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رئیس ستاد ارتش آمریکا:
علیه داعش همه گزینهها روی میز است

ارتش روسیه از دستگاه
پروپاگاندای قوی خبر داد

ارتش روسیه برای نخستین بار به وجود برنام ه مفصل خود
در عرصه اشاعه پروپاگاندا اذعان کرده است.
سرگئی شویگو ،وزیر دفاع روسیه ،گفته است که «نیروهای
اطالعاتی» در عرصه «پروپاگاندای هوشمند و موثر» شرکت
دارند .او در این خصوص جزئیاتی فاش نکرد.
در ماههای گذشــته شماری از کشــورهای غربی از جمله
آمریکا ،روســیه را به حمالت ســایبری و انتشــار اخبار
ساختگی متهم کرده اند.
گفته می شود که کشورهای عضو سازمان پیمان آتالنتیک
شمالی (ناتو) از اهداف اصلی عملیات پروپاگاندا و سایبری
روسیه هستند.
در دوران جنگ ســرد ،دو ابرقدرت غرب و شــرق منابع
عظیمی را صرف پروپاگاندا مــی کردند تا افکار عمومی را
در سراسر جهان تحت تاثیر ایدئولوژی خود قرار بدهند.
سرگئی شــویگو روز پنجشــنبه ( ۲۳فبروری) به اعضای
پارلمان روسیه گفت« :ما نیروهای اطالعاتیای داریم که از
اداره مقابله با پروپاگاندای ســابق بسیار موثرتر و قوی تر
هستند( ».بی بی سی)

بمبگذاریانتحاری
در شهر الباب  ۶۰کشته
برجا گذاشت

بمبگذاری انتحاری در نزدیکی شهر الباب در شمال سوریه
به کشته شدن دهها نفر منجر شده است.
خبرگزاری ترکیه گفته است که  ۶۰نفر در این حمله کشته
و بیش ازیکصد نفر مجروح شدند.
اکثر کشــته شــدگان غیرنظامیانی بودند که در انتظار
گذشتن از پست بازرسی و ورود به شهر الباب بودند.
این حمله یک روز پس از آن صورت گرفته که این شهر از
کنترل گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) خارج شده
است.
شــماری زیادی هم در جریان این حمله انتحاری مجروح
شدهاند.
براســاس گزارشهای دریافتی ،مهاجم یک موتر مملو از
مواد منفجره را در دهکده سوسیان در نزدیکی شهر الباب
منفجرکرده است.
برخی گزارشها حاکی اســت که هدف این حمله انتحاری
نیروهای ارتش آزاد ســوریه بوده ،کــه از حمایت ترکیه
برخوردار هستند.
این نیروها روز پنج شنبه  ۵حوت (  ۲۳فبروری) توانستند
نیروهای داعش را از شــهر الباب خارج کرده و وارد مرکز
این شهر شوند( .بی بی سی)

جوزف دانفورد ،رئیس ســتاد مشترک ارتش
آمریکا گفته اســت که گزارشی در مورد نحوه
مقابله نظامی با دولت اســامی  -داعش  -در
دست تهیه اســت و در اختیار دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری قرار خواهد گرفت.
جنرال دانفورد در ســخنرانی در موسســه
بروکینگز گفت که این گزارش حاوی «تمامی
گزینههــای نظامی موجود اســت» و تصمیم
گیــری نهایی در مورد انتخــاب این گزینهها
برعهده رئیس جمهوری خواهد بود .در پاسخ
به سئواالت مکرر در این مورد که آیا گزینههای
مورد نظر شامل پیاده کردن نیروی زمینی در
عراق یا سوریه خواهد بود یا نه ،وی تنها گفت
که« :تمامی گزینهها روی میز است».
دونالد ترامپ مدتی کوتــاه پس از آغاز دوره
ریاست جمهوری خود به ستاد مشترک ،سی
روز فرصــت داد تا امکانات نظامی شکســت
داعش را بررســی کند و گزارشــی را برای

