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آمریکا :با هر تهدیدی
از سوی کوریای شمالی
به شدت مقابله میکنیم

وزیر دفاع آمریکا در اولین ســفر کاریاش راهی کوریای
جنوبی و پس از آن جاپان شــده اســت .جیمز ماتیس در
سئول گفته هرگونه حمله و تهدیدی به آمریکا و متحدانش
با پاسخ قاطع آمریکا روبرو خواهد شد.
جیمز ماتیس وزیر دفاع ایاالت متحده آمریکا در اولین سفر
کاریاش به کوریای جنوبی ،کره شــمالی را به شدت مورد
حمله لفظی قرار داد .ماتیس که روز پنجشــنبه  ۲فبروری
در ســئول صحبت میکرد گفت« :هر حملهای به آمریکا
و متحدانش با مقابله به مثل روبرو خواهد شــد و هرگونه
استفاده از سالح اتمی واکنش در پی خواهد داشت».
وزیر دفاع آمریکا همچنین تاکید کرد که این کشور بر دفاع
از متحدانش مصر اســت .او درباره سیاست جدید دولت
آمریکا گفت که مقابله با «تهدیدات اتمی» کوریای شمالی
در اولویت اول دولت ترامپ قرار دارد.
ماتیــس همچنین تصریح کرده که «دولت کمونیســتی»
کوریای شــمالی دوباره شروع به ســاخت موشک کرده و
برنامه اتمیاش را گســترش داده است و تهدیدات «لفظی
و عملیاش» را همچنان ادامه میدهد.
رهبر کوریای شــمالی اخیرا اعالم کرد که این کشور یک
موشک قارهپیمای جدید آزمایش کرده است .آمریکا نگران
آن است که کره شمالی به هدف نهاییاش که ساخت سالح
اتمی اســت نزدیکتر شود .این هدف با ساخت یک کالهک
کوچک قابلحمل بر روی موشــکهای دوربرد به دســت
خواهد آمد.
ســفر وزیر دفاع آمریکا به کره جنوبی و پس از آن جاپان
در زمانی صورت میگیرد که روابــط ایاالت متحده با این
دو کشور به ســردی گراییده است .دونالد ترامپ در اولین
نطقهایش درباره کوریای جنوبی و جاپان گفت اگر این دو
کشور به تعهدات مالی خود عمل نکنند ،نیروهای آمریکایی
را از آنجا خارج خواهد کرد.
آمریکا  ۲۸هزار و  ۵۰۰نیروی نظامی در کوریای جنوبی و ۴۷
هزار نیرو در جاپان دارد .این نیروها برای دفاع از متحدان
آمریکا در مقابله با کوریای شــمالی آنجا مستقر هستند.
(دویچه وله)

آمریکا :شهرکسازیهای اسرائیل شاید
برای دستیابی به صلح مفید نباشد

دفتر دونالد ترامپ رئیــس جمهور آمریکا
گفته اســت که گســترش شــهرکهای
یهودینشین در اراضی اشغالی «شاید برای
دستیابی به صلح مفید نباشد».
این بیانیه کاخ سفید بر خالف آنچیزی است
که پیشــتر حمایت تلویحی آقای ترامپ از
شهرکسازیهای اسرائیل برداشت شده بود.
در ایــن بیانیه که در آســتانه دیدار آقای
ترامــپ و بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر
اسرائیل در واشنگتن منتشر شده آمده است
که «با آنکه اعتقاد نداریم وجود شهرکهای
یهودینشــین مانعی برای روند صلح است،
اما ساخت شهرکهای بیشتر و یا گسترش
شهرکهای فعلی ورای محدوده کنونیشان
شاید برای دستیابی به صلح مفید نباشد».
کاخ ســفید گفته اســت که دولت ترامپ
در مقابــل شهرکســازی موضع رســمی دیدارش با رئیسجمهور آمریکا ادامه دهد .اوباما رئیسجمهور پیشین آمریکا داشت از
نگرفتهاســت و در پــی آن اســت که به دولت آقای نتانیاهو که بر ســر گســترش پیروزی آقای ترامپ در انتخابات اســتقبال
گفتوگوهــا از جمله با آقــای نتانیاهو در شــهرکها اختالفی جدی بــا دولت باراک کرد( .بی بی سی)

