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وزیر خارجه آسترالیا:
توافق با امریکا
بر سر اسکان مجدد
پناهجویان پا برجاست

وزیر خارجه آســترالیا گفته است که توافق اسکان مجدد
پناهجویان در امریکا پا برجاســت هرچند که مصاحبه با
پناهجویان به تعویق در آمده است .سال گذشته ،اتحادیه
اروپا نیز توافقنامه مشــابهی را برای اسکان پناهجویان با
ترکیه امضا کرد.
جولی بیشپ ،وزیر خارجه آســترالیا روز شنبه گفت که
توافق کشــورش با ایاالت متحده بر ســر اسکان مجدد
پناهجویان پا برجا است .این در حالی است که خبرگزاری
رویترز روز جمعه خبــر داد که مقامات ایاالت متحده دور
دوم مصاحبه با پناهجویان را در کمپ ناورو در اقیانوس آرام
به حالت تعلیق در آورده اند.
صدها پناهجو از کشــورهای عمدتا مسلمان خاورمیانه ،از
جمله افغانستان ،ایران و عراق در این کمپ گیر مانده اند.
بیشــپ گفت که هر دو کشــور هنوز بر سرجزئیات این
توافقنامه جنجالی کار می کنند .پس از آن که ترامپ ،رئیس
جمهور ایاالت متحده در یک گفتگوی تلفونی نخست وزیر
آســترالیا را بر سر این مسئله سرزنش کرد ،بین دو کشور
کشیدگی دیپلوماتیک ایجاد شد.
بیشــپ به خبرنگاران گفت« :این توافق قرار است مورد
توجه حکومت ترامپ قرار بگیرد (بنابراین) خوشحالم که
این توافق ادامه می یابد».
وزیر خارجه آسترالیا گفت« :ما در تماس با حکومت ترامپ
باقی می مانیم و و ســفارت ما در واشنگتن نیز با مقامات
امریکایی کار می کند و ما انتظار داریم روند بررسی همان
قدر سختگیرانه باشد که آسترالیا آن را در قسمت صحت و
امنیت خود به کار می برد».
بیشپ در ادامه افزوده اســت« :دریافت من این است که
مصاحبه و ارزیابی همچنان ادامه مــی یابد» .او جزئیات
دیگری در این باره ارائه نکرد.
چندین پناهجو در بازداشتگاه جزیره ناورو به خبرگزاری
رویترز وقت های لغو شده مصاحبه های خود را نشان داده
اند .این در حالی است که یک منبع به این خبرگزاری گفته
است که دور دوم مصاحبه ها به تعویق انداخته شد چرا که
مقامات تالش می کنند تا «ارزیابی شــدید» را که از سوی
کاخ سفید دستور داده شده ،انجام دهند.
بر اساس توافق با حکومت بارک اوباما در آخرین ماه های
ریاســت جمهوری اش ،ایاالت متحده قرار است تا 1250
پناهجو را که غالبا از کشــورهای مســلمان خاورمیانه از
جمله افغانستان ،ایران و عراق هستند ،بپذیرد .در مقابل،
آسترالیا گفته است که آوارگانی از کشورهای السالوادور،
گاواتاماال و هوندوراس را می پذیرد.
ترامپ با بی رغبتی گفته اســت که این توافقنامه را ادامه
می دهد اما آن را در یک پیام تویتری «حماقت و دیوانگی»
خواند.
بر اساس توافق مشابهی ،اتحادیه اروپا نیز به ترکیه وعده
سپرده است تا در برابر پذیرش یک پناهجو که غیرقانونی
به این اتحادیه وارد شــده ،یک پناهجوی سوریایی را از
ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا انتقال بدهد( .دویچه وله)

