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مرز مقدونیه تا آخر امسال همچنان مسدود می ماند

ارتش تایلند برای بازگشت
دموکراسی قانون اساسی
جدیدی پیشنهاد کرده است

با ادامه بحران پناهجویی ،مقدونیه قصد دارد تا مرزش
را حداقل تا پایان ســال روان میالدی بسته نگهدارد.
این تصمیم توسط پارلمان این کشور گرفته شده است.
این در حالی است که شــماری ازپناهجویان همچنان
درمنطقه «ایدومینی» گیر مانده اند.
پارلمان مقدونیه وضعیت اضطراری را در این کشور که
از آگست سال  2015برقرار شد ،تمدید کرده است .این
مسئله اســتفاده از نیروهای نظامی را در مرزهای این
کشور ممکن می سازد .رســانه های مقدونیه گزارش
داده اند که با این تصمیم ،بیش از همه مرزهای کشور با
یونان و صربستان مسدود شده اند .از ماه فبروری سال
روان (یک ماه پیش) ،مقدونیه مرز جنوبی خود با یونان
را بسته است تا به این ترتیب به پناهجویان اجازه سفر
از طریق راه موسوم به «مسیر بالقان» را ندهد.
در منطقه مرزی «ایدومینی» ،مرز بین یونان و مقدونیه،
حدود  12هزار نفر مدت هاســت گیر مانده اند و منتظر
باز شدن مرز هستند .این پناهجویان در شرایط بد در
این منطقه زندگی می کنند .دولت یونان تالش می کند

نظامیان حاکم بر تایلند قانون اساســی جدیدی پیشنهاد
کردهاند.روز سهشنبه ،هیات تدوین قانون اساسی ،که توسط
حکومت نظامیان تایلند منصوب شده بود ،پیش نویس یک
قانون اساسی دیگر را پیشنهاد کرد و اعالم داشت که هدف
از این اقدام« ،بازگرداندن سریع دموکراسی به کشور بدون
بازگشت مجدد دو دستگی اســت ».این بیستمین قانون
اساسی تایلند در کمتر از یکصد سال گذشته است.
در  ٢٠ماه می سال  ،٢٠١٤پس از چند هفته تجمع مخالفان
دولت یینگالک شیناوات ،نخست وزیر ،نیروی زمینی ارتش
تایلند دولت را برکنار کرد و ارتش با تشکیل نهادی به نام
«شورای ملی صلح و نظم» قدرت را در دست گرفت .خانم
شیناوات در ســال  ٢٠١١در انتخابات عمومی پیروز شده و
دولت جدید را تشکیل داده بود .او خواهر تاکسین شیناوات،
نخســت وزیر تایلند از سال  ٢٠٠١تا سال  ٢٠٠٦است که او
نیز با مداخله ارتش از کار برکنار شده و به تبعید رفته بود.
خانم شــیناوات با اتهام تخلف از قوانین به دلیل برکناری
یک مقام دولتی و همچنین ســوء استفاده از اموال دولت،
به خاطر خرید و توزیــع برنج بین افراد نیازمند ،همچنان
تحت پیگرد اســت .در انتخابات عمومی که از سال ٢٠٠١
به بعد در تایلند برگزار شد ،احزاب تحت رهبری خانواده
شیناوات ،که به حمایت طبقات کم درآمدتر جامعه متکی
بودند ســه بار به پیروزی رســیدند در حالیکه مخالفان
آنان ،با این اتهام که این احزاب وفاداری کاملی نسبت به
سلطنت ندارند ،به برگزاری تظاهرات و تجمعهای گسترده
مبادرت کردند که با درگیری با طرفداران دولت و آشوب و
هرج و مرج همراه بود( .بی بی سی)

