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سازمان ملل:
کردهای سوریه پاکسازی نژادی نکردهاند

ترامپ حقوق ریاست
جمهوری خود را میبخشد

دونالد ترامپ حقوقی برای دوره ریاست جمهوری دریافت
نخواهد کرد.
شان اسپایســر ،سخنگوی کاخ سفید گفته است که رئیس
جمهوری آمریکا در پایان هر ســال ،تمامی حقوق ریاست
جمهوری را به موسسات خیریه خواهد بخشید و از رسانهها
دعوت کرد تا در یافتن موسسات مستحق دریافت این مبلغ
کمک کنند.
آقای اسپایسر که در یک نشســت خبری شرکت داشت
یادآور شــد که صرفنظر کردن از حقوق ریاست جمهوری
بخشــی از وعدههای دونالد ترامــپ در جریان مبارزات
انتخاباتی بوده است .وی افزود« :رئیس جمهوری این تعهد
را به مردم آمریــکا داده بود و به آن عمل میکند ».دونالد
ترامپ در جریان مبــارزات انتخاباتی چند بار گفت که در
صورت انتخاب به ریاســت جمهوری فقط یک دالر حقوق
دریافت خواهد کرد که حداقلی اســت کــه قانون اجازه
داده اســت .با توجه به ثروت شخصی سرشار آقای ترامپ،
مخالفان او گفتند که خودداری از دریافت حقوق ریاســت
جمهوری نیاز به از خودگذشتگی فوق العادهای ندارد( .بی
بی سی)

ایالتهای آلمان خواهان
کورس های ادغام برای
همه پناهجویان اند

ایالتهــای آلمان خواهان یک قانــون مهاجرت برای این
کشور هستند و می خواهند کورس های ادغام را برای همه
مهاجرین باز کنند .این موضوع با مســایل دیگر مرتبط با
مهاجرت در کنفرانس ادغام با شــرکت ایاالت آلمان مورد
بحث قرار می گیرد.
در روز های پنجشــنبه و جمعه در شهر فریدریشسهافن
کنفرانس ادغام اجتماعی برگزار می شــود .بر اساس طرح
های مصوبه این کنفرانس که به روز ســه شنبه در اختیار
روزنامه «شویبشه سایتونگ» قرار گرفته است ،ایالت های
آلمان خواهان کورس های ادغام برای مهاجرین شده اند.
در درخواســت نامه ایالت راینلند -فالتس که احتمال می
رود در کنفرانس آرای بیشتری به دست بیاورد ،آمده است
که این نیاز وجود دارد که «چارچوب کلی مهاجرت به آلمان
جذاب تر شــود تا به خصوص افراد خوب آموزش دیده به
آلمان مهاجرت کنند .در این مورد ،باید قاعده ها در مورد
مهاجرت کاری اصالح و به صورت شفاف طرح ریزی شوند».
افزون بر آن براســاس قواعد جدید ،باید امکانات مهاجرت
قانونی در چارچوب کنترول مهاجرت ایجاد شود و این حاال
به عهده حکومت آلمان فدرال است که در این زمینه فعال
گردد( .دویچه وله)

کمیســیون تحقیق ســازمان ملل در امور
ســوریه در گزارشی که به تازگی منتشر کرده
میگوید که ســندی از اقدام یگانهای مدافع
یپگ) و نیروهای دموکراتیک سوریه
خلق ( 
(متشــکل از نیروهای کرد و متحدانشان) به

«پاکسازی نژادی» به دست نیامده است.
این کمیســیون در عین حــال میگوید که
نیروهــای کرد در ســوریه بــرای «اقدامات
ضروری» در تامین امنیت غیرنظامیان ،عدهای
را از محل سکونتشان منتقل کردهاند و مسئول

