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قوانین جدید برای
کنترول سخت تر در
مرزهای اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا قوانین جدیدی را برای کنترول سخت تر در
مرزهای این اتحادیه با خارج تصویب کرد؛ مخصوصا بررسی
و ردیابی بهتر انســان هایی که از کشورهای درگیر جنگ
مثل سوریه و عراق وارد این حوزه می گردند.
این قوانین که روز سه شنبه تصویب شد ،کشورهای عضو
این اتحادیه را ملزم می ســازد که هر کســی را که از این
اتحادیه خارج و یا به این حوزه داخل می شــود در گمرک
هــای مرزی در زمینه های احتمال ارتکاب جرم و جنایت و
جزئیات ویزا در بانک اطالعات بررسی کنند .تاکنون اتباع
اتحادیه اروپا از چنین بررسی معاف هستند.
کارملو آبیال ،وزیر داخله مالتا که کشــورش در حال حاضر
ریاســت اتحادیه اروپا را به عهده دارد گفت که آنها کمک
خواهند کرد که «خطرهای بالقوه بــرای امنیت داخلی به
شمول بازگشــت جنگجویان تروریست خارجی مشخص
شود».
ترس از بازگشــت احتمالی جنگجویــان خارجی به اروپا
و اقــدام به خرابکاری در این حــوزه در پی آغاز حمالت
کوبنده به رهبری عراق در شرق شهر موصل پایتخت گروه
تروریستی خودخوانده «دولت اسالمی» یا داعش بیشتر و
حادتر شده است( .دویچه وله)

خودنمایی در
روز جهانی زن با
دستهگلهای اجارهای

گزارش شــده که روسهایی که میخواهنــد فالوئرهای
شبکههای اجتماعیشان را تحت تأثیر قرار دهند میتوانند
دســتهگلهای بزرگی را فقط برای مدتی که برای گرفتن
عکس به درد بخوری برای اینســتاگرام کافی است کرايه
کنند.
دیروز هشتم مارچ ،روز جهانی زن در روسیه تعطيل عمومی
اســت و از زنان به طور سنتی با گل و هدایای ديگر تجلیل
میشود.
شرکتهایی به مناســبت روز جهانی زن روی شبکههای
اجتماعی برای استفاده از این خدمات تبليغ میکنند.
وبسايت خبری تیجورنال گزارش داده که این شرکتها
ده دقيقه وقت به همراه دســته گلی بســيار بزرگ عرضه
میکنند  -و اين مدت زمان برای گرفتن عکس کافی است.
این دسته گل تا ده دقیقه دست مشتری است تا وقتی که
پيک آن را پس بگیرد .این شرکتها برای مدت کوتاهی ۱۰۱
گل رز را به ازای  ۷۰۰روبــل ( ۱۲دالر یا  ۱۰پوند) در اختیار
مشتریان قرار میدهد( .بی بی سی)

پیشنهاد چین برای کاهش تنش بین دو کوریا

وانگ ئی ،وزیر امور خارجه چین ،پیشــنهاد
داده اســت که در ازای توقــف مانور نظامی
مشــترک کوریای جنوبی و آمریکا ،کوریای
شمالی آزمایشهای موشکی و هستهای خود
را به حالت تعلیق در بیاورد.
این مقام چینی می گویــد چنین تحولی می
تواند گام نخست به سوی باز گرداندن طرفین
به پای میز مذاکره باشد.
وانگ ئی درباره احتمــال درگیری دو کوریا
هشدار داده و گفته است« :طرفین به دو قطار
شباهت دارند که با سرعت زیاد به سوی هم در
حال حرکت هستند و هیچ یک آماده نیست
اولویت ما این اســت که چراغ خطر را بزنیم و متحد با صدور بیانیــهای اقدام اخیر کوریای
که توقف کند».
شمالی در پرتاب چند موشک به طرف دریای
وی افزود« :ســوال این است که آیا دو طرف ترمز هر دو قطار را بکشیم».
واقعا آماده یک برخورد شاخ به شاخ هستند؟ روز ســه شنبه شــورای امنیت سازمان ملل جاپان را قویا محکوم کرد( .بی بی سی)

