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آرایش نظامی بعد از ترامپ؛
افزایش حضور آمریکا در منطقه

حمله با تبر در یک ایستگاه
قطار در آلمان دستکم
پنج زخمی بر جا گذاشت

یک نفر با تبر به حاضران در یک ایســتگاه قطار در غرب
آلمان حمله کرد و دستکم پنج زخمی بر جا گذاشت.
پولیس دوسلدورف میگوید مظنون این حمله که بازداشت
شده است ،مردی  ۳۶ساله است که مشکالت روانی دارد و
اصالتا اهل یوگسالوی سابق است.
این حمله شــامگاه پنجشنبه به وقت محلی ،حدود ساعت
 ۹شب رخ داد.
پولیس میگوید فرد مهاجم «به طور تصادفی» به حاضران
در ایستگاه قطار حمله میکرد .طبق گزارشها کسی در این
جریان کشته نشده است.
یکی از زخمیها ،جراحتش شدید است .خود مهاجم هم بد
زخمی شــده است .پولیس گفته است او هنگام تالش برای
فرار ،از یک پل پایین پرید و آسیب دید .او حاال در شفاخانه
تحت درمان است.
با وقوع این حمله تعداد زیادی پولیس به محل حادثه اعزام
شدند تا به دنبال مظنونهای احتمالی دیگر بگردند .تردد
قطارها هم متوقف شد اما حاال از سر گرفته شده است( .بی
بی سی)

تمرینات مشترک ضد ترور
پولیس و اردوی آلمان،
تابو شکنی تحت کنترول

مأموریت ســربازان اردوی آلمان در داخل این کشــور تا
کنون تنها در موارد فاجعه های طبیعی انجام مییافت .حاال
اما ترس از ترور این وضعیت را تغییر داده اســت .مأموران
پولیس و ســربازان اردوی آلمان اکنون تمرینات مشترکی
را انجام دادند.
کالوس شیرا ،دگروال اردوی آلمان با لباس ابلق نظامی اش
در ادارۀ پولیس ایالت زاربروکن در برابر خبرنگاران موضوع
بسیار مهمی را خبر داد« :دیروز در بایرن ،بادن وورتمبرگ،
نورد راینوســتفالن و بریمن سوءقصد های صورت گرفت.
صبح امروز حمالت دیگری رخ داد .برای واضح ساختن بُعد
اوضاع باید گفت که در این حمالت  ۴۵تن کشــته و بیشتر
از  ۹۰تن زخمی شده اند .تفاوت بزرگ در ایالت زارلند این
اســت که پولیس در اینجا با اقدامات خاص تحقیقی خود
توانسته اســت جلو یک حمله بر یک مکتب زاربروکن را
بگیرد».
این خبر وحشــتناک خوشــبختانه واقعیت نداشته و یک
ســناریو برای تمرینات مشترک ســه روزه است .هدف
برجســتۀ این تمرینات همکاری پولیس و اردوی آلمان در
صورت وقوع یک حملۀ تروریســتی است .این تمرینات در
نوع خود بی سابقه اند.
چنانچه اورزوال فــون دیر الین وزیر دفاع آلمان فدرال می
گوید« :وقتی بخواهیم بر یک وضعیت وخیم تروریســتی
غالب شویم ،چیزهای زیادی وجود دارند که مشترک ًا آن را
در یک همکاری باید بیاموزیم .تنها میتوانم بگویم که خوب
است که این تمرین اجرا میشود .در سال های پیش همچو
اقدامی غیر قابل تصور بود( ».دویچه وله)

در هفتههای اخیر آرایــش نیروهای نظامی
ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه تغییراتی
کرده اســت .نیروهای بیشــتری به سوریه
فرســتادهاند و به دولت توصیه میکنند در
افغانستان هم نیروهایش را بیشتر کند.

ژنــرال جوزف ووتل ،فرمانده ســتاد مرکزی
ارتش آمریکا کــه بلندپایهترین مقام نظامی
آمریکا در خاورمیانه است ،به کمیته نیروهای
مسلح سنا کفت الزم اســت نیروهای ایاالت
متحده در افغانستان بیشتر شود.

