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عفو بین الملل:
وضعیت جهان تیره تر گردیده است

زبان فارسی به عنوان
درس اختیاری در مدارس
ترکیه تدریس میشود

بر اســاس تصمیم وزارت آموزش و پروش ترکیه ،چندین
زبان خارجی به عنوان دروس اختیاری در مدارس ابتدایی
و راهنمایی در مدارس این کشور تدریس خواهد شد.
بنا بر اطالعیهای که در «روزنامه رســمی» ترکیه منتشر
شده فارســی ،اردو و کوریایی از جمله زبانهای خارجی
هستند که از سال آینده تحصیلی در مدارس ترکیه ارائه
میشوند.
در حال حاضر دانش آمــوزان مدارس ترکیه باید یکی از
سه زبان انگلیسی ،فرانســه و آلمانی را به عنوان واحد
درســی اجباری بگذرانند که با دستورالعمل اخیر وزارت
آموزش و پرورش ترکیــه میتوانند زبان دومی را هم که
جدیدا اضافه شده به مواد درسی خود اضافه کنند.
زمان اجرایی شــدن این طرح ،آغاز سال تحصیلی آینده
در سپتامبر  ۲۰۱۷اعالم شده است( .بی بی سی)

مجلس عوام هالند
طرح کشت شاهدانه
را تصویب کرد

نمایندگان مجلس عوام پارلمــان هالند با اختالف کم آرا
کشت گیاه شاهدانه که حشــیش از آن تولید می شود را
تصویب کرده است.
این الیحه کشــت کنندگان حرفه ای که در شرایط خاصی
فعالیت می کنند را در کشت این ماده آزاد می گذارد.
اما این طرح پیش از قانونی شــدن باید به تایید اکثریت
سنا برسد.
عرضه مقدار کمی حشیش در به اصالح «قهوه خانه های»
هالند مدت هاســت آزاد اســت اما کشت و فروش آن به
قهوه خانه ها غیرمجاز است.
این فروشــگاه ها اغلب حشــیش خود را از شبکه های
غیرقانونی تهیه می کنند.
الیحه روز سه شــنبه را یک نماینده حزب لیبرال دی۶۶
تهیه کرده که مدت هاست از تســهیل قوانین مربوط به
حشیش حمایت می کند.
این طرح با  ۷۷رای موافــق و  ۷۲رای مخالف و علیرغم
مخالفت دادســتان عمومی که نسبت به نقض قوانین بین
المللی ابراز نگرانی می کرد تصویب شد.
وزارت بهداشت هالند هم به این طرح انتقاد داشته است.
(بی بی سی)

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در گزارش
تازه اش وضعیت تیره حقوق بشر را در سرتاسر
جهان به تصویر کشیده است .در این گزارش
گفته می شــود که جهان « تیرهتر و ناامنتر»
گردیده است .آلمان نیز از این وضعیت در امان
نمانده است.
عفو بین الملل پامال نمودن فزاینده حقوق بشر
را در اروپا و ایاالت متحده امریکا تقبیح نموده

است .در گزارش گفته می شود که «بزرگتر از
همه زمین لرزه های سیاســی در سال ،۲۰۱۶
انتخاب دونالــد ترامپ به حیث رئیس جمهور
ایاالت متحده امریکا بــود ».در گزارش آمده
است که «مبارزات انتخاباتی زهرآگین» ترامپ
صرف مثالی از یک گرایش سیاسی جهانی به
سوی نفرت و تفرقه است .سالیل شیتی ،دبیر
کل عفو بین الملل گفته است «:جهان در سال

 ۲۰۱۶تیره تر و بسیار ناامن تر گردیده است».
در گزارش آمده اســت کــه احتماالَ «تعرض
بدخیم» بر حقوق بشــر از آنجا ناشی میشود
که قدرتمندان و سیاســتمداران برای توجیه
اقدامهای ســرکوبگرانه شــان« ،دیگران» را
مقصر مشــکالت اجتماعــی واقعی یا فرضی
میخوانند .عالوه بر آن ،افزوده شده است که
«آنها (قدرتمندان) با اظهارات تند نفرت انگیز
و نفاق افکن ،به تیره ترین غرایز طعبیت انسانی
خدمت می کنند» .بنابراین راه را برای تبعیض و
جرایم نفرت پراگنانه هموار می سازند.
تیرانا حســن ،مســئول عفو بین الملل برای
بحرانات و منازعات به دویچه وله گفت:
«در زمانه ای که رئیســان مهم ترین حکومت
های جهان باید در فکر آن باشــند که جرایم
جنگی بررسی ناشده نمانند ،ما دقیق َا برعکس
آن را می بینیم ،مث َ
ال در نهادهایی مانند شورای
امنیت ».برخی اعضای این شورا از حق ویتوی
شــان برای جلوگیری از بررسی جرایم جنگی
استفاده میکنند( .دویچه وله)

