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ترامپ :اوباما قبل انتخابات
مکالماتم را شنود میکرده است

باال گرفتن جنگ لفظی
میان آلمان و ترکیه

نزاع میان آلمان و ترکیه بر ســر لغو یک رشته تجمع های
سیاسی ترک ها در آلمان باال گرفته است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه برلین
را به «کمک رسانی و پناه دادن» به تروریست ها متهم کرد.
او گفت یک خبرنگار آلمانی-ترک که در ترکیه دســتگیر
شــده «مامور آلمان» و یک عضو گروه غیرقانونی کردی پ
ک ک است .یک منبع آگاه در وزارت خارجه آلمان در گفت
و گو با رویترز این ادعاها را «بی پایه» خواند.
پیشــتر آنگال مرکل صدراعظم آلمان گفت به تصمیم مقام
های محلی برای لغــو تجمع هایی که قرار بود وزرای حزب
عدالت و توسعه در آنها سخنرانی کنند احترام می گذارد.
ترکیه با نزدیک شدن یک همه پرسی مهم سعی دارد رای
دهندگان ترک در اروپا را جلب کند( .بی بی سی)

دونالد ترامپ ،رئیس جمهــور آمریکا ،باراک
اوباما ،رئیس جمهور پیشین را متهم کرده است
که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا مکالمات او را در محل کار و سکونتش،
برج ترامپ نیویورک ،شنود میکرده است.
او این شــنود ادعایی را غیرقانونی دانسته و
گفته اســت میتواند بر این مبنا یک دعوای
قضایی محکم علیه باراک اوباما آغاز کند.
آقای ترامپ هفتهها اســت که با بخشهایی
از دســتگاههای اطالعاتــی و امنیتی آمریکا
کشمکش دارد و معترض است که چرا کسانی
در این نهادها اطالعاتی را علیه او به رسانهها
درز میدهند.
او در توییترش نوشــته اســت« :وحشتناک!
همین حاال مطلع شــدم که درســت قبل از

انتقاد سبزها از حکومت فدرال آلمان در مورد
ارزیابی وضعیت امنیتی افغانستان

تانزانیاشیطان
فیل کش را زندانی کرد

بدنام ترین شــکارچی غیرقانونی فیــل در تانزانیا که به
«شیطان» مشهور است به  ۱۲سال زندان محکوم شده است.
یک گروه حفاظت از حیات وحش می گوید که بانیفیس متیو
مالیانگو مسئول کشتار هزاران فیل است .او پس از یک سال
تعقیب در سپتامبر ســال  ۲۰۱۵در دارالسالم دستگیر شد.
جنایات او موضوع یک فیلم مســتند شبکه «نت فلیکس»
با عنوان «بازی عاج» است که لئوناردو دی کاپریو هنرپیشه
هالیوود آن را تولید کرده است( .بی بی سی)

جنگ فراموش
شده در یمن

جنگ میان شورشیان حوثی و دولت یمن ،همزمان با مداخله
نظامی کشورهای همسایه ،در وضعیت اسفناکی قرار گرفته
است .صدها هزار انسان در نتیجه فقدان مواد غذایی در این
کشور تهدید به مرگ اند.
در نتیجه جنگ جاری میان دولت یمن و شورشیان حوثی،
وضعیت غیرنظامیان به وخامت بیشتر گراییده است .افزون
بــر نبود مواد غذایی کافی ،حمــات هوایی و توپخانه یی،
پیوسته تلفات غیر نظامیان را به همراه دارد.
سلطان عواد که پیشه ترکاری فروشی دارد می گوید« :جت
هــای جنگی بی اختیار منازل مســکونی و غیرنظامیان را
بمباران می کنند .اینجا در نزدیک ما ،خانم و نواسه همسایه
ما کشته شدند ».درگیری میان دو طرف سبب شده است که
باشندگان مناطق درگیر جنگ در نیمه روز بر روی جاده ها
تردد نداشته باشند .سید حسن در این خصوص گفت« :پس
از ســاعت سه بعد از ظهر ،جاده ها خالی از مردم می شوند.
مردم شــتابان به خانه های خود می روند چون که از بمب
افگنی هراس دارند( ».دویچه وله)

