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اوالند :خطر جنگ میان روسیه و ترکیه وجود دارد

فرانسوا اوالند ،رئیسجمهوری فرانســه هشدار داده است که خطر بروز جنگ میان
روسیه و ترکیه بر سر سوریه وجود دارد.
آقای اوالند در مصاحبه با یک رادیو فرانسوی گفته است که با حضور بیشتر ترکیه در
بحران سوریه خطر چنین جنگی وجود دارد.
رئیسجمهوری فرانســه گفته است تنشها میان روســیه و ترکیه افزایش یافته و
گفتوگوها باید از سر گرفته شوند و بمبارانها متوقف شوند.
فرانسوا اوالند در مصاحبه خود با رادیوی فرانسوی گفته است که روسیه باید دست از
حمایت خود از بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه بردارد.
روســیه در بحران سوریه از بشار اســد حمایت میکند .حمالت جنگندههای روسیه
یکی از مهمترین دالیل پیشرفتهای اخیر نیروهای سوریه در جنگ با شورشیان بوده
است .پیشروی نیروهای بشار اســد در حلب و به خصوص در نزدیکی مرز با ترکیه و
همچنین موفقیت نیروهای کرد سوریه در این منطقه باعث نگرانی دولت ترکیه شده
است.
ترکیه طی چند هفته اخیر بارها مواضع نیروهای کرد ســوریه را هدف قرار داده و گفته
است اجازه نخواهد داد این نیروها ،کنترل نواحی مرزی را در دست بگیرند( .بی بی سی)

صادرات اسلحه آلمان به
 7.5میلیارد یورو افزایش
یافته است

زیگمار گابریل ،وزیر اقتصاد آلمان وعده
سپرده است تا در صدور اسلحه ،به ویژه
سالح سبک قیودات بیشتری وضع کند.
این در حالی اســت کــه ارزش صادرات
سالح آلمانی به  7.5میلیارد یورو در سال
 2015افزایش یافته است.
زیگمار گابریل ،معاون صدراعظم آلمان و
وزیر اقتصــاد روز جمعه به خبرنگاران در
برلین گفت که آمار منتشــر شده اخیر
درباره صاردات سالح «هم نکات روشن و
هم نکات تاریکی» دارند.
آمار منتشر شــده نشان می دهند آلمان
در ســال  ،2015بــه ارزش  7.5میلیارد
یورو سالح فروخته اســت که این شمار
در مقایسه با سال گذشته آن ،افزایش 50
درصدی را نشان می دهد .آلمان یکی از
چهار کشــور بزرگ صادرکننده سالح در
جهان است؛ اما گابریل که ریاست حزب

«سوسیال دموکرات آلمان» را نیز بر عهده
دارد ،وعده ســپرده تا سیاست صادرات
سالح را محدودتر بسازد؛ به ویژه در قبال
صادرات به منطقه خاورمیانه .گابریل گفت
که در گذشته به دلیل تمایل زیاد به سود
حاصل از صنعت اسلحه ،به مقررات صدور
اســلحه چندان توجه صورت نگرفت .در
آلمان ،وزارت اقتصاد باید صدور اسلحه را
تایید کند و بر اســاس خط مشی سیاسی
خود باید حقوق بشر را نیز در نظر بگیرد.
در این خط مشــی آمده است که سالح
سبک آلمانی باید به مناطق بحرانی صادر
نشوند .اما یک نکته هشداردهنده وجود
دارد« :به خاطــر منافع خارجی و امنیتی
ویژه» این مسئله امکان دارد .در گذشته،
تصمیمات برای صادرات اسلحه غیرشفاف
بود و حکومت آمار صدور اسلحه را منتشر
نمی کرد( .دویچه وله)