ادامه پیشروی ارتش سوریه
پس از گرفتن پالمیرا

در پی بازپسگیری شــهر تدمر و محوطه باستانی مجاور
آن ،پالمیرا ،گزارش می شود که ارتش سوریه با پشتیبانی
جنگنده های روسیه به عملیات تهاجمی علیه گروه دولت
اسالمی (داعش) ادامه می دهد.
گزارش ها حاکیســت که هم اکنــون نبردهایی در اطراف
شــهرهای تحت کنترل داعش در شــمال شرقی و جنوب
غربی تدمر در جریان است.
ارتش ســوریه گفته که از تدمر به عنوان ســکویی برای
گســترش عملیات علیه داعش و قطــع خطوط تدارکاتی
آن استفاده می کند .دولت ســوریه تدمر و پالمیرا را روز
یکشــنبه پس از چندین روز نبرد با پشتیبانی هواپیماهای
ارتش روســیه پس گرفت .همزمان آمریکا از بازپسگیری
پالمیرا استقبال کرده اما گفته هنوز زود است درباره تاثیر
آن بر مذاکرات جاری صلح در ژنو اظهار نظر شود.
داعش محوطه باســتانی پالمیرا که جزو آثار میراث جهانی
یونسکو اســت را در ماه می  ۲۰۱۵اشــغال کرده بود .این
گروه بعضی بناها و آثار مهم ایــن محوطه را تخریب کرد.
کارشناسان اکنون مشغول ارزیابی این خسارات هستند.
منابع نظامی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفتند که ارتش
شــهرهای تحت کنترل داعش از جمله القریتین در جنوب
غربی پالمیرا و الســخنه در جهت شــمال شرقی را هدف
گرفته اســت .این منبع گفت« :ارتش بر اطراف القریتین
تمرکز کرده و روزدوشــنبه عملیات نظامی در آنجا شروع
شــد .این هدف بعدی ارتش سوریه است .آنها همچنین به
السخنه چشم دوخته اند( ».بی بی سی)

عملیات بزرگ
ضدتروریستی در
پنجاب پاکستان آغاز شد

جنــرال راحیل شــریف ،فرمانده ارتش
پاکستان ،دستور اجرای یک عملیات ضد
تروریستی در ایالت پنجاب این کشور را
صادر کرده است.
بر اســاس گزارشها صدها نفر در عملیات
نیروهای نظامی این کشــور در دستکم ۵
شهر بزرگ این ایالت بازداشت شدهاند.
گفته شده است که در این اقدام نیروهای
نظامی همچنین مقادیر زیادی مهمات نیز
کشف و ضبط شده است.
به گفتــه خبرنگار بیبیســی در الهور،
جنرال شریف دستور این عملیات نظامی
را بدون انتظــار برای گرفتن دســتور
مســتقیم از مقامات ارشــد غیر نظامی
کشــور ،صادر کرده است .عملیات بزرگ

واکنش ونگر به اعتراض
هواداران آرسنال

ســرمربی فرانسوی آرســنال به اعتراضات هواداران تیمش واکنش نشان
داد و تاکیــد کرد که به چنین اعتراضاتی توجه نمی کند و اطمینان دارد که
قراردادش را به زودی تمدید می کند.
به نقل از اسکای اسپورت ،آرسنال در فصل جاری هم نتایج خوبی با آرسن
ونگر به دست نیاورده است و اعتراضات به این سرمربی فرانسوی بیشتر از
قبل شده است.
هواداران آرســنال از عملکرد آرســن ونگر ناراضی هستند و بارها در این
فصل با در دســت داشتن دست نوشته های اعتراض خود را به این سرمربی
فرانسوی بیان داشــته اند اما به نظر می رســد که ونگر از ماندن خود در
توپچی ها اطمینان دارد.
سرمربی آرسنال در واکنش به اعتراض هواداران تیمش گفت :من توجهی به
چنین اعتراضاتی ندارم چرا که به خوبی می دانم چه وظیفه ای دارم .دلیلی
ندارد که نگران چیزی باشم .آینده من در شرایط کنونی مهم تر از هر چیزی
است .اطمینان دارم که قراردادم را تمدید خواهم کرد.
او ادامه داد :نهایت تالش خود را به کار می گیرم تا آرســنال نتایج خوبی به
دست آورد .بله قبول دارم که بعضی از هواداران به نتایج تیم اعتراض دارند
اما من به چنین اعتراضاتی توجه نمی کنم و به کار خود ادامه می دهم.
آرســنال از سال  2004تا االن نتوانسته عنوان قهرمانی در رقابت های لیگ
جزیره را به دست آورد .این تیم در فصل جاری با توجه به شرایط بد چلسی،
منچسترسیتی و منچســتر یونایتد یکی از شانس های اصلی کسب عنوان
قهرمانی بود اما با چند نتیجه ضعیفی که به دســت آورد از صدر جدول رده
بندی فاصله زیادی گرفت و االن این لسترسیتی و تاتنهام هستند که شانس
های اصلی کسب عنوان قهرمانی به شمار می آیند.

