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دیدار نتانیاهو و ترامپ؛ موضوعات
مورد مناقشه میان آمریکا و اسرائیل

مشاور امنیت ملی دونالد
ترامپ استعفا کرد

در پی باال گرفتن فشارها در مورد ماهیت تماس های مایکل
فلین مشــاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا با روسیه او
دوشنبه شب از مقام خود استعفا کرده است.
گزارش شده است که او مایک پنس معاون رئیس جمهور و
ســایر مقام ها را درباره تماس هایش با روسیه گمراه کرده
بود.
اســتعفای یکی از بلندپایه ترین مقام های دولت درحالی
صورت می گیرد که هنــوز یک ماه از عمر کاری این دولت
نگذشته است.
آقای فلین در اســتعفانامه خود نوشت که در دوره انتقالی
تماس های متعددی با سفیر روســیه در آمریکا داشت و
«اطالعات ناقصی» در مــورد آن گفتگوها به مایک پنس
معاون رئیس جمهور ارائه کرد.
دیمیتری پسکوف ،ســخنگوی کرملین ،گفته است که این
ماجرا «یک مساله داخلی آمریکا ،و یک مساله داخلی دولت
دونالد ترامپ» است.
هم اکنون دونالــد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا جنرال
بازنشسته کیت کالگ را به عنوان مشاور موقت امنیت ملی
انتخاب کرده است .او قبال در جریان مبارزات انتخاباتی در
مورد امنیت ملی به آقای ترامپ مشــورت داده است( .بی
بی سی)

برادر رهبر کوریای
شمالی در مالزیا کشته
شده است

منابعی در دولــت کوریای جنوبی میگویند که کیم جونگ
نام ،برادر ناتنی کیم جونگ اون ،رهبر کوریای شــمالی ،در
مالزیا کشته شده است.
بیبیسی مستقال قادر به تایید این خبر نیست.
گفته شــده که کیم جونگ نــام  ۴۵ســاله در فرودگاه
کواالالمپور هدف قرار گرفته است.
مقامهای ارشــد پولیس مالزیا تایید کردهاند که یک مرد
اهل کوریای شمالی در مسیر انتقال از فرودگاه به شفاخانه
درگذشته است ،اما آنها هویت این شخص را فاش نکردهاند.
یــک تلویزیون کوریــای جنوبی میگوید آقــای کیم در
فرودگاه کواالالمپور به دســت دو زن ،که احتماال ماموران
کوریای شمالی بودند ،مسموم شده است .منبع دیگری این
جزئیات را تایید نکرده است.
کیم جونگ نام بزرگترین پســر کیم جونگ ایل است که از
سال  ۱۹۹۴تا  ۲۰۱۱رهبر کوریای شمالی بود.
او در ســال  ۲۰۰۱در حالی که قصد داشت با گذرنامه جعلی
وارد جاپان شــود بازداشت شد .او گفت که قصد داشته به
دیدن دیزنی لند در توکیو برود( .بی بی سی)

دونالــد ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخســت
وزیر اســرائیل ظاهرا ً در ارتباط به مسایل
اتومی ایران توافق نظــر دارند .اما احتمال
می رود که مســایل دیگری به ویژه در قبال
شهرک سازی از موضوعات مناقشه برانگیز
میان دو کشور باشند.
قرار است امروز چهارشــنبه ۱۵ ،ماه روان
میالدی ،بنیامیــن نتانیاهو نخســت وزیر
اســرائیل با دونالد ترامــپ رئیس جمهور
جدید ایاالت متحــده دیدار و گفتگو نماید.
این درحالیســت که مناســبات با ایران و
فلســطینی ها در گذشــته از مسایل تنش
برانگیزی میان هر دو کشــور اســرائیل و
ایاالت متحده را می ساخت .اکنون همچنان
در ارتباط به تنش های شرق نزدیک نکاتی
را می توان بر شــمرد که احتماالً موضوعات
مورد مناقشه میان ســران هر دو کشور را
خواهند ساخت.
توافقنامه اتومی ایران
بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر اســرائیل و
دونالد ترامپ از مخالفان سرسخت توافقنامه
اتومی با ایران اند که در زمان رئیس جمهور
پیشــین ایاالت متحده بارک اوباما به امضاء
رســید .نتانیاهو خواهان تحریم های جدید
علیه دشمن دیرینه کشورش ،ایران گردیده
است .این در حالیســت که احتماالً تشدید
وخامت مناسبات میان ایاالت متحده و ایران