تیراندازی در موزه
لوور پاریس

فردی که با یک قمه به تعدادی از سربازان
فرانسوی در ورودی موزه لووردر پاریس
حمله کرده بود ،هــدف تیراندازی قرار
گرفت و به شدت زخمی شد.
یکی از ســخنگویان پلیس گفته است که
یکی از ســربازان هم جراحات ســطحی
برداشته است.
به گفته این ســخنگو ،مهاجم که فریاد
میزد «اهلل اکبر» هــدف پنج گلوله قرار
گرفت
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پلیس
گفته اســت که مهاجم قصد داشته وارد
فروشگاهی در طبقه زیرزمین موزه شود.

تشدید درگیریها
در شرق اوکراین

وزیر دفاع بریتانیا نسبت به حمالت سایبری
«سازمانیافته» روسیه هشدار داد

مایکل فالون ،وزیر دفاع بریتانیا گفته است
که روسیه با حملههای مداوم و سازمانیافته
سایبری اساس دموکراســی و ساختارهای
حساس غرب را مورد تهاجم قرار داده است.
او گفت که روســیه به منظور گسترش نفوذ
خــود و تضعیف دولتهــای غربی و پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو) از «اطالعات غلط به
عنوان سالح» استفاده میکند.
آقای فالون گفت که والدیمیر پوتین ،رئیس

بازماندگان هولوکاست در آمریکا
علیه منع ورود مسلمانان تظاهرات کردند

بازماندگان کشــتار یهودیان در جنگ جهانی
دوم در موزه هولوکاســت شیکاگو گرد آمده
و با سیاســت محدودسازی ورود مسلمانان به
آمریکا مخالفت کردند .آنها به اعمال هر گونه
محدودیتی بر اساس مذهب یا ملیت انسانها
اعتراض کردند.
شــماری از بازماندگان هولوکاســت (کشتار
دســتهجمعی چند میلیون یهودی در جنگ
جهانی دوم) که اردوگاههای مرگ آلمان نازی
را تجربه کردهاند علیه سیاست دونالد ترامپ،
رئيسجمهور آمریــکا و اعمال محدودیت در

