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مخالفانرئیسجمهور
برکنارشده کوریای جنوبی
خواستار بازداشت او شدند

یک روز پس از رأی دادگاه قانون اساســی کوریای جنوبی
به برکناری پارک گونهه ،رئیسجمهور این کشور ،مخالفان
خانم پارک خواستار بازداشت او شدهاند.
نمایندگان دادگاه قانون اساســی کوریای جنوبی ،دیروز
به اتفاق آرا ،رأی پارلمان این کشــور را بــرای برکناری
رئیسجمهور تایید کردند.
پارک گونهه و نزدیکانش به فساد مالی متهم شدهاند.
همزمان ،طرفداران خانم پارک برای دومین روز دســت به
تظاهــرات زده و با مخالفان او و نیروهــای پولیس درگیر
شدهاند.
به دنبال رأی دیروز دادگاه قانون اساســی کوریای جنوبی،
مصونیت قضایی خانم پارک هم لغو شده است که زمینه را
برای پیگرد قانونی او فراهم میکند.
خانم پارک که همچنان در اقامتگاه رسمی ریاستجمهوری
زندگی میکند ،تاکنون به رأی دادگاه واکنشی نشان نداده
است( .بی بی سی)

شمار قربانیان
خشونت جنسی در آلمان
افزایش یافته است

در نتیجه یــک تحقیق جدید ،از هر هفــت نفر در آلمان
یک تن در دوران کودکی و یا نو جوانی مورد سوءاســتفاده
جنسی قرار گرفته است .آمار جدید می رساند که شمار این
قربانیان افزایش یافته است.
یک گزارش مجله خبری «اشپیگل» آلمان ،که بر بیناد یافته
های یک تحقیق کلینیک دانشگاه شــهر اولم این کشور
تهیه شده ،نشــان می دهد که شمار قربانیان سوءاستفاده
جنسی در آلمان افزایش یافته است.
نتایج این تحقیق که براساس یک همه پرسی از افراد باالتر
از  ۱۴ســال صورت گرفته ،قرار است در هفته آینده رسما
نشر شود .یافته های این همه پرسی می رساند که از میان
افرادی که در همه پرسی شرکت کرده اند ۱۳.۹ ،فیصد شان
در دوران نوجوانی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند؛
در حالی که در سال  ۲۰۱۰این همه پرسی با همین روش رقم
 ۱۲.۶فیصد را نشان می داد.
مخصوصا شــمار افرادی که به گفته خودشــان به شکل
شدیدی مورد استفاده جنســی اجباری قرار گرفته اند ،از
 ۶.۲فیصد به  ۷.۶فیصد افزایش یافته است.
پروفیسور یورگ فگرت ،مسئول این تحقیق به مجله خبری
اشــپیگل گفت« :هیچ نشــانه ای از رفع این خطر وجود
نداشــته و ندارد» .وی افزود« :متاسفانه از یک روند رو به
رشد باید سخن گفت( ».دویچه وله)

سازمان ملل:
 ۲۰میلیون انسان را گرسنگی تهدید می کند

هماهنگ کننده کمک های عاجل بشــری در
ســازمان ملل متحد با جمالتی دراماتیک در
شورای امنیت این ســازمان برای میلیون ها
انسان گرسنه در جهان درخواست کمک کرد.
تهدید وقوع بزرگترین فاجعه انســانی پس از
سال  ۱۹۴۵وجود دارد.
اســتیفن اوبرین هماهنگ کننده کمک های
عاجل بشری در شــورای امنیت سازمان ملل
از وقوع این تهدید هشــدار داد و برای انسان
هایی که از گرســنگی رنج می برند خواستار
کمک شد .او توضیح داد در صورتی که جامعه
جهانی بــه راه اندازی طرح بزرگتر کمک های
بشــری تصمیم نگیرد ۲۰ ،میلیون انسان در
چهار کشــور جهان با خطر مــرگ به خاطر
گرسنگی مواجه خواهند شد.
اوبرین پیش از سخنرانی اش در شورای امنیت
ســازمان ملل متحد به مناطق بحران زده در
یمن ،سودان جنوبی ،ســومالیا و نیجریا سفر