بیشــتر به نفع اسرائیل نخواهد بود و به این
کشور صدمه خواهد زد .چنانچه چندی قبل
یک عضو پارلمــان ایران تهدید نمود« :یک
موشک ایرانی برای اصابت به تل ابیب فقط
هفت دقیقه زمان نیاز دارد».
تغییــر مکان ســفارت ایــاالت متحده در
اسرائیل
ترامپ تعهد نموده اســت که سفارت ایاالت
متحــده را از تل ابیب به بیت المقدس تغییر
مــکان داده و بیت المقــدس را به عنوان
پایتخت اسرائیل به رسمیت می شناسد .این

مسئاله می تواند ســبب مخالف های شدید
فلســطینی ها گردیده و تنش های جدیدی
را خلق کند ،زیرا فلسطینی ها نواحی شرق
بیت المقدس را به عنــوان پایتخت خویش
می دانند.
با آنهــم ترامپ در این اواخــر کمی از این
موقف خویش فاصله گرفتــه و چندی قبل
در مصاحبه یی تأکید کرد« :در این مورد به
تعمق بیشتر نیاز می رود؛ زیرا انتقال سفارت
یک تصمیم ساده نمی باشد( ».دویچه وله)

نخست وزیر تونس :در پیوند به حمله برلین
مسئولیت متوجه ما نمیشود

یوسف شــاهد نخســت وزیر تونس هرگونه
مســئولیت حادثه برلین را رد نمود که توسط
یک شــهروند تونس در بازار کریسمس برلین
صورت گرفت .شــاهد خالد بــا آنگال مرکل
صدراعظم آلمان فدرال در برلین مالقات می
کند.
معترضان تونسی شعاری را برافراشته بودند
که در آن نوشته شده بود «:آنگال مرکل ،تونس

دالیلی برای ادامه
محرومیت روسیه

کمیته بینالمللــی پارالمپیک ( )IPCاعالم کرد محرومیت روســیه برای
ورزشکاران پارالمپیکی باید ادامه پیدا کند و برای این کار نیز دالیلی دارد.
گزارشهــای مربوط به دوپینگ در روســیه نشــان داده بــود دوپینگ
سیســتماتیک در این کشــور اتفاق افتاد .همچنیــن نمونههای دوپینگ
ورزشکاران در المپیک زمستانی سوچی  ۲۰۱۴دستکاری شدند.
با وجود این مسئوالن روسیه واکنش درستی به این مساله نشان ندادند و به
صورت درست این قضیه را تکذیب نکردند.
گروه اضطراری که از سوی  IPCدر این رابطه فعالیت میکند ،در این زمینه
اعالم کرد :تا زمانی که مشــکالت وجود داشته باشند ،نظر ما این است که
هیچ تغییــر خاصی صورت نگیرد .گفتوگو و ارتباط مثبتی با روســیه در
ل حاضر وجود دارد .برای ورزشــکاران پارالمپیکی روسیه برنامه تست
حا 
گیری جدید داریم .هنوز مشخص نیســت چقدر از این ورزشکاران تست
گرفته میشود زیرا این کار مقابله با اتهامات مربوط به پنهان شدن دوپینگ
ورزشکاران روسیه است.

زیدان:
از بازیکنان ناپولی میترسم
نه از مارادونا

زباله آلمان نیست».
در آســتانه بازدید دولتی روز ســه شنبه از
برلین ،یوســف شاهد نخســت وزیر تونس
هرگونه مســئولیت حادثــه ای را رد کرد که
منجر به حمله تروریستی ماه دسامبر در برلین
گردید که در آن یک شــهروند تونس که قرار
بود اخراج گردد ۱۲ ،نفر را کشــت و بیش از
پنجاه تن دیگر را مجروح گردانید.

یوســف شــاهد پیش از آنکه با آنگال مرکل
صدراعظم آلمان فدرال به روز ســه شــنبه
مالقات کند ،بــه روز نامه آلمانی «بیلد» گفته
اســت « :بگذارید یک چیز را کام ً
ال روشــن
گردانــم و آن اینکه مقامات تونســی هیچ
اشتباهی مرتکب نگردیده اند».
مقامات آلمانی انیس عمری پناهجوی تونسی
را برای یک ســال پیش از اینکه حمله برلین
اتفــاق افتد زیر نظــر داشــتند و تقاضای
پناهندگی او در ماه جون سال گذشته رد شده
بود .با اینهم مقامات مهاجرت آلمان نتوانستند
وی را اخراج کنند زیرا تونس به وی پاسپورت
عوضی نداده بود تا به وی اجازه برگشــت می
داد.
در آن موقع گفته می شد که مقامات تونسی
گفته اند عمری شــهروند تونس نیست .این
درحالی است که این کشور این ادعا ها را رد
کــرده و می گوید که مقامات آلمانی به آن ها
نام غلطی را داده بود( .دویچه وله)

