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تهدید اپوزیسیون سوریه:

اتریش  50هزار مهاجر را
بازگشت میدهد

وزارت داخله اتریش اعالم کرده است که در ظرف سه سال
آینده  50هزار پناهجو را به کشورهای اصلی شان بازگشت
میدهد .در این طرح مشــوقهای مالی برای بازگشــت و
افزایش لیست کشــورهای امن در نظر گرفته شده است.
یوهانــا میکل – الیتنر ،وزیر داخله محافظه کار اتریش روز
شــنبه با نشــر اعالمیهای از طرح بازگشت دادن  50هزار
پناهجو خبر داد .این کشور در اوایل جنوری اعالم کرده بود
شــمار مهاجران را که در سال  2015به  90هزار تن رسیده
بود ،در سال  2016به  37500تن محدود میکند .وزیر داخله
اتریش گفته است« :ما همین حاال هم در جمع کشورهایی با
بیشترین موارد اخراج (پناهجویان) هستیم .اما ما این روند
را سریعتر کرده و شمار آنها را افزایش میدهیم ».اتریش
قرار است لیست کشورهای مبدای امن را گسترش داده و
مراکش ،الجزایر ،غنا ،گرجســتان و مغولستان را شامل آن
کند .به این ترتیب ،شانس شــهروندان این کشورها برای
به دســت آوردن پناهندگی در اتریــش به حداقل کاهش
مییابد .همچنین قرار است مهلت ده روزه برای رسیدگی به
تقاضای پناهندگی اتباع کشورهای مبدای امن تعیین گردد.
اتریش فع ً
ال به مهاجرانی که میخواهند به کشــور اصلی
خود بازگشت کنند مشــوق مالی  370یورویی را پیشکش
میکند .براســاس طرح جدید ،اگر این مهاجران در ظرف
ســه ماه بدون انتظار کشیدن و یا استیناف خواهی دوسیه
پناهندگی خود کشــور را ترک کنند ،مشــوق مالی 500
یورویی دریافت میکنند .عالوه بر این ،تعداد هواپیماهایی
که مهاجران را به کشــورهای اصلی شان بازگشت میدهند
نیز بیشتر میشــود .اتریش در نظر دارد کمپاینهای آگاهی
دهی را در کشورهای مبدای مهاجرین آغاز کند( .دویچه وله)

سیاستمدار آلمانی:

پولیس در صورت لزوم به
پناهجویان شلیک کند

فرائوک پتری ،سیاستمدار عوامگرای حزب دست راستی
ای.اف.دی آلمان گفته پولیس این کشور باید اجازه یابد تا
«در صورت لزوم» بــه پناهجویانی که به طور غیرقانونی از
مرز این کشور عبور میکنند ،شلیک کند.
خانم پتری که رهبر حزب راستگرای ‹آلترناتیو برای آلمان›
است به یک نشریه این کشور گفته« :نه این که من خواهان
برخورد خشن باشــم اما مجوز استفاده از اسلحه به عنوان
آخرین راهکار (بــرای جلوگیری از ورود مهاجران) باید در
دسترس پولیس قرار گیرد».
فرائوک پتری که حزبش با یکپارچگــی اتحادیه اروپا هم
مخالف است به روزنامه ‹منهایمر مرگن› گفته« :پولیس باید
مقابل موج ورود مهاجران از مرزهای اتریش را بگیرد و برای
این کار اگر الزم بود از سالح استفاده کند .این چیزی است
که قانون هم تصریح کرده».
این ســخنان با انتقادهای فراوان پولیــس و احزاب چپ
آلمان و همچنین اتحادیه صنفی پولیس این کشــور روبرو
شده است .آلمان در سال گذشته ،بیشترین تعداد پناهجو
را در اروپا پذیرفت .در ســال  ،۲۰۱۵حدود یک میلیون و
 ۱۰۰هزار پناهجو که اغلب از کشورهای جنگزده سوریه و
عراق بودند در آلمان اسکان یافتند .همزمان ،آنگال مرکل،
صدراعظم آلمــان که این روزها با انتقادهای جدی در برابر
سیاســتهای مهاجرتی دولتش روبرو است ،تاکید کرده
بخش اعظم پناهجویان سوری و عراقی پس از اتمام جنگ
به کشورشان باز خواهند گشت( .بی بی سی)