عربستان به شورشیان
سوری موشکهای
زمین به هوا میدهد

هواپیماهای جنگی روســیه و رژیم اسد بدون هیچ
مانعی مواضع شورشیان ســوری را بمباران میکنند.
تحویل موشــکهای زمین به هوا میتواند این وضعیت
را تغییر دهد .عربستان سعودی از تحویل موشکهای
زمین به هوا حمایت میکند .عادل جبیر ،وزیر خارجه
عربســتان در مصاحبه با هفتهنامه آلمانی اشپیگل
گفته است که کشورش قصد دارد موشکهای زمین به
هوا در اختیار اپوزیســیون میانه رو مخالف اسد قرار
دهد .این موشکها قادرند هلیکوپترها و هواپیماهای
جنگی رژیم بشار اسد را سرنگون کنند.
وزیر خارجه عربســتان تاکید کــرد« :تحویل این
موشکها توازن قدرت را در سوریه تغییر خواهد داد،
درست مثل زمانی که توازن قوا را در جنگ افغانستان
(دوره اشغال توسط شوروی سابق) تغییر داده بود».
هواپیماهای جنگی روســیه و رژیم ســوریه هر روز
مواضع شورشــیان را بویژه در شمال غربی کشور و
در اطراف شــهر محاصرهشده حلب بمباران میکنند.
مخالفین رژیم اســد در مقابل برتری نظامی مسکو و
بمباران هواپیماهای جنگی روسیه ناتوانند.
جبیر در مصاحبه خود با اشپیگل تاکید کرد که روسیه
با مداخله خود قادر نیست رژیم اسد را در درازمدت
حفظ کند .بشار اسد باید کنارهگیری کند تا آغاز یک
روند سیاســی در سوریه را ممکن سازد .گزینه دیگر
به گفته جبیر این اســت که جنگ سوریه ادامه یابد
تا اسد شکست بخورد .وزیر خارجه عربستان تصریح
کرد که کشورش آماده اســت در صورت درخواست
کشــورهای ائتالف تحت رهبری آمریکا علیه گروه
دولت اسالمی (داعش) در سوریه وارد عمل شود.
خبرگزاری رویترز پیش از این با اســتناد به اظهارات
دو تن از فرماندهان شورشی ســوری گزارش داده
بود که مخالفین بشار اسد از دولتهای خارجی حامی
موشکهای زمین به زمین از نوع گراد « »Gradتحویل
گرفتهاند( .دویچه وله)

انتخابی کریکت آسیا؛

افغانستان عمان را شکست داد

تیم ملی کریکت افغانســتان در دومین دیدار خود در
مرحله راهیابی به مســابقات قهرمانی آســیا ،عمان را
شکست داد .در قرعه کشــی اول بازی قرعه به نفع تیم
عمان افتاد و این تیم بازی را با توپزنی آغاز کرد.
عمان با از دست دادن چهار توپزن در  ۲۰دوره توانست
 ۱۶۳دوش بدست آورد .دور بعدی افغانستان توپزنی را

آغاز کرد و با از دســت دادن  ۷توپزن توانست حریف
خود را شکست دهد و  ۱۶۸امتیاز بدست آورد.
نور علی زدران ،بازیکن افغان توانست  ۶۳امتیاز کشورش
را به پیروزی برســاند .مســابقات قهرمانی کریکت ٢٠
دورهای آسیا از تاریخ  ٢٤فبروری تا  ٦مارچ در بنگالدش
برگزار میشود( .بی بی سی)

جاناتان ادواردز :بولت برترین ورزشکار
تاریخ جهان است

رکورددار پرش ســه گام جهان اعالم کرد یوسین بولت
بهترین ورزشــکار تاریخ ورزش اســت .به نقل از یورو
اســپورت ،بولت قصد دارد در المپیک ریو نیز هت تریک
کند .او در المپیک پکینگ و المپیک لندن توانســته بود
در رشتههای  100متر 200 ،متر و چهار در  100متر قهرمان
شــود .جاناتان ادواردز ،مدال طــای المپیک ،جهانی،
مســابقات قهرمانی اروپا و مسابقات مشترک المنافع در
کارنامه خود دارد.
او معتقد اســت بولت دیگر چیزی بــرای اثبات ندارد و
اکنون هم بهترین و بزرگترین ورزشــکار تاریخ ورزش و
جهان اســت .او در این باره افزود :از نظر من او بهترین
ورزشکار است .نه تنها به خاطر کارایی ورزشیاش ،بلکه
به خاطر شــخصیتش آنچه که برای ورزشــی به ارمغان
آورده است .تا به حال ندیدم کسی با این آرامش و با این
لذت مسابقه دهد او بااستعداد است.
فکر میکنم تنها ورزشــکاری که میتواند در ســطح او
باشد ،کارل لوئیز بوده است.
در زمان او ،دوومیدانی مانند فوتبال جزو ورزشهای اول
این بود .در صورتی که بولت بتواند هت تریک کند ،قطعا

