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حکومت آمریکا میخواهد
والدین مهاجر را از
کودکان شان جدا کند

جان کلی ،وزیر امنیت داخلی ایــاالت متحده می خواهد
مهاجران غیرقانونی را از کودکان شــان جدا کند .او گفته
اســت که «همه تالش ها» را به خرج مــی دهد تا مردم
آمریکای التین را بتراســند تــا از مهاجرت غیرقانونی در
آمریکا صرف نظر کنند.
براســاس خواســت جان کلی وزیر امنیت داخلی ایاالت
متحده آمریکا ،انســان هایی که به طور غیــر قانونی از
آمریکای التین به آمریکا آمده اند ،باید در آینده از کودکان
شان جدا ساخته شوند.
او به سوال ولف بلیتسر ،مجری «سی ان ان» در این ارتباط
گفت« :این دقیق ًا همان چیزی اســت که من قصد انجام آن
را دارم» .بــه گفته او ،در جریانی کــه این مهاجران مورد
مصاحبه و بازجویی قرار می گیرند ،کودکان شان باید موقت ًا
نزد خانواده های سرپرســت یا نزد اقارب شان که از مدت
ها به این ســو در ایاالت متحده آمریکا زندگی می کنند،
به سر برند.
جان کلی افزود« :ما تجارب زیادی در این زمینه داریم تا از
کودکان بدون همراه والدین شان مراقبت کنیم» .او از امکانی
استفاده خواهد کرد تا شهروندان کشورهای آمریکای التین
را بترســاند که سرنوشت شان را به دست باند های «بسیار
خطرناک» قاچاقبران نسپارند( .دویچه وله)

شروع استقرار سامانه
دفاع موشکی آمریکا در
کوریای جنوبی

ارتش آمریکا می گوید اســتقرار یک سامانه جنجالی دفاع
موشکی در کوریای جنوبی را شروع کرده است.
سیستم دفاعی «تاد» با هدف مقابله با تهدیدهای کوریای
شمالی طراحی شده است.
یک روز پیشتر کوریای شمالی  ۴موشک بالستیک را با زیر
پا گذاشتن تحریم های بین المللی آزمایش کرده بود.
اما برنامه استقرار این سامانه نه فقط باعث خشم حکومت
کوریای شــمالی بلکه همچنین بعضی در کوریای جنوبی و
منطقه شده است.
چین این را تعدی قدرت نظامی آمریکا می داند و بسیاری
در کوریای جنوبی معتقدند کــه به طور بالقوه باعث جلب
حمالت و به خطــر انداختن جان مــردم در اطراف نقاط
استقرار آن خواهد شد.
فرماندهی آمریکا در اقیانوس آرام روز دوشــنبه گفت که
آزمایش های تازه کوریای شــمالی موید «صحت تصمیم
سال گذشته ائتالف ما برای استقرار تاد در کوریای جنوبی
است( ».بی بی سی)

ن اصلی دولت در
نیروهای عراقی ساختما 
غرب موصل را از داعش پس گرفتند

باز کنــد .داعش همچنــان در این بخش از
شهر ســنگر گرفته اســت و گفته میشود
چندین هزار تــن از پیکارجویان این گروه در
میان غیرنظامیانی هســتند که هنوز در شهر
ماندهاند.
هر روز ،هزاران نفر از موصل فرار میکنند.
موصل آخرین پایگاه شــهری داعش در عراق
اســت .نیروهای عراقی در ماه جنوری بخش
شرقی شهر را پس گرفتند.
غیرنظامیــان میگوینــد از  19فبروری (اول
حوت) که عملیات پــس گرفتن بخش غربی
نیروهای عراقی که در غرب موصل به تهاجم به پس گرفتهاند.
گروه داعش مشغولند ،میگویند ساختمانهای این پیشــروی نیروهای عراقی میتواند راه را شهر شــروع شــده ،شب گذشــته ،شاهد
اصلی دولتی و موزه اصلی شهر را از این گروه برای تهاجم به این شــهر قدیمی و پرجمعیت سنگینترین بمباران بود( .بی بی سی)

