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تظاهراتاسپانیا:
این قدر کشته بس است،
مرزها را بازکنید!

ده ها هــزار نفر طی یک تظاهرات بزرگ در بارســلونا ،از
حکومت خواســتند که پناهجویان بیشــتری را از مناطق
جنگزده بپذیرد .این تظاهرات در یک محل مهم سمبولیک
پایان یافت.
پولیس شــمار تظاهرکنندگان در بارسلونا را به حدود 160
هزار نفر تخمین زده اســت .اما هماهنگ کنندگان از 300
هزار شــرکت کننده ســخن گفته اند .این تظاهرات توده
ای ،توســط ســازمان غیر دولتی «خانه ما خانه شماست»
سازماندهی شده بود.
این تظاهرات بزرگ با این شــعار اصلی راه اندازی شــده
بود« :بهانه آوردن بس اســت ،ما باید آنها [پناهجویان] را
بپذیریم!»
تظاهرکنندگان پالکات هــای دیگر را نیز حمل می کردند،
از جمله با این شــعار که «کشته ها دیگر بس است ،مرزها
را بازکنید!»
ادا کوالو ،شــهردار شهر بارســلونا نیز از تظاهرکنندگان
حمایت کــرد و مردم را فراخواند که «جاده ها را پر کنید».
کوالو گفت که این بســیار مهم اســت که در یک «اروپای
ناامن که در آن بیگانه ســتیزی افزایش می یابد ،بارسلونا،
یک پایتخت امید باشد»( .دویچه وله)

آمریکا بر ساختن
طیارات  16-Fدر هند
غور میکند

شرکت دفاعی ایاالت متحده موســوم به لوکهید مارتین
میگوید که حکومت های هند و آمریکا بر پیشــنهاد این
شرکت مبنی بر ســاختن طیارات جت  16-Fدر هند غور
میکند.
راندال هوارد رئیس شــرکت دفاعی ایاالت متحده در شهر
بنگلور هند در یک نمایشگاه وسایل و تجهیزات هوایی این
سخنان را ابراز کرد.
آقای هوارد این بیانات را در پاسخ به یک سوال که گویا این
پیشنهاد خالف بیانات رئیس جمهور ترمپ نخواهد بود که
میگوید شــرکت های آمریکایی در خارج از کشور سرمایه
گزاری میکنند به مردم زمینه کار را مساعد میسازند ،ابراز
داشت .در حال حاضر شرکت لوکهید مارتین آمریکا شرکت
طیاره سازی ساب کربین ســویدن برای در یافت قرارداد
ساختن  ٢٠٠الی  ٢٥٠طیاره  16-Fبرای هند تالش میکند.
دهلی جدید میخواهد کــه این قرارداد به ارزش میلیاردها
دالر را در سال روان تکمیل کند.
امــا هند تاکید میکند که به هر شــرکت که قرار داد داده
میشود ،باید در داخل هند با کارگران محلی یکجا کار کنند
تا ظرفیت طیاره سازی داخلی آن کشور نیز رشد کند.
این قرارداد جدید بخش از کمپایــن صدراعظم مودی که
میگوید «در هند بسازید» .ســال گذشته شرکت لوکهید
مارتین پیشــنهاد کرده بود که اگر برایش قرارداد داده شد
کارخانه طیاره ســازی  16-Fرا در داخل هند اعمار خواهد
کرد( .صدای آمریکا)

آغاز عملیات گسترده برای تصرف
مناطق غربی موصل از داعش

نیروهای عراق عملیات نظامی را برای آزادی
مناطق غربی شــهر موصل از چنگ «دولت
اســامی» راه اندازی کرده اند .این نظامیان
تحرکات گسترده را برای تصرف شهر موصل
در ماه اکتوبر سال گذشته نیز آغاز کرده بودند.
حیدر العبادی ،نخست وزیر عراق آغاز عملیات
نظامی برای تصرف مجدد مناطق غربی شــهر
موصل از دســت گروه تروریستی موسوم به
«دولت اســامی» را اعالم نموده است .کارزار
پاکسازی فرســاینده برای باز پس گیری تمام
شهر چندین ماه در نظر گرفته شده است.
العبادی در یک گفتگوی تلویزیونی در خصوص
عملیات شهر موصل گفته است« :ما آغاز دور
تازه عملیات ها را اعالم می داریم .ما به منطقه
نینوا آمده ایم تا ساحات غربی موصل را آزاد
سازیم .نیروهای ما برنامه رهایی مردم از شر
ترور داعش را آغاز کرده اند».
جنگ شدید
نیروهای عراقی عملیات گســترده نظامی را

