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دشواری سازماندهی
بازگشت دادن مهاجران از
یونان به ترکیه

توافــق اتحادیه اروپا با ترکیه در مورد مهاجرین به مرحله
اجرا درآمده اســت ،اما راه عملی برای بازگشــت دادن
مهاجرین از یونان به ترکیه تــا هنوز وجود ندارد .اتحادیه
اروپا برنامه های بلندپروازنه ای در این ارتباط دارد.
در حالی که بازهم مهاجریــن با قایق ها از ترکیه به جزایر
یونان می رسند ،کمیســیون اتحادیه اروپا در بروکسل در
رابطه به چگونگی عملی کردن توافق با ترکیه کار می کند
که یک بخش اصلی آن بازگشت دادن مهاجران تازه وارد از
یونان به ترکیه است.
زمانی که یــک خبرنگار انتقادی از مارگریتس شــیناس،
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا پرسید که آیا بازگشت
دادن مهاجریــن از یونان به ترکیــه در واقعیت قابل اجرا
خواهد بود ،او بــا ناراحتی جواب داد« :ما باید این امر را به
جریان بیاندازیم ،زیرا این تصمیم  28تن از ســران دولت
های عضو ما اســت .ما واقع ًا مصمم هستیم .به این دلیل ما
وقتی برای چنین سواالتی که شما مطرح می کنید ،نداریم».
از روز یکشــنبه توافق اتحادیه اروپا با ترکیه اجرایی شده
است که براســاس آن باید همه مهاجرینی که به یونان می
رســند ،دو باره به ترکیه بازگشت داده شوند .با وجود این
که هر مهاجر حق دارد تا تقاضای پناهندگیاش به صورت
انفرادی بررســی شــود ،اما در یونان از سال ها به این سو
امکانات کافی برای این کار وجود ندارد .از روز جمعه به این
سو نیز این امکانات یک شبه به وجود نیامده است.
به این دلیل جان کلود یونکر ،رئیس کمیســیون اتحادیه
اروپا در قدم اول مارتن فروی ،مامور بلندرتبه را به عنوان
مسئول ویژه در این مورد مقرر کرد( .دویچه وله)

دو میلیون مهاجر در سال
 ۲۰۱۵وارد آلمان شدند

در سال  ۲۰۱۵رکورد جدیدی در آمار آلمان زده شد .در این
سال شمار اتباع بیگانهای که وارد آلمان شدند ،به باالترین
حد خود رسید .تا پایان سال گذشته نزدیک دو میلیون نفر
وارد آلمان شدند.
در سال گذشته نزدیک دو میلیون خارجی به آلمان آمدند.
این داده را اداره فدرال آمار آلمان بعد از برآوردی موقت و
سریع روز دوشنبه ( ۲۲مارچ) در ویسبادن ارائه کرده است.
اداره فدرال آمار آلمان این تعداد مهاجر را باالترین تعداد
از آغاز ثبت دادهها تا کنون برشمرده است .به گفته مقامات
اداره آمار ،بیشــترین تعداد مهاجران بــه آلمان با هدف
پناهجویی به این کشــور وارد شند .از آن جا که در همین
برهه زمانی حدود  ۸۶۰هزار خارجی آلمان را ترک کردهاند،
میتوان گفت که در ســال  ۲۰۱۵حدود یک میلیون و ۱۴۰
هزار نفر برای اقامت به آلمان آمدند که در تاریخ کشــور
بی سابقه است .رای روشنتر شدن مطلب میتوان به این
آمار اشاره کرد :در سال  ۲۰۱۴یک میلیون و  ۳۴۳هزار نفر
وارد آلمان و ۷۶۶هزار نفر از این کشور خارج شدند .در آن
زمان به طور عمده شهروندان سایر کشورهای اروپایی وارد
این کشور شدند ،در حالی که در سال گذشته بیش از همه
شــهروندان غیراروپایی به آلمان رو آوردند .در سال ۲۰۱۵
شمار کسانی که به آلمان مهاجرت کردند  ۴۹درصد افزایش
یافت ،اما تعداد افراد خارجشده از این کشور تنها حدود ۱۲
درصد باال رفت .به گفته اداره فدرال آمار آلمان ،با توجه به
این دادهها ،راندمان مهاجرت به آلمان در سال  ۲۰۱۵تقریبا
دو برابر شد( .دویچه وله)