هشدار یک بنیاد خیریه :ضربهای که به یک نسل
کودکان سوری وارد شده ،قابل جبران نیست

بنیــاد خیریــه «نجات کــودکان» میگوید
میلیونها کودک ســوری بــه خاطر آنکه به
مدت طوالنی در ترس و وحشــت از جنگ به
سر بردهاند ،تحت فشار شدید و در حالتی از
«استرس مخرب» هستند.
این بنیاد گفته اســت اگر هر چه زودتر به این
وضعیت رسیدگی نشــود ،ضربهای که در اثر
جنگ به یک نسل کامل کودکان سوری وارد
شده ،ممکن است هرگز قابل جبران نباشد.
بر اســاس یک گزارش جدیــد بنیاد «نجات و رفتارهای پرخاشــگرانه در میان بسیاری از منتشر شــده ،به وضعیت وحشتناک روحی و
روانی کودکانی که در ســوریه گیر افتادهاند،
کودکان» ،ترس و استرس جنگ باعث افزایش بچههای سوری شده است.
شبادراری ،خودآزاری ،تالش برای خودکشی این گزارش که تحت عنوان «زخمهای نامرئی» پرداخته است( .بی بی سی)

درخواست حق اقامت برای پناهجویانی
که مدت طوالنی در آلمان مانده اند

اشتفان اشــتوت ،وزیر داخله ایالت شلسویگ
هولشــتاین آلمان گفته به آن پناهجویانی که
زمان طوالنی ،یعنی دو یا سه سال منتظر پاسخ
تقاضای پناهندگی شــان مانده اند ،باید حق
اقامت داده شــود .او همچنین از توقف اخراج

بردیف :منچستریونایتد
مدعی اصلی قهرمانی
در لیگ اروپاست

مدیر باشگاه روســتوف درباره دیدار با منچســتریونایتد در لیگ اروپا به
صحبت پرداخت.
به نقل از خبرگزاری تاس ،در یکی از دیدارهای مرحله یک هشــتم نهایی
لیگ اروپا دو تیم روستوف و منچستریونایتد باید برابر هم به میدان بروند.
قربان بردیف سرمربی سابق روستوف که کاشف سردار آزمون در این تیم نیز
محســوب می شود ،درباره این دیدار حساس گفت :بازی با منچستریونایتد
حساس ترین دیدار این مرحله است .یونایتد تیم قدرتمندی است و شانس
اول قهرمانی در این رقابتها محســوب می شود .شاید بهتر بود با یونایتد
بــازی نمیکردیم ولی اگر بتوانیم یونایتــد را از این رقابت ها حذف کنیم،
اعتماد به نفس باالیی پیدا میکنیم و می توانیم برای رســیدن به قهرمانی
امیدوارتر بشویم با این حال در حال حاضر یونایتد مدعی اصلی در قهرمانی
در اروپا است.
او در ادامه گفت :این دیدار برای تمامی هواداران و باشگاه و مردم شهر ویژه
و فوق العاده اســت و خیلی خوشحالیم که یونایتد در این بازی در ورزشگاه
ما بازی خواهد کرد و تــاش میکنیم بهترین نتیجه ممکن را برابر این تیم
به دست بیاوریم.
بردیف در پایان درباره زالتان ایبراهیموویچ در تیم رقیب گفت :ایبرا بازیکن
بزرگ و متفاوتی است و ستاره اصلی این دیدار خواهد بود.