«تسریع» در جنگ با این گروه به او ارائه دهد.
رئیس ستاد مشــترک در سخنان خود گفت
که این گزارش« ،یک گزارش سیاسی-نظامی
است و با کمک و مشارکت شرکای ما در وزارت
خارجه ،وزارت خزانه داری و جامعه اطالعاتی»
تهیه میشــود و عالوه بر داعش «حاوی توجه

به سایر سازمانهای تروریستی است ».اشاره
جنرال دانفورد به گروهها و تشــکیالتی است
که ایاالت متحده آنها را ســازمان تروریستی
میخواند و از جمله شــامل شــبکه القاعده،
جنبش حماس و گروه حزب اهلل لبنان میشود.
(بی بی سی)

نیروهای عراقی وارد غرب موصل شدند

نیروهای عراقی وارد محلهای در غرب موصل
شدهاند .از پنج روز پیش که عملیات نیروهای
عراق با حمایت نیروهای بینالمللی برای بیرون
راندن گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) از
موصل آغاز شده این نخستین بار است که این
نیروها توانستهاند وارد بخش غربی شهر شوند.
داعــش پس از اینکه چهــل روز پیش بخش

شــرقی موصل را از دست داد قوای خود را در
بخش غربی شهر متمرکز کرده است.
ورود نیروهای عراقی به بخشــی از شــهر از
دیشــب با حمالت هوایی ســنگین نیروهای
ائتالف به رهبری آمریکا آغاز و با حمله زمینی
به شهر دنبال شد.
تمام پلهای روی رود دجله که غرب و شــرق

موصــل را به هم متصل مــی کند در حمالت
هوایی ویران شده است.
به این ترتیب عرصه نبرد برای نیروهای عراقی
از بیابان و مزارع اطراف شهر به شهری پرتراکم
و پرجمعیت کشــیده شــده و انتظار میرود
نبردی ســخت در انتظار این نیروها باشد( .بی
بی سی)

درخواست پناهندگی  ۱۳۶دیپلمات
ترکیه و خانوادههایشان از آلمان

آلمــان از درخواســت پناهندگی ۱۳۶
شــهروند ترکیه که گذرنامه دیپلماتیک
دارند ،خبرداده است.
براساس گزارشها ،این درخواستها پس
از کودتای نافرجام در ترکیه صورت گرفته
است.
به گــزارش رســانههای آلمانــی این

درخواســتهای پناهندگی درحد فاصل
آگیست سال  ۲۰۱۶تا جنوری  ۲۰۱۷ارائه
شده است.
ترکیه ازآلمان خواســته است که به هیچ
یک از پرسنل نظامی این کشور پناهندگی
ندهد( .بی بی سی)

برادر رهبر کوریای شمالی
با سم اعصاب ترور شد

پولیس مالزیا اعالم کرده که از نوعی ماده
شیمیایی عصبی کشــنده یا سم اعصاب
در ترور کیم جونگ نام ،برادر ناتنی کیم
جونگ اون ،رهبر کوریای شمالی استفاده
شده است.
مقامــات در مالزیا می گوینــد که ماده
«ویاکــس» در صورت مقتول کشــف
شده است .سازمان ملل متحد این عامل
شــیمیایی را در فهرست جنگ افزارهای
کشتار جمعی ممنوعه قرار داده است.
روز  ۱۳فبروری کیم جونگ نام درمیدان
هوایی کواالالمپور در انتظار هواپیما برای

ســفر به ماکائو بود که مورد حمله دو زن
قرار گرفت .تصاویــر ویدیویی که از این
ماجرا گرفته شده نشان میدهد که یکی
از زنها او را از پشــت میگیرد و دیگری
پارچهای را به صورت وی میکشد.
کیم جونگ نام ســپس در فرودگاه دچار
شوک شــدید شــد و قبل از رسیدن به
شفاخانه ظاهرا در نتیجه نوعی مسمومیت
درگذشت.
دولت مالزیا جســد کیم جونــگ نام را
کالبدشــکافی و اعالم کرده که مرگ در
نتیجه مسمومیت بوده است( .بی بی سی)

«ایران مانع اصلی توافق سیاسی
در سوریه است»

آمادگی ترامپ برای از سرگیری
رقابت تسلیحاتی با روسیه

رئیس جمهور آمریکا برای نخســتین بار پس
از ورود به کاخ سفید درباره زرادخانهی اتمی
این کشور سخن گفت و خواستار گسترش آن
شد .او همچنین پیمان منع گسترش زرادخانه
اتمی میان آمریکا و روســیه را «توافقی بد»
توصیف کرد.

