شنبه  5حمل 1396

3

March 25 ,2017

وکیلطرفدارشهرکسازی
سفیرآمریکادراسرائیلشد

مجلس ســنای آمریکا انتصاب دیوید فریدمن به عنوان
سفیر جدید ایاالت متحده در اسرائیل را تایید کرد.
این انتصاب بحث برانگیز دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا ،با  ۵۶رای موافــق در برابر  ۴۶رای مخالف  -که
عمدتا دموکرات بودند  -تایید شد.
آقای فریدمن  ۵۸ساله در گذشته وکیل آقای ترامپ در
حوزه ورشکستگی بوده است.
او که در مبارزات انتخاباتی سال گذشته به دونالد ترامپ
در مورد روابط آمریکا و اسرائیل مشاوره میداد ،یکی از
حامیان سرسخت شــهرک سازیهای اسرائیل در اراضی
اشغالی فلسطینیان است.
گروه البی جی اســتریت  -مســتقر در واشنگتن  -که
طرفدار اسرائیل است ولی گرایش لیبرال دارد با انتصاب
دیوید فریدمن مخالفت کرد و گفت که وی «فاقد هرگونه
اعتبار دیپلماتیک و سیاستگذاری است(».بی بی سی)

 ۲۵۰پناهجو در بحیره
مدیترانه غرق شدند

نیروهای نجات در نزدیکی ساحل لیبیا دو قایق بادی در
حال غرق شــدن را دیده اند .آنها توانسته اند پنج جسد
را از محل غرق شــدن این قایق ها پیــدا کنند .همواره
انسان های زیادی در مسیر رفتن به اروپا جان شان را از
دست می دهند.
الورا الونزا سخنگوی نهاد کمک رسان اسپانیایی موسوم
به «پــرو اکتیوا اوپن آرمس» گفت کــه این دو قایق در
فاصله  ۱۵مایلی ســاحل لیبیا دیده شده اند .به گفته این
نهاد ،احتماال این قایق ها حدود  ۲۵۰پناهجو از کشورهای
آفریقایی را حمل می کردنــد .الورا گفت« :فکر می کنم
نمی توانیم توضیحات بیشتر بدهیم؛ به جز اینکه این که
این قایق ها پر از افراد بوده اســت» .به گونه معمول در
این نوع قایق ها  ۱۲۰تا  ۱۴۰مهاجر انتقال داده می شود.
مردان جوان از آفریقا
بر بنیاد یافته های ابتدایی ،مردان غرق شده در این قایق
ها  ۱۶تا  ۲۵ساله بوده اند .از مشخصات اجساد پیدا شده
دیده می شود که آنان  ۲۴ساعت قبل جان داده بودند.
از یک شــنبه گذشــته تا حال ،ماموران نجات توانسته
اند بیش از پنج هزار تن که از آفریقا به ســوی اروپا در
حرکت بودند را بگیرند .با توجه به این رقم ،از آغاز سال
تا اکنون بیش از  ۲۱هزار مهاجر از این مسیر خطرناک به
ایتالیا رسیده اند( .دویچه وله)

حسنی مبارک آزاد شد

حسنی مبارک ،رئیس جمهوری پیشین مصر از
بازداشت آزاد شده است.
دیــروز جمعه ٤ ،حمل ( ٢٤مــارچ) ،گزارش
شد که به حســنی مبارک که از سال  ٢٠١١در
بازداشــت بوده ،اجازه داده شده به خانه خود
در شرق قاهره بازگردد و به خانوادهاش ملحق
شود .او بخش اعظم دوره بازداشت خود را به
دلیل بیماری در یک شفاخانه نظامی تحت نظر
بود.
دادســتانی کل مصر روز  ١٣مارچ با آزادی او
موافقت کرده بود.
روز  ٢مارچ ،دیوان عالی مصر اتهامات مطرح اعتراضات ضــد دولتی ســال  ٢٠١١را وارد و ارتشــاء علیه رئیس جمهوری پیشین مصر
شــده علیه آقای مبارک در ارتباط با کشته ندانســت و او را از این اتهــام تبرئه کرد .در هنوز بسته نشده اســت و او اجازه خروج از
شدن شــماری از تظاهرکنندگان در جریان عین حال ،پرونده مربوط به اتهام فساد مالی کشور را ندارد( .بی بی سی)

هشدار ترامپ به مخالفان
محافظهکار طرح بیمه درمانی

یک مقام کاخ سفید هشدار داده که در صورت
ادامه مخالفت محافظــه کاران با طرح مورد
حمایت رئیس جمهوری آمریــکا ،وی آماده
است که طرح بیمه درمانی بحث برانگیز باراک
اوباما را لغو نکند.
لغو طــرح بیمه درمانی بــاراک اوباما یکی از
مهمترین وعدههــای انتخاباتی آقای ترامپ
بوده است که آن را فاجعه بار می خواند.
دونالــد ترامپ حدود دو هفتــه پیش اعالم
کرد که از طرح بیمه درمانی پیشــنهاد شده
مذاکرات فشــرده بین دونالد ترامپ و جناح جایگزین طــرح بیمه درمانی بــاراک اوباما توسط رهبری جمهوریخواه مجلس نمایندگان
محافظــه کار حــزب جمهوریخواه بر ســر بینتیجه مانده است.
حمایت می کند( .بی بی سی)