شرکت  ۶۶۰۰پناهجو
در کورس زبان برای تحصیل
دانشگاهی در آلمان

طبق گــزارش وزارت تحصیالت آلمان در
سال گذشته در سطح عمومی این کشور
 ۶۶۰۰پناهجو در موسســات تحصیالت
عالــی آلمان در کورس هــای زبان برای
آمادگی تحصیل در دانشگاه شرکت کرده
اند .این برنامه زیر عنوان «انترا» یاد می
شــود که اداره مبادالت اکادمیک آلمان
( )DAADبه سفارش وزارت تحصیالت
آن را به پیش می برد و هدف آن آمادگی
تحصیالت دانشگاهی برای آن پناهجویانی
است که واجد شرایط ورود به دانشگاه اند
و یا آموزشهای مقدماتی در این زمینه را
سپری کرده اند.
طبق این گزارش  ۱۷۲دانشگاه و موسسه
تحصیالت عالی مورد تحقیق قرار گرفته
اند که در سطح کشوری در برنامه «انتگرا»
یا ادغام پناهجویــان به تحصیالت عالی
سهم داشــته اند .به اساس این تحقیقات
 ۵۹۵نفر در کورس ها برای موسســات
تحصیالت عالــی و  ۵۶۴۵نفر درکورس
های دانشــگاه ها شرکت کرده اند .یعنی

استرالیا در بهبود وضعیت بومیان
کشور شکست خورده است

یک گزارش دولت استرالیا حاکی از آن
است که این کشــور در بهبود وضعیت
بومیان و رسیدن به اهداف تعیین شده
در این زمینه شکست خورده است.
مطابــق این گزارش طــول عمر بومیان
استرالیا همچنان به طور چشمگیری از
دیگر گروههای نژادی ساکن این کشور
پایینتر اســت .گزارش ســاالنه بهبود
وضعیت بومیان میگوید دولت استرالیا
از هفت هدف تعیین شده در سال جاری
به شــش تای آنها نرسیده است و به جز
طول عمر پایینتر ،بومیان اســترالیا در
مقایســه با دیگر گروههــای جمعیتی
همچنان گرفتــار مرگ و میــر باالتر

لواندوفسکی :دیدار برابر آرسنال
یک چالش بزرگ است

امید نخست گلزنی بایرن مونیخ دیدار برابر
آرسنال را یک چالش بزرگ برای خود و هم
تیمی هایش خواند.
به نقل از رویترز ،بایرن مونیخ کار بســیار
سختی برای صعود به جمع هشت تیم لیگ
قهرمانان اروپا در فصل جاری دارد .این تیم
باید در آلیانس آرهنا از آرســنال پذیرایی

کند و بدون شــک دیدار آسانی پیش رو
نخواهد داشت.
روبرت لواندوفســکی که امید نخســت
باواریاییها برای گلزنی در دیدار چهارشنبه
شب اســت ،در مورد رویارویی با آرسنال
گفت :شنبه شــب توانستیم در یک دیدار
حساس در بوندســلیگا به پیروزی برسیم.

پیروزی برابر دارمشتات در دقایق پایانی به
دست آمد و باعث شد اختالف ما با الیپزیگ
به هفت امتیــاز افزایش پیدا کند .اکنون با
روحیه بسیار خوبی برای آرسنال به میدان
میرویم .بازی برابر آرســنال یک چالش
بزرگ برای ما به شــمار میآید .در شرایط
بسیار خوبی به سر میبریم و آماده هستیم
این چالش بزرگ را پشتسر بگذاریم.
لواندوفســکی در پایــان ســخنانش نیز
اظهــار کرد :امیــدوارم بهترین بازی خود
برابر آرســنال را به نمایش بگذاریم و همه
بازیکنان در اوج باشــند .آرسنال بازیکنان
بســیار باکیفیتی در اختیــار دارد .آنها به
خوبی میدانند چه چیــزی میخواهند و
بدون شــک بازی ســختی برابر این تیم
خواهیم داشت.
ن ژرمن در
آرســنال در گروهی که پاریس 
آن حضور داشت ،به عنوان تیم نخست به
دور بعد راه پیدا کرد .این در حالی است که
بایرن مونیخ بعد از اتلتیکومادرید به عنوان
تیم دوم به یک هشتم نهایی راه پیدا کرد.