حال مانوئل نوریگا،
رهبر سابق پاناما وخیم است

گزارش شده اســت که حال ژنرال مانوئل
نوریــگا ،رهبر ســابق پانامــا ،به دلیل
خونریزی پــس از عمل جراحی روی مغز
وخیم است.
ازرا آنخل ،وکیل آقای نوریگا ،گفته است
که رهبر سابق پاناما برای یک عمل دیگر
برای متوقف کردن خونریزی به اتاق عمل
شفاخانه «تومای مقدس» در پاناما سیتی
بردند.
پزشکان پیشــتر یک تومور خوشخیم
مغــزی را از مغز آقای نوریگا ،خارج کرده
بودند.

 ۱۳۳پناهجو از دریای طوفانی
در ساحل یونانی نجات داده شدند

افزایش نقض حقوق بشر در جهان

کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر
هشدار داده اســت که تمامی سیستم حقوق
بشر تحت حمله قرار گرفته است.
زید رعد الحسین ،کمیشنر عالی ملل متحد در
امور حقوق بشر ،گفته است که حقوق بشر از

شورای امنیت موشکپراکنی
کوریای شمالی را محکوم کرد

شــورای امنیت ســازمان ملل متحد با صدور
بیانیهای اقدام اخیر کوریای شــمالی در پرتاب
چند موشــک به طرف دریای جاپــان را قویا
محکوم کرده است.
این بیانیه که به اتفاق آرا تصویب شــده درباره
«رفتار به طور فزاینده بیثبات کننده» حکومت
کوریای شمالی ابراز نگرانی جدی کرده است.
هرچند متن بیانیه توسط آمریکا تهیه شد ،چین
نیز از آن حمایت کرد .چیــن و آمریکا درباره
استقرار پدافند هوایی پیشرفته ایاالت متحده
در خاک کوریای جنوبی اختالفات جدی دارند.
آمریکا می گوید اســتقرار این سیستم دفاع
هوایی برای مقابله با تهدیدات کوریای شمالی
الزم اســت اما چین این اقدام را خطری علیه
امنیت خود می داند .علیرغم این اختالف ،چین

هوملس از دلیل پیروزی
بایرن بر آرسنال گفت

مدافع بایرن مونیخ از دلیل اصلی پیروزی تیمش برابر آرسنال صحبت کرد.
به نقل از رویترز ،بایرن مونیخ در دیدار برگشــت یک هشــتم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا کار راحتی پیش رو داشــت و توانست با نتیج ه پنج بر یک
آرســنال را شکست دهد تا در مجموع با نتیجه  10بر دو به دور بعد راه پیدا
کند .هوملس از دلیل اصلی پیروزی پر گل تیمش سخن به میان آورد .مدافع
بایرن مونیخ گفت :بسیار خوشــحالم که توانستیم پیروز این بازی شویم و
به دور بعد راه پیدا کنیم .پنالتی که به ســود ما گرفته شد و اخراج بازیکن
آرسنال کار ما را بسیار راحت کرد و این پیروزی پر گل را به دست آوردیم.
او ادام ه داد :در نیمه نخســت هم چند فرصت گلزنی داشــیم .با این حال
نتوانســتیم از آنها استفاده کنیم و این آرسنال بود که بهتر ظاهر شد اما در
نیمه دوم بسیار خوب بودیم و با شایستگی به دور بعد صعود کردیم.

مارسلو :نسبت به انتقادها
بیتوجههستیم

مدافع رئال مادرید اعالم کرد که بازیکنان و کادرفنی نســبتها به انتقادها
بی توجه هستند.
به نقل از آس ،رئال مادرید ســه شنبه شب با شکست سه بر یک ناپولی در
لیگ قهرمانان اروپا به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد .مارســلو پس از
بازی گفت :بازی آســان در لیگ قهرمانان اروپا وجود ندارد .در بین دو نیمه
صحبت کردیم و ضعفهایمان را بر طرف کردیم .سرخیو راموس در این بازی
دو گل به ثمر رســاند که یوفا یکی از گلها را به نام مدافع اسپانیایی ثبت
نکرد .مارسلو درباره عملکرد راموس اظهار کرد :او یک جنگجو است .خیلی
تالش میکند و شایسته گلزنی بود .پس از گلزنی خوشحال تر خواهد بود.
مدافع برزیلی درباره انتقاد از  BBCگفت :انتقادها را از یک گوش میشنویم
و از گوش دیگر خارج میکنیم.