کونته زمان جدایی خود
از آتزوری را مشخص کرد

سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا سرانجام سکوت خود را شکست و اعتراف
کرد که بعد از یورو  2016رسما از آتزوری جدا خواهد شد.
به نقل از اسکای اسپورت ،خبرهای زیادی درباره پیوستن آنتونیو به چلسی
در تابســتان سال جاری به گوش می رسد اما هنوز نه این مربی سرشناس و
نه باشگاه چلسی چنین خبری را به صورت رسمی اعالم نکرده اند.
کونته سرانجام سکوت خود را شکست و تاکید کرد که بعد از یورو  2016از
آتزوری جدا خواهد شد اما از مقصد بعدی خود سخن به میان نیاورد.
او گفت :تصمیم من برای جدایی از تیم ملی ایتالیا هیچ ربطی به یورو 2016
ندارد .من تصمیم نهایــی خود را گرفته ام و در هر حالتی بعد از یورو 2016
از تیم ملی کناره خواهم رفت .بعد از یورو  2016دو ماه را استراحت می کنم
و کنار خانواده ام خواهم بود و بعد از آن تصمیم نهایی را برای پیوســتن به
تیم جدید می گیرم .شاید به خاطر جدایی از تیم ملی پشیمان شوم اما این
تصمیمی است که گرفته ام.
او ادامه داد :بســیار دلتنگ مربیگری باشگاهی شده ام و هر روز به آن فکر
می کنم .دوست دارم فصل بعد هدایت یک تیم را برعهده گیرم .بعضی براین
باور هســتند که نتیجه گرفتن مهم ترین معیار برای سنجش موفقیت یک
مربی اســت اما من چنین باوری ندارم .کونته در پایان سخنان خود گفت:
بســیاری به انتقاد از مارچلو لیپی پرداختند این درحالی بود که او قهرمانی
در جام جهانی را تجربه کرده بود .همه آنچه که می توان به شمار قول بدهم
این اســت که همه تالش خود را به کار گرفته ام تا تیم ملی ایتالیا بهترین
بازیها را در یورو  2016به نمایش گذارد.

ضدتروریستی در پنجاب چند روز پس از
انفجاری شدید در الهور مرکز این ایالت
آغاز شده است.
این حمله انتحاری که در پارک گلشــن
اقبال شهر الهور صورت گرفت بیش از ۷۰
کشته به جا گذاشت که حدود سی نفر از
آنها کودک هستند.
گروه جماعت االحرار ،یک شاخه انشعابی
از طالبان پاکســتان ،مســئولیت انفجار
انتحاری روز یکشــنبه را بر عهده گرفت
و هدف از آن را کشتن مسیحیان در روز
عید پاک خواند .دســت کم  ۳۰۰نفر هم
در این حمله زخمی شــدهاند و مقامهای
پاکســتان میگویند انتظار میرود تعداد
کشتهها بیشتر شود( .بی بی سی)

یک برج مســکونی در امارات متحــده عربی دچار
آتشسوزی شد .مأموران آتشنشانی سعی در اطفای
حریق کردند اما وزش بادهای شــدید باعث شد که
شعلههای آتش به یک برج دیگر نیز گسترش یابد.
گزارشها حاکی از وقوع آتشسوزی بزرگی در امارات
متحده عربیاند .حریق ابتدا در یک برج مسکونی در
امارت عجمان رخ داد اما پس از مدتی دســت کم به
یک برج مسکونی دیگر سرایت کرد.
بنا بر گزارشــی که در پایگاه انترنتی روزنامه «گلف
نیوز» در شامگاه یکشنبه انتشار یافت ،دست کم دو
برج مسکونی طعمه حریق شدند .تا کنون از قربانیان
احتمالی این آتشســوزی گزارشی به دست نرسیده
است.