در مذاکرات صلح شرکت نمیکنیم
مذاکرات صلح ژنو ۳همچنــان با تهدیدهای طرفین
برای عدم شرکت روبروست .کمیته عالی اپوزیسیون
سوریه که از سوی عربســتان حمایت میشود گفته
است اگر دنیا نتواند جلوی جنایتهای اسد را بگیرد
مذاکرات را ترک خواهد کرد.
بهرغم شرکت مهمترین گروههای اپوزیسیون سوریه
در مذاکرات صلح ژنو ،این مذاکرات همچنان با خطر
عدم برگزاری روبروســت .کمیته عالی اپوزیسیون
سوریه  HNCتهدید کرده است که در این مذاکرات
شرکت نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،استفان دیمیستورا،
نماینده ویژه سازمان ملل برای سوریه ،ضمن اعالم این
خبر گفته است این گروه پایان دادن به «جنایتهای»
رژیم سوریه را شرط اصلی شرکت در مذاکرات صلح
عنوان کرده است.
هیأت نمایندگی کمیته عالی اپوزیســیون سوریه که
اصلیترین گروه مخالف بشــار اسد است ،روز شنبه

سفر اشتاینمایر به تهران
به قصد میانجیگری میان
ایران و عربستان

وزیر امورخارجه آلمــان قصد دارد با هدف
میانجیگری میان ایران و عربســتان ،هفته
آینده به این دو کشــور ســفر کند .از نظر
او ،بهرغم نقض شــدید حقوق بشر در این
دوکشور ،تنشزدایی در روابط آنها برای ثبات
و امنیت منطقه اهمیت بسیار دارد.
فرانک والتر اشــتاینمایر ،وزیر امور خارجه
آلمان ،هفته آینده رهسپار ایران و عربستان
ســعودی خواهد شــد .هدف او از این سفر
تنشزدایی در مناسبات این دو کشور است.
اشــتاینمایر در این رابطه به روزنامه آلمانی
«ولت ام زونتاگ» گفته اســت« :حتا برای
منافع خودمان هم که شده باید تمام تالش
خود را به کار ببندیم تا این بحران دامنهای
افسارگسیخته پیدا نکند و از امکانات خود

اســتفاده کنیم تا مسیرهای گفتوگو حفظ
شــوند و زمینه برای برقراری اعتماد [میان
ایران و عربستان] فراهم آید».
از نظر وزیر امور خارجــه آلمان ،با هر نوع
تشــدید مجدد بحران میان تهران و ریاض،
آتش طرفین تندتر و یافتن راه حل دشوارتر
میشود .اشــتاینمایر میگوید ،بحرانها و
مناقشههای خونین در خاورمیانه «در ارتباط
مســتقیم با شــکاف عمیق میان شیعیان
و ســنیها ،و نیز رقابت میان عربســتان
سنیمذهب و ایران شیعهمذهب بر سر تسلط
بر منطقه است» .او میافزاید ،یافتن راه حلی
سیاسی برای بحران سوریه نیز «بدون فشار
مشــترک از بیرون و همــکاری قدرتهای
منطقه» امکانپذیر نیست( .دویچه وله)

جوکوویچ برای ششمین بار برنده جام
تنیس اوپن استرالیا شد

نوواک جوکوویچ مرد شماره یک تنیس جهان در مسابقه
نهایی رقابتهای تنیس اوپن استرالیا توانست با پیروزی
بر اندی ماری نفر شماره دو ردهبندی جهانی برای ششمین
بار قهرمان این مسابقات شود.
جوکوویچ از صربســتان در مسابقهای که به جز ست اول
نسبتا پایاپای پیش رفت در سه ست پاپی ماری بریتانیایی
را شکست داد.
او با شش قهرمانی در اوپن استرالیا رکوردار این مسابقات
شــد .این پنجمین شکســت اندی ماری در فینال این
مسابقات است .او در فینال اوپن استرالیا یک بار از راجر
فدرر و چهار بار از جوکوویچ شکست خورده است.
جوکوویچ  ۲۸ساله این بازی را که در ملبورن پارک برگزار
شــد با نتیجه  ۰-۳به سود خود به پایان برد و جایزه یک
میلیون و هفتصد هزار دالری را به دست آورد.