پیام مورینیو برای رانیری

سرمربی شــیاطین سرخ با سرمربی سابق لسترسیتی که پنج شنبه شب
از کار برکنار شــد ابراز همدردی کرد و به نوعی اعتراض خود را به این
تصمیم باشگاه لستر نشان داد.
به نقل از اســکای اسپورت ،با وجود آنکه رانیری فصل قبل دست به یک
شــگفتی بزرگ زد و لسترســیتی را قهرمان لیگ جزیره کرد اما نتایج
ضعیف تیم او در فصل جاری باعث شــد تا سران این باشگاه در نهایت
تصمیم به اخراج این مربی باتجربه ایتالیایی بگیرند.
اخراج رانیری از هدایت لسترســیتی بازتاب گسترده ای در رسانه های
انگلیســی و اروپایی داشــت و همه به نوعی به ایــن مربی بزرگ ابراز
همدردی کردند.
مورینیو در صفحه شــخصی خود پیامی برای سرمربی سابق لسترسیتی
داشت و اعتراض خود را به این اخراج نشان داد.
سرمربی شیاطین سرخ نوشــت :قهرمان انگلیس و بهترین مربی جهان
در سال  2016از کار برکنار شــد .این ثمره فوتبال جدید است .دوست
من رانیری به خندیدن خود ادامه بده .هیچ کســی نمی تواند تاریخی را
که تو در انگلیس نوشتی پاک کند.
لسترســیتی در فصل جاری رقابت های لیگ برتر انگلیس نتایج ناامید
کننده ای به دست آورده و با  21امتیاز در رده هفدهم جدول رده بندی
جای دارد و خطر سقوط به لیگ پایین تر را احساس می کند اما این تیم
در لیگ قهرمانان اروپا بسیار خوب نتیجه گرفت و به عنوان تیم نخست
به دور بعد صعود کرد .رانیری امیدوار بود که بعد از شکســت دو بر یک
در خانه سویا در دیدار برگشت لسترســیتی را پیروز کند و به جمع 8
تیم برتر اروپا راه پیدا کند ،اما ســران لستر این اجازه را به او ندادند.
این مربی باتجربه ایتالیایی به خاطر قهرمان کردن لسترسیتی به عنوان
بهترین مربی جهان در سال  2016انتخاب شد.

عذرخواهی اسپالتی
از هواداران رم

ســرمربی رم به خاطر شکســت برابر ویارئال در لیگ اروپا رســما از
هواداران تیم خــود عذرخواهی کرد .او به اخــراج رانیری هم واکنش
نشان داد.
به نقل از میدیاســت ،رم در دور برگشت یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا
برابر ویارئال تن به شکست داد با این حال با توجه به پیروزی  4بر صفر
در دیدار رفت توانست به یک هشتم نهایی راه پیدا کند.
اســپالتی در نشست خبری بعد از بازی تاکید کرد که مسئولیت شکست
را برعهده می گیرد .ســرمربی رم گفت :سرمربی تیم باالترین مسئولیت
را در تیم دارد و من باید مســئولیت این شکست را برعهده گیرم .باید
بگویم که بازیکنانی را که به میدان فرســتادم ذخیره نبودند .ما بد بازی
کردیم و در نهایت هم بازنده شدیم.
او ادامه داد :از هواداران رم به خاطر این بازی بد و شکست عذرخواهی
می کنم .نباید در خانه خود در هیچ شــرایطی تن به شکست دهیم.
ســرمربی رم درباره اخراج کلودیو رانیری گفت :نمی توانم چنین چیزی
را درک کنم .اخراج رانیری خبر بــدی برای من بود .معنای مربیگری را
پیش از ایــن درک کرده بودم با این حال نمــی توانم اخراج رانیری را
درک کنم .در فوتبال اصال قدرشناســی وجود ندارد .وقتی تیمی مانند
لسترســیتی قهرمانی در لیگ جزیره را حق خود می داند باید ســقوط
کردن را هم در نظر بگیرد.

