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سازمان ملل :استفاده از سالح کیمیاوی
در موصل جنایت جنگی خواهد بود

اهدافاقتصادی
محور اصلی کنگره
ساالنه خلق چین

پارلمان چین که از آن به عنوان «کنگره ملی خلق» چین نام
برده میشود ،جلسه ساالنه خود را آغاز کرده است.
براساس گزارشــها اهداف اقتصادی محور اصلی برنامههای
این نشست است.
لی کچییانگ ،نخســتوزیر چین ،در حضور حدود  ۳هزار
نفر از شرکتکنندگان این پارلمان اعالم کرده است که رشد
اقتصادی کشور در حدود شش و نیم فیصد خواهد بود.
این آمار کمی از آمار اعالم شده سال گذشته کمتر است.
رشد اقتصاد چین در سال گذشته میالدی و برای اولین بار
در طول  ۲۶سال کندترین نرخ خود را داشته است.
نخستوزیر چین گفته است که یکی از تعهدات وی مبارزه با
تولید ذغال سنگ و فوالد بیش از آنچه که مورد نیاز است،
خواهد بود .خبرنگاران می گویند تعهدادتی از این دســت
در گذشــته چندان موفقیتآمیز نبوده است .به گفته آقای
لی ،اقتصاد چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است مانند
شفیره پروانهای اســت که تالش دارد تا از پیله خود بیرون
بیاید .او تاکید کرده است که این تغییر دارای چشماندازهای
زیادی است ،اما در عیم حال دردناک است( .بی بی سی)

ملل متحد هشــدار داده که استفاده از سالح
کیمیــاوی در موصل به عنــوان یک جنایت
جنگی و نقض قانون بشردوستانه بین المللی
محسوب خواهد شد ۱۲ .تن در این شهر تحت
درمان قرار گرفته اند که به احتمال زیاد هدف
سالح کیمیاوی قرار گرفته اند.
سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) اعالم کرده

فرمان جدید منع سفر به آمریکا
دوشنبه امضا خواهد شد

رهبر حزب ضد مهاجرت
فنلند از مقامش کناره
گیری می کند

تیمو سوینی ،وزیر خارجه و رهبر حزب ضد مهاجرت فنلند
گفته اســت که از مقامش به عنوان رهبر این حزب ملی گرا
کناره گیری می کند .این مسئله می تواند چالش بزرگی برای
حکومت سه حزبی این کشور باشد.
بررســی ها نشان می دهد که کناره گیری سوینی می تواند
راه را بــرای رهبری افراطی تر در این حزب هموار کند .این
درحالی است که بســیاری از رای دهندگان از او به خاطر
توافقش با حکومت بر سر ریاضت اقتصادی ،ناراضی هستند.
به موجب این اصالحات ،مزایای کارگــران کاهش یافته و
صرف پذیرایی از موج پناهجویان می شود.
تحلیلگران می گویند که کناره گیری سوینی حتا می تواند
منجر به فروپاشی حکومت ائتالفی شود .حکومت فنلند در
حال حاضر متشــکل از «حزب مرکزی» ،حزب محافظه کار
«ان .سی .پی» و حزب ملی گرای «فین» می باشد.
سوینی دیروز یکشــنبه در یک وبالگ نوشت« :من در پی
دستیابی به یک دوره دیگر رهبری از سوی کانگرس حزبی
در ماه جون نخواهم بود .حاال زمان انجام کار دیگری است».
او در ادامه نوشته است« :این تصمیم ساده ای نبود».
با این حال او گفته اســت اگر حزب او در حکومت ائتالفی
ماند ،عالقمند اســت همچنان به عنوان وزیر خارجه ایفای
وظیفه کند .آقای سوینی ۵۴ ،ساله ،رهبری حزب ملی گرای
«فین» را که  ۲۰ســال پیش از بنیانگذارانش بود ،به عهده
دارد .او این حزب را در ســال  ۲۰۱۱از وضعیت نامشخصش
به مسیر اصلی بازگرداند ،هنگامی که با کمک های ملی در
اتحادیه اروپا مخالفت کرد .اما شمار هواداران این حزب در
ســال  ۲۰۱۵پس از ورود به حکومت ائتالفی کاهش یافت.
(دویچه وله)

