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شهر حمص از مخالفان تخلیه
و تحویل دولت بشار اسد میشود

سکه طالی صد کیلویی از
موزه برلین به سرقت رفت

بر اساس گزارشها سارقان در ساعات اولیه دیروز دوشنبه
 ۷حمل ( ۲۷مارچ) یک سکه بزرگ طال به ارزش تقریبی یک
میلیون دالر را از «موزه بوده» برلین در آلمان دزدیدهاند.
به گفته رسانههای آلمانی این سکه  ۱۰۰کیلوگرم وزن دارد
و در سال  ۲۰۰۷میالدی ضرب شده است.
این سکه طال با  ۵۳سانتیمتر قطر و سه سانتیمتر ضخامت
نیمرخ الیزابــت دوم ،ملکه کنونی بریتانیــا ،را به تصویر
کشیده است.
«موزه بوده» برلین در حالی ارزش این سکه را یک میلیون
دالر اعالم کرده که به گفته عدهای ممکن اســت در بازار
حدود  ۴میلیون دالر هم ارزش داشته باشد.
پلیس آلمان گفته اســت سارقان برای ورود به موزه ممکن
است از نردبانی که در نزدیکی ریل راه آهن پیدا کردهاند،
استفاده کرده باشند.
موزه بوده در برلین مجموعه عظیمی از سکههای مختلف و
منحصر بهفرد دنیا را در خود جای داده است( .بی بی سی)

گــروه دیگری از فعاالن و مخالفان مســلح
دولت بشار اســد از محلهای در شهر حمص
خارج شــدهاند تا کنترل آن را بر اســاس
توافق به دست آمده ،به دولت واگذار کنند.
خبرنــگاران بیبیســی شــاهد بودند که
گروهی از ســالمندان ،مجروحان ،کودکان و
افراد مسلح به ســاحهای سبک با اتوبوس
از محله وعر در حاشــیه شمال غربی حمص
خارج شدند.
اکثر آنها قرار اســت به شــهر جرابلس در
شمال سوریه و در مرز ترکیه منتقل شوند.
انتظار میرود کــه تخلیه محله وعر از جمله نفر از این مکان جابجا میشوند.
بزرگ سوریه به دست دولت خواهد افتاد.
بزرگترین عملیات از این نوع باشد .گفته می هنگامی که همه مخالفان مســلح از حمص مخالفان بشار اسد زمانی حمص را «پایتخت
شود که طی چند هفته آینده حدود  ۱۵هزار خارج شــوند ،کنترل کامل ســومین شهر انقالب» نامیده بودند( .بی بی سی)

کاخ سفید :گزارش بدهکاری آلمان
در بودجه دفاعی ناتو دروغ است

نبردرقه:شورشیان
یک پایگاه هوایی را از
داعشپسگرفتند

رســانه ها گزارش داده اند که دونالد ترامپ
رئیس جمهور امریکا به انگال مرکل صدراعظم
آلمان یک صورت حســاب دفاعی ناتو را ارائه
کرده که بیش از  ۳۰۰میلیون دالر اســت؛ اما
شورشیان مسلح مورد حمایت آمریکا در سوریه میگویند
پایگاه هوایی طبقه در نزدیکی رقه را تصرف کردهاند.
همزمان آمریکا اطمینــان داده که حمالت هوایی نیروهای
ائتالف به سد رقه آسیبی وارد نکرده است.
طالل سلو ،ســخنگوی این گروه شورشی در سوریه ،روز
یکشنبه ( ۲۶مارچ  -ششم حمل) مدعی شد که شبهنظامیان
این گروه کنترل پایگاه هوایی طبقه را در دست گرفتهاند.
این خبر همزمان با پیشــروی نیروهای کرد به ســوی رقه
منتشر شده است؛ شهری که گروه موسوم به دولت اسالمی
(داعش) از آن به عنــوان پایتخت خالفت خود خواندهاش
یاد میکند.
روز یکشنبه همچنین گزارش شده بود که داعش در مورد
فروریختن سد طبقه هشدار داده است؛ هشداری که باعث
وحشت ساکنان مناطق پایین دست این سد شد؛ هر چند
واشــنگتن میگوید حمالت هوایــی جنگندههای ائتالف
ضدداعش (به رهبری آمریکا) آسیبی به تاج و سازه اصلی
ســد وارد نکرده و جایی برای نگرانی وجود ندارد( .بی بی
سی)

