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عفو بین الملل :هزاران نفر
در یک زندان سوریه اعدام شده اند

وزارت دادگستری
آمریکا از فرمان ‹قانونی›
ترامپ دفاع کرد

وکالی دولت آمریکا از برنامه منع ســفر شهروندان هفت
کشور عمدتا مسلمان دفاع کرده و از دادگاه فرجام در سان
فرانسیسکو خواسته اند دستور رئیس جمهور در این مورد
را «به منظور تامین امنیت ملی» ابقا کند.
وزارت دادگستری در سندی  ۱۵صفحه ای که تسلیم دادگاه
شد استدالل کرد که دستور آقای ترامپ «استفاده قانونی از
اختیارات ریاست جمهوری است» نه برای جلوگیری از ورود
مسلمانان به آمریکا.
روز یکشنبه دادگاه استیناف فدرال در آمریکا با درخواست
تجدیدنظر دولت برای ابقای فــوری فرمان اجرایی رئیس
جمهور این کشــور در محدودیت سفر به آمریکا ،مخالفت
کرده بود .صدور این رای به این معنی بود که محدودیتهای
اعالم شــده تا زمانی که این پرونده به طور کامل در دادگاه
مطرح شود به حالت تعلیق در میآیند.
دادگاه تجدید نظر فدرال تا دوشــنبه ( ۶فبروری) به کاخ
سفید و مخالفان این ممنوعیت که آن را به چالش کشیدهاند،
فرصت داده بوده تا اگر دالیل بیشتری دارند به دادگاه ارایه
کنند .وکالی ایالتهای مینهســوتا و واشنگتن پیشتر در
این دادگاه اســتدالل کردند اجرای مجدد محدودیت سفر
شهروندان ایران و  ۶کشور عمدتا مسلمان دیگر به آمریکا،
دوباره به «هرج و مرج» منجر خواهد شد.
این وکال در بخشــی از اظهارنامه خود به بیانیه مقامهای
ارشد سابق امنیتی و دیپلماتهای آمریکایی اشاره کردهاند
که در آن هشــدار داده شده «این محدودیتها در طوالنی
مدت به منافع ملی آمریکا آســیب خواهد رساند( ».بی بی
سی)

اتریش خواستار راه اندازی
تدابیر جدید مرزی در
مسیر بالقان است

اتریش در نظر دارد که تدابیر مسدود سازی راه موسوم به
مسیر بالقان را تشــدید بخشد .به همین منظور وزیر دفاع
این کشــور خواهان همکاری بیشــتر نیروهای پولیس و
نظامیان در امور حافظت مرزی گردیده است .به گفته هنس
پیتر دوسکوتســیل ،وزیر دفاع اتریش سمت غرب مسیر
بالقان هنوز هم آنگونه که الزم است ،مسدود نگردیده است.
دوسکوتســیل وزیر دفاع اتریش در گفتگویی با روزنامه
«ویلت» تأکید کرده است« :ما متیقن نیسیتم که مرز های
خارجی کشــورهای اروپایی تا اکنون به طور الزم توسط
اتحادیه اروپا محافظت گردیده باشد».
او در این گفتگو که دیروز ســه شنبه منتشر گردید ،اضافه
کرده اســت« :اتریش سعی دارد تا در همکاری با  ۱۵کشور
مســیر بالقان و کشــورهای عضو اتحادیه ویشیگراد در
عملیات جدید محفاظت مرزی ســهیم گردد ».به گفته او
در این تدابیر در میان دیگر کشورها همچنان مجارستان،
بلغاریا ،مقدونیه و البانیا نیز شامل می باشند.
دوسکوتســیل همچنان خواهان همکاری بیشتر پولیس و
نیروهای نظامی در امور محافظت مرزی گردید.