که در بخش شرقی شهر موصل عراق  ۱۲تن که
به خاطر قرار گرفتن در معرض عوامل کیمیاوی
آسیب دیده اند ،تحت درمان قرار دارند .همه
این افراد با عالیمی چــون آبله زدگی از اول
ماه مارچ به این ســو به شهر اربیل مرکز اقلیم
کردستان در شرق شهر موصل منتقل شده اند.
از زمان آغاز علمیات جدید اردوی عراق علیه

گروه تروریستی خودخوانده «دولت اسالمی»
یا داعش برای پس گرفتن شــهر موصل در ۱۹
فبروری ،ده ها هزار انســان از غرب این شهر
فرار کرده اند .اردوی عراق فشار را بر این گروه
افزوده و آنان را به ســوی جنوب شهر عقب
رانده است.
حســین قادر ،معاون رئیس شــفاخانه شهر
اربیل گفت که همه بیماران از وضعیت با ثبات
برخوردار هستند و در روزهای آینده مرخص
خواهند شد .به گفته وی چهار تن از آنان نشانه
های شــدید قرار گرفتن در معرض یک عامل
کیمیاوی را دارنــد که منجر به آبله زدگی می
شود.
کمیته بین المللی صلیب ســرخ (آی سی آر
سی) نیز اعالم کرده اســت که پنج کودک و
دو زن بــه خاطر قرار گرفتن در معرض عناصر
کیمیاوی تحت درمان قرار گرفته اند( .دویچه
وله)

یک فرمان جدید واشنگتن در مورد منع سفر
شــهروندان هفت کشــور عمدت ًا مسلمان به
ایاالت متحدۀ آمریکا ،قرار است روز دوشنبه
اعالم گردد .این مطلب را روزنامۀ واشــنگتن
پوست گزارش داده است.
انتظــار میرود که فرمان جدید یک نســخۀ

اصالح شــده فرمان اولی باشــد که دونالد
ترامپ در ماه جنوری امســال به امضاء رساند
و از سوی برخی محاکم ایاالت متحدۀ آمریکا
متوقف ساخته شــد .در فرمان اولی یک منع
سفر به ایاالت متحدۀ آمریکا برای شهروندان
کشورهای ایران ،عراق ،لیبیا ،سومالیا ،سودان،

بنیامین نتنیاهو ،صدراعظم اســرائیل ،گفته
اســت که قرار است روز پنجشنبه در مسکو
با والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روســیه،
مالقات کند و مخالفت خود را با قصد ایران
در سوریه ،بیان خواهد کرد.
انتظــار می رود در این ســفر آقای نتنیاهو
مخالفت رهبــران اســرائیل را مبنی قصد

ایران برای ایجاد جای پای دایمی نظامی در
سوریه ،بیان کند.
صدراعظم اســرائیل گفته است ،صرف نظر
از اینکه توافق صلح در ســوریه صورت می
گیرد یا خیر ،ایران قصــد دارد یا از طریق
حضــور نظامی در خاک ســوریه و یا قوای
دریایــی در منطقه ،حضور دایمی داشــته

نیمار:امسالبهترین
فصلمندربارسلوناست

مهاجم برزیلی بارســلونا با وجود آمار گلزنی ضعیف معتقد اســت امسال
ی تجربه میکند.
بهترین فصل خود را در تیم آبیانار 
به نقل از الموندو ،بارســلونا شنبه شب توانست با پنج گل از سد سلتاویگو
بگذرد .نیمار موفق شــد گل دوم تیمش را بــه زیبایی هرچه تمامتر با یک
ضربه چیپ به ثمر برســاند .او در بازی قبل نیز برابر خیخون توانسته بود
گلزنی کند.
نیمار در اولین فصل حضور خود توانست  ۹گل برای بارسلونا را به ثمر برساند
اما در فصول بعدی ،آمار گلزنیاش را ارتقا بخشید و توانست به ترتیب  ۲۲و
 ۲۴گل برای بارسلونا بزند .در این فصل ،فوق ستاره برزیلی نسبت به گذشته
افت کرده و آمار گلزنی ضعیفی را از خود بر جای گذاشته است.
نیمار بعد از بازی با ســلتاویگو گفت :این بهترین فصل من در بارسلوناست.
ل بهتر شــدن هستیم و این اهمیت زیادی برای
هم خودم و هم تیم ،در حا 
ما دارد.
اوایل هفت ه لوییس انریکه (سرمربی بارسلونا) اعالم کرد سال آخر حضورش
روی نیمکت آبیاناریها را تجربــه خواهد کرد و در پایان فصل از تیم جدا
خواهد شــد .نیمار از تصمیم مربی  ۴۶ساله بارســلونا ناراحت است .او در
اینباره اظهار کرد :این خبر ناراحت کننده است .برای انریکه احترام و ارزش
زیادی قائل هســتیم .سه ســال کنار او بودیم و اعتماد زیادی به او داریم.
بهترینها را در انریکه در زندگی آرزو میکنیم .او اگر تصمیمی گرفته است،
میداند چطور همه جوانب را در نظر بگیرد .حتما او تصمیمی گرفته است که
برایش خوب خواهد بود .او به ما کمک کرد تا در سه سال گذشته ،جامهای
زیادی کسب کنیم .به همین خاطر باید از او تشکر کنیم.
ل مادرید در صدر جدول
بارسلونا در حالی با یک امتیاز بیشتر نسبت به رئا 
ردهبندی قرار دارد که یک بازی بیشتر از تیم مادریدی انجام داده است.