ارتش ترکیه ممنوعیت حجاب را لغو میکند

ارتش ترکیه ممنوعیــت تاریخی حجاب برای
زنان را لغو میکند.
این تصمیم بخشــی از اصالحاتی است که به
دستور وزارت دفاع ترکیه در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری رســمی ترکیه این لغو
ممنوعیت شــامل تمام افســران و نیروهایی
میشــود که در ردهها ،بخشهــا و نیروهای
مختلف ارتش حضور دارند.

به گزارش روزنامه صباح ترکیه براساس تصمیم
تازه زنان میتوانند از روسریهای هم رنگ با
یونیفرمشان زیر کاله نظامی استفاده کنند.
داشتن حجاب در سازمانها و نهادهای عمومی
ترکیه همراســتا با قانون اساسی این کشور
که در زمــان کمال آتاتورک ،بنیانگذار ترکیه اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه این ممنوعیت
مدرن ،تدوین شده ممنوع بود.
را در حوزههای مختلف رفع کرده اســت( .بی
امــا از چند ســال پیش دولــت رجب طیب بی سی)

مذاکرات سوریه و تالش های جدی برای
دریافت راه حل در آن کشور

قراراست امروز پنجشنبه نماینده های سوریه،
کشــورهای منطقه و میانجیگران مذاکرات
سوریه بار دیگر در ژنیو تشکیل جلسه دهند.
هدف این مذاکرات تعمیم و تداوم آتش بس و

کاناوارو :رونی و اوبامیانگ
گزینههای ما هستند

فابیو کاناوارو با اعالم اینکه وین رونی یکی از گزینه های تیانجین در نقل و
انتقاالت است به زمزمههای پیوستن شماره  10منچستریونایتد به لیگ چین
قوت بخشید .او همچنین از اوبامیانگ نیز به عنوان یکی از گزینه های خود
یاد کرد.
به نقل از مدیاســت ،این روزها اخبار زیادی دربــاره آینده وین رونی در
منچستریونایتد به گوش می رسد .گفته شده که این بازیکن جایی در برنامه
هــای مورینیو برای فصل بعد ندارد .از طرفی پل اســکولز نیز چندی پیش
اعالم کــرده بود که بازی ندادن به وین رونی باعث نابودی فوتبال او خواهد
شد و بهتر است رونی از اولدترافورد به تیمی دیگر برود.
فابیو کاناوارو که هدایت تیم تیانجین چین را بر عهده دارد گفت :وین رونی
قطعا یکی از گزینههای ما محسوب می شود و تمام تالش خودمان را به کار
خواهیم بست تا بتوانیم او را در تابستان به خدمت بگیریم .البته اوبامیانگ
را نیز زیر نظر داریم و امیدواریم یکــی از این دو بازیکن را برای فصل بعد
به خدمت بگیریم .طبیعی اســت هر تیمی دوست دارد رونی را در تیم خود
داشــته باشــد ولی من نمی خواهم صحبت زیادی درباره او بکنم .فقط اگر
رونی بخواهد از یونایتد به تیمی دیگــر برود ،یکی از گزینه های مدنظر ما
خواهد بود.
وین رونی این فصل موفق شــد رکورد گلزنی را در منچستریونایتد بشکند
و االن برترین گلزن تاریخ یونایتد اســت با این حال مصدومیت و ناآمادگی
باعث شده تا مورینیو اغلب به این بازیکن بازی ندهد.