انفجارهای پیاپی در بروکسل بیش از  24کشته به جا گذاشت
بروکســل ،پایتخت بلجیم که در عین زمان مقر ناتو
و اتحادیه اروپا نیز اســت ،صبح روز سه شنبه شاهد
سلســلهای از انفجارها بود که براساس گزارشهای
مقدماتی 34 ،کشــته و دهها زخمی به جا گذاشــته
است.
در ساعات مزدحم صبح سه شنبه ( 22مارچ) در سالون
پروازهای خروجی میدان هوایی بین المللی بروکسل
دو انفجار به وقوع پیوست که منجر به سراسیمگی و
آشفتگی مسافران شد .شیشههای میدان هوایی فرو
پاشیدند و ستونی از دود به هوا بلند شد.
لوی سارنوالی بلجیم اعالم کرد که نوعیت یکی از این
انفجارها حمله انتحاری بوده اســت ،اما معلوم نیست
که توسط چه کسی یا گروهی صورت گرفت است .تا
حاال هیچ گروهی مســئولیت آن را به عهده نگرفته
است .مقامات بلجیم هشــدار امنیتی را به باالترین
درجه بلند برده اند.

آنگ سان سوچی به مقام
وزیر خارجه میانمار
برگزیده شد

در پــی انتخاب هتین چیــاو به عنوان
رئیسجمهور جدیــد میانمار به توصیهی
آنگ سان سوچی ،برندهی جایزهی صلح
نوبل ،رئیس پارلمان این کشور اعالم کرد
که او در کابینــهی دولت هتین به عنوان
وزیر امور خارج ه فعالیت خواهد کرد.
آنگ سان سوچی ،برندهی جایزهی صلح
نوبل ،به سمت وزیر امور خارجهی میانمار
در دولت جدید هتین چیاو ،رئیسجمهور
این کشور انتخاب شــد .این دولت قرار
است از ابتدای ماه اپریل زمام امور کشور
را به دست گیرد.
سان سوچی که به دلیل تابعیت بریتانیایی
همســر خود بنا به قانون نمیتوانســت
در انتخابــات بــه عنوان نامــزد مقام
ریاستجمهوری شــرکت کند ،همواره
تصریح کرده اســت که در صدد کســب
مقامهایی با اختیاراتی بیشــتر از سمت
ریاستجمهوری اســت تا بتواند خطوط
تعیینکنندهی سیاســتهای میانمار را
خود طرحریزی کند .ســوچی به عنوان

وزیر امور خارجه ،همزمان عضو «شورای
دفاع و امنیت ملی» نیز هست .این شورای
 ۱۱نفره ،بانفوذترین نهاد دولتی است که
فرماندهی کل قوای نظامی کشور را نیز در
برمیگیرد.
زاومیت مائونگ ،ســخنگوی «حزب لیگ
ملی برای دموکراسی» که رهبر آن آنگ
سان سوچی است ،پیشــتر عنوان کرده
بود که احتماال برای ســوچی در کابینهی
جدید سمتی در نظر گرفته نشده است و
او در آینده تنها مسئولیت رهبری حزب
را به عهده خواهد داشــت .از سوی دیگر
گفته میشــود که نام سوچی در فهرست
غیررســمی این حزب به عنــوان وزیر
آموزش و انرژی نیز ثبت اســت« .حزب
لیگ ملی برای دموکراسی» در انتخابات
نوامبر سال گذشــتهی میالدی که اولین
انتخابات آزاد پس از کودتای نظامی سال
 ۱۹۶۲در میانمار برگزار شــد ،به پیروزی
چشــمگیری بر حزب «همبســتگی و
توسعه» دست یافت( .دویچه وله)