برترین ورزشــکار تاریخ خواهد بود .فکر نمیکنم کسی
بتواند در سطح او باشد .برای من االن هم او بهترین است.
باید محبوبیت او را در کنار ورزشکارانی همچون رونالدو،
مسی و نیمار قرار دارد.
ادواردز افزود :د وومیدانی بســیار خوشــبخت است که
ورزشــکاری همچون بولت را دارد .او به دلیل کارایی و
همچنین شخصیتی که دارد نامش در کنار رونالدو ،مسی
دیگر ورزشــکاران محبوب قرار میگیرد .فکر نمیکنم
بولت دیگری وجود داشته باشد .کسی که بتواند نظر دنیا
را به خود جلب کند با وجود این که ورزشــکاران بسیار
بسیار با استعدادی وجود دارند اما فکر میکنم که کسی
شبیه به او نیست.
بدون او د وومیدانی چه خواهد بود؟ او چراغ روشن ورزش
د وومیدانی اســت .جاناتان ادواردز درباره بازنشستگی
بولت نیز گفت :دوست دارم در مسابقات قهرمانی جهان
 2017در لندن که خودم هم در آنجا حضور دارم بولت را
ببینم اما این حس را دارم که دیگر بدن او ضعیف شــده
اســت .نمیخواهم ببینم که بولت میبازد .هیچ کس نمی
خواست شکست او در پکینگ را نیز ببینند.

اتحادیه اروپا خواستار منطقه
امن در شمال سوریه شد

گفتگوی تلفنی مفصل اوباما و
اردوغان بر سر سوریه و کردها

رجب طیب اردوغان و باراک اوباما ،روسای جمهوری ترکیه
و آمریکا در گفتگوی تلفنی که  ۸۰دقیقه به طول انجامیده
بر سر بحران سوریه و مساله کردها گفتگو کردند.
آنکارا روز جمعه اعــام کرد در این گفتگوی تلفنی ،آقای
اوباما به حق ترکیه برای دفاع از خود اذعان کرده و نسبت
به پیشروی نیروهای مســلح کرد سوری به سوی مرزهای
ترکیه ابراز نگرانی کرده است .این گفتگو پس از آن صورت
گرفت که دیروز ترکیه و واشــنگتن برای ســاعاتی بر سر
مساله مسلح کردن گروههای کرد داخل سوریه دچار تنش
شدند .در حالی که آقای اردوغان آمریکا را متهم کرده بود
که اسلحه در اختیار یگان کردهای مدافعان خلق (یپگ)
قرار داده ،وزارت خارجه آمریکا ضمن رد این ادعا گفته بود
مســتقیما به گروههای کرد داخل سوریه کمک تسلیحاتی
نکرده اســت .همزمان کاخسفید اعالم کرده در این گفتگو
آقای اوباما تاکید کرده است یپگ نباید از پیشرویهای
نیروهای دولتی ســوریه برای گسترش قلمرو تحت کنترل
خود استفاده کند .در همین حال ،آقای اوباما ترکیه را هم به
خویشتنداری دعوت کرده و از آنکارا خواسته به آتشباری
مناطق مرزی سوریه پایان دهد .آمریکا طی ماههای گذشته
به ائتالف گروههای عرب-کرد در داخل ســوریه که علیه
گروه موسوم به دولت اسالمی میجنگند ،از طریق آسمان
یپگ از اعضای این ائتالف است.
سالح رسانده است .
یپگ علیه داعش در داخل سوریه،
حمایت آمریکا از نبرد 
در حالی صورت میگیرد که این گــروه ارتباط نزدیکی با
پکک ترکیه دارد؛ گروهی که آمریکا و ترکیه هر دو آن را
یک ‹گروه تروریستی› میخوانند( .بی بی سی)

