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هالند با یک صندوق

بینالمللی به مقابله

ممنوعیت کمک به سقط

جنین دونالد ترامپ میرود

دولت هالند میگوید با تاسیس یک صندوق مالی بینالمللی
به مقابله تاثیرات احتمالی قطع کمکهای مالی آمریکا برای
سقط جنین در کشورهای توسعه یافته خواهد رفت.
دونالد ترامپ ،رئیــس جمهوری آمریکا در اولین روز کاری
خود در کاخ ســفید بودجه نهادهای خیریهای که به زنان
برای سقط جنین ناخواستهشان کمک میکنند ،قطع کرد.
این اقدام موجی از اعتراضها را در داخل و خارج از آمریکا
به همراه داشت.
لیلین پلومن ،وزیر توسعه هالند گفته است که نباید با اجازه
دادن به اجرای تصمیم دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا،
پیشرفت در حوزه بهداشت زنان تضعیف شود.
خانم پلومن میگوید« :قطع اینگونــه کمکها به کاهش
سقط جنین منجر نمیشود بلکه گرایش به اعمال پرخطرتر
در این زمینه و موارد مرگ را افزایش میدهد».
سازمان بهداشــت جهانی تخمین زده که ساالنه حدود ۲۲
میلیون نفر در جهان سقط جنین «ناایمن» انجام میدهند
که بیشتر آنها در کشورهای توسعه یافته زندگی میکنند.
دونالد ترامپ ،درزمان مبارزات انتخاباتی خود در ماه مارچ
خواســتار نوعی مجازات برای زنانی شــده بود که به طور
غیرقانونی سقط جنین می کنند اما بعدا حرف خود را اصالح
کرد .بعضی از گرو ههای مخالف سقط جنین از اظهارات
اولیه دونالــد ترامپ به عنوان موضعی «افراطی» انتقاد
کردند( .بی بی سی)

بازگشت هشت هزار مهاجر
گامبیایی به این کشور با

پایان خطر جنگ داخلی

به گفته سازمان ملل حداقل هشت هزارنفر از مردم گامبیا
که بــه خاطر نگرانی از احتمال بــروز جنگ داخلی از این
کشور فرار کرده بودند ،با ایجاد وضعیت عادی به کشورشان
بازگشته اند.
ســازمان ملل می گوید این مهاجران ،که از ترس درگیری
مســلحانه میان موافقان و مخالفان یحیــی جامع رئیس
جمهور سابق گامبیا مهاجرت کرده بودند ،به دنبال خروج
آقای جامع از کشور در روز شنبه ،به تدریج به منازل خود
برگشته اند.
با خودداری یحیی جامع از ترک قــدرت در پی انتخابات
ریاســت جمهوری ماه گذشته ،حدود هشــتاد هزار نفر از
مردم گامبیا کشورشان را ترک کردند.
خــروج وی از گامبیا ،در نتیجه ضرب االجل کشــورهای
آفریقایی به وی برای ترک قدرت و پذیرش نتیجه انتخابات
صورت گرفت.
به گفته جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا آقای جامع
با هواپیما به گینه رفته و قرار اســت نهایتا برای زندگی در
تبعید به گینه استوایی برود( .بی بی سی)

وزیر خارجه روسیه با مخالفان سیاسی
دولت سوریه مالقات میکند

ســرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه گفته
اســت که روز جمعه با نمایندگان «مخالفان
سیاسی» دولت ســوریه دیدار خواهد کرد .او
همچنین از تغییر در روابط با آمریکا ســخن
گفت .وزیر خارجه روســیه در گزارش خود به
جلسه پارلمان این کشور در روز چهارشنبه،

گفت که «ما برای روز جمعه نمایندگان تمامی
مخالفان سیاسی [سوریه] را که مایل بودهاند
به مســکو دعوت کردهایم و آنان را در جریان
آنچه که در آستانه روی داد قرار خواهیم داد».
روز دوشنبه ،نشســت دو روزه مذاکره بین
نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در آستانه،

