پنجشنبه  21دلو 1395

3

February 09 ,2017

دیدار مرکل از پولند
با توجه به اوضاع
متشنج بینالمللی

انگال مــرکل صدراعظم آلمــان ضمــن دیدارازپولند ،با
یاروسالوکاچینســکی رئیس حزب راســتگرای «حق و
عدالت» نیز دیدار کرد .اما ضمن این دیدار فقط کاچینسکی
همین قدر گفته اســت که این دیــدار «نتایجی را در پی
خواهد داشت».
خانم انگال مرکل روز سه شنبه ضمن یک سفر یک روزه از
پولند دیدار نمود .سران هر دو کشور با آنکه در این دیدار
اختالفات هر دو جانــب را نیز نادیده نگرفتند ،اما بر وجوه
مشترک خویش بیشتر تأکید نمودند .آنچه که به گفته یک
نماینده ارشــد رئیس جمهور پولند انژی دودا «با توجه به
وضعیت متشنج جهانی خالی از اهمیت نمی باشد ».او افزود
که هردو جانب این احساس را داشــتند که میان آلمان و
پولند اختالفات بنیادینی وجود ندارند .دیدار خانم مرکل از
پولند یکی از جمله دیدارهایی او با سران کشورهای عضو
اتحادیه اروپا قبل از اجالس سران این اتحادیه در ماه مارچ
ســال روان در روم می باشد .قرار است قبل از این اجالس
با توجه با معضالت ناشی از بریگزیت یا خروج برنامه ریزی
شده بریتانیا از اتحادیه اروپا و مشکالت دیگر برای یافتن
خطوط مشترک تالش گردد .پس از انتخابات تابستان سال
گذشته در پولند ،این کشور میزبان مرکل به عنوان نخستین
مهمان از یک کشور بزرگ اتحادیه اروپا بود .فرانسه خزان
پارسال در پی تنش ها بر سر تغییر در یک معامله تجارتی
در ارتباط به هلیکوپترهای ایربس از دیدار سران دو کشور
منصرف گردید.
با آنهم با توجه به حضور کمرنگ ســران دو کشور پولند و
آلمان ضمن این دیدار در برابر رسانه ها می توان حدس زد
که موضوعات مالقات هردو جانب تا چه حدی دشوار و قابل
اهمیت بوده اند؛ زیرا فقط چند تصویر محدودی از نشست
مرکل با کاچینسکی در یکی از سالون های هوتل بریستول
منتشر شده اند و کنفرانس خبری برگزار نشد .کاچینسکی
پس این دیدار به رسانه ها گفت« :ما در فضای خوبی صحبت
کردیم و دیدار مرکل نتایجی در پی خواهد داشت».
خانم مرکل نیز ضمن دیدارش از پولند گفت:
«می خواهم بار دیگر شــخص ًا بگویم که در گذشته ها ،به
عنوان یک فرد جوان با دقت رویدادهای پولند را دنبال می
نمودم .اتحادیه همبستگی سولیدارنوشچ خیلی بر من تأثیر
گذاشته اســت و فکر می کنم احتماالً بدون سولیدارنوشچ
نه اتحادیه اروپا شــکل می گرفت و نه هم جنگ ســرد به
زودی به پایان می رسید .از همان زمان آموخیتم که جامعه
چندین ملیتی چقدر مهم است و رسانه ها و سیستم قضایی
مستقل و آزاد تا چه اندازه با اهمیت است ،زیرا در آن زمان
تمام اینها وجود نداشتند( ».دویچه وله)