ستایش خاص ویدال از گزینه
نخست مربیگری بارسلونا

ستاره شیلیایی بایرن مونیخ به ستایش از خورخه سامپائولی پرداخت و او را
گزینه مناسبی برای هدایت بارسلونا دانست.
به نقل از  ،elsportلوئیس انریکه آخرین فصل حضور خود در بارســلونا را
ن در حالی است که هنوز جانشین او انتخاب نشده
پشت ســر میگذارد ،ای 
اســت .گمانهزنیهای زیادی درباره جایگزین انریکــه وجود دارد .یکی از
گزینههای که هواداران بارســلونا عالقه زیادی برای بر عهده گرفتن هدایت
تیم محبوب آنها دارند خورخه سامپائولی ،سرمربی سویا است.
آرتورو ویدال که در تیمملی شیلی شاگرد سامپائولی بود به ستایش از این
مربی بزرگ پرداخت و گفت :ســامپائولی توان مربیگری کردن در هر تیمی
را دارد .او بســیار خوب و با کیفیت است و در تیمملی شیلی و سویا نشان
داده که چه مربی بزرگی است.

یک سو با ترس و ُرعب دهشت افگنی مواجه
است و از سوی دیگر با بیگانه ستیزی و نفرت
که از ســوی سیاســتمداران عوام فریب در
جوامع تزریق می گردد.
آقای حسین وضعیت حقوق بشر را در بیش از

 ۴۰کشــور جهان بر جسته کرده است و گفته
است که در میان این کشور ها ،وضعیت حقوق
بشر فقط در چهار کشــور :گمبیا ،ازبکستان،
تونــس و یونان تا اندازۀ بهبود را نشــان می
دهد ،اما به گفتۀ وی در سایر کشور های جهان
به گونۀ یک نواخت خسته کن و نا خوش آیند
است.
به گونۀ مثال ،آقای الحســین از خشونت ها
و ویرانی ها در ســودان جنوبی یاد می کند،
کشوریکه با قحطی گســترده دست و پنجه
نرم می کند .آقای الحســین گروه متخاصم را
در سودان جنوبی هشــدار داده و گفته است
که آنان به صورت مکرر درگیر جنگ و جنایت
می شــود که اعمال آنان شامل کشتار ،تجاوز
جنسی ،خشونت های جنسی ،غارت و نا پدید
شدن افراد می گردد( .صدای آمریکا)

 از اعضای دائم شــورای امنیت که از حق وتوبرخوردار است  -به بیانیه محکومیت کوریای
شمالی رای مثبت داد.
شینزو آبه ،نخســتوزیر جاپان ،روز دوشنبه
گذشــته اعالم کرد که کوریای شــمالی چهار

موشک بالستیک به طرف دریای جاپان شلیک
کرده است.
سه موشک از چهار موشک پس از طی فاصله
یک هــزار کیلومتری در منطقــه انحصاری
اقتصادی جاپان فرود آمدند( .بی بی سی)

مقامات گارد ساحلی یونان اعالم کردند
که یک قایق در بحیره خشن ایونی نجات
داده اند .قایق این مهاجران که در هوای
طوفانی و بارانی بحر با خطر جدی روبرو
شــده بود ۱۳۳ ،سرنشــین داشت و در
ساحل غربی یونان سرگردان بود.
خبرگزاری اسوشــیتدپرس نوشــته که
گارد ساحلی یونان گفته است این قایق
مهاجران در  ۳۶کیلومتری ساحل جزیره
پاکســوس یونان با دریای ایونی در حال
غرق شــدن بود که توســط یک کشتی
باربری که در نزدیکی اش موقعیت داشت
پیدا شد و مسافرانش را سوار کرد.
این کشتی باربری به سوی بندر پاترا در
حرکت بود و قرار بــود مهاجران نجات

سرمربی منچســتریونایتد با انتقاد از چمن
ورزشگاه روستوف تاکید کرد گلزن سوئدی
تیمش در بازی فردا شب از ابتدا در ترکیب
ثابت قرار میگیرد.
منچستریونایتد امشــب باید در روستوف
دیدار رفت مرحله یک هشــتم نهایی لیگ
اروپا را برگزار کنــد .ژوزه مورینیو پیش از
این دیدار در نشســت خبری خود درباره
شــرایط زمین بازی گفت :زمین بازی اصال
شرایط خوبی ندارد.