گروه عفو بیــن الملل می گوید احتماال تا ۱۳
هزار نفر که بیشــتر آنها غیرنظامیان هوادار
مخالفان بوده اند در طی پنج ســال به طور
مخفیانه در زندانی در سوریه اعدام شده اند.
این گروه در گزارش تازه ای ادعا می کند که
از سپتامبر  ۲۰۱۱تا دسامبر  ۲۰۱۵اعدام های
جمعی هر هفته در زنــدان صیدنایا صورت
گرفت .به عالوه این گــروه می گوید دلیلی

نیکوال سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه
به دادگاه احضار شد

یک قاضی فرانسوی حکم داده است که نیکوال
سارکوزی ،رئیسجمهور سابق این کشور باید
در ارتبــاط با یک پرونده رســوایی مالی در
ارتباط با هزینههای مبارزات انتخاباتیاش در
دادگاه حاضر شود.
آقای ســارکوزی با این اتهام روبرو است که
حزبش حســابهای بانکی را دستکاری کرده
تا  ۱۸میلیون یــورو از هزینههای تبلیغاتی را
پنهان کند.
آقای سارکوزی تکذیب میکند که از دریافت
پول در حدی باالتر از ســطح قانونی تعیین
شده آگاه بود ه است و گفته بر علیه این حکم
درخواست تجدید نظر خواهد داد.
در ســال  ،۲۰۱۲او رقابت را به فرانسوا اوالند
باخت و در تامین هزینههای حضور مجددش
در رقابتهای در پیش رو ،ناکام ماند.
این پرونده با نام رسوایی بیگمالیون شناخته
میشود.
محور پرونده بر پایه این ادعا اســت که حزب
آقای ســارکوزی به نام یو.ام.پی ،در تبانی با
یک شرکت کارگزار روابط عمومی ،رقم واقعی
هزینههای مبارزات انتخاباتی ســال  ۲۰۱۲را
مخفی کردهاست.

وزیر ورزش کویت
استعفا کرد

وزیر ورزش کویت دو روز قبل از اعالم نتیج ه استیضاحش ،استعفا کرد.
به نقل از  ،Inside the gamesشیخ سلمان الصباح که وزیر ورزش کویت
بود از سمت خود استعفا کرد .استعفای او امید برای رفع محرومیت ورزشی
کویت را افزایش میدهد.
این تغییر میتواند تاثیر زیادی بر ورزش کویت داشــته باشد .شیخ سلمان
پیش از استعفایش هفته گذشته با پارلمان کویت  ۱۰ساعت جلسه استیضاح
داشت .در صورتی که  ۲۵نفر از نمایندگان پارلمان به او رای منفی میدادند،
او خود به خود برکنار میشد.
کویت در اکتبر به دلیل دخالتهای دولتی در مســاله ورزش از سوی IOC
و فیفا محروم شــده بود .در قانونی که کویت اعمــال کرده بود ،وزارتخانه
میتوانست در تمامی تصمیمگیریهای ورزشی و کار تمامی نهادها دخالت
کند.
بسیاری از فدراسیونهای ورزشی کویت و کمیت ه المپیک کویت به وزارت
ورزش این کشور اعتراض کردند .به دلیل محروم شدن کویت از سوی IOC
و ورزشکاران این کشور نتوانستند در المپیک  ۲۰۱۶شرکت کنند.
شــیخ احمد الصباح ،عضو  IOCو رییس شــورای المپیک آسیا ،یکی از
رقیبان سر سخت شیخ سلمان است .در دسامبر گذشته شیخ سلمان اعالم
کرده بود تغییراتی ایجاد میکند تا تحریمها برداشته شود.
وزیر صنعت کویت که خالد الرودهان است ،به صورت موقت مسئولیت وزارت
ورزش کویت را بر عهده خواهد داشــت .به نظر نمی رسد محرومیت ورزش
روسیه به این زودیها برداشته شود .با این حال به نظر میرسد کنارهگیری
شیخ سلمان این پروسه را سریعتر کرد.