پیــروزی ،اوباما ارتباطاتــم در برج ترامپ را آورده کــه تلفن مرا در دوره بســیار مقدس
شنود میکرده است .چیزی پیدا نکردند .این انتخابات شــنود میکرده اســت .این در حد
نیکسون/واترگیت است .آدم بد (یا مریض)!»
مککارتیسم است».
«رئیس جمهور اوباما چه قدر سطحش را پایین (بی بی سی)

فراکسیون حزب ســبزها در پارلمان فدرال
آلمان (بوندســتاگ) از حکومــت مرکزی به
خاطر در نظر نگرفتن منابع حیاتی (اساسی)
در ارزیابی وضعیت امنیتی افغانســتان انتقاد
کرده است.

جنجال و بحث بر ســر اخــراج پناهجویان
ردشده به افغانستان همچنان در آلمان ادامه
دارد .حزب سبزهای آلمان از حکومت فدرال
این کشور خواسته است تا وضعیت امنیتی در
افغانستان را از نو ارزیابی کند .کاترین گورین

ایکارت ،رئیس فراکســیون سبزها روز جمعه
در پارلمان آلمــان گفت« :وزارت امور خارجه
نهایتا باید ارزیابی جدی از وضعیت امنیتی در
افغانستان ارائه کند».
او گفت که وزارت خارجه آلمان در شــرایطی
نباشــد که این ارزیابی را انجــام دهد ،این
«خودداری از انجام وظیفه» است .با این حال،
وزارت امور خارجه آلمان از اخراج پناهجویان
رد شده به افغانستان حمایت می کند.
اخراج پناهجویــان به افغانســتان موضوع
جنجالی در آلمان است .برخی از ایاالت های
آلمــان اخراج اجباری به افغانســتان را منع
کرده اند .به عنوان مثال ،ایالت شلیســویگ
هولشــتاین اخراج افغان ها را متوقف کرده
است( .دویچه وله)

بودجه نظامی چین  ۷فیصد افزایش مییابد

چین برای حفاظت خــود در برابر «مداخالت
خارجی» بودجه نظامی ســاالنه خود را حدود
 ۷فیصد افزایش میدهد.
فو یینگ ،ســخنگوی کنگره ملی خلق چین
با اعالم این مطلب گفــت چین خواهان حل
مسالمت آمیز اختالفهای ارضی با همسایگان
از طریق گفت و گو و رایزنی است اما در عین
حال باید بتواند از حاکمیت ،منافع و حقوقش
دفاع کند.
خانم فو تاکیــد کرد« :به خصوص باید بتوانیم
در برابر مداخالت خارجی در این اختالفات از
خود دفاع کنیم».
افزایش تقریبا  ۷فیصدی بودجه نظامی چین

بهترینمدافعلیگجزیره
از نگاه آرسن ونگر

سرمربی توپچیها قبل از دیدار برابر لیورپول به ستایش از مدافع فرانسوی
تیمش پرداخت و او را بهترین مدافع وسط لیگ جزیره دانست.
به نقل از اســکای اسپورتس ،آرســنال خود را آماده دیدار حساس برابر
لیورپول در رقابتهای لیگ برتر انگلیس میکند.
آرســن ونگر قبل از این دیدار حساس به ستایش از لورن کوشیلنی ،مدافع
آخر تیمش پرداخت و گفت :او از تجربه زیادی برخوردار اســت و بازوبند
کاپیتانی آرســنال را بر بازو میبندد .از نظر من لورن بهترین مدافع وسط
لیگ جزیره است .خوشحالم که این بازیکن به شرایط بازی برگشته است و
میتواند تیم ما را همراهی کند.
سرمربی فرانســوی توپچیها درباره دیدار حساس برابر لیورپول در آنفیلد
گفت :بازی بســیار ســختی پیشرو داریم .هم ما و هم لیورپول به پیروزی
در این دیدار نیاز داریم .بازی زیبایی خواهد بود .آماده این دیدار حســاس
هستیم .بازیکنان آرسنال به خوبی میدانند که چه دیدار دشواری داریم.
هم آرســنال و هم لیورپول فصل را خوب شروع کردند و مدتی را در صدر
جدول ردهبندی بودند اما چند نتیجه ناامید کننده دو تیم باعث شد تا فاصله
آنها از صدر جدول ردهبندی زیاد شود.