روبرو شدیم .با این شرایط نمیدانم فردا به
مخیتاریان بازی برسد یا خیر چرا که انتظار
امکانات بهتری داشتیم.
مورینیو در ارزیابی خود از تیم روســتوف
گفت :روســتوف تیم خیلی خوبی است که
بازیکنان ســرعتی در اختیار دارد و روی
ضدحمالت تیم قدرتمندی محســوب می
شود .آنها تیم جوان و با انگیزه ای هستند
که در خط حمله بازیکنان خوبی در اختیار
دارنــد و بازی راحتی برابــر آنها نخواهیم
داشت .روستوف تیمی است که با  10بازیکن
دفاع میکند و در خط حمله تیم قدرتمندی
است و با تمامی نفرات شرکت می کند.
با توجه بــه اینکه قهرمان لیــگ اروپا به
صورت مســتقیم به لیگ قهرمانان فصل
آینــده صعود می کند ،از مورینیو ســوال
شــد که آیا این جام اولویت نخست تیمش
در ادامه فصل است که این مربی گفت :بله
ممکن است درست بگویید و همین شرایط
باشــد و لیگ اروپا هدف اصلی ما برای این
فصل باشد.

بیشتر گلهای بارسلونا
در کدام نیمه به ثمر رسیده است؟

ی اناریها اغلب گلهایشان را در ۴۵دقیقه
آب 
دوم به ثمر رساندند.
به نقل از آس ،لوییس ســوارس در نشست
خبری پیش از بازی بارسلونا و پاریسنژرمن
در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان اروپا از هواداران خواســت
صبور باشند و به این موضوع اشاره کرد که
بازی ۹۵دقیقه است.
آمار نیز این موضوع را نشــان میدهد .آبی
اناریها اغلب گل هایشــان در نیمه دوم به
ثمر رسیده است .از  ۱۲۲گل رسمی بارسا در
این فصل  ۷۹گل در  ۴۵دوم زده شده است.
یعنی  ۶۴.۷۵فیصد گلهای تیم کاتاالنی پس
ازدقیقه  ۴۵به ثمر رســیده و تنها ۳۵.۲۵
فیصد گلها در نیمه نخســت وارد دروازه
حریفان شده است.
ی اناریها در همه رقابتها مشــابه
آمار آب 
است .بارسا در سوپر جام اسپانیا در دو بازی
رفت و برگشت برابر ســویا پنج گل به ثمر
رساند که چهار گل در نیمه دوم به ثمر رسید.

در اللیگا شــاگردان انریکه  ۷۶بار گلزنی
کردند که  ۴۵گل پــس ازدقیقه  ۴۵به ثمر
رســید و تنها  ۲۸گل در نیمه نخست دیده
شد .بارسا در لیگ قهرمانان اروپا  ۲۰گل زده
که  ۷۰فیصد آن ها در نیمه دوم بوده است.
در کوپا دل ری نیــز  ۱۳گل در نیمه دوم و
یازده گل در نیمه نخست به ثمر رسیده است.
این آمار در ظاهر فریبنده است ،چون گلزنی
در دقایق پایانی یا نیمه دوم سخت است .با
توجه به این آمار بارسلونا از حریف خود عقب

باشگاه چلسی قصد دارد به زودی قرارداد
آنتونیو کونته را تمدید کند.
به نقل از ساکرنت ،چلســی در این فصل
توانســته با هدایت آنتونیو کونته ایتالیایی
نتایج خوبی کســب کند و در صدر جدول
لیگ برتر قرار گیرد .تیم او شــانس اصلی