آیا هدف ایبراهیموویچ
آقای گلی است؟

ندارد که بعد از  ۲۰۱۵این روند متوقف شــده
باشد.
عفو بین الملل مــی گوید که این اعدام ها با
صدور مجوز از باالترین سطوح دولت سوریه
انجام شده.
دولت سوریه در گذشته کشتن یا بدرفتاری با
زندانیان را تکذیب کرده است.
با این حال کارشناســان حقوق بشر سازمان

ملل یک ســال پیــش گفتند کــه روایات
شاهدان عینی و شواهد مستند قویا حکایت
از بازداشــت ده ها هزار نفر و «مرگ در ابعاد
گسترده» در زندان های سوریه دارد.
عفو بین الملل بــرای تهیه این گزارش با ۸۴
نفر از جمله زندانبان های سابق ،بازداشتی ها
و مقام های زندان صحبت کرد.
این گروه ادعا می کنــد که هر هفته و اغلب
هفته ای دو بــار گروه هایی  ۲۰تا  ۵۰نفره در
خفای کامل در این زندان در شــمال دمشق
اعدام شده اند.
این گزارش می گوید که بازداشــتی ها پیش
از اعدام به یک «دادگاه نظامی صحرایی» در
محله قابون پایتخت منتقل می شــدند تا در
«محاکماتی» که یک تا ســه دقیقه طول می
کشید شرکت کنند.
یک قاضی ســابق این دادگاه نظامی که عفو
بیــن الملل از او نقل قول کــرده گفت که از
افراد بازداشتی در مورد مشارکت در جرایمی
که دادگاه ادعا می کرد اتفاق افتاده سوال می
شــد .او گفت« :جواب آنها چه منفی بود چه
مثبت محکوم می شــدند ...این دادگاه هیچ
ربطی به حاکمیت قانون ندارد( ».بی بی سی)

به نظر میرسد مهاجم منچستریونایتد قصد دارد در فصل جاری لیگ برتر
انگلیس عنوان آقای گلی را از آن خود کند.
به نقل از اسکای اسپورت ،زالتان ایبراهیموویچ فصل نخست حضور خود در
لیگ برتر انگلیس را پشتسر میگذارد.
این بازیکن سوئدی عملکرد درخشانی در ترکیب منچستریونایتد داشته و
از بهترین های لیگ جزیره در فصل جاری بوده اســت .او با وجود اینکه ۳۵
سال دارد ،توانسته اســت  ۱۵گل به ثمر برساند و این شانس را داد تا آقای
گل هم بشود.
ایبراهیموویچ از هدف بزرگ خود با منچستریونایتد در فصل جاری سخن به
میان آورد و گفت :یک هدف بزرگ در سر دارم ولی آن را در شرایط کنونی
بیان نمیکنم .برای رسیدن به این هدف بزرگ از جان مایه میگذارم و نهایت
تالش خود را به کار میگیرم.
به احتمال خیلی زیاد مهاجم ســوئدی شــیاطین سرخ میخواهد در لیگ
جزیره هم عنوان آقای گلی را به دســت آورد .او با صدر جدول گلزنان تنها
یک گل فاصله دارد .روملو لوکاکو با چهار گلی که در دیدار اخیر اورتون به
ثمر رساند ،با  ۱۶گل در صدر جدول بهترین گلزنان جای دارد.

قوانین فرانسه روی مخارج تبلیغات انتخاباتی
محدودیتهایی اعمال میکند .این ادعا مطرح
است که شرکت بیگمالیون ،صورت حسابش را
به جای ستاد کمپین ،به حزب آقای سارکوزی
ارسال کرده بود که این امر به حزب یو.ام.پی
اجازه داد از حد تعیینشده فراتر رود.
کارمندان بیگمالیون اذعان کردهاند که از این
ترفند آگاه بودند و چندین تن از اعضای حزب
یو.ام.پی نیز دادگاهی شدند.
قرار اســت پرونده حقوقی آقای سارکوزی بر

این موضوع متمرکز باشــد که آیا رهبر سابق
این کشور از کالهبرداری مزبور خبردار بوده
است یا خیر.
انتظار میرود که سیزده فرد دیگر نیز در این
رابطه به دادگاه احضار شوند.
هرچنــد تییری هرتــزوگ ،وکیــل آقای
سارکوزی میگوید که بر علیه این حکم دادگاه
درخواســت تجدید نظر خواهد داد .زیرا آن
حکم تنها توســط یکی از دو قاضی مسئول
پرونده صادر شد ه است( .بی بی سی)