جووکویچ در ست اول توانست با برتری کامل و با نتیجه
 ۱-۶پیروز شود .در دو ست بعدی بازی شانه به شانه پیش
رفت اما جوکوویچ توانســت با نتیجه  ۵-۷و  ۶-۷هر دو
ست را به سود خود پایان دهد.
ماری پس از مســابقه با خنده با توجه به تکرار فینال و
نتیجه آن در سال گذشته گفت« :احساس میکنم یک بار
دیگر هم اینجا بودم».
جوکوویــچ با این پیروزی یازدهمیــن قهرمانی خود در
مســابقات گرند اسلم را جشــن گرفت و با بیورن بورگ
تنیسباز سویدنی و راد لیور استرالیایی همرده شد.
اما هنوز روی امرسون (اســترالیا) با  ۱۲جام گرند اسلم،
پیت سمپراس (آمریکا) و رافائل نادال (اسپانیا) هر یک با
 ۱۴جام و راجر فدرر (سوئیس) با  ۱۷جام باالتر از آنها قرار
دارند( .بی بی سی)

مسی در سال جدید
از خواب بیدار شد
مهاجم بارسلونا در سال  2016آمار گلزنیاش را بهتر کرده
است.
به نقل از آس ،با گذشــت یک ماه از ســال جدید لیونل
مسی به دوران اوج خود بازگشته است و در دو بازی آخر
بارسلونا برابر ماالگا و اتلتیکو مادرید نقشی تعیین کننده
داشــت .آبی اناری ها در این دو دیدار بازی ضعیفی ارائه
دادند .با شروع سال جدید مهاجم ارجنتینی آمار گلزنی
اش را به یک گل در هر بازی رساند.
از زمان شــروع فصل تا پایان دسامبر ،مسی در  18بازی
 13گل به ثمر رساند .در این مدت به علت آسیب دیدگی
زانو نزدیک به دو ماه از میادین دور بود و ســه هفته پس

از بازگشــت پایش به گلزنی باز شد ،اما در سال جدید بر
اساس آمار  6گل در پنج بازی اللیگا به ثمر رسانده است.
او در داربی کاتالونیا مقابل اســپانیول در کورنیا گلی نزد
اما برابر گرانــادا هت تریک کرد .این دیدار چهار بر صفر
پایان یافت .در جشنواره گل برابر اتلتیک بیلبائو یکی از
 6گل را به ثمر رســاند .گل دوم تیمش را مقابل ماالگا زد
تا تساوی با برد عوض شود .او گل تساوی آبی اناری ها را
برابر اتلتیکو مادرید به ثمر رساند .در کوپا دل ری مقابل
اسپانیول دو گل را وارد دروازه حریف کرد .این بازی چهار
بر یک به پایان رســید .در دو دیدار رفت و برگشت برابر
اتلتیک به میدان نرفت.

دیوید کامرون خواستار
تحقیق در مورد تبعیض
نژادی در محاکم بریتانیا شد

دیوید کامرون ،نخســت وزیر بریتانیا از یک نماینده
پارلمان خواسته در مورد ‹نابرابری نژادی در دادگاههای
بریتانیــا› تحقیق کنــد .دیوید لمــی ،از نمایندگان
حزب کارگر بریتانیا در پارلمان این کشــور ،از سوی
نخســتوزیر دعوت شــده ضمن این تحقیق هرگونه
«تبعیض نژادی و ملیتــی» احتمالی در محاکم قضایی
بریتانیا را مســتند کند و تا بهار سال آینده آن را به
دفتر نخســتوزیری و پارلمان این کشور تحویل دهد.
در جریان صدور دستور این تحقیق ،آقای کامرون گفته
دانشگاههای بریتانیا هم باید آمارهای پذیرش و درصد
و مشخصات قومی و نژادی دانشجویان خود را گزارش
کنند .بنا بر گزارش دفتر نخستوزیری بریتانیا ،آمارها
نشان میدهد دادگاههای این کشور برای جرایم مشابه