ساخت دو هتل کوهستانی
در محل برگزاری المپیک
زمستانی ۲۰۱۸

مسئوالن برگزاری المپیک زمستانی پیونگ چانگ  ۲۰۱۸دو هتل جدید در
نزدیکی محل برگزاری مسابقات میســازند تا مشکل اسکان ورزشکاران
برطرف شود.
به نقل از  ،Inside the gamesمشکل کمبود اتاق و محل اسکان ورزشکاران
برای المپیک زمســتانی  ۲۰۱۸در ماههای اخیر نگرانیهای زیادی را ایجاد
کرده بود .هتلهای اصلی از محل برگزاری برخی مسابقات دور بود .دو هتلی
که جدیدا در کوهستان ساخته میشوند تا ماه اکتبر کامل خواهند شد.
یکی از این هتلها توسط شرکت هیوندایی ساخته میشود و  ۲۰۴اتاق دارد.
هتل دیگر  ۱۰۷اتاقه اســت و کمپانی ســونگدام مسئول ساخت آن است.
پیست جونگ سون تنها پیستی است که دور افتاده است و ورزشکارانی که
در این پیست بازی دارند نمیتوانند در شهر اسکان پیدا کنند.
رییس کمیت ه برگزاری پیونگ چانگ  ۲۰۱۸اعالم کرد مسئوالن در حال رفع
تمامی مشکالت هســتند .او در کنفرانس خبری مسابقات زمستانی آسیا
تایید کرده بود مشــکالتی وجود دارد .وی در این باره گفته بود هتلها کم
هســتند و رستورانهای باکیفیت نیز در مناطق کوهستانی زیاد نیستند .از
این به بعد ما بر روی رفع مشکالت کار خواهیم کرد .بازیهای المپیک را به
صورت بسیار خوبی برگزار میکنیم.

تعیین جهت صلح در این کشور می باشد.
در پایــان ماه جنــوری ائتالف متشــکل از
جنگجویان سوریه و گروه های جهادگرا یک
بار دیگــر اهداف اصلی خویــش را از جنگ
سوریه مشــترک ًا مطرح نمودند .این گروه به
شمول «جبهه تسخیر ســوریه یا جبهه فتح
شام» و لشــکر جنگجویان دینی موسوم به
جهاد المجاهدین یکجا تشکیل ائتالف نمودند.
این ائتالف زیر نام «ســازمان آزادی مشرق یا
هئیت تحریر شام» تشکیل گردید.
این ائتــاف با پخش اعالمیه ای بخشــی از
اهداف خود را چنیــن مطرح نمود« :ما تالش
داریم با ایجــاد اتحاد میان گروه های مختلف
ســوریه تحت یک فرماندهی با پیشبرد امور

سیاسی و نظامی مشترک ًا به اهداف مهم خود
برسیم .یعنی :رژیم را ســقوط بدهیم ،تمام
مناطق سوریه را آزاد بسازیم ،تمامیت ارضی
و هویت اســامی مردم این کشور را حفاظت
نماییم».
هئیت تحریر شام در بخش دیگر این اعالمیه
با صراحت می نویسد« :ایجاد حکومت شرعی
هدف ما می باشد».
به این ترتیب اتئالف موسوم به هئیت تحریر
سوریه با چنین اظهارات و دیدگاهی در جهت
مخالف کشــورهایی به شمول روسیه و ترکیه
قرار می گیرد که در جنگ سوریه دخیل اند و
به صراحت مخالف چنین نظامی بوده و حاضر
به مذاکره در این مورد نیستند( .دویچه وله)

پولیس مالزیا :دیپلمات کوریای شمالی
در قتل کیم جونگ نام دست داشته است

خالد ابوبکــر در جریان یــک مصاحبه
مطبوعاتی ،با نشــان دادن تصاویری از
هیون کوانگ ســونگ ،دیپلمات کوریای
شــمالی ،از او به عنوان یکی از مظنونین
نام برد
یک دپیلمات کوریای شــمالی از جمله
مظنونین به ارتباط با قتل برادر رهبر آن
کشور در مالزیا است.
خالد ابوبکر ،رئیــس پولیس مالزیا گفته
اســت که ماموران تحقیق در مورد قتل
کیم جونگ نام ،بــرادر ناتنی کیم جونگ
اون ،رهبر کوریای شــمالی در فرودگاه
کواالالمپور به هیون کوانگ سونگ ،دبیر