تصویب قانونی جنجالی در
پارلمان اسرائیل درباره
شهرکهای یهودینشین

پارلمان اســرائیل قانونــی جنجالی را
تصویب کرده است که بر مقررات پیشین
در مورد چهار هزار خانه ســاخته شــده
در شــهرکهای یهودینشین در منطقه
اشغالی کرانه باختری تاثیر میگذارد.
بر اســاس این قانون به فلسطینیانی که
صاحبان اصلی این زمینهــا بودهاند به
عنوان غرامت ،پول پرداخت شده یا زمین
واگذار میشود.
یک مقام ســازمان ملل متحد گفته که
اجرای این قانون امید به دستیابی به صلح
را کاهش میدهد.آمریکا هم گفته است که
تا زمانی که بررســی این قانون در دادگاه
نهایی نشود ،نظری درباره آن نخواهد داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا
برخالف باراک اوباما ،سیاست نرمتری در
قبال اسرائیل در پیش گرفته است با این

با منتشر شدن صحبتهای رییس باشگاه
بوکاجونیــورز با یکی از اعضــای کمیته
انضباطی ،جنجــال جدیدی در آرجنتین
به وجود آمد.
به نقل از ســایت فوتبال اسپانیا ،جنجال
بزرگی در آرجنتین به وجود آمده اســت.
مکالمه صوتی رییس باشگاه بوکاجونیورز
و یکــی از اعضای کمیتــه انضباطی این
کشور منتشر و جنجال برانگیز شد.
این مکالمــه در رابطه بــا محرومیت دو
بازیکن بوکاجونیورز در ســال  ۲۰۱۵بود.
برنامــه  No Todo Pasoشــبکه Tyc
اسپورت صحبتهای دنیل آنخلیی (رییس
باشــگاه بوکا) با فرناندو میتخانس (عضو
کمیتــه انضباطی) پخش شــد که در آن
آنخلیی درخواســت کرد مدت محرومیت
دو بازیکن به نامهای کریســتین اربس و
لئاندرو مارین را کاهش بدهد تا بتوانند در
دیدار حساس برابر ولسسارسفیلد حضور
داشته باشــند .این دو بازیکن در دیدار
دوستانه برابر راسینگ اخرج شدند .بوکا
و ولــس دیدار مهمــی را در ماردل پالتا
برگزار کردنــد .این بازی تقریبا حضور در
کوپــا لیبرتادورس را تعییــن میکرد که

در نهایت بوکا توانســت ولس را شکست
بدهد .در تماسی که آنجلیی با میتخانس
داشت ،خواستهاش را اعالم کرد که عضو
کمیته انضباطی در پاسخ گفت :برای آنها
حداقل محرومیــت را در نظر میگیرم تا
در بازیهای دوستانه این محرومیتها به
پایان برســد و ارباس و مارتین بتوانند در
دیدار برابر ولس حضور داشته باشند.

رییس بوکا اظهــار کرد :به این ترتیب هر
دو بازیکن نمیتوانند برابر ریورپالته بازی
کنند اما میتخانس در پاســخ گفت :تو را
درک میکنــم دنیل اما حداقل محرومیت
پنج بازی اســت که من سعی خواهم کرد
آن را به ســه یا دو بازی برسانم .نگران
چیزی نباش .من طرفدار شماره یک بوکا
هستم!

منچستریونایتد مشتری گرت بیل جدید

شیاطین ســرخ با هدایت سرمربی پرتغالی
خود قصد دارند گرت بیــل جدید فوتبال
اروپا را که در رئال بازی میکند جذب کنند.
به نقل از یورو اسپورت ،منچستریونایتد به
احتمال خیلی زیاد مثل چند سال اخیر در

فصل جابهجایی تابســتانی تغییرات زیادی
خواهد داشت.
یکی از بازیکنانی کــه مورد توجه مورینیو
است ،مارکو آسنســیو بازیکن جوان رئال
مادرید اســت که از او به عنوان گرت بیل