نتنیاهو :ایران در صدد جای پای
دایمی در سوریه است

باشد .آقای نتانیاهو همچنین گفته است که
ایران «به تدریــج قصد دارد تا در بلند های
گوالن ،در برابر ما نیز جبهه باز کند».
صدراعظم اســرائیل گفته است که مخالفت
شــدید خود را در مورد بــا آقای پوتین در
میان خواهد گذاشت( .صدای آمریکا)

پنلوپه فیون ،همســر فرانســوآ فیون
میگوید آنچــه به عنوان اتهام ســوء
استفاده مالی به شــوهرش نسبت داده
میشود صحت ندارد و او باید به نامزدی
خود در انتخابات پیش رو ادامه دهد.
خانم فیون تاکید کرده او واقعا به عنوان
دستیار همســرش کار کرده و دریافت
دستمزد در این رابطه هم کامال از مجرای
قانونی صورت گرفته است.
فرانســوا فیون متهم اســت که از محل
منابــع عمومی به همســر و فرزندانش
حقوق داده است ،در حالی که آنها برایش
کار نمیکردند.

تیم ملی فوتبال ســاحلی افغانســتان در
دومین دیدارش در برابر نماینده قدرتمند
آسیا چین با هفت گل پیروز شد.
تیم افغانستان اکنون با دو پیروزی متوالی
در صدر جدول گروه اول رقابتهای فوتبال
ســاحلی قهرمانی آســیا و مقدماتی جام
جهانی  ۲۰۱۷باهاما قرار گرفت.
افغانستان دیروز با حساب  ۷بر  ۲در مقابل
تیم چین که در جایگاه هفتم آســیا قرار
دارد ،به برتری رســید .روز شنبه نیز تیم
ساحلی افغانستان ،مالزیا میزبان را از پیش
روی برداشته بود.
در بازی دیروز ،رئوف قادری  ۳گل و سمیع
اهلل محمدی  ۲گل زدند و زین الدین شریفی
و محمود گلزار نیز هر کدام یک بار موفق به
باز کردن دروازه چین شدند.
رئوف قادری بــا زدن  ۶گل در حال حاضر
بهتریــن گلزن تیم ملی فوتبال ســاحلی
افغانستان است.
چین کــه در بازی اولش نیز با  ۵گل مغلوب
بحرین شــده بود با قبولی شکست مقابل

افغانســتان ،هیچ شانســی برای صعود به
مرحله بعدی رقابتها را نخواهد داشت.
قرار اســت افغانســتان امروز در سومین
مســابقه اش در جدالی ســخت و مهم به
مصاف ایران تیم اول آسیا برود.
تیم ملی ساحلی افغانستان دومین حضورش
را در این رقابتها تجربه میکند.
رقابتهای قهرمانی آسیا و مقدماتی صعود

براســاس گزارشــها از آمریکا از دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا ،خواسته
شده اســت تا شــواهدی را دررابطه با
ادعای وی مربوط به شنود مکالمات تلفنی
اش در بــرج ترامپ نیویورک ،محل کار و
سکونتش ،و در زمان کارزارهای تبلیغاتی
انتخابات ،ارایه کند.
بن ساس ،ســناتور جمهوریخواه ،گفته
است که ادعای آقای ترامپ «جدی» است
و به همین دلیل رئیس جمهور آمریکا باید
درخصوص شنود مکالماتش توضیح ارایه
کند و همچنیــن توضیح دهد ،که چگونه
این نکته را متوجه شده است.
آقای ترامپ تاکنــون جزئیاتی از ادعای
خود ارایه نکرده است.