کرد تا تصویر دقیق تری از وضعیت به دســت
آورد .قاتل خاموش در افغانســتان :آوارگی،
سردی و گرسنگی
هماهنــگ کننده کمک های عاجل بشــری
سازمان ملل متحد به نمایندگان دیپلوماتیک
کشورها در شورای امنیت این سازمان گفت:

«انسان ها به سادگی به خاطر گرسنگی جان
می دهند» .چنانچه یک اعالمیه سازمان ملل
نشان می دهد ،از نظر هماهنگ کننده کمک
های عاجل بشــری ،وضعیت به «نقطه بحرانی
در تاریخ ســازمان ملل متحد» رسیده است.
(دویچه وله)

آمریکا دلیل مرگ سفیر روسیه
در سازمان ملل را اعالم نمیکند

در دفتر کارش در نیویورک درگذشت.
به گفته پزشــکی قانونی نیویورک دلیل مرگ
آقای چورکین مطابق قوانین بینالمللی به طور
عمومی اعالم نشده است.
وزارت خارجه آمریکا به بیبیســی گفت که
به واسطه توافقی بین آمریکا و سازمان ملل،
توضیح بیشــتری درباره نتیجه کالبدشکافی
ویتالی چورکین داده نخواهد شد.
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل گفته است
که پیش از این دولت روســیه به دلیل انتشار
وزارت خارجــه آمریکا به پزشــکی قانونی سازمان ملل اعالم شود.
اطالعاتی که مقامهــای نیویورک تاکنون در
نیویورک دستور داده اســت که نباید دلیل آقای چورکین ،که از سال  ۲۰۰۶سفیر روسیه اختیار رسانهها گذاشــتهاند ،شکایت کرده
مرگ ویتالی چورکین ،ســفیر روســیه در در سازمان ملل بود ،ماه گذشته به طور ناگهانی است( .بی بی سی)

اردوغان هالند را فاشیست و نازی خواند

رجب طیب اردوغــان ،رییسجمهور ترکیه،
دولت هالند را «فاشیست و پسمانده نازیها»
توصیف کرده است.
لغوکردن سخنرانی وزیر امور خارجه ترکیه در
ش میان
شهر روتردام هالند باعث باالگرفتن تن 
دو کشور شده است .چند ساعت پیش ،دولت
هالند نشستن هواپیمای مولود چاووشاوغلو،
وزیر امور خارجه ترکیه در خاک هالند را ممنوع
کرد .قرار بود آقای چاووشاوغلو در مراســمی
برای حمایــت از رای «آری» به رفراندوم مورد
حمایت دولت ترکیه سخنرانی کند.
این رفراندوم قدرت سیاســی و اجرایی آقای
اردوغان را افزایش خواهد داد.

رکوردشکنی جدید
کاسیاس در پورتو

دروازهبان پورتو توانست رکورد جدیدی به نام خود ثبت کند.
به نقل از آس ،ایکر کاســیاس از بودن در پورتو خشــنود است .دروازهبان
اســپانیایی در مصاحبههایش و در شــبکههای اجتماعی همیشه به این
موضوع اشــاره میکند .یکی از دالیل آن ،زندگی آرام در این شهر است .او
ل مادرید پس از بازیها پاسخگوی
مجبور نیســت همچون حضورش در رئا 
عملکردش باشد.
این آرامش باعث شده است دروازهبان اســپانیایی بتواند عملکرد بهتری
داشته باشد و آمار خوبی در تیم پرتغالی بر جای بگذارد و حتی رکوردشکنی
کند .جمعه شب در دیدار پورتو و آروکا باز هم دروازهاش را بسته نگه داشت
و تیمش چهار بر صفر به پیروزی رســید .او توانســته در  ۱۶بازی در لیگ
دروازهاش را بســته نگه دارد .رکوردی که در  ۲۰سال بازیاش به آن دست
نیافته بود .هنوز  ۹هفت ه به پایان رقابتهای پرتغال باقی مانده و کاســیاس
میتواند در این زمینه آمار بهتری را به ثبت برساند.
دروازهبان اسپانیایی تنها در ســه فصل توانست به چنین رکوردی نزدیک
شــود .او در فصلهــای  ۲۰۰۶ – ۰۷ ، ۲۰۰۴ – ۰۵و  ۲۰۰۹ – ۱۰در  ۱۵بازی
دروازهاش را در اللیگا بسته نگه داشت.