سود  283میلیارد دالری
جاپان از میزبانی المپیک 2020

دولت جاپان اعالم کرد که این کشور با میزبانی المپیک و پارالمپیک ،2020
 32تریلیون ین ( 283میلیارد دالر) سود اقتصادی خواهد داشت.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesکشــور جاپان از میزبانی المپیک
 2020به ســود اقتصادی میرسد .حدود پنج تریلیون ین ( 44میلیارد دالر)
از این سود مســتقیم و  27تریلیون ین ( 273میلیارد دالر) غیر مستقیم
خواهد بود.
 20تریلیون ین ( 182میلیارد دالر) این سود به شهر میزبان (توکیو) میرسد.
مســئوالن توکیو امیدوارند که میزبانی المپیک باعــث ایجاد دو میلیون
شغل در این شــهر شود .افزایش شــغل ،بهبود صنعت توریسم و افزایش
سرمایهگذاری در ساخت و ساز جزو تاثیرات میزبانی المپیک است.
در ماه دسامبر مسئوالن توکیو اعالم کردند که بودجهای بین  14میلیارد دالر
تا  15میلیارد دالر برای برگزاری المپیک صرف میشود.
ماه گذشته شهردار توکیو اعالم کرد که بودجه مورد نیاز به  26میلیارد دالر
خواهد رســید .او پیشبینی کرده است که هزینه المپیک به چهار برابر آن
چه که در ابتدا ارزیابی شده خواهد رسید.
سال گذشته پیشنهاد شد که استادیومهای میزبان رویینگ ،شنا و والیبال
تغییر کنند تا هزینهها کاهش پیدا کنند.

افغانها دفاع کرد.
براساس خواست اشتفان اشتوت ،وزیر داخله
ایالت شلســویگ هولشــتاین آلمان از حزب
سوسیال دموکرات آلمان ،پناهندگانی که دو یا
سه ســال منتظر تصمیم گیری روی تقاضاهای

پناهندگی شان هستند ،باید حق اقامت را در
آلمان به دست آورند.
اشتوت به صفحه انترنتی مجله آلمانی «سایت»
گفت که با وجود تسریع روند بررسی تقاضاهای
پناهندگی و افزایش منابع بشری اداره مهاجرت
و پناهندگی ،رسیدگی به دوسیه های پناهجویان
مدت طوالنی را در بر می گیرد.
وزیر داخله شلسویگ هولشــتاین افزود که
این امر کار بررسی تقاضاهای جدید پناهندگی
را متوقف می کنــد .از جانب دیگر ،به گفته او
وقتی مردم آلمان ببینیــد که این پناهجویان
بعد از ســال ها مبجور به برگشت به وطن شان
می شــوند ،آمادگی شــان برای کمک به این
پناهجویان کاهش می یابد( .دویچه وله)

محکمهعالیاروپا:کشورهایاروپایی
مکلفبهصدورویزایبشردوستانهنیستند

محکمه عالی اروپا دیروز ســه شــنبه
خالف خواست ســارنوال کل فیصله کرد
که کشــورهای عضو اتحادیه اروپا مکلف
به صدور ویزای بشردوستانه نیستند .به
این ترتیب ،این محکمه درخواســت یک
خانواده مهاجر سوریایی را رد کرد.
مهاجرین بازهم مثل گذشته حق دریافت
ویزای بشردوســتانه را برای ســفر به
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا ندارند.
براســاس حکم محکمه عالــی اروپا که
دیروز سه شنبه (هفتم مارچ) صادر شد،
مهاجرین از امــکان قانونی جدید برای
سفر به اتحادیه اروپا برخوردار نیستند.
چنانچه قاضیــان در لوگزامبورگ فیصله
کرده اند ،این مربــوط به تصمیم آزادانه
هر کشــور عضو اتحادیه اروپا است که

هنگری پناهجویان را توقیف می کند

پارلمان هنگری قانون جدیدی را تصویب
کرد که بر اساس آن همه پناهجویان در
آن کشور توقیف خواهند شد.
بر اســاس این قانــون جدیــد ،همه
پناهجویانــی که در امتداد ســرحدات
جنوبی هنگری به ســر می برند ،متوقف
خواهند شــد .اما در عین حــال ،روند
درخواســت های پناهندگی آنان نیز به
پیش برده خواهد شد.
بر اساس قانون جدید که روز سه شنبه به
تصویب رسید ،پناهجویان از کمپ های
مرز های جنوبی هنگری به داخل کانتینر