مارتین شولتس در رقابت
با مرکل در انتخابات آلمان
شرکت خواهد کرد

مارتیــن شــولتس بنابرتصمیم نهایی
حزب سوســیال دیموکرات آلمان ،قرار
است ریاست این حزب را به دوش گیرد.
همچنان قراراست به عنوان نامزد حزب
مذکوردر انتخابات پارلمانی در برابرمرکل
رقابت کند .شام سه شنبه ضمن حضور
سران ارشــد حزب سوسیال دیموکرات
آلمان در برابر رســانه ها ،زیگمارگابریل
معــاون صدراعظم آلمــان ،وزیر امور
اقتصادفدرال این کشور و رئیس حزب
سوســیال دیموکرات آلمان و همچنان
نامزد احتمالی در انتخابات پارلمانی در
ســال روان میالدی ،کناره گیری اشرا از
پست ریاست حزب سوسیال دیموکرات
اعالم نمود و به ایــن ترتیب همچنان از
نامزدی در انتخابات پیشرو نیز منصرف
گردیــد .در برابر قرار اســت مارتین

شولتس رئیس پیشــین پارلمان اروپا
ریاست حزب سوسیال دیموکرات آلمان
را به عهده گیرد .گابریل گفت « :محرک
این تصمیم ،اطمینان کامل من می باشد
که من شانس خوبی برای یک نامزدی
موفق برای پست صدراعظم و پیروزی
حزب سوسیال دیموکرات در انتخابات
فدرال آلمان را ندارم».
زیگمارگابریل معاون صدراعظم آلمان،
وزیر امور اقتصادفدرال این کشــور و
رئیس حزب سوسیال دیموکرات آلمان
افزون براین گابریل  57ســاله در یک
مصاحبه یی با مجله « اشــترن» عین
ســخنان را با لحن صریح تری جمله
بندی نموده و گفته اســت « :آنچه که
دســتاورد من می توانست باشد ،کافی
نمی باشد( ».دویچه وله)

شرکت دختران اسکی باز
افغانستان در مسابقات زمستانی
دانشجویان جهان

پایتخت قزاقســتان ،پایان یافت .سخنگوی
وزارت خارجه روســیه از توضیــح در مورد
اینکه چه گروههایی به مسکو دعوت شدهاند
خــودداری ورزید .تعداد تشــکل ها مخالف
دولت سوریه بسیار زیاد است و برخی از آنها
مورد قبول گروه های مسلح نیستند .شماری
از این تشکلها که در خارج از سوریه فعالیت
دارند و دولت سوریه آنها را غیرقانونی میداند
اما در داخل ســوریه هم احزاب و گروههایی
تحت حمایت دولت تشکیل شده و به عنوان
«مخالفان» رسمی دولت شــناخته شدهاند.
خبرگزاری فرانســه به نقل از نمایندگان یکی
از گروههای مســلح که در نشســت آستانه
حضور داشــت گفته است که آقای الوروف از
این گروه دعوتی به عمل نیاورده اما افزود که
اگر چنین دعوتی صورت گیرد ،آن را بررسی
خواهند کرد زیرا «اگــر موضوع تالش جدی
برای برقراری صلح در کار باشــد ،به آن سوی
دنیا هم سفر میکنیم( ».بی بی سی)

دفاع کاخ سفیداز

اظهارات ترامپ درباره
آرای غیرقانونی

در پی اظهارات تازه دونالد ترامپ دایر بر ریخته شدن
میلیون ها رای غیرقانونی به صنــدوق ها علیه او در
انتخابات ،ادعایی که رســانه های آمریکا فورا نادرست
توصیف کردند ،کاخ ســفید می گوید که اعتقاد آقای
ترامپ متکی بر «مطالعات و شواهد» است.
شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید سه شنبه گفت که
آقای ترامپ «بر چنین عقیده ای» اســت اما علیرغم
فشار خبرنگاران هیچ شاهدی برای حمایت از این ادعا
ارائه نکرد.
آقای ترامپ دوشنبه بار دیگر ادعای آرای غیرقانونی را
تکرار کرد تا علت باختن آرای عمومی با اختالف زیاد به
رقیب خود هیالری کلینتون را توجیه کند .او  ۲میلیون
و  ۹۰۰هزار رای کمتر از رقیب خود داشــت اما براساس
سیستم کالج انتخاباتی که بر پیروزی در ایالت ها متکی
است برنده شد .بسیاری از رســانه های آمریکایی از
جمله نیویورک تایمز در گزارش های خود نوشتند که
آقای ترامپ باز هم «ادعاهای نادرست» خود را در این
باره تکرار کرد .این ادعا قبال از سوی مقام ها و ناظران
مستقل عمدتا رد شده است .آقای اسپایسر گفت« :او
با تکیه بر مطالعات و شواهدی که مردم به او ارائه کرده
اند همچنان بر این باور اســت ».آقای ترامپ دوشنبه
شب در دیداری با رهبران کنگره که پشت درهای بسته
انجام شد گفت که سه تا پنج میلیون مهاجر غیرقانونی
در انتخابات رای دادند( .بی بی سی)