دونالد ترامــپ در یک گفتوگوی اختصاصی
بــا خبرگزاری رویترز که متــن آن جمعه (۶
حوت ۲۴ /فبروری) در رســانهها منتشر شد
ابراز ناخشــنودی کرد کــه آمریکا در زمینه
جنگافزارهای هستهای از ظرفیتهای خود
عقب مانده است.

رئیس جمهور ایاالت متحــده تاکید کرد که
آمریکا همواره باید قدرت برتر هستهای جهان
باشد و این مسئله حتی در رقابت با کشورهای
دوست و متحد نیز باید در نظر گرفته شود.
ترامپ میگوید این که هیچ کشــوری سالح
اتمی نداشته باشد «بسیار عالی و یک رویا»
است اما تا زمانی که این اتفاق نیفتاده آمریکا
در رقابتهــای اتمی «کامــا در صدر» قرار
خواهد داشت.
او پیشــتر و در هفته پایانی ســال گذشته
میالدی در یک پیام توئیتری سخنان مشابهی
گفتــه بود کــه خالف سیاســتهای اتمی
همتایان قبلی او از زمان پایان گرفتن جنگ
سرد بود .سخنان اخیر ترامپ نخستین اظهار
نظر رســمی او درباره رقابتهای تسلیحاتی
پس از ورود به کاخ سفید محسوب میشود.
(دویچه وله)

یکی از سرپرســتان هیئــت نمایندگی
مخالفان رژیم بشار اسد در مذاکرات صلح
سوریه ،جمهوری اسالمی را مهمترین مانع
دستیابی به توافق سیاسی و حل بحران
این کشور معرفی کرد.
دور جدید مذاکرات صلح ســوریه پس از
ماهها تعویق روز پنجشنبه ( ۵حوت۲۳ /
فبروری) با نظارت سازمان ملل متحد در
جینوا کار خود را آغاز کرد.
استفان د میستورا ،نماینده ویژه دبیر کل
سازمان ملل در امور سوریه ،پیش از آغاز
نشست جینوا از طرفهای درگیر خواست
برای پایان دادن به اوضاع «وحشتناک»
سوریه با یکدیگر همکاری کنند.
نصر الحریری ،عضو ائتالف ملی ســوریه
که بخشــی از مخالفان رژیم بشار اسد را

مسابقات اسکى
در واليت باميان برگزار گرديد

مسابقات اسکى ميان ده ها ورزشکار پسر و
دختر در واليت باميان برگزار گرديد.
دراين مسابقات  ٧٤ورزشکار از طبقه ذکور
و اناث در رده هاى سنى جوانان،نوجوانان و
نونهاالن در شش تيم برگزار شده بود.
محمد افضل نوری رييس فدراسيون اسکی
بازان افغانســتان به آژانس خبرى پژواک
گفت که در اين مسابقات نصراهلل عادلی از
باشگاه عقاب ،مجتبی هزاره از باشگاه بابا
اوريست و مجتبى مبارز از باشگاه چب دره
به ترتيب مقام اول ،دوم و ســوم را کسب
کردند.
وى عالوه کردکه در بخش اناث ،سحر نوری
از باشگاه عقاب ،زهرا نوری از باشگاه چب
دره و ريحانه محمدى از باشگاه صلصال به
ترتيب اول ،دوم وسوم شدند .
ريحانه يکــی از اين برنــده گان به خبر

نگاران گفت (( :بســيار خوش هستم که در
اين مســابقه شرکت نموده و مقام گرفتم و
اسکی بازی در باميان بســيار عالی است
وهيچ محدوديت وجود ندارد )).
عبدالرحمن احمدی سخنگوی والى باميان

به پژواک گفت که برگزاری مســابقات در
هفته های پيش رو نيز ادامه داشــته و اين
ورزشکاران در مســابقات بيرون مرزى نيز
شرکت خواهندکرد( .پژواک)

