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درگیریها در یمن
دستکم هفتاد کشته
برجای گذاشته است

گزارشها از جنوب یمن حاکیســت که درگیریهای شدید
بین نیروهای حوثی و حامیان عبدربه منصور هادی رئیس
جمهور یمن رخ داده است.
به گزارش منابع نظامی دستکم  ۷۰نفر براثر این درگیریها
کشته شدهاند.
گزارش شده است که این درگیریها در نزدیک بندر «مخا»
در ساحل دریای سرخ رخ داده است.
نیروهای وفادار به آقای هــادی تالش دارند تا این بندر را
به کنترل خود درآورند .گزارش شده است که حمالت این
نیروها از سوی نیروهای ائتالف به رهبری عربستان سعودی
نیز برخوردار بوده است.
به گفته منابع شفاخانه ای دستکم  ۵۰نفر از نیروهای حوثی
و  ۲۰نفر از نیروهای وفادار به آقای هادی کشته شدهاند.
مناقشــه میان حوثیها و دولت آقای هادی در مارچ ۲۰۱۵
اوج گرفت زمانی که نیروهای ائتالف تحت رهبری عربستان
برای ســر کار برگرداندن دولت منتخب یمن ربا دردست
گرفتن رهبری ائتالفی وارد این جنگ شدند.
سازمان ملل متحد می گوید که حداقل  ۱۰هزار نفر در جنگ
یمن میان شورشیان حوثی و ائتالف تحت رهبری عربستان
که از دولت رسمی این کشور حمایت می کند کشته شدهاند.
ســازمان ملل گفت که این آمار «نشــانگر نیاز به حل این
وضعیت» است که برای  ۲۱ماه ادامه داشته است.
سازمان ملل مناقشه یمن را سرمنشا یکی از بدترین بحران
های انسانی در جهان میداند( .بی بی سی)

وقوع گردبادهای
مرگبار در جنوب شرقی
آمریکا

ت جنوبی آمریکا بیش از  ۱۶کشته
وقوع توفان در چند ایال 
برجای گذاشته است.
ناتان دیل ،فرماندار جورجیا ،روز یکشنبه در نواحی مرکزی
و جنوبی این ایالت حالت فوق العاده اعالم کرد .حداقل ۱۲
نفر در جورجیا جان خود را از دست داده اند .در ایالت می
سی ســی پی نیز حداقل چهار نفر در گردباد کشته شدند.
نو
اداره هواشناســی ملی آمریکا از احتمــال وقوع توفا 
گردباهای بیشتر در شمال فلوریدا و جورجیا خبر داده است.
ت و تلفات در کانتی «کوک» رخ
در جورجیا بیشــتر خسار 
داده که توفان حداقل  ۴۰واحد خانه پیش ساخته متحرک را
نابود کرده است .امدادگران در جستجوی زندهها و اجساد
احتمالی بیشتر هســتند .دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا ،می گوید کــه با فرماندار جورجیا گفتگو و از وقوع
این ســانحه مرگبار ابراز تاسف کرده است .مناطق وسیعی
از جنوب شــرقی آمریکا در  ۴۸ساعت گذشته دستخوش
توفانهای شدید بوده است .مقامات در ایالت می سی سی
پی می گویند که گردبادی با سرعت  ۲۱۸کیلومتر به حدود
 ۴۸۰واحد مســکونی آسیب زده است؛ همچنین  ۵۰نفر در
این ایالت زخمی شده اند( .بی بی سی)

ترامپ سیاست جدیدی در شرق میانه
روی دست میگیرد

دونالــد ترامپ در نخســتین روزهای احراز
کرســی ریاســت جمهوری ایاالت متحده از
تغییر سیاست کشورش در شرق میانه سخن
گفته اســت .او در یک گفتگــوی تیلفونی با