سوسا ناراحت از شکست
برابر ناپولی

سرمربی فیورنتینا تیمش را مستحق شکست برابر ناپولی
در نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا نمیداند.
به نقل از  ،elsportفیورنتینا در دیــدار برابر ناپولی در
نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا نــاکام ماند و با یک گل تن
به شکست داد.
پائولو سوسا از ناکامی تیمش در این دیدار ناراحت است و
ناپولی را شایسته پیروزی نمی داند .سرمربی فیورنتینا در
نشست خبری بعد از بازی گفت :به خوبی خود را آماده این
دیدار کرده بودم .عملکرد خوبی از خود نشــان دادیم و از
عملکرد شاگردانم راضی هستم.
او ادام ه داد :بــازی پایاپای را در خانــه ناپولی به نمایش
گذاشتیم .به خوبی دفاع کردیم .تیمم را مستحق شکست
نمیدانم .ناپولی فشار زیادی روی خط دفاعی ما نیاورد اما
به هر حال این تیم پیروز شد.

دیماریا :میخواهم با
 PSGبه اوج برگردم

ریاســت تربیت بدنی افغانســتان اعالم کرد که برای
اولین بار تیم اســکی وزارت تحصیالت عالی افغانستان
برای شرکت در مســابقات زمستانی دانشجویان جهان،
عازم قزاقســتان شده اســت .عارف پیمان ،سخنگوی
ریاست تربیت بدنی به بیبیســی گفت که تیم اسکی
دانشگاههای افغانستان را دو دختر اسکی باز بامیانی از
مرکز افغانستان نمایندگی میکنند که روز سهشنبه کابل
را به مقصد قزاقستان ترک کردند .به گفته ریاست تربیت
بدنی افغانستان ،رقابتهای ورزشی دانشگاههای جهان با
اشتراک  ۶۴کشور از دهم دلو آغاز و برای حدود  ۱۰روز

در شهر آلماتی قزاقستان ادامه خواهد داشت.
در بیست و هشتمین دوره بازیهای زمستانی دانشجویان
در ۱۲رشــته ورزشی در دو بخش ورزشهای روی برف و
روی یخ در کشور قزاقستان برگزار میشود.
چند روزقبل نیز تیم ســه نفری اسکی بازان افغانستان
پس از ختم بازیهــا در کوریای جنوبی با یک مدال طال
و یک برنز به افغانستان بازگشــتند .یک تیم پنج نفره
اســکیبازان افغانستان نیز دو روز قبل جهت شرکت در
مسابقات بینالمللی اســکی عازم شهر»سوات» ایالت
«خیبر پشتونخواه» پاکستان شدند( .بی بی سی)

راهیابی نادال به نیمه نهایی
اوپن استرالیا

بازیهــای یک چهارم نهایی تنیس اوپن اســترالیا در
حالی به پایان رسید که رافائل نادال ،میلوس رائونیچ را
شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت.
در آخرین بازی یک چهارم نهایی تنیس اوپن اســترالیا
رافائــل نادال با نتیجــه  3بر صفر میلــوس رائونیچ را

شکست داد .ستهای این بازی  6-7 ،4-6و  4-6به نفع
نادال به پایان رسید .بدین ترتیب نادال در نیمه نهایی به
مصاف گریگور دیمیتروف خواهد رفت.
پیش از این واورینکا و فدرر نیز به نیمه نهایی راه یافته
بودند که امروز با هم بازی میکنند.