در همین هفته جاری ،حــدود  ۴۰۰تفنگدار
دریایی آمریکایی به پایگاهی در نزدیکی رقه،
پایتخت خودخوانده گروه موســوم به دولت
اسالمی در سوریه اعزام شدند تا به «نیروهای
دموکراتیک ســوریه» کمــک کنند که مورد
حمایت آمریکا هستند.
عالوه بر این ،نیروهــای عملیات ویژه ارتش
آمریکا به شمال سوریه شتافتند تا به عنوان
حائلی بین «نیروهای دموکراتیک ســوریه» و
شبهنظامیان موردحمایت ترکیه عمل کنند که
همدیگر را در اطراف شــهر منبج در نزدیکی
مرز ترکیه تهدید میکردند.
در همین حال هواپیماهــای جنگنده آمریکا
دور تازه از بمبــاران نقاطی که آنها را مواضع
گروه القاعده در یمن میدانند ،انجام دادهاند.
(بی بی سی)

اسالمگرایانجداییطلب
بزرگترین تهدید امنیتی برای چین هستند

مقام بلندپایــه امنیتی چین اســامگرایان
جداییطلــب غرب این کشــور را بزرگترین
تهدید امنیتی برای چین خوانده است.
این اظهــارات چنــگ گوپینگ کمیســر
ضدتروریسم دولت چین است که در روزنامه
دولتی چاینا دیلی منتشر شده است.
مقامات چین ‹جنبش اســامی ترکســتان
شــرقی› ،گروهی که از اقلیت مسلمان اویغور
تشکیل شده ،را مسئول خشونتها در منطقه
سینکیانگ میدانند و آقای چنگ هم این را
مهمترین چالش برای ثبات اجتماعی ،توسعه
اقتصادی و امنیت ملی چین دانسته است.

گروههای حقوق بشــری دولت چین را متهم سالهای اخیر شــاهد درگیری و خشونت بین
میکنند که با سیاستهای سرکوبگرانه باعث اقلیت مســلمان اویغور و اکثریت چینیتبار
نارضایتی اویغورها میشود.
هــون بوده که به کشــته شــدن صدها نفر
غربیترین بخــش منطقه ســینکیانگ در انجامیده است( .بی بی سی)

مقام سازمان ملل ،نیروهای دولتی
میانمار را به جنایت علیه بشریت متهم کرد

یک مقام ارشد ســازمان ملل گفته است که ملل برای برمه ،در مصاحبه با بی بی سی گفته
ممکن اســت نیروهای امنیتی میانمار (برمه) است که به اعتقاد او ،نیروهای دولتی در برخورد
با اقلیت مسلمان روهنگیا در استان راخین این
مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده باشند.
یانگی لی ،گزارشــگر ویژه حقوق بشر سازمان کشــور مرتکب اقداماتی مانند آزار مستمر،

رویای مدافع برزیلی چلسی

مدافع برزیلی چلســی رویایش بازگشت به بنفیکا و قهرمانی با این تیم در
لیگ قهرمانان اروپاست.
به نقل از اســکای اسپورت ،چلســی در فصل جاری رقابتهای لیگ برتر
انگلیس عملکرد درخشانی از خود نشان داده است و شانس نخست کسب
عنوان قهرمانی به شمار میآید.
یکی از بهترین بازیکنان آبیپوشــان لندنی داوید لوییس بوده که عملکرد
خیره کنندهای از خود نشــان داده است و یکی از دالیل اصلی صدرنشینی
تیمش بوده است.
این بازیکن برزیلی از رویای خود سخن به میان آورد و گفت :رویای من این
اســت که یک بار دیگر پیراهن بنفیکا را بر تن کنم و با این تیم هم قهرمانی
در لیگ قهرمانان اروپــا را تجربه کنم .نمیدانم که آیا این فرصت برای من
مهیا می شــود یا نه اما باید بگویم که بســیار دوست دارم که روزی چه به
عنوان مربی و چه به عنوان بازیکن به بنفیکا برگرددم.
داوید لوییس چهار ســال پیراهن بنفیکا را بر تن کرد و توانست با این تیم
قهرمانی در لیگ پرتغال و جام حذفی را به دست آورد .بهترین دوران حضور
لوییس در فوتبال اروپا به حضورش در چلســی برمی گردد که توانست با
پیراهن این تیــم قهرمانی در لیگ قهرمانانان اروپا و همچنین لیگ اروپا را
تجربه کند .او بســیار امیدوار است که در فصل جاری هم قهرمانی در لیگ
جزیره را با آنتونیو کونته تجربه کند.
لوییس فصل قبل را در پاری سن ژرمن پشت سر گذاشت و با پیوستن به این
باشگاه فرانسوی به عنوان گرانترین مدافع جهان انتخاب شد.