نخست وزیر اســرائیل ،ضمن یک گفتگوی
تیلفونی بر خواست مشترک دو جانب بر محور
شمار زیادی از مسایل منطقه تأکید کرده اند.
سران هر دو کشــور گفته اند که با توجه به
«تهدیدها از جانب ایران» هردو کشور خواهان
همکاری های نزدیک دوجانبه می باشند.
کاخ سفید به این ترتیب واضح ساخته است که
حکومت جدید ایاالت متحده سیاست سخت
تری در برابر ایران در پیــش خواهد گرفت.
ترامپ نیز مثل نتانیاهو از مخالفان شــدید و
قاطع توافقنامه اتومی با ایران می باشد.
به گزارش دفتر نخست وزیر اسرائیل ،نخست
وزیر بنیامیــن نتانیاهو از جانب ترامپ دعوت
نخســت وزیر اسرائیل ،سیاســت و اقدامات شده اســت که ماه فبروری از ایاالت متحده
جدید در شرق میانه را مطرح کرده است.
دیدار نماید .به گزارش دفتر مذکور ،قرار است
بنا بر منابع کاخ ســفید ،دونالد ترامپ رئیس زمان دیدار سران دو کشور نیز به زودی تعیین
جمهور ایاالت متحده امریکا و بنیامین نتانیاهو گردد( .دویچه وله)

پرهیز اپوزیسیون سوریه
از گفتوگوی مستقیم با
نمایندگان اسد در آستانه

مذاکرات صلح ســوریه در آستانه آغاز
شد .اپوزیسیون ســوریه اعالم کرده که
حاضر به گفتوگوی رو در رو با نمایندگان
اسد در مذاکرات نیســت .اپوزیسیون
میخواهد فقط بر ســر آتشبس مذاکره
کند و نیز خواســتار «مهــار ایران» در
سوریه شده است.
مذاکرات صلح سوریه با حضور نمایندگان
روسیه ،ترکیه ،ایران و نمایندگان دولت
و اپوزیسیون ســوریه در شهر آستانه،
پایتخت قزاقســتان ،آغاز شد .یکی از
اعضای هیأت اپوزیســیون ســوریه در
مذاکرات آســتانه در روز دوشنبه گفت
که اولویت آنها گفتوگو بر ســر تثبیت
آتشبس شــکنندهی اعالمشده از سوی
روسیه و ترکیه است که «به کرات توسط

شبهنظامیان وابسته به ایران» در سوریه
نقض میشود.
از نظر حکومت بشار اسد ،اکثر گروههای
شورشــی شــرکتکننده در نشست
آستانه «تروریســت»های وابسته به
کشورهای بیگانه هســتند ،اما دولت
ســوریه در عین حال اعــام آمادگی
کرده است که با گروههای مسلحی که
حاضرند اســلحه را زمین بگذارند و راه
آشــتی در پیش بگیرند ،گفتوگو کند.
گروههای شورشــی زیــر چتر جریان
موســوم به «ارتش آزاد ســوریه» این
شروط را رد کرده و میگویند ،هدف آنها
پایان بخشیدن به حکومت بشار اسد از
طریق گذار تدریجی سیاسی با نظارت
سازمان ملل متحد است( .دویچه وله)

حریفان افغانستان برای صعود
به جام فوتبال ملتهای آسیا
مشخص شد

مشاور امنیتی ترامپ
زیر ذرهبین نهادهای
اطالعاتی آمریکا

به گزارش یک روزنامه آمریکایی ،مایکل فلین ،مشاور
امنیت ملــی دونالد ترامپ ،به خاطــر تماسهایش با
روســیه زیر ذرهبین نهادهای امنیتــی ایاالت متحده
قرار گرفته است .کاخ سفید از تحقیقات در مورد فلین
اظهار بیاطالعی کرده است.
به نوشتهی شمارهی روز یکشنبه روزنامه وال استریت
جورنال ضداطالعات ایاالت متحــده در مورد مایکل
فلین ،جنرال سهســتارهی بازنشســتهی آمریکایی
ملی رئیــس جمهوری جدید
و مشــاور کنونی امنیت ِ
آمریکا ،دست به تحقیقات زده است.
موضوع این تحقیقات رابطه میــان نمایندگان دولت
روسیه و جنرال مور ِد اعتماد ترامپ بوده است ،اما برای
«وال استریت جورنال» روشن نیست که آیا تحقیقات
مزبور کماکان ادامه دارند یا نه و به همین دلیل نتیجهی
تحقیقات نیز روشن نیست.
مایکل فلین که روز یکشــنبه رسما مشاور امنیت ملی
ترامپ شــد ،از مدتها پیش به خاطر روابط تنگاتنگ با
روسیه چهرهای به غایت مناقشهبرانگیز بوده است.
این رئیس پیشین بخش امنیتی ارتش آمریکا ،بارها بر
صفحهی «راشــا تودی» ،فرستندهی تلویزیونی دولتی
روسیه ،ظاهر شده بود .او از این فرستنده از جمله برای
شرکت در مراسمی در مسکو پول گرفته بود؛ مراسمی
کــه او در آن در کنار والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری
روسیه نشست( .دویچه وله)