خواسته عجیب ردنپ از وین رونی

سرمربی سابق تاتنهام براین باور است که دوران رونی به
پایان نرسیده است .او یک پیشنهاد به کاپیتان شیاطین
سرخ داد.
به نقل از تاک اســپورت ،وین رونی از روزهای اوج خود
فاصله گرفته و با توجه به باال رفتن سن و سالش کمتر در
ترکیب اصلی شیاطین سرخ به میدان میرود.
هری ردنپ ،سرمربی ســابق تاتنهام پیشنهاد جالبی به
وین رونی داد .او از کاپیتان یونایتد خواســت تا به تیم
سابق خود اورتون بر گردد.
او گفت :به نظر من رونی باید منچســتریونایتد را ترک

کند و به اورتــون برگردد .رونی در منچســتریونایتد
بازیکن ثابت نیست و مورینیو بازیکنی چون زالتان را به
رونی ترجیح میدهد .ردنپ ادامه داد :رونی این شانس
را دارد تــا بار دیگر پیراهن اورتــون را بر تن کند .او به
تیم ســابق خود برگردد تا زمینه را برای حضور این تیم
در لیــگ قهرمانان اروپا مهیا کند .او میتواند با پیراهن
اورتون خداحافظی کند .رونی  31ســاله چند روز پیش
با گلی که به ثمر رســاند تعداد گلهای خود با پیراهن
منچستریونایتد را به عدد  250رساند تا در صدر بهترین
گلزنان تاریخ این باشگاه قرار گیرد.

ن ژرمن تاکید کرد قصد دارد با
ستارهارجنتینی پاریســ 
پیراهن این تیم به روزهای اوجش برگردد.
به نقل از اکیپ ،آنخل دی ماریا در دیدار برابر بوردو در نیمه
نهایی لیگ کاپ فرانسه درخشید و توانست دو گل به ثمر
برساند تا شاگردان اونای امری به فینال راه پیدا کنند.
او بعد از بازی گفت :بســیار خوشحالم که با ارائه یک بازی
خوب به فینال راه پیدا کردیم .خوشــبختانه دو گل به ثمر
رساندم تا در این پیروزی سهیم باشم.
دی ماریا ادامه داد :مهم صعــود تیم به فینال بود .نهایت
تالش خود را به کار میگیرم تا ســرمربی تیم را متقاعد به
استفاده از من در ترکیب اصلی کند .میخواهم با پاریسن
ژرمن به روزهای اوج برگردم.
این سخنان دی ماریا در حالی اســت که خبرهای زیادی
درباره پیوستن او به لیگ چین به گوش میرسد اما به نظر
ن ژرمن باقی
میرسد که خود او دوســت دارد در پاریس 
بماند.

پیروزی سنآنتونیو مقابل
تورنتو رپترز در NBA

بامداد روز چهارشــنبه  6بازی در لیگ  NBAبازی انجام
شد که در مهمترین این بازیها سن آنتونیو اسپرز توانست
تورنتو رپترز را شکست بدهد.
به نقــل از  ،Foxsportsدر حســاسترین بازی بامداد
دیروز سن آنتونیو اسپرز با نتیجه  ۱۰۸بر  ۱۰۶تورنتو رپترز
را شکســت داد .در این بازی کاهی لئونارد ،تونی پارکر یا
پاول گاســول حضور نداشــته با این حال اسپرز توانست
پنجمین برد پیاپی خود را به دســت آورد .در این مسابقه
دریموند گرین  ۳۵امتیاز و آندریج  ۳۲امتیاز برای اســپرز
کسب کردند .برای تورنتو نیز کایل الری با کسب  ۴۲امتیاز
بیشترین امتیازآوری را داشت.
در بــازی مهم دیگر شــیکاگو بولز با نتیجــه  ۱۰۰بر ۹۲
اورالندومجیک را شکســت داد .دایان وید در این بازی ۲۱
امتیاز کسب کرد و هفت ریباند انجام داد .جیمی باتلر نیز با
کسب  ۲۰امتیاز عملکرد خوبی داشت .در آن طرف میدان
نیکوال ووسویچ با کســب  ۲۰امتیاز بیشترین امتیازآوری
را داشــت و دیگر بازیکنان این تیم عملکرد چندان خوبی
نداشتند.