به جام جهانی با شرکت  ۱۳تیم در مالزیا در
حال برگزاری است.
افغانستان در گروه اول این مسابقات با تیم
های ایــران ،چین ،مالزیا و بحرین هم گروه
است.
 ۳تیم برتر این مســابقات جواز حضور در
رقابتهای جام جهانــی  ۲۰۱۷در باهاما را
کسب خواهند کرد( .بی بی سی)

ریبری :دیدار برابر کلن
تمرین خوبی برای آرسنال بود
ستاره فرانســوی بایرن مونیخ دیدار برابر
کلن در بوندســلیگا را تمرین بسیار خوبی
بــرای آمادگی هرچه بیشــتر تیمش برای
دیدار برابر آرسنال دانست.
به نقل از بیلد ،بایرن مونیخ در هفته بیست
و سوم بوندســلیگا ،کار راحتی برابر کلن
داشت و توانست با سه گل به پیروزی برسد.
فرانــک ریبری که گل ســوم تیمش را در
این دیدار به ثمر رساند ،بعد از بازی گفت:
پیروزی مهمی را به دســت آوردیم .باید به
ایــن روند خوب خود ادامــ ه بدهیم .بازی

مهاجــم ناپولی برای رئــال مادرید خط و
نشان کشید و عنوان کرد سه شنبه جشن
صعود خواهند گرفت.
به نقل از گاتزتا دلواسپورت ،ناپولی بعد از
شکست برابر یوونتوس در جام حذفی این
هفته برابر رم در لیــگ ایتالیا قرار گرفت
و توانســت با نتیجه دو بر یک این تیم را
شکست بدهد تا سه امتیاز این دیدار را به
دست آورد.
آرکادیوژ میلیک بعــد از این دیدار درباره
دیــدار با رئال مادرید گفت :بازی بســیار
ســختی برابر رئال داریم .اکنون فقط باید
به رئال فکر کنیــم .توانایی جبران نتیجه
دیــدار رفت را داریــم .میدانیم برابر چه

رئیس جمهــور آمریکا در یک رشــته
توییت ادعا کرده بود که بــاراک اوباما،
رئیس جمهور سابق ،به هنگام کارزارهای
انتخاباتی دستور شــنود مکالمات او را
در بــرج ترامپ نیویــورک ،محل کار و
سکونتش ،داده بود.
در همین خصوص کوین لویس ،سخنگوی
آقای اوباما ،اظهــارات آقای ترامپ را رد
کرده است.
ســخنگوی آقــای اوباما گفــت که نه
رییسجمهور سابق آمریکا و نه مقامهای
کاخ سفید هیچکدام دستور تفحص درباره
هیچیک از شــهروندان آمریکا را صادر
نکردهاند و هر ادعایی جــز این «غلط»
است( .بی بی سی)

تفاوتاصلیگواردیوالبا
آنچلوتیازنگاهفیلیپالم

کاپیتان بایرن مونیخ به صحبت در مورد تفاوتهای مربیگری پپ گواردیوال
و کارلو آنچلوتی پرداخت.
بــه نقل از اکیپ ،فیلیپ الم در گفت و گویی که با روزنامه اکیپ فرانســه
داشت درباره موضوعات زیادی سخن به میان آورد.
او ابتدا درباره این ســوال که آیا بعد از خداحافظــی از فوتبال به دنیای
مربیگری روی میآورد ،به صحبت پرداخــت و اظهار کرد :هیچ برنامهای
برای مربیگری ندارم و اگر قرار باشــد اکنون به شــما پاسخ بدهم ،جوابم
منفی است .بیشــتر زندگی خود را در زمین فوتبال بودم  .نزدیک به ۲۵
سال اســت که فوتبال بازی میکنم .اکنون به این نتیجه رسیدم که دیگر
کافی است.
این بازیکن  ۳۳ساله ادامه داد :برای تبدیل شدن به یک مربی بزرگ ،باید
دورههای مختلفی را پشتسر گذاشــت .نمیتوان با فوتبال نگاه کردن از
تلویزیون ،مربی بزرگی شــد .فکر میکنم در مربیگری مانند فوتبال بازی
کردن هیجانی وجود ندارد.
الم درباره شانس بایرن مونیخ برای کسب سهگانه در فصل جاری هم عنوان
کرد :در فصل جــاری هر چیزی احتمــال دارد .در صدر جدول ردهبندی
بوندسلیگا هســتیم و در جام حذفی هم شــرایط خوبی داریم .در لیگ
قهرمانان اروپا هم شــانس باالیی برای صعود به جمع هشت تیم داریم .به
همین خاطر باید بگویم همه چیز خوب اســت .با وجود اینکه تاکنون هم
خوب ظاهر شدیم ولی هنوز به اوج نرسیدیم.
کاپیتان بایرن مونیخ درباره تفاوت پپ گواردیوال (ســرمربی فصل گذشته
بایرن مونیخ) با کارلو آنچلوتی گفت :هر دو از بهترینهای جهان هســتند
اما سبک آنها متفاوت است .البته یک شباهت هم دارند و آن موفقیت هر
دوی آنهاست .گواردیوال به بازی هجومی عالقه بسیار زیادی داشت .او به ما
میگفت باید در زمین حریف آنها را تحت فشار قرار بدهیم و توپ و میدان
را در اختیار داشته باشــیم ولی آنچلوتی روش دیگری دارد .او این حق را
را به حریف میدهد که توپ را در اختیار داشته باشد .این کار به ما فرصت
میدهد بهتر فضاسازی کنیم .این تفاوت اصلی دو مربی است.