گریزمان:

اینجا خانه من است

مهاجم فرانسوی اتلتیکومادرید پس از گلزنی برابر بیلبائو
فریاد زد اینجا خانه من است.
به نقل از آس ،آنتــوان گریزمان در دیدار اتلتیکومادرید و
اتلتیک بیلبائو در هفتــ ه نوزدهم اللیگا گل چهارم بازی را
به ثمر رساند و مانع از شکســت اتلتیکو شد .این مهاجم
فرانسوی پس از به ثمر رساندن گل فریاد زد و گفت :اینجا
خانه من است ،اینجا ،اینجا.
گریزمان به زمین نگاه کرد و دوباره این جمله را تکرار کرد.
مهاجم فرانسوی این حرکت را در حالی انجام داد که شایعه
پیوستن این بازیکن به منچســتریونایتد شنیده میشود.
رسانههای انگلیسی از احتمال حضور گریزمان در انگلیس
و منچســتریونایتد صحبت میکنند و حتی مدعی هستند
مذاکراتی بین طرفین انجام شده است.
ارزش گریزمــان  ۱۰۰میلیون یورو اســت و ژوزه مورینیو،
سرمربی منچستریونایتد آماده پرداخت این رقم است چون
جذب این بازیکن برای ســرمربی پرتگالی در اولویت قرار
دارد.

وقتی آرسنال  ۱۰نفره
بهتر نتیجه میگیرد

قرعهکشی مسابقات صعود به جام فوتبال ملتهای آسیا
عصر روز چهارم دلو در امارت متحده عربی برگزار شــد
و تیم ملی فوتبال افغانستان حریفانش را برای صعود به
جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۹امارات شناخت.
تیم ملی فوتبال افغانســتان در گروه سوم این رقابتها
با تیمهای کامبوج ،ویتنام و اردن هم گروه شده است.
قرعه کشی این مســابقات در حالی برگزار شد که قرار
بود دیروز ســرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان
در کابل معرفی شود اما هیچ نمایندهای از افغانستان در
این مراســم حضور نداشت .الزم به ذکر است که  ۲۴تیم
حاضر در این رقابت هــا در  ۶گروه  ۴تیم قرار گرفتهاند

که تیمهای اول و دوم هر گروه به صورت مستقیم جواز
حضور در جام ملتهای آســیا  ۲۰۱۹امــارات را برگزار
خواهند کرد .رقابتهای افغانســتان از تاریخ  ۲۸مارچ
آغاز خواهد و این تیم  ۶بازی به صورت رفت و برگشت به آرسنال تنها تیمی در لیگ انگلیس است که با  ۱۰نفره شدن
مدت یک سال با حریفانش برگزار خواهد کرد.
نتایج بهتری را کسب کرده است.
اولین دیدار افغانستان مقابل تیم ویتنام برگزار میشود .به نقل از دیلی اســتار ،آرســنال در لیگ برتر انگلیس به
منابع فدراسیون فوتبال افغانستان گفتهاند احتمال این دیدار برنلی رفت .وقتی بازی با تساوی بدون گل در جریان
وجود دارد که تاجیکستان به عنوان میزبان افغانستان در بود ،گرانیت ژاکا از زمین مسابقه اخراج شد.
این دور مسابقات از سوی فدراسیون انتخاب شود.
در حالی که همه گمان میکردند کار آرســنال برای بردن
قبال ایران به عنوان مکان برگزاری دیدارهای افغانستان سخت خواهد شــد ،این تیم توانست برنلی را در یک بازی
معرفی شده بود( .بی بی سی)
جنجال دو بر یک شکســت بدهد .در ادامه بازی نیز آرسن
ونگر از کنار زمین اخراج شــد و هم ژاکا قبلتر زمین بازی
را ترک کرد.
آرسنال تنها تیم انگلیس است که زمانی که  ۱۰نفره شده،
بهترین نتیج ه ممکن را کســب کرده است .آنها در تاریخ
لیگ برتر وقتی  ۱۰نفره شــدند ۳۱ ،برد داشتند و  ۲۱بار نیز
طعم شکست را چشیدند .این بهترین آمار یک تیم در لیگ
برتر به هنگام  ۱۰نفره شدن است.