تیم فوتبال افغانستان روز پنجشنبه
به مصاف جاپان می رود

تیم ملی فوتبال افغانستان به هدف راه یابی به مسابقات
جام ملت های آسیا و جام جهانی فوتبال ،پنجشنبه هفته
جاری به مصاف تیم ملی جاپان میرود.
سید علی کاظمی مســئول مطبوعات فدراسیون فوتبال
افغانســتان به رادیو آزادی گفت که تمام بازیکنان تیم

افغانستان در این مسابقات حضور دارند و امکان دارد سه
بازیکن دیگر هم در ترکیب آنان اضافه شود.
این بازی در استیدیوم سایتاما جاپان برگزار می شود.
بازی بعدی تیم ملی فوتبال افغانستان بتاریخ  29مارچ با
تیم ملی سینگاپور در ایران انجام می شود( .رادیو آزادی)

چین خواستار میزبانی جام ملت های
آسیا شد

چین رسما خواستار میزبانی جام ملت های  2023شد و
 8شهر خود را برای میزبانی این دوره از رقابت ها معرفی
کرد.
به نقل از اخبار فوتبال آســیا ،دوره بعدی جام ملت های
آسیا در سال  2019در کشــور امارات برگزار خواهد شد
جایی که برای اولین بــار  24تیم در این رقابت ها حاضر
خواهند بود.
میزبان دوره بعدی جام ملت ها یعنی در سال  ،2023قرار
است نوامبر سال اینده از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا

سوارس:
از بازگشتم
به تیم ملی
خوشحالم

مهاجم بارســلونا از بازگشــت خود به تیم ملی اروگوئه
خوشحال است.
به نقل از آس ،لوییس ســوارس پــس از  640روز به تیم
ملی بازمی گردد .مهاجم بارســلونا در این باره گفت :می
دانستم برای بازگشتم باید انتظار زیادی بکشم ،اما صبور
بودم .اکنون نیز آرام هستم چون تیم ملی به یک بازیکن
وابسته نیســت .باعث افتخار من است برخی افراد می
گویند که تیم ملی به سوارس بستگی دارد ،اما در حقیقت
این چنین نیســت .فشاری روی خود احساس نمی کنم و
تنها فوتبال خود را به نمایش خواهم گذاشت .از بازگشتم
به تیم ملی احساس عجیبی دارم ،اما خوشحال هستم.

لحظاتی بعد از آن گزارش شد که انفجاری در ایستگاه
قطار زیرزمینی (مترو) در محله «بال بیک» بروکسل
صورت گرفته است که در نزدیکی مقر اتحادیه اروپا
قرار دارد.
منابع آتش نشانی بلجیم اعالم کردند که شمار کشته
شدگان به  21تن میرسد .پیر میس ،سخنگوی آتش
نشانی بروکســل به فرانس پرس گفت که  11تن در
انفجارهای میدان هوایی کشــته شــدند .او افزود:
«حدود  10تن دیگر در انفجار بزرگ در ایستگاه قطار
مال بیک کشته شدند ».ســاعاتی بعدتر مسئوالن
بخش ترانسپورت شــهری اعالم کردند که در انفجار
در ایستگاه مترو دســت کم  15تن کشته و  55تن
دیگر زخمی شده اند.
اما رســانه های بلجیم گزارش داده اند که در مجموع
 14تن در انفجارهای داخل میــدان هوایی و  20تن
دیگر در ایستگاه قطار کشته شده اند( .دویچه وله)

معرفی شــود و چینی ها امیدوار هستند بتوانند میزبانی
این دوره را کســب کنند .با توجه به اینکه در سال 2019
یک کشور از غرب آسیا میزبان این دوره بوده است ،این
احتمال می رود در ســال  2023یک کشور از شرق آسیا
میزبانی این رویداد را بر عهده داشته باشد.
البته چین در سال  2004میزبان جام ملت های آسیا بود
که در نیمه نهایی ایران را در ضربات پنالتی شکست داد
ولی در دیدار نهایی شکســت خورد و به نایب قهرمانی
رسید.