پس از هفتهها کشمکش میان افبیآی
و اپل بر ســر گشــایش قفل آیفون
تروریســت ســنبرناردینو ،سرانجام
مقامات آمریکایی اعالم کردند که خود،
آیفون سید فاروق را کدگشایی کردهاند.
اپل میخواهد سطح امنیتی محصوالت
خود را باالتر ببرد.
به نظر میرسد کشــمکش قانونی میان
شــرکت اپــل و دولت آمریکا بر ســر
شکســتن قفل آیفون ســید رضوان
فاروق ،تروریســت کشــته شــده در
سنبرناردینو ،به پایان رسیده باشد .در
نامه وزارت عدلیه آمریکا به دادگاهی که
این پرونده را بررسی میکرد آمده است
که کمک کمپانی اپــل «دیگر مورد نیاز
نیست» .مقامات آمریکایی هفته گذشته
اعالم کردند که شــخص یا نهاد سومی
راه میانبری برای دسترســی به آیفون
سید رضوان فاروق پیشنهاد کرده است.

افغانستان سنگاپور را در مقدماتی
جام فوتبال ملتهای آسیا شکست داد

تیم فوتبال افغانســتان دیروز در یک بازی
پر هیجان در چارچوب مرحله گروهی جام
ملتهای آســیا ،ســنگاپور را  ۲در برابر ۱
شکست داد.
در دیگر گروههای این مسابقات و بخصوص
دو بازی که ربط مستقیم به صعود افغانستان
به مرحله دوم مسابقات جام ملتهای آسیا
داشت میانمار در برابر لبنان به تساوی یک
بر یک رســید و فلیپین سه بر دو کوریای
شمالی را شکست داد.
با کسب این نتایج تیم ملی فوتبال فلیپین
با کســب ده امتیاز و افغانستان با کسب نه
امتیاز بعنوان دو تیم برتر چهارم گروه های
هشــت گانه این مسابقات بصورت مستقیم
راهی مرحله دوم مســابقات جام ملتهای
آسیا شدند.

امتیاز های بدســت آمده در هشــت گروه
تیم های چهارم گروه ها این نتایج را کسب
نمودنــد در گروه نخســت مالیزیا با چهار
امتیــاز ،در گروه دوم و قبــل از بازی آخر
تاجکســتان با پنج امتیاز ،در گروه ســوم
مالدیو با یک بازی کمتر و کسب سه امتیاز،
در گروه چهارم گوام با هفت امتیاز ،در گروه
پنجم افغانستان با نه امتیاز ،در گروه ششم
چین تایپــه بدون امتیــاز ،در گروه هفتم
میانمار با هشــت امتیاز و در گروه هشتم
فلیپین با ده امتیــاز بدین تربیت تیم های
فلیپین و افغانستان با کسب ده و نه امتیاز
بعنوان دو تیم برتر چهارم راهی مرحله دوم
جام ملتهای اسیا شدند.
تیم فوتبال افغانســتان دیروز در یک بازی
پر هیجان در چارچوب مرحله گروهی جام

ملتهای آســیا ،ســنگاپور را  ۲در برابر ۱
شکست داد.
پیروزی در این مســابقه که در ورزشــگاه
تختی در تهران با حضــور حدود  ۲۷هزار
تماشاچی برگزار شــد ،افغانستان را تا یک
قدمی جام ملتهای آســیا  ۲۰۱۹نزدیک
ساخت.
گلهای افغانســتان را خیبر امانی و یوسف
شیردل ،مهاجمین افغانستان در دقایق ۳۹
و  ۷۸به ثمر رساندند.
فازرول نواز ،مهاجم سنگاپوری نیز دروازه
افغانستان را در دقیقه  ۸۹باز کرد و نتیجه
بازی  ۲در برابر یک شــد .افغانســتان در
مسابقه پنج روز پیش در برابر جاپان که از
بازیهای انتخابی جام جهانی روسیه بود۵ ،
صفر شکست خورد( .بی بی سی)