میشود.
در بازیهای آســیایی  2014اینچئون 36
رشته ورزشی حضور داشتند.
بین  10هزار تا  15هزار والنیتر برای بازیهای
آسیایی  2018استخدام میشوند.
در ماههای اکتبر و نوامبر نیز از ورزشکاران
 10رشــته ورزشی تســت دوپینگ گرفته
میشــود .قبل از شــروع بازیهــا نیز از
ورزشکاران تست گرفته میشود.
بازیها از  18آگوست تا دوم سپتامبر سال
 2018برگزار خواهند شد.
رشتههایی که در مسابقات آنها در بازیهای
آسیایی جاکارتا برگزار خواهند شد عبارتند
از:

مقامهای مالزیایــی میگویند در جریان
دیدار اخیر ملک سلمان ،پادشاه عربستان
سعودی از مالزیا ،یک توطئه سوء قصد به
جان او و همراهانش را خنثی کردهاند.
خالد ابوبکر ،رییــس پولیس مالزیا گفته
اســت نیروهای تحت فرمان او در آستانه
سفر پادشاه عربســتان به کواالالمپور،
هفت نفر را دستگیر کردند که چهار تن از
آنها مظنونند که از شورشیان حوثی یمن
هستند .اما دیگر منابع خبری میگویند

ورزشهای آبــی ،بســکتبال ،تیروکمان،
دوومیدانی ،بدمینتون ،دوچرخهســواری،
قایقرانی (کانو – کایاک ،رویینگ) ،بوکس،
اسب ســواری ،ژیمناستیک ،شمشیربازی،
هندبال ،فوتبــال ،هاکی ،گلــف ،جودو،
پنجگانه مدرن ،راگبــی ،قایقرانی بادبانی،
تیراندازی ،پینــگ پنگ ،تکواندو ،تنیس-
سافت تنیس ،سهگانه ،والیبال ،وزنهبرداری،
کشتی ،بیسبال – سافت بال ،کاراته ،اسکیت
بورد-رولر اسکیت ،موج سواری ،ورزشهای
صعودی ،بولینگ ،کریکت ،کبدی ،ســپک
تاکرا ،اسکواش ،هنرهای رزمی (جوجیتسو،
کوراش ،سامبو ،ووشــو ،پنجاک سیالت)،
پاراگالیدر ،جت اسکی ،بریدج.

تیم فوتبال ساحلی افغانستان
مقابل بحرین شکست خورد

تیم فوتبال ساحلی کشــور روز دوشنبه
در ســومین دیدار خود مقابل ایران نیز
شکست خورده بود.
این رقابتها میان دوازده کشور در مالیزیا
پیگیری میشود.
تیم فوتبال ســاحلی کشور در دیدارهای
گذشــته ،مقابل تیم چیــن و مالیزیا به
پیروزی رسیده بود( .افق نیوز)

تیــم فوتبال ســاحلی افغانســتان در
رقابتهــای قهرمانی آســیا و مقدماتی
جام جهانی ،مقابل بحرین شــکت خورد و
دومین باخت خــود در این بازیها تجربه
کرد.
این دیدار که دیروز ســه شنبه در مالیزیا
برگزار شــد تیم ساحلی کشــور  ۶بر ۴
مغلوب تیم بحرین شد.

توماس مولر :در بدترین حالت
آقای پاس گل بوندسلیگا میشوم
ستاره با تجربه بایرن مونیخ تاکید کرد که
گل نزدن در رقابت های بوندســلیگا او را
نگران و ناراحت نمی کند.
به نقل از بیلد ،توماس مولر در فصل جاری
رقابتهای بوندسلیگا عملکرد ناامید کننده
ای از خود نشــان داده و در  ۲۰بازی که به
میدان رفته تنها یک گل به ثمر رســانده
است.
بــا وجود ناکامی این مهاجم  ۲۷ســاله در
گلزنی او امیدوار اســت که آقای پاس گل
شود .او گفت :فصل جاری بدترین فصل من