ترامپ و اردوغان بر همکاری مشترک
در قبال سوریه تأکید کردند

دونالد ترامپ درست دوهفته پس ازآغازکارش
درکاخ ســفید ،با رجب طیب اردوغان رئیس
جمهورترکیــه گفتگو نمــود .آنها ضمن این
گفتگوی تیلفونی تعهد کردند که درشهرهای
الباب و رقه مشــترک ًا در برابرشــبه نظامیان
جهادگرای داعش عمل می کنند.
پس از گفتگوی شــام سه شنبه میان رؤسای
جمهور ترکیه و ایاالت متحده ،مایک پومپئیو
رئیس اســتخبارات مرکزی ایــاالت متحده
«ســی آی ای» نیز اعالم کرده است که امروز
پنج شــنبه عازم ترکیه خواهد شد .نیروهای
نظامی ترکیه از پایان ماه آگست سال گذشته
عملیات شدید نظامی خود را در مناطق شمال
سوریه برای سرکوب گروه تروریستی «دولت
اسالمی» یا داعش و نیز به منظورعقب راندن
جنگجویان کرد در مرز میان دو کشور ترکیه
و ســوریه آغاز کردند؛ اما عملیات مذکور از
چندین هفته به اینسو در شهر الباب با موانعی
شــدیدی مواجه گردیده است .ترکیه ایاالت
متحده را متهم می کند که از این کشــور در
عملیــات علیه این گروه هــا حمایت نکرده
است .در ضمن در زمان حکومت اوباما عملیات
مشــترک در رقه ،مرکز عقب نشــینی گروه
داعش هیچگاهی مطرح نگردیده بود.
پس از آنکه مناسبات دو کشور ترکیه و ایاالت
متحده در زمان ریاست جمهوری اوباما مکدر
گردیده بــود ،اکنون رجب طیــب اردوغان
امیدوار اســت این مناسبات با رئیس جمهور
جدید ایاالت متحده بهبود یابد.
اما به باور کارشناســان کمتر احتمال می رود

که رئیس جمهور جدید ایاالت متحده واقع ًا در
زمینه موارد اساســی از ترکیه حمایت نماید.
همچنان مبصرین نیز اختــاف نظرها میان
ترامپ و اردوغان را در قبال برداشت و تفهیم
از اسالم یکی از معضالت میان هردو جانب می
خوانند.
ترکیه همچنان امیدوار اســت که ترامپ روند
اخراج مخالف سیاسی اردوغان ،فتح اهلل گولن
از ایاالت متحده به ترکیه را تسریع نماید .انقره
فتح اهلل گولــن روحانی مخالف رئیس جمهور
اردوغان را در راه اندازی کودتای نافرجام ۱۵
جوالی ســال گذشته متهم می کند .افزون بر
این ترکیه خواهــان قطع حمایت های ایاالت
متحده از حزب کردی اتحــاد دیموکراتیک
نیز می باشــد .ایاالت متحده بــا همکاری

حزب مذکور در ســوریه در مبارزه علیه گروه
تروریستی «دولت اسالمی» فعالیت دارد.
رؤســای جمهور ایاالت متحده و ترکیه تعهد
کردند که درشهرهای الباب و رقه مشترک ًا در
برابرشبه نظامیان جهادگرای داعش عمل می
کنند
کاخ ســفید نیز در ارتباط به گفتگوهای هردو
جانب اعالم نموده است که ترامپ بر «قاطعیت
خویش در مبارزه جدی با تروریســم در هر
نوع آن تأکید کرده اســت ».تا اکنون روشن
نبوده است که چه کسی به عنوان تروریست
شناخته می شود .ترکیه همچنان حزب اتحاد
دموکراتیک کردســتان را نیز یکی از شاخه
های حزب ممنوعه کارگران کردستان خوانده
و آن را تروریست عنوان می کند( .دویچه وله)

تدابیر امنیتی در موگادیشو در روز برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری

تدابیر شدید امنیتی است ،برگزار می شود.
گزارش شــده است که  ۲۳نفر نامزد این مقام
هستند و برنده نهایی کسی است که بتواند دو
سوم آرای نمایندگان را کسب کند.
این انتخابات چهار سال به تعویق افتاده بود.
براساس گزارشها گروه ستیزهجوی اسالمگرای
الشباب در مخالفت با این انتخابات تهدید به
حمله کرده است.
نیروهای این گروه در نزدیکی محل برگزاری
انتخابات و همچنیــن در محلی که نیروهای
اتحادیه آفریقا مستقر هستند دست به چند
حمله زدند.
همزمــان از موگادیشــو خبر می رســد که
اعضای پارلمان سومالی قرار است امروز رئیس این رای گیری در یک مقر سابق نیروی هوایی ممنوعیــت رفــت و آمد وســایل نقلیه در
جمهور جدید این کشور را انتخاب کنند.
در میدان هوایی موگادیشو ،پایتخت ،که تحت موگادیشو به اجرا درآمده است( .بی بی سی)

