن دوران مصدومیتش
پس از چند ماه به لیست این تیم بود.
در این دیدار دو تیم موقعیــت های زیادی برای گلزنی
داشتند ولی نتوانستند به گل برسند.
جــدی ترین موقعیت آرســنال ،در دقیقه  34رخ داد،

وقتی روی یک ضربه ایســتگاهی زیبا از سوی الکسیس
سانچس ،ویتو مانونه با یک مهار بسیار خوب ،مانع از باز
شدن دروازه تیمش شد.
مسوت اوزیل ،هافبک باشگاه آرسنال ،با سه موقعیتی که
در نیمه اول بازی در برابر ساندرلند برای مهاجمان تیمش
مهیا کرد ،با این که هیچ کدام از آن ها به گل تبدیل نشد،
تبدیل به بهترین ســازنده موقعیت در طول یک فصل در
لیگ برتر انگلیس شــد .او تا اینجای فصل  175موقعیت
خلق کرده است.
در دیگر دیدار لسترسیتی برابر سوانزی به میدان رفته و
تا دقیقه  35با دو گل از حریف خود پیش است.