تامین پناهگاه ،بهداشت و آذوقه برای این افراد
بودهاند ،اما خانوادههای منتقل شده در مواردی
کمک الزم را از نیروهای کرد دریافت نکردهاند.
حدود دو ســال پیش و در جریان پیشــروی
نیروهای کرد در شــمال ســوریه ،برخی از
گروههای مسلح مخالف بشــار اسد آنها را به
پاکســازی قومی اعراب متهم کردند .سازمان
عفو بیــن الملل نیز نیروهای کرد را به ارتکاب
«جنایات جنگی» متهم کرد.
امــا گــزارش ســازمان ملــل میگوید که
نیروهای کرد به منظور خنثیکردن بمبهای
کارگذاشتهشده از طرف گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش) ،ناچار به انتقال غیرنظامیان
منبیج بودند .این گــزارش میگوید که هیچ
شواهدی برای این ادعا پیدا نکرد که نیروهای
کرد مشخصا اعراب را هدف بگیرند یا بخواهند
برای تغییر بافت جمعیتی مناطق عربنشین
کاری بکنند( .بی بی سی)

دیوان دادگستری اروپا:
کارفرمایان حق دارند حجاب را منع کنند

عالیترین مرجع قضایــی اتحادیه اروپا حکم
داده اســت که کارفرمایان در کشورهای عضو
اتحادیه حق دارند کارکنانشان را از «پوشیدن
هر گونه نماد سیاســی ،فلســفی یا مذهبی
آشکار» از جمله حجاب ،منع کنند.
دیوان دادگستری اروپا گفته است چنین منعی
باید بر مبنای مقررات داخلی شــرکتها و در
صورتی اجرا شود که کارفرمایان رعایت ضوابط
مشــتریها باشــد ،اما اگر مقــررات داخلی
«پوشش خنثی» را الزامی کرده باشند .منظور از استفاده کنند.
«پوشش خنثی» لباس از نظر جنسیتی خنثی بنا به حکم دیوان منع پوشش از طرف کارفرما «پوشش خنثی» وجود داشته باشد ،منع حجاب
اســت که هم مردان و هم زنان بتوانند از آن نمیتواند به طور موردی یا بر مبنای خواســت را نمیتوان تبعیضآمیز دانست( .بی بی سی)

احضار شارژدافیر هالند از سوی وزارت خارجۀ ترکیه

بیتول سایان وزیر امور خانواده و سیاستهای
اجتماعی ترکیه را از این کشور اخراج کرد.
از سوی دیگر شــماری از رهبران کشور های
اروپایی ،رجب طیب اردغــان ،رئیس جمهور
ترکیه را به خاطر آنچه گفته های زشــت او در
برابر هالند و آلمان خوانده شــده ،مورد انتقاد
قرار دادند.
رجب طیب اردوغان روز یکشنبه با وارد نمودن
این اتهام که گویا نازیســم در غرب زنده است
گفت« :نازیسم و فاشیزم معنی آن را می دهد
که آنچه من انجام می دهم درســت است ،و
تنها چیزی را اجازه می دهم که من می خواهم
مقامات تُرک در اعتراض به اخراج وزرای ترکیه این حرکت بعد از آن صــورت گرفت که روز و چی زمانی می خواهم  .آنها با مسدود کردن
از هالند ،شــارژدافیر هالند را رسم ًا به وزارت شنبه هالند به طیارۀ حامل مولود چاوش اوغلو قونســلگری ما ،از حد گذشــته اند( ».صدای
خارجۀ ترکیه احضار کردند.
وزیر خارجۀ ترکیه اجازه نشست نداد و فاطمه آمریکا)

کورتوا شایعات رفتن
به رئال مادرید را رد کرد

تیبا کورتوا تأکید کرد که خیال ترک چلســی و پیوستن به رئال مادرید را
ندارد .کورتوا از روزی که برای اتلتیکو مادرید بازی میکرد ،توجه مسئوالن
رئال را جلب کرد  .کورتوا در مصاحبه اخیرش علن ًا اعالم کرد که تمایلی برای
برگشت به مادرید ندارد تا مسئوالن رئال به دنبال گزینههای دیگری باشند.
کورتوا در گفتوگو با شــبکه رادیویی اوندا سروی اسپانیا ،در پاسخ به این
ســؤال که آیا فصل آینده به مادرید بازخواهد گشت ،اظهار داشت :خیر .در
حال حاضر من دارم از موفقیتهایی که در چلســی کســب میکنیم لذت
میبرم و روی بازیهایم در این تیم تمرکز دارم.