داعش به حضور نوجوانان در
عملیات انتحاری میبالد

رهبران  ۲۸کشــور عضو اتحادیه اروپا
خواســتار پایان فوری بمباران شــمال
ســوریه و ایجاد یک منطقه امن برای
اســتقرار غیرنظامیان شدند .آمریکا از
این پیشنهاد حمایت نمیکند و خواستار
پایبندی روســیه به قطعنامه شــورای
امنیت است.
اتحادیه اروپا از تمامی طرفهای درگیر
در جنگ داخلی ســوریه خواســت به
بمباران غیرنظامیان شــمال این کشور
پایان دهند ۲۸ .کشور عضو این اتحادیه
در نشست جمعه شــب در بروکسل به
ویژه خواستار توقف فوری بمباران مسیر
میان شهر حلب تا مرز ترکیه شدند.
صدراعظم آلمان ،آنــگال مرکل پس از
این نشست تأکید کرد« :ما خواستار آن
هستیم که با مذاکره منطقهای مشخص
شــود که غیرنظامیان بداننــد در آنجا
امنیت دارند».
او افزود که این منطقــه امن میتواند
به عنوان مثــال منطقهای در مرز ترکیه

توقف آرسنال مقابل هال
سیتی پیش از دیدار
با بارسلونا

آرسنال نتوانست هال سیتی را در جام حذفی شکست
دهد تا بازی تکراری سرنوشــت تیــم صعود کننده را
مشخص کند.
در دور پنجم رقابتهای جام حذفی انگلیس عصر دیروز
یک دیدار برگزار شــد که آرسنال قهرمان دو دوره قبل
این رقابتها در خانه در حالی برابر هال سیتی به میدان
رفت که این هفته باید در دیداری سخت و تعیین کننده
در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بارسلونا برود.
به همین خاطر آرسن ونگر ســرمربی آرسنال به چند
بازیکن تیمش استراحت داده بود و در نهایت برابر هال
سیتی که در رقابتهای لیگ دسته یک انگلیس حضور
دارد ،به نتیجهای بهتر از تساوی بدون گل دست نیافت.
ونگر در ایــن دیدار بازیکنانی چون ژیرو ،آلکســیس
سانچس ،چمبرلین و پتر چک را روی نیمکت ذخیرهها
قــرار داد و از بازیکن جوانی چــون آیوبی و الننی در
ترکیب خود استفاده کرد که در نهایت به تساوی بدون
گل رسید .به این ترتیب سرنوشت تیم صعود کننده این
بازی هفته آینده در ورزشگاه هال سیتی مشخص خواهد
شد .جایی که آرسنال باید به خانه حریف برود.

باشد .مرکل پیشتر نیز خواستار ایجاد
«نوعی منطقه پرواز ممنوع «در سوریه
شده بود.
صدراعظم آلمان خواستار توافق ائتالف
بینالمللی ضد داعش به رهبری آمریکا،
روســیه و نیروهای بشــار اسد بر سر
منطقهای در شمال سوریه برای ایجاد
منطقه پرواز ممنوع شده بود.
چنین توافقی اما تا کنون حاصل نشده
است .روسیه بر خالف درخواستهای
بینالمللی حمــات هوایی خود را در
سوریه شدت بخشــیده است .با این
حمالت دهها هزار شــهروند ســوریه
به ســوی مرز ترکیه گریخته و آواره
شدهاند.
ترکیه از مدتها پیش خواستار ایجاد یک
منطقه حائل و پرواز ممنوع در شــمال
سوریه است .آمریکا اما از این پیشنهاد
حمایت نمیکند چون نگران اســت که
خود مجبور شود حفاظت از این منطقه
را بر عهده گیرد( .دویچه وله)

