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شلیک راکت آزمایشی کوریای شمالی
به سوی دریای جاپان

اردوغان:
بعد از تصرف الباب
به سوی رقه میرویم

رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه گفته اســت که
نیروهای این کشور به همراه شورشیان مخالف دولت سوریه
وارد مرکز شهر الباب در شمال سوریه شدهاند.
این شهر در کنترل نیروهای گروه موسوم به دولت اسالمی
(داعش) قرار دارد.
شورشیان مخالف دولت ســوریه که از پشتیبانی نیروهای
ترکیه برخوردار هســتند ،در ماههای گذشــته عملیات
گســتردهای را علیه داعش برای تصرف شهر الباب آغاز
کردهاند.
آقای اردوغان گفته اســت حال الباب در محاصره نیروهای
ما و همچنین ارتش آزاد سوریه قرار دارد و نیروهای داعش
شروع به ترک این شهر کردهاند.
الباب ،آخرین پایگاه داعش در استان حلب به شمار میرود.
رئیس جمهور ترکیه گفته اســت که هدف نهایی نیروهای
این کشور پاکسازی منطقهای به وسعت  ۵هزار کیلومتر تا
شهررقه است.
رقه ،پایگاه اصلی داعش در سوریه است( .بی بی سی)

کشف بمب جنگ جهانی
دوم و تخلیه  ۷۰هزار
نفر در یونان

در پی کشف یک بمب منفجر نشده از دوران جنگ جهانی
دوم ،دست کم  ۷۰هزار نفر از سکنه یک شهر یونان تخلیه
شــدند تا ماموران خنثی سازی این بمب  ۲۳۰کیلوگرمی را
بیاثر کنند.
آن طور که روز شــنبه ( ۱۱فبــروری  ۲۳ -دلو) از یونان
گزارش شــده ،احتمال میرود این بمــب ،بزرگترین بمب
منفجر نشدهای باشــد که تاکنون در یک منطقه مسکونی
یونان کشف شده است.
همزمان عملیات جابجایی و اسکان  ۷۰هزار نفر از ساکنان
شهر سالونیک هم یکی از گستردهترین عملیات تخلیه در
تاریخ یونان گزارش شده است.
این بمب بزرگ هفته گذشــته در نزدیکی مخزن یک پمپ
بنزین و در جریان عملیات حفاری کشــف شد و قرار بود
دیروز یکشنبه خنثی شود.
کارشناســان میگویند میزان فرسایش بدنه بمب به حدی
اســت که هنوز نمیتوان گفت این بمب متعلق به نیروهای
متحدین (آلمان نــازی و متحدانش) بــوده و یا نیروهای
متفقین آن را در یونان رها کردهاند( .بی بی سی)

کوریای شــمالی یک راکت آزمایشی به سوی
دریای جاپان شــلیک کرد .این اولین شلیک
راکت از هنگام ریاست جمهوری دونالد ترامپ
است .این در حالی است که نخست وزیر جاپان
در سفر رسمی در ایاالت متحده به سر می برد.
کوریای شــمالی این راکت را ســاعت ۷:۵۵
دقیقه روز یکشــنبه به وقت محلی از پایگاه

هوایــی «بانگیون» در شــمال غرب والیت
«پیونیانگ» شلیک کرد .این آزمایش راکتی
یک روز پیش از ســالگرد تولد پدر کالن کیم
جونگ اون رهبر کوریای شمالی انجام شد.
وزیر دفاع کوریای جنوبی در سئول گفت که
این راکت در جهت شــرق و به سوی دریای
جاپان پــرواز کرد .به نظر می رســد که این