برای تصرف مناطق شــمالی شــهر موصل از
دســت گروه های جهادگرا در هفدهم اکتوبر
سال گذشــته و تامین امنیت در کرانه شرقی
رودخانه دجله را یک ماه پیش آغاز کردند.
ناظران می گویند که پســگیری کرانه غربی
رودخانه دجله نهایت مشکل است زیرا جاده

های این منطقه شهر کهنه و برای تردد وسایط
نظامی صعب العبور و چالش آفرین می باشند.
این بدین معناســت که نیروهای عراقی برای
مبارزه با جهادگرایان «دولت اسالمی» باید به
جنگ خیابانی روی بیاورند( .دویچه وله)

کوریای جنوبی :کوریای شمالی
در مرگ برادر رهبر این کشور
دست داشته است

کوریای جنوبی گفته اســت که کوریای
شــمالی در مــرگ کیم جونــگ نام،
برادرناتنی رهبر این کشور دخالت داشته
است.
کیم جونگ نام ،هفته گذشته در جریان
پروازی به کواالالمپــور ،پایتخت مالزی
ظاهرا با مواد ســمی هدف سوءقصد قرار
گرفت و در راه شفاخانه درگذشت.
یکی از سخنگویان وزارت اتحاد کوریای
جنوبی گفته اســت« :با توجه به این که
پنج مظنون مرتبــط با مرگ کیم جونگ
نام ،شهروند کوریای شــمالی هستند،
ما معتقدیم که رژیم کوریای شــمالی در
پشت این حادثه قرار دارد».
پولیس مالــزی تاکنون یک شــهروند
کوریای شمالی را بازداشت کرده و گفته

ریکارد در بازگشت و اخراج
پناهجویان رد شده از آلمان

موضوع بودجه دفاعی و مبارزه علیه تروریسم در
کنفرانس امنیتی مونیخ

در جریان بحث ها دربــاره تهدیدهای رو به
افزایــش از جانب تروریســم و نقش ایاالت
متحده آمریــکا در صحنه بیــن المللی در
دومیــن روز کنفرانس امنیتی مونیخ ،اولویت
ها در این زمینه ها تغییر کرد.
در کنفرانس امنیتــی مونیخ اظهارات مایک
پنس ،معاون رئیس جمهور ایاالت متحده در

جهت کاهش نگرانی های کشورهای غربی بعد
از اظهارات ترامپ به خصوص در مورد پیمان
ناتو با اهمیت تلقی شده است.
مایک پنــس ،معاون رئیــس جمهور ایاالت
متحده آمریکا تالش کرد تا نگرانی شــرکت
کنندگان کنفرانس را با وعده های واشنگتن
برای ثبات جهانی کاهــش دهد بعد از آنکه

آنگال مــرکل ،صدراعظم آلمان از مزیت های
اتحاد میان دولت های عضو ناتو تمجید کرد.
در پایان ،بسیاری از همتایان اروپایی مرکل،
بر اظهــارات او تاکید کردنــد .باوجود آنکه
هدف ســخنرانی پنس ،آرام کــردن نگرانی
ها در ارتباط بــا دیدگاه جدید ایاالت متحده
آمریکا در مورد روابط این کشــور با متحدین
اروپایی اش بود ،اما این احســاس باقی ماند
که حاال بعد از حرف ،زمان عمل رسیده است.
باوجود آن که هراس متحدین اروپایی کاهش
یافت ،اما باید کارهای بیشتری در این راستا
انجام شود.
ســخنرانی پنس یــک قدم مهــم از جانب
حکومت ایاالت متحده آمریکا برای به دست
آوردن اعتماد متحدین اروپایی بود .پیش از
این اظهارات رئیس جمهور ترامپ قبل از آغاز
کارش ،در قاره اروپا شک و تردید و نیز قسم ًا
خشم را ایجاد کرده بود( .دویچه وله)