محرومیت دونده آمریکایی
و قهرمان المپیک پکن

دونده دوی  ۱۰۰متر بامانع آمریکا که در المپیک  ۲۰۰۸پکن مدال طال کسب
کرده بود ،به دلیل مثبت شدن تست دوپینگش سه ماه محروم شد.
به نقل از  ،Inside the gamesدان هارپر نلســون  ۳۲ســاله در المپیک
لندن  ۲۰۱۲نیز مدال نقره کسب کرده است .در نمونه دوپینگ این ورزشکار
هیدروکلروتیازید وجود داشــته و این ورزشکار محرومیت سه ماهه خود را
پذیرفته است.
آژانس ضد دوپینگ آمریکا در بیانیهای اعالم کرده است:
بعد از بررســیهایی که انجام دادیم ،قبول کردیم که مثبت شــدن تست
دوپینگ نلسون به دلیل مصرف داروی فشار خون بوده است .او اعالم کرد
تالش کرده است تا متوجه میشود که در این دارو مواد ممنوعه وجود داشته
یا نه .با این حال تالش او بینتیجه بوده است.

مهمت شول :فیلیپ الم اسطوره
جاودانه بایرن مونیخ است

یک فرمانده ارشد
شورشی در دونتسک،
در شرق اوکراین ،کشته شد

براساس گزارشــها از شرق اوکراین ،یک
فرمانده سرشناس شورشیان مورد حمایت
روسیه درشهر دونتســک ،کشته شده
است.
به گفته این گزارشــها میخائیل تولستیخ
که با نام «گیوی» مشهور است در انفجاری
در محل کارش کشته شده است.
مقامات جمهــوری خودخوانده مردمی
دونتســک ایــن انفجار را یــک حمله
تروریستی خواندهاند.
هفته گذشــته نیز اولگ آناشــنکو ،یک
فرمانده دیگر شورشیان در منطقه بر اثر
انفجار موترش کشته شد .اولگ آناشنکو
وزیر دفاع جمهــوری خودخوانده خلق
لوهانسک در شرق اوکراین بود .به دنبال
این حادثه اندی ماروشــکو ،ســخنگوی
شورشیان گفت به دست داشتن دستگاه
امنیتی اوکراین در این انفجار مشــکوک
اســت .آقای ماروشکو هدف از این حمله

آلکسی ناوالنی ،از رهبران منتقد
پوتین در دادگاه گناهکار شناخته شد

براساس گزارشــها آلکسی ناوالنی ،یکی
از رهبران برجســته مخالفان روسیه و
منتقد والدیمیر پوتیــن ،رئیس جمهور،
در یک پرونده اختالس گناهکار شناخته
شده است .قاضی دادگاه مجدد رسیدگی
به این پرونــده به هنگام قرائت رای خود
در شــهر کیروف در شمال شرق مسکو،
پایتخت ،گفت که آقای ناوالنی این دزدی
را برنامهریزی کرده بود.
دادگاه حقوق بشر اروپا پیشتر گفته بود
که در محاکمه اول در ســال  ۲۰۱۳به او
امکان دادرسی عادالنه داده نشده است.
در دادگاه اول در سال  ۲۰۱۳آقای ناوالنی
در هدایت یــک گروه اختالس در فروش
الوار به ارزش  ۵۰۰هزار دالر در شــرکت
دولتــی «کیروفلیس» مجرم شــناخته