استخبارات سویس متقاضیان پناهندگی
را به شدت بررسی می کند

یک گــزارش حکومت ســویس که روز
سه شــنبه نشر شد نشــان می دهد که
دستگاه اســتخبارات این کشور در سال
گذشته تحقیق و بررسی روی دوسیه های
پناهندگی را شدت بخشیده است تا عالیم
پیکارجویی اسالمگرایان را کشف کند.
این گزارش حاکیســت که کارگزاران «ان
دی بی» یا دستگاه اســتخبارات فدرال
ســویس از جمله  ۲۷هزار و  ۲۰۰نفری که
در خواست پناهندگی داده بودند ،دوسیه
پناهندگــی  ۵۲۰۲نفر را بــه دلیل خطر
احتمالی ای که به وجود می آورند ،مورد

شورای دختران در عربستان سعودی
بدون دختران افتتاح شد

در کشوری مثل عربســتان سعودی که
معروف اســت در عرصه عمومی خیلی
به زنان میــدان نمیدهد ،به راه انداختن
نهادی با عنوان شــورای دختران ،ابتکار
دلگرمکنندهای به شمار میرود.
اما وقتی قرار شد این شــورا در منطقه
قصیم عربستان ســعودی افتتاح شود،
مسئوالن هماهنگی مراسم ،از یک موضوع
غفلت کردند :حضور زنان.
در عکسهایــی که به مناســبت افتتاح
شورای دختران قصیم منتشر شده است،
 ۱۳مرد روی سن دیده میشوند ولی حتی
یک زن یا دختر به چشم نمیخورد.
بر اساس ویدیوهایی که از مراسم گرفته
شده ،ظاهرا زنان در سالن دیگری حضور
داشتند.

براســاس تحقیقات یک جامعه شناس و
روانکاو آلمانی ،حدود نیمی از مهاجرین
در آلمان ،نشــانه های ضربه های روانی
(تروما) از خود نشان می دهند .او به این
دلیل خواهان آموزش های ویژه در باره
این مشکل روانی برای مهاجرین است.
از دیــد مــارک اسپیتســوگ فــون
بریزنســکی ،جامعه شــناس و روانکاو
آلمانی در برلین حدود نیمی از مهاجرین
درآلمان از ضربه روانی (تروما) رنج می

فهرستبازیکنان
تیم ملی فوتبال افغانستان اعالم شد

مایکل اسین از لیگ
اندونزی سردرآورد

هافبک پیشین چلسی و میالن به امضای قراردادی به عضویت تیمی در لیگ
اندونزی درآمد.
به نقل از  BBCاســپورت ،مایکل اسین غنایی که سابقه بازی در تیمهایی
چون چلسی و میالن را در کارنامه خود دارد ،در  ۳۴سالگی به تیم پرسیب
اندونزی پیوست تا در این تیم بازی کند.
اسین از زمانی که در ســپتامبر سال گذشته میالدی پاناتینایکوس را ترک
کرد ،بدون تیم بود و پیشــنهاداتی از استرالیا و کرواسی برای ادامه دوران
فوتبال خود داشت ولی تصمیم گرفت تا به تیمی در لیگ اندونزی برود.
از جمله افتخارات این بازیکن قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و دو قهرمانی
در لیگ برتر با چلسی است .او همچنین در جام جهانی  ۲۰۰۶با تیم ملی غنا
بازیهای خوبی داشت و  ۵۸بار با پیراهن این تیم بازی کرد.
اســین همچنین در لیون فرانسه نیز موفق شــده بود دو قهرمانی در لیگ
فرانسه را به کارنامه افتخارات خود اضافه کند.