کریم بنزما
ضعیفترازیکمدافع

 ۳۵بازیکن در اللیگا بیشتر از مهاجم فرانسوی رئال مادرید گلزنی کردند.
به نقل از آس ،کریم بنزما یکی از مهاجمان اصلی رئال مادرید به حســاب
میآید اما او هفت هفت ه اســت که نتوانســته برای تیمش در اللیگا گلزنی
کند .این مهاجم فرانســوی در رقابتهای کشور اسپانیا موفق نبوده است
اما توانست در لیگ قهرمانان اروپا گلزنی کند و نقش مهمی در پیروزی سه
بر یک این تیم برابر ناپولی در مرحله یک هشــتم نهایی این بازیها داشته
باشد.
آمار مهاجم مادریدی به قدری در اللیگا ضعیف اســت که  ۳۵بازیکن باالتر
از او در فهرست برترین گلزنان هستند .برای اینکه بنزما پنج گل در جدول
گلزنان پیدا شــود ،باید از مهاجمانی همچون لوییس سوارس ( )۲۰و آنتوان
گریزمان ( )۱۰گذشــت و از نام پنج بازیکن ماردیــدی عبور کرد .بازیکن
فرانسوی نســبت به دو مهاجم مادرید یعنی گرت بیل و کریستیانو رونالدو
کمتر گلزنی کرده اســت .رونالدو  ۱۸گل به ثمر رسانده است و بیل با وجود
ی طوالنی مدتش تاکنون هفت بار گلزنی کرده اســت .آلوارو
آســیبدیدگ 
موراتا که بیشتر به عنوان بازیکن ذخیره به میدان آمده است نیز هشت گل
به ثمر رسانده است .به جز مهاجمان ،ایسکو و سرخیو راموس نیز بیشتر از
بنزما گلزنی کردند .آنها  ۶گل وارد دروازه حریفان کردند.
با توجه به آمار گلزنی مادرید در این فصل ( )۶۳بنزما در هشــت فیصد از
گلهای این تیم نقش داشته اســت .آخرین گل این بازیکن فرانسوی برای
رئال مادرید ،به هفتم جنوری برمیگردد .او در دیدار برابر گرانادا توانســت
دو گل از پنج گل تیمش را به ثمر برســاند .پیش از آن در  ۲۳اکتبر گلزنی
کرد و توانست درواز ه اتلتیک بیلبائو را باز کند .با وجود چنین شرایطی ،زین
الدین زیدان (سرمربی مادرید) از مهاجم خود حمایت میکند.

در آستانه آغاز نشست ســاالنه کنگره ملی
خلــق چین و همچنین چنــد روز پس از آن
اعالم میشود که دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا ،گفت بودجه نظامی این کشور باید ۱۰
فیصدباال برود.

این دومین سال متوالی است که بودجه نظامی
چین حدود  ۷فیصد باال میرود .پیش از آن و
از ســال  ۲۰۱۰به این سو ،رشد ساالنه بودجه
نظامی چین باالی  ۱۰فیصد بوده است( .بی بی
سی)

آمریکا :محدودیت شدید
آزادیهای مدنی شاخصترین مورد
نقض حقوق بشر در ایران است

رکس تیلرسون ،وزیر امور خارجه آمریکا،
با شکستن ســنتی چندین ساله ،حاضر
نشــده اســت همزمان با انتشار گزارش
ساالنه حقوق بشــر ،در جمع خبرنگاران
حاضر شــود .وزارت امور خارجه آمریکا
درباره دلیل این تصمیم گفته است است
که این گزارش ،به تنهایی «گویاســت»
و درباره آن ،کنفرانســی خبری برگزار
نخواهد شد.
ســازمان دیدبان حقوق بشر گفته است
که تصمیم آقای تیلرسون ،کار دولتهای
دیگــر را در نادیده گرفتــن یافتههای
گزارش ،راحتتر میکند.
گزارش ســاالنه حقوق بشر که به دستور
کنگره آمریکا تهیه میشــود ،به وضعیت
حقوق بشــر در نزدیک به  ۲۰۰منطقه و
کشور مختلف جهان میپردازد.
در گــزارش ســاالنه وزارت امور خارجه
آمریکا آمده است که «محدودیت شدید
آزادیهای مدنی» شاخصترین موضوع در
روند نقض حقوق بشر در ایران است.
محدودیــت شــدید در آزادی برگزاری