آلمان یک انجمن اسالمی را مسدود کرد

مقامات آلمانی می گویند که آنان یک انجمن
فرهنگ اسالمی را که یک مسجد را در شهرک
کاسل آلمان مدیریت می کرد ،مسدود کردند،
زیرا به گفتۀ آنان ایــن انجمن افراطگرایی را
ترویج میکرد.
وزیر داخلۀ ایالت هســن آلمان ،پینر بیوت،

عامل حمله لندن مسلمان شده بود

در مورد عامل حمله روز چهارشنبه در لندن،
اطالعات جدیدی منتشر شده است.
به گزارش منابع پولیس ،خالد مسعود ،پنجاه و
دو ساله و عامل این حمله ،در شهر دارتفورد
واقع در استان کنت در جنوب بریتانیا متولد
شده و آدریان راسل آجائو نام داشت اما بعدا
نام خــود را تغییر داد .آخرین محل زندگی او
در منطقه وست میدلند ،واقع در شمال غرب
انگلستان بود .قبال ،نام او آدریان المز گزارش

کریم  :من برای رئال بازی
میکنم و نه رونالدو و بیل!

کریم بنزما ،مهاجم رئال مادرید مدعی شــد که او در خدمت تیم اســت نه
کس دیگر !او گفت ”:من می خواهم کــه فوتبالم را در رئال تمام کنم .هیچ
باشگاهی نیســت که مثل رئال ،آینده ام در آن روشن باشد .من در خدمت
تیم هستم ،نه رونالدو و بیل .من برای تیم بازی میکنم”.
بنزما درباره زیدان گفت ”:او به من اعتماد به نفس داده است ،میداند چطور
با بازیکنان صحبت کند و خیلی آرام است .باعث ترس و اضطراب نمیشود”.
کریم ادامه داد  :من عاشق تیم ملی فرانسه هستم و دوست دارم توضیحی
درباره اینکه چرا انتخاب نمیشوم بشــنونم.در فکرم این است که احتماال
بازیکنان بهتری نســبت به من در ترکیب هستند .خیلی ناراحتم که دعوت
نمیشوم .با وجود صحبت هایی که بعضی انجام میدهند ،من عاشق فرانسه
هســتم .میخواهم در تیم ملی حضور داشته باشم ،من جوان هستم و هنوز
انگیزه زیادی برای تیم ملی دارم”.

کاپیتان جدید
تیم ملی برازیل معرفی شد

ســرمربی تیم ملی فوتبال برازیل کاپیتان جدید تیمش برای دور سیزدهم
بازیهای مرحله انتخابی جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه را معرفی کرد.
ژوائو میرانــدا ،مدافع میانی تیم فوتبال اینتــر ،بازوبند کاپیتانی تیم ملی
ی پیش روی سلسائو برابر اروگوئه در مرحله انتخابی جام
برازیل را برای باز 
جهانی  ۲۰۱۸به بازو خواهد بست.
اینطور که پیداست تیته ،ســرمربی تیم ملی برزیل همچنان به استفاده از
سیستم چرخشــی برای تعیین کاپیتانهای تیمش عقیده دارد و از این رو
برای پنجمین بار کاپیتان تیمش را جهت فرماندهی سلسائو در زمین بازی
را تغییر داده است.
از زمــان روی کار آمدن تیته در ماه جون ســال  ،۲۰۱۶دنی آلوز (دو بار)،
فرناندینیو ،فیلیپه لوئیز ،رناتو آگوستو و میراندا (هر کدام یک بار) بازوبند
کاپیتانی تیم ملی برازیل را به بازو بســتهاند .ســیکل تغییر کاپیتانهای
سلسائو از زمانی آغاز شد که نیمار ،مهاجم بارسلونا پس از قهرمانی برازیل
در المپیک اعــام کرد دیگر نمیخواهد کاپیتــان دائمی تیم ملی فوتبال
کشــورش باشــد و تیته هم اعالم کرد که میخواهد افتخار بستن بازوبند
کاپیتانی برازیل را میان تمام بازیکنانش تقسیم کنم.
میراندا اولین کاپیتان تیم تحــت هدایت تیته بود که در پیروزی  ۳بر صفر
این تیم برابر اکوادور در ماه سپتامبر بازوبند کاپیتانی را به بازویش بست.