قرار است امروز تیم ملی فوتبال افغانستان
جهت برپایــی اردوگاه تمریبی عازم قطر
شــود  .ملی پوشان افغانســتان در دوحه
پایتخــت قطر یک بازی دوســتانه با تیم
ملی ســنگاپور به تاریخ سوم حمل برگزار
خواهند کــرد .بعــد از اردوگاه قطر تیم
افغانستان عازم تاجکستان می شوند تا در
چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت های
آسیا میزبان تیم فوتبال ویتنام باشد  .این
بازی به تاریخ هشتم حمل در شهر دوشنبه
انجام خواهد شد .
علی عسکر لعلی سرپرست و مدیر عمومی
تیم ملی فوتبال افغانســتان در گفتگو با
خبرگزاری ورزشــی افغانستان خاطرنشان
ساخت که در لســت  ۲۶نفره تیم ملی ۷
بازیکن از تیم های داخلی افغانســتان و
چهــار بازیکن به نام هــای بنیامین نجم ،
حسین علیزاده ،فرشــاد نورو جبار شرزه
برای نخســتین بار به تیم ملی دعوت شده

اند .
آقای لعلی یاد آور شد که لست اعالم شده
نهایی نمی باشــد و تا زمان بازی با ویتنام
سه بازیکن از لست خط خواهند خورد.
وی دلیل دیر اعالم شدن لست بازیکنان را
مشکالت تخنیکی عنوان کرد .
لســت  ۲۶بازیکن دعوت شده به اردوگاه
تمرینی قطر
دروازه بانها :
اویس عزیزی
حمیداهلل وکیلی
بکتاش اکبری
دفاع :
حسن امین
احمد آرش هاتفی
سید محمد هاشمی
بنیامین نجم
روح اهلل اقبال زاده
مجیب جمالی

میالد انتظار
فرزاد عطایی
حسین علیزاده
شریف محمد
هافبک :
میالد سالم
فردین حکیمی
مصطفی آزاد زوی
زبیر امیری
امید پوپلزی
فرشاد نور
اباسین علی خیل
کنشکا طاهر
فیصل شایسته
نوراهلل امیری
فارورد :
جبار شرزه
امرالدین شریفی
خیبر امانی

نام سرخیو راموس
در میان تاثیرگذارترین بازیکنان اللیگا

نام ســرخیو راموس که در هفتههای اخیر
نمایش بســیار خوبی داشته است ،در میان
تاثیرگذارترین بازیکنان اللیگا قرار دارد.
به نقل از مارکا ،سرخیو راموس یک مدافع
اســت اما گاهی اوقات از یــک مهاجم نیز
بهتر عمل میکند .اولین وظیفه این بازیکن
اسپانیایی ،کنترل مهاجمان حریف است تا
مانع از گلزنیشان شود اما او از فرصتهای
کم خود برای گلزنی نیز بهره میبرد.
ل مادرید آمار گلزنیاش را در این
کاپیتان رئا 
فصل بهتر کرده است .او با حضور در محوطه
جریمه ،هــراس را در دل مدافعان حریف
میاندازد .مدافعان حریف از او همچون یک
مهاجم میترسند .راموس همیشه در لحظات
ل مادرید میآید.
تعیین کننده به کمک رئا 
او در دیدار یکشــنبه شب برابر رئال بتیس
این موضوع را نشان داد .راموس بدون شک

بهترین شماره  ۹غیر واقعی اللیگاست.
راموس گلهای مهمــی برای تیمش به ثمر
رسانده است که در فینالهای لیگ قهرمانان
اروپا ،سوپرجام اروپا و بازیهای اللیگا بوده
اســت .بازیکن مادرید در این فصل اللیگا
هفت گل به ثمر رســانده و توانسته است
هشت امتیاز برای تیمش کسب کند.
تنها کریستیانو رونالدو و لیونل مسی باالتر
از مدافع اسپانیایی قرار دارند .تاثیرگذاری

این مراسم روز شنبه گذشته برگزار شد
و از آن زمــان تاکنون ،عکسهای مربوط
به آن کــه مردان در آنها حضوری پررنگ
دارند ،به طور گســترده در شــبکههای
اجتماعی همرسان شــده است( .بی بی
سی)