گشتزنی ناو هواپیمابر آمریکایی در دریای جنوبی چین

نــاو آمریکایی هواپیمابر «یــو اس اس کارل
وینســون» به همراه تعــدادی از ناوچه های
حمایتی در دریای جنوبــی چین به عملیات
گشتزنی اقدام کرده است.
به گفتــه مقامات آمریکایی این گشــتزنی
«عملیاتی معمولی» خوانده شده است.

برنامه چین برای گرفتن
میزبانی جام جهانی فوتبال

رسانههای چینی از تالش گسترده این کشور برای به دست آوردن میزبانی
جام جهانی خبر دادند.
به نقل از چاینا دیلی ،فوتبال چین در چند ســال گذشته با جذب بازیکنان
بزرگ فوتبال جهان برای تیمهای رده باشــگاهی توانسته است خودش را
بر ســر زبانها بیندازد .اینبار نیز چینیها امیدوار هستند بتوانند به شکل
دیگری در عرصه فوتبال خودشان را مطرح کنند.
سران فوتبال چین به شدت در تالش هســتند هر طور شده میزبانی جام
جهانی  ۲۰۳۰یا  ۲۰۳۴را به دست آورند .به همین دلیل آنها از اکنون برنامه
خود را برای میزبانی بزرگترین رویداد فوتبالی جهان آغاز کردند .چینیها
قرار است به زودی طرحی را در مجلس این کشور تصویب کنند که دولت را
به حمایت از این طرح وادارد .بر همین اساس دولت قرار است چندین طرح
بــرای حمایت از میزبانی جام جهانی تصویب کند و بودجه الزم را در اختیار
فدراسیون فوتبال این کشور قرار بدهد.

ایسکو از آیندهاش خبر داد

ل مادرید بعد از برد برابر اسپانیول درباره آیندهاش صحبت کرد.
هافبک رئا 
به نقل از آس ،ایسکو اکنون در شرایط خوبی قرار دارد .او برابر اوساسونا و
اسپانیول نمایش خوبی داشت و توانست در بازی نقش موثری داشته باشد.
ایســکو برابر اوساســونا گلزنی کرد و زیدان پس از این بازی گفت :ایسکو
بازیکنی اســت که من دوست دارم .در تمدید قراردادش نظر خواهم داد .او
بازیکن مهمی برای تیم است.
ل مادرید برابر اسپانیول نیز نقش
هافبک اسپانیایی در پیروزی دو بر صفر رئا 
مهمی داشــت و هر دو پاس گل بازی را داد .پس از بازی ایسکو به سواالت
خبرنگاران پاسخ داد و گفت :آرام هستم .تنها نگرانیام فرصت بازی کردن
بود چون دوران بازی یک فوتبالیست کوتاه است .از بودن در اینجا خشنودم
و سالهای زیادی در اینجا خواهم بود .تا پایان فصل درباره آیندهام تصمیم
گیری خواهم کرد.

این اقــدام آمریکا چند روز پس از آن صورت
گرفته اســت که وزارت خارجه چین علیه به
چالش کشــیدن حاکمیت چین در این منطقه
به آمریکا هشــدار داد .روز چهارشنبه (۱۵
فبروری) گنگ شــووانگ ،سخنگوی وزارت
امور خارجه چین ،گفت« :مــا از آمریکا می

خواهیم که اقدامی نکند تا حاکمیت و امنیت
چین (در این منطقه) را به چالش بکشد».
اواخر ماه گذشــته میالدی نیــز وزارت امور
خارجه چین با صدور بیانیهای هشــدار داد
که پکن «سرسختانه از حقوق خود در منطقه
دفاع میکند( ».بی بی سی)

