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شمار پناهجویان مکلف به
بازگشت از آلمان به ۵۰۰
هزار تن خواهد رسید

مارکوس اولبیگ ،رئیس کنفرانس وزرای داخله آلمان روی
این حساب می کند که شمار پناهجویان واجد شرایط ترک
آلمان امسال به  ۵۰۰هزار نفر برســد ،اما او اعتراف کرده
است که روند برگشت دادن این مهاجران مشکل است.
مارکــوس اولبیگ ،وزیــر داخله ایالت زاکســن از حزب
دموکرات مســیحی آلمان ،امروز دوشــنبه در مصاحبه با
روزنامه «ولت» گفت« :ما جمع ًا در برابر یک مشــکل قرار
داریم که باید انســان های بسیار زیادی را خالف میل شان
به وطن شان برگشت دهیم و این امر را با قانون معتبر مان
عملی کنیم .در جمع  ۵۰۰هزار مورد ،موارد زیادی از سابق
نیز شامل است».
او افــزود ،غالب ًا این مهاجران قدم به قدم خود را در جامعه
ادغام کرده اند« :در این مورد به ویژه عملی کردن برگشت
آنها دشوار اســت .با وجود آنکه این امر طبع ًا از دید یک
دولت حقوق مدار ضروری است».
وزیر داخله ایالت زاکســن از احزاب سوسیال دموکرات و
سبزها خواست که در این هفته در نشست یا شورای فدرال
آلمان که همه  ۱۶ایالــت در آن نمایندگی دارند ،در مورد
درجه بندی دولت های مغرب (الجزایر ،تونس و مراکش) به
عنوان کشورهای های امن رای مثبت بدهند.
اولبیگ در این مصاحبه گفــت« :این درجه بندی ضروری
است تا جریان بررســی تقاضاهای پناهندگی [شهروندان
این کشور ها] را تسریع کرد و به این مهاجرین پیش از سفر
از کشورهای شان ،روشن ساخت که شما نباید هیچ امیدی
برای پناهندگی در آلمان داشته باشید( ».دویچه وله)

نیروهای دولتی عراق
کنترل پل آزادی را در
موصلبدستگرفتند

نابع نظامی عراق و شبه نظامیان کرد میگویند که نیروهای
دولتی این کشور پل موسوم به «آزادی» (الحریه) را در شهر
موصل و بر روی رودخانه دجله به کنترل خود درآوردهاند.
این پل یکی از پنج پلی است که بخش های شرقی و غربی
موصل را به هم وصل می کند.
از زمان آغاز عملیات پس گرفتــن موصل از پیکارجویان
گروه موسوم به دولت اســامی (داعش) دو پل از این پنج
پل از تصرف این گروه خارج شده است.
این تحول یــک روز پس از آن صورت گرفته اســت که
نیروهای دولتی عراق عملیات تازهای را برای تصرف کامل
غرب موصل آغاز کردند( .بی بی سی)

هشدار مستقیم امریکا به اسراییل

وزیر دفاع اســراییل دیروز دو شــنبه گفت
که امریکا به اسراییل هشــدار داده است که
اعمال حاکمیت اسراییل در کرانۀ غربی موجب
«بحران فوری» بــا ادارۀ دونالد ترمپ ،رییس
جمهور ایاالت متحده ،خواهد شد.
خبرگزاری اسو شیتید پرس به نقل از افیگدور
لیبرمن ،وزیر دفاع اسراییل ،گزارش داده است
که پیام ایاالت متحده به اســراییل به صورت
مستقیم صورت گرفته است.
آقای لیبرمن گفته است که «ما از ایاالت متحده
یک پیام مســتقیم دریافت کرده ایم نه یک
کمیته روابط خارجی و دفاعی پارلمان اسراییل
پیام غیر مســتقیم و یا اشاره .اعمال حاکمیت بحران فوری با ادارۀ جدید {امریکا} است».
اسراییل بر {مناطق} یهودی و سامره معنی اش آقای لیبرمن این اظهارات را در آغاز جلســه بیان کرد( .صدای آمریکا)