راکت بین شــبه جزیره کوریا و جاپان سقوط
کرده باشد .در همین حال ،یوشیهیده سوگا،
سرپرســت کابینه جاپان گفته است که این
راکت به قلمرو دریایی جاپان نرسید.
دفتر لوی درســتیز کوریای جنوبی در بیانیه
ای گفته اســت که کوریای جنوبی و نیروهای
امریکایی از نزدیک مشغول ارزیابی این راکت
هستند که گفته می شود قابلیت طی مسافت
 ۵۰۰کیلومتر را دارد.
یک مقــام وزارت دفاع کوریــای جنوبی نیز
گفته است که مشــخص نیست آیا این راکت
بالستیک بوده است .مقامات همچنان گفته اند
که کوریای شمالی راکت های میانبرد قدرتمند
خود را در پانزدهم و بیســتم ماه اکتوبر سال
گذشــته شــلیک کرد که گمان می رود این
نیز یکی از آنها باشد .با این حال ،خبرگزاری
«یونهاپ» کوریای جنوبی گزارش داده اســت
که این راکت «موشــک بالستیک قاره پیما»
نبوده است( .دویچه وله)

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
در ترکمنستان

مردم ترکمنســتان در انتخابات ریاســت
جمهوری به پای صندوقهای رای رفتهاند.
بــه گفته ناظران انتظار مــیرود که قربا ن
قلی بــردی محمدوف ،رئیــس جمهوری
کنونی ،پیروز این انتخابات باشد.
درصورت پیروزی آقــای بردی محمدوف،
وی برای بار سوم در مقام خود ابقا میشود.
در دو دوره قبلــی آقای بردی محمدوف با
کسب  ۹۷فیصد آرا پیروز شده بود.

هشــت نفر دیگر نیز در این انتخابات نامزد
شد هاند .همه این افراد از نزدیکان به دولت
کنونی کشور هستند.
مســایل اقتصــادی یکــی از مهمترین
موضوعات این انتخابات است.
تصمیم اخیر روســیه در توقف واردات گاز
ازترکمنستان ،بر اقتصاد این کشور آسیای
میانه لطمه زده است( .بی بی سی)

آمارهای جالب
از بازیهای لیگ برتر انگلیس

هفته بیســت و پنجم رقابتهای لیگ انگلیس با برگــزاری چند بازی روز
گذشته ادامه یافت که در مهمترین بازیها تیمهای منچستریونایتد ،آرسنال
و لیورپول موفق به شکست حریفانشان شدند.
*منچستریونایتد با کسب سه امتیاز بازی با واتفورد به اولین تیمی در تاریخ
لیگ برتر تبدیل شد که دو هزار امتیاز کسب کرده است .یونایتد همچنین
در حال حاضر  ۵۹۹برد در لیگ برتر کســب کرده است و در صورتی که در
بازی بعدی خود در این رقابتها برابر بورنموث به پیروزی برســد ،به اولین
تیمی تبدیل خواهد شد که  ۶۰۰گل در تاریخ لیگ برتر دارد.
*الکسیس سانچس در ســه دیداری که برابر هال سیتی به میدان رفته۶ ،
گل به ثمر رســانده است که آمار خوبی برای این بازیکن شیلیایی محسوب
میشــود .او همچنین در  ۱۳بازی قبلی خود برای آرسنال روی  ۱۵گل نقش
اساسی داشته که یا گل زده و یا پاس گل داده است.
*سانچس همچنین در  ۲۵بازی لیگ برتر در این فصل  ۱۷گل به ثمر رسانده
است که بهترین آمار گلزنی او محسوب میشود.
*منچســتریونایتد تاکنون برابر واتفورد در خانه در لیگ برتر شکســت
نخورده اســت .هفت برد و دو تساوی حاصل رویارویی این دو تیم در تئاتر
رویاها بوده است.
*مانولو گابیادینی دومین بازیکن تاریخ لیگ برتر اســت که در دو بازی اول
برای ســاوتهمپتون گلزنی کرده است .پیشتر هنری کامارا در سال  ۲۰۰۵به
این رکورد دست یافت.
*خوان ماتا برای اولین بار موفق شد در دو بازی پیدرپی در لیگ برتر برای
منچستریونایتد گلزنی کند.
*آنتونی مارســیال از زمانی که به منچستریونایتد پیوسته است ،با  ۲۲گل
بهترین رکورد را از هر بازیکن دیگری در اختیار داشته است.
*تاتنهام از  ۲۴بازی که برابر لیورپول در آنفلید داشــته ،پانزده بازی را با
شکست به پایان رسانده است .اتفاقی که در بازی شب گذشته (شنبه) تکرار
شد.
*ســادیو مانه با یازده گل و چهار پاس گل ،موثرتریــن بازیکن این فصل
لیورپول در لیگ برتر بوده است.
*لیورپول  ۱۶بار برابر تاتنهام در آنفیلد در لیگ برتر به پیروزی رسیده که
بیشتر از هر حریف دیگری بوده است.