هارت :میخواهم به
منچسترسیتیبرگردم

سنگربان ســابق منچستر ســیتی که در تورینو ایتالیا بازی می کند ابراز
امیدواری کرد که بار دیگر پیراهن سیتی را بر تن کند.
به نقل از اســکای اســپورت ،جو هارت با وجود آن که در منچسترسیتی
از محبوبیت و تجربه زیادی برخوردار بــود ،اما پپ گواردیوال نامهربانانه با
او برخورد کرد و اجازه نداد که او در ســیتی بــه کار خود ادامه دهد تا این
دروازبان باتجربه راهی تورینو شود.
جدایی هارت نه برای منچسترســیتی خوب بــود و نه برای خود او چرا که
کلودیو براوو ســنگربان جدید فیروزهیی پوشان عملکرد ناامید کنندهای از
خود نشــان داد و از طرف دیگر هم هارت در تورینو نتوانست انتظارات را
برآورده کند.
هارت ابراز امیدواری کرد که به سیتی برگردد .او گفت :قبل از این که دوران
فوتبالی من به پایان رســد امیدوارم که بار دیگر به منچسترسیتی برگردم.
برای بازگشت به ترکیب اصلی سیتی نهایت تالش خود را به کار میگیرم.
او ادامه داد :فکر نمیکنم که گواردیوال با من دشمنی داشته باشد و یا قصد
نابود کردن من را داشته باشد .او من را از ترکیب اصلی کنار گذاشت چرا که
به عنوان سرمربی تیم دوست داشت تا از بازیکنان جدید استفاده کند .این
بار برمیگردم و می جنگم تا به ترکیب اصلی برگردم.

تجاوز جنسی و قتل شدهاند و الزم است دولت
آن کشــور و نهادهای بینالمللی این موارد را
پیگیری کنند .وی خواستار آن شده است که
سازمان ملل یک هیئت تحقیق را برای بررسی
این مساله تعیینکند.
اقلیت قومی روهنگیا با حــدود یک میلیون
جمعیت عمدتا در ایاالت راخین ،شــمال برمه
ســکونت دارند اما دولت برمه از شناســایی
آنان به عنوان شهروندان این کشور خودداری
میورزد و در نتیجه ،این گروه از حقوق سیاسی
و مدنی و حمایتهای رایج برای شــهروندان
برمه ،که اکثر آنان بودایی هســتند ،برخوردار
نمیشوند( .بی بی سی)

سازمان ملل :درگیری دولت
ترکیه و پ ک ک دو هزار کشته
بر جای گذاشته است

ســازمان ملل متحد نیروهای ترکیه را
متهم به نقــض جدی موازیــن ناظر بر
حفاظت از غیرنظامیان در جریان ناآرامی
ها در جنوب شــرق این کشــور کرده و
گفته است که این درگیریها طی  ۱۸ماه
نزدیک به  ۲هزار کشته برجای گذاشته
است.
ســازمان ملل متحد در گزارشــی گفته
اســت که از جون  ۲۰۱۵تا دسامبر ۲۰۱۶
تا پانصد هزار نفر ،که اغلب آنان کردهای
مقیم منطقه بودند ،آواره شدهاند.
در همیــن حــال ،تصاویــر ماهوارهای
«ویرانی در مقیاسی وســیع» و خرابی
صدها ساختمان را نشان میدهند.
آتشبس میــان ترکیه و پ ک ک (حزب
کارگران کردســتان) پس از دو سال در
جون  ۲۰۱۵شکسته شد.
طی برهه زمانی مورد تحقیق ســازمان
ملل ،هزاران مورد قتل ،ناپدید شــدن،