کوریای شمالی چهار موشک بالستیک
در دریای جاپان شلیک کرد

این موشکها صبح دوشنبه به وقت محلی از
منطقه تونگچانگری در نزدیکی مرز شمالی
چین شلیک شدهاند.
هنوز روشن نیســت کوریای شمالی چه نوع
موشکهایی را شلیک کرده است اما سازمان
ملل این کشــور را از آزمایش موشــکی و یا
تکنولوژی هستهای منع کرده است.
یک مقام نظامی کوریای جنوبی گفته اســت
که این موشک که ساعت  ۷.۳۶دقیقه بامداد
به وقت محلی شلیک شده است و قرار است
شینوزو آبه ،نخســتوزیر جاپان میگوید که سه موشک از چهار موشک شلیک شده پس با بررســی این شلیکها روشــن شود از چه
کوریای شــمالی چهار موشک بالستیک را در از طی فاصلــه یک هزار کیلومتری ،در منطقه پیشرانهای برای موشکها استفاده شده است.
دریای جاپان شلیک کرده است.
انحصاری اقتصادی جاپان فرود آمدهاند.
(بی بی سی)

ابراز همبستگی صدها هالندی
با مسلمانان پیش از انتخابات

چنــد روزقبل از برگــزاری انتخابات پارلمانی
درهالنــد صدها شــهروند این کشــوردر
آمستردام همبستگی شان را با مسلمانان این
کشــورابرازکردند .در این انتخابات برای حزب
عوامگرا که با سیاســت مهاجرت مخالفت می
کند ،چانس خوبی پیش بینی می شود.
روز یکشنبه در مســجد الکبیر در آمستردام
چند صد شــهروند هالند گردهــم آمدند تا با
مسلمانان ابراز همبستگی کنند .نجیم اوالدلیظ
یکی از سازمان دهندگان این برنامه گفت« :ما
به عنوان جماعت مسلمان ،هیچ خطری را برای
جامعه تشکیل نمی دهیم .ما نیز قربانی اسالم
گرایان افراطی هستیم».
تخمین ًا حدود پنــج فیصد جمعیت  ۱۷ملیونی
هالند را مسلمانان تشکیل می دهند.
در  ۱۵ماه مارچ در هالند انتخابات پارلمانی برگزار
می شود .مساله مهاجرت ،جدایی و مرزبندی در

ساری:تمامفشارها
روی رئال مادرید است

سرمربی ناپولی در آستانه دیدار برگشــت با رئال مادرید عنوان کرد تمام
فشارها روی رئال است.
در ادامه دیدارهای لیگ قهرمانان اروپا امشــب ناپولی میزبان رئال مادرید
است.
مائوریتسیو ساری پیش از این دیدار حساس گفت :رئال به بازیهای حساس
عادت دارد .جو ورزشگاه باید طوری باشد که به ما کمک کند نه رئال .آنچه
مهم اســت این است که باید هر چه در توان داریم نشان دهیم .بدون ترس
برابر رئال قرار خواهیم گرفت تا بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم.
او ادامه داد :تمام فشــارها روی رئال اســت .آنها قهرمان دوره قبل لیگ
قهرمانان اروپا هســتند و ثروتمندترین تیم جهان محسوب می شوند .روی
ناپولی هیچ فشاری نیست .رئال  ۴۶بازی پی در پی است که گل میزند ولی
ما در خانه می خواهیم کار را برای آنها سخت کنیم.
او در پایان درباره وضعیت دریس مرتنس گفت :بهتر است قبل از بازی نظر
نهایی را بدانید ولی مصدومیت او جدی نیســت و میتواند تیم را همراهی
کند.