غیرسفیدپوستها را در  ۶۱درصد موارد گناهکار و به
مجازات زندان محکــوم کردهاند در حالی که این آمار
برای سفیدپوســتان  ۵۶درصد بوده است .روز شنبه
دیوید کامرون ،نخست وزیری بریتانیا ،همزمان با اعالم
این تصمیم گفت« :این غیرقابل قبول اســت که شما
چون سیاهپوستید احتماال شانس بیشتری برای زندانی
شــدن دارید در برابر یک سفیدپوست .ما باید به این
موضوع رسیدگی کنیم و اگر تبعیضی صورت گرفته آن
را از بین ببریم ».قرار است نتیجه این تحقیق و تفحص
بهار سال آینده ( )۲۰۱۷منتشر شود( .بی بی سی)

رونی :فان خال تنها مقصر
نتایج منچستریونایتد نیست

مهاجم منچســتریونایتد به حمایت از لوئیس فان خال
هلندی پرداخت و عنوان کرد او به تنهایی مقصر نتایج
این تیم نیست.
به نقل از ساکرنت ،منچستریونایتد که مدتی است با فان
خال خوب نتیجه نمیگیرد و شایعه برکناری او به گوش
میرسد ،این هفته در جام حذفی موفق شد با نتیجه  3بر
یک دربی کانتی را شکست دهد تا به مرحله بعد راه یابد.
وین رونی کاپیتان منچستریونایتد که چند هفتهای است
روند گلزنی خود را به دســت آورده از بازیکنان این تیم
خواست مسئولیت نتایج تیمشان را قبول کنند .او درباره
این موضوع گفت :عادالنه نیست اگر بگوییم که تنها فان
خال مقصر نتایج منچستریونایتد است .قطعا بازیکنان
هم باید مســئولیت این نتایج را بر عهده بگیرند .این
فقط مربی نیست که باید مورد سرزنش قرار گیرد بلکه
بازیکنان بیشتر مســئول این نتایج هستند .مربی روی
نیمکت مینشیند و بازیکنان هستند که در زمین حضور
دارند و مسئول کسب نتیجه تیمشان هستند و به همین
خاطر در درجه اول اهمیت هستند.
رونی ادامه داد :هر انتقادی باشــد متوجه بازیکنان هم
هست و ما باید با این موضوع کنار بیاییم .منچستر تیمی
است که همیشه به دنبال برد بوده و ما همیشه در بازی
هایمان به دنبال کسب پیروزی هستیم و میخواهیم در
هر دیدار هوادران خود را خوشحال کنیم .خوشحالم که
تیم در چند بازی اخیر روند خوبی داشــته و توانسته به
خوبی عمل کند .ما در بازیهای اخیر آزادیهای بیشتری
در زمین داشتیم و این خیلی به تیم کمک کرده که بازی
های بهتری را به نمایش بگذاریم.

رقابت  3شهر برای کسب
میزبانی ورزشهای آبی
قهرمانی جهان

 3شــهر دوحه قطر ،فوکواوکای جاپان و نانجینگ چین
از امروز رقابت برای میزبانی مســابقات ورزشهای آبی
قهرمان جهانی در ســالهای  2021و  2023را شــروع
خواهند کرد.
به نقل از  ،Inside the gamesهر ســه شهر خود را به
هیات داوری  FINAمعرفی خواهند کرد .ممکن اســت
میزبان مســابقات ورزشهای آبی قهرمان جهانی 2025
نیز انتخاب شود.
این سه دور از مسابقات قرار است در سه شهر آسیایی
برگزار شــوند .مدیر اجرایــی  FINAدر اینباره گفت:
نامزدهای خوبی داریم و خواهیم دید چه خواهد شــد.
ممکن است تا ســه میزبانی را انتخاب کنیم .از آنجایی
که این شهرها تالش زیادی کردند ،احتماال بیشتر از یک
میزبان را انتخاب خواهیم کرد .اینکه تنها یک میزبانی را
تعیین کنیم ،باعث میشود مردم شهرهای دیگر ناراحت
ن دورههای بعدی را انتخاب
شوند .ضمنا اگر از حاال میزبا 
کنیم ،آنها میتوانند بهتر برنامهریزی کنند .فوکواوکای
جاپان ،سومین شــهر بزرگ این کشــور است که در
قســمت جنوب غربی توکیو قرار گرفته و هزار کیلومتر
مربع مســاحت دارد .این شهر در سال  2001نیز میزبان
مسابقات ورزشهای آبی قهرمانی جهان بوده است.