زیدان :فتح اللیگا
از همه چیز مهم تر است

سرمربی رئال مادرید قهرمانی در اللیگا را مهمتر از همه چیز می داند.
بــه نقل از آس ،رئال مادرید در هفته بیســت و هفتم اللیگا به مصاف رئال
بتیس می رود .زین الدین زیدان در نشست خبری پیش از بازی گفت :تالش
می کنیم همیشه در خانه پیروز شــویم و سعی می کنیم شکست نخوریم.
تاکنون به این هدف رســیده ایم .باید در این مسیر قرار داشته باشیم و به
این روند ادامه دهیم .شکســت نخوردن در ورزشگاه خود به این معناست
که خوب کار کردیم .ســرمربی رئال مادرید درباره وضعیت بازیکنان تیمش
اظهار کرد :آلوارو موراتا برای این بازی آماده اســت .تنها یک ضربه خورده
بود .بدون هیچ مشــکلی تیم را همراهی خواهد کرد .فابیو کونترائو به علت
مشکالت جسمانی نمی تواند تیم را همراهی کند.
زیدان در رابطه با بارسلونا گفت :بارسا خطرناک تر نشده است .هیچ چیزی
تغییر نکرده است .سرمربی فرانســوی از اهمیت فتح اللیگا گفت و افزود:
مدت زمان زیادی است که در اللیگا قهرمان نشدیم .فتح این بازی ها اهمیت
زیادی دارد .گاهی اوقات در بعضی از بازی ها شرایط سخت می شود ولی این
موضوع عادی است .برای ما اللیگا حتی از لیگ قهرمانان اروپا مهم تر است.
می خواهیم این جام را باالی ســر ببریم .بعضی ها فکر می کنند اللیگا برای
مان اهمیتی ندار اما این چنین نیست.
زیدان درباره قضاوت های جنجالی برای رئال مادرید گفت :مادرید منحصر
به فرد اســت و هر بار که اتفاقی در این جا رخ می دهد به این خاطر است
که این تیم مادرید نــام دارد .می دانیم که حریفان را آزار می دهیم اما این
قضیه تغییر نخواهد کرد .اگر پیروزی می شویم به این دلیل است که خوب
بازی کردیم .به هیچکس و هیچ چیزی وابســته نیستیم .اگر با تمرکز بازی
کنیم می توانیم عملکرد بهتری داشته باشیم .اکنون به روز های پایانی فصل
نزدیک می شــویم .تک تک امتیازات اهمیت دارند .روی تیم خود تمرکز
کردیم و دیگر تیم ها برایمان اهمیتی ندارند.
او درباره کاپیتان بودن کریســتیانو رونالدو و سرخیو راموس اظهار کرد :هر
دو کاپیتان تیم هســتند و بازیکنان مهمی برای تیم محســوب می شوند.
شخصیت راموس را می شناسیم .او به جوانان کمک زیادی می کند.

هالند برگزاری این مراسم را ممنوع کرده بود .وزیر خارجه هالند در پاسخ گفته است که این
وزیر امور خارجه ترکیه گفته بود که اگر هالند تهدید آقای چاووشاوغلو مانع پیدا کردن راه
به او اجازه پرواز ندهد ،تحریمهای ســختی را حل منطقی برای این بحران میشــود( .بی بی
سی)
اعمال خواهد کرد.