کاخ سفید این ادعاها را نادرست خوانده است.
روزنامــه بریتانیایــی «ســندی تایمز» روز
یکشــنبه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس
جمهور امریکا قبض بیش از  ۳۰۰میلیون دالری

را به خاطر شکســت برلین در مالقات وزیران
دفاع ناتو برای تعیین هدف دو فیصدی تولید
ناخالص داخلی شان در هزینه های دفاعی ،به
انگال مرکل صدراعظم آلمان ارائه کرده است.
این روزنامه در این گزارش از یک مقام آلمانی
نقل قول کرده اما از او نام نبرده است.
این مقام در گفتگــو با این روزنامه بریتانیایی
گفته اســت که مرکل به این صورت حساب
پاسخی نداده است.
در این گــزارش آمده که ایــن مقام گفت:
«مفهومی که پشــت چنین خواسته ای وجود
دارد ،ترساندن طرف مقابل است؛ اما صدراعظم
آن را با آرامش گرفته و به چنین اقدام تحریک
آمیزی پاسخ نخواهد داد»( .دویچه وله)

انتقاد آمریکا و اتحادیه اروپا از روسیه به دلیل
بازداشت صدها معترض به فساد در کشور

آمریــکا و اتحادیه اروپا خواهان آزادی صدها
معترضی شدهاند که روز (یکشنبه  ۲۶مارچ۶/
حمل) در تظاهراتی در روســیه بازداشــت
شدهاند.
این تظاهرات در «اعتراض به فساد» در مسکو،
پایتخت این کشور سازماندهی شده بود.
مارک تونر ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا،
گفته اســت که ایــن بازداشــتها مقابله با
دموکراسی است .اتحادیه اروپا نیز در بیانیهای
گفته است که پولیس روسیه شهروندان کشور
را از حقوق بنیادی خود محروم کرده است.
و ســازمان دهنده اصلی این تجمع از جمله قرار است بزودی در یک جلسه دادگاه حاضر
آلکسی ناوالنی ،رهبر اصلی مخالفان روسیه ،بازداشتشدگان اســت که براساس گزارشها شود( .بی بی سی)

سرمربی تیم ملی
هالند اخراج شد

ســران فوتبال هالند در پی کســب نتایج ضعیف دنی بلیند را از ســمت
سرمربیگری خود برکنار کردند.
تیم ملی هالند بعد از شکســت  2بر صفر برابر بلغارستان شرایط بدی پیدا
کرده و صعود این تیم به جام جهانی گره خورده است.
سران فدراسیون فوتبال هالند در نهایت بعد از نتایج ضعیف دنی بلیند را از
سمت سرمربیگری این کشور برکنار کرد.
هالند که با فان خال در جام جهانی برزیل در رده سوم قرار گرفت در ادامه
دچار افت شــدید شد و حتی به یورو  2016نیز صعود نکرد و ممکن است به
جام جهانی روسیه نیز نرسد.

تغییرات اساسی در قوانین
مسابقات جهانی کشتی

اتحادیه جهانی کشــتی در جدیدترین تصمیمات خــود تغییراتی را در
نحوه امتیازدهی به جایگاه کشــتی گیران در رتبــه بندی تیمی اعمال
خواهد کرد.
اتحادیه جهانی کشتی در جدیدترین تصمیم خود اعالم کرد :طالیی های
کشــتی در مســابقات مختلف قاره ای و جهانی از این پس به جای ۱۰
امتیاز ۲۵ ،امتیاز خواهند گرفت و برای نفرات دوم و سوم مشترک نیز به
ترتیب  ۲۰و  ۱۵امتیاز در نظر گرفته خواهد شد.
بجز این تغییر ،افزایش اوزان کشــتی به  ۱۰وزن و برگزاری مسابقات هر
وزن در دو روز از جنوری  ۲۰۱۸اعمال خواهد شد.
نحــوه امتیازدهی به نفرات برتر برای احتســاب رتبــه بندی تیمی در
مسابقات جهانی و قاره ای به صورت زیر خواهد بود:
نفر اول  ۲۵امتیاز  /نفر دوم  ۲۰امتیاز  /دو نفر ســوم مشترک  ۱۵امتیاز /
دو نفر پنجم مشــترک  ۱۰امتیاز  /نفر هفتم  ۸امتیاز  /نفر هشتم  ۶امتیاز
 /نفر نهم  ۴امتیاز  /نفر دهم  ۲امتیاز
در حــال حاضر به نفرات اول تا دهم هر وزن به ترتیب از  ۱۰تا یک امتیاز
تیمی تعلق می گیرد.