روزنامه انگلیســی مدعی شد که گرت بیل
از ســران رئال مادرید خواســته تا زمینه
پیوستن دله آلی را به رئال فراهم کنند و از
این بازیکن جوان به عنوان بهترین جایگزین
برای کریستیانو رونالدو یاد کرده است.
به نقل از روزنامه سان ،دله آلی را باید پدیده
فوتبال جزیره در یکی دو فصل اخیر دانست.
این بازیکن تنها  ۲۰سال سن دارد اما به یکی
از کلیدیتریــن و بهترین بازیکنان تاتنهام
تبدیل شده است.
آلی در  ۸۳بازی که بــا پیراهن تاتنهام به
میدان رفته توانسته  ۴۹گل به ثمر رساند و
 ۳۳پاس گل هم بدهد و این نشــان میدهد
که او چه بازیکن بزرگی اســت و چه آینده
درخشانی در انتظارش است.

روزنامه ســان انگلیس اعالم کرد که گرت
بیل از ســران رئال مادرید خواسته تا زمینه
پیوســتن آلــی را به تیم فراهــم کنند تا
جایی که او ســتاره جوان تاتنهام را بهترین
و شایســتهترین گزینه بــرای جایگزینی
کریستیانو رونالدو در رئال میداند.

رئال مادرید تنها تیمی نیست که خواستار
جذب آلی اســت .منچستر سیتی ،بارسلونا
و منچستریونایتد هم از مشتریان اصلی این
بازیکن جوان هستند این درحالی است که او
قرارداد خود را با تاتنهام تا سال  ۲۰۲۲تمدید
کرده است.

ونگر :در مورد آیندهام با لحاظ کردن
حال تماشاگران تصمیم میگیرم

ســرمربی تیم فوتبال آرســنال گفت ،در
صورتی که بخواهد قراردادش را با توپچیها
ی هواداران این تیم را هم
تمدید کند ،نگران 
مورد لحاظ قرار میدهد.
آرسن ونگر که شــاگردانش شنبه شب در
مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی انگلیس
در ورزشگاه امارات پذیرای لینکولن دسته
پنجمی هستند ،در کنفرانس خبری در پاسخ

به این پرسش که «با عملکردی که آرسنال
در پیــش گرفته ،به وجهه شــما به عنوان
اسطوره باشگاه لطمه خواهد خورد .اینطور
نیســت؟» ،گفت :من برای وجهه خودم کار
نمیکنم ،بلکه برای وجهه باشگاه آرسنال کار
میکنم .واقع ًا مشکلی با این قضیه هم ندارم
که وجهه من چطور است! از همان روز اولی
که به آرسنال آمدم این را نشان دادم و ثابت

کردم که چقدر عاشق این باشگاه و چقدر به
آن وفادار هســتم .فکر میکنم تا کنون هم
بهترین تصمیمات را گرفتهام و به ارزشهای
این باشگاه احترام گذاشتهام.
ونگر که پس از شکســت  ۵بر یک آرسنال
(در مجموع دو دیدار رفت و برگشت شکست
با نتیجــه  ۱۰بر  )۲برابر بایرن مونیخ و حذف
از رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا ،هواداران
توپچیها در بیرون ورزشگاه امارات علیه او
دست به اعتراض زدند ،در مورد آینده خود
هم اظهار داشت :من برای تصمیمگیری در
مورد آیندهام (احتمــال تمدید قرارداد) در
آرسنال همه چیز از جمله اعتراض هواداران
را لحاظ خواهم کرد ۲۰ .سال سخت در باشگاه
آرســنال کار کردم تا هواداران را خوشحال
کنــم و نمیخواهم آنها را مورد قضاوت قرار
دهم .چیزی که میدانم این است که در هر
روز کاریام در آرسنال تعهد باالیی داشتهام.