زمان قرعهکشی جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه مشخص شد.
قرعهکشــی رقابتهای جام جهانــی  ۲۰۱۸در تاریخ ۱۰
قوس  ۱۳۹۶در کاخ کرملین روسیه برگزار میشود.
شورای تصمیمگیری فیفا دیروز با پیشنهاد مسکو برای
برگزاری قرعهکشــی جام جهانی  ۲۰۱۸در دسمبر ۲۰۱۷

موافقت کرد .ویتالی موتکو معاون نخست وزیر روسیه در
این رابطه گفت :قرعهکشی مرحله نهایی جام جهانی یک
دسمبر برگزار میشود .ما برای این مراسم کاخ کرملین
را به فیفا پیشــنهاد دادیم و برای برگزاری یک مراسم
مناسب کامال آمادهایم.

زمان و مکان قرعهکشی جام جهانی
 ۲۰۱۸مشخص شد

برد گلدن استیت با  ۱۹پرتاب سه امتیازی

بامداد روز دوشنبه چهار بازی در لیگ  NBAانجام شد
گلدن استیت وریرز با  ۱۹پرتاب سه امتیازی به پیروزی
رسید و تورنتو رپترز شکست خورد.
به نقل از  ،Foxsportsدر حســاسترین بازی بامداد
دیروز ،گلدن استیت وریرز توانست با نتیجه  ۱۱۸بر ۹۸
اورالندو مجیک را شکســت بدهد .در این بازی استفن
کری  ۲۷امتیاز کســب کرد و  ۶پاس منجر به گل انجام
داد .بازیکنان وریرز در این بازی  ،۱۹سه امتیازی به ثمر
رساندند .اســتن کری و کلی تامپسون هر کدام هفت یا
ن ترتیب وریرز به هفتمین
سه امتیازی داشــتند .به ای 

برد پیاپی خود رســید .در بازی مهم دیگر ،فیکس سانز
با نتیجه  ۱۱۵بر  ۱۰۳تورنتو رپترز را از پیشرو برداشت.
در این بازی اریک بلدسو برای سانز دابل دابل انجام داد
و  ۴۰امتیاز کسب کرد .او بیشترین امتیازآوری فصل خود
را تجربه کرد .دی مار دســی روز و کایل الوی ،در سوی
دیگر میدان برای رپترز  ۲۲و  ۱۵امتیاز کســب کردند .با
این حال موفق نشدند سانز را شکست بدهند.
نتایج دو بازی دیگر بامداد دیروز:
داالس موریکس  – ۱۲۲لس آنجلس لیکرز ۷۳
مینه سوتا تیمبرولوز  – ۱۱۱دنور ناگتس ۱۰۸

انریکه :آسیبدیدگ 
ی
بوسکتس خیلی شدید نیست

ی هافبک تیمش
سرمربی بارســلونا اعالم کرد آسیبدیدگ 
خیلی شدید نیست.
به نقل از آس ،بارسلونا یکشنبه شب در هفت ه نوزدهم اللیگا
با چهار گل ایبار را شکست داد.
لوییس انریکه پس از بازی گفــت :از قدرت حریف باخبر
بودیــم و از ابتدای بازی این موضوع دیده میشــد .بازی
خوبی را به نمایش گذاشــتیم .ایبار فرصت گلزنی داشت و
میتوانست از ما پیش بیفتد اما این اتفاق برای ما رخ داد و
ما توانستیم فشار حریف را از بین ببریم .در دقایق ابتدایی
نیمه دوم ممکن بود ضربه بخوریم اما توانســتیم بازی را به
خوبی کنترل کنیم.
سرخیو بوســکتس در این دیدار به شدت آسیب دید و از
بازی خارج شد .سرمربی بارســلونا در اینباره اظهار کرد:
با خبر بدی مواجه شــدیم اما خوشبختانه آنطور که فکر
ی بوسکتس شدید نیست .در میانه
میکردیم ،آسیبدیدگ 
میدان از بازیکنان خوبی برخوردارم و از نبود بوســکتس
نگرانی ندارم.