یک ریکارد شکنی دیگر
از رونالدو

کریستیانو رونالدو ،فوق ستاره و کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتگال با  ۲گلی
که در جریان پیروزی  ۳بر صفر تیمش مقابل هنگری به ثمر رســاند ،موفق
شد از ریکارد گرد مولر عبور کند .اسطوره گلزنی فوتبال آلمان  ۶۸گل ملی
در  ۶۲بازی زده اما رونالدو پرتگالی حاال  ۷۰گل در رده ملی به ثمر رســانده
است.
کریســتیانو رونالدو بعد از میروسالو کلوزه ،مهاجم سابق تیم ملی آلمان با
 ۷۱گل ،ســاندور کوچیس با  ۷۴گل و فرانس پوشــکاش با  ۸۴گل در مقام
چهارم قرار گرفته است ،این در حالی است که رونالدو در حال حاضر بازیکن
فعالی (بهترین گلزن فعال تاریخ اروپا) است که میتواند ربکاردش را بهبود
ببخشد.
کریستیانو رونالدو حاال با  ۹گل زده در مرحله مقدماتی ،بهترین آمار گلزنی
در میان همه بازیکنان حاضــر در رقابتهای مقدماتی انتخابی جام جهانی
 ۲۰۱۸روسیه را دارد.

بررسیتقاضاهایپناهندگی
طبق هدف پیش نمی رود

اداره فــدرال آلمان درامــور مهاجرت و
پناهندگی این هــدف را پیش رو قرارداده
تا در مورد تقاضاهای پناهندگی براســاس
برنامه سریع ًا تصمیم گرفته شود .اما حاال
به نظر می رســد که کار بررسی تقاضاها
براساس هدف درنظر گرفته شده پیش نمی
رود.
روزنامه (نورنبرگر نخریشتن) از یک گزارش
اداره فــدرال آلمان در امــور مهاجرت و
پناهندگی نقل کرده است« :این هدف عملی
نشده است که براساس آن باید در هرهفته

مخالف سیاسی حکومت پوتین
به حبس تعلیقی محکوم شد

الکســی ناوالنی ،رهبر مخالف روســیه و
شخصی که اعتراضات گســترده را در آن
کشور بر ضد فســاد اداری حکومت اندازی
کرد ،روز دو شنبه برای  ۱۵روز زندانی شد.
اعتراضاتیکهتوسطآقایناوالنیسازماندهی
شد ،برای مقاماتروســیه تکاندهنده بود و
محکمه ای در مســکو این مخالف سیاسی
رییس جمهور والدیمیــر پوتین را به اتهام
مقاومت در برابر اوامر پولیس زندانی کرد.
آقای ناوالنی روز یکشنبه زمانی در مسکو

دستگیر شــد که می خواست در آن شهر
اعتراضات را راه انــدازی کند .وی پس از
سپری کردن یک شب در توقیف ،در محکمه
ای حاضر شد و برای مدت ۱۵روز محکوم به
زندان شد .ده ها هزار اعتراض کنندگان ضد
فساد اداری روز یکشنبه در سراسر روسیه
دست به مظاهره زدند .پس از اعتراضات سال
های  ۲۰۱۱و  ،۲۰۱۲این بزرگترین اعتراضاتی
بود که در روســیه راه اندازی شد( .صدای
آمریکا)

شــرکت هواپیمایی «یونایتد ایرالینز» در
آمریکا پس از آنکه اجــازه نداد دو دختر
که ســاپورت (لگینز/شلوار یوگا) پوشیده
بودند به هواپیما سوار شوند ،در شبکههای
اجتماعی مورد انتقاد شــدید قرار گرفته
است .به گفته شنن واتز ،از فعاالن اجتماعی،
این حادثه روز یکشنبه  ۲۶مارچ ( ۶حمل)
در پرواز این شرکت از دنور به مینیاپولیس
رخ داده است.

