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اردوغان خطاب به اتحادیه اروپا :شما به راه خودتان بروید

مخالفت جدی
جمهوریخواهان بزرگ با
نامزدی دونالد ترامپ

با وجود این که دونالــد ترامپ اکنون نامزد احتمالی حزب
جمهوریخواه خوانده شده ،چهرههای برجسته این حزب
میگوینــد از او حمایت نمیکنند؛ کســانی چون جورج
بوش پدر و پســرش جورج دبلیو بوش ،دو رئیسجمهوری
ســابق ،میت رامنی ،آخرین نامزد جمهوریخواهان و پل
رایان ،رییس مجلس نمایندگان که اکثریت آن در دســت
جمهوریخواهان است.
روز پنجشــنبه پل رایان ،رئیس مجلس نمایندگان کنگره
آمریکا در برابر دوربین تلویزیــون گفت« :فعال نمیتوانم
از ترامپ حمایت کنم .در حال حاضــر آماده حمایت از او
نیســتم ».پل رایان که در جریان انتخابات سال  ۲۰۱۲یار
انتخاباتــی میت رامنی در رقابت با باراک اوباما و جو بایدن
بود ،امروز ضمن اعتراف به وجود «شــکافهای جدی» در
حــزب جمهوریخواه آمریکا ،گفت هر کســی که بخواهد
نامزد این حزب شــود «باید ابتدا توانایی ایجاد وحدت در
حزب را از خود نشان دهد تا بعد بتواند از حمایت یک حزب
متحد شده بهره جوید» .دقایقی بعد از اظهار نظر پل رایان،
دونالد ترامپ در پاســخی کوتاه خطــاب به رئیس مجلس
نمایندگان گفت« :من هم فعال آمــاده حمایت از پل رایان
نیستم .شاید در آینده بتوانیم هر دو بر سر بهترین برنامه
برای مردم آمریکا به توافق برســیم .مدت مدیدی است در
حق آنها (مردم آمریکا) جفا شد و حاال زمان آن رسیده که
سیاستمداران مردم را در راس همه امور خود قرار دهند».
با کنارهگیری جان کیســیک ،آخرین رقیب دونالد ترامپ
در رقابتهای درون حزبی جمهوریخواهان ،دونالد ترامپ
رسما «نامزد احتمالی» این حزب شد.
رویدادی که بسیاری آن را در ابتدای رقابتهای مقدماتی
در حد یک «شوخی و رویا» میپنداشتند( .بی بی سی)

تبرئه متهم در اولین محاکمه
پرونده آزار جنسی کلن

محاکمه اولین متهم در ارتباط با آزار جنســی و سرقت در
جریان جشن های ســال نو میالدی در شهر کلن در آلمان
روز جمعه  ۶می برگزار شد.
متهم که مردی  ۲۶ساله الجزایری است از اتهام آزار جنسی
تبرئه شده است.
یکی از سخنگویان دادگاه به بی بی سی گفته است « :این
اتهام قابل اثبات نبود».
« او و یک الجزایری  ۲۳ساله دیگر به جرم سرقت به شش
ماه حبس تعلیقی محکوم شدند».
به نقل از مقامات و شــاهدان عینی گفته شده که در شب
سال نو جمعیتی  ۱۰۰۰نفری در مقابل ایستگاه مرکزی قطار
کلن جمع شــده و بعدا در گروه های کوچکتر زنان را آزار
داده و سرقت کردند.
تعرض های گسترده جنسی و ســرقت توسط افرادی که
ظاهرا اهل کشــورهای عربی یا آفریقای شــمالی بوده اند
آلمان را شوکه کرد.
جرایم متعدد شب ســال نو میالدی به انتقادها از سیاست
درهای باز آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ،در زمینه مهاجرت
منجر شد.
در پی وقــوع این حادثه بیش از یک هزار شــکایت برای
رسیدگی تنظیم شد( .بی بی سی)

رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهــور ترکیه به اتحادیه
اروپا گفته است که قوانین ضد تروریستی در این کشور
در مقابل سفر بدون ویزای شهروندان ترکیه به کشورهای
حوزه شینگن تغییر نخواهد کرد.
آقای اردوغان در سخنانی که به صورت زنده از تلویزیون
ترکیه پخش می شد گفت« :ما به راه خودمان می رویم و
شما [اتحادیه اروپا] به راه خودتان بروید».
گفته شده که این ســخنان آقای اردوغان احتماال باعث
افزایش نگرانیهای ناشــی از محقق نشــدن طرح سفر
بدون ویزای شهروندان ترکیه به کشورهای حوزه شینگن
خواهد شد .کمیســیون اروپا پیشتر از قصد خود مبنی
بر موافقت مشروط با تردد شــهروندان ترکیه به منطقه
شینگن ،بدون نیاز به اخذ ویزا خبر داد .این اقدام بخشی
از توافق اخیر اتحادیه اروپــا و ترکیه برای جلوگیری از
ورود پناهجویان بیشتر به کشورهای اروپایی بوده است.
آقای اردوغان این سخنان را یک روز پس از آن بیان کرد
که احمد داوود اوغلو ،نخست وزیر ،که در مورد توافق با

سازمان ملل :حمله به
اردوگاه ادلب احتماال
جنایت جنگی است

سازمان ملل متحد با محکوم کردن حمله
هوایی بــه اردوگاه پناهجویان در والیت
ادلب سوریه خواستار تحقیقاتی مستقل
و فوری در این مورد شد .این اردوگاه در
منطقه تحت کنترل شورشیان سوری قرار
دارد.
حمله بــه اردوگاه پناهجویان در منطقه
تحت کنترل شورشــیان سوری در شمال
سوریه خشــم ســازمان ملل متحد را
برانگیخته است.
استفان اوبراین ،هماهنگکننده کمکهای
اضطراری سازمان ملل در نیویورک گفت،
اگر معلوم شــود که حمله به این اردوگاه
عمدی بوده میتوان این حمله را جنایت
جنگی قلمداد کرد.
او خواســتار انجام تحقیقاتی مستقل در
این مورد شد .اوبراین افزود« :درگیریها و
حمالت هوایی مداوم به این معنی است که

کودکان ،زنان و مردان هراسان و بیدفاع
هیچ جایی برای فرار ندارند».
دیدهبان حقوق بشــر سوریه که متشکل
از اپوزیسیون ســوریه است و مقر آن در
لندن قرار دارد میگوید ،در این حمله ۲۸
نفر ،از جمله  ۷کودک کشته شدهاند .دهها
نفر نیز زخمی شدهاند .برخی منابع از ۳۰
کشته ســخن گفتهاند .رویترز میگوید،
زخمیها برای مداوا به ترکیه انتقال داده
شــدهاند .یک فعال مخالف دولت که در
شهر اطمه در نزدیکی این اردوگاه زندگی
میکند به رویترز گفته اســت که اردوگاه
یادشده برای دومین بار مورد تهاجم قرار
گرفته است .به گفته او ،ساکنان اردوگاه
میگویند ،بسیاری از چادرها بر اثر حمله
هوایی آتش گرفتند .عمده ســاکنان این
کمپ کســانیاند که از حلــب و پالمیرا
گریختهاند( .دویچه وله)

مربیان فوتبال در مصر از سوی
کمک مربی تیم ملی فوتبال
افغانستان آموزش میبینند

دوره آموزشی فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) برای
مربیان فوتبال در مصر ،با تدریس علی عسکرلعلی ،کمک
مربی تیم ملی افغانستان آغاز شد.
علی عســکر لعلی که مدرس رســمی و بیــن المللی
فدراســیون بین المللی فوتبال است ،این موضوع را در
صفحه فیس بوک خود اعالم کرده است.
این دوره آموزشــی یک هفته یی با حضور محمود سعد،
مســول فنی فدراســیون فوتبال مصر در شهر قاهره
پایتخت این کشور راه اندازی شد.
لعلی نوشته اســت که در این کارگاه آموزشی ۳۵ ،مربی
فوتبال که در رشــتهها و مقاطع مختلف فوتبال در مصر