نخست وزیر هالند:

اگر از زندگی در اینجا
راضی نیستید بروید

مارک روته ،نخست وزیر هالند در گفتگو
با یک روزنامه داخلی گفته است کسانی
که از راه و رســم زندگی در این کشــور
خوششان نمیآید میتوانند از این کشور
بروند.
آقای روتــه در گفتگو با روزنامه ‹ای دی ‹
ی از دست دادن
گفته است« :این که بعض 
با زنان خودداری میکنند بســیار عجیب
اســت ».او در ادامه گفت« :تازه واردانی
که از آزادی خود ســوء استفاده و سعی
میکنند معیارهــای فرهنگی خود را بر
جامعه القا کنند بسیار آزاردهنده هستند
و به هالندیها ایــن حس را میدهند که
انگار کشورشان دارد از دستشان میرود».
گفتگو با نخســت وزیر هالنــد در چند
نشریه همراه با نامهای سرگشاده از سوی
او منتشر شده است .این نامه با طرح یک

پرسش در عنوان آن به چاپ رسیده است:
«چرا ما دارای یک کشور پر رونق هستیم
در حالــی که بعضی از مردم رفتارشــان
بسیار ضعیف است؟»
نخست وزیر هالند در ادامه این مصاحبه
گفت« :اگر در کشــوری زندگی میکنید
که روش زندگیشان شما را آزار میدهد،
حق انتخاب دارید .لزومی ندارد که در آن
کشور بمانید».
آنا هالیگان ،خبرنگار بیبیســی در الهه
میگویند این اظهارات از ســوی مقامی
که اصوال از او به عنوان یک سیاســتمدار
دیپلماتیک یاد میشــود ،گویای مواضع
سازشناپذیر اوست.
انتخابات عمومی در هالند  ۱۵مارچ برای
انتخاب  ۱۵۰عضو مجلس نمایندگان این
کشور برگزار می شود( .بی بی سی)

افزایش نرخ تولد در چین
در پی لغو قانون
تک فرزندی

دولت چین اعالم کرده است که در پی لغو
قانون تک فرزندی ،نرخ تولد در این کشور
رشد داشته اســت .بر اساس گزارشهای
رســمی پس از برداشته شدن محدودیت
یک فرزند برای هر خانواده ،در سال ۲۰۱۶
حدود یک میلیون و ســیصد هزار نوزاد
بیشتر از سال پیش از آن به دنیا آمدند.
این رقم باالترین میزان تولد از سال ۲۰۰۰
اســت اما با این حال رقم آن پائینتر از
آنچه است که پیشبینی میشد.
چین برای کنترل جمعیت رو به رشد خود
در اواخر دهــه  ۱۹۷۰قانون تک فرزندی

را وضع کرد که در ســالهای نخستین با
سختگیریهای شدیدی اعمال میشد.
البته در ســالهای اخیر در برخی از نقاط
کشور این سیاست با انعطافهایی روبرو
شده بود.
تخمین زده میشــود که از ابتدای اعمال
سیاســت تک فرزندی تا زمان برچیده
شــدن آن در  ۲۰۱۵از تولــد حدود ۴۰۰
میلیون نوزاد جلوگیری شد.
در پی برداشــته شــدن محدودیت تک
فرزندی ،کنــون خانوادههای چینی مجاز
به داشتن دو فرزند شدهاند( .بی بی سی)

راهیابی نادال به یک چهارم نهایی
اپن استرالیا

در آخریــن بازی راند چهارم مســابقههای تنیس اپن
اســترالیا دیروز رافائل نادال به پیروزی رسید و به یک
چهارم نهایی راه یافت.
دیروز در آخرین بازی راند چهارم اپن اســترالیا ،رافائل
نادال به مصاف گائل مونفیس رفت و با نتیجه سه بر یک
به پیروزی میرسید .بدین ترتیب او به یک چهارم نهایی
راه یافت .این بازی در چهار ســت با نتایج  ۳-۶ ، ۳-۶و

 ۶-۴و  ٤-٦به پایان رسید.
در دیگر بازیهای دیــروز میلوش رائونیــچ ،گریگور
دیمیتروف ،دیوید گوفین به یک چهارم نهایی راه یافتند.
نادال در یک چهارم نهایی با رائونیچ بازی خواهد کرد.
امروز بازیهای یک چهارم نهایی تنیس اپن استرالیا آغاز
خواهد شد .این بازیها بین دیمیتروف و گونین ،واورینکا
و سونگا و زورف و فدرر انجام خواهد شد.