او در توییتر خود نوشــته که مسئول ورود
مسافران به داخل هواپیما از ورود  ۵دختر
جلوگیری کرد .به آنها که یکیشان  ۱۰سال
بود ،گفته شد تا لباســهای خود را عوض
کنند و یا چیزی روی ســاپورتش بپوشند؛
به سه نفر از آنها که چیزی روی لباسشان
پوشــیدند در نهایت اجازه سوار شدن به
هواپیما داده شد؛ اما دو دختر دیگر از پرواز
بازماندند( .بی بی سی)

یونایتد ایرالینز از پرواز دو دختر
ساپورتپوش جلوگیری کرد

افغانســتان در مســابقات جام ايمرجنگ
کرکت کشورهاى آسيايى ،در نخستين بازى
خود ،تيم کشور ماليزيا را با شکست مواجه
ساخت.
دراين مســابقات که ميان هشت تيم برتر
کرکت کشورهاى آسيايى ،امروز در کشور
بنگلديش آغاز شد؛ اين تيم ها به دو گروپ
تقسيم بندى شده است.
در گــروف الف ،تيــم هاى کشــورهاى

تيم ماليزيا هدف تعيين کرد.
از جمله بازيکنان افغانستان ،احسان جنت
 ١٠٨دوش ،منيراحمد  ٩٠دوش و نجيب اهلل
زدران  ٣٣دوش خوبتر را انجام داد.
امــا تيم ماليزيا نتوانســت اين هدف را به
دســت بياورد و تمام بازيکنان اين تيم با
کســب  ١٢٩دوش از ميدان خارج شدند و
تيم افغانســتان ،اين بازى را به تفاوت ١٥٥
دوش از آن خود کرد.
از جملــه بازيکنان تيم الف کشــور ،نوين
الحق ،گلبدين نايب ،آفتاب عالم و شــرف
الدين اشــرف؛ هــر کــدام دو بازيکن؛ و
ضياءالرحمن اکبــر يک بازيکن را از ميدان
خارج ساخت.
احسان جنت يکى از بازيکنان کشور که در
اين بــازى  ١٠٨دوش را انجام داد ،بهترين
بازيکن اين مسابقه اعالم شد.
تيم الف کشور ،فردا بازى دوم اين جام را با
تيم سريالنکا انجام ميدهد.

ابراز تمایل اوزیل برای تمدید قراردادش با آرسنال

هافبک آلمانی توپچیها به ماندن در شمال
لندن تمایل دارد و به زودی با مســئوالن
باشــگاه برای عقد قــراردادی جدید وارد
مذاکره خواهد شد.
برخالف اخباری که مدتی است درباره آینده
مسعوت اوزیل منتشر شــده و از احتمال
جدایی او از آرســنال در پایان فصل جاری
حکایت داشته اســت ،این بازیکن آلمانی
میگوید میخواهد با توپچیها برای تمدید
قراردادش مذاکره کند.
اوزیل  ۲۸ساله که تا پایان فصل ۲۰۱۷-۱۸
قرارداد دارد ،امسال هم مانند سالهای قبل
از کســب عنوان قهرمانی لیگ برتر و لیگ
قهرمانان اروپا باز خواهد ماند و تنها امیدش
برای کســب جام ،در جام حذفی انگلیس
که البته آرســنالیها در آن تورنمنت هم
کار سختی پیش رو دارند .با این حال برای
ستاره پیشین رئال مادرید ،ترک ورزشگاه
امارات گزینه اول نیست.
او به سایت دیولت گفت :من تا سال ۲۰۱۸
قرارداد دارم و از زندگیام در لندن راضیام
و در این شهر راحت هستم .به زودی من و
مسئوالن باشگاه با هم مذاکره خواهیم کرد
تا درباره آینده تصمیمگیری کنیم.