فدراسیون»رولینگ»
در افغانستان ایجاد گردید

فدراسیون رولینگ که نوعی ورزش هیجانی
و سرگرم کننده است ،به طور رسمی ایجاد
گردید.
در این رشته ورزشی ،ورزشکاران با استفاده
از بوت های تایردار ،بر ســطوح مسطح و
صاف به ویژه جاده ،با سرعت حرکت نموده
و حرکت های مختلف اجرا می کنند.
ظاهر اغبر رئیــس کمیته ملی المپیک ،در
مراســمی که امروز به مناسبت ایجاد این
فدراسیون در کابل برگزار شده بود ،گفت
که رولینگ یکی از رشته های پر طرفدار و
از مصروفیت های سالم به شمار می رود.
وی افزود« :اين ورزش ،عمر چندان طوالنی
در افغانســتان ندارد؛ اما عــدۀ زیادی از
نوجوانــان و جوانان به انجام آن عالقه مند
شــده اند و کمیته ملی المپیک ،از آن به
عنوان یک رشته ورزشی و مصروفیت سالم
حمایت می کند».
رئیس کمیته ملی المپیک گفت« :با توجه به
عالقه مندی که در کشور به این ورزش دیده
می شود ،امیدواریم که با ایجاد فدراسیون
رولینگ ،به زودی شــاهد دستاوردهای پر
رنگ ورزشــکاران کشــور در میادین بین
المللی باشیم».
روبینا جاللی رئیس فدراسیون ملی رولینگ
گفت که هدف از ایجاد فدراسیون رولینگ،
جمع کردن ورزشــکاران زیر پوشش یک
اداره و فراهم ســازی زمینۀ حضور آنان در
مســابقات مختلف به ویژه بین المللی می

باشد.
وی افزود که برای این رشته ورزشی ،میدان
معیاری در کشور وجود ندارد؛ اما تالش می
شود که برای ســاخت این گونه میدان ها
اقدام شود.
جاللــی افزود که تا کنون  ۱۰۰پســر و ۲۵
دختر ،عضویت این فدراسیون را به دست
آورده اند و قرار اســت که به زودی برای
ایجاد تیم ملی رولینگ ،جوانان و نوجوانان
مسابقاتی در سراسر کشور راه اندازی شود.
محمد راشــد یکتن از عالقه مندان به این
ورزش گفت که چهار سال می شود در این

را «بیثبات کردن جمهوری لوهانســک»
عنوان کرد .او وعده داد که «عامالن حمله
تعقیب و مجازات خواهند شد».
در ماههای اخیر تعــدادی از فرماندهان
شــناخته شده شورشــیان در جمهوری
لوهانسک و جمهوری دونتسک ،دو دولت
خودخوانده در شــرق اوکراین ،کشــته
شدهاند.
این تحوالت در حالی صورت گرفته است
که اخیرا خشونتها در اوکراین باال گرفته
و چند حملــه در این منطقه تعداد زیادی
کشته به جا گذاشته است.
مقامات اوکراین و شورشیان یکدیگر را در
افزایش خشونتها مقصر میخوانند.
هفته پیش والدیمیر پوتیــن اوکراین را
متهم به ازســرگیری نبرد در شرق این
کشــور کرد و افزود که این کشور هدف
دارد پــای دولت آمریــکا را به این نزاع
بکشاند( .بی بی سی)

زمینه فعالیت می کند و خوشحال است که
با ایجاد فدراسیون رولینگ ،به این ورزش
جنبه رسمی داده شد.
وی گفت که امیدوار اســت بتواند با حضور
در مسابقات بین المللی ،برای کشور افتخار
آفرینی کند.
اما محمد راشــد خاطرنشان کرد که عالقه
مندان رولینگ ،انتظــار دارند کمیته ملی
المپیک برای رشد این رشته ورزشی ،میدان
های معیاری بسازد؛ تا فرصت تمرین برای
همه و اجرای مسابقات در آنها فراهم شود.
(پژواک)