حاشیههای جهان ورزش
در هفتهای که گذشت

جهــان ورزش در آخرین روزهای ژانویه با اتفاقــات تلخ از جمله مرگ و
حبس همراه بود و همچنین رکوردشکنیهایی به ثبت رسید.
در آخرین هفته ژانویه اتفاقهای ناخوشــایندی رخ داد .درگیری ،محکوم
شــدن به حبس ،توهین ،مرگ و آتشسوزی در این روزها دیده شد که در
ادامه به آنها اشاره میشود.
توهین به زنان در فرانسه
زشتترین اتفاق در هفته بیست و دوم لیگ یک فرانسه در جریان دیدار
لیون و لیل در ورزشــگاه پارک المپیک رخ داد .تماشاگران پالکاردی در
دست داشتند که در آن نوشته شــده بود «زنان در آشپزخانه ،مردان در
ورزشگاه ».باشــگاه لیل پس از این اتفاق بلیت دیدار شنبه را برای بانوان
رایگان اعالم کرد.
مورینیو طرفدار بورکینافاسو
سرمربی پرتغالی منچســتریونایتد طرفدار تیم شگفتیساز جام ملتهای
آفریقا بود .بورکینافاسو توانســت به نیمه نهایی این رقابتها صعود کند
اما در این مرحله توسط مصر حذف شد .سرمربی این تیم یکی از دوستان
و همکاران پیشــین مورینیو است .سرمربی یونایتد با دوست خود پیش از
دیدار نیمهنهایی تماس گرفت و گفت :بورکینافاسو را تشویق خواهم کرد.
بیست و چهارمین باشگاه «دیوانه» اروگوئهای
سباســتین آبرئو به تازگی با تیم بانگو ریودوژانیرو قرارداد امضا کرد .این
بازیکن  ۴۰ســاله دوباره رکورد شــکنی کرد و بانگو را به عنوان بیست و
چهارمین تیم باشگاهی اش معرفی کرد .او از سال  ۱۹۹۶تا به امروز در ۲۴
تیم باشگاهی بازی کرده است.
حمله یک هوادار به بیلیا
در پایان دیدار تیمهای التزیو و کیــهوو اتفاقی عجیب افتاد .یک هوادار
التزیو به کناره زمین نزدیک شــد و فریادهایی را نثــار تیم به خصوص
لــوکاس بیلیا کرد .ممدو تونکارا که بازی را از جایگاه تماشــاگران دنبال
می کــرد ،در کنار این هوادار عصبانی ظاهر شــد تا از هم تیمی و تیمش
دفاع کند .در ادامه همســر و فرزند بیلیا وارد این ماجرا شدند .این هوادار
به ســمت بازیکنان آب دهان پرت و آنها را تهدید کرد .او پیش از این که
ورزشگاه را ترک کند توسط پولیس دستگیر شد.
طوالنی ترین بازی NBA
در دیــدار تیمهای بســکتبال نیویورک نیــک و آتالنتاهاوکس در لیگ
 NBAچهار وقت اضافه گرفته شــد و  ۶۸دقیقه طول کشــید .این بازی
طوالنیترین دیدار این مسابقات در  ۶۶ســال اخیر شد .با نتیجه  ۱۴۲بر
 ۱۳۹به نفع هاوکس به پایان رسید.
تایم پزشکی یا ُحقه
راجرر فدرر روز یکشنبه با شکست رافائل نادال ،فاتح تنیس اوپن استرالیا
شد اما او به اســتفاده از حقه توسط قهرمانی پیشین تنیس شد .مت کش
گفت :فدرر پیش از شــروع ست پنجم در دیدار نیمهنهایی و فینال از حقه
قانونی استفاده کرده است .با این حال فدرر از خود دفاع کرد.
آتشسوزی در اولدترافورد
ورزشگاه منچستریونایتد در این هفته با آتش سوزی رو به رو شد اما این
آتش خیلی زود مهار شد و آسیب چندانی به ورزشگاه نرساند .اختالل در
موتور یکی از آسانسورها دلیل این اتفاق بود.
دروازهبان  ۱۱۵کیلویی
وین شاو قرار است برابر آرســنال از دروازه ساتن یونایتد در جام حذفی
انگلیس دفاع کند .شــاو  ۴۵ســاله دروازه بان ذخیره تیم دسته پنجمی
انگلیسی است که  ۱۱۵کیلو وزن دارد.
مرگ اسب قهرمان
مانی کلود یکی از مشــهورترین اســبهای جهان پــس از قهرمانی در
مســابقات جام طالیی چلنتهام و عبور از خط پایان جان خود را از دست
داد .این اســب به یکباره زمین خورد که به نظر میرســد با سکته قبلی
مواجه شده است.
درگیری شدید بازیکنان ریورپالته و بوکاجونیورز
ایــن دو تیم این هفته برابر هم قرار گرفتند کــه در این بازی درگیری به
وجود آمد .اغلب بازیکنان ریورپالته و بوکاجونیورز در این دگیری حضور
داشتند و صحنه زشتی را در زمین بازی رقم زدند.

جمهوری روســیه خود تصمیــم گرفته که
«رقیب استراتژیک» غرب باشد.
مایکل فالون در سخنرانی خود در دانشگاه
سنت اندروز دراســکاتلند گفت که تقویت
دفاع ســایبری برای کشــورهای همپیمان
ضروری اســت و تاکید کرد کــه ناتو باید
اقدامات بیشــتری به منظــور جلوگیری از
تکثیــر «وقایع دروغین» از ســوی دولت
روسیه انجام دهد.

وزیر دفاع بریتانیا تاکید ورزید که «ناتو باید
همانطور که در زمینه دفاع زمینی ،هوایی و
دریایی کارآمد اســت ،دفاع خود در فضای
سایبری را نیز تقویت کند».
آقای فالون با اشــاره به یک رشته حمالت
ســایبری که با روسیه مرتبط بوده ،گفت که
مسکو به طور ســازمانیافته به این «الگوی
رفتاری» ادامه داده است( .بی بی سی)