مسئوالن المپیک توکیو  ۲۰۲۰اعالم کردند
برای ســاختن یازده اســتادیوم مورد نیاز
المپیک خارج از شــهر توکیو ،حدود ۳۸۷
میلیون دالر معــادل  ۴۰میلیارد ین هزینه

میکند .دو اســتادیوم خارج از توکیو که
میتوانند میزبان مســابقات فوتبال باشند،
هر کدام نیاز به  ۲۴میلیون دالر هزینه دارند.
استادیوم بسکتبال ســایتاما و استادیوم
فوتبــال این مجموعه که خــارج از توکیو
هســتند نیز هر کدام حــدود  ۲۶میلیون
دالر الزم دارند تا بازســازی شوند .ساختن
امکانات موقت که بعد از بازیها باید خراب
شوند نیز  ۳۴۱میلیون دالر هزینه دارد.
توکیو  ۲۰۲۰در ماه دسامبر اعالم کرده بود
 ۱۶میلیارد دالر بودجــه دارد .نگرانیهای
ل افزایش اســت.
مالی دولت جاپان در حا 
بسیاری معتقدند دولت جاپان نباید ساخت
امکانات موقت را که هزینه بسیاری در پی
دارد قبول کند.

اسمالینگ :همه دوست داریم زالتان با
منچستریونایتدتمدیدکند

انتقاد مدافع تنومند بایرن
مونیخ از بازیکنان هرتابرلین

مدافع مرکزی منچســتریونایتد بیصبرانه
منتظر تمدید قرارداد زالتان ایبراهیموویچ
با این تیم است.
به نقل از دیلی میرور ،زالتان ایبراهیموویچ
در نقل و انتقاالت تابســتانی گذشــته به
منچستریونایتد پیوست.
او در  ۳۵ســالگی در حالی برای اولین بار
ستاره خط دفاعی بایرن مونیخ بعد از تســاوی برابر هرتابرلین به انتقاد از
بازیکنان حریف پرداخت.
به نقل از سایت رسمی بایرن مونیخ ،شاگردان کارلو آنچلوتی در هفته بیست
و یکم بوندســلیگا به سختی توانستند برابر هرتابرلین گل تساوی را به ثمر
برسانند .بایرن تا دقیقه  ۹۶با یک گل از هرتابرلین عقب بود تا اینکه روبرت
لواندوفسکی موفق شد گل تساوی را وارد دروازه حریف کند.
متس هوملس بعد از بازی به انتقاد از بازیکنان حریف پرداخت و تاکید کرد
آنها به دنبال وقت تلف کردن بودند .او گفت :نباید بازیکنان هرتابرلین به ۶
دقیقه وقت اضافه معترض باشند چراکه مدام به دنبال بازی تاخیری و وقت
تلف کردن بودند .برای رسیدن به این یک امتیاز نهایت تالش خود را به کار
بردیم و باید بگویم با شایستگی بازی را مساوی کردیم.
هوملس ادامه داد :تا پایان بازی دســت از تالش برنداشتیم .ایمان داشتیم
که گل تساوی را به ثمر میرسانیم و خوشبختانه با تالش زیادی که از خود
نشان دادیم اجازه ندادیم شکست بخوریم و این بسیار مهم است.

حکومت آلمان فدرال از افزایش بیسابقه
در بازگشت و اخراج پناهجویان رد شده
به کشورهایشــان خبر داده است .رئیس
دفتر صدارت آلمان گفته اســت که در
سال گذشــته  ۸۰هزار مهاجر رد شده به
کشورهای خود بازگشته اند.
پیتر آلتمایر ،رئیس دفتر صدارت آلمان
به روزنامه «بیلد ام زونتگ» با اشــاره به
این آمار گفت« :این یک ریکارد اســت
و این آمــار باز هم افزایــش مییابد».
براساس آمار سایت «Mediendienst
 » Integrationکه در خصوص مهاجرت
و پناهندگی معلومات جمع آوری میکند،
از این میان در سال  ۲۰۱۶میالدی دست
کم  ۲۵هزار مهاجر اخراج شده اند.
آمار این وبســایت نشــان میدهد که
بیشــترین اخراجها از سه ایالت صورت
گرفته اســت؛ یعنی  ۵۱۰۰تن از نوردراین
ویستفالن ۳۶۰۰ ،تن از بادن وورتمبرگ و
 ۳۳۰تن دیگر از ایالت بایرن اخراج شده