انجمن وکالی مدافع آلمان:
مشوره دهی برای پناهجویان باید
بخشی از کمک های بشری باشد

انجمــن وکالی مدافع آلمان خواهان آن
شد که باید مشــوره دهی حقوقی برای
پناهجویان مث ً
ال در زمینه های کمک های
اولیه طبی ،مواد غذایی و مکان زیست،
بخشی از کمک های بشری باشد.
یک هیئت ایــن انجمن که به روز جمعه
از کمپ پناهجویان «موریا» در لسبوس
یونــان دیدار کرد ،گفت کــه تا به حال
پناهجویان هیچ حقی برای مشوره دهی
حقوقی انفرادی نداشــته اند .در حالی
که یک چنین مشــوره دهــی در موارد
اســتثنایی مانند بحــران مهاجرت امر
بسیار ضروری است.
کورد بروگمن ،مســئول انجمن وکالی
مدافع آلمان به خبرگزاری آلمانی گفت:

نارندرا مودی در پرجمعیتترین
ایالت هند به پیروزی میرسد

نتایــج اولیــه انتخابــات ایالتی هند
نشــان میدهد که حزب نارندرا مودی،
نخســتوزیر این کشــور بــه پیروزی
چشــمگیری در ایالت مهم اوتارپرادش
دست یافته است.
حزب بیجیپــی همچنیــن در ایالت
اوتاراکند نیز پیشتاز است.
انتخابات در  ۵ایالت هند به منزله آزمونی
بــرای آقای مودی و سیاســتهای او به
خصوص سیاســت ابطال اســکناسهای
درشت قلمداد شده است.
گزارشهای اولیه حاکی از آن اســت که

اولين کلپ اســکى در ولسوالى حصۀ اول
بهسود واليت ميدان وردک؛ امروز با حضور
ورزشــکاران ،مقامات محلــى و متنفذين
قومى افتتاح گرديد.
عبدالغنی قلندری ولسوال حصه اول بهسود
واليت ميــدان وردک ،بــه آژانس خبرى
پژواک گفت که اين اولين کلپ اســکى در

پس از خرید دو بازیکــن مطرح تیم ملی
کرکت کشور محمد نبی و راشد آرمان برای
انجام بازی در لیگ کرکت هندوستان یا آی
پی ال ،این بار این دو بازیکن برای بازی در
لیگ تجارتی کرکت ویست اندیز یا کارابین
( )CPLنیز خریداری شــدند .محمد نبی
عیسی خیل به مبلغ  ۹۰هزار دالر امریکایی
از ســوی تیم  NEVIS PATRIOTSو
راشد آرمان به مبلغ  ۶۰هزار دالر امریکایی
از سوی تیم AMAZON WARRIORS
به خدمت گرفته شده اند  .این درحالیست
که پیش از این ،محمد نبی و راشــد آرمان
برای بازی در لیگ معتبر کرکت هندوستان

 IPLاز سوی تیم سنرایز حیدر آباد هریک
محمد نبی به قیمت  ۳میلیون و راشد آرمان

یــک نوجــوان ایرانی که برای جشــن
چهارشنبه ســوری مواد آتش بازی تهیه
می کرد ،خانه اش را به آتش کشــید و در
نتیجه خودش و شش عضو دیگر خانواده
اش جان باختند.
ســارنوالی روز شنبه گفت که این رویداد
در شهر شمال غربی اردبیل رخ داده است.
ناصر عتباتی رئیس ســارنوالی اردبیل به
وب ســایت خبری میزان آنالین گفت که
خانه در نتیجه شدت انفجار و آتش سوزی
پهن شده است.
عتباتــی اضافه کرد« :هفت نفر کشــته
شــدند ،یک نفر جراحات شدید برداشته
و یکی هم سطحی زخمی شده است» .به

با گشايش اين کلپ ٢٠ ،تن از ورزشکاران
نمايشات اسکى را راه اندازى کردند.
شيرحسن ســلطانی مســوول اين کلپ
ورزشــی گفت که تيم ورزشــی اسکى در
واليت ميدان وردک ،از سال قبل با  ٢٠پايه
اسکی تمرينات شانرا آغاز نموده و فع ً
ال ٣٠
تن از نونهــاالن ،جوانان و نوجوانان در اين
اســکی کلپ عضويت دارند و بصورت نيمه
حرفه ای اسکی را ياد گرفته اند.
وی افــزود که قرار اســت بــا هماهنگی
فدراســيون ملی اسکی افغانســتان ،به
آموزش حرفه ای اعضاى اين کلپ ورزشى
پرداخته شود.
در افتتاح «قلندرو اســکی کلپ» ،عالوه بر
مقامات محلی ،صدها تن از جوانان متنفذين
وعالقــه مندان به ورزش شــرکت کردند.
(پژواک)

محمد نبی و راشد آرمان
به لیگ کرکت ویست اندیز پیوستند

فدراســیون فوتبال افغانستان با همکاری
کنفدراســیون فوتبال آسیا برای اولین بار
کالس مربیگری ســطح اول ( )Aآسیا را از
در کابل برگزار نموده بود.

