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تاریخ حقانیت سیاست مرکل در قبال مهاجران را ثابت میکند
ژان کلــود یونکر ،رئیس کمیســیون اتحادیه اروپا
انتقادها از انگال مرکل صدر اعظم آلمان در ارتباط به
سیاست او در قبال مهاجران را رد کرده است .او چند
روز قبل از نشست ســران اتحادیه اروپا راجع به این
بحران چنین موضع میگیرد.
ژان کلود یونکر ،رئیس کمیســیون اتحادیه اروپا از
موضع گیری انگال مرکل در بحــران مهاجرت دفاع
کرده و به روزنامه آلمانی «بیلد» گفته است که تاریخ
حقانیت سیاست او را ثابت خواهد کرد.
انگال مرکل به دلیل سیاســت درهای بازش در قبال
مهاجران با موجــی از انتقادها نه تنها در آلمان بلکه
در اروپا مواجه است .حتی او گاهی با مخالفت برخی
اعضای احزاب ایتالفی خودش مواجه بوده است.
یونکر به روزنامه «بیلد» گفت« :سیاستهای که او و

من در بحران مهاجرت در اروپا به پیش میبریم ،غالب
میشــوند .این یک قوت سیاسی است که میگوییم
«ما میتوانیم» .هر چیز دیگر تســلیم شدن در برابر
عوامگرایان است».
یونکر با افزودن این که اجرایی شدن همه اقدامهای
اتحادیه اروپا به زمان نیاز دارد ،تاکید کرد که نخستین
موفقیتهای اروپا در پالیســیاش در قبال مهاجرت
قب ً
ال قابل دید اند.
او از حکومت ترکیه سپاسگزاری کرد که با تصمیمهای
جدیدش شــمار کمتری از پناهجویان وارد اروپا شده
اند .عالوه بر آن ،یونان از هر  10مهاجر نشان انگشت
 9تن از آنها را ثبت کرده اســت ،در حالی که در ماه
سپتمبر تنها نشان انگشت هشت درصد مهاجران را
گرفته بود( .دویچه وله)

اوباما :ترامپ
رئیس جمهور نخواهد شد

باراک اوباما رئيس جمهــور آمریکا می
گوید دونالد ترامپ که برای کسب نامزدی
حزب جمهوری خــواه در انتخابات تالش
می کند رئیس جمهور نخواهد شــد چون
ریاست جمهوری «یک شغل جدی است».
آقای اوباما سه شنبه گفت« :من همچنان
بر این باورم که آقای ترامپ رئیس جمهور
نخواهد شد .علتش این است که من ایمان
زیادی به مردم آمریکا دارم».
آقای ترامپ که یک سرمایهدار میلیاردر
است هم اکنون در میدان رقابت جمهوری
خواهان پیشتاز است.
او در انتخابــات مقدماتی نیوهمپشــایر
برنده شــده و در نظرسنجی ها در ایالت
کارولینای جنوبی که روز شنبه رای گیری
خواهد کرد پیشتاز است.
آقای اوباما که در اجالس اقتصادی آســه
آن در کالیفرنیا اظهار نظر می کرد با سوال
خبرنگاران در مورد چشم انداز موفقیت
آقای ترامپ روبرو شد.

آقای اوباما گفت کــه رای دهندگان او را
انتخاب نخواهند کرد چون «آنها تشخیص
می دهند که ریاست جمهوری یک شغل
جدی است».
او گفت« :ریاســت جمهــوری مثل کار
مجریان برنامه های تلویزیونی نیســت،
تبلیغات نیســت ،بازاریابی نیســت ،کار
سختی است .برآورده کردن امیال شخصی
یا انجام کارهایی نیست که شما را به صدر
اخبار ببرد ».آقای ترامپ در پاســخ گفته
اســت که «انتقاد رئيس جمهوری که با
کارهایش آسیب زیادی به کشور رسانده
را تعریف و تمجید قلمداد می کند».
حمالت این هتل ســاز اهل نیویورک به
آقای اوباما ســابقه طوالنی دارد .او زمانی
از رئیس جمهور آمریکا خواسته بود ثابت
کند که متولد آمریکاست.
او همچنین در طول مبارزات فصل جاری
همواره با سخنان جنجال برانگیز خبرساز
شده است( .بی بی سی)