دبیرکل فیفا :دلیلی برای بایکوت
جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه وجود ندارد

سکرتر جنرال فدراسیون بینالمللی فوتبال
گفت :دلیلی برای بایکوت جام جهانی ۲۰۱۸
روسیه و ســلب امتیاز میزبانی این کشور
وجود ندارد.
دبیرکل فیفا که در روســیه به سر میبرد
درباره احتمال ســلب میزبانی جام جهانی
 ۲۰۱۸از روســیه با توجه به گزارش منتشر
شــده ریچارد مکالرن ،گزارشــگر ویژه
پرونده دوپینگ ورزشــگاران روســی و
پیشبینیاش از بایکوت این رقابتها توسط
بعضی کشــورها به خبرنگاران گفت :هیچ
دلیلی برای سلب میزبانی جام جهانی ۲۰۱۸
از روســیه وجود ندارد .میخواهیم ریسک
بایکوت این رقابتها را به حداقل برسانیم.

سامورا ادامه داد :ما از رسانههای بینالمللی
جهت سفر به روســیه دعوت میکنیم تا
عالوه بر مشــاهده سطح خوب آمادهسازی
جــام جهانی امنیت باال را در این کشــور
احساس کنند .بنابراین دلیلی برای بایکوت
این رقابتها نمیبینیم.
روســیه در روزهای  ۲۷جوزا تا  ۱۱سرطان
ســال  ۱۳۹۶میزبان جام کنفدراسیونها
با شــرکت هشــت تیم ملی برتر قارههای
مختلف در شهرهای مسکو ،سنپترزبورگ،
کازان و ســوچی برگــزار خواهد بود .جام
جهانی فوتبال  ۲۰۱۸نیز در  ۱۲ورزشــگاه
 ۱۱شهر روسیه با شــرکت  ۳۲تیم برگزار
میشود.

قضات دادگاه قانون اساسی
کوریای جنوبی رای به برکناری
رئیسجمهوری دادند

قضات دادگاه قانون اساسی ،به اتفاق آرا،
رای پارلمان کوریای جنوبی برای برکناری
رئیسجمهوری را تاییــد کردند .در پی
اعالم نظر دادگاه قانون اساسی ،طرفداران
خانم پارک دســت به تظاهــرات زدند و
با مخالفان او و نیروهــای پولیس درگیر
شــدند .این درگیری دو کشته و شماری
زخمی برجای گذاشته است.
پــارک گونهه نخســتین رئیسجمهور
این کشور است که به شکل دموکراتیک
انتخاب شد و کارش به برکناری کشید .او
و نزدیکانش به فساد مالی متهم شدهاند.
انتخابات بــرای برگزیدن رئیسجمهوری
جدید کوریای جنوبــی باید دو ماه دیگر

بهترین جانشین رونالدو از نگاه بیل

شکنجه و اشکال دیگر نقض حقوق بشر
توسط بازرسان ثبت شــده است .اکثر
موارد جــدی نقض حقوق در زمان اعمال
وضعیت فوق العاده صورت گرفته اســت
که چند بار در طول دوره مورد نظر وضع
شد.
زید رعد الحســین ،کمیسر عالی حقوق
بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از دولت
ترکیه گفته است «به ویژه از گزارشهایی
در مورد عدم هــر گونه تحقیق معتبردر
این باره» نگران بوده است.
گزارش کمیســاریای عالی حقوق بشر
سازمان ملل متحد بر اساس گزارشهای
محرمانه و رســمی ،تصاویر ماهوارهای و
اطالعات منابع دیگر تهیه شده است زیرا
دولت ترکیه در دادن امکان دسترســی
بازرســان به مناطق عملیات نیرو های
دولــت علیــه پ ک ک «کوتاهی کرده
است( ».بی بی سی)