آمریکا از کنترل جاپان بر جزایر
مورد مناقشه با چین حمایت کرد

دیدارش از جاپان گفــت که آمریکا مالکیت
این کشــور را بر جزایر سنکاکو ،به رسمیت
میشناسد.
جاپان و چین جزایر مورد مناقشــه را که در
جاپان ســنکاکو و در چیــن دیااویو خوانده
میشوند ،متعلق به خود میدانند.
چین هم که ادعــای مالکیت بر این جزایر را
دارد در پاسخی فوری ،به آمریکا هشدار داد
که در این باره دخالت نکند.
آقای ماتیس در اولین ســفرش به خارج از
زمان تصدی وزارت دفاع ،به کوریای جنوبی و
جاپان سفر کرده است.
هدف از این ســفر اطمینان دادن به رهبران
جیمز ماتیس ،وزیر دفاع آمریکا در ســفرش جاپان بــر جزایر مورد مناقشــه در دریای این کشــوها در مورد ادامــه حمایت نظامی
آمریکا است( .بی بی سی)
به جاپان با وزیر دفاع این کشور دیدار کرد .شرقی چین اعالم کرده است.
آمریــکا باردیگر حمایت خــود را از کنترل جیمز ماتیس ،وزیر دفــاع آمریکا در جریان

شرکتهای هواپیمایی مسافران مشمول
دستور ترامپ را سوار میکنند

اداره گمرک آمریکا گفته اســت کسانی که
از هفته گذشــته تحت تاثیر فرمان مهاجرت
دونالــد ترامــپ ،رئیس جمهوراین کشــور
قرارگرفته و امکان سفر به آمریکا را نداشتند،
حال میتوانند وارد این کشور شوند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دادگاهی
درشهر سیاتل واشنگتن موقتا دستور اجرایی
آقای ترامــپ را مبنی بــر ممنوعیت ورود
شــهروندان هفت کشــوربه مدت سه ماه به
آمریکا معلق کرد.
این هفت کشــورعبارتند از ایــران ،عراق،
سوریه ،یمن ،سودان ،سومالی و لیبی.
شــرکتهای هواپیمایی قطر ،ترکیه ،فرانسه
و لوفتهانزا اعالم کردهاند که از ســرگیری
خدمات به مســافرانی که از هفته گذشــته
مشــمول فرمان آقای ترامپ می شدند را از
سرگرفتهاند.
روز جمعه  3فبروری قاضی جیمز روبارت علیه
ادعای وکالی دولت رای داد .وکالی دولت ادعا

مهاجم موزه لوور ‹مصری› بود

مقامهای فرانســوی بر این باورند که مهاجم
موزه لوور پاریس ،یک مصری بوده که هشــت
روز پیش با ویزای توریســتی به فرانسه سفر
کرده بود.
یک مقام سارنوالی فرانسه گفته است مظنون
 ۲۹ساله احتماال از دبی به پاریس رفته بود.
تیراندازی در موزه لوور پاریس

پرونده سه شهر نامزد میزبانی
المپیک  ۲۰۲۴ثبت شد

ســه نامزد میزبانی المپیک  ۲۰۲۴تایید شدند و پرونده نامزدی آنها برای
میزبانی این المپیک ثبت شــد این سه شــهر ،بوداپست ،لس آنجلس و
پاریس هستند.
به نقل از  ،Inside the gamesهر ســه این شــهرها درخواست خود را
تایید کردند و پرونده نامزدی میزبانی آنها ثبت شد.
رییس کمیســیون ارزیابی  IOCدر اینباره گفت :این یک گام مهم برای
شهرهای میزبانی و  IOCبود .در حال حاضر میتوانیم همه این فایلها را
بررسی کنیم .از ابتدا با این شــهرها در اربتاط بودیم و شاهد برنامهریزی
های آنها بودیــم .به مراحل پایانی این رقابت نزدیک می شــویم .منتظر
هستم که در فصل بهار از هر سه این شهرها بازدید کنم.
لس آنجلس اولین شهری اســت که از آن بازدید میشود .این بازدید در
تاریخ  ۲۲تا  ۲۵آوریل انجام میشود .از شهر بوداپست در تاریخ  ۱۰تا  ۱۲و
از شهر پاریس در تاریخ  ۱۴تا  ۱۶می بازدید خواهد شد .گزارشهای نهایی
بد از این بازدیدها به  IOCداده میشــود .در این بازدیدها به جنبههای
تخلف شهرها از جمله حمل و نقل ،اســتادیوم ها ،مسائل مالی و  ...توجه
خواهد شد.
در بازدیدهای اولیه شهرها از مشکالت فنی و موجود آگاهی پیدا میکنند
و به آنها مشــاوره داده میشود .میزبان المپیک  ۲۰۲۴روز  ۱۲سپتامبر در
جلسه لیما در پرو انتخاب میشود.