رئال مادرید در آرزوی هازارد

رســانههای انگلیســی خبر دادند رئال مادرید قصد دارد ادن هازارد را در
تابستان به خدمت بگیرد.
به نقل از دیلی اســتار ،رئال مادرید قصد دارد در تابستان هر طور شده ادن
هازارد ســتاره بلجیکی چلســی را به خدمت بگیرد .مسووالن رئال که به
احتمال زیاد شاهد خروج ایسکو یا خامس رودریگس از مادرید در تابستان
خواهند بود ،ادن هازارد را مدنظر قرار دادند تا در تابستان جذب کنند.
البته رئال فصل قبل نیز خواســتار به خدمت گرفتــن این بازیکن بلژیکی
بود که هازارد این پیشــنهاد را رد کرد تا در چلسی بماند و نقش مهمی در
بازیهای خوب آبی پوشان در این فصد داشته باشد.
زینالدین زیدان عالقــه زیادی به بازی هازارد دارد و این بازیکن را اولویت
نخست تیمش در نقل و انتقاالت معرفی کرده است.

درخواستالکسیس
برای جدایی از آرسنال

رسانه های انگلیســی اعالم کردند الکسیس سانچس درخواست جدایی از
آرسنال را به سران این تیم داده است.
به نقل از دیلی میل ،آرسنال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
حرفی برای گفتن نداشت و با نتیجه پنج بر یک برابر بایرن مونیخ شکست
خورد تا شانس کمی برای صعود به مرحله بعد داشته باشند .آنها سال قبل
نیز با همین نتیجه به بایرن باخته بودند .روند نتایج ضعیف آرســنال به نظر
باعث می شود تا آنها یک سال دیگر را نیز بدون جام سپری کنند.
رسانه های انگلیسی خبر دادند الکسیس سانچس از شرایط خود در آرسنال
راضی نیست و قبل از بازی با لیورپول نیز با یکی دو بازیکن این تیم مشاجره
داشته است و به همین خاطر ونگر او را روی نیمکت قرار داده است .به همین
خاطر سانچس درخواست جدایی خود را از آرسنال به سران این تیم لندنی
ارائه داده است.
آمار گلزنی سانچس در آرسنال خوب بوده است .او در سال  ۲۰۱۴به این تیم
آمد و موفق شد در نخستین فصل در  ۵۲بازی برای این تیم ۲۵ ،گل به ثمر
برساند .در فصل دوم نیز سانچس  ۱۷گل به ثمر رساند و در فصل جاری نیز
توانسته است  ۲۰گل برای آرسنال به ثمر برساند.
سانچس در بارســلونا توانست  ۶قهرمانی به دســت بیاورد .او پیشتر در
عضویت تیم اودینزه ایتالیا بود ولی بعد از جدایی از بارسلونا راهی آرسنال
شد.
این صحبتها در حالی مطرح می شــود که میتوان ناراحتی را در صورت
سانچس دید .او در چند بازی اخیر تیمش به شدت از عملکرد دیگر بازیکنان
تیمش انتقاد کرده اســت و به نظر میرسد تابستان آینده این تیم را ترک
کند.

برابر مسلمانان و مسدود کردن مرزها در برابر
پناهجویان ،شعارهای اساسی گروه راست گرای
افرطی «حزب بــرای آزادی» به رهبری گیرت
ویلدرز است.
این حزب ممکن اســت نتیجــه خوبی در این
انتخابات بگیرد ،گرچه براساس نظرسنجی های
اخیر ،این گروه دست راســتی از جایگاه اول،

دیوان الهه ،ترکیه را
به دلیل بازداشت قاضی بینالمللی
به شورای امنیت ارجاع داد

نهاد ســازمان ملل بــرای دیوان کیفری
بینالمللــی دولــت ترکیــه را به دلیل
خــودداری از آزاد کــردن یــک قاضی
بینالمللی به شــورای امنیت ارجاع داده
است.
دولت ترکیه به درخواست این نهاد برای
آزاد کردن آیدیــن صفا آکای بیاعتنایی
کرده بود.
آقای صفا آکای پس از کودتای نافرجام در
ترکیه به همراه هزاران نفر دیگر بازداشت