حدود نیمی از مهاجرین درآلمان
دچار ضربه روانی شده اند

فراز و فرودهای
بارسلونا در این فصل

بارســلونا در این فصل همیشه در یک سطح ظاهر نشده و فراز و فرودهایی
داشته است.
ن ژرمن و جبران نتیج ه چهار
به نقل از مارکا ،بارسلونا با شکســت پاریس 
بر صفر این احساس را به وجود آورد که آبیاناریها قادر به انجام هر کاری
هستند .صعود تیم کاتاالنی به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا،
چهره ناامیــد کننده این تیم در پاریس را از یادها برد و باعث فراموشــی
نمایش ضعیف آنها برابر لگانس در نوکمپ شد.
بارسلونا در حالی که آخرین شکســت خود را در اکتبر برابر سلتاویگو در
باالئیدوس تجربه کرده بود ،به پاریس رفت تا نخســتین دیدارش در مرحله
حذفی لیگ قهرمانان اروپا را به انجام برســاند اما ستارههای بارسلونا برابر
ن ژرمن که تحت هدایت اونای امری است ،محو و با چهار گل مغلوب
پاریس 
شــدند .روند نزولی آبیاناریها برابر لگانس و اتلتیکومادرید قابل مشاهده
بود اما به یکباره تیم کاتاالنی برابر سلتاویگو و اسپورتینگ خیخون متحول
شــد و بازی درخشانی را به نمایش گذاشت .بارسا در این شرایط برابر پاری
ن ژرمن قرار گرفت و معجزه نوکمپ را در تاریخ فوتبال به ثبت رساند.
ســ 
پیروزی خیره کننده آبیاناریها برای نخستین بار در تاریخ لیگ قهرمانان
رخ داد .با گلزنی سرخی روبرتو جشن صعود به مرحله یک چهارم نهایی در
نوکمپ و دیگر نقاط بارسلونا گرفته شد.
شاگردان لوییس انریکه در شرایطی میتوانســتند با برد در این دیدار در
کورس قهرمانی بمانند ،برابر دیپورتیوو الکرونیا قرار گرفتند اما شکســت
خوردند و دو باره به جایگاه دوم سقوط و هواداران خود را ناامید کردند.
بارســلونا با وجود اینکه اکنون در کورس قهرمانی اللیگا قرار دارد ،به یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرده است و در فینال کوپا دل ری
حضور دارد اما فراز و فرودهای این تیم باعث آزار هوادارانش شــده است.
اکنون و با توجه به همه اتفاقات اخیر باید دید آبیاناریها در بازیهای آینده
چه نتایجی خواهند کسب کرد و میتوانند به عنوانی دست یابند یا نه.

بازبینی قرار داده است.
دستگاه اســتخبارات فدرال از این جمله
سفارش رد درخوســت  ۱۴مورد را نموده
و همچنــان از یک نفر دیگــری که قب ً
ال
پناهندگــی دریافت کردهــب ود بود،
پناهندگی را بازستانده است.
این درحالیست که در سال  ۲۰۱۵میالدی
 ۴۹۱۰دوســیه ،از جمله  ۳۹۵۰۰تقاضای
پناهندگی مورد بازبینی قرار گرفته بود.
در سال  ۲۰۱۴از جمله  ۲۴هزار درخواست
پناهندگــی صرف  ۲۴۸۸دوســیه مورد
بازبینی قرار گرفته بود( .دویچه وله)

راموس در تیمش همچون آریتس آدوریس
در اتلتیــک بیلبائو و آنتــوان گریزمان در
اتلتیکومادرید بوده اســت .این مدافع اهل
ســویا در  ۶بازی اللیگا هفــت گل به ثمر
رسانده است که پنج گل تعیین کننده بودند.
او برابر ویارئال ،دپورتیوو الکرونیا ،بارسلونا،
ماالگا و رئال بتیس گلزنی کرد و تنها گلش
برابر اوساسونا در هفت ه سوم اللیگا در نتیجه
تاثیری نداشت.