ونگر :برای نقطه ضعفهای بایرن مونیخ برنامه داریم

ســرمربی رئال مادرید اظهار کرد از بازیکنان حاضر در ترکیب ناپولی برای
بازی فردا ترس دارد نه از مارادونا که برای تشــویق این تیم در ورزشــگاه
حضور خواهد داشت.
به نقل از سایت فوتبال اسپانیا ،رئال مادرید در دیدار رفت مرحله یک هشتم
نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب (چهارشنبه) برابر ناپولی قرار میگیرد.
زین الدین زیدان در نشســت خبری پیش از بازی گفت :دیدارهای حذفی
همیشــه روند خاص خودش را دارد و یک بازی رفت و یک بازی برگشــت
برگزار میشود .زمانی که میزبان هستید ،بهتر است که دروازهتان را بسته
نگه دارید .ما هم میخواهیم این کار را انجام بدهیم اما باید تمرکزمان روی
هدف اصلیمان باشــد .همه چیز  ۵۰-۵۰است .نخستین بازی در ورزشگاه
خانگی مان برگزار میشود و میدانیم که میتوانیم حریف را با مشکل روبرو
کنیم .ناپولی میتواند برایمان دردسر ساز شود .برای این بازی آماده هستیم
که این موضوع مهمترین چیز است.
سرمربی رئال مادرید درباره انتقادها نسبت به کریم بنزما اظهار کرد :زمانی
که از بازیکنانم انتقاد میکنند ،ناراحت میشــوم اما بازیکنان این شرایط
را درک میکنند .انتقاد جزیی از فوتبال اســت و میتواند باعث رشد یک
بازیکن شود .هر کســی میتواند عقیدهاش را بیان کند .مهمتر از همه این
است که هر روز بنزما را هدفمندتر میبینم .هر شخصی میتواند از او انتظار
بیشتری داشته باشــد اما او نقش خود را به خوبی ایفا میکند و من نیز از
عملکرد بنزما رضایت دارم.

سرمربی آرســنال عنوان کرد برای نقطه
ضعفهایی که حریــف دارد برنامه ریزی
کرده است.
به نقل از اکســپرس ،در یکی از دیدارهای
حساس امشب (چهارشنبه) لیگ قهرمانان
اروپا دو تیم آرسنال و بایرن مونیخ برابر هم
به میدان خواهند رفت .این دیدار قرار است
در ورزشگاه آلیانس آرهنا برگزار شود.
آرســن ونگر پیش از بــازی تیمش برابر
بایرنمونیخ گفت :برای بایرن احترام زیادی
قائل هســتیم ولی آنها بدون نقطه ضعف
نیســتند .مقابل تیم بزرگی قرار میگیریم
ولی از بازیکنانم خواستم فردا با تمام تمرکز
در زمین حاضر باشــند تــا بهترین نتیجه
ممکن را کسب کنیم .بایرن در آلمان حمله
خواهد کرد و این موضوعی است که ما آن
را کامال میدانیم .به همین خاطر مهم است
که تیم از نظر دفاعی عملکرد خوبی داشته
باشد تا بتواند در دیدار برگشت از فرصتها

نــوزادان ،آموزش پایینتــر و بیکاری
باالتر هستند.
مالکوم ترنبول ،نخســت وزیر استرالیا،
به رهبــران بومیــان وعــده داد که
سرمایهگذاری برای بهبود وضعیت آنها
افزایش یابد.
کیویــن راد ،نخســت وزیر پیشــین،
گزارش اخیر را یک «فاجعه سیاســی»
خوانده اســت .آقای راد در سال ۲۰۰۸
از بومیان اســترالیا برای بی عدالتیها
و بدرفتاریهایــی تاریخی عذرخواهی
کرده بود.
بومیان اســترالیا  ۳فیصد جمعیت این
کشور را تشکیل میدهند( .بی بی سی)