عفو بینالملل در گزارش
ساالنه اش از سیاستهای تفرقهانگیز
ترامپ انتقاد کرد

عفو بین الملل می گوید سیاســتمدارانی
که از شــعارهای تفرقه انگیز و عاری از
احساسات انساندوســتانه استفاده می
کنند درحــال ایجاد شــکاف و افزایش
خطرات در سطح جهان هستند.
این گروه در گزارش ساالنه خود به خصوص
از دونالــد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به
عنوان نماینده سیاستی «خشمگینانه تر
و تفرقه انگیزتر» نام برد.
با این حــال این گروه حقوق بشــری از
ســایر رهبران جهان مثل رهبران ترکیه،
مجارســتان و فیلیپین هــم که به گفته
این گروه از زبان ترس ،تقصیر و شــکاف
استفاده کرده اند انتقاد کرد.

ارقام و اطالعات جالب جام جهانی روسیه

بیســت و یکمین دوره جام جهانی کمتر از
 ۵۰۰روز دیگر در پهناورترین کشور جهان
برگزار خواهد شد.
جام جهانی بیســت و یکم تابستان سال
آینده در کشــور روســیه برگزار خواهد
شد .پهناورترین کشــور جهان برای اولین
بار میزبانی ایــن رویداد را بر عهده خواهد
داشت و  ۳۲تیم برتر جهان گرد هم خواهند
آمد تا این دوره از رقابت ها را برگزار کنند.
روسیه این روزها حال و هوای فوتبالی پیدا
کرده اســت و حتی در گوشــه و کنار این
کشور ،ساعتهای روزشمار ،تعداد روزهای
باقی مانده تا شــروع جان جهانی را نشان
میدهند و ورزشــگاههای روسیه مراحل
نهایی آماده سازی برای جام جهانی را طی
میکنند.
در این بین ســایت فیفا به بررسی آمار و
اطالعات جالب توجه از این دوره از رقابتها
پرداخته است که در زیر مرور میکنیم.
 ۸۰۰هکتار از فضای عمومی و فضای ســبز
در کشور روســیه به مناسبت میزبانی جام
جهانی بازسازی خواهند شد.
 ۳۵۰اقــدام مراقب از فضاهای عمومی قرار
است در کشور روسیه تا شروع جام جهانی
اعمال شود.
 ۵۷فیصد تعداد توریســت های داخلی در
کشور روسیه به مناسبت شروع جام جهانی
افزایش خواهد یافت.
انتظار می رود یک میلیون نفر در خالل جام
جهانی به عنوان مهمان وارد کشور روسیه
شوند و از این رقابت ها دیدن کنند.
جام جهانی روسیه سه میلیون نفر تماشاگر
خواهند داشــت که در بازیهای مختلف با
حضور در ورزشــگاه ،بازیها را از نزدیک
تماشا خواهند کرد.
انتظار میرود بیش از ســه میلیارد نفر در
جهان از طریق گیرندههای تلویزیونی جام

جهانی را تماشا کنند.
 ۱۸۰مکان ورزشی و غیرورزشی قرار است
در کشور روســیه برای جام جهانی افتتاح
شوند که شامل:
 ۱۲ورزشــگاه که در مجموع  ۵۵۰هزار نفر
ظرفیت خواهد داشــت .البته بعد از جام
جهانی قرار است ظرفیت  ۳ورزشگاه کمتر
شــود تا به نیازهای بلند مدت فوتبال در
روسیه پاسخگو باشد.
 ۹۶مرکز تمرینی بــرای تیم های حاضر در
این رقابت ها
 ۲۶مرکز انتقال شامل فرودگاه برای انتقال
بازیکنان و تماشــاگران ۱۳ ،شــفاخانه،
 ۱۲ایســتگاه برق ۲۸ ،هتــل و  ۲۹مرکز
پاسخگویی از جمله این امکانات هستند.
جام جهانی قرار است در دوازده ورزشگاه
روسیه در  ۱۱شــهر برگزار شود .روسیه ۱۱
شــهر را برای میزبانی جام جهانی انتخاب
کرده است .شهرهای مسکو ،سن پترزبورگ،
ســوچی ،کازان ،سارانســک ،کارینگار،