الیکس ویدال
فصل را از دست داد

مدافع بارسلونا به علت در رفتگی مچ پا تا پنج ماه از میادین دور خواهد بود.
به نقل از آس ،بارسلونا شنبه شب در هفته بیست و دوم اللیگا برابر آالوس
قرار گرفت و با  ۶گل میزبانش را شکست داد .در این بازی الیکس ویدال در
دقیقه  ۸۳به شدت آسیب دید و به شفاخانه انتقال داده شد.
پس از بررسیهای پزشکان مشخص شد مدافع اسپانیایی به علت در رفتگی
مچ پا ،تا پنج ماه از میادین دور خواهد بود .باشــگاه بارسلونا این موضوع را
به صورت رســمی اعالم و عنوان کرد ویدال تا پایان فصل نمیتواند تیمش
را همراهی کند.

نتایج اولیه همه پرسی دیروز در سوئیس
حاکی اســت که  ۵۵فیصد رای دهندگان
در این کشور خواســتار تسهیل قوانین
شهروندی در این کشور شدهاند.
تولد در سوئیس به منزله تضمین شهروندی
این کشور نیســت؛ و غیرسوئیسیهای
مقیم این کشور معموال باید  ۱۲سال صبر
کنند تا بتواند درخواست شهروندی خود
را ارایه دهند.
در همین رابطه آزمون و مصاحبههایی از
سوی دولت برگزار میشود که به نوبه خود
پرهزینه هستند.
براســاس پیشــنهادات مطرح شده در
همهپرســی دیروز یکشنبه ( ۱۲فبروری)
نســل ســوم مهاجرانی که در سوئیس
هســتند از برخی از ایــن مراحل معاف

سال گذشــته زمانی که آقای اشتاین مایر
هنوز پســت وزارت خارجــه را در اختیار
داشــت از دونالد ترامپ به عنوان «مبلغ
تنفر» نام برد که ترس و نگرانیهای مردم
را به بازی میگیرد.
پس از پیروزی آقــای ترامپ ،او پیشبینی
کرد که روابط بین دو کشــور با «مشکالت
بیشتری» روبرو شود.
او همچنین گفت که تمامی کارکنان وزارت
خارجه تالش کردند تا نشانههایی «روشن
و مشخص» در زمینه سیاست خارجی آقای
ترامپ پیدا کنند( .بی بی سی)

مردی در جنوب فرانســه ،از شرکت اوبر
به دلیل افشای رابطهاش با یک زن دیگر
شکایت کرده است.
این مــرد یک بار از آیفون همســرش
درخواست ماشــین کرده بود اما با اینکه
از اپلیکیشــن اوبر خارج شده بود ،این
اپلیکیشــن همچنان به فرستادن پیام
یــادآوری ( )notificationبــه تلفن
همســرش ادامه داده و بــه این ترتیب
همســرش متوجه رفــت و آمدهای او و
رابطهاش با یک زن دیگر شده است.
شرکت اوبر برای رفت و آمد متقاضیان،