اظهارات آقای روحانی انکشــاف عمده در
قسمت همکاری های روســیه و ایران در
قسمت همکاری های بخش انرژی می باشد.
آقای روحانی دیروز دوشنبه قبل از اینکه از
میدان هوایی مهر آباد ،تهران به مسکو سفر
کند به خبرنگاران گفت که روسیه از توانایی
بزرگی در قسمت سرمایه گذاری انرژی در
ایران بر خوردار است( .صدای آمریکا)

کاستاکورتا  :نیمار بهترین
فوتبالیست فعلی دنیا است

الساندرو کاستاکورتا ،اسطوره باشــگاه میالن ،نیمار را بهترین فوتبالیست
فعلی دنیا می داند.نیمار در  ۲۵ســالگی آمار گلزنی به مراتب بهتری نسبت
به مســی و رونالدو در  ۲۵سالگی شان دارد.فوق ستاره برازیلی بارسا سال
 ۲۰۱۷را طوفانی آغاز کرده و پس از یک دوره افت ،حاال به ستاره اول بارسا،
باالتر از حتی مســی تبدیل شده است .نمایش درخشان او در پیروزی ۱-۶
برابر پاری سن ژرمن ،هرگز از یاد هواداران فوتبال نخواهد رفت.
کاســتاکورتا ضمن تمجید از نیمار گفت «:از لحاظ شخصیتی ،نیمار شباهت
زیادی به رونالدو دارد و مثل او در شــبکه های اجتماعی فعال اســت ولی
از لحاظ کیفیتی مثل رونالدو نیســت .فکر مــی کنم کم و بیش او در پایان
فوتبالش به ریکاردهای گلزنی رونالدو خواهد رسید.

منچستریونایتد
به دنبال برزوویچ

بازیکن کروات اینتر مورد توجه پرافتخارترین تیم انگلیس قرار گرفته است.
مارســلو برزوویچ ،بازیکن کروات باشگاه اینترمیالن به هدف جدید باشگاه
منچستریونایتد در فصل نقل و انتقاالت تابستانی تبدیل شده است.
باشــگاه اینتر تمایلی به تمدید قرارداد بازیکنی که در سال  ۲۰۱۸به پایان
مدت همکاریاش با این باشــگاه میرسد ،نشان نداده و از طرفی نیاز ژوزه
مورینیو ،سرمربی منچستریونایتد به بازیکنی تهاجمی و جنگنده ،احتمال
انتقال برزوویچ به اولدترافورد را به باالترین میزان رسانده است.
منچســتریونایتد در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی گذشته هم نسبت به
جذب بازیکن کروات اینترمیالن ابراز عالقه کرده بود.
قیمت این بازیکن  ۲۴ساله ۵۰ ،میلیون یورو اعالم شده است.

با ورزش تنیس
عمر خود را افزایش دهید!

آینده کاری آرسن ونگر ،سرمربی آرسنال
موضوع دیگری بود که اوزیل به آن اشــاره
داشــت .تداوم ناکامیهای آرســنال برای
کسب جام در لیگ برتر و اروپا ،سبب شده
است که بسیاری از هواداران به ماندن او در
شمال لندن اعتراض کنند و دوران  ۲۰ساله
مربیگری او در جمع توپچیها را تمام شده
بدانند .همچنین گفته میشود که ونگر برای
فصل آینده ،اوزیل را از برنامههایش خارج
کرده است.
اوزیل در این خصوص اظهار داشــت :شما
فکر میکنید که ونگر قبل از اینکه با خودم

حرفی بزند ،دربارهام با خبرنگاران صحبت
میکند؟ با شــناختی کــه از او دارم فکر
نمیکنم چنین کاری انجام دهد.
هافبک پیشین رئال مادرید در پاسخ به این
ســؤال که آیا او خواهد توانست با آرسنال
یک جام مهم کسب کند ،تأکید کرد :بله چرا
که نه .البتــه میدانم که تیممان این روزها
اوضاع و احوال خوبی ندارد و ما خودمان هم
از قرار داشــتن در رده ششم جدول راضی
نیســتیم .با این حال من اعتقاد دارم که ما
بار دیگر اوج خواهیم گرفت .ببینیم آینده
چه چیزی برای ما رقم خواهد زد.

قاره آسیا ،ریکارد دار سریعترین بازی والیبال جهان

ریکارد کم امتیازترین و سریعترین بازی
والیبال در قاره آسیا به ثبت رسیده است.
ریکارد کم امتیازترین و سریعترین بازی
والیبال در چند ســال گذشــته در قاره
آسیا و در مسابقات قهرمانی دختران زیر
 ۲۰سال این قاره در ســال  ۲۰۰۴به ثبت
رسیده است.