آمارناامیدکننده
پتر چک در آرسنال

ســختی بود .پیروزی با سه گل آن هم در
خانه کلن ،نتیجه خوبی بود.
ستاره فرانســوی بایرن مونیخ ادام ه داد:
کلن تیمی باسابقه و در فصل جاری عملکرد
خوبی از خود نشان داده است .دیدار برابر
این تیم تمرین خوبی برای آمادگی هر چه دروازهبان اهل جمهوری چک آرسنال معتقد است در حال حاضر رسیدن به
بیشتر برای دیدار حساس برابر آرسنال در چلسی غیر ممکن است.
لیگ قهرمانان اروپا بــود .بایرن مونیخ در به نقل از مترو ،وقتی پتر چک تصمیم گرفــت قید رقابت با تیبو کورتوا را
دیدار رفت برابر آرســنال با نتیجه پنج بر بزند و با جدایی از چلســی راهی آرسنال شود ،جان تری عنوان کرد چک
یک به پیروزی رسید تا صعود خود را به تا در هر فصل  ۱۰تا  ۱۵امتیاز برای توپچیها جمعآوری خواهد کرد .همه فکر
میکردند پتر چک بتواند مشــکالت عمده خط دفاع آرسنال را مرتفع کند
حدودی زیادی به دور بعد نهایی کند.
ولی آمار چیز دیگری میگوید.
دروازهبان اهل جمهوری چک آرســنال که بعد از عملکردی ضعیف در یورو
 ۲۰۱۶تصمیــم گرفت از بازیهای ملی خداحافظی کنــد ،در  ۶۰بازی برای
آرسنال  ۶۱گل خورده است .در واقع در حالی که کمتر از دو سال از حضور
چک در آرسنال میگذرد ۲۰ ،فیصد گلهای خورده این دروازهبان در تاریخ
لیگ برتر ،در تیم قرمز پوش لندن رقم خورده است.
رکورددار کلین شیت در این رقابتها در بازی شنبه شب برابر لیورپول هم
سه بار درواز ه خود را باز شــده دید تا تیمش در نهایت دست خالی آنفیلد
را ترک کند .پتر چک بعد از شکست تیمش گفت :دیگر نمیتوانیم قهرمان
ل حاضر برای رسیدن به چلسی
شویم .باید با این موضوع کنار بیایم .در حا 
غیر ممکن شده است.
چک ادامه داد :لیورپول در نیمه نخست دو توپ به سمت درواز ه ما آورد و دو
گل به ثمر رساند .همین مساله روحیه تیم ما را از بین برد و ما در نیمه دوم از
نظر روحی ،افت فاحشی داشتیم و نتوانستیم به بازی برگردیم.
آرسنال پس فردا (سهشنبه) در لیگ قهرمانان اروپا باید برابر بایرن مونیخ
در لندن به میدان برود .کســب پیروزی چهار بر صفر میتواند آرسنال را به
مرحله بعد ببرد ولی خیلی بعید است تیم آماده این روزهای کارلو آنچلوتی
(سرمربی بایرن مونیخ) با شکست سنگین لندن را ترک کند.