وارد ژنو شد اما همان زمان نیز گفته شد که مشخص
نیست اعضای این هیأت در مذاکرات شرکت کنند.
مذاکرات صلح ژنو ۳از روز جمعــه  ۲۹جنوری آغاز
شد .دیمیســتورا نماینده سازمان ملل در این روز با
نمایندگان دولت بشار اسد در ژنو گفتوگو کرد.
ریاض حجاب ،مدیر کمیته عالی اپوزیسیون سوریه،
که خود به ژنــو نرفته در بیانیهای کــه در ینترنت
منتشر شــده نوشته است« :زمانی که رژیم سوریه به
جنایتهای خود ادامه میدهد ،حضور کمیته عالی در
ژنو توجیهی ندارد».
او که خود پیشــتر در ســال  ۲۰۱۲بــه مدت دوماه
نخستوزیر دولت بشار اسد بود و سپس به مخالفان
پیوست در ادامه سخنانش گفته است که اگر سازمان
ملل و قدرتهای جهانی قادر نیستند به این بیقانونی
دولت سوریه پایان دهند ،کمیته عالی اپوزیسیون از
شــرکت در مذاکرات صرفنظر خواهد کرد( .دویچه
وله)

مقامات قضایی مالزیا :احتماال ۴
میلیارد دالر از صندوق توسعه
ملی مالزیا دزدیده شده است

ســارنوال کل مالزیا مــی گوید که در
تحقیقات جنایی سوئیس در مورد امکان
سرقت پول از یک صندوق تحت کنترل
دولت مالزیا همکاری خواهد کرد.
ســارنوالی ســوئیس اعالم کرد که به
اعتقــاد آنها  ۴میلیــارد دالر اختالس
شده و بخشــی از این مبلغ به حساب
های بانکی شخصی مقامات مالزیا انتقال
یافته است.
تحقیقات سوئیس نجیب رزاق ،نخست
وزیر مالزیا را که مسئول نظارت بر این
صندوق اســت تحت فشــار قرار داده
اســت .اوایل این هفته آقای نجیب از
هرگونه تخلف یا فســاد مالی در ارتباط
با دریافــت  ۶۸۱میلیون دالر از خانواده
سلطنتی سعودی تبرئه شد.
صندوق توسعه ملی ( )1MDBدر سال
 ۲۰۰۹برای انجام برنامه های عمده جدید

اقتصادی و اجتماعی در مالزیا تاسیس
شد .مقامات ســوئیس سال گذشته
اعالم کردند پس از آن که در حساب
های این صندوق بیــش از  ۱۱میلیارد
بدهی انباشته شــد به تحقیق در این
مورد پرداختند.
سارنوال کل ســوئیس گفت« :نشانه
هایی جدی وجــود دارد که مبالغی از
شرکت های دولتی مالزیا اختالس شده
است».
دفتر مایکل البر ،سارنوال کل سوئیس
می گوید بخشی از پول به حساب های
مقامات دولتی ســابق مالزیا و مقامات
دولتی ســابق و فعلی امارات متحده
عربی منتقل شده است.
آقای البر از مقام های مالزیا خواســته
است به همتایان سوئیسی خود کمک
همه جانبه قضایی کنند( .بی بی سی)