های قابل حمل منتقل خواهند شــد .به
پناهجویان اجازه داده نخواهد شــد تا
هنگری را ترک کنند ،مگر اینکه ترجیح
دهند که به صربستان بروند.
در همین حال ،کمیشنری عالی سازمان
ملل متحد در امــور پناهندگان در مورد
قانون جدید ابراز نگرانی کرده است .این
کمیشنری گفته است که بر اساس قوانین
بین المللــی و قوانین اتحادیــه اروپا،
پناهجویان فقط زمانی می توانند توقیف
شــوند که اقدام به چنین کار «ضروری،
معقول و متناسب» باشد( .صدای آمریکا)

مالزیا از خنثی کردن توطئه سوء قصد
به جان پادشاه عربستان خبر داد

تایید نهایی  42رشته ورزشی
بازیهای آسیایی 2018

شــورای المپیک آســیا ( )OCAبرگزار
شدن  484مســابقه از  42رشته ورزشی
در بازیهای آسیایی جاکارتا  2018را تایید
کرد.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesقرار
است که بازیهای آسیایی  2018در جاکارتا
و پالمبانگ اندونزی برگزار شوند.
بعد از جلسه کمیته هماهنگی  OCAتعداد
مسابقات و رشــتههای ورزشی بازیهای
آسیایی  2018به صورت رسمی تایید شد.
رییس کمیته المپیک جاپان و رییس کمیته
هماهنگی  OCAدر این باره گفت :ما امروز
تعداد رشتههای ورزشی بازیهای آسیایی
 2018را نهایی کردیم 484 .مســابقه از 42
رشته ورزشی در این بازیها برگزار خواهند
شد .تعداد بازیها افزایش نخواهد یافت.
احتمــال دارد که تا ماه آینده کاهش تعداد
مســابقات صورت بگیرد .در جلســه ماه
گذشته در ساپورا  44رشته ورزشی معرفی
شــده بودند .با ادغام شدن سافت تنیس با
تنیس و رولر اســکیت با اسکیت برد تعداد
رشتههای ورزشی از  44به  42رشته رسید.
رشته هنرهای رزمی نیز شامل جوجیتسو،
کوراش ،سامبو ،ووشــو و پنجاک سیالت

براساس قانون داخلی اش تصمیم بگیرد
که آیا به مهاجرین مواجــه با تهدید به
شــکنجه و مرگ ویزای بشردوســتانه
بدهند یا نه .بر اســاس قانــون اتحادیه
اروپا ،این کشورها مکلف به صدور ویزای
بشردوستانه به مهاجرین نیستند.
بــه این ترتیــب دعوای یــک خانواده
سوریایی از حلب با ســه کودک اش رد
شد .آنها در ســفارت بلجیم در بیروت
برای مدت  ۹۰روز تقاضــای یک ویزای
بشردوســتانه را کرده بودند با این دلیل
که در سوریه آنها با خطر شکنجه و مرگ
مواجه هســتند .آنها با چنین ویزایی می
خواستند به صورت قانونی به بلجیم سفر
کنند تا در آنجا تقاضا پناهندگی بدهند.
(دویچه وله)

از نظر آمار گلزنی بوده اما در بدترین حالت
میتوانم سلطان پاس گل شوم .من تا االن
 ۱۰پــاس گل دادهام و امیدوارم که این آمار
ادامه داشته باشد.
او ادامــه داد :باید بگویم کــه تیم مهم تر
از یازده بازیکن است .شــاید من در زدن
گل ناکام باشــم اما مهم این است که بایرن
مونیخ خــوب نتیج ه میگیرد .وقتی تیم در
پایان پیروز میشــود و جام کسب میکند
همه ما خوشحال می شویم و دیگر گل زدن
من بی اهمیت می شود.