قهرمانی در لیگ برتر در فصل جاری است.
در روزهای گذشــته صحبتهــای زیادی
درباره پیوستن کونته به اینتر در فصل بعد
شنیده شده اســت و این مربی نیز به طور
قاطع این موضوع را رد نکرده که قرار است
جانشین پیولی در اینتر شود .این در حالی

داده شــده را نیز در همیــن بندر پیاده
کند .هنــوز معلوماتی در مورد ملیت این
مهاجران و مقصد سفر دریایی شان نشر
نشده است.
یونان از ســال ها به این ســو یکی از
ایستگاه اولیه ورود مهاجران ازقاره آسیا
و خاورمیانه به اروپا و یکی از نقاط مرکزی
ورود مهاجران به این قاره می باشد.
پس از بسته شدن مسیرموسوم به بالقان
به روی مهاجران در پی بحران مهاجرت
به اروپا ،بســیاری از پناهجویانی که در
این کشــور مانده اند ،تالش می کنند از
مســیرهای جایگزین و بسیار خطرناک
برای رسیدن به اروپای غربی و کشورهای
اسکاندیناوی استفاده کنند( .دویچه وله)

پولیس هند مظنون
بمبگذاری در قطار را کشت

مقامات هندی میگوینــد که نیروهای
امنیتی این کشور ،یک مظنون به طراحی
بمبگذاری در یک قطار را روز سهشــنبه
( ۷مارچ ۱۷/حوت) کشتهاند.
به ادعای مقامات پولیس هند این فرد در
یک درگیری کشته شده است.
براساس گزارشها از هند نیروهای پولیس
اوایل بامداد صبح دیروز (چهارشنبه) در
شــهر لهکنو در ایالت اوتار پرادش ،به
محلی که این مظنون به نام «ســیفاهلل»

مورینیو :زمین روستوف
شبیه زمین فوتبال نیست

او درباره محرومیــت زالتان ایبراهیموویچ
گفت :کاری به محرومیتهای داخلی ندارم.
او فردا شب از ابتدا برای ما بازی خواهد کرد
و نظری درباره محرومیت او ندارم .نمی دانم
در این زمین چطور قرار اســت بازی کنم.
البته اگر بشود اســم آن را زمین گذاشت.
واقعا باور آن سخت است که این زمین قرار
است میزبان این دیدار از لیگ اروپا باشد.
انتظار داشــتم با زمین بهتری روبرو شویم
ولی این همان زمینی است که در پکن یا آن

عمل دوم هم موفق بوده؛ اما پزشــکان
آقای نوریگا را به بخش مراقبتهای ویژه
منتقل کردهاند.
همزمان تایس ،دختر آقای نوریگا ،گفته
است که حال پدرش وخیم است.
آقای نوریگا  ۸۳ســال دارد و از ژانویه به
منظــور آمادگی برای این عمل جراحی از
زندان آزاد شده بود.
مانوئل نوریهگا  ۸۳ساله تا سه ماه پیش در
پاناما زندانی بود .او به دلیل ناپدید شدن
مخالفان در دوران حکومتش از  ۱۹۸۳تا
 ۱۹۸۹محکوم و زندانی شد( .بی بی سی)

در آن مخفی شده بود ،حمله کردند.
به گفته همین گزارشــها پس از حدود
 ۱۲ســاعت درگیری این فرد کشته شده
است.
پولیس میگوید که شــش نفر را نیز در
رابطه با این مورد دستگیر کردهاند.
این بمبگذاری که بر اثر آن  ۱۰نفر مجروح
شدند در یک قطار مسافربری در نزدیکی
بوپال در ایالت مادیا پــرادش رخ داده
است( .بی بی سی)