جدید یاد می شــود .آسنسیو در تابستان
ســال گذشــته به رئال مادرید پیوست و
توانسته در پست گرت بیل عملکرد خوبی
از خود نشان بدهد.
یورو اســپورت اعالم کرد رئال مادرید به
هیچ وجه قصد ندارد این بازیکن بااستعداد
خود را به منچستریونایتد بدهد .به همین
خاطر قصد دارد رقم فســخ قرارداد او را به
 ۴۰میلیون یورو قرار بدهد تا ژوزه مورینیو
از جذب او پشیمان شود.
منچســتر یونایتد با هدایت مورینیو فصل
جاری رقابت های لیگ جزیره را بد شروع
کرد اما این تیم در نیــم فصل دوم ،نتایج
خوبی کسب کرده اســت و با  ۴۵امتیاز در
رده ششــم جدول رده بنــدی جای دارد.
یونایتد اکنون با تیم سوم که منچسترسیتی
است ،تنها چهار امتیاز اختالف دارد.

اشیا یادبود کوبی برایانت ربوده شد

مقامات پولیــس آمریکا اعــام کردند
اشــیایی که به عنوان یادبــود از زمان
بازیگری کوبی برایانت در تیم دبیرستان
که در مدرسه قدیمیاش در فیالدلفیا نگه
داری میشد ربوده شدند.
به نقل از  ،NZheraldاشــیای یادبود
فعالیــت کوبی برایانت که در مدرســته
قدیمی او در فیالدلفیا نگه داری میشــد
روز گذشته به سرقت رفتند.
اشیای یادبود کوبی برایانت ،ستاره سابق

 NBAدر محــل خاصی در ورزشــگاه
مدرســه  Lower Merionنگهــداری
میشــد .این اشیا شــامل لباس ورزشی
کوبــی ،کفش های بســکتبال نایک و و
جام قهرمانی او در سال  ۱۹۹۶است .تور
بسکتبال این بازیها نیز در مجموعه قرار
داشتند.
مسئوالن مدرسه اعالم کردند این اشیا از
نظر مالی ارزش زیادی نداشتند .در حال
حاضر پولیس در حال بررســی فیلمهای

وزیر و رئیس دفتر پیشین
رئیس جمهور کوریای جنوبی به
سوءاستفاده از قدرت متهم شدند

مقامهای دادستانی کوریای جنوبی رسما
وزیر ســابق فرهنگ و رئیس دفتر سابق
رئیس جمهور این کشور را به سوءاستفاده
از قدرت و فساد متهم کردند.
این دو مــرد ماه گذشــته در ارتباط با
تهیه فهرســت ســیاهی از هنرمندان،
کارگردانــان ،بازیگران ،نویســندگان و
خوانندگانی که از پارک گوئن -هه رئیس
جمهور کوریای جنوبی انتقاد کرده بودند،
بازداشت شدند.
دادســتانی میگوید که کیم کی چون،
رئیس دفتر ســابق رئیس جمهور طراح
تهیه فهرست سیاه هنرمندان بوده و چو
یون سون ،وزیر ســابق فرهنگ مسئول
شناسایی نزدیک به ده هزار هنرمند بوده

رسوایی جدید در فوتبال آرجنتین

گرفته شــده از صحنه دزدی است تا در
صورت امکان رباینده را پیدا کند.

حال کاخ ســفید اخیرا اعالم کرده است
که گسترش شهرکهای یهودینشین در
اراضی اشغالی «شــاید برای دستیابی به
صلح مفید نباشد».
با وجود بیانیه کاخ ســفید اســرائیل به
مجموعــه اقدامهای تــازهای در ادامه
سیاست شهرکســازی در سرزمینهای
اشغالی دست زده است.
این اقدامات از جمله شــامل تایید طرح
ساخت هزاران خانه جدید میشود.
بنیامین نتانیاهو اخیــرا اعالم کرده بود
که برنامه ساخت شهرکی جدید در کرانه
باختری را همچنان پیش خواهد برد.
این نخستین بار در بیش از دو دهه است
که اسرائیل شــهرکی جدید در منطقهای
میسازد که از نگاه قوانین بینالمللی جزو
اراضی اشغالی است( .بی بی سی)