ورود شهروندان برخی کشورهای مسلمان به
این کشور دست به اعتراض زدند.
آنها از این سیاســت به شدت انتقاد کرده و
در روز پنجشــنبه  ۲فبروری به وقت محلی با
تجمع در موزه هولوکاست شیکاگو به اعتراضی
نمادین دست زدند .آنها مخالفت خود را با هر
گونه تالشی که انسانها را بر اساس مذهب یا
ملیتشان محدود میکند اعالم کردند.
ســوزان آبرامز ،رئیس موزه هولوکاست گفت،
تظاهرکنندگان خواستند با این کار همبستگی
خود با «هر کسی که تحت تعقیب و زندگیاش

در خطر است و کسانی که هیچ جایی ندارند تا
فرار کنند» را نشان بدهند.
فریتسی فریتسشال ،از بازماندگان هولوکاست
به خبرگزاری فرانســه گفت ،دولت آمریکا در
سالهای دهه  ۳۰جلوی ورود یهودیانی که از
اروپا فرار کرده بودند را گرفت و آنها را به حال
خود رها کرد.
او افزود« :ما اجازه نداشتیم وارد آمریکا شویم
چون ما یهــودی بودیــم و در آن زمان هیچ
کشوری نمیخواست ما را بپذیرد».
(دویچه وله)

هزاران تن از ســاکنان آودیفکا به دلیل
گلوله باران در هوای سرد بدون آب و برق
ماندهاند
نیروهــای دولت اوکراین و شورشــیان
طرفدار روســیه هریک دیگــری را در
درگیریها در شرق اوکراین مقصر دانسته
و مسئول گلوله باران غیرنظامیان در شهر
آودیفکا در شب گذشته می دانند.
هر دو طرف از تلفات جدید خبر دادهاند.
مقامات اوکراین میگویند در حمله جدایی
طلبان به شهر آودیفکا ،که در خط مقدم
جبهه قرار دارد دو غیرنظامی کشته شده
است .این شــهر در کنترل دولت مرکزی
اوکراین قرار دارد.
شهرآودیفکا مرکز شدیدترین نبرد ها در
دو سال اخیر بوده است.
جداییطلبان میگویند بر اثر گلوله باران
شهر دونتســک ،مرکز اصلی شورشیان
توســط نیرو های دولــت ،دو غیرنظامی

تیم  7نفری مبارزان آزاد افغانستان
عازم تاجیکستان شد

احمدولی هوتک ،مشــاور بخش ورزشی
جوانــان کمیتۀ ملی المپیــک و قهرمان
مبارزات آزاد افغانستان (روز چهارشنبه)
با تیم  7نفری روانۀ تاجیکستان شد.
آقای هوتک میگوید ،برای نخســتینبار
 6مبــارز آزاد افغانســتان در رقابتهای
جهانی در تاجیکســتان اشتراک میکنند.
به گفتۀ او ،این رقابت به تاریخ  4فبروری
به میزبانی تاجیکســتان در شهر دوشنبه
برگزار میشود.
آقای هوتــک میگوید که ورزشــکاران
افغان در این رقابتهــا برابر حریفهای
اوزبیکســتانی ،ایرانی و تاجیکستانیشان
به میدان میروند.

گفتنیست که احمدولی هوتک در چندین
رقابــت آزاد جهانــی بــه نمایندهگی از
افغانستان اشتراک کرده است که تاکنون

 2بار در برابر حریف روســی و  3بار هم در
برابر حریف هندیاش پیروز میدان شــده
است( .سالم وطندار)

سیمئونه :از دستگیری لوکاس ارناندس
خبر رسمی دریافت نکردم

ســرمربی اتلتیکو مادرید اعالم کرد خبر
رسمی از دســتگیری مدافع جوان تیمش
دریافت نکرده است.
اتلتیکو مادرید در هفته بیست و یکم اللیگا
شــنبه به مصاف لگانس میرود .دیگو پابلو
سیمئونه در نشســت خبری پیش از بازی
گفــت :لگانس خــوب کار میکند .آنها
در حمله ســریع عمل میکنند و جنگنده
هستند .میخواهیم همچون نیمه دوم دیدار