ساری :راموس
رویای ما را کشت

سرمربی باتجربه ناپولی از عملکرد شــاگردانش در دیدار برابر رئال راضی
است و بعد از بازی به ستایش از سرخیو راموس پرداخت.
به نقل از گاتزتا دلو اســپورت ،ناپولی با وجود شایستگی برابر رئال مادرید
بازهم تن به شکست داد و از دور رقابت ها کنار رفت.
شاگردان مائوریتسیو ســاری در دیدار برگشــت یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا بازهم با نتیجه ســه بر یک برابر رئال مادرید تن به شکست
دادند تا در مجموع با نتیجه شش بر دو از دور رقابت ها کنار روند.
ساری از عملکرد شاگردانش در نیمه اول راضی است و در نشست خبری بعد
از بازی به ستایش از سرخیو راموس کاپیتان رئال مادرید پرداخت.
او گفــت :تا دقیقه  55تیم برتر میدان بودیــم و کنترل توپ و میدان را در
اختیار داشتیم .میتوانستیم به دور بعد راه پیدا کنیم .با این بازی خوبی که
به نمایش گذاشتیم به آینده امیدوار شدم.
او ادامه داد :برای پیروز شــدن در این بازی بزرگ به انگیر و شور و حماسه
بیشتری نیاز داشــتیم .راموس رویای ما برای صعود را گشت .باید به رشد
خود ادامه داد و امیدوار بود .با این بازیکنان جوان آینده درخشانی در انتظار
ناپولی اســت و اطمینان دارم که در آینده حرف های بیشتری برای گفتن
خواهیم داشت.
سرمربی ناپولی در پایان سخنان خود گفت :راموس بازیکنی کالسیک است.
او تواناییهای بســیار باالیی دارد و هر وقت تیمش به او نیاز دارد در نقش
ناجی ظاهر میشــود .او در این دیدار هم نشان داد که توانایی بسیار باالیی
دارد .او معموال در طول یک فصل  8-7گل حســاس را روی ضربات ارسالی
به ثمر میرساند.

 SR7یا CR7؟

است یا این که نتوانســته در نیمه نخست
گلزنی کند .با این حال میتوان این موضوع
را از دید مثبت بررســی کرد که آبیاناریها
ل مادرید و ناپولی باعث
میتوانند در نیمــه دوم بازی را به نفع خود عملکرد سرخیو راموس در دیدار سهشنبه شب رئا 
ی لیونل مسی برابر شد او را  SR7بنامند.
به پایان برســانند .پنالت 
ل مادرید و ناپولی دو گل
والنسیا ،نیمه دوم برابر سویا ،پیروزی اخیر به نقل از آس ،سرخیو راموس در دیدار دیشب رئا 
در ویسنته کالدرون مقابل اتلتیکومادرید ،به ثمر رســاند و نقش مهمی در پیروزی تیمش داشت .مدافع مادرید زمانی
واکنش برابر رئال بتیس یا مونش گالدباخ در که گل مساوی را وارد درواز ه میزبان کرد ناپولی دیگر نتوانست بازی خوب
لیگ قهرمانان اروپا از جمله بازیهایی است خود در نیمه نخســت را به نمایش بگذارد .در نهایت تیم مادریدی توانست
سه بر یک پیروز این دیدار شود.
که بارسا به نفع خود به پایان رساند.
مطبوعات جهان پس از بازی به تمجید از مدافع اســپانیایی پرداختند که
تیتر روزنامه آرژانتینی  Oleقابل توجه بود .سایت آرژانتینی پس از پیروزی
مادرید تیتر زد»  »SR7و نوشــت :ناپولی یک بر صفر از مادرید پیش افتاد
و ممکن بود این تیم را حذف کند تا این که ســرخیو راموس در 6دقیقه دو
است که همسر و فرزند کونته هنوز در ایتالیا گل به ثمر رساند .سپس موراتا گل سوم را وارد درواز ه میزبان کرد .شاگردان
زیــدان این چنین به مرحله یک چهارم نهایی صعــود کردند .بازیکنی که
هستند و با این مربی به لندن نیامدند.
رســانههای انگلیســی خبر دادند آنتونیو در رئال مادرید همیشــه در این لحظات به تیمش کمک میکند کریستیانو
کونته قرار است به زودی قرارداد خود را با رونالدو ،گرت بیل و یا کریم بنزما نیست ،بلکه او راموس است.
چلسی تمدید کند و حضور خود را در این رونالدو در این بازی نیز نتوانست گلی به ثمر رساند تا آمار ضعیفش در این
فصل لیگ قهرمانان ادامه پیدا کند.
تیم ادامه دهد.

چلسی به زودی قرارداد کونته را تمدید میکند