طرح «حمله سایبری آمریکا
به ایران» در صورت شکست
مذاکرات اتمی

به نوشــته «نیویورک تایمز» آمریکا طرحی را برای
حمله سایبری به زیرســاختهای ایران آماده کرده
بود تا در صورت شکســت مذاکرات هستهای به اجرا
گذاشته شــود .دفاع ضدهوایی ،شبکه برقرسانی و
ارتباطات ایران اهداف اصلی این حمله بودند.
وجود طــرح محرمانهای برای حملهی ســایبری به
زیرســاختهای حیاتی زمانی مطرح شــد که فلم
مســتند «روزهای صفر» ســاخته «الکس گیبنی»
کارگردان و فلمســاز آمریکایــی در برنامه نمایش
جشــنواره فلم برلین (برلیناله) قرار گرفت .موضوع
فلم «روزهای صفر» عملیات گســترده سایبری علیه
تاسیسات اتمی ایران است .این فلم ادعا میکند که
بدافزار «استاکسنت» که در سال  ۲۰۱۰شناسایی شد

و بخشی از تاسیسات غنیسازی ایران را مختل کرد،
تنها بخش کوچکی از یک عملیات گسترده سایبری
علیه ایران بوده اســت .روزنامه نیویورکتایمز روز
سهشــنبه ( ۱۶فبروری) در گزارشی درباره «روزهای
صفر» نوشت ،براساس این فلم و گفتههای مقامهای
نظامی و اطالعاتی ،دولت آمریکا طرحی را آماده کرده
بود تا در صورت شکست تالشهای دیپلماتیک برای
مهار برنامه هستهای ایران ،تاسیسات اتمی این کشور
را هدف حمله سایبری قرار دهد.
نیویورکتایمز در عینحال نوشــته است در جریان
تهیه گزارشی درباره مستند «روزهای صفر» به وجود
برنامهای به نام «نیترو زئــوس» در دولت آمریکا پی
برده که اهداف آن فراتر از تاسیسات هستهای ایران
بوده است( .دویچه وله)

الوتزی گران قیمتترین فوتبالیست
جهان شد

اسکوئل الوتزی با امضای قرارداد با تیم هبی چین به گران
قیمتترین بازیکن جهان تبدیل شده است .به طوری که
بیش از  22میلیون پوند برای یک ســال و نیم حضور به
جیب خواهد زد.
به نقل از روزنامه سان ،ورود چینیها به عرصه فوتبال کم
کم باعث شده این رشته ورزشی شکل تمسخرآمیزی به
خود بگیرد .انقالبی که سوپرلیگ چین در فوتبال جهان به
وجود آورده باعث شــده بازیکنانی مثل مارتینز ،تکسیرا
و رامیرس هر کدام با ارقام نجومــی به این لیگ بروند و
اکنون نیز اســکوئل الوتزی با قراردادی کالن راهی لیگ
چین شده است.
الوتزی در جنوری پیشــنهاد پیوســتن به چلسی را رد
کرد و طبق ارقام منتشــر شده او اکنون گران قیمتترین
بازیکن جهان شده و با قراردادی یک و نیم ساله قرار است

هفتهای  400هزار پوند دریافتی داشــته باشد و در تاریخ
قراردادش میتواند بیش از  22میلیون پوند به خانه ببرد.
اگر بیشتر بخواهیم ریز شــویم ،او به ازای هر  15دقیقه
بازی برای تیم هبی چیــن  600پوند دریافت خواهد کرد
که برای این بازیکن  30ســاله رقم بسیار باالیی است که
به هیچ وجه در فوتبال اروپا نمیتوانســت به آن برسد و
حاال او توانســته لقب گرانقیمتترین بازیکن را به خود
اختصاص دهد .او قرار است در تیم هبی با ژروینیو بازی
کند که قبال در تیم آرسنال و رم ایتالیا بازیهای خوبی از
خود نشان داده بود.
پنجره نقل و انتقاالت لیگ چین هفته آینده بسته میشود
و ممکن اســت بازیکن جدیدی به این لیگ اضافه شود.
همچنین باشگاه شنهوا قرارداد تیم کیهیل استرالیایی را
فسخ کرد.