خط و نشان مهاجم ناپولی برای رئال مادرید
تیمی قــرار خواهیم گرفــت ولی همایت
هواداران را خواهیم داشــت و میخواهیم
شــب بینظیری برای آنها رقم بزنیم .باید
تمام بازیکنان بیش از توانی که دارند برابر
رئال به میدان بروند چون رئال تیمی است
که از کوچکترین اشتباهها استفاده میکند.
میلیــک ادامــه داد :پیــروزی برابر رم
انگیزههــای ما را باال برده اســت .اکنون
خیلی خوشــحال هســتیم که با روحیه
خوب به مصاف رئال میرویم .مائوریســیو
ساری (ســرمربی ناپولی) برای این دیدار
برنامههای ویژهای خواهد داشت .امیدوارم
تیمی که بعد از بازی جشن صعود میگیرد
ما باشیم.

آقای فیــون این اتهامها را بی اســاس
میداند و تاکید دارد کــه از رقابتهای
انتخاباتی کنار نمیکشد.
روز شــنبه (چهارم مــارچ  ۱۴ -حوت)
پنلوپه فیــون در مصاحبهای تالش کرد
به اتهامهای مالی همســرش پاسخ دهد.
او تاکیــد کرده« :اگر مــن آن کارها را
انجام نمی دادم او (فرانســوآ فیون) باید
کس دیگری را اســتخدام میکرد و به
او دســتمزد پرداخت میکرد .بنابراین،
تصمیــم گرفتیــم که من خــودم این
مســئولیت را بر عهده بگیرم( ».بی بی
سی)

سناتور جمهوریخوا ه خواهان
ارائه جزئیات ادعای شنود
مکالمات از سوی ترامپ شد

تیم ساحلی افغانستان با پیروزی
مقابل چین صدر نشین شد

لوکاکو :وقتش رسیده خودم را
درلیگقهرماناننشاندهم

مهاجم گلزن بلجیکی می خواهد فصــل آینده در تیمی بزرگ بازی کند تا
تجربه حضور در لیگ قهرمانان را کسب کند.
به نقل از دیلی میل ،روملو لوکاکو که با جدایی از چلســی به اورتون رفت،
امسال عملکرد بسیار خوبی در لیگ داشته است ولی تیم او نخواهد توانست
سهمیه لیگ قهرمانان را به دست بیاورد.
لوکاکو که در تابستان هم پیشــنهادهایی از تیم های بزرگ داشت ،عنوان
کرده است می خواهد در تیمی بازی کند که در لیگ قهرمانان حضور دارد.
او درباره شــرایط خود گفت :وقتش رســیده تا خودم را در لیگ قهرمانان
نشــان بدهم .میخواهم برابر بهترین بازیکنان و بهترین تیم ها بازی کنم.
تنها در صورتی میتوانم خودم را با بازیکنانی چون لوییس سوارس و روبرت
لواندوفسکی مقایسه کنم که من نیز در لیگ قهرمانان باشم.
لوکاکو ادامه داد:اکنون به اندازه کافی تجربه کســب کردم تا بتوانم موفق
باشم .به همین خاطر میخواهم این فرصت را داشته باشم تا بتوانم در لیگ
قهرمانان که جذابترین رقابتهای باشــگاهی است شرکت کنم .وقتی به
افرادی مثل لیونل مسی ،کریستیانو رونالدو و تیری آنری نگاه میکنید ،می
بینید آنها به طور مدام در حال بهتر شدن و پیشرفت بودند .این دقیقا همان
چیزی است که میخواهم انجام بدهم .قصد من این نیست که خیلی زود به
اوج برسم .فقط می خواهم سال به سال بهتر شوم.

سوریه و یمن در قدم نخســت برای سه ماه
درنظر گرفته شده بود.
از حلقات حکومت در واشــنگتن گفته شده
اســت که رئیس جمهور ترامپ یک نســخۀ
جدید و اصالح شــده این فرمــان را ترتیب
میدهــد .دونالد ترامپ از فرمان منع ســفر
برای شهروندان کشــور های نامبرده به گونۀ
تزلزل ناپذیری دفاع کرد و اســتدالل کرد که
به این ترتیب میتوان آمریکایی ها را از شــر
تروریست ها محافظت کرد.
ترامپ به تکرار گفته بود کــه یقین دارد در
مورد این مسأله در محکمه برنده میشود .او
به روز شــنبه با اعضای حکومت خود ،مانند
جان کیلی وزیر امنیت میهن ،ســتیفین بنان
مشاور ارشد و جِ ف سیشــن وزیر عدلیه ،در
ایالت فلوریدا دیدار کرد( .دویچه وله)

انتخابات فرانسه :افزایش فشارها برای
کنارهگیری نامزد جمهوریخواهان