فساد در کشورهایی
با رهبران پوپولیست
رو به افزایش است

به گزارش ســازمان شفافیت بینالمللی،
عدم توانایی مقابله با فســاد اداری باعث
میشــود مردم به رهبران عوامگرا روی
بیاورند .به گزارش این ســازمان در سال
 ۲۰۱۶ایران از نظر فســاد اداری در میان
 ۱۷۶کشور در جایگاه  ۱۳۱قرار دارد.
سازمان شفافیت بینالمللی گزارش خود
درباره میزان فســاد در بخشهای دولتی
در  ۱۷۶کشور جهان را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش دنمارک و نیوزیلند،
فنلند و ســویدن چهار کشور اول دنیا از
نظر میزان نازل فساد اداری هستند .آلمان
در رتبه دهم ســالمترین کشورها از نظر
فساد اداری قرار دارد.
ایران در میان  ۱۷۶کشور در جایگاه ۱۳۱
و رتبه  ۲۹از  ۱۰۰قرار دارد .ســال گذشته
ایران در میان  ۱۶۸کشور در جایگاه  ۱۳۰و

رتبه  ۲۷از  ۱۰۰قرار داشت.
سومالیا در جایگاه فاسدترین کشور جهان
قرار گرفته اســت و پس از آن به ترتیب
سودان جنوبی و کره شمالی در رتبههای
دوم و ســوم جای گرفتهاند .افغانستان از
جایگاه فاســدترین کشور جهان در سال
 ۲۰۱۵به مقام ششم صعود کرده است.
بدترین تغییرات متعلق به کشــورهای
حوزه خلیج فارس اســت؛ از جمله قطر،
بحرین و کویت که جایگاهشان به شدت
نزول کرده اســت .قطر با  ۱۰پله سقوط
از جایگاه بیســت و دوم سال گذشته به
جایگاه سی و یکم رسیده است.
ایاالت متحده آمریکا در جایگاه هجدهم
قرار دارد و نســبت به سال  ۲۰۱۵که در
جایگاه شانزدهم بود ،دو پله سقوط کرده
است( .دویچه وله)

عربستان در پی همکاری
با ترامپ برای جلوگیری از
نفوذ ایران است

عادل جبیر ،وزیر امور خارجه عربستان
سعودی در کنفرانســی مطبوعاتی اعالم
کرده که این کشــور خواهان گســترش
همکاریهای خود با دولت ترامپ اســت
و از این طریق میــل دارد تا جلوی نفوذ
بیشتر ایران در منطقه را بگیرد.
عادل جبیر در کنفرانس مطبوعاتیای که
روز سهشنبه در ریاض ،پایتخت عربستان
برگزار شده ،گفت ،دونالد ترامپ از «نقش
مخرب جمهوری اســامی در منطقه آگاه
بوده و خطاب به مقامات عربستان سعودی
گفته که او خواهــان محدود کردن نفوذ
ایران در منطقه است» .دونالد ترامپ در
کارزار انتخاباتــی خود بارها گفته بود که

توافق هســتهای با ایران و لغو تحریمها
را به صــورت کنونــی آن نمیپذیرد و
خواهان بازنگری و تجدید نظر در مفاد این
توافقنامه است .بدیهی است که عرسبتان
سعودی از اجرایی شدن چنین سیاستی
استقبال میکند .جنگ نیابتی در سوریه
و یمن یکی از عرصههای اســت که باعث
افزایش تنش در مناسبات دیپلماتیک بین
عربستان ســعودی و جمهوری اسالمی
ایران شده است .رویدادهای دیگری مثل
موضوع حج یا اعدام روحانی شــیعه ،نمر
باقر النمر در عربســتان سعودی نیز در
تیرگی مناسبات دو کشور تأثیرگذار بوده
است( .دویچه وله)

بولت یکی از  ۹مدال طالیش را
از دست داد

با مثبت اعالم شــدن آزمایش دوپینگ نستا کارتر یکی
از مدالهای طالی یوسین بولت در المپیک گرفته شد.
به نقل از بیبیسی ،آزمایش دوپینگ نستا کارتر همتیمی
یوسین بولت در رقابتهای  ۴*۱۰۰متر بازیهای المپیک
پکینگ ،مثبت اعالم شد تا یکی از  ۹مدال طالی دونده
جامائیکایی در بازیهای المپیک پس گرفته شود.