به کارگیری افراد کم ســن و ســال بخشی از استراتژی و
جنگ روانی داعش است .نتیجه یک پژوهش نشان میدهد
که «دولت اسالمی» چگونه شماری از نوجوانان را به عملیات
انتحاری اعزام میکند و هیچ تالشی نیز برای پنهان کردن
این موضوع ندارد.
پسری دســتهای پدرش را میبوســد و سوار زرهپوشی
میشود که ماالمال از مواد منفجره است .تنها چند دقیقه
پس از به راه افتادن موتر ،صحنه به هوا رفتن آن در اطراف
حلب دیده میشــود .وقایعی از این دســت ،در فلمهای
ویدئویی-تبلیغاتــی داعش در انترنت کــم به نمایش در
نمیآیند.
نوجوانی که در این عملیات شــرکت دارد ،یکی از  ۸۹فرد
نابالغی است که از اول جنوری  ۲۰۱۵تا پایان جنوری ،۲۰۱۶
جان خود را در سوءقصدهای انتحاری داعش گذاشته است.
این آمار ،بخشــی از نتایج پژوهشی است که مرکز مبارزه
با تروریسم وابسته به آکادمی نظامی وست پوینت آمریکا
منتشر کرد.
در گزارش این مرکز ،تبلیغات سیســتماتیک داعش مورد
ارزیابی قــرار گرفتهاند .از جمله نکات مورد اشــاره آن
اســت که جهادگرایان به خالف ســایر طرفین منازعهها،
هیچ تالشــی به خرج نمیدهند که به کارگیری نوجوانان و
افراد نابالغ در عملیات جنگی را پنهان کنند .برعکس؛ آنها
میکوشند با انتشــار ویدئوهایی از اردوگاههای آموزشی،
مشارکت نوجوانان در درگیریها را هر چه بیشتر به نمایش
بگذارند( ..دویچه وله)

نیمار :دوست دارم رونالدو در بارسا
بازی کند

مهاجم بارسلونا عالقمند به حضور کریستیانو رونالدو در
این تیم است.
به نقل از آس ،نیمار در گفت و گو با  a bolaدرباره رونالدو،
پپ گواردیوال ،ژوزه مورینیو و بارسلونا صحبت کرد.
مهاجم برازیلی بارسا درباره رونالدو بازیکن رئال مادرید
گفت :طرفدار او هســتم .او بازیکن بزرگی است .اگر در
بارســلونا بازی کند ،خیلی خوب اســت .آینده نیمار
مشخص نیست و خبرهایی از حضورش در منچسترسیتی
یا منچســتریونایتد شنیده می شود .پپ گواردیوال فصل
آینده هدایت سیتی را بدســت میگیرد و احتمال دارد
ژوزه مورینیو هم سرمربی یونایتد شود .نیمار درباره این

دو سرمربی اظهار کرد :هر دو را تحسین می کنم .از مدت
ها پیش ،عملکرد آنان را دنبال می کنم اما سرمربی من،
لوییس انریکه است و از بارسلونا دفاع می کنم.
نیمار در ادامه افزود :بارســا تنها به سه مهاجمش ختم
نمی شــود و می توان از این تیم به عنوان یکی از برترین
های تاریــخ فوتبال یاد کرد .بازی در کنار هم تیمی هایم
مرا خیلی سرگرم می کند .بخشی از این تیم بودن باعث
افتخار است.
مهاجم برازیلی در مورد فتــح لیگ قهرمانان و دفاع از
عنوان قهرمانی گفت :تکرار این قهرمانی سخت است .تیم
های بزرگ و خوبی در اندازه بارسلونا وجود دارند.

رونالدو :نیمار میتواند مانند
مسی شود

ســتاره پرتگالی رئال مادرید تاکید کرد عالقه بســیار
زیادی به نیمار دارد و این بازیکن برازیلی میتواند مانند
لیونل مسی شود.
به نقل از سایت کالســیکو مرکاتو ،کریستیانو رونالدو
برای نخستین بار درباره نیمار ،ستاره برازیلی بارسلونا
سخن به میان آورد.
او در گفت و گویی که با یک سایت ایتالیایی داشت ،در
این مورد گفت :نیمار را بسیار دوست دارم .او کمی به من
شباهت دارد .در ابتدا برای سازگار شدن با لیگ فوتبال
اسپانیا کمی مشکل داشت .با این حال اطمینان داشتم
می تواند در اللیگا هم موفق شود و بازیهای درخشانی
را به نمایش بگذارد.
کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتگال درباره این سوال که آیا
نیمار هم می تواند روزی مانند مســی به عنوان بهترین
بازیکن جهان انتخاب شــود نیز پاسخ داد :بله ،او همه
فاکتورهای الزم برای تبدیل شدن به بازیکنی در حد و
اندازه های مسی را دارد.
از ســال  2008تاکنون رقابت زیادی بین مسی و رونالدو
وجود داشته است و توپ طال طی این سالها بین این دو
بازیکن تقسیم شده اســت .مسی پنج بار و رونالدو هم
سه بار این جایزه را بدست آوردند .بسیاری بر این باور
هســتند که نیمار با توجه به توانایی هایی که دارد می
تواند به ســلطه مسی و رونالدو پایان دهد و توپ طالی
فوتبال جهان را کسب کند.