جنرال دوستم سه میلیون افغانی به
سه تشکل مختلف ورزشی کمک کرد

همزمان با معرفی رئیس تربیت بدنی کشــور ،معاون اول
رئیس جمهور ســه میلیون افغانی را به فدراسیون های
فوتبــال ،تکواندو و بورد کریکت بخاطر دســتاوردها و
تشویق آنان اهدا کرد .دفتر معاونت اول رئیس جمهور در
خبرنامه یی گفته است که جنرال عبدالرشید دوستم این
مبلغ را به عنوان تحفه اهدا کرده است .فوتبال ،کریکت
و تکواندو از جمله رشته های ورزشی پر طرفدار هستند
که در ســال های اخیر در افغانستان رشد خوبی داشته
و نتایج آن چشــم گیر خوانده شده است .موضوع اهدای
ســه میلیون افغانی به این سه تشکل ورزشی همزمان با
معرفی همایون خیری ،به عنــوان رئیس عمومی تربیت
بدنی کشور اعالم شد .خیری از سوی محمد سرور دانش،
معاون دوم رئیس جمهور معرفی گردید .معاون اول رئیس
جمهور در پیام خود گفته اســت که ورزش افغانســتان
طی ۱۳سال اخیر رشد زیادی داشته است و ورزشکاران

افغان در این مــدت در رقابت های بین المللی و المپیک
جهانی افتخارات زیــادی را کمایی کرده اند و در میادین
مختلف ورزشی پرچم کشــور را به اهتزار در آورده اند.
اما وی ضمن قدردانی از افتخارات وزرشــکاران ،خاطر
نشــان نموده اســت که بروز اختالف و چند دستگی در
میان مسئوالن نهاد های ورزشی در سطوح مختلف ،سبب
افت نتایج افغانستان در مسابقات مختلف ورزشی شد .در
ادامه پیام جنرال دوستم آمده است »:این موضوع سبب
بروز نگرانی رئیس جمهور و شخص من گردیده است و از
این رو مصمم شدیم تا به نابسامانی های موجود در عرصه
ورزش افغانستان پایان بدهیم ».معاون اول رئیس جمهور
تصریح کرده اســت که به این دلیل ،همایون خیری را که
دارای ظرفیت وتوانایی های باالیی در رهبری و مدیریت
اســت ،به سمت ریاســت عمومی تربیت بدنی و ورزش
افغانستان گماشته شد( .پژواک)

حضور بازیکنان مشهور
در خداحافظی رکوبا

یوونتوس با تحقیر کیهوو
موقتا صدرنشین
سری  Aشد

در دیدار خداحافظی آلوارو رکوبا بازیکنان به نامی حضور
خواهند داشت.
به نقــل از مارکا 26 ،مــارچ دیــدار خداحافظی آلوارو
الکساندر رکوبا خواهد بود.
این بازی در ورزشــگاه تیم ناسیونال اروگوئه و در حضور
بازیکنانی همچون کریســتین ویری ،لوئیس فیگو ،خوان
فران ورون برگزار میشود.
گیرمو مارین ،مسئول برگزاری این دیدار گفت :برنامههای
زیادی برای این بازی داریم ،احساسات برانگیخته خواهند
شــد و همچون یک تئاتر خواهد بود .امیدوارم مراسمی
متفاوت را نســبت به بازیهای خداحافظی ســتارگان
فوتبال ببینید.
رکوبا  40ساله اکنون در حال استراحت است و لحظاتش
را در کنار خانواد ه ســپری میکند و فوتبال ساحلی بازی
میکند.

یوونتــوس با پیروزی پرگل مقابل کیــهوو موقتا به صدر
جدول سری  Aصعود کرد.
در ادامه هفته بیســت و دوم رقابتهای سری  Aایتالیا
از ســاعت  15دیروز یک بازی برگزار شد که طی آن تیم
مدعی یوونتوس در خانه کیهوو به میدان رفت و در ادامه
روند پیروزیهای خود میزبان خود را با نتیجه  4بر صفر
شکست داد.
در این بازی شاگردان آلگری از همان ابتدا بازی هجومی
را در دستور کار قرار دادند و خیلی زود به وسیله آلوارو
موراتا ( )6به گل رسیدند .این مهاجم اسپانیایی در دقیقه
 40برتری یــووه را به دو گل رســاند .در نیمه دوم هم
آلکس ســاندرو ( )61و پل پوگبا ( )67دو بار دیگر برای
بیانکونریها گلزنی کردند تا ســه امتیاز این بازی هم به
حساب بانوی پیر ریخته شود.