الکالسیکو ،لیونل مسی را
از خواب بیدار کرد

کرده بودند کــه ایالتها جایگاه حقوقی الزم
را برای بــه چالش گرفتن فرمان اجرایی آقای
ترامپ ندارند.
این حکم درست یک هفته بعد ازامضای فرمان
اجرایی آقای ترامپ صادر شده است.
در پی صدور این حکم ،کاخ سفید گفته است
که علیــه آن حکم درخواســت تجدید نظر
میدهد.

کاخ سفید همچنین در بیانیهای فرمان اجرایی
دونالد ترامپ را «قانونمند و مناسب» خوانده
است.
در بیانیه آمده اســت»:فرمان اجرایی رئیس
جمهور با هدف محافظت از کشــور(آمریکا)
صورت گرفته و او صالحیت و مسئولیت قانونی
برای حفاظت از مردم آمریکا را دارد( ».بی بی
سی)

روز جمعه این فرد با قمه به سربازان فرانسوی
در ورودی موزه لوور پاریس حمله کرد و هدف
تیراندازی قرار گرفت و به شــدت زخمی شد.
یکی از ســربازان هم زخمی شــده که جدی
نیست.
فرد مهاجم پس از حمله ،فریاد «اهلل اکبر» سر
داد و هدف پنج گلوله قرار گرفت.

در زمان حمله ،صدها نفر در موزه لوور بودند.
پولیس به دنبال این مساله است که آیا این فرد
به تنهایی عمل کرده یا دستیاری داشته است.
پولیس میگویــد این فرد دو قمــه با خود
داشته است .فرانســوا اوالند ،رئیسجمهوری
فرانسه گفته است سربازان مانع از یک «حمله
تروریستی» شدند( .بی بی سی)

جمعیت آلمان
کاهش نمی یابد

با افزایش مهاجرت و میزان باالتر زاد ولد
در آلمان ،این گمان دیگر اعتبار ندارد که
گویا جمعیت این کشــور کاهش می یابد.
آیا بحران نفوس در آلمان حل شده است؟
در گذشــته مدت زیادی گمان بر این بود
که به دلیل میزان اندک زاد و ولد ،جمعیت
آلمان در دراز مدت کاهش می یابد .دفتر
آمار نفوس آلمان و انســتیتوت آلمان در
امور پژوهــش جمعیت دلیل آن را میزان
نازل زاد و ولد و ورود شمار کم مهاجران
در این کشور می خواند.
به گفتۀ این مقامات در نتیجۀ میزان ثابت
زاد و ولد (هــر  ۱۰زن  ۱۴کودک) ،و ورود
ساالنه  100هزار مهاجر به آلمان ،جمعیت
این کشور تا سال  2060میالدی  80میلیون
نه ،بلکه  68میلیون خواهد بود.
اما حاال براســاس بررسی جدید حکومت
آلمان ،به نظر می رسد که این پیش بینی

زن مکزیکی در اعتراض به
ترامپ ویزای آمریکا را پس داد

خانم کونترراس گفته بود اگر ترامپ رئیس
جمهور شود ویزایش را پس خواهد داد.
آلمــا ســیلر کونترراس ،زن  ۵۹ســاله
مکزیکی در اعتراض بــه دونالد ترامپ،
رئیس جمهور آمریکا ،ویزای این کشــور
را پس داد.
خانم کونترراس که در شــهر هرموسیلو
در فاصله یک ساعت و نیمی مرز آمریکا
زندگی میکنــد ،از زمانی که به یاد دارد
ویزای توریستی آمریکا را داشته است.
او از ایــن ویزا برای خریــد در آمریکا و
همچنین دیدار با بســتگانش در آریزونا،
السوگاس و نیویورک استفاده میکرد .با
این حال او دوشنبه گذشته به کنسولگری
آمریکا در شــهرش رفــت و ویزایش را
برگرداند.
تصمیم خانم کونتــرراس به حدود یک
ســال پیش بازمیگردد که شنید دونالد
ترامپ در زمان رقابتهای انتخاباتی مردم