نتیجه مثبــت آزمایش همتیمی بولت یکی از  ۴۵۴نمونه
آزمایش مثبت اعالم شــده دوپینگ در ســال گذشته
میالدی است .به این ترتیب مدال طالی ماده  ۴*۱۰۰متر
رقابتهای دوی بازیهای المپیک  ۲۰۰۸به ورزشــکاران
ترینیداد و توباگو رسید و ورزشکاران جاپان و برازیل نیز
توانستند به مدالهای نقره و برنز دست یابند.

جو کول :هازارد میتواند بزرگترین
بازیکن تاریخ چلسی شود

ستاره سابق چلســی به تمجید از ادن هازارد پرداخت
و عنوان کرد این بازیکــن میتواند به بزرگترین بازیکن
تاریخ چلسی تبدیل شود.
به نقل از دیلی میل ،ادن هازارد از زمانی که در سال 2002
از لیل فرانسه به چلسی پیوست ،توانست دو بار به عنوان
بهترین بازیکن چلسی ،یک بار مرد سال فوتبال انگلیس
انتخاب شــود و یک قهرمانی در لیگ ،یک قهرمانی در
لیگ اروپا و یک قهرمانی در جام اتحادیه را کسب کند.
او فصل قبل نمایش کابوسواری در تیم چلسی داشت و
در  43بازی برای این تیم تنها  6گل به ثمر رساند ولی در

این فصل هازارد نمایش خیلی خوبی در ترکیب چلســی
داشته اســت .جو کول با تمجید از هازارد گفت :مطمئن
هستم هازارد در چلسی اسطوره میشود و زمانی که این
تیم را ترک کند ،به عنوان بهترین بازیکن تاریخ چلسی
این تیم را ترک کرده است .او برای هواداران یک قهرمان
بوده اســت و افتخار میکنم که در کنار او بازی کردم .او
بازیکن تکنیکی و خوبی اســت و حضور مفیدی در تیم
دارد .هازارد بازیکنی اســت که اخالق خوبی دارد و همه
او را دوست دارند .او یک حرفهای به تمام معنا است که
تمرین کردن و فوتبال بازی کردن را دوست دارد.

رقم دورتموند برای فروش اوبامیانگ

باشگاه دورتموند رقم روش ســتاره خط حمله خود را
اعالم کرد که این خبر خوبی برای مشــتریان او به شمار
میآید .
به نقل از کیکر ،پیر امریک اوبامیانگ که یکی از بهترین
مهاجمان کنونی فوتبال اروپاســت ،مورد توجه تیم های
بزرگ قرار گرفتــه و احتمال جدایی اش از زنبورها زیاد
است .هانس یواخیم واتســکه ،مدیر باشگاه دورتموند
در گفتوگویی که با کیکر داشــت از شرط این باشگاه
آلمانی برای فروش اوبامیانگ سخن به میان آورد .او در
این زمینه گفت :ماندن هیچ بازیکنی را برای همیشــه
نمیتوان تضمین کرد .بایــد بگویم که قدرت ما در پیدا
کردن جایگزینان مناســب اســت .دورتموند نگران از
دســت دادن بازیکنان بزرگ خود نیست چراکه بهترین

جانشینها را برای آنها انتخاب میکند.
واتســکه ادامــه داد :اوبامیانــگ جایگزیــن روبرت
لواندوفســکی در دورتموند شــد و توانست جانشینی
شایسته برای او باشــد .میدانیم اوبامیانگ مشتریان
زیادی دارد .اگر به ما پیشــنهاد  ۸۰میلیون یوروی داده
شود وارد مذاکره خواهیم شد .اوبامیانگ این شایستگی
را دارد که در هر باشــگاهی بازی کند .خوشحال شدم
که در یک روزنامه خواندم که بارســلونا هم اوبامیانگ را
میخواهد  .اوبامیانگ  ۲۷ساله مورد توجه باشگاه رئال
مادرید قرار گرفته و به نظر میرســد خود او هم دوست
دارد که راهی کهکشــانیها شــود .او در فصل جاری
توانسته در  ۲۲بازی برای دورتموند  ۲۰گل به ثمر رساند
و چهار پاس گل بدهد.