لوکاس مورا:
تنها یک راه برای متوقف
کردن مسی بلدم

ستاره برزیلی پاریسن ژرمن پیش از دیدار با بارسلونا اظهار کرد تنها راهی
که میتواند لیونل مسی را متوقف کرد این است که روی او خطا کنی.
ن ژرمن در دور رفت یک هشــتم نهایی لیگ
به نقل از  ،elsportپاریســ 
قهرمانان اروپا کار سختی پیشرو دارد چراکه میزبان بارسلونا است.
لوکاس مورا به همراه ادینســون کاوانی ،امیدهای اصلی گلزنی تیم پاریسی
در این دیدار هستند .مورا درباره این دیدار گفت :اگر تیمی شکست ناپذیر
در فوتبال اروپا وجود داشته باشد ،بدون شک آن تیم بارسلوناست .بهترین
تیم جهان هســتند و باید به آنها احترام گذاشت .با این حال باید این را هم
بگویم که ما هم تیم بزرگی هستیم و از هیچ تیمی نمیترسیم.
مورا در ادام ه ســخنان خود به ستایش از لیونل مســی ،ستاره بارسلونا
پرداخت وگفت :چیزی که در دیدار برابر بارســلونا غیر ممکن است ،مهار
کردن مســی است .تنها یک راه برای متوقف کردن او وجود دارد و آن خطا
کردن است .هیچ تاکتیکی برابر این بازیکن بزرگ جواب نمیدهد.
سخنان مورا در حالی است که پیش از این هم اونای امری سرمربی پاریسن
ژرمن تاکید کرده بود که تیمش هیچ تاکتیک جدیدی برای مهار مسی ندارد.

کیهیل :گوشهای از جام
قهرمانی را میبینیم

استفاده کند و راهی مرحله بعد شود.
ونگــر در پایان گفت :اعتماد به نفس خوبی
داریم .قبال هم با بایرن بــازی کردیم و به
اندازه کافی تیمهای خــوب مثال بایرن را
شکست دادیم .میخواهیم خوب دفاع کنیم
و گل اول را بزنیــم .این در بازیهای بزرگ

اهمیت زیادی دارد.
آرســنال در حالی قرار است برابر بایرن به
میدان برود که صحبتهایی مبنی بر غیبت
پتر چک در این بازی به گوش رسیده است.
هنوز مشخص نیســت چه دروازهبانی فردا
درون توپچیهای لندن قرار میگیرد.

گابریل ژسوس کل فصل را از دست میدهد

ممکن اســت گابریل ژســوس بــه دلیل
مصدومیت در بازی برابر بورنموث کل فصل
را از دست بدهد.
به نقــل از دیلی میل ،گابریل ژســوس در
جریان دیدار منچسترسیتی و بورنموث که
به برتری دو بر صفر ســیتی انجامید ،دچار
مصدومیت شــد و در همان ابتدای مسابقه

 ۶۵فیصد برای دانشــگاه ها و  ۳۳فیصد
برای موسســات تحصیــات عالی بوده
اند .بیشترین گروه پناهجویانی که مورد
حمایت قرار گرفته اند ،ســوریایی ها می
باشند که  ۷۶فیصد را تشکیل می دهند
و به دنبال آن افغــان ها و ایرانی ها قرار
دارند که هر یک  ۶در صد را تشکیل می
دهند و عراقی ها  ۳فیصد سهم داشته اند.
(دویچه وله)

جای خود را به سرخیو آگوئرو داد.
پزشکان باشــگاه منچسترسیتی در نهایت
اعالم کردند ژســوس دچار شکســتگی
استخوان پا شده است که اگر از نوع بدخیم
باشــد ،او باید ســه ماه را دور از میادین
بگذراند .بدین ترتیــب او ادامه فصل را از
دست خواهد داد.

مدافع مرکزی چلسی اظهار کرد آنها گوشهای از درخشش جام قهرمانی در
لیگ برتر انگلیس را میبینند ولی برای کسب این جام باید تالش بیشتری
کنند.
به نقل از دیلی میل ،چلســی این هفته برابر برنلی به تســاوی یک بر یک
رضایت داد اما با وجود این ،اختالفش با تیم دوم دو امتیاز بیشــتر از هفته
قبل شــد .شکست تاتنهام باعث شد تا ســیتی به رده دوم بیاید و اکنون
چلســی با هشت امتیاز اختالف نسبت به تیم دوم جدول در صدر جا خوش
کرده است.
گری کیهیل درباره شرایط چلسی برای قهرمانی در لیگ برتر گفت :از حاال
ی مانده است .باید
گوشــهای از جام قهرمانی را میبینیم ۱۳ .بازی دیگر باق 
خودمان را در این  ۱۳بازی نشــان بدهیم .امیدوارم در تمام بازیهای باقی
مانده بهترین نتایج ممکن را کســب کنیم .اکنون هیچ چیز مشخص نیست
و مثل این اســت که در یک تونل قرار داریم و روشنایی را از دور می بینیم.
توقف برابر برنلی یک یادآوری برای ما بود که هیچ بازی آسانی در لیگ برتر
وجود ندارد و حق نداریم اشتباه کنیم.