اوتو فیستر آلمانی،
سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان شد

اوتو فیســتر آلمانی با گرفتــن قرار دادی
یک ساله رســما هدایت تیم ملی فوتبال
افغانستان را بر عهده گرفت.
این مربی نامدار آلمانی که تجربه زیادی در
عرصه مربیگــری تیمهای ملی دارد ،صبح
امروز و در جریان یک نشســت خبری در
فدراسیون فوتبال افغانستان جانشین پیتر
شگرت شد ،مربی قبلی این تیم شد.
فدراســیون فوتبال افغانســتان ،هدف از
استخدام این مربی  ۷۹ساله را تجربه زیاد
وی در عرصه مربیگــری تیمهای ملی یاد
کرده اســت .او نزدیک به نیم قرن سابقه
مربیگری در ردههای ملی و باشگاهی دارد.
او قــاره آفریقا در تیم هــای ملی کامرون
روآندا ،بورکینافاسو ،سنگال ،ساحل عاج،
جمهوری دموکراتیک کنگو ،توگو ،ترینیداد
و توباگو و غنا مربیگری کرده است.
اوتو فیستر ســومین سرمربی خارجی تیم
ملی فوتبال افغانســتان اســت که در طی
دو سال اخیر این مســئولیت را به عهده
میگیرد.
او همچنین در رده باشگاهی نیز با تیمهای
باشــگاهی تونس ،مصر ،ســودان ،الجزایر
و لبنان بــه مربیگری پرداخته اســت و
افتخاراتی نیز کسب کرده است.
فدراســیون فوتبال افغانستان همچنان در
نشست خبری امروزش ،دســتیاران اوتو

میشوند.
بدین ترتیب این تسهیالت شامل افرادی
میشود که در ســوئیس متولد شدهاند و
والدین و پدر بزرگها و مادربزرگهایشان
به طور دایم در سوئیس اقامت داشتهاند.
به گفته حامیان این پیشنهادات ،احمقانه
اســت که از افرادی که در سوئیس متولد
شده و تمام زندگانیشان را در این کشور
گذرانده مورد ارزیابی قرارگیرند که آیا در
جامعه سوئیس ادغام شدهاند یا خیر.
اما مخالفان این پیشــنهادات میگویند
که این طــرح در نهایت میتواند منجر به
این شــود که غیرسوئیسیهای مقیم این
کشــور ،که  ۲۵فیصد جمعیت را تشکیل
میدهند بتواند به راحتی شهروندی کشور
را کسب کنند( .بی بی سی)

شکایت مردی از شرکت اوبر
به دلیل افشای خیانت به همسرش

اشتاینمایر رئیس جمهور آلمانشد

والتراشتاینمایر ،وزیر خارجه سابق ،را به
عنوان رئیــس جمهور جدید این کشــور
انتخاب کردند.
پیشتر نیز نظرسنجیها حاکی از محبوبیت
این سیاستمدار ۶۱ساله بود.
براســاس گــزارش خبرگزاریهــا آقای
اشــتاینمایر  ۹۳۱رای از  ۱۲۳۹رای
نمایندگان را بدست آورد.
آقای اشــتاینمایر از حمایت احزاب اصلی
این کشور برخوردار بود .او یکی از اعضای
حزب سوسیال دموکرات است.
پارلمان و نمایندگان  ۱۶ایالت آلمان فرانک رئیس جمهور آلمان قدرت اجرایی ندارد.

نتایج اولیه همهپرسی سوئیس
 ۵۵فیصد موافق تسهیل
قوانین شهروندی

فیستر را نیز معرفی کرد.
بر این اساس انوش دستگیر بازیکن سابق
تیم ملی فوتبال افغانستان که دارای مدرک
مربیگــری درجه  Bیوفا اســت به عنوان
دســتیار فیســتر و کمک مربی تیم ملی
فوتبال افغانستان انتخاب شد.
منصــور فقیریار ،دروازه بــان خوش نام و
ســابق تیم ملی که به دلیل مصدومیت از
فوتبال خداحافظی کرده بود به عنوان مربی
دروازه بانهای تیم ملی معرفی شد.
مصطفی مهرزاد سرپرســت سابق تیم ملی
نیز به عنوان هماهنــگ کننده جدید تیم
ملی فوتبال افغانستان معرفی شد.