فعالیت میکننــد ،در زمینه فوتبال پایه آموزش خواهند
دید.
این دومین دوره آموزشی لعلی است که در افریقا بر گزار
میشود .کارگاه آموزشی قبلی وی در کشور نامبیا برگزار
شده بود.
لعلی در حال حاضر بــه عنوان کمک مربی ،در کنار پیتر
شگرت ،تیم ملی فوتبال افغانستان را رهبری میکند.
تیم ملی فوتبال کشور ماه گذشته بعد از پیروزی در مقابل
تیم ملی سنگاپور و صعود به مرحله نهایی مقدماتی جام
ملت های آســیا ،چهار پله در جدول رده بندی فیفا ارتقا
یافت و در رده  ۱۴۷جهان قرار گرفته است( .پژواک)

اجالس ‹کمسابقه› حزب
حاکم در کوریای شمالی
آغاز شد

حزب کارگران کوریای شــمالی که حاکمیت در این
کشور را در دست دارد ،بعد از حدود  ۳۶سال اجالس
ملی خود را آغاز کرده اســت .هــزاران نماینده این
حزب در میان تدابیر شــدید امنیتی به پیونگ یانگ
رفتهاند تا در مورد آینده این حزب و انتخاب روسای
جدید آن رایزنی کنند .آخرین کنگره حزب کارگران
کوریایشمالی در سال  ۱۹۸۰برگزار شد.
در زمان ریاســتجمهوری کیم جونــگ ایل ،پدر
رئیس کیم جونگ اون ،اجالس سراســری این حزب
هرگز برگزار نشــد .وی رئیسجمهور مــادام العمر
کوریایشــمالی بود و هنگام مرگش در ســال ۲۰۱۱

پســرش کیم جونگ اون که به تازگی بیست سالگی
را گذرانده بود را جانشین خود کرد .در اتفاقی نادر،
دولت کوریای شــمالی به خبرنگاران خارجی اجازه
داده است برای پوشــش این کنگره به پیونگ یانگ
سفر کنند؛ هر چند به آنها اجازه داده نشده است که
از زندگی عادی در کوریای شمالی گزارشی تهیه کنند.
استفن ایوانز ،خبرنگار بیبیسی که برای پوشش این
اجالس به پیونگ یانگ رفته میگوید دولت برای هر
یک از چهار عضو تیم بیبیسی یک ‹مراقب› گماشته
و محل برگزاری اجالس هم تحت تدابیر امنیتی بسیار
شدید است( .بی بی سی)

چمبرلین یورو  2016را
از دست داد

سرمربی آرسنال تاکید کرد چمبرلین به دلیل مصدومیت
تــا  8هفته نمیتواند تیمش را همراهــی کند و به این
ترتیب شانس حضور در یورو  2016را از دست داد.
به نقل از اســکای ،یورو  2016به زودی در اواسط جوزا
در فرانسه شروع می شود و برای اولین بار  24تیم برای
کسب قهرمانی به رقابت خواهند پرداخت.
آلکس چمبرلین هافبک انگلیســیها که در رقابتهای
انتخابی خوش درخشــیده بود چنــد هفته را به دلیل
مصدومیت سپری کرد تا این که آرسن ونگر روز جمعه
رســما تایید کرد این بازیکن تا هشت هفته دیگر نیز
نمیتواند تیمش را همراهی کند و به این ترتیب شانس
حضور در یورو برای این بازیکن از دست رفت.
همچنین دیروز اکیپ از احتمــال غیبت مارکو وراتی
در یورو  2016به دلیل مصدومیت خبر داد .قرار اســت
بررسیهای نهایی درباره ضعیت وراتی به زودی صورت
گیرد تا مشــخص شود این بازیکن به یورو  2016خواهد
رسید یا خیر.