پله :نیمار به مراتب از رونالدو بهتر است

بهتریــن بازیکن قرن فوتبال جهان معتقد
است نیمار فقط باید مهارت سرزنیاش را
باال ببرد تا کامال از رونالدو برتر باشد.
به نقل از گلوبو ،کریســتیانو رونالدو چهار
بار برنده طالی فوتبال جهان شده است ،به
همراه لیونل مسی مدتهاست که فوتبال
را به تسخیر خود در آوردند و جوایز فردی
زیادی را کســب کردند .رقابت این دو در
قالب دو تیم رئال مادرید و بارسلونا باعث
شده اســت خیلیها مدام به مقایسه این
دو بپردازند .در این بین از نیمار به عنوان
وارث رونالدو و مسی یاد میشود.
پلــه که هموطن نیمار اســت و به اعتقاد
برخی پرافتخارترین بازیکن تاریخ فوتبال
دنیاست ،به صحبت در مورد نیمار  ۲۴ساله

پرداخت و گفت :به نظرم تنها مشکلی که
نیمار دارد ،سرزنی اســت .رونالدو بهتر
از او نیســت .از نظر تکنیکی نیمار خیلی
بهتر از رونالدو اســت ولی رونالدو سرزن
قهاری است و به خوبی از این ویژگی خود
استفاده میکند .شــما نمی بینید نیمار
زیاد با سر گلزنی کند ،در حالی که رونالد
در روی توپهای هوایی بســیار مســلط
است.
نیمار این فصل بــا دوران اوج خود فاصله
داشــته و نتوانســته اســت در ترکیب
بارســلونا درخشــش فصل قبل خود را
داشــته باشــد .نیمار در  ۱۶بازی خود به
همراه بارسلونا در این فصل توانسته پنج
گل را به ثمر برساند و  ۶پاس گل نیز برای

همتیمیهایش فراهم کند .او از زمانی که
به بارسلونا پیوســته ،در  ۱۶۷بازی همراه
این تیم موفق شــده است  ۹۴گل به ثمر
برساند و  ۶۹پاس گل نیز داده است.
تیم ملی فوتبال برزیل از ســال  ۲۰۱۰در
تورنمتهــای ملی با مشــکل روبرو بوده
اســت ولی اینبار در انتخابی جام جهانی
روسیه در صدر جدول قرار گرفته است و
شانس باالیی برای صعود به این رقابت ها
به عنوان تیم نخست منطقه دارد.
پله که در سه جام جهانی فوتبال با برزیل
عنوان قهرمانی را کســب کرده است ،در
ادامه اظهار کرد :برزیل همیشه بازیکنان
بزرگی داشــته اســت ولی یک مشکل
مشترک در طول این سالها داشته است
و نتوانســته خود را به عنوان یک «تیم»
مطرح کند .از کار تیته (سرمربی تیم ملی
فوتبال برزیل) در تیــم ملی خیلی لذت
میبرم .او فوق العاده کار کرده است .جام
جهانی گذشــته برای فوتبال برزیل یک
فاجعه بود اما تیته در حــال بازگرداندن
برزیل به مســیر خوب است .او در مسیر
درستی تیم ملی برزیل را هدایت میکند.
دیگــو مارادونا بعضی مواقع در رســانه
ها بــه انتقاد از برزیلیهــا و حتی لیونل
مســی میپردازد .پلــه در همین رابطه
گفت :مارادونا آدم خوبی است ولی وقتی
میخواهــد مصاحبه کنــد ،نمیدانم چه
اتفاقی برایش میافتد.