قوتهای سوری به حمایت
ایاالت متحده تهاجم شانرا
برای پس گیری رقه آغاز کردند

قوتهای دموکراتیک سوریه که به حمایت
ایاالت متحده می جنگند یکشنبه گفت
که تهاجمی را بــرای باز پس گیری رقه
که پایتخت خود ســاخته دولت اسالمی
خوانده می شود بعد از یک هفته دوباره
اغاز یافته است.
قوتهای دموکرات سوریه که کردها آنها
را رهبــری می کند مــی خواهد رقه را
از دیرازور که یک دیگــر از مراکز مهم
دولت اســامی است جدا سازد .آنها می
خواهند تا مناطق بیشــتری رادر امتداد

پولیس هند در ایاالت غربی مهاراشــترا
در نزدیکی یک شفاخانه  ۱۹جنین سقط
شده را پیدا کرده که جنسیت آنها مونث
بوده است.
مقامهــای ارشــد پولیــس در منطقه
سنگلی در دومین ایالت پرجمعیت هند
میگویند بقایای جنینها به قصد از بین
بردن شواهد دفن شده بود.
پولیس هند به بیبیســی گفته زمانی
جنینها را کشف کرد که مشغول تحقیق
درباره مرگ یک زن بود .این زن بعد از
جراحی سقط جنین به صورت غیرقانونی

آبی اناریها به جبران
نتیجه مقابل  PSGباور دارند

کاتاالنیها معتقدند بارســلونا میتواند در
دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا برابر پاری سن ژرمن نتیجه را
جبران کند.
به نقل از آس ،سه هفته از شب سیاه بارسلونا
در پاریس میگذرد .شاگردان لوییس انریکه
در آن شب با چهار گل در دیدار رفت مرحله
یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانــان اروپا
مغلوب پاریسنژرمن شــدند اما با توجه
به شــرایط کنونی ،بارسا میتواند به جبران
نتیجه امیدوار باشد .اگر این اتفاق رخ دهد

تیم ملی فوتبال ســاحلی افغانســتان در
ســومین دیدارش در برابر ایران؛ تیم اول
آسیا ،با نتیجه شش بر یک شکست خورد.
رئوف قادری زننده تک گل افغانستان در این
مسابقه بود.
برای ایران فرید بلوکباشی (۳گل) ،سیدعلی
ناظم ،مسلم مســیگر و حسن عبدالهی هر

ایران که روز یکشــنبه نیز  ۱۴بر  ۰از سد
مالزیا میزبان گذشته بود ،دومین پیروزیاش
را دیروز در مقابل افغانســتان کسب کرده
است.
در این گــروه تیمهای ایــران  ،بحرین و
افغانستان به ترتیب و با  ۶امتیاز در ردههای
اول تا سوم قرار دارند.افغانستان برای صعود
به دور بعدی مسابقات نیاز مبرمی به کسب
سه امتیاز فردا مقابل بحرین خواهد داشت.
تیم ملی ساحلی افغانستان دومین حضورش
را در این رقابتها تجربه میکند.
رقابتهای قهرمانی آسیا و مقدماتی صعود
به جام جهانی با شرکت  ۱۳تیم در مالزیا در
حال برگزاری است.
 ۳تیم برتر این مســابقات جواز حضور در
رقابتهای جام جهانــی  ۲۰۱۷در باهاما را
کسب خواهند کرد( .بی بی سی)

مسابقات کاراته میان
ورزشکاران اناث در کابل بر گزار شد

به مناســبت  8مــارچ روز همبســتگی
زنان جهان دیروز مســابقات کاراته میان
ورزشکاران اناث در شهر کابل بر گزار شد.
عبدالمحبوب ســروری ریس فدراســیون

کاراته مکیته ملی المپیک به اژانس باختر
گفت :در این مسایقات  50ورزشکار اناث از
کلپ های ورزشی شهر کابل شرکت داشتد
که مطابق به اوزان ســنی شامل نوجوانان،

جان خود را از دست داده بود.
پولیــس گمان میکند کــه یک فعالیت
غیرقانونی سقط جنین در سنگلی جریان
داشته است .همسر آن زن دستگیر شده
و پولیس به دنبال بازداشــت پزشــکی
است که بعد از این جریان متواری شده
است.
فعاالن هندی میگویند کشف جسد ۱۹
جنین نشــان میدهد هنوز سقط جنین
نوزاد دختر در هند شایع است و با وجود
کارزارهای اطالعرســانی گسترده این
موضوع از بین نرفته است( .بی بی سی)