پیروزی رپترز در پلیآف
لیگ NBA

صبح دیروز در ادامه بازیهای پلی آف لیگ  ،NBAیک
بازی انجام شد و تورنتو رپترز به پیروزی رسید.

افغانستان برای میزبانی مسابقه تیم ملی
فوتبال فلسطین و سوریه آمادگی میگیرد

فدراســیون فوتبال افغانســتان اعالم کرده است که
درخواست رسمی فدراســیون فوتبال فلسطین را برای
میزبانی مسابقه این کشور با ســوریه پذیرفته است و
برای آن آمادگی میگیرد.
فدراسیون فوتبال کشــور در خبرنامه یی که در صفحه
فیس بوک این فدراسیون منتشر شده ،گفته است که در
این زمینه یک نامه رسمی از فدراسیون فوتبال فلسطین
دریافت کرده است.
در این نامه گفته شــده که قرار اســت تیمهای ملی
فلسطین و ســوریه به مصاف هم بروند و از افغانستان
تقاضا شده است که میزبان این مسابقه باشد.
در این خبرنامه با تاکید بر تاثیر مثبت این بازی بر چهره
افغانستان در آسیا ،آمده است(( :این درخواست نشان

دهنده امید و باور فوتبال فلســطین به شرایط میزبانی
کابل برای بازیهای این تیم میباشد)).
تا اکنون تاریخ این بازی مشــخص نشــده اســت اما
فدراسیون فوتبال افغانســتان افزوده است که این نامه
را به وزارت امور خارجه کشور سپرده است و اگر وزارت
خارجه و در مجموع دولت افغانستان با آن موافقت کند،
فدراسیون فوتبال برای فراهم نمودن تسهیالت میزبانی
این مسابقه آماده است .این پیشنهاد فلسطین در حالی
مطرح میشــود که تیم ملی فوتبال کشور به دلیل نبود
امنیت و مخالفت فدراســیون بین المللی فوتبال (فیفا)،
از حق میزبانی مســتقیم مسابقات خود در مقدماتی جام
ملتهای  ۲۰۱۹امــارات ،محروم بوده و ایران را به عنوان
میزبان برگزیده است( .پژواک)

به نقل از  ،ESPNدر ادامه بازیهای پلیآف کنفرانس
شــرق ،تورنتو رپترز با نتیجه  ٩٦بر  ٩٢میامی هیت را
شکست داد.
در این بازی دی مار کارول با کسب  ٢١امتیاز بیشترین
امتیازآوری را برای رپترز داشت .جوناس واالنسیوناس
نیز با کسب  ١٥امتیاز و انجام  ١٢ریباند برای رپترز خوب
عمل کرد تا این تیم بتواند پیروز شود.
این دومین بازی میامی و رپترز در دور یک چهارم نهایی
بود و با برد رپترز این دو تیم یک  -یک مساوی شدند.