لواندوفسکی دلیل رابطه بدش با
آرین روبن را فاش کرد

مهاجم بارسلونا پس از الکالسیکو عملکرد فوقالعادهای داشته است که این
اتفاق موجب شد بسیاری بگویند او بعد از دیدار برابر رئال مادرید از خواب
بیدار شده است.
به نقل از آس ،تاثیر لیونل مســی در بارسلونا هر لحظه بیشتر میشود .این
موضوع نه تنها در گلزنی و پاس گل او دیده میشــود بلکه پیشرفت بازی
مهاجم آرجنتینی نیز آشکار است.
غیبت ژاوی هرناندس ،کار مســی را راحتتر کرده است .او میتواند هم به
عنوان یک مهاجم و هم هافبک تهاجمی بازی کند و از همه لحاظ ،یک گلزن
باشد .شماره  ۱۰بارســلونا در دیدار برابر اتلتیکومادرید در نیمه نهایی کوپا
دل ری ،مانع از حمله حریف شد و توانست یانیک کاراسکو را متوقف کند.
مســی پس از الکالسیکو متحول شــد .او برابر رئال مادرید نمایش خیلی
خوبی ارائه نداد .نه پاس گل داد و نه گلزنی کرد و تنها دو شــوت به سمت
دروازه زد .همچنیــن دو موقعیت خطرناک ایجاد کرد و تنها بخش مثبت او،
در دادن پاسهای صحیح بود ۹۱ .فیصد پاسهایش درســت بود که موجب
شد از این لحاظ ،در کنار ایوان راکیتیچ قرار بگیرد .پس از این دیدار ،مسی
برای بارسلونا  ۱۲بازی انجام داد( .یک بازی در لیگ قهرمانان ۶ ،اللیگا و پنج
کوپا دی ری ).ایــن مهاجم آرجنتینی در همه بازیها یا گل زده یا پاس گل
داده اســت .او تنها برابر رئال سوسیداد در کوپا دل ری موفق به انجام این
کار نشد .تک گل بارسا در این بازی از روی نقطه پنالتی توسط نیمار به ثمر
رسید .ستاره آبیاناریها در این مدت  ۱۱گل و پنج پاس گل داد.

مهاجم لهستانی بایرن مونیخ به صحبت در
مورد رابطه بدش با مهاجم هلندی باشــگاه
پرداخت.
به نقل از  ،dpaروبرت لواندوفســکی در
فصل جاری عملکرد بسیار خوبی در ترکیب
بایرن مونیخ داشته است .او توانسته است
در بوندســلیگا  ۱۵گل به ثمر برساند تا به
همراه پیر امریک اوبامیانگ در صدر جدول
بهترین گلزنان جای بگیــرد .این بازیکن
لهستانی در مجموع توانسته است  ۲۲گل
برای بایرن در رقابتهــای مختلف به ثمر
برساند.
لواندوفســکی به صحبت در مورد شــیوه
هماهنگی با آرین روبن پرداخت و گفت :در
ابتدا برای هماهنگ شدن با روبن کار بسیار
سختی داشــتم .روبن فوتبال عجیبی بازی
میکرد .سبک بازی ما باهم بسیار متفاوت
بود و بــه هیچ وجه هم رابطه خوبی با روبن
نداشتم.
او ادامــه داد :رفته رفتــه هماهنگی بین
من و روبن بیشتر شــد و همدیگر را درک
کردیم .االن دیگــر هر دو هماهنگی باالیی

با هم داریم و کافی اســت که در زمین ما را
مشاهده کنید.
مهاجم  ۲۸ســاله لهستانی بایرن مونیخ در
پایان ســخنان خود گفت :با روبن بســیار
هماهنگ شــدیم و با یک نگاه کردن کوتاه
میتوانیم همدیگــر را در زمین پیدا کنیم.
احساس بسیار زیبایی از بازی کردن در کنار

دال بر کاهــش جمعیت آلمان تحقق نمی
یابد .به این دلیل که بــا مهاجرت باالی
متداوم و افزایــش میزان اخیر زاد و ولد،
شمار جمعیت کشــور تا سال  2060ثابت
می ماند.
آمار شناســان تا به حال از افزایش شمار
مهاجریــن از  100هزار تــا  200هزار نفر
در سال ســخن می گفتند .اما براساس
تخمینــات اخیر حکومــت آلمان فدرال
آلمان ،این افزایش ساالنه به  300هزار نفر
خواهد رسید.
چنانچه حکومت آلمان تخمین می زند ،در
مورد میــزان زاد و ولد نیز افزایش به نظر
می رسد و کاهش متداوم جمعیت کشور
در چند دهه اخیر ،فع ً
ال متوقف شده است.
دفتر آمار آلمان فــدرال می گوید که در
زمان حاضر هر  ۱۰زن  ۱۶کودک به دنیا می
آورند( .دویچه وله)

روبن دارم .او حــرکات من در زمین را زیر
نظر دارد و توپ را در بهترین شرایط برایم
میفرستد .روبن ستارهای بزرگ و در عین
حال بسیار متواضع است.
بایرن مونیــخ در یکی از حســاسترین
بازیهای هفته نوزدهم بوندسلیگا ،امروز به
مصاف شالکه میرود.