مظنونین با گروه داعش در ارتباطند.
عالوه بر این چهــار یمنی ،دو مالزیایی و
یک اندونزیایی نیز دستگیر شدهاند.
این موضوع هم مشــخص نیست که آیا
این ســه نفر با آن چهار مظنون ارتباطی
داشتهاند یا نه.
رییس پولیس مالزیا گفته اســت که این
افراد« ،درســت به موقع» دستگیر شدند
و حتی نتوانســتند به هدف خود نزدیک
شوند( .بی بی سی)

بیل:اللیگاییها
در مسابقات اروپایی بهتر
از لیگ برتریها هستند

ل مادرید معتقد اســت رقابت در لیگ برتــر اللیگا نزدیک اما
مهاجم رئا 
تیمهای اسپانیایی در بازیهای اروپایی بهتر نتیجه میگیرند.
به نقل از آس ،گرت بیل در مصاحبهای با ســایت  ESPNدرباره لیگ برتر،
اللیــگا ،آیندهاش و قهرمانی در لیگ قهرمانــان اروپا صحبت کرد .مهاجم
ل مادرید در مقایســه لیگ برتر و اللیگا گفت :در هر بازی لیگ برتر باید
رئا 
 ۱۰۰فیصد در کل ۹۰دقیقه آماده بود ،در غیر این صورت شکســت خواهید
خورد .اسپانیاییها میدانند در اینباره از انگلیسیها برتری ندارند .در همه
کشورها همچون اسپانیا ،ایتالیا ،آلمان و  ...تعطیالت دارند به جز انگلیس .در
اسپانیا میتوانید برابر تیم ضعیف استراحت کنید و با قدرت در بازی بعدی
به میدان بروید ولی اگر در انگلیس تنها ۴۵دقیقه تالش کنید ،نمیتوانید
پیروز شوید.
او در ادامه افزود :ما هم در اسپانیا بازی میکنیم اما فشار ۱۱۰فیصد رویمان
نیســت .در انگلیس رقابت نزدیکتر است .ممکن اســت در یک روز تیم
بیســتم ،صدرنشین را شکست دهد .در اسپانیا این موضوع خیلی کم دیده
میشود ۶ .یا  ۷تیم باالیی جدول اســپانیا در رقابتهای اروپایی قدرتمند
هستند .عالوه بر رئال مادرید و بارسلونا ،اتلتیکومادرید نیز خوب کار کرده
است و توانسته به دو فینال برســد .همچنین سویا قهرمان سه دوره اخیر
لیگ اروپا اســت .درست اســت که در انگلیس رقابت نزدیکتر است ،اما
اسپانیاییها در بازیهای اروپایی بهتر کار میکنند.
بیل درباره حضور بازیکنان بریتانیایــی در مادرید ،اظهار کرد :پیش از من
دیوید بکام و استیو مک منمن چهار سال در این تیم حضور داشتند .معتقد
بودم میتوانم آمار بریتانیاییها را در این تیم بهتر کنم .من آن زمان خیلی
جوان بودم و لیگ برتر را تجربه کرده بودم .میخواهم تا جایی که میتوانم
در این باشگاه بمانم .با بکام و مک منمن پیش از پیوستن به مادرید صحبت
کردم تا اشتباهات را دوباره تکرار نکنم.

رشوه  ۳هزار دالری
برای حضور چند دقیقه ای
کنار زالتان

باشگاه روســتوف اعالم کرد فردی با رشــوه  ۳هزار دالری به این باشگاه
خواسته است تا فرزندش قبل از این بازی هنگام پخش سرود در کنار ایبرا
باشد.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه ،دو تیم منچستریونایتد و روستوف
باید پنجشــنبه در لیگ اروپا در روســیه برابر هم به میدان بروند .دیدار
حساسی که برای ایرانیها نیز به دلیل حضور سردار آزمون از اهمیت باالیی
برخوردار است.
قبل از بازیهای لیگ اروپا و لیگ قهرمانان طبق رســم یوفا ،بازیکنان باید
با نوجوانان و کودکانی که باشگاه میزبان تعیین میکند ،وارد زمین مسابقه
شوند.
ایوان باویلفسکی یکی از مسووالن باشگاه روستوف گفت :فردی در تماس
با باشــگاه روستوف اعالم کرده است حاضر است  ۳هزار دالر به این باشگاه
بدهد تا فرزندش در کنار زالتان ایبراهیموویچ قرار گیرد .ما معموال کودکان
را آزاد میگذاریــم تا هر بازیکنی را کــه میخواهند انتخاب کنند و از این
تماس خیلی متعجب هستیم.