ســوارس درمورد رابطه اش با لیونل مسی و نیمار گفت:
تنها در زمین باهم خوب نیستیم بلکه در بیرون از آن نیز
با یکدیگر صمیمی هســتیم .به اتفاقاتی که درون میدان
رخ می دهد یا به بازی پیــش رو می خندیم و از فوتبال
لذت می بریم.
مهاجم بارســلونا احتمال نامزد شدن دو کشور ارجنتین
و اروگوئه برای میزبانــی جام جهانی را زیبا توصیف کرد
و افزود :اتحاد دو کشور برای برگزاری جام جهانی 2030
خیلی خوب است .اروگوئه توانایی برگزاری این مسابقات
را به تنهایی ندارد ،اما با همراهی ارجنتین می تواند این
کار را انجام دهد.

اردوغان :ترکیه با موج بی سابقه
تروریسم روبهروست

رجــب طیب اردوغــان رئیس جمهور
ترکیه گفت که «ترکیه با بزرگترین موج
تروریسم در تاریخ خود روبهروست».
آقای اردوغان این اظهارات را دوشنبه
 ۲۱مارچ و دو روز بعد از انجام انفجاری
در استانبول بیان کرد که به کشته شدن
چهار شهروند خارجی منجر شد.
رئیــس جمهوری ترکیــه در اظهارات
جدید خود قول داد کــه ترکیه «برای
مقابله با تروریسم بدون زیرپا گذاشتن
ارزش های دمکراتیک راه های جدیدی
بیابد» .رجب طیــب اردوغان در عین
حال ،اتحادیه اروپا را بــه دلیل انتقاد
از وضع حقوق بشــر در ترکیه متهم به
اتخاذ سیاســت یک بام و دو هوا کرد و
افزود که «به نظر می رسد اتحادیه اروپا
هواداران شورشــیان کرد را مورد لطف
قرارمیدهــد» .ترکیه در ماههای اخیر،
صحنه چندین بمبگذاری بوده است.
در تازه ترین حمله که روز شــنبه ۱۹

دشان :هیچ بازیکنی کامل
نیست

سرمربی فرانسه هیچ بازیکنی را کامل نمی داند.
به نقل از آس ،فرانسه هفت ه آینده در دیداری دوستانه
میزبان روســیه اســت.آخرین بازی که به میزبانی این
کشــور برگزار شــد با حادثه همراه بود .فرانسه در 13
نوامبر در دیداری دوســتان ه آلمان را با دو گل شکست
داد .در جریان این دیدار در ســه منطقه از شهر پاریس
بمب گذاری شد که یکی از آن ها در نزدیکی ورزشگاه
سنت دنیس بود.
دیدیه دشــان پیش از دیدار با روسیه در این باره گفت:
هیچ کس اتفاقاتی که روی داد را فراموش نمیکند ،اما
نباید دوباره درباره آن حرف زده شود .لحظات حساس و
خاصی را پس از ترک ورزشگاه سنت دنیس تا زمانی که
به استادیوم ویمبلی لندن برسیم ،تجربه کردیم  .اکنون
بایــد به جلو نگاه کرد .دیدار پیــشرو در امنیت کامل
برگزار خواهد شد.
سرمربی فرانسه در مورد حواشی که کریم بنزما درگیر
آن اســت وهمچنین سخنان نخســت وزیر این کشور
در مورد الگو بــودن بازیکنان تیم ملی اظهار کرد :همه
بازیکنان باید الگو باشــند ،اما هیچ کس کامل نیست .
تمام بازیکنانی که معرف تیم ملی ما هستند باید نمونه
باشند.