برند .این بیماری از طریق ناآرامی های
روانی ،حرکات غیر معمول ،بی عالقگی
تا نمایان شــدن خشــم و خشونت یا
افسردگی ها آشکار می شوند.
این کارشــناس می گوید فقط معلمان
کورس های ادغــام و زبــان در برابر
چنین مشــکالت روانی آمادگی دارند و
می توانند در مواقــع لزوم در برابر آنها
واکنش مناسب نشــان دهند( .دویچه
وله)

جام حذفى انگلستان؛
زور مورينيو به كونته نرسيد

در مرحله یک چهارم نهایى قدیمىترین تورنمنت فوتبال جهان ،چلســى
منچستر یونایتد را شکست داد.
جام حذفى انگلستان بیش از  ١٤٥سال قدمت دارد و با حضور تمام تیمهاى
حرفهاى و آماتور انگلستان جایگاه ویژهاى درتاریخ فوتبال جهان دارد.
پس از شکست تحقیرآمیز منچســتر یونایتد در لیگ برتر مقابل چلسى،
ژوزه مورینیو نگاهی خاص به این بازى داشــت .منچستر یونایتد برخالف
چلسى روزهاى شلوغى را ســپرى مىکند .چلسى در هیچ یک از بازیهاى
اروپایى حضور ندارد و به همین دلیل با خیالى آسوده تمامى تمرکز خود را
معطوف به این بازى کرده بود اما یونایتد برغم بازى حساس روز پنج شنبه
مقابل روستوف در این دیدار به دنبال انتقام بود.
نگرانى بزرگ مورینیــو غیبت گلزن اصلى تیمش ،زالتان ابراهیموویچ بود.
زالتان به دلیل رفتار غیرورزشــى از ســه دیدار داخلى فوتبال انگلستان
محروم اســت و مصدومیت وین رونى و آنتونیو مارسیال هم موجب شد تا
یونایتد با استراتژى کامال دفاعى وارد میدان شود( .بی بی سی)

بازیکنانی که در تابستان
از  PSGجدا میشوند

روزنامه سرشناس فرانسوی از تغییرات اساسی پاریسن ژرمن در تابستان
سخن به میان آورد و نوشــت جدایی  ۶بازیکن از این تیم فرانسوی قطعی
است.
به نقل از پاریزین ،پاریسن ژرمن با شکست تحقیر آمیز برابر بارسلونا در
دور برگشت لیگ قهرمانان اروپا روزهای کابوسواری را پشتسر میگذارد.
به نوشته لوپاریزین آنخل دیماریا ،تیاگو موتا ،سرژ اوریه ،خسه رودریگس،
گریگورز کریشــویاک و مکسول ۶ ،بازیکنی هستند که جدایی آنها از تیم
فرانسوی قطعی شده و اونای امری هم با جدایی آنها موافقت کرده است.
در ادامه گزارش روزنامه فرانسوی آمده است هدف بزرگ پاری سن ژرمن
در فصل جابهجایی تابســتانی جذب پیر امریک اوبامیانگ ،مهاجم گابنی
بوروسیا دورتموند اســت که البته با توجه به عالقه زیاد این بازیکن برای
بازی کردن در رئال مادرید ،پیوستن او به پاریسن ژرمن سخت است.

ریبری:لواندوفسکی
شایسته توپ طالست

هافبک فرانســوی بایرن مونیخ به ستایش از همتیمی خود پرداخت و او را
شایسته دریافت توپ طال دانست.
به نقل از کیکر ،روبرت لواندوفســکی چند سالی است که در بایرن مونیخ
بازی میکند و از آمادگی بســیار باالیی برخوردار است .او در فصل جاری
هم بهترین گلزن بایرن است و شــانس باالیی برای دستیابی به کفش طال
را دارد.
فرانــک ریبری به ســتایش از ایــن مهاجم لهســتانی پرداخت و گفت:
لواندوفســکی بازیکنی باور نکردنی اســت .بدون شک او شایسته کسب
توپ طالســت .در بایرن مهاجمان بزرگی مثل لــوکا تونی ،ماریو گومس و
میروســاو کلوزه بازی کردند اما از نظر من لواندوفسکی کاملترین مهاجم
بایرن مونیخ در چند سال اخیر بوده است.
لواندوفسکی در فصل جاری  ۲۱گل برای بایرن مونیخ در بوندسلیگا به ثمر
رسانده اســت و رقابت تنگاتنگی با پیر امریک اوبامیانگ برای آقای گلی
دارد.