نظر مورینیو درباره احتمال رفتن
رونی به چین

سرمربی منچستریونایتد اظهار کرد هر بازیکن مسئول
آینده خودش است اما وین رونی هنوز در مورد آیندهاش
در لیگ چین با او صحبتی نکرده است.
به نقل از گاردین ،سرنوشــت ویــن رونی بهترین گلزن
تاریخ منچستریونایتد با تردیدهای بسیاری روبروست.
به نظر میرسد او قصد دارد به لیگ چین برود .بازیکنی
که در  ۵۴۶بازی توانسته  ۲۵۰گل را به ثمر برساند.
پاســخ تمامی ابهامــات را ژوزه مورینیــو داد و گفت:
نمیخواهم از بازیکنانی که به لیگ چین میروند انتقادی
کنم .این مساله به خودشان بازمیگردد و زندگی شخصی
خودشــان است .آنها دوســت دارند چنین تصمیمی را

بگیرند .پولی که به بازیکنان داده میشــود ،بسیار زیاد
است .عالوه بر این ،بازیکنان میتوانند تجربه هم کسب
کنند .هیچ وقت از در زندگی شــخصی بازیکنی دخالت
نمیکنم .هر کس مسئول زندگی خودش است.
مورینیــو ادام ه داد :درباره رونی هیــچ نظری ندارم که
بخواهد به لیگ چین برود یا نه .او چنین چیزی را با من
مطرح نکرده اســت .فکر میکنم که آینده هر کسی را
خودش تعیین میکند .او میتواند در کنار ما باشــد و یا
هر تصمیمی را بخواهد بگیرد.
وین رونی عالوه بر لیگ چین ،از لیگ آمریکا هم به نظر
پیشنهاد دارد که باید ببینیم چه تصمیمی میگیرد.

ژکو :فقط به قهرمانی فکر میکنم نه
آقای گلی

مهاجم بوســنیایی رم درباره شرایط خود در این تیم و
گلزنی در بازی برابر کالیاری صحبت کرد.
به نقل از توتواسپورت ،رم موفق شد با تک گلی که ادین
ژکو ،ستاره بوسنیایی به ثمر رساند ،سه امتیاز ارزشمند
برابر کالیاری را به دســت بیاورد تا همچنان در تعقیب
یوونتوس باشــد .ادین ژکو درباره اهداف جالوروسی در
این فصل گفت :فقط به خودمــان فکر میکنیم و کاری
به جدول رده بندی نداریم .اکنون زمان مناسبی نیست
که بخواهیم خودمان را با بقیه تیمها مقایسه کنیم .تازه
ابتدای راه است.
باید بازی به بازی پیش برویم .فقط به بازیهای خودمان
تمرکز داریم و در آخر به جدول نگاه خواهیم کرد که در

چه رتبهای قرار خواهیم داشت.
او درباره شانس آقای گلی در این فصل با وجود مهاجمان
گلزنی چون پائولو دیباال و گونسالو ایگواین گفت :به هیچ
وجه به آقای گلی در ایتالیا فکر نمیکنم .تنها تمرکز من
روی موفقیت تیمم است .اســکودتو برای من از اهمیت
زیادی برخوردار است .در همین بازی توانستم یک گل به
ثمر برســانم ولی چیزی که باعث خوشحالی من شد این
بود که تیم به ســه امتیاز حساس بازی رسید و توانست
دست پر از زمین خارج شود .از اکنون تنها به سمپدوریا
فکر میکنیم و میخواهیم برنده از زمین خارج شــویم.
در ادامه بازیهای ســختی در ماه های فبروری و مارچ
خواهیم داشت که برای ما خیلی مهم هستند.