اخراج رانیری از لستر سیتی

باشــگاه فوتبال لستر ســیتی سرمربی
ایتالیاییاش که فصل گذشــته این تیم را
به قهرمانی در لیگ برتر انگلستان هدایت
کرده بود ،اخراج کرد.
این باشگاه در بیانیهای اعالم کرد« :هیات
مدیره احساس میکند که باشگاه نیازمند
به تغییر در رهبری اســت .هرچند که این

تصمیم دردناک است ،اما اتخاذ آن برای به
صالح باشگاه است».
کلودیو رانیری ،سرمربی  ۶۵ساله ایتالیایی
فصل گذشته با هدایت باشگاه فوتبال لستر
سیتی به کســب عنوان قهرمانی در لیگ
انگلستان ،یکی از بزرگترین شگفتیهای
تاریخ فوتبال را رقم زد.

اما ،در فصل جاری لستر سیتی موفق نشده
که بازیهای خوب فصل گذشــته را تکرار
کند ،و نتایج ضعیفی را در لیگ به دســت
آورده.
این تیم که فصل گذشــته را با اختالف ۱۰
امتیاز پیروز شد ،در فصل جاری با  ۲۱امتیاز
از  ۲۵بازی در رده  ۱۷جدول ردهبندی قرار
دارد.
لستر ســیتی که  ۵بازی آخرش در لیگ را
باخته ،این هفته در مرحله حذفی مسابقات
لیــگ قهرمانان اروپا هم  ۲-۱از باشــگاه
اسپانیایی سویا شکست خورد.
دیدار بعدی این تیم روز دوشــنبه برگزار
خواهد شد .مدافع عنوان قهرمانی که فقط
یک امتیاز به ســه تیم آخر جدول فاصله
دارد ،روز دوشــنبه میزبــان تیم لیورپول
است .لیورپول با به دست آوردن  ۴۹امتیاز
از  ۲۵بازی در رده پنجم لیگ برتر انگلستان
قرار دارد( .بی بی سی)

بارسلونا پاسخ سخنان تند دنی آلوس را داد

باشگاه بارسلونا به ســخنان انتقاد آمیزی
که چند روز پیش دنی آلوس بر زبان آورد
واکنش نشان داد.
به نقل از الموندو ،دنی آلوس مدافع برزیلی
پیشین بارســلونا چند روز قبل به انتقاد
از برخورد سران این باشــگاه پرداخت و
سخنان تندی را بر زبان آورد.
باشگاه بارســلونا به سخنان بازیکن سابق
خود واکنش نشــان داد .یکی از مسئوالن
این باشــگاه در گفت و گویی که با روزنامه
الموندو داشت ،گفت :سخنان آلوس تهدید
و ضرری برای ما به شــمار نمی آید و بهتر

اســت که بگویم اصال مهم نیستند .آلوس
اصال انتظار نداشــت که او را جواب کنیم
و همین باعث ناراحتی او شــده است .دنی
آلوس در هشت ســال حضور در بارسلونا

موفق شــد  ۲۳عنوان قهرمانی با این تیم
به دست آورد .او با ســابقه ترین بازیکن
برزیلی تاریخ باشگاه بارسلونا به شمار می
آید و االن در یوونتوس بازی می کند.

نمایندگی میکنــد ،در جمع خبرنگاران
در جینوا از نقض مکرر آتشبســی که با
میانجیگری روسیه ،ترکیه و ایران اعالم
شده به شدت انتقاد کرد.
«عجز روسیه در کنترل ایران»
به گــزارش آسوشــیتدپرس الحریری،
کشــورهای تضمینکننده آتشبس در
سوریه ،به ویژه روســیه را متهم کرد که
قادر به کنترل نیروهای دولتی و حامیان
آنها ،از جمله شــبهنظامیان تحت فرمان
ایران نشدهاند.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از الحریری
ایــران را مهمترین مانع دســت یابی به
توافق سیاسی در سوریه معرفی کرده و از
نقش پنهان این کشور در امور سوریه ابراز
نگرانی کرده است( .دویچه وله)