و در نهایت علی عســکر لعلی ،مدرس بین
المللی و کمک مربی ســابق تیم ملی نیز به
عنوان رئیس عمومی و سرپرست تیم ملی
فوتبال افغانستان معرفی شده است.
اوتو فیســتر در حالی هدایــت تیم ملی
افغانستان را بر عهده میگرد که این تیم در
مرحله نهایی مقدماتی جام ملتهای آسیا
با تیمهای اردن ،ویتنام و کامبوج هم گروه
شده است.
نخســتین دیــدار این تیــم در تاریخ ۸
حمل مطابق با  ۲۸مارچ در شــهر دوشنبه
تاجیکستان در مقابل ویتنام برگزار خواهد
شد( .بی بی سی)

موتر فراهم میکند .آنها با اپلیکیشن اوبر،
رانندگان این شرکت را به صورت زنده در
اطراف خود میبینند و درخواست ماشین
میکنند و از طریق همین اپلیکیشن هم
هزینه آن را میپردازند.
همســر مرد فرانسوی اکنون از شوهرش
طالق گرفته و شــوهر کــه ازدواجش از
دســت رفته از اوبر شکایت و درخواست
غرامت کرده اســت .روزنامه فیگاروی
فرانســه گزارش کرده که مبلغ غرامت
ممکن اســت به  ۴۸میلیون دالر برسد.
(بی بی سی)

رکورد  ۲۰۰۰امتیازی
منچستریونایتد در لیگ انگلیس

شیاطین سرخ با فاصلهای جالب توجه توانستند بهترین تیم تاریخ لیگ برتر
انگلیس باشند که به  ۲۰۰۰امتیاز رسیدند.
به نقل از دیلی اســتار ،منچستریونایتد با برتری دو بر صفر برابر واتفورد به
رکورد  ۲۰۰۰امتیاز در تاریخ لیگ برتر رســید تا همچنان نشان دهد برترین
تیم تاریخ لیگ برتر است .یونایتد این فرصت را دارد تا با برتری در بازی بعد
به رکورد  ۶۰۰برد در این رقابت ها نیز برسد.
نزدیکترین تعقیب کننده به منچستریونایتد ،آرسنال است که  ۱۷۹۷امتیاز
کســب کرده و باالتر از چلسی در رده دوم قرار گرفته است .بعد از آبیهای
لندن نیز تیمهای لیورپول ،تاتنهــام و اورتون در ردههای بعدی قرار دارند
و جالب اینجاســت که خبری از منچسترسیتی در بین تیم های صدرنشین
نیست.
به این ترتریب منچســتریونایتد تنها تیمی در تاریخ لیگ برتر اســت که
میانگین امتیازیاش بیش از دو امتیاز است .میانگین امتیازی این تیم ۲.۱۱
است و این در حالی است که آرسنال با میانگین  ۱.۸۹در رده دوم قرار دارد.
در این رده بندی دو تیم کاردیف و سوئیندون با  ۳۰امتیاز ،کمترین امتیاز را
در تاریخ لیگ برتر کسب کردند.

رکورد خاص ژابی آلونسو
در دیدار برابر اینگولشتات

زیدان :نگران صدرنشینی بارسلونا نبودم

ل مادرید بعد از برد تیمش و
ســرمربی رئا 
پس گرفتن صدر جدول از بارســلونا اظهار
کرد به هیچ وجه نگران صدرنشینی موقت
حریف نبوده است.
ل مادرید شــنبه شــب
به نقل از آس ،رئا 
در هفته بیســت و دوم اللیگا ســه بر یک
اوساسونا را شکست داد.
زیــن الدین زیــدان پس از بــازی گفت:
توانستیم در یک بازی سخت سه امتیاز را
کســب کنیم .حریف خیلی رو به جلو بازی
و ما را دچار مشــکل کرد .بازی جدی بود و