روحانی  :از سرمایه گذاری روسیه
درایراناستقبالمیکنیم

حسن روحانی ،رییس جمهور ایران ،دیروز
دوشنبه قبل از سفرش به مسکو گفت که
همکاری میان ایران و روســیه در قسمت
انرژی شاهد انکشافات بزرگ خواهد بود.
حسن روحانی ،رییس جمهور ایران ،دیروز
دوشنبه گفت که تهران از سرمایه گذاری
های روسیه در بخش گاز و تیل آن کشور
استقبال می کند.

افغانستان در مسابقات جام ايمرجنگ کرکت
تيم ماليزيا را شکست داد

افغانستان ،هندوستان ،ماليزيا و سريالنکا
و در گروپ دوم آن پاکســتان ،بنگلديش،
هانگ کانگ و نيپال حضور دارند.
در اين سلسله ،افغانســتان بازى نخست
خود را در برابر کشــور ماليزيا انجام داده،
که بيتنگ اين بازى را نخســت بازيکنان
افغانستان آغاز کرد.
تيم الف کشور در  ٥٠اور تعين شده ،با خارج
شدن  ٧بازيکن ٢٨٤ ،دوش را به بازيکنان

در مورد حدود  ۲۰هزار تقاضای پناهندگی
تصمیم گرفته شود .کمبودی در این مورد
 ۲۲۱۶تقاضا ( ۱۲فیصد) بوده است».
به همین ترتیب شــمار مورد پرس و جو از
متقاضیان پناهندگی نیز تا  ۲۵در صد کمتر
از میزان درنظر گرفته شده است .براساس
این گزارش ،شــورای پرسونل اداره فدرال
آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی اعتراف
کرده است که در مورد کیفیت تصامیم روی
تقاضای پناهندگی شک و شبهه وجود دارد.
(دویچه وله)

در این مســابقات ،تیم جوانان چین تایپه
در  ۳ست متوالی با نتایج  ۲۵بر یک۲۵ ،
بر  ۴و  ۲۵بر  ۷مقابــل مالدیو به پیروزی
رسید.
پیــروزی  ۲۵بر یک در یــک بازی رالی
در تاریخ والیبال ،تکرار نشــدنی به نظر
میرسد.

انجام دادن ورزش در تمام سنین برای انسان فایده های زیادی داشته است.
جالب اســت بدانید برخی از ورزش ها می توانند طول عمر شما را افزایش
ش تنیس به صورت
دهند.مطالعات جدید نشــان داده اســت که انجام ورز 
مداوم باعث کاهش احتمال مرگ در تمامی سنین میشود.
محققان با بررسی فواید ورزشهای مختلف دریافتند که انجام مداوم ورزش
تنیس احتمال مــرگ را تا  ۵۰فیصد کاهش میدهد .ورزشهای آب بازی و
ایروبیک نیز میتوانند تاثیر مثبت داشته باشند .با این وجود بررسیها نشان
داده است که فوتبال و دوش تاثیر کمی بر کاهش احتمال مرگ دارند.انجام
ش تنیس به صورت مداوم باعث کاهش احتمال مرگ در تمامی ســنین
ورز 
میشود
مدیر این تحقیقات در این باره میگوید :این اولین مطالعاتی است که میزان
تاثیر ورزشها بر کاهش احتمال مرگ را بررســی میکند .بررسیها نشان
داده است که بایسیکلســواری  ۱۵فیصد ،آب بازی  ۲۸فیصد ،ایروبیک ۲۷
فیصد و تنیس  ۴۷۷فیصد از احتمال مرگ میکاهند.
هر کدام از این ورزشها نیازهــای فیزیولوژیک خاصی را ایجاد میکنند و
فواید جسمی و ذهنی مختلفی دارند.
مدیر این تحقیقات در ادامه افزود :به صورت کلی فعالیت فیزیکی با کاهش
احتمال بیماریها همراه است .اگر ورزش خاص انجام میدهید آن ورزش را
ادامه دهید .ما نمیگوییم که حتما ورزش خود را تغییر دهید و تنیس بازی
کنید.