صعود قاطعانه استرالیا به دور نهایی انتخابی
جام جهانی

اســترالیا با برتری  5بر یــک برابر اردن
ضمن انتقام شکســت بازی رفت صعودش
را به عنوان تیم نخســت گروه قطعی کرد.
در اولیــن دیــدار از دور دوم انتخابی جام
جهانی روسیه یک دیدار برگزار شد که در
آن اســترالیا با نتیجه پرگل  5بر یک اردن
را شکســت داد تا به مرحله بعد برسد .تیم
کیهیل در این دیدار دو بار گلزنی کرد تا با
 8گل در رده ســوم گلزنان برتر قرار گیرد.
سهالوی عربســتانی و احمد خلیل اماراتی
با  11گل در صدر جدول گلزنان هســتند.
استرالیایی ها با پیروزی پرگل در این بازی
توانست  21امتیازی شــود و به عنوان تیم
اول صعود کند و اردنی ها نیز با  16امتیاز به
انتظار بازی تیم های دیگر بنشیند.

تا این افراد را به کمپ های دیگر این کشور منتقل کند
اما تاکنون ناموفق بوده اســت .به دلیل وجود شایعات،
مردم فکر می کنند که این مرز باز خواهد شد .اما با آن
هم ،روزهای جمعه و شنبه حدود  600تن با بس به دیگر
کمپ های یونان منتقل شدند.
از آنجایی که شــایعات مبنی بر بازشدن مرز مقدونیه
همچنان بین مردم می چرخــد ،مقامات یونان تالش
کرده اند تا با استفاده از بلندگو به مردم اطالع رسانی
کنند و با این شایعه پراگنی ها مقابله نمایند .گیورگوس
کریتســیس ،هماهنگ کننده دولت یونــان در امور
مهاجران می گوید« :ما تــاش های مان را تقویت می
کنیم تا با پناهجویان و مهاجران به زبان خودشــان و
بدون واسطه ارتباط برقرار کنیم».
تنها در روز یکشنبه ،صدها تن در پی شایعه باز شدن
مرز ،به ســوی حصار مرزی مقدونیه یــورش بردند.
پناهجویان گفتند که آنها شنیده اند که خبرنگاران بین
المللی و مددیاران صلیب ســرخ آنها را کمک خواهند
کرد تا از مرز عبور کنند( .دویچه وله)

افبیآی قفل آیفون
سید فاروق را بدون
کمک اپل شکست

آتشسوزی بزرگ در دو
برج مسکونی در امارات

یکی از ســاکنان منطقه به خبرگزاری فرانسه گفت،
وزش بادهای شدید باعث شد که آتش گسترش یابد.
رسانههای محلی گزارش دادهاند که ساکنان برجها به
مکانی امن منتقل شدهاند .چندین واحد آتشنشانی
در محل حاضر شــده و تالش کردند تا آتش را تحت
کنترل خود در آورند .عجمان کوچکترین امارت در
امارات متحده عربی اســت و در  ۲۰کیلومتری شمال
شرقی دوبی واقع است .در ماههای اخیر چندین برج
تجاری و مســکونی در شیخنشینهای امارات دچار
آتشسوزی شدهاند( .دویچه وله)
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هویت این شخص یا نهاد سوم و اینکه
از چه روشی برای شکستن قفل آیفون
استفاده شــده تا به حال اعالم نشده
است.
در میانه ماه فبروری گذشــته قاضی
دادگاه از کمپانی اپل خواســت که به
افبــیآی در شکســتن قفل آیفون
 5Cمتعلق به تروریست سن برناردینو
کمک کند .در ماه دسمبر سال گذشته
( )۲۰۱۵سید رضوان فاروق و همسرش
تشفین مالک به یک مجتمع بهزیستی
در شهر ســن برناردینو واقع در ایالت
کالیفرنیا حمله مســلحانه کردند و ۱۴
کشــته و  ۲۰زخمی بر جای گذاشتند.
ایــن زوج که گفته شــده از حامیان
شــبهنظامیان تروریســت «دولــت
اســامی» (داعش) بودند ،خود نیز در
درگیری مســلحانه با پولیس آمریکا
کشته شدند( .دویچه وله)