گوتسه بیصبرانه در انتظار کار کردن
با آنچلوتی

ستاره جوان بایرن مونیخ اعتراف کرد بیصبرانه در انتظار
کار کردن با کارلو آنچلوتی است.
به نقل از ســایت گل ،ماریو گوتسه در بوروسیا دورتموند
عملکرد بسیار خوبی داشت و با بازی های درخشانی که
به نمایش گذاشــت ،توجه تیم های بزرگ فوتبال اروپا را
به خود جلب کرد و در نهایت راهی بایرن مونیخ شــد تا
زیر نظر پپ گواردیوال کار کند .او اما نتوانست در این تیم
بازی های درخشانش در دورتموند را تکرار کند.
گوتســه در فصل جاری بازی های زیادی را از دســت
داده است اما اکنون به شــرایط بازی رسیده و می تواند
در دیدار بعدی بایرن به میدان بــرود .او درباره انتخاب
سرمربی جدید بایرن گفت :از همه مربیانی که با آنها کار
کردم ،چیزهای زیادی یاد گرفتم .چه با یورگن کلوپ در

دورتموند و یا یواخیم لوو در تیــم ملی آلمان و چه پپ
گواردیوال در بایرن مونیخ .بایــد اعتراف کنم گواردیوال
با تفکراتی که در سر داشــت ،چیزهای زیادی را به من
یاد داد .با او از نظر تاکتیکی پیشــرفت زیادی کردم .او
ریزترین مســائل را هم زیر نظر دارد و این برایم بسیار
جالب است .ســتاره جوان بایرن مونیخ ادامه داد :درباره
آنچلوتی هم باید بگویم که از خوبی های این مربی بزرگ
چیزهای زیادی شنیدم ،به ویژه از تونی کروس که همواره
بــه نیکی از این مربی بزرگ یاد مــی کند .کروس رابطه
بسیار خوبی با آنچلوتی دارد و امیدوارم من هم بتوانم با
این مربی بزرگ رابطه خوبی داشته باشم .آنچلوتی مربی
بزرگی اســت و کارنامه درخشان او همه چیز را ثابت می
کند .بی صبرانه در انتظار کار کردن با او هستم.

محمد فرح :درباره «زیکا» فکر هم نمیکنم

در حالی که با شیوع زیکا در برازیل نگرانیهای زیادی برای برگزاری بازیهای المپیک وجود دارد ،دونده انگلیسی اعالم
کرد به هیچ وجه به این موضوع فکر نمیکند .به نقل از یورو اســپورت ،با نزدیک شدن المپیک ریو  ،2016اخبار مربوط
به شــیوع ویروس زیکا در برازیل نگرانیهایی را ایجاد کرده است .این ویروس برای زنان باردار خطرناک است و باعث
می شــود نوزادانی با مغزهای نارس به دنیا بیاورند .با این حال ،محمد فرح ،قهرمان دوی جهان امیدوار است بتواند با
خانواد ه در المپیک حضور پیدا کند .او اعالم کرد هیچ نگرانی درباره زیکا ندارد .فرح در این باره گفت :المپیک هر جایی
که برگزار شود ،مهم نیست .میخواهم آن لحظات را با خانواد ه بگذارنم و مهم نیست شرایط چگونه باشد .بسیار هیجان
زده هستم .در لندن یکی از بهترین چیزها این بود که خانوادهام در استادیوم بودند .فرح چهار سال پیش توانست مدال
طالی دوی پنج هزار و  10هزار متر را کسب کند .او در مسابقات قهرمانی جهان  2013و  2015نیز این کار را انجام داد.