گفته این مقام ،کشته شدگان این رویداد
پنج نوجوان و یک زوج میان سال بودند.
جشــن آتش بازی چهارشنبه سوری یک
مراســم سنتی پارســی می باشد که در
آخرین چهارشــنبه سال هجری شمسی
برگزار می گردد.
امسال جشن ســال نو هجری شمسی یا
«نوروز» به روز سه شــنبه  ۲۱ماه مارچ
برگزار می گردد .این یک جشــن سنتی
دیرینه زردشتی است که هنوز هم نه تنها
در مناطق فارسی زبان ،بلکه در مناطقی
مثل اردبیل که بیشــتر آذری ها سکونت
دارند ،به صورت گسترده تجلیل می شود.
(دویچه وله)

ثبت بازی تدارکاتی افغانستان
و سنگاپور در سایت فیفا

دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال افغانستان قبل از دیدار با ویتنام در مقابل
تیم فوتبال سنگاپور فطعی شده اســت و این مسابقه به صورت رسمی در
ســایت فیفا و در برنامه نموداری تیم ملی فوتبال افغانستان به ثبت رسیده
است.
با وجود این که تا کنون جزئیات دقیقی از ساعت و محل برگزاری این سابقه
مشخص نیست ،ولی این دیدار در تاریخ  ۲۳مارچ مطابق با  ۳حمل در شهر
دوحه قطر برگزار خواهد شد.
تیم ملی فوتبال افغانستان روز چهارشنبه این هفته برای برپایی یک کمپ
تمرینی عازم دوحه خواهد شد.
با وجود این که قبل از دیدار با کامبوج ،برای افغانستان هیچ دیدار تدارکاتی
در سایت فیفا درج نشده است ،اما انتظار میرود تیم ملی فوتبال افغانستان
پیش از صفارایی با این تیم در مقابل تایلند نیز دیدار دوســتانه ای داشته
باشد.

توصیه جالب کاکا به نیمار

ستاره پیشــین فوتبال برزیل برای تبدیل شدن ستاره برزیلی بارسلونا به
بهترین بازیکن جهان پیشنهاد جالبی به او داد.
به نقل از  ،elsportنیمار در دیدار بارسلونا برابر پاریسن ژرمن بیشترین
نقش را در شب رویایی آبی اناریها داشت.
این بازیکن برزیلی در شبی که بارسلونا توانست با نتیجه  ۶بر یک به پیروزی
برسد و به دور بعد راه پیدا کند دو گل به ثمر رساند .او یک پنالتی گرفت و
یک پاس گل هم داد تا نشان دهد که چه بازیکن تاثیر گذاری است.
برزیلیها امید زیادی داشــتند تا بعد از پیوستن نیمار به بارسلونا او بتواند
توپ طال را به دست آورد و به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شود ،اما
این بازیکن برزیلی با توجه به این که عملکرد خوبی در بارسلونا داشته ،اما
هنوز نتوانسته خود را از سایه مسی و کریستیانو رونالدو خارج کند.
ن ژرمن پیشنهاد جالبی
به مبلغ  ۴۰میلیون کلدار هندی خریداری کاکا بعد از درخشــش نیمار در دیدار برابر پاریس 
ل مادرید و تیمملی فوتبال برزیل  ،گفت :نیمار
به او داد .ســتاره پیشین رئا 
شده بودند.
عملکرد خوبی در بارسلونا داشته اما او برای تبدیل شدن به بهترین بازیکن
جهان به نظر میرسد که باید اسم خود را تغییر دهد.
کاکا که توانست بعد از درخشــش با میالن به عنوان بهترین بازیکن جهان
انتخاب شود ،ادام ه داد :بر این باورم که نیمار باید اسم خود را از Neymar
به  Reymarتغییر دهد ،چرا که اســم بازیکنان بزرگ فوتبال برزیل مثل
ریوالدو ،روماریــو ،رونالدینیو و ریکاردو کاکا همگی با حرف «ر» شــروع
میشود.