عضو رهبری حزب راستگرای آلمان
خواستار ممنوعیت سفر مسلمانها شد

الکســاندر گاولند ،معــاون رهبر حزب
«بدیل برای آلمــان» خواهان ممنوعیت
وسیع ســفر مســلمانان به آلمان شده
اســت .اواین تقاضا را زمانی مطرح می
کند که در آســتانه مراحل داغ مبارزات
انتخاباتی ،محبوبیت حزب اش در میان
مردم کاهش یافته است.
الکســاندر گاولند ،معــاون رهبر حزب
راستگرای «بدیل برای آلمان» که گمان
می برد که حزبــش در انتخابات خزان
امسال در بوندســتاگ یا پارلمان آلمان
فدرال راه خواهد یافــت ،این اظهارات
را در گفتگو با روزنامه های گروه رسانه
های فونکه بیان کرده است.
گاولند در این مصاحبه از «توقف عمومی
سفر شهروندان آن کشورهای اسالمی که

نخستین پیروزی فوتبال ساحلی افغانستان
در رقابتهای قهرمانی آسیا

تیم ملی فوتبال ســاحلی افغانســتان در
رقابتهای قهرمانی آســیا و انتخابی جام
جهانــی  ۲۰۱۷باهاما در اولین دیدار مرحله
گروهی ،میزبان رقابتها را شکست داد.
تیم های فوتبال ساحلی افغانستان و مالزیا

ظهر امروز( ،شــنبه  ۱۴حوت ۴/مارچ) در
ایالت ترنگانوی مالزیا به مصاف هم رفتند.
تیم ملی ســاحلی افغانســتان که دومین
حضورش در این رقابتها را تجربه میکند
با نتیجه  ۵بر  ۳در مقابل میزبان مسابقات

به برتری رسید.
در این مســابقه ابتدا برای تیم ســاحلی
افغانستان زینالدین شریفی و حضرتگل
باران هر کدام یک بار گلزنی کردند ۳ .گل
پایانی این دیدار را نیز رئوف قادری زد.
رقابتهای قهرمانی آسیا و مقدماتی صعود
به جام جهانی با شرکت  ۱۳تیم در مالزیا در
حال برگزاری است.
افغانستان در گروه اول این مسابقات با تیم
های ایــران ،چین ،مالزیا و بحرین هم گروه
است.
تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان فردا در
دومین دیدارش با چین بازی میکند.
 ۳تیم برتر این مســابقات جواز حضور در
رقابتهای جام جهانــی  ۲۰۱۷در باهاما را
کسب خواهند کرد( .بی بی سی)

«نبود امکانات مانع پیشرفت بانوان
اسکیباز در بامیان شده است»

بامیان در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته،
شــاهد برگزاری هفتمین دور رقابتهای
بینالمللی اسکی به شمول پنجمین مسابقه
اسکی بانوان بود .در این مسابقه ،بیشتر از
 ۱۳بانوی ورزشــکار از نقاط مختلف کشور
اشتراک کرده بودند.
بامیان در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته،
شــاهد برگزاری هفتمین دور رقابتهای
بینالمللی اسکی به شمول پنجمین مسابقه
اســکی بانوان بود .در این مســابقه که در
پارک اسکی شهید مزاری برگزار شده بود،
بیشتر از  ۱۳بانوی ورزشکار از نقاط مختلف
کشور اشتراک کرده بودند.
اســکی در حال حاضر یکی از جذابترین
و در عین حال آســانترین ورزشها برای
بانوان بامیانی به شــمار میرود .این بانوان
که از پنج سال بدینسو به تمرین این ورزش
زمستانی میپردازند .آنان از لحاظ اجتماعی
برای اشتراک در تمرینات و مسابقات اسکی
با مشکلی روبرو نیســتند اما بدلیل نبود
امکانــات ،از آموزش مهارتهای الزم آن تا
حدی محروم ماندهاند.
معصومه حســنی بانوی ورزشکار بامیانی
که در پنجمین دور رقابتهای ملی اســکی
بانوان توانســت با پیمودن فاصله بیشتر از
 ۲۰۰متر در کمترین زمان ،مقام نخســت را
از آن خود کند .حســنی برای ایجاد تحول
مثبــت ،از دولت می خواهــد که امکانات
بیشتر را برای ورزشکاران فراهم کند.
بانو حســنی به دویچهوله گفت«:امیدوارم
زمینــه و امکانــات حضــور بانــوان در
فعالیتهای ورزشــی فراهم گردد تا آنان
بتوانند به جامعه ثابت سازند که میتوانند
در هر فعالیتی از جمله ورزش سهم برجسته