است.
افراد این فهرســت از کمکهای دولتی
محروم شده بودند.
همچنین دو دســتیار خانــم پارک نیز
بازداشــت شده اند و پولیس از خود او به
عنوان یکی از مظنونان نام برده است .اما
خانم پارک این اتهامات را رد میکند .او
هنوز مسقیما به ارتباط با فهرست سیاه
هنرمندان متهم نشده است.
ماه گذشته در ادامه رسیدگی به پرونده
مربوط به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده
از قــدرت در دفتر رئیس جمهور کوریای
جنوبی ،مو چول-مین ،سفیر این کشور
در فرانســه به دفتر دادستانی ویژه این
پرونده احضار شد( .بی بی سی)

جریمه سنگین برای
دو بازیکن اینتر

دو بازیکن آرجنتینی و کروات اینتر دو جلســه از همراهی تیمشــان به
خاطر جنجال به وجود آمده در پایان بازی برابر یوونتوس محروم شدند.
جنجال در پایان دیدار یوونتوس و اینتر باعث محرومیت دو بازیکن اینتر
شــد .در پایان بازی زمانی که داور سوت را زد اعتراض ها به داور شروع
شــد ،مائورو ایکاردی توپ را به ســمت داور پرت کرد اما به او برخورد
نکرد ،همچنین ایوان پریشــیچ جمالت نامناســبی را بر زبان آورد .این
موضوع باعث شــد کمیته انضباطی هر دو بازیکن را دو جلســه محروم
کنــد .دو بازیکن اینتر به همین خاطر دیــدار برابر امپولی و بولونیا را از
دست خواهند داد.
بالفاصله پس از این جریمه باشــگاه میالنی اعالم کرد درخواست فرجام
خواهی خواهد کرد.
ماسیمو موراتی ،رییس پیشــین باشگاه نراتزوری درباره این بازی گفت:
در جریان بازی به شــدت عصبانی شــدم ،ریتزولی ،داور بازی قضاوت
درستی نداشت.
پیولی ،ســرمربی اینتر پس از بازی اظهار کــرد :حق ما را خوردند و این
موضوع آشکار بود .دو پنالتی آشکار را به نفع مان اعالم نکردند .تصاویر
آشــکار بود .ما باید تاوان اشتباه داور را پرداخت کنیم .هوشمندانه برابر
تیمی که قدرتمند بود بازی کردیم.
این دیدار یک بر صفر به نفع یوونتوس به پایان رسید.

موافقت باشگاه لیون
با جدایی ستاره این تیم

رییس باشــگاه لیون از موافقت خود با جدایی مهاجم تیمش که از چند
باشگاه بزرگ اروپایی پیشنهاد دارد خبر داد.
به نقل از رویترز ،الکســاندر الکازت مدتهاســت که مــورد توجه تیم
های بزرگ اروپایی قرار گرفته اســت .آرســنال ،بارسلونا و یوونتوس از
مشتریان این بازیکن فرانسوی هستند.
آرسنال در فصل جابهجایی تابستانی برای جذب الکازت ،دو بار به لیون
پیشــنهاد داد اما هر دو پیشنهاد رد شــد .به نظر میرسد اصرار مهاجم
ملیپوش لیون به جدایی ،در نهایت ســران این باشگاه فرانسوی را وادار
به موافقت با خروجش کرده است.
میشــل اوالس که ریاست باشــگاه لیون را به عهده دارد ،در این زمینه
گفت :الکازت دوســت دارد راهی یک تیم بزرگ شود .او از چند باشگاه
خوب پیشــنهاد دارد و در صورتی که پیشنهاد خوبی به دست ما برسد،
مشکلی با جدایی این بازیکن نداریم .الکازت تنها ستارهای نیست که از
لیون جدا میشــود .پیش از این هم کریم بنزما ،اریک آبیدال و ساموئل
اومتیتی از لیون به تیمهای بزرگ رئال و بارسلونا رفتند .الکازت زحمت
زیادی برای لیون کشــیده اســت و ما هم قصد نداریم مانعی بر سر راه
جدایی او باشیم.
این بازیکن فرانســوی در فصل جاری توانست در  ۲۴بازی  ۲۱گل به ثمر
رساند و دو پاس گل هم بدهد.