مکزیک را «تبهکار و تجاوزگر» نامید.
دیوار ترامپ در مقایســه بــا دیوارهای
معروف جهان
او گفت« :به شــوهرم گفتم ،این درست
نیســت .تصورش را بکن کــه او رئیس
جمهور شــود .اگر این اتفاق بیافتد من
ویزایم را پس میدهم».
دوشــنبه قبل خانــم کونتــرراس به
کنســولگری آمریکا رفت و ویزایش را به
همراه نامهای کــه در آن دلیل تصمیمش
را شــرح داده بود به ماموران کنسولگری
تسلیم کرد.
او در نامهاش نوشت« :ویزایم را داوطلبانه
برمیگردانم به ایــن دلیل که حرفهای
رئیس جمهور شما را توهینی به مکزیک
و مردم این کشور میدانم .این روش من
برای نشان دادن اعتراضم به شما و برای
حمایت از کشور و مردمی است که به آن
عشق میورزم( ».بی بی سی)

دیوید بکام هدف بعدی
افشاگریهای فوتبال لیکس

بازیکن پیشــین تیم ملی انگلیس هدف بعدی فوتبال لیکس قرار گرفته و
قرار است برخی اطالعات محرمانه او به زودی منتشر شوند.
به نقل از مدیا پارت ،دیوید بکام ممکن اســت هدف بعدی فوتبال لیکس
باشد.
بر اساس اطالعات منتشر شــده در این روزنامه ،هافبک پیشین تیم ملی
فوتبال انگلیس از شغل خود به عنوان سفیر یونیسف بهره برده است .او از
این طریق میخواست از مزایای مالی بهره ببرد و چهره خود را در اجتماع
بهتر کند.
روزنامه فرانســوی از یک ایمیل فرضی که توســط بکام به یکی از مدیر
برنامههایش فرســتاده شد ،اشــاره کرد .بازیکن پیشین منچستریونایتد
نمیخواســت از پول خود برای انجمن خیریه هزینه کند .او قصد داشت
از طریق یونیسف ،پولهایی را پسانداز کند که حق این کار را نداشت.
در این شرایط انجمن فوتبالیستها این موضوع را رد کرد و مدیا اسپورت
را به خاطر پیگیری ایــن موضوع تهدید کرد .با این حــال ،این روزنامه
فرانســوی روی این موضوع تاییــد کرد و توضیح داد کــه بکام و مدیر
برنامههایش به دنبال راههایی بودند تا این بازیکن از حســاب خود هزینه
نکند .حتی یکی از مدیر برنامههای بریتانیایی بکام تالش کرد او به کارش
در یونیسف ادامه بدهد تا از این راه بتواند چهرهاش را در میان مردم بهتر
کند و مردم کارهای خیر و بزرگ او را ببینند.

رونالدینیو:
مهاجمان بارسلونا
به هم حسادت میکردند

سفیر جدید باشگاه بارسلونا تفاوت ســه مهاجم کنونی بارسلونا را با سه
مهاجم قبلی نبود حسادت در میانشان عنوان کرد.
به نقل از مارکا ،بارسلونا جمعه شــب رونالدینیو را به عنوان سفیر جدید
باشگاه معرفی کرد.
بازیکن پیشــین آبیاناریها در مراســم معارفه گفت :افتخار میکنم که
ســفیر باشگاه شدم .تمام تالش خود را به کار میگیرم تا نام بارسلونا را به
باالترین جایگاه ممکن برســانم .بارسلونا با حضور بهترین بازیکنان جهان
همچنان بهترین تیم دنیاســت .در این فصل نیز عملکرد درخشانی داشت
و میتواند به عنوان قهرمانی برسد.
رونالدینیو به تمجید از سه مهاجم بارسلونا (لیونل مسی ،لوییس سوارس و
نیمار) پرداخت و گفت :دوست ندارم آنها را با دوران خودم مقایسه کنم.
این ســه مهاجم فوقالعاده و خیلی خوب هستند ،همچنین همکاری عالی
دارند .به هم احترام میگذارند و حسادتی بینشان وجود ندارد.