بولگارد ،روستف ،نیژنی ،یکاترینگ و سامارا
این شهرها هســتند .بازیهای جام جهانی
 ۲۰۱۸روسیه نیز از  ۱۴ژوئن تا  ۱۵جوالی در
کشور روسیه برگزار خواهد شد.
 ۷۸میلیون نفر از مردم روســیه نزدیک به
ورزشــگاه و مراکز تمرینی تیم های حاضر
در روسیه زندگی میکنند و به همین خاطر
پیش بینی میشود حتی تمرینات تیم ها نیز
با حضور تماشاگران زیاد برگزار شود.
 ۱۳هــزار نفر درگیر میزبانــی جام جهانی
بودند که از  ۱۰۰هزار شــغلی که برای این
رقابت ها ایجاد شــده به استخدام مراکز
مختلف درآمدند.
 ۳۱ایســتگاه قطار شهری برای جا به جایی
مسافران در جام جهانی درگیر هستند.
تاکنون تنها حضور روسیه به عنوان میزبان
جام جهانی در بیســت و یکمین دوره این
رقابت ها قطعی شــده است و قرار است تا
آغاز رقابت ها تکلیف  ۳۱تیم باقی مانده نیز
مشخص شود.

رومرو در  ۳۰سالگی:
میخواهم جای دخئا را بگیرم

دروازهبان منچستریونایتد ابراز امیدواری
کرد روزی بتواند جای داوید دخئا را در این
تیم بگیرد.
به نقل از اکســپرس ،سرخیو رومرو دیروز

(چهارشــنبه)  ۳۰ساله شــد .دروازهبان
نخســت تیم ملی فوتبال آرجنتین که در
منچستریونایتد ذخیره دخئا است ،در دو
بازی گذشته به صورت ثابت برای تیمش به
میدان رفته است و احتمال دارد امشب نیز
برابر سنت اتین از ابتدا بازی کند.
این دروازهبان آرجنتینی درباره شرایطش
در یونایتد گفت :خیلی خوشحالم که به من
هم شانس بازی میرسد .همراه دخئا وظیفه
ما حراست از دروازه یونایتد است .دوست
دارم برای حفــظ جایگاهم در تیم ملی در
یونایتد هــم به میدان بروم .در مســیر
بسیار خوبی قرار دارم و حتی دوست دارم
دروازهبان شــماره یک یونایتد شوم .اگر
فوتبالم با نیمکتنشــینی جلو برود ،ناامید
میشوم .برای همین تمام جلسات تمرین را

دوم ســفارت کوریای شمالی در ارتباط با
این ماجرا مظنون هســتند .وی افزوده
است که کیم اوک ایل ،یکی از کارمندان
خطوط هواپیمایی کوریای شــمالی نیز از
جمله مظنونان ارتباط با این ماجراست.
رئیس پولیــس مالزیا که در یک مصاحبه
خبری ســخن میگفت ،از فرد مقتول به
نام «کیم چول» یاد کرد که نامی است که
در گذرنامه کیم جونگ نام ثبت شده بود.
او گفت که دولت مالزیا با ارســال نامهای
به ســفارت کوریای شمالی در آن کشور،
خواســتار تحقیقات از این دو نفر شده
است( .بی بی سی)

جدی میگیرم تا بتوانم از تمام فرصتهایی
کــه در اختیارم قرار میگیــرد به بهترین
شکل استفاده کنم.
رومرو درباره شانس بازی برابر سنت اتین
گفت :آماده هســتم و اگر مربی من را در
ترکیب اصلی قرار بدهد ،با  ۱۰۰فیصد توان
به میدان خواهم رفت .دوست دارم در روز
تولدم بازی کنم .نتیجه خوبی در بازی رفت
کسب کردیم و اکنون برای ما مهم این است
که بتوانیم بازی را کنترل کنیم تا بتوانیم به
مرحله بعد برسیم.
منچستریونایتد باید یکشنبه هفته آینده
در فینال جام اتحادیه برابر ســاوتهمپتون
در ورزشــگاه ومبلی به میــدان برود در
صورتی که یونایتد قهرمان شود دومین جام
مورینیو با این تیم به دست خواهد آمد.