کاسیاس :به آمریکا
نخواهم رفت

دروازهبان پورتو قصد جدایی از این باشگاه را ندارد.
به نقل از آس ،مدتی اســت شایعه حضور ایکر کاسیاس
در تیــم میامی دیویــد بکام در فصل آینده شــنیده
میشود .دروازه بان پورتو در این باره گفت :واضح است
که به میامی نخواهم رفت .از بودن در پورتو خشــنودم.
دوســت دارم فرصت حضور در تمام رقابتها را داشته
باشــم اما باید همه بازیکنان خود را با تیم وفق بدهند
چون تغییرات زیادی در تیم ما وجود داشته است .واضح
اســت که می خواهیم خوب کار کنیم .در فصل آینده
تالش خواهیم کرد به بهترین نحو ممکن کار کنیم .تنها
قول نخواهیم داد بلکه این که را انجام خواهیم داد.
دروازهبان اسپانیایی درباره دیدار دو تیم اتلتیکو مادرید
و رئال مادرید برابر حریفانشان در نیمه نهایی گفت :به
خاطر نتیجه کسب شده در انگلیس بازی رئال متفاوت
بود .مادرید ترس بیشــتری داشت چون با دریافت یک
گل باید برای صعود دو گل به ثمر میرساند .اما در نهایت
تیــم بهتر مادریدی بود و به فینــال صعود کرد .خیلی
خوشحالم .مادریدی ها شایســته آن بودند .امیدوارم
 undecimaرا در میالن فتح کنند.
او افــزود :دیدار دو تیم اتلتیکو و بایرن مونیخ زیبا بود.
دو تیم دو پنالتی از دســت دادند .دروازه بان ها خیلی
خوب کار کردند .یان اوبالک فصل خوبی را پشــت سر
گذاشته است .به اتلتیکو به خاطر صعود به فینال تبریک
می گویم.

اتحادیه اروپا مذاکرات زیادی با این کشــورها انجام داد،
اعالم کرد که از مقامش کناره گیری میکند.
نخست وزیر ترکیه ،اخیرا از اتحادیه اروپا خواسته بود که
در راستای توافق یاد شده ،سفر بدون ویزای شهروندان
ترکیه به کشــورهای عضو این اتحادیه را به مورد اجرا
بگذارد .اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته تا برای هماهنگی
با معیارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا ،قوانین مقابله با
تروریسم در ترکیه بازنگری شود.
این درخواست یکی از پنج مورد درخواست اتحادیه اروپا
اســت که ترکیه برای برخورداری از سفر بدون ویزا به
منطقه شینگن باید انجام دهد.
اما آقای اردوغان ضمن رد این درخواست تاکید کرده که
ترکیه با تهدید شدید تروریستی روبرو است.
آقای اردوغان معتقد اســت که این قوانین برای مقابله
بــا نیروهای کرد در داخل ترکیــه و همچنین گروههای
اسالمگرا نظیر گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) در
سوریه و عراق ضروری است( .بی بی سی)

اعتصاب سراسری سه روزه
در یونان آغاز شد

یونانیها یک اعتصاب سراســری سه
روزه را آغاز کردهاند تا اعتراض خود را به
اجرای سیاستهای ریاضتی تحمیل شده
از طرف وام دهندگان نشان دهند .دیروز
صبح در آتن هیچ یک از کارکنان مترو،
ترام ،بس و قطار شهری کار نکردند.
در نقاط مختلف کشــور قطارها متوقف
شــدهاند و اتحادیه دریانــوردان هم
اعتصابی را آغاز کرده که انتظار میرود تا
روز سه شنبه ادامه داشته باشد .اعتصاب
سراســری خطوط هوایــی را تعطیل
نکرده است .کارکنان دولتی بخشهای
دریانوردی ،حمل و نقــل و کارمندان
اداری از جملــه اعتصابکنندگانــی
هســتند که میخواهند جلوی تغییر
درنظام مالیاتی و بازنشســتگی یونان
را بگیرند .اعتصاب سه روزه در آستانه
رایگیری روز یکشــنبه پارلمان یونان
برای تغییراتی در نظــام مالیاتی آغاز
شده اســت .اتحادیههای کارگری یونان
میگویند تغییرات پیشنهادی و از جمله