وراتی :می خواهم باPSG
قهرمانلیگقهرمانانشوم

ترکیــب تیم تغییراتی ایجاد کرده اســت.
همچنین پس از اعالم خداحافظی سرمربی
اســپانیایی پس از پایان فصل جو سنگین
موجود در باشگاه از بین رفت .هواداران در
دیدار چهارشنبه شب  ۸۰هزار پرچم با شعار
«همه همراه تیــم» را به نمایش در خواهند
آورد و با هشتگ «باور دارم» در شبکههای ستاره ایتالیایی پاریسن ژرمن تاکید کرد که این تیم را ترک نمیکند و به
اجتماعی خود را بــرای این بازی آماده می دنبال قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا است.
کنند.
به نقل از  ،elsportمارکو وراتی یکی از بازیکنان تاثیر گذار و سرشــناس
بارسلونا
اخیر
نتایج
به
ها
ی
فرانسو
واکنش
پاریسن ژرمن به شمار میآید که مشتریان زیادی دارد.
ن ژرمن در
روزنامه اکیپ پــس از پیروزی پنج بر صفر این بازیکن ایتالیایی تاکید کرد که به دنبال قهرمانی با پاریســ 
بارسا نوشــت PSG :میداند که بارسلونا به لیگ قهرمانان اروپا است و این تیم را ترک نخواهد کرد.
اوج بازگشته است ،مسی دوباره در روزهای او گفت :میخواهم در پاریســن ژرمن باقی بمانم ،چرا که جزئی از پروسه
خوب خود به ســر میبرد .همچنین فرانس بزرگ این باشگاه هستم .در فوتبال اروپا باشــگاه های زیادی مانند پاری
ن ژرمن وجود ندارند و این یک افتخار برای من است که در این تیم بازی
فوتبال بــه تمجید از مهاجــم آرجنتینی س 
پرداخت.
میکنم.
ن ژرمن
اونــای امری در این شــرایط باید عملکرد او ادام ه داد :رویای من قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا با پاریســ 
ضعیف آبی اناریها را در بازی رفت فراموش است .نهایت تالش خود را به کار می گیرم تا به این هدف خود برسم .از کادر
کند و بارســلونای دیگــری را مقابل خود فنی که همواره به من اعتماد میکند تشکر میکنم.
ببیند .از طرفی متوئیدی بازیکن  ۲۹ســاله وراتی درباره وضعیت بدنی خود گفت :خوشبختانه در بهترین حالت به سر
پاری سن ژرمن درباره بارسا گفت :اگر آنها می برم و االن می توانم در هفته ســه بازی انجام دهم بدون این که مشکلی
میتوانند کارهای خارقالعاده انجام دهند ما داشته باشــم .در فوتبال مدرن چیزی مهم تر از آمادگی بدنی وجود ندارد.
هم میتوانیم.
امیدوارم که در دیدار برابر بارسلونا هم در اوج باشم و مثل دیدار رفت خوب
ظاهر شوم.

تیم ساحلی افغانستان
در بازی با ایران شکست خورد

کدام یک گل به ثمر رساندند.
افغانستان در دو بازی قبلیاش در رقابتهای
فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا و مقدمات جام
جهانــی  ۲۰۱۷در مقابل مالزیا و چین پیروز
شده بود.
قرار اســت افغانســتان امروز آخرین بازی
گروهیاش را در برابر بحرین انجام دهد.