ردنپ :حضور مورینیو در منچستریونایتد
قطعی است

هــری ردنــپ میگویــد :حضــور ژوزه مورینیــو در
منچستریونایتد برای سال آینده قطعی است و این مربی از
تابستان هدایت شیاطین سرخ را به عهده خواهد گرفت.
در حالی که منچســتریونایتد این فصل با هدایت لوییس
فانخال نتایج خوبی کســب نکرده مدیــران این تیم به
دنبال حضور مورینیو ســرمربی برکنار شــده چلسی در
فصل آینده هستند.
در این بین هری ردنپ ادعــا کرده که حضور مورینیو در
منچستریونایتد قطعی اســت و او از این امر آگاهی کامل
دارد .سرمربی سابق تاتنهام ادعا کرد که حضور فانخال
در منچســتر یک فاجعه برای این مربی هالندی و باشگاه

منچستر بوده و او در تابستان جای خودش را به مورینیو
خواهد داد.
ژوزه مورینیو از دســمبر  2015که از چلسی برکنار شد
تاکنون بیکار بوده و صحبتهای زیادی درباره حضور این
مربــی در تیمهایی چون رئال مادرید ،اینترمیالن و پاری
سن رژمن به گوش رسیده است.
ردنپ درباره این موضوع گفت :فانخال نتوانست خودش
را در منچســتر جا بیندازند .این یــک فاجعه برای او و
باشگاه بوده اســت .من از طریق افرادی که می شناسم
فهمیدم که قــرارداد مورینیو با منچســتریونایتد برای
تابستان قطعی است.

رئیس جمهوری اوکراین
از نخست وزیر خواست که
استعفا کند

پترو پوروشــنکو ،رئیــس جمهوری
اوکراین از آرسنی یاتسنیوک ،نخست
وزیر این کشور خواســته است که از
ســمت خود کنارهگیری کند .او گفته
است که نخســت وزیر حمایت ائتالف
حاکم را از دست داده است.
اما آقای پوروشنکو در عین حال گفته
اســت که انتخابات زودهنگام برگزار
نخواهد شد.
دولت آقای یاتســنیوک به دلیل کندی
انجام اصالحات مورد انتقاد قرار گرفته
و با اتهامات فساد رو به رو است.
دولــت های غربی از اســتعفای چهره
های اصالح طلب از دولت اوکراین ابراز
نگرانی کرده انــد .تظاهرکنندگان در
اعتراض به سیاست های دولت در خارج
پارلمان در کیف جمع شــده اند .آقای
پوروشــنکو در بیانیه ای گفت «واضح»
است که نیاز برای «تجدید نظر کامل در

واکنش جالب زالتان
درباره ماندن یا جدایی از
PSG

کاپیتان سویدنی پاری سن ژرمن می گوید واکنش جالبی
در مورد خبرهای خروجش از این تیم داشــت .به نقل از
رویترز ،زالتان ابراهیموویچ در دیدار برابر چلسی عملکرد
خوبی از خود نشان داد و موفق شد گل نخست بازی را از
روی ضربه آزاد به ثمر برساند .کاپیتان پاری سن ژرمن
از عملکرد خود و هم تیمی هایش راضی به نظر میرسد.
او بر این باور اســت که اگر این تیم فرانسوی بتواند در
دیدار برگشــت هم همین عملکرد را از خود نشان دهد،
به دور بعد راه پیدا خواهد کرد .زالتان گفت :بازی بسیار
خوبی بود .اگر در دیدار برگشت هم همین عملکرد را از
خود نشان دهیم ،به دور بعد راه پیدا می کنیم .آنگونه که
دوست داشــتم ،بازی کردیم و پیروز هم از میدان خارح
شدیم .چلسی هم چند فرصت خوب داشت و در نهایت
از یکی از آنها اســتفاده کرد .کاپیتان پاری سن ژرمن
ادامه داد :نیمه نخست بسیار سریع بود .با گلی که به ثمر
رساندیم ،لحظه خوبی را برای هواداران خود خلق کردیم
اما بعد از گل چلسی شرایط تغییر کرد .بسیار خوشحالیم
که در نهایت موفق شــدیم پیروز این بازی بزرگ و زیبا
باشیم .چلســی تیم قوی و خطرناکی است .نباید فریب
نتایج ضعیــف این تیم در لیگ جزیــره را خورد .لیگ
قهرمانان اروپا یک رقابت متفاوت اســت و فرق زیادی با
دیگر رقابت ها دارد .زالتان درباره این ســوال که آیا در
پاری سن ژرمن باقی خواهد ماند یا اتفاق دیگر می افتد
نیز گفت :اتفاق بزرگی رخ خواهد داد .تنها می توانم این
را بگویم.