موقعیتهای زیادی وجود داشت .سه امتیاز
بازی را به دســت آوردیم کــه این از همه
مهمتر است.
ل مادرید در ادامــه افزود:
ســرمربی رئا 
بدترین چیز زمانی است که ابتدا گل نخست
را به ثمر میرسانید و تنها ۱۰دقیقه بعد گل
مســاوی را دریافت میکنید .این اتفاق به
خاطر آماده نبودمان افتاد .میتوانستیم گل
دوم را به ثمر برســانیم اما بازی هنوز تمام
نشــده بود .باید دوباره بازی را نگاه و آن
را آنالیز کنم .زمانی که نیمه نخســت پایان

رسید ،میدانستیم  ۴۵دقیقه دیگر فرصت
داریم و میتوانیم به گل دست پیدا کنیم.
سرخیو راموس در این بازی ،پانصدمین بار
برای مادرید به میدان رفت و ناچو صدمین
بازیاش را بــرای این تیم انجام داد .زیدان
در اینباره اظهار کرد :راموس کاپیتان تیم
اســت .او بازیکن مهمی اســت .از رکورد
راموس شــگفتزده نیســتم .امیدوارم تا
سالها به همین روند ادامه بدهد .شایسته
همه چیزهایی که به دست آورده بود .او یک
نمونه است .ناچو مدافعی است که همیشه
حرفهای بازی میکند و ویژگیهای خودش
را دارد.
سرمربی فرانسوی درباره صدرنشین شدن
موقت بارســلونا گفت :نگران پیش افتادن
بارســلونا نبودیم .تا پایــان همین روند
ادامه خواهد داشــت .نمیتوانیم به راحتی
به کارمان ادام ه بدهیم .باید ســعی کنیم
همیشه همه امتیازها را کسب کنیم.
پــس از آســیبدیدگی دنیلــو ،خامس
رودریگس فرصت بازی پیــدا کرد .زیدان
در مورد هافبک کلمبیایــی اظهار کرد :او
در شرایط خوبی قرار دارد .به خوبی تمرین
میکند .خامس برای بازی کردن ،آرام است
و از شرایط خود رضایت دارد.

ستاره اسپانیایی بایرن مونیخ با حضور در دیدار برابر انگولشتات یک رکورد
خاص را به نام خود به ثبت رساند.
به نقل از کیکر ،ژابی آلونســو یکی از بهتریــن هافبکهای تاریخ فوتبال
اسپانیا به شمار میآید .او بازیکن بســیار باتجربهای به شمار میآید و در
بایرن مونیخ بازی میکند.
آلونسو ســابقه حضور در تیمهای بزرگی را در کارنامه دارد .او در اسپانیا
فوتبال خود را با رئال سوسیداد شروع کرد و بعد از آن راهی لیورپول شد و
با این تیم قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کرد .او به فوتبال اسپانیا
برگشت تا این بار پیراهن رئال مادرید را بر تن کند و با این تیم هم قهرمانی
در لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.
آلونسو اکنون در بایرن مونیخ بازی میکند و در این تیم هم عملکرد خوبی
از خود نشان میدهد .این بازیکن اسپانیایی در دیدار برابر اینگولشتات در
ترکیب اصلی بایرن به میدان رفت .این دیدار یک رکورد خاص را به نام این
بازیکن به ثبت رســاند و آن این که او هشتصدمین بازی رسمی خود را به
نمایش گذاشت.
آلونسو با پیراهن ایبار  ۱۴بازی ،با پیراهن رئال سوسیداد  ۱۲۴بازی ،با پیراهن
ل مادرید  ۲۳۶بازی ،با پیراهن بایرن مونیخ
لیورپول  ۲۱۰بازی ،با پیراهن رئا 
 ۱۰۲بازی و با پیراهن تیمملی فوتبال اسپانیا  ۱۱۴بار به میدان رفته است.
آلونســو دو بار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را در کارنامه دارد .او با رئال
مادرید و بایرن مونیخ قهرمانی در بوندســلیگا و اللیگا را هم تجربه کرده
است .این بازیکن بزرگ فوتبال اسپانیا با پیراهن الروخا هم دو بار قهرمانی
در یورو و یک بار قهرمانی در جام جهانی را در کارنامه دارد.