عفو بین الملل همچنین گفت که دولت ها
درحال بهره برداری از مساله پناهجویان
برای بهره برداری سیاسی هستند.
عفو بین الملل در گــزارش خود که ۱۵۹
کشور را پوشــش می دهد به باال گرفتن
اظهــارات آمیخته به نفرت در سراســر
آمریکا و اروپا که پناهجویان را هدف می
گیرد اشــاره کرد و گفت تبعات آن باعث
حمالت بیشــتر به مردم براســاس نژاد،
جنسیت ،ملیت و مذهب خواهد شد.
این گروه از کشورهایی انتقاد کرد که گفت
زمانی خود را پرچمدار حقوق در خارج می
دانســتند و حاال در داخل حقوق بشر را
محدود می کنند( .بی بی سی)

لیونل مسی سفیر درمان
هپاتیت  Cدر مصر

ستاره فوتبال آرجنتین در دیدار روز سهشنبه خود از مصر ،به ترویج راههای
درمان بیماری هپاتیت  Cدر کشورهای شمال آفریقا پرداخت.
به نقل از فرانس  ،۲۴هپاتیت  Cیک بیماری خونی به شــمار میرود که در
مصر بسیار شایع است.
مسی در صفحه فیس بوک خود نوشت :درمان بیماری هپاتیت  Cجان افراد
را نجات میدهد .بگذارید که به لیست های انتظار پایان بدهیم.
مسی قراردادی را امضا کرده است که طبق آن ،او سفیر درمان این بیماری
میشــود .طبق این برنامه بیماران هپاتیت  Cدر سراسر دنیا سریعا تحت
درمان قرار میگیرند و به دلیل هزینههای گزاف ،درمان آنها به تعویق نمی
افتد .بیماران میتوانند در زمان درمان خود از مصر دیدن کنند و زیباییهای
تاریخی این کشور را ببینند و در هتل پنج ستاره اقامت داشته باشند.
 ۱۳۰تا  ۱۵۰میلیون نفر در دنیا متبال به هپاتیت  Cهستند .این بیماری ممکن
است به سرطان یا ورم کبد منجر شــود .هپاتیت  Cدر طول سال منجر به
کشته شدن  ۵۰۰هزار نفر میشود.
قرار بود مســی در ماه دسامبر از مصر دیدن کند اما به دلیل بمبگذاری در
مصر این دیدار به تعویق افتاد.

دلیل محرومیت
آرسن ونگر مشخص شد

به نقل از ســاکرنت ،با توجه به رفتار توهین آمیز آرسن ونگر در بازی برابر
برنلی ،او از چهار بازی محروم و  ۲۵هزار پوند جریمه شده است.
سرمربی تیم آرسنال به گرفتن پنالتی برای تیم برنلی اعتراض کرده است.
این اتفاق دردقیقه  ۹۲بازی افتاده اســت .با این حال آرسنال با گلدقیقه
 ،۹۸دو بر یک بازی را برد .داور بازی در گزارش خود نوشته است :دردقیقه
 ۹۲بازی و بعد از گرفته شــدن پنالتی برای برنلی ،آقای تیلور ،داور چهارم
بازی به من اطالع داد که با ونگر در محوطه فنی برخورد داشــته اســت .با
وجود اینکه تیلور به ونگر اخطار داد که مراقب رفتارش باشد اما ونگر گفته
است که تو صادق نیســتی .تیلور نیز این حرف را قابل قبول ندانست ولی
ونگر در پاسخ به او فحاشی کرده است.

تاکید مارسیال بر ماندن
در منچستریونایتد

مهاجم فرانســوی منچستریونایتد بار دیگر تاکید کرد در این تیم میماند و
تصمیمی برای جدایی ندارد.
به نقل از اســکای اسپورت ،آنتونی مارســیال دومین فصل حضور خود در
منچستریونایتد را پشتسر میگذارد .او با رقم باالیی از موناکو به شیاطین
سرخ پیوست و نوسان زیادی در تیم پرطرفدار لیگ جزیره داشته است.
خبرهای زیادی درباره احتمال جدایی این بازیکن جوان فرانسوی از یونایتد
به گوش میرسد اما خود او چنین چیزی را رد کرد.
مارسیال در این زمینه گفت :شهر منچستر ،تیم منچستر و هواداران این تیم
را بسیار دوست دارم .از حمایت هواداران لذت میبرم و تالش میکنم بتوانم
آنها را شاد کنم .میخواهم سالهای سال در منچستریونایتد باقی بمانم.