خط و نشان  BBCقبل از
الکالسیکو

رئال مادرید با  4گل ســویا را در لیگ اسپانیا شکست
داد تا با روحیه ای خوب برای دیدار حساس ال کالسیکو
آماده شود.
در ادامه بازی های هفته ســی ام اللیگا ،رئال مادرید در
خانه میزبان سویا بود که توانست حریف خود را در شب
تساوی بارسلونا با نتیجه  4بر صفر شکست دهد.گلهای
این بازی را کریم بنزما در دقیقه  ،6کریســتیانو رونالدو
 ،63گرت بیل  66و در نهایت خسه در دقیقه  86به ثمر
رســاندند .گلی که گرت بیل به ثمر رساند باعث شد تا
او برترین گلزت تاریخ بریتانیایی اللیگا شــود و رکورد
لینه کر در بارســلونا را بشکند .بیل در  76مسابقه 43
گل در رقابت های اللیگا به ثمر رســانده تا رکورد گری
لینکر را پشت ســر بگذارد .لینکر بین سال های 1986
تا  1989با پیراهن بارســلونا طی  103مسابقه  42گل به
ثمر رسانده بود.
رئــال هفته بعد باید در خانه بارســلونا به میدان برود.
دیداری که از اهمیت باالیی برای دو تیم برخوردار است
و یک هفته بعد از تعطیالت به دلیل برگزاری بازی های
ملی خواهد بود.
رئال مادرید با این پیروزی خانگی که توانست به دست
بیاورد و سویا را شکست دهد ،با  66امتیاز و یک اختالف
نسبت به اتلتیکو ،در رده سوم قرار می گرفت ،سویا هم
با این شکست به رده ششم سقوط کرد.

مــارچ در نزدیکی میدان تقســیم
اســتانبول روی داد ،یک ایرانی و سه
اســرائیلی کشــته و ده ها نفر دیگر
زخمی شدند .بنا به اعالم وزارت داخله
ترکیه ،این انفجار کار گروه موسوم به
دولت اسالمی (داعش) بود.
مدتی پیش از این حمله ،گروه «بازهای
آزادی کردستان» حملهای در آنکارا،
پایتخت ،انجام داد که به کشته شدن
 ۳۷نفر منجر شد .این گروه ،همچنین
یک بس نظامیان را در آنکارا هدف قرار
داد که به کشته شدن  ۲۸نفر انجامید.
در اقدامــی جداگانه ،چنــد ماه قبل
تظاهرات صلح گروههــای چپگرا و
کرد در آنکارا هدف حمله انتحاری قرار
گرفت که داعش عامل آن معرفی شد.
قبــل از آن ،بمبگذاری مشــابهی
محل تجمع جوانان داوطلب کمک به
بازســازی کیوبانی را در شهر سوروچ
هدف قرار داده بود( .بی بی سی)

دیدار تاریخی اوباما و
کاسترو گامی برای حل
اختالفات دیرینه

رئیسجمهور آمریکا در نخستین روز سفر تاریخسازش
به هاوانا ،در دیدار با رئیسجمهور کیوبا تاکید کرد که
به رغم گفتوگوهای سازنده ،اختالفهای دو کشور بر
سر مســائلی نظیر دموکراسی و حقوق بشر همچنان
باقی است .هاوانا این روزها میزبان رویدادی تاریخی
در دنیای دیپلماســی است که شاید تا چند ماه پیش
حتی خوشبینترین تحلیلگران روابط بینالملل هم
وقوعش را ناممکن میدانســتند :دیدار باراک اوباما،
رئیسجمهور آمریکا با رائول کاســترو ،رئیسجمهور
کیوبا؛ اولین سفر یک رئیسجمهور ایاالت متحده به
این جزیره کمونیستی در دریای کارائیب پس از ۸۸
سال روابط خصمانه و تحریمهای کمرشکن .به گزارش
خبرگزاری رویترز ،باراک اوباما روز دوشــنبه پس از
دیدار با رائول کاسترو ،در کنفرانسی خبری گفت که
در جریان گفتوگوها با رهبر کیوبا ،از او خواســته تا
برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور بیشتر
تالش کند .تاکید اوبامــا بر پابرجا بودن اختالفهای
اساسی واشــنگتن و هاوانا ،واکنش کاسترو را در پی
داشت :او هم «استانداردهای دوگانه» آمریکا در قبال
حقوق بشــر در جهان را به باد انتقاد گرفت .باراک
اوباما تمایل رائول کاسترو برای بحث آزادانه پیرامون
اختالفات موجود میان دو کشور را ستود ،اما به تاکید
گفت که «شــکوفایی کامل» روابط دو کشور تنها در
صورتی رخ خواهد داد که پیشرفتهای ملموسی در
زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر در کیوبا حاصل شود.
رئیسجمهور آمریکا گفت« :آمریکا به دموکراســی
معتقد است و به جهانشمول بودن ارزشهایی نظیر
آزادی بیان و آزادی تجمعــات و آزادی مذاهب باور
دارد ».کنفرانس خبری رهبــران آمریکا و کیوبا در
«کاخ انقالب» هاوانا ،به طور مســتقیم از تلویزیون
دولتی این کشور پخش میشــد .رائول کاسترو در
واکنش به ســخنان اوباما گفت« :هیچ کشوری همه
حقوق بینالمللی را رعایت نمیکند» (دویچه وله)