برگزار شود.
خانم پارک همچنین مصونیت قضاییاش
را از دســت داد و حــاال میتوانند او را
پیگرد کنند.
او از ماه دســامبر از وظایف و اختیارات
ریاســتجمهوری معلــق شــده بود و
نخستوزیر جای او کار میکرد.
چوی سنسیل ،از دوستان نزدیک پارک
گونهه ،متهم شــده است که با استفاده
از موقعیت خــود در دفتر خانم پارک ،در
انتصاب مشاوران رئیس جمهوری اعمال
نفــوذ و همچنین به نفع یک موسســه
غیرانتفاعی مرتبط با خود سوءاســتفاده
مالی کرده است( .بی بی سی)

مارادونا سفیر
جدید فوتبال چین

دیهگو مارادونا روز پنجشنبه اعالم کرد سفیر جدید فوتبال چین شده و قول
داد به پیشرفت فوتبال این کشور کمک کند.
او با انشــتار تصویری از خود با پرچم کشــور چین ،نوشت :از خانم تانگ
کینگویی (مدیر برنامههایش در کشــور چین) خیلی تشکر میکنم که این
فرصت را برای من فراهم کرد تا در کشــور چیــن کار کنم .تا ابد قدردانت
هستم.
چینابیها در سالهای اخیر ســعی کردهاند با استخدام مربیان و بازیکنان
سطح باال ،سطح کیفی فوتبال این کشور را باال ببرند و حتی اخیرا ً ستارههایی
همچون کارلوس توس و اسکیل الوتزی برای ادامه دوران حرفهای خود راهی
این کشور شدهاند ،اما فوتبال ملی این کشور هنوز پیشرفتی نکرده است.

هوملس رویارویی با تیم پیشین
خود را دوست ندارد

مدافع با تجربه بایرن مونیخ از تیمی ســخن به میان آورد که اصال دوست
ندارد در یک چهارم نهایی با آن مواجه شود.
به نقل از کیکر ،بایرن مونیخ ،بوروســیا دورتموند ،بارسلونا و رئال مادرید
چهار تیمی هستند که صعود خود به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
در فصل جاری را جشن گرفتهاند.
متس هوملس ،مدافع بایرن مونیخ که سابقه حضور در بوروسیا دورتموند را
در کارنامه دارد از تیمی سخن به میان آورد که دوست ندارد با آن در مرحله
بعد مصاف کند.
او گفت :اصال قرعه دورتموند را دوســت ندارم .دوست دارم با تیمی از یک
کشور دیگر بازی کنیم.
هوملس درباره صعود مقتدرانه بایرن مونیخ به دور بعد گفت :آرسنال حریف
سختی برای ما بود اما خوشبختانه در هر دو دیدار رفت و برگشت مقتدرانه
ظاهر شدیم و به دور بعد راه پیدا کردیم.
قرعهکشــی یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا  17مارچ برگزار خواهد
شد.

پاری سن ژرمن وراتی را
به هیچ تیمی نمیدهد

باشگاه پاری سن ژرمن تاکید کرد که ستاره ایتالیایی خود را با وجود آن که
مشتریان بزرگی دارد به هیچ تیمی نخواهد داد.
به نقــل از  ،elsportمارکو وراتی ،ســتاره خط میانی پاری ســن ژرمن
پیشــنهادهای زیادی دارد و چند تیم سرشــناس اروپایی به دنبال جذب
او هستند اما این باشگاه فرانســوی تاکید کرد که این ستاره خود را حفظ
خواهد کرد.
پاتریک کالیورت مدیر ورزشی باشگاه پاری سن ژرمن گفت :وراتی نبض ما
در خط میانی به شمار میآید .پاری سن ژرمن سخت به این ستاره خود نیاز
دارد و او را بــه هیچ تیمی نخواهیم داد .با قاطعیت میگویم که وراتی فصل
بعد هم پیراهن پاری سن ژرمن را بر تن خواهد کرد.
از رئال مادرید ،بارســلونا ،چلسی ،یوونتوس و اینتر به عنوان مشتریان این
بازیکن بزرگ ایتالیایی یاد میشود و جالب این که خود او پیش از این تاکید
کرد که دوست دارد بازی در بارسلونا را تجربه کند.