هزینه  ۴۰۰میلیون دالری جاپان برای
ساخت استادیومهای المپیک ۲۰۲۰

میکنند.
به نقــل از  ،Inside the gamesالمپیک
 ۲۰۲۰قرار اســت در جاپان برگزار شود که
هزینههای گزافی را به این کشــور تحمیل

حضور در لیــگ برتر انگلیس را تجربه کرد
که خیلیها نسبت به موفقیت او در یونایتد
تردید داشــتند ولی ایبرا تاکنون توانسته
است  ۲۳گل در این فصل برای تیمش به ثمر
برســاند و یکی از بهترین بازیکنان یونایتد
بوده است .همین عملکرد خوب باعث شده
است کریس اســمالینگ خواستار تمدید

قرارداد او با شیاطین سرخ شود.
اســمالینگ دربــاره مهاجــم ســوئدی
منچســتریونایتد گفت :خیلی دوست دارم
زالتان با یونایتد تمدید کند .همه میدانند
زالتان چه بازیکن خوب و توانمندی اســت
و این فصل توانســته خــودش را به خوبی
نشــان بدهد .مطمئن هستم همه بازیکنان
یونایتد از اینکه زالتان در تیم بماند ،خیلی
خوشحال میشــوند .زالتان تجریه خیلی
زیادی دارد و حضــور او در خط حمله تیم
ما موثر بوده است .این خیلی مهم است که
بازیکنی مثل او را در تیممان داشته باشیم.
حتی در یکــی دو بازی اخیر که خوب بازی
نکردیم هم ایبرا به خوبی گلزنی کرده است.
زالتــان ایبراهیموویچ در ســه بازی اخیر
توانسته اســت چهار گل به ثمر برساند که
شــامل یک هت تریک برابر سنت اتین در
لیگ اروپا بوده است.

پیروزی شیرین اینتر در هفته  ۲۵سری A

اینتر موفق شــد در هفته بیست و پنجم
ســری  Aبه برد خارج از خانه برابر بولونیا
برسد.
در هفته جاری لیگ ایتالیا یک دیدار برگزار
شد که در آن اینتر در خانه بولونیا به میدان
رفت.
نرآتزوری موفق شد با تک گل گابریل برابر
میزبانش به برتری برسد تا نتایج خوب این
تیم با استفانو پیولی در هفتههای اخیر ادامه
داشته باشد .در این بازی مائورو ایکاردی به

دلیل محرومیت حضور نداشــت تا گابریل
برزیلی گلزن نرآتزوری لقب بگیرد.

که به دنبال چهار مظنون دیگر است.
با وجود گمانهزنیهای گسترده در مورد
دست داشــتن کوریای شمالی در مرگ
کیم جونگ نام ،هنوز مدرکی در این باره
به دست نیامده اســت .کوریای شمالی
هم علنا در این مورد اظهار نظری نکرده
است.
پولیس مالزی این  ۴مظنون را که همگی
شهروند کوریای شمالی هستند ،درارتباط
با این سوءقصد شناسایی کرده است.
گفته شده که تمامی این  ۴نفر مرد و بین
 ۳۰تا  ۵۰ساله هستند.
به گفته پولیس ایــن افراد قبال مالزی را
ترک کردهاند .مقامات پولیس پیش از این
از دســتگیری  ۴نفر دیگر در این ارتباط
خبر داده بودند( .بی بی سی)

اینتر با این بــرد در رده چهارم جدول رده
بندی قرار گرفت.