دریای فرات که به رقه میرســد اشغال
کنند .این مطلــب را این گروه در بیانیه
یی تذکر داد.
در طی هفته گذشــته قوتهای دموکرات
سوریه فرصتی داشتند تا دوباره تنظیم
شده و به حالت آماده باش قرار گیرند.
قوتهای ضد داعش حد اقل هفت قریه را
در والیت دیرازور یکشنبه بعد از برخورد
های شدیدی به دست آوردند .این مطلب
را یــک قوماندان محلی ایــن قوتها به
صدای امریکا گفتند( .صدای آمریکا)

پولیس هند اطراف یک شفاخانه
 ۱۹جنین دختر پیدا کرد

به دوم تنزیل کرده اســت .گیرت ویلدرز روز
یکشــنبه در یک کنفرانس خبری بر هدف اش
تاکید کرد که بعــد از به عهده گرفتن رهبری
حکومت ،مساجد را در هالند مسدود می کند.
او گفت« :این کار دشــوار ،اما شدنی است ».او
افزود ،برای این کار باید قانون اساسی تغییر کند
که زمانی را در بر خواهد گرفت( .دویچه وله)

بزرگترین جبران نتیجه تاریخ  ۱۱۷ســاله
باشگاه رخ میدهد .آبی اناریها منتظر بازی
چهارشنبه شب هستند.
روزنامه کاتاالنی موندودپورتیوو به جشنواره
گل بارسلونا برابر سلتاویگو اشاره کرد و در
کنار عکس لیونل مسی در هنگام شادی پس
از گل نوشت« :الو »PSG
این روزنامــه در ادامه تیتر زد :نتیجهای که
باید برابر پاری سن ژرمن به دست آید.
شرایط بارسلونا نســبت به سه هفته پیش
اکنون بهتر شــده چون لوییس انریکه در

و به داشــتن ارتباط با فتح اهلل گولن ،از
رهبران مخالفان رجــب طیب اردوغان
متهم شد.
او عضو هیئت قضاتی است که قرار است
در پرونده دخالت آگوستین نگیراباتواره،
وزیر پیشین برنامه دولت رواندا در نسل
کشی سال  ۱۹۹۴بازنگری کند.
دیوان کیفری بین المللی آقای نگیراباتواره
را مجرم شــناخته و به تحمل سی سال
زندان محکوم کرده است( .بی بی سی)

جوانان وبزرگان به مسابقه پرداختند.
در ختم مســابقه  ،برندگان از سوی کمیته
ملــی المیپک مورد تقدیر قــرار گرفتند.
(باختر نیوز)

 150میلیونیورو،
قیمتستارهجوانایتالیا

اورباینو کایرو معتقد است ســتاره جوان تیم ملی ایتالیا و تورینو االن 150
میلیون یورو ارزش پیدا کرده است.
به نقل از گاتزتادلواسپورت ،تورینو در این فصل با گلزنی های آندره بلوتی
توانســته عملکرد قابل قبولی در لیگ این فصل ایتالیا داشته باشد .بلوتی
با بازیهای خوبی که برای تورینو انجام داده اســت ،ضمن دعوت به تیم ملی
ایتالیا ،توانسته است چشم استعدادیابان تیم های بزرگ اروپایی را به خود
جلب کند.
اورباینو کایرو رئیس باشگاه تورینو درباره ستاره جوان تیمش ادعای عجیبی
دارد و گفت :االن ارزش این بازیکن روز به روز در بازار نقل و انتقاالت بیشتر
شده اســت .فکر می کنم او االن  150میلیون یورو ارزش داشته باشد .هر
تیمی که می خواهد بلوتی را داشته باشد ،باید با چنین مبلغی با ما مذاکره
کند تا ما حاضر به مذاکره شــویم .او در ابتدای ایــن فصل قراردادش را با
تورینو تمدید کرد که باعث می شــود این مهاجم تا ســال  2021در تورینو
باشد.
بلوتی روز یکشنبه موفق شد در هشت دقیقه برای تیمش هت تریک کند و
به تورینو کمک کند تا برد ارزشمند و پرگلی برابر پالرمو کسب کند.
بلوتی  23ســاله این فصل موفق شده است در  24بازی برای تیمش  22گل
به ثمر برســاند و درجمع برترین گلزنان فصل فوتبال ایتالیا قرار گیرد .این
عملکرد خوب همچنین باعث شده است تا سینیشا میهایلویچ نیز به تمجید
از این بازیکن بپردازد.