کابینه» وجود دارد.
او افزود« :کابینــه اعتماد ائتالف را از
دست داده اســت» .آقای پوروشنکو
در ادامه گفت« :برای بازگرداندن این
اعتماد درمان کافی نیســت .باید به
جراحی متوسل شــد ».وی افزود که
کابینــه جدید را می تــوان از ائتالف
پارلمانی موجود تشــکیل داد .میزان
محبوبیت آقای یاتســنیوک به دلیل
کشــمکش های جناحی در کابینه و
اتهامات فساد پائین آمده است .ایواراس
آبراماویچوس ،وزیر اقتصاد اوکراین که
غرب او را اصالح طلب کلیدی می داند،
اخیرا در اعتراض به بــی نظمی مالی
اســتعفا کرد .صندوق بین المللی پول
تهدید کرده است که اگر دولت اوکراین
برای انجام اصالحات اقدام نکند کمک
های مالی خود را به این کشور متوقف
می کند( .بی بی سی)

کاپیتان منچســتریونایتد به مدت دو ماه از میادین دور
خواهد بود .در حالی که کاروان تیم فوتبال منچستریونایتد
عصر دیروز برای برگزاری بازی رفت مرحله نخست حذفی
لیگ اروپا به دنمارک سفر کرد تا با تیم میتیلند این کشور
بازی کند ،وین رونی به دلیل مصدومیت در میان بازیکنان
یونایتد حضور نداشت .رسانههای انگلیسی اعالم کردند
که کاپیتان باتجربه یونایتد به دلیل مصدومیت از ناحیه
لیگامنت زانوی خود ،حداقل دو ماه از میادین دور خواهد
بود که این میتواند خبر بســیار بدی برای هواداران این
تیم و بویژه لوئیس فان خال باشد که تیمش در این فصل
با سریالی از مصدومیتهای متعدد بازیکنان مواجه بوده
است .پس از مصدومیت بازیکنانی مثل لوک شاو ،اشلی
یانگ ،والنسیا ،دارمیان ،فیل جونز و شواین اشتایگر این
آسیب دیدگی میتواند امیدهای شیاطین سرخ را برای
صعود به لیگ قهرمانان اروپا و رسیدن به جمع  4تیم برتر
لیگ جزیره بیش از پیش کمرنگ کند .اوایل هفته بود که
فان خال پس از شکست یونایتد در خانه ساندرلند مدعی
شد دیگر رسیدن به لیگ قهرمانان از طریق لیگ انگلیس
بسیار دشوار شده و برای ما قهرمانی در لیگ اروپا برای
رســیدن به لیگ قهرمانان در اولویت است .رونی با این
آسیب دیدگی چند بازی مهم یونایتد در هفتههای آینده