اند ۵۴ .هــزار مهاجر دیگر نیز به صورت
داوطلبانه با اســتفاده از پیشــکشها و
کمکهای اداره امور مهاجرت و پناهندگی
به کشورهای خود بازگشت کرده اند.
پیتــر آلتمایــر کــه در عیــن زمان
هماهنگکننده امور مهاجرت در حکومت
آلمان فدرال نیز است ،در این گفتگویش
با روزنامه «بیلد ام زونتگ» افزوده است
که در سال گذشته به  ۷۰۰هزار درخواست
پناهندگی رســیدگی شده است که ۳۰۰
هزار تن آنها جواب منفی گرفته اند.
آلتمایر گفت« :ما میخواهیم این اشخاص
(پناهجویان رد شــده) را سریع بازگشت
بدهیم ،در غیــر آن اعتبــار حاکمیت
قانون در کشــور ما تضعیف میشود» .او
تاکید کرد که پیــش از همه افراد مجرم
و خالفکار و «کســانی که از ناحیه آنها
خطــری متوجه امنیت ما میشــود» به
زودی از آلمــان اخراج خواهند شــد.
(دویچه وله)

رکوردی که لواندوفسکی
برای ششمین فصل پیاپی
به ثبت رساند

مهاجم لهســتانی بایرن مونیخ برای ششــمین فصل پیاپی موفق شد یک
رکورد را به ثبت برساند.
به نقل از کیکر ،روبرت لواندوفسکی یکی از بهترین و آمادهترین مهاجمان
ل حاضر فوتبال اروپاســت .این مهاجم لهســتانی در بایرن مونیخ بازی
حا 
میکند و یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان این تیم است.
لواندوفسکی در دیدار بایرن مونیخ برابر هرتابرلین بازهم منجی تیمش شد
و توانســت گل تســاوی را در آخرین ثانیههای بازی به ثمر برساند .با این
نتیجه ،بایرن یک امتیاز ارزشــمند را به دست آورد و در آخرین لحظات از
شکست گریخت.
لواندوفســکی به گلی که در این دیدار به ثمر رساند ،تعداد گلهای خود در
بوندسلیگا را در فصل جاری به عدد  ۱۶رســاند .او در مجموع توانسته در
رقابتهای مختلف ۲۵ ،گل برای باواریاییها در فصل جاری به ثمر برساند.
این مهاجم لهستانی در  ۶فصل اخیر توانسته  ۲۵گل و یا بیشتر از آن را در
رقابتهای مختلف به ثمر برساند و این نشان میدهد که او از آمادگی باالیی
برخوردار است.

دلیل حرکت زشت
کارلو آنچلوتی

سرمربی بایرن مونیخ در دیدار تیمش برابر هرتابرلین حرکت زشتی را انجام
داد که از شخصیت او بعید بود.
به نقل از  ،ADRکارلو آنچلوتی یکی از بهترین و سرشــناسترین مربیان
فوتبال اروپا به شمار میآید .این مربی ایتالیایی شخصیت آرام و متینی دارد
و به ندرت پیش میآید عصبانی و یا با شخصی درگیر شود.
آنچلوتی در تیمهای بزرگی نیز مربیگیری کرده است .او سابقه حضور در هر
پنج لیگ معتبر اروپایی را در کارنامه دارد و در همه این تیمها ،شخصیت آرام
خود را حفظ کرده است اما به نظر میرســد در بایرن مونیخ شرایط برای او
سخت شده است .سرمربی بایرن مونیخ در دیدار برابر هرتابرلین نتوانست بر
اعصاب خود مسلط باشد .وقتی او به همراه بازیکنان بایرن به رختکن میرفت،
یک هوادار هرتابرلین آب دهان خود را به طرف سرمربی ایتالیایی بایرن مونیخ
پرتاپ کرد که این باعث خشم آنچلوتی شد و او با دست اشارهای زشت به این
تماشاگر کرد که بازتاب زیادی در رسانههای آلمانی داشت.
خــود آنچلوتی بعد از بازی در گفتوگویی که با بیلد داشــت اعتراف کرد از
حرکت هوادار هرتابرلین بســیار خشمگین شده است و نتوانسته خودش را
کنترل کند.