شــد .این قضیه به زمانی برمیگردد که
او مشــاور نیکیتا بیلیخ ،فرماندار والیت
کیروف بود.
آقای ناوالنی دادگاه مجدد خود را «کاپی
دقیق» دادگاه قبلی توصیف کرده است.
دادستان خواســتار صدور حکم  ۵سال
حبس تعلیقی برای آقای ناوالنی شده بود.
با این حکم حتی در صورت تعلیقی بودن
آن ،آقای ناوالنی قــادر نخواهد بود در
انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده
به عنوان نامزد شرکت کند.
آقای ناوالنی در ســالهای گذشته یکی
از شدیدترین منتقدان والدیمیر پوتین،
رئیس جمهوری روسیه بوده و تظاهرات
گســتردهای علیه او در سالهای  ۲۰۱۱و
 ۲۰۱۲به راه انداخت( .بی بی سی)

سوارس:
اخراج مضحکی بود

مهاجم بارسلونا اخراجش برابر اتلتیکومادرید را مضحک عنوان کرد.
به نقل از آس ،بارســلونا در نیمه نهایی کوپا دل ری برابر اتلتیکومادرید به
تساوی رســید اما با توجه به پیروزی در بازی رفت توانست به فینال صعود
کند .در این دیدار لوییس ســوارس با دریافت کارت زرد دوم دردقیقه 90
اخراج شد.
مهاجم اروگوئهای بارســلونا در اینباره گفت :اخراجم مضحک بود چون به
نظر میرســید داور به دنبال اخراجم بود .من خطایی انجام ندادم و باشگاه
میتواند درخواســت فرجام خواهی کند .هر چند کــه میدانم چه اتفاقی
خواهد افتاد .نخســتین کارت زرد را در اولین خطایم دریافت کردم .خیل
مانسانو (داور بازی) در اینباره همچون بازیهای گذشته توضیحی نداد.
سوارس در پایان گفت :شایسته حضور در فینال بودیم و با تالش سخت به
آن دست پیدا کردیم .بازیمان برابر اتلتیکومادرید سخت بود.

نادال :دوست دارم رییس
باشگاه رئال مادرید شوم

کنایه جالب سیمئونه به داور و بارسلونا

ستاره پیشین بایرن مونیخ به ستایش از کاپیتان کنونی این تیم پرداخت و
تاکید کرد او اسطوره جاودان باواریاییهاست.
به نقل از  ،elsportفیلیپ الم بعد از بازی بایرن مونیخ برابر ولفسبورگ در
جام حذفی آلمان هواداران تیم خود را شوکه کرد .او اظهار کرد آخرین فصل
دوران فوتبالی خود را ســپری میکند و میخواهد در پایان فصل جاری از
فوتبال خداحافظی کند.
مهمت شول از خداحافظی الم ناراحت اســت .او در این زمینه گفت :خبر
خداحافظی الم برای من که یک هوادار بایرن مونیخ هســتم ،بسیار ناراحت
کننده است .فیلیپ بازیکن بســیار خوبی است و همواره در ترکیب بایرن
تاثیرگذار بازی میکند .او در  ۷۰فیصد از بازیها عالی و در  ۳۰فیصد دیگر
هم با کالس جهانی بازی میکند.
شول ادامه داد :بدون شک الم جزو اسطورههای فوتبال آلمان و بایرن مونیخ
خواهد بود .جایگاه او مثل گرد مولر ،فرانس بکن باوئر و لوتار ماتیوس خواهد
بود .او بعد از جام جهانــی  ۲۰۱۴از بازیهای ملی خداحافظی کرد .البته که
تصمیم درســتی گرفت .الم بهتر از هر کسی میداند شرایط بدنی او چگونه
است .باید به تصمیمی که گرفته است احترام گذاشته شود.