اولین کالس مربیگری
درجه  Aآسیا در افغانستان به پایان رسید

در این کالس  ۲۱۱مربی از پایتخت و والیات
کشور اشــتراک داشــتند و برای یک ماه
توسط آقای نادر عربی مدرس کنفدراسیون
فوتبال آسیا آموزش دیدند.

حزب کنگــره ،حزب مخالــف دولت در
ایالتهای پنجــاب و مانیپور به پیروزی
دست یافته است.
در صورتی که حــزب حاکم بیجیپی در
انتخابات اوتارپــرادش ،پرجمعیتترین
ایالت هند به پیروزی قطعی دســت یابد،
موقعیت آقای مــودی در مجلس علیای
هند تقویت خواهد شد.
حزب آقای مودی در حاضر در این مجلس
اکثریــت را در اختیار نــدارد و به همین
منظور برنامههای اصالحاتی او تا کنون به
اجرا در نیامدهاند( .بی بی سی)

هفت عضو یک خانواده
در آتش سوزی در ایران جان باختند

نخستين کلپ اسکى
در واليت ميدان وردک گشايش يافت

واليت ميدان وردک مى باشد.
وى ،گشايش اين کلپ اسکى را براى جوانان
و مــردم واليت ميــدان وردک گام مثبت
خوانده گفــت« :بخاطر تشــويق اين تيم
ورزشی اسکى ،مقام واليت ميدان وردک،
ده جوره لباس ورزشــی فرســتاده که به
ورزشکاران اهدا مى گردد».

«اکثر پناهجویان کــه در این جا آمده
اند ،اص ً
ال نمی دانند که جریان بررســی
حقوقــی پناهندگــی در اتحادیه اروپا
چگونه است».
او به طور نمونه از یــک عراقی یاد کرد
که در نخســتین سوال و جواب در مورد
پناهندگــی اش ،همواره تاکید می کرده
است که او یک راننده بسیار خوب موتر
های الری است.
بروگمن می افزایــد« :او فکر می کرده
اســت که یک شایســتگی عملی برای
اقتصاد یونان با ارزش است .اما برعکس
از این که او به عنوان یک مســیحی در
عراق مورد پیگرد قرار گرفته است ،اص ً
ال
ذکر نکرده است( ».دویچه وله)

جناب کرام الدین کریم رئیس فدراســیون
فوتبال افغانستان که در برنامه اختتامیه این
کالس حضور داشت در صحبت های ضمن
خرسندی از برگزاری اولین کالس مربیگری
سطح اول آسیا در کشور آن را را یک دست
آورد بزرگ برای فوتبال افغانســتان خواند
و خطاب بهمربیان اشــتراک کننده گفت با
بدســت آوردن این مدرک مسئولیت های
ایشــان بیشتر از پیش می شــود و از آنها
خواست تا برای رشــد فوتبال در والیات
بیشتر تالش بخرج دهند.
برنامه اختتامیه این کالس با اهدای مدرک
اشــتراک برای مربیان شرکت کننده پایان
یافت.

آنچلوتی به دنبال
مهاجم رئال مادرید

کارلو آنچلوتی تالش میکند هر طور شــده برای فصل آینده به شرط تداوم
حضور در بایرن مونیخ آلمان ،خامــس رودریگس بازیکن جوان و موثر اما
معموال ذخیره نشینی تیم فوتبال رئال مادرید را به خدمت بگیرد.
خامس تصمیمش را گرفته و دیگر خیال مانــدن در رئال مادرید را ندارد،
باشگاه مادریدی البته عالقهای به فروش بازیکنانش نداشته و معموال حتی
به نیمکتنشــینی ســتارگان خود نیز به جای فروش آنها به رقبا رضایت
میدهد اما وکیل خامس تالش می کند هر طور شــده موکل خود را از رئال
مادرید جدا کرده و راهی تیم اول فوتبال باشگاهی آلمان کند.