سهم بیشــتری که قرار است از نیروی
کار برای صندوقهای بازنشســتگی
گرفته شــود ،اقداماتی هستند که بنا
است وزرای دارایی حوزه یورو را راضی
کنند ،اما اجرای آنها به ضرر شهروندان
یونانی تمام میشــود .ســخنگوی
بزرگتریــن اتحادیه کارگــری یونان
تغییرات پیشنهادی را «آخرین میخ بر
تابوت» کارگران و بازنشستگان خوانده
است .از انتخابات قبلی این چهارمین
باری اســت که برای اعتراض به دولت
سیریزا ،به نخســتوزیری الکسیس
سیپراس ،در یونان اعتصاب سراسری
انجام میشــود .ســیریزا نخست با
شعارهایی ضد سیاستهای ریاضتی
مورد نظر اتحادیه اروپا و وامدهندگان
به یونان به قدرت رســید ،اما پس از
آنکــه مذاکرات بــا وامدهندگان بی
نتیجه ماند ،دولت چپگرای یونان ناچار
شد به اقدامات مورد نظر وامدهندگان
تن دهد( .بی بی سی)

تکواندو بازان افغان در مسابقات
آزاد تاجکستان اشتراک میکنند

قرار اســت تکواندو بــازان افغان در مســابقات آزاد
تاجکستان اشتراک کنند.
داکتر نجیب اهلل سکندر مسئول مطبوعاتی فدراسیون
تکواندوی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که
در این مسابقات  ۵۲ورزشکار سهم میگیرند.
آقای سکندر هدف از راه اندازی این مسابقات را چنین

بیان کرد«:هدف این مســابقات این است که تکواندو در
کشــورهای که میخواهند رشد بکند و بلند بردن سطح
تخنیک و تکتیک ورزشکاران است».
این مسابقات به تاریخ شــانزدهم ماه جاری میالدی در
کشور تاجکســتان برگزار و مدت دو روز جریان خواهد
داشت( .رادیو آزادی)

رکورد بی نظیر ناواس در لیگ قهرمانان
هیچ دروازه بانــی در لیگ قهرمانان اروپا با رکوردی که
کیلورناواس به ثبت رساند به فینال نرسیده است.
به نقــل از آس دیدار نهایی لیگ قهرمانان بین تیم های
رئــال مادرید و اتلتیکو مادرید هشــت جوزا در میالن
برگزار خواهد شــد .در این بازی دو دروازه بان برتر این
رقابت ها برابر هم قرار خواهند گرفت .از فصل 04-2003
فینالیســت های این بازی ها از مرحله گروهی تا فینال
حداکثر  13بازی انجام می دهند.
از آن تاریخ هیچ دروازه بانی نتوانســته همچون رکورد
کیلور ناواس در این فصل به فینال برســد .ســنگربان
مادرید در  10بازی که به میدان رفت تنها دو گل دریافت
کرد(او دو بازی را از دست داد).
این دو گل برابر ولفسبورگ رقم خورد که یکی از آن ها
از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.
اما اتلتیکــو نیز از دروازه بان مطمئنــی بهره می برد.
یان اوبالک که برابر بایرن مونیخ در بازی برگشــت نیمه

نهایی درخشــید در  12بازی تنها هفت گل دریافت کرد.
او در هشــت بازی دروازه خود را بسته نگه داشت و برابر
آیندهوون در ضربات پنالتــی از دروازه اتلتیکو حفاظت
کرد .با بررســی عملکرد دروازه بان های حاضر در فینال
های سال های گذشــته می توان پی برد که هیچ کس به
رکورد ناواس نزدیک نیســت .در این فهرست دروازه بان
هایی همچون جیان لوییجی بوفــون ,مانوئل نویر ,دیدا,
خولیو سزار ,ویتوربایا و ادوین فان درسار دیده می شوند.
نزدیک ترین دروازه بان به نــاواس دروازه بان هالندی
منچستریونایتد است.
او در فصل  08-2007تنها سه گل دریافت کرد و در فینال
یک بار دیگر نیز دروازه اش باز شــد .در این رنکینگ نام
سه دروازه بان اســپانیایی به نام های ایکر کاسیاس په
په رینا و ویکتور والدس دیده می شــود .والدس در فصل
 06-2005چهار گل دریافت کرد اما در فینال برابر آرسنال
یک گل دیگر نیز وارد دروازه اش شد.