تیم کرکت افغانستان امروز به مصاف
تیم انگلستان می رود

در دومین مرحلۀ مســابقات جام جهانی بیســت آووره
کرکت ،تیم ملی کرکت افغانستان امروز به مصاف تیم ملی
کرکت انگلســتان می رود .عزیز اهلل فضلی معاون کرکت
بورد افغانســتان دیروز به رادیو آزادی گفت که این بازی

ســاعت  2:00به وقت افغانستان در ممبی هند برگزار می
شود .این در حالیست که تیم ملی کرکت افغانستان قبل
از این از تیم های ملی سریالنکا و افریقای جنوبی شکست
خورده است( .رادیو آزادی)

پیروزی بوستون ،تورنتو و داالس در NBA

در رقابتهای لیگ بســکتبال  NBAتیمهای بوستون،
تورنتو و داالس حریفانشان را شکست دادند.
در ادامه رقابتهای لیگ بســکتبال حرفــهای آمریکا
 NBAشش مسابقه برگزار شد که در جریان این دیدارها
ساکرامنتو ،یوتا جاز ،بوستون ،تورنتو  ،داالس و نیواورالن
برابر حریفان خود به برتری رسیدند.
داالس در رقابتــی نزدیک به مصاف پورتلند رفت که این
مسابقه در وقت قانونی برابر شد و داالسیها  132بر 120

حریف خود را در وقت اضافه شکست دادند.
بوســتون دیگر تیم برنده مسابقات در مصاف با فیالدلفیا
 120بر  105به برتری رسید و نیواورالن نیز  109بر  105لس
آنجلس کلیپرز را مغلوب کرد.
* نتایج دیگر دیدارها به شرح زیر است:
*
ساکرامنتو  – 88نیویورک 80
یوتا جاز  – 94میلواکی 85
اورالندو  – 100تورنتو 105

رکورد بی نظیر سیمئونه
با اتلتیکومادرید

اتلتیکو مادرید با هدایت دیگو پابلو ســیمئونه تنها در
هفت بازی پیروزی را با شکست عوض کرده است.
به نقل از آس ،شــنبه شب اســپورتینگ خیخون برابر
اتلتیکــو مادرید قرار گرفت .در این بــازی ابتدا آنتوان
گریزمــن دروازه میزبان را باز کرد و ســپس تنها در 15
دقیقه و با دو ضربه سانابریا و کاسترو اتلتیکو پیروزی را
با شکست عوض کرد .این اتفاق در تیم مادرید با هدایت
سیمئونه معمول نیست.
سرمربی ارجنتینی در فصل  2011-12به این تیم پیوست.
او تاکنون در 165بازی هدایت این تیم را بر عهده گرفته

اســت و تنها هفت بار پیروزی را با شکست عوض کرده
است.
این اتفاق سه بار در این فصل ،سه بار در فصل 2012-13
و یک بار در  2014-15افتاده اســت .در فصل 2013-14
هیچ تیمی موفق نشــد اتلتیکو را در بازی که پیش بود
شکست دهد.
تنها چهار تیم بارســلونا ،رئال مادرید  ،رئال سوسیداد و
اسپورتینگ خیخون موفق به شکست قرمز و سفیدپوشان
شدند .آبی اناری ها چهار بار اتلتیکو را این گونه مغلوب
کرده اند .دیگر تیم ها یک بار اتلتیکو را شکست داده اند.