و پررنگ بگیرند».
دستاوردهای بزرگ
بانوان اسکیباز در بامیان تا کنون در برخی
از مســابقات بینالمللی اسکی نیز اشتراک
کرده و با دســت پر به کشور بازگشتهاند.
چندی پیــش گیتی عبادی توانســت بر
سکوی قهرمانی مســابقاتی بایستد که با
اشتراک اسکیبازانی از چهل و هشت کشور
جهان در کوریای جنوبی برگزار شده بود.
علیشــاه فرهنگ یکی از برگزارکنندگان
مسابقات اســکی بانوان در بامیان میگوید
که باشــگاههای اســکی در این والیت در
تالش تشویق بیشتر بانوان ورزشکار برای
کسب دستاوردهای بیشتر و بزرگتراند.
آقای فرهنگ افزود«:مسابقات اسکی افغانی
در بامیان برای دستیابی به این هدف و نیز
ترویج هرچه بیشتر ورزش اسکی به عنوان
یکی از بهترینورزشها است».
استقبال بانوان ورزشکار
برگزاری این مسابقات نه تنها در بامیان بلکه
در والیات دیگر کشــور نیز مورد استقبال
پرشور بانوان ورزشــکار قرار گرفته است.

تجمع و ایجاد تشــکل ،آزادی بیان ،دین
و مطبوعــات از دیگر مواردی هســتند
کــه در این گــزارش دربــاره وضعیت
حقوق بشــر در ایران به آنها اشاره شده
است .سوءاســتفاده از روند دادرسی ،به
همراه رفتارها یا مجازات غیرانســانی و
تحقیرآمیز و نیز بیتوجهی به ســامت
جســمی افرادی که مقامات و نهادهای
رسمی به طور خودســرانه و غیرقانونی
بازداشت و شــکنجه کرده یا کشتهاند،
از دیگر موارد نقض حقوق بشــر در ایران
خوانده شده است( .بی بی سی)

آنان با موثر خواندن برگزاری این مسابقات
در رشد ورزش بانوان ،از بیتوجهی دولت به
این موضوع شکایت دارند.
معصومه حسنی یکی از این ورزشکاران با
ابراز خرسندی از اینکه میتواند دوشادوش
پسران در مســابقات اسکی حضور داشته
باشــد میگوید«:امنیــت در بامیان حاکم
است و برف هم به اندازه کافی در کوههای
آن وجود دارد .این بســیار خوب است اما
بدبختانه ما تا هنوز پیســت اسکی نداریم،
تجهیزات و امکانات کمــی در اختیارمان
قرار دارد و بدین لحاظ نمیتوانیم آنگونه که
میخواهیم ،تمرین کنیم».
ورزش زمســتانی اســکی از هفت سال
بدینســو در بامیان رونق یافته است و در
این مدت دختران و پسران جوان زیادی را
عالقهمند خود کرده است .به شمار اسکی
بــازان جوان بویژه بانــوان در بامیان همه
ساله افزوده میشود .این امر رشد و ترویج
هرچه بیشــتر این ورزش و نیز جلب توجه
گردشگران خارجی به این والیت را به دنبال
داشته است( .دویچه وله)