یک بازرگان ترک در ایتالیا پروندهای را علیه بالل اردوغان
به جریان انداخته که بر اســاس آن او متهم به پولشویی
شده است .رسیدگی به این پرونده آغاز شده ،اما در مراحل
اولیه قرار دارد.
پرونــده بــال اردوغان ،فرزنــد رجب طیــب اردوغان
رئیسجمهور ترکیه ،در ایتالیا به اتهام پولشــویی تحت
رسیدگی اســت .این خبر را «برخی منابع حقوقی» اعالم
کردهاند .به گزارش خبرگزاری آلمان و به نقل از خبرگزاری
«انسا» ایتالیا ،دفتر ســارنوالی بولونیا در حال رسیدگی به
ادعاهای یک بازرگان ترک است که میگوید بالل اردوغان
با مبلغ هنگفتی پول نامشروع به ایتالیا وارد شده است.
بالل اردوغان ،پسر  ۳۴ســاله طیب اردوغان ،گفته است
که بــه همراه خانوادهاش به منظــور تکمیل دوره دکترای
خود در یکی از شعبات دانشــگاه جان هاپکینز در ایتالیا
به آنجا نقل مکان کرده اســت .دفتر سارنوالی بولونیا به
تماس خبرگزاری آلمان پاســخ نداده است ،اما وکیل آقای
مراد هاكان اوزان ،بازرگان ترک ،گفته اســت که او شکایت
را تنظیم کرده اســت .یک منبع دیگر نیز اعالم کرده که
رسیدگی به شــکایت مطرحشده اکنون آغاز شده است .با
اینهمه این منبع گفته است که رسیدگیها در مراحل اولیه
قرار دارند( .دویچه وله)

شورای امنیت از حمالت
ترکیه به کردهای سوریه ابراز
نگرانی کرد

شورای امنیت ســازمان ملل از مداخله نظامی ترکیه علیه
نیروهای کرد سوری ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش آسوشــیتدپرس رافائل رامیرز ،رئیس دورهای
شــورا و نماینده ونزوئال ،به خبرنگاران گفت« :همه اعضای
شــورای امنیت موافقند که از ترکیــه بخواهیم از قوانین
بینالمللی تبعیت کند».
والدیمیر ســافرونکف ،سفیر روسیه در ســازمان ملل از
کشــورهای نزدیک به ترکیه خواســت که به دولت ترکیه
بگویند «رفتار نامناسبش در سوریه را متوقف کند».
ارتش ترکیه روزهای شنبه و یکشنبه مواضع نیروهای کرد
سوری را در شمال حلب زیر آتش توپخانه گرفت .عربستان
ســعودی نیز جنگندههای خود را در ترکیه مستقر کرده
است و احتمال آن میرود که دو کشور مستقیما وارد جنگ
داخلی ســوریه بشوند .به جز روســیه که پشتبیان ارتش
سوریه است ،ائتالفی به رهبری آمریکا هم در شمال سوریه
مواضع گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) را زیر حمالت
هوایی میگیرد .به تازگی هالند هم به این ائتالف پیوســته
است .در همین منطقه نیروهای کرد یگانهای مدافع خلق
(یپگ) علیه پیکارجویان اسالمگرا پیروزیهایی به دست
یپگ با حزب کارگران کردستان (پکک)
آوردهاند .رابطه 
مایه نگرانی ترکیه است .نیروهای نظامی ترکیه در ماههای
اخیر وارد جنگی در مناطق کردنشین این کشور شدهاند.
خبرگزاریهای غربی از قول یک مقام ترکیه که به شــرط
فاش نشــدن نامش مصاحبه کرده نقل کردهاند که ترکیه
بحث آغاز عملیات زمینی را با آمریکا و دیگر کشــورهای
غربی در میان گذاشــته اســت .محمدجواد ظریف ،وزیر
خارجه ایران نیز مداخله بیشــتر کشــورهای خارجی در
سوریه را «خطرناک» خوانده است( .بی بی سی)

دونده ماراتن  40ساله آمریکایی در
المپیک ریو شرکت میکند

مــب کفلزیگی ،دونده  40ســاله دوی ماراتن از آمریکا
توانست سهمیه المپیک  2016ریو را کسب کند.
به نقل از سایت ریو  ،2016کفلزیگی یک پناهنده از آفریقا
به آمریکا است .او قهرمان ماراتن بوستن و نیویورک بوده
است.
کفلزیگی مســنترین دونده ماراتن آمریکا است که در
بازیهای المپیک شــرکت کرده است .ریان المپا یکی از
دوندگان ســابق آمریکا در این باره گفت :او یک ابرمرد
است این غیر عادی است که یک ورزشکار در این سن با
انگیزه بماند ،از تمرین لذت ببرد و در مسابقات اینگونه
ظاهر شــود .این یک در میلیون اتفــاق میافتد .مایکل