با بارسلونا بازی کنیم.
امــروز لــوکاس ارناندس به دلیــل رفتار
نامناسب با همسرش دستیگر شد و فردا در
دادگاه حاضر خواهد شد .سرمربی اتلتیکو
مادرید درباره بازیکنــش اظهار کرد :هیچ
خبر رسمی از این اتفاق دریافت نکردم و به
همین خاطر درباره این موضوع نظری ندارم.
خبرهایی در این رابطه خواندهایم که رسمی
نیستند ولی نمیتوانیم در این باره بیشتر

از این صحبت کنیم.
سیمئونه درمورد بازیکنانش گفت :امیدوارم
آمــار گلزنی مهاجمانم بیشتر شــود .من
همیشه خوشبین هستم و فکر میکنم فردا
روز خوبی برای شاگردانم باشد و میتوانند
گلزنی کنند.
اتلتیکو مادرید در نیمــه دوم دیدار رفت
مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری نســبت به
نیمه اول بازی متفاوتی را ارائه داد و یکی از
بهترین نمایشهایش را در این فصل نشان
داد .سرمربی آرجنتینی در این باره اظهار
کرد :بازی آن شب دو چهره متفاوتمان را
نشان داد .بازیکنان تالش کردند و شجاعانه
بازی کردند .آنها میخواستند در دوئلها
برتر باشند و حریف را تحت فشار قرار دهند
که این اتفاق افتاد .امیدوارم این روند ادامه
داشته باشد.
ســرمربی قرمــز و سفیدپوشــان درباره
هدفشــان در اللیگا اظهار کرد :حضور در
لیگ قهرمانان اروپا و قرار گرفتن در جایگاه
ســوم هدفمان است .درســت است که
بارسلونا و سویا در شرایط خوبی قرار دارند
اما ما به تالشمان ادامه خواهیم داد.

رونالدینیو سفیر باشگاه بارسلونا شد

عملیات امنیتی بزرگی در حال حاضر در
جریان است و موزه لوور تخلیه شده است.
نخست وزیر فرانسه گفته است که حمله
تروریستی بوده است.
وزارت داخله هــم تاکید بر این کرده که
اوضاع «جدی» است.
گفته شده که درچمدان همراه این مهاجم
ماده منفجرهای پیدا نشده است.
شهرهای مختلف فرانسه تا کنون صحنه
حمالت تروریســتی مختلفی بوده که در
جریان این حمالت شــمار زیادی کشته و
مجروح شدند.
(بی بی سی)

مهاجم پیشین بارســلونا به عنوان سفیر باشگاه اسپانیایی معرفی
شد.
به نقل از موندو دپورتیوو ،بارســلونا اعالم کــرد رونالدینیو برای
چند سال آینده معرف و سفیر باشگاه در مراسمها و مناسبتهای
مختلف خواهد بود.
رونالدینیو فقط سفیر باشــگاه کاتاالنی نخواهد بود بلکه او جزیی
از تیم ســتارگان نیز خواهد بود .مهاجم برزیلی در کنار بازیکنان
پیشین بارسلونا بازیهایی را در سرار جهان انجام خواهد داد.

کشته شدند.
مرگ حداقــل  ۱۵نفر در شــدیدترین
درگیریهــا در هفتههــای اخیردر این
منطقه تایید شده است.
از زمان تشدید درگیریها در اواخر هفته
شماری از افراد زخمی شدهاند.
بیــم آن مــیرود کــه شــمار واقعی
کشتهشدگان بسیار باالتر باشد.
اوکراین روســیه را متهم به آغاز حمالت
اخیر کرده است .اما مسکو میگوید کیف
به دنبال به عقــب براندن جدایی طلبان
از مواضــع آنها در مناطق دونتســک و
لوهانسک است.
دو کشــور در جریان نشست اضطراری
اخیر شورای امنیت ســازمان ملل برای
بررسی بحران اوکراین دو باره یکدیگررا
به افزایش خشونت متهم کردند .بیش از ۹
هزار و هفتصد نفر از آغاز این نزاع در سال
 ۲۰۱۴کشته شدهاند( .بی بی سی)