در آنها وضعیت سیاسی با ثبات است»،
سخن گفته است .این سیاستمدار افزوده
است« :ما می خواهیم هیچ مسلمانی را
که هدف شــان فقط ترک کردن [کشور
های شان] است ،به کشور راه ندهیم».
در این مصاحبه روشــن نشــده است
که آیا معاون رهبر حــزب «بدیل برای
آلمــان» خواهان منع ســفر برای همه
شده اســت و یا منظور او فقط مهاجرین
و پناهجویان مسلمان اســت .اما گفته
اســت« :ما باید فقط به آن مســلمانان
اجازه ســفر به آلمان را بدهیم که واقع ًا
از خطر جانی هراس دارند .مســلمانانی
که مث ً
ال از افریقای شــمالی می آیند ،از
قرار معلوم مهاجرین اقتصادی هستند».
(دویچه وله)

شواهد نشان میدهد
توتی در پایان فصل
خداحافظی میکند

رســانههای ایتالیایی خبر دادند فرانچســکو توتی در پایان فصل جاری از
فوتبال خداحافظی خواهد کرد.
به نقل از گاتزتا دلو اسپورت ،به نظر میرسد تصمیم اسطوره باشگاه رم برای
تمدید قراردادش با این تیم عوض شده باشد و این بازیکن در پایان فصل از
فوتبال خداحافظی کند.
اسطوره و سمبل تیم فوتبال رم ،اغلب در ترکیب این تیم به میدان نمیرود و
به عنوان بازیکنی نیمکتنشین مورد استفاده قرار میگیرد .به همین خاطر
اشــتیاق این بازیکن نیز برای ادامه فعالیت فوتبالی خود در این تیم پایین
آمده تا جایی که او به فکر خداحافظی از فوتبال در پایان فصل افتاده است.
در شــرایطی که تصور می شد ،فرانچســکو توتی حداقل یک فصل دیگر
قراردادش را با رم تمدید کند ،رسانههای ایتالیایی میگویند او تصمیم دارد
در پایان فصل از دنیای فوتبال خداحافظی کند و شــاید به عنوان یکی از
مدیران تیم رم به کارش ادامه بدهد .ستاره پیشین تیم ملی فوتبال ایتالیا تا
تابستان با رم قرارداد دارد .جیمز پالوتا ،رییس باشگاه رم قول داده بود که
در ماه جاری میالدی ،مذاکرات برای تمدید قرارداد توتی شروع شود .حال
گفته میشود شاید توتی به عنوان بازیکن دیگر قراردادش را تمدید نکند و
از میادین فوتبال خداحافظی کند.
گاتزتا دلو اســپورت در ادامه گزارش خود آورده است توتی قرار بوده ماه
مارچ در خصوص تمدید قراردادش با جیمز پالوتا مالقاتی داشته باشد ولی
به نظر مرسد نظر او عوض شده است و احتماالً پایان فصل با دنیای فوتبال
فوتبال خداحافظی کند.

شانس باالی اونیل
برای جانشینی رانیری
در لسترسیتی

به نظر میرسد میشل اونیل به زودی به عنوان سرمربی لسترسیتی انتخاب
شود.
به نقل از گاردین ،نتایج ضعیف لسترســیتی در این فصل باعث شد سران
این تیم دست به تغییر بزنند و کلودیو رانیری را از سمت مربیگری این تیم
برکنار کنند .گرگها بدون رانیری موفق شدند هفته قبل لیورپول را با نتیجه
سه بر یک شکست بدهد.
در این بین مذاکرات ســران لسترســیتی برای انتخاب سرمربی جدید به
روزهای پایانی نزدیک شده است و مایکل اونیل به عنوان جانشین کلودیو
رانیری انتخاب شود .اونیل که اهل ایرلند شمالی است ،در یورو  ۲۰۱۶دست
به کار بزرگی زد و توانســت این تیم را به یورو برساند و نتایج قابل قبولی را
نیز در این رقابتها کسب کند.
به نظر میرســد اونیل قبل از دیدار حساس لسترســیتی و سویا در لیگ
قهرمانان اروپا به عنوان سرمربی جدید لسترسیتی انتخاب شود.
پیشتر از روبرتو مانچینی نیز به عنوان یکی از افرادی که شانس باالیی برای
مربیگری در لستر دارند نام برده شده بود.