ریوالدو :مسائل احساسی در ال
کالسیکو دخیل هستند

هافبک ســابق آبی اناری ها و تیم ملی برازیل در گفتگویی کوتاه در مورد
ال کالسیکو و درگذشت یوهان کرایف صحبت کرد.
در فاصله  4روز مانده یکی از حســاس تریــن و پربازدیدترین بازی های
جهان فوتبال ریوالدو در گفتگویی تلفتی با رادیو  RT2فرانســه در مورد
ال کالسیکو اظهار داشت:
ال کالسیکو همیشه جذاب و پرهیجان بوده ،قبل و بعد از این مسابقه در
تورنمنت های زیادی بازی کردم ،در فینال جام جهانی و رقابت های بزرگ،
اما ال کالسیکو هیجان خاص خود را دارد .وقتی برای اولین بار در قالب این
دیدار به میدان رفتم ،به مدت  90دقیقه در این دنیا نبودم.
با توجه با حساسیت باال در این بازی ،بازیکنان نقش اصلی را ایفا می کنند.
بازیکنان بزرگی هــم در دو تیم حاضرند و می توانند نتیجه را به نفع تیم
خودشان تغییر دهند.
وی در پاسخ به این سوال که نتیجه را چگونه پیش بینی می کنید ،پاسخ
داد:
خیلی دوست دارم که بارسا پیروز این بازی باشد ،اما همانطور که گفتم این
بازی را نمی توان بصورت فنی بررسی و پیش بینی کرد ،مسائل احساسی
در این دیدار دخیل هســتند و در نهایت نتیجه را مشخص می کنند .اما
اگر مسائل احساســی را کنار بگذاریم ،پیش بینی می کنم بارسا پیروز از
میدان بیرون خارج شود.ریوالدو در پایان در مورد درگذشت یوهان کرایف
عنوان کرد :من او را به خوبی می شــناختم و از او بسیار شنیده بودم .او
هم بازیکن توانمند و رویایی بود ،هم مربی بزرگ و با فکر ،از دســت دادن
او برای دنیای فوتبال گران تمام خواهد شد .بارسلونا در سالهای حضور او
تغییرات بزرگی را تجربه کرد .امیدوارم راه او ادامه پیدا کند.

پویول :بارسلونا می تواند دوباره
همه ی جام ها را کسب کند

کاپیتان سابق بارسلونا معتقد است که بارسا با این روند می تواند بار دیگر
سه گانه را کسب کند .تنها چند روز تا ال کالسیکو زمان باقی مانده است
و کارلس پویول کاپیتان متعصب سابق بارسلونا پیش از این بازی با سایت
رسمی باشگاه به گفتگو پرداخت .پویول معتقد است که هم تیمی سابقش
لوئیس انریکه می تواند بارسا را دوباره به همه جام ها برساند .وی در این
مصاحبه گفت :سال گذشــته برای بارسا شگفت انگیز بود ،زمانی که شما
تقریبا همه جام های موجود را به دست می آورید ،بسیار سخت است که
دوباره آنها را تکرار کنید .اما شــما این را می توانید ببینید که بازیکنان
تشنه ی قهرمانی باقی مانده اند و با تالش می خواهند دوباره آنها را تکرار
کننــد و به نظر من این مهم ترین چیز اســت .اگر آنها با همین کیفیت و
نگرش راه را ادامه دهند قطعا در پایان فصل همه ی جام ها را کســب می
کنند .پیروزی یا شکست بستگی به خیلی چیزها دارد ،اما من با اعتماد به
نفسی که در تیم می بینم مطمئنم آنها همه چیز را دوباره کسب می کنند.
پویول در خصوص هم بازی ســابق خود لوئیس انریکه می گوید :به عنوان
یک فرد ،او یک دوست بزرگ برای من است .کسی که درست کار است و
هرگز شما را فریب نمی دهد و این برای من بسیار مهم است .در حال حاضر
شما می توانید انســجام او با تمام بازیکنان را مشاهده کنید و این دقیقا
چیزی است که بازیکنان می خواهند.
شماره  5سابق کاتاالن ها در ادامه به تمجید از مثلث  MSNپرداخت :هر
کدام از آنها یک ســتاره برای هر تیمی هستند و در حال حاضر آنها برای
یک تیم کار می کنند.