انتقاد سرمربی تیم ملی فوتبال
آمریکا از تصمیم ترامپ

بروس آرنــا از تصمیم رییسجمهور آمریکا در رابطــه با منع اتباع هفت
کشور جهان از سفر به آمریکا انتقاد کرد.
به نقل از اسپورت ،پس از این که دونالدو ترامپ تصمیم گرفت اجازه سفر و
مهاجرت هفت کشور را به آمریکا ندهد ،مردم جهان نسبت به این موضوع
انتقاد کردند .در جهان ورزش نیز نسبت به این تصمیم واکنش نشان داده
شــد .بروس آرنا ،سرمربی تیمملی فوتبال آمریکا پس از یک هفته درباره
این موضوع گفت :اتفاق ناراحتکنندهای است چون ورزش ما جهانی است.
به تمام نقاط جهان ســفر میکنیم و با افراد مختلفی رو به میشــویم و
متوجه میشویم که در جهان انسانهای فوقالعادهای وجود دارند.
ســرمربی تیمملی فوتبال آمریکا در ادامه افزود :مردم بد در جهان وجود
دارند ،در کشــور ما نیز این چنین اســت .با این حال بیشتر مردم جهان
انســانهای خوبی هســتند .زمانی که به این افــراد فرصت میدهیم در
کشورمان حضور داشته باشند اتفاق فوقالعادهای است.
آرنا با مخالفت خود نســبت به این تصمیم در کنار ســرمربیان بسکتبال
 NBAهمچون اســتیو کر (گلدن اســتیت وریرز) و گرگ پوپویچ (سن
آنتونیو اسپرز) قرار گرفت.

کنایه فابرگاس به رونالدو

هافبک چلســی در رابطه با هو شدن رونالدو توسط هواداران رئال مادرید
به او کنایه زد.
به نقل از مارکا ،سســک فابرگاس در برنامــه  Minutoدرباره وضعیت
خود در چلسی ،لیونل مســی ،لوییس انریکه ،پپ گواردیوال و کریستیانو
رونالدو صحبت کرد .هافبک اسپانیایی ،گفت :اکنون در چلسی در موقعیت
جدیــدی قرار گرفتم و باید تمام تالش خود را به کار ببرم تا بتوانم بیشتر
بازی کنم .میدانم که میتوانم این کار را انجام دهم .نشــان دادهام که هر
زمان بازی میکنم جایی در تیم دارم.
فابرگاس در مورد انریکه (ســرمربی بارسلونا) اظهار کرد :عملکردش عالی
است .در دو سال اخیر این موضوع را نشان داده است.
مهاجم چلسی درباره دو ستاره کنونی جهان گفت :اگر مسی را در اختیار
داشته باشید هرگز دوران درخشان تیمتان پایان نمیپذیزد .مطمئن هستم
رونالدو اگر در لیگ برتر انگلیس بازی میکرد هرگز توسط هوادارانش هو
نمیشد.
فابرگاس درباره دست ندادن با گوردیوال در بازی چلسی و منچسترسیتی
اظهار کرد :جمالتی بین مان رد و بدل شد.

کاستا در لیگ چین
بازی خواهد کرد

مهاجم چلسی تابستان آینده در لیگ چین پا به توپ میشود.
به نقل از آس ،شبکه اسپانیایی  Cadena SERاعالم کرد که دیگو کاستا
در پایان فصــل  2016-17دیگر در اروپا بازی نخواهد کرد و در لیگ چین
پا به توپ میشــود .این مهاجم برزیلی  -اسپانیایی با باشگاه چینی توافق
کرده اســت .کاستا که اکنون در چلسی بازی میکند قرار است در باشگاه
آسیایی ساالنه  30میلیون یورو دریافت کند .با این دستمزد کاستا یکی از
پردرآمدترین بازیکنان خواهد شد.
بر اساس توافق انجام شده مهاجم چلســی تابستان آینده در چین بازی
خواهد کرد .باشــگاه چینی برای خرید این بازیکن به چلسی  85میلیون
یورو پیشنهاد داده است.
در صورت جدایی کاســتا ،آنتونیو کونته مهاجم اصلی خود را از دســت
خواهد داد و به همین خاطر ســرمربی ایتالیایی سعی خواهد کرد با آلوارو
موراتا قرارداد امضا کند.
موراتا اســپانیایی پس از بازگشــت به رئال مادرید دوبــاره در این تیم
نیکمتنشــین شد و میتواند با رفتن به چلسی دوباره تحت هدایت کونته
قرار گیرد.