ســرمربی اتلتیکومادرید در پی حذف از
جام حذفی اســپانیا به نمایش بارسلونا و
عملکرد داور کنایه زد.
بــه نقــل از ســایت فوتبال اســپانیا،
اتلتیکومادرید با وجود برتری از بارسلونا
در دیدار برگشت نیمه نهایی کوپا دل ری
نتوانست نتیجه بازی رفت (دو بر یک) را
جبران کند و از صعود به فینال باز ماند.
دیگو پابلو ســیمئونه پس از بازی گفت:
باید به بارســلونا تبریــک بگویم که به
خوبی بازی را هدایت کرد .بارســلونا از
لحاظ فــردی برتر بــود .در فوتبال یک
بازیکن میتواند نتیجــه را تغییر بدهد.
در تمــام بازی فرصت جبــران نتیجه را
داشــتیم ۳۵ .دقیقه ابتدایی خوب ظاهر
شــدیم .ســعی کردیم به حریف آسیب
برسانیم .به تیم خود افتخار میکنم .پس
از پنج ســال این چنین به رقابت ادامه
دادن کار آسانی نیست .بازیکنان با تمام
وجود بازی کردند .از این رقابتها سربلند
حذف شدیم .هنوز سه ماه فوقالعاده باقی
مانده اســت و میتوانیم همچون دیدار
شب گذشته در دیگر بازیها ظاهر شویم.

ســرمربی اتلتیکومادرید در ادامه افزود:
زمانی که شکســتهای ایــن چنینی را
تجربه میکنیم ،یــک چیز خوبی در تیم
باقی می ماند .دیشــب احســاس سال
گذشته را داشــتم .پس از ضربههایی که
خوردیم ،توانســتیم روند صعودی داشته
باشــیم .اگر هوادار اتلتیکو بودم به تیم
خــود افتخــار میکردم و یکشــنبه به
ورزشــگاه میرفتم تا از تیم خود حمایت
کنم .دوســت داشــتم در فینال حضور

داشته باشــم؛ حتی با یک نمایش بد اما
این اتفاق نیفتاد.
سیمئونه پس از نشست خبری از داوری
انتقاد کــرد و گفــت :داوران میتوانند
مانند بازیکنان اشتباه کنند اما بازیکنان
زمانــی که اشــتباه میکننــد ،جریمه
میشوند ولی برای داوران این اتفاق نمی
افتد .میدانســتم که در لیگ قهرمانان
شــانسمان نســبت به دیگر رقابت ها
بیشتر است.

ل مادرید است.
تنیسور اسپانیایی عالقمند به ریاست در باشگاه رئا 
به نقل از آس ،رافائل نادال شــب چهارشنبه در مراسمی در اسپانیا حضور
داشــت و پس از نایب قهرمانی در تنیس اوپن استرالیا برای نخستین بار با
مطبوعات صحبت کرد .تنیسور اسپانیایی گفت :از تنیس بازی کردن در یک
ماه اخیر خیلی لذت بردم .یک گام رو به جلو برداشتم و باید از این موضوع
خوشحال باشم .اشــتیاق زیادی دارم و فکر میکنم سال خیلی بزرگی در
پیش داشته باشم.
نادال درباره فینال اوپن اســترالیا اظهار کرد :مدت ها بود من و راجر فدرر
در رقابت مهمی برابر هم قرار نگرفته بودیم و تجربه خیلی زیبایی بود .او با
تاکتیک آشکاری بازی کرد .مرا تحت فشار قرار داد .این موضوع اجازه نمی
داد به راحتی کار کنم.
او درباره بازی برای کشور دیگری گفت :در اسپانیا خشنودم .امکان رفتن به
کشور دیگری وجود داشت و در آن جا درآمد بیشتری داشتم اما در این جا
مردم مرا دوست دارند .خانواد ه و دوستانم در اسپانیا هستند .جایی که شاد
هستم اسپانیاست .اگر این جا را ترک میکردم دو برابر به من پول پرداخت
میکردند اما در حقیقت در کشورم خشنود هستم.
نادال در پایان درباره آیندهاش اظهار کرد :کســی نمیداند چه اتفاقی در
آینده خواهد افتاد .همه میدانند که من عاشق فوتبال هستم و رئال مادرید
تیم مورد عالقهام است .دوست دارم ریاست این باشگاه را بر عهده بگیرم.
مادرید از همه لحاظ کامل اســت .رییس خوبی دارد .میدانم که اکنون رئال
مادرید به من نیازی ندارد.