دی بوئر :رویایم حضور
در لیگ جزیره است

ستاره سابق تیم ملی فوتبال هالند و بارسلونا رویای حضور در لیگ برتر به
عنوان سرمربی را دارد.
به نقل از اســکای اسپورت ،فرانک دی بوئر در رقابت های لیگ هالند نتایج
درخشانی با آژاکس به دست آورد و توانســت عنوان قهرمانی را به دست
آورد.
او بعد از درخشش در آژاکس راهی اینتر شد اما نتوانست با این تیم عملکرد
خوبی از خود نشان دهد و در نهایت از کار برکنار شد.
دی بوئر که گزینه هدایت بارسلونا هم به شمار می آید تاکید کرد که رویای
مربیگری در لیگ برتر انگلیس را دارد .او گفت :امیدوارم که هر چه سریعتر
هدایت یک تیم انگلیسی را برعهده گیرم .به مربیگری در لیگ برتر انگلیس
عالقه زیادی دارم .لیورپول در سال  2012تا آستانه جذب دی بوئر پیش رفت
اما در نهایت او راهی این تیم انگلیسی نشد.

زالتان :از پیروزی  PSGبرابر
بارسلونا خوشحال شدم

ستاره سوئدی شیاطین سرخ تاکید کرد که در دیدار بارسلونا برابر پاری سن
ژرمن طرفدار تیم فرانســوی است این درحالی است که او سابقه حضور در
آبی اناری ها را هم در کارنامه دارد.
به نقل از اسکای اسپورت ،پاری سن ژرمن در دیدار رفت یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان اروپا با  4گل بارســلونا را در هم کوبید تا شانس زیادی برای
صعود به جمع  8تیم داشته باشد.
زالتان ابراهیموویچ ســابقه بازی کردن در بارسلونا و پاری سن ژرمن را در
کارنامه دارد .او درباره این ســوال که دوست داشت کدام یک از این دو تیم
به پیروزی برسد ،پاســخ داد :بازی را تماشا کردم و بسیار زیبا بود .دوست
داشتم که پاری سن ژرمن پیروز شود و اینگونه هم شد.
او ادامه داد :من بخشــی از تاریخ باشگاه پاری سن ژرمن هستم .وقتی این
تیم پیروز می شــود همه از من صحبت می کنند و وقتی هم شکســت می
خورند باز هم همه از من صحبت می کنند .حاال حاالها صحبت کردن درباره
من ادامه خواهد یافت.
ابراهیموویچ در چند ســالی که با پیراهن پاری ســن ژرمن به میدان رفت
عملکرد درخشانی داشت و رکوردهای زیادی را به نام خود به ثبت رساند .او
بعد از ترک این تیم فرانســوی راهی منچستر یونایتد شد و توانسته در 37
بازی که با پیراهن این تیم به میدان رفته  24گل به ثمر رساند.
اما این بازیکن ســوئدی خاطره خوبی از حضورش در بارسلونا ندارد و با پپ
گواردیوال سرمربی این تیم به مشــکل خورد و به همین خاطر عالقه ای به
بارسلونا ندارد و بارها به انتقاد از این تیم پرداخته است.

بازیکنی که از نظر روی کین
مناسب یونایتد است

ستاره سابق شیاطین سرخ به ســتایش از آنتوان گریزمان پرداخت و او را
گزینه مناسبی برای خط حمله تیم مورینیو دانست.
به نقل از اسکای اسپورت ،یکی از بازیکنانی که خبرهای زیادی درباره عالقه
منچستر یونایتد به جذب او به گوش میرسد آنتوان گریزمان است.
این بازیکن فرانســوی در اتلتیکو مادرید بازی میکند و در سال  ۲۰۱۶جزو
سه نامزد نهایی توپ طال بود .رسانههای انگلیسی و اسپانیایی در هفتههای
اخیر از توافق این مهاجم فرانسوی با شیاطین سرخ خبر دادند.
روی کین اسطوره یونایتد به ســتایش از گریزمان پرداخت و او را بازیکنی
مناسب برای تیم مورینیو دانست.
او گفـــت :گریزمان بازیکن توانایی اســت .او در اتلتیکو مادرید عملکرد
درخشــانی داشته و سهم بسزایی در نتایج خوب این تیم در لیگ قهرمانان
اروپا داشته است .براین باور هســتم که او گزینه مناسبی برای خط حمله
شیاطین سرخ است.