سامپائولی سرمربی تیم
ملی فوتبال قطر در
جام جهانی 2022

دوری دو ماهه رونی شوک
بزرگ به فان خال و یونایتد

پسر اردوغان در ایتالیا به
پولشویی متهم شد

سرمربی ســابق تیم ملی فوتبال چیلی قرار است که
در جام جهانی  2022هدایــت تیم ملی فوتبال قطر را
برعهده گیرد؛ این خبری است که رسانههای عربی به
نقل از دیلی میرر نوشتند .به نقل از البیان ،رسانههای
عربی به نقل از دیلی میرر نوشتند که سران فدراسیون
فوتبال قطر با خورخه سامپائولی ،سرمربی سرشناس
ارجنتینی به توافق نهایی رسیدهاند تا این مربی در جام
جهانی  2022هدایت تیم ملی قطر را بر عهده گیرد.
ســامپائولی بعد از این که توانست با تیم ملی فوتبال
چیلــی عنوان قهرمانی در کوپا آمهریکا را به دســت
آورد از این تیم جدا شد و حاضر نشد که قرارداد خود
را تمدیــد کند .او از تیم النصر عربســتان و چند تیم
سرشــناس اروپایی دیگر پیشنهاد دارد و این احتمال
بسیار زیاد است که او هدایت قطریها را در جام جهانی
 2022بر عهده گیرد .قطــر میزبان جام جهانی 2022
اســت و تالش زیادی میکند تا در این رقابتها نتایج
خوبی به دست آورد.

جردن و وین گرتزکی نیز چنین ورزشکاران بودند.
کفلزیگی توانست در سن  12ســالگی هر مایل را در 20
ثانیــه بدود مربی تربیتبدنی مکتــب به او گفته بودکه
روزی یک دونده المپیکی میشــود .او در آن سن حتی
اطالع نداشت که بازیهای المپیک چیست.
کفلزیگی از ســوی رییس جمهور آمریکا به ناهار در کاخ
سفید دعوت شده بود .او تنها دونده آمریکایی است که
توانسته است در دو مسابقات ماراتن بزرگ قهرمان شود
و مدال المپیک نیز بگیرد .او اعالم کرده است که به این
زودیها از مسابقه دادن دســت نمیکشد او در این باره
گفت :نباید به این راحتی کنارهگیری کرد.

سرنا ویلیامز از مسابقات
اوپن قطر کنارهگیری کرد

ســرنا ویلیامز اعالم کرد به دلیل ابتــا به آنفوالنزا،
مسابقات اوپن قطر را از دست میدهد.
به نقل از یورو اســپورت ،ســرنا ویلیامز در مسابقات
دوحه ســال  2013به فینال رسید اما بازی فینال را به
ویکتوریا آزارنکا واگذار کرده بود .او امسال نمیتواند
در این مسابقات شرکت کند.
سرنا ویلیامز در اینباره گفت :متاسفانه باید از مسابقات
اوپن قطر کنارهگیری کنم زیرا به آنفوالنزا مبتال شدم
و نمیتوانم  100درصد انرژی خود را برای بازی بگذارم.
باید از این زمان برای ریکاوری استفاده کنم .با این حال
امیدوارم دوباره به دوحه بازگردم و هوا دارانم را ببینم.
سرنا ویلیامز  34ساله ،هفت ه گذشته نیز اعالم کرده بود
بازیهای قهرمانی دوبی را نیز از دست میدهد .ویلیامز
بعد از مسابقات اوپن استرالیا تاکنون در هیچ مسابقاتی
حاضر نشده است .او در فینال مسابقات اوپن استرالیا
مغلوب آنجلیک کربر شد.
ی بازو در این
ماریا شــاراپووا نیز به دلیل آسیبدیدگ 
مسابقات حضور پیدا نمیکند.