مورینیو :شخصیت زالتان
کامال به کار ما آمده است

یونایتد قصد دارد که جایگاه ســابقش در لیگ برتــر را که پس از جدایی
فرگوســن از دست داده ،با مورینیو دوباره به دست آورد .منچستر در حال
حاضر در رده پنجم قرار دارند و در تالش هســتند که سهمیه چمپیونزلیگ
کسب کنند .حال مورینیو از لزوم حضور فردی مثل زالتان در تیمش صحبت
کرد.او گفت ”:منچستریونایتد دیگر شخصیت بزرگی در تیمش مثل رایان
گیگز ،پل اســکولز یا روی کین نداشت .وین رونی و مایکل کریک بودند که
آخرین چهره ها از آن نسل هستند و یک گروه جدید از بازیکنان که در حال
هماهنگی هســتند .برای همین است که حضور بازیکنی مثل زالتان خیلی
مهم است .در این تیم ،بدون اینکه انگلیســی باشد ،بدون اینکه فرهنگ
باشگاه را بداند ،شخصیت او کامال به کار ما آمده است”.

پنجشنبه گذشــته گفت که انجمن فرهنگ
اسالمی المدینه به دلیلی مسدود شد که امام
آن بار بار در خطبه های نماز خواهان کشتار
«کفار» شده است.
برخی از مسلمانان تندرو ،پیروان سایر ادیان
به شمول ادیان سماوی را کافر تلقی می کنند.

خبرگزاری آسوشــیتد پرس گزارش می دهد
که تحقیقات مقامات همچنین تایید می کند
که چندیــن عضو این انجمن آلمان را به قصد
ســوریه ترک کرده اند تا با جنگجویان گروه
دولت اســامی یا داعــش بپیوندند( .صدای
آمریکا)

شده و گفته شده بود که او اسامی مختلفی را
به کار برده است.
خالد مسعود دارای ســابقه کیفری بوده و از
جملــه به جرم ضرب و شــتم ،ایراد جراحت
شدید بدنی ،حمل اســلحه سرد و اخالل در
نظم عمومی بازداشــت و محکوم شــده بود.
ســابقه اولین محکومیت او به جرم خسارت
عمد به اموال به نوامبر سال  ١٩٨٣باز میگردد عمومی در سال  ٢٠٠٣مربوط میشود( .بی بی
و آخریــن مورد نیز به حمــل چاقو در اماکن سی)

لوپن خواستار همکاری
فرانسه و روسیه علیه جهانی شدن
و بنیادگرایی اسالمی شد

نامــزد راســتگرای انتخابات ریاســت
جمهوری فرانسه خواستار روابط نزدیکتر
با روسیه شده است.
دیروز جمعــه ٤ ،حمل ( ٢٤مارچ) ،مارین
لوپن ،رهبر حزب جبهه ملی فرانســه ،در
دیدار با ویاکسالو وولودین ،رئیس دومای
دولتی  -مجلس سفالی پارلمان روسیه -
در مسکو ،خواستار روابط نزدیک بین دو
کشور و لغو تحریمهای اتحادیه اروپا علیه
روسیه شد.
به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس،
خانم لوپن گفت که تحکیم روابط دو کشور
به خصوص در مبارزه با روند جهانی شدن
و مقابله با بنیادگرایی اسالمی الزم است.
وی گفت هیچ دلیل منطقی برای «نگرش
خصومت آمیز» فعلی فرانســه نسبت به

تعداد سرباز روسی در درگیری
باشورشیانچچنیکشتهشدند

مقامات روسیه می گویند در حمله شبه
نظامیان به پایــگاه نظامی گارد ملی این
کشور در جمهوری خودمختار چچن شش
تن از سربازان این گارد کشته شده اند.
کمیته مبارزه با تروریســم روسیه گفته
اســت همه مهاجمان هم از پای درآمده
اند.

ایــن کمیته می گوید دیــروز جمعه ۲۴
مارچ حدود ســاعت  ٢بامــداد به وقت
مسکو تعدادی شبه نظامی به این پایگاه
در منطقه «نائورسکی» حمله کردند.
به گفته این کمیته مهاجمان با استفاده از
هوای مه آلود تالش کردند وارد شهرک
نظامیان شــوند اما نظامیــان آن هارا
مشاهده کردند.
در بیانیــه کمیته مبارزه با تروریســم
روسیه آمده است که مهاجمان به سالح
و مهمات نظامی مجهــز بودند و دو نفر
از آنها کمربندهــای انتحاری غیرواقعی
داشته اند( .بی بی سی)

ســازمان امــدادی کاریتــاس اتریش
می گویــد که در آینده همواره شــمار
بیشــتر مهاجرین به صورت داوطلبانه
به کشــورهای زادگاه شان برمی گردند.
ســوبوتکا ،وزیر داخله اتریش نیز گفت
که تالش ها در ایــن زمینه تقویت می
یابد.
برنــد وختر ،دبیرکل ســازمان امدادی
کریتاس اتریش به خبرگزاری «کتپرس»
گفت کــه تبلیغات تهاجمــی حکومت
اتریش برای بازگشت مهاجرین «احتماالً
در کوتاه مدت به خوبی موثر بوده است».
ولفگانگ ســوبوتکا ،وزیر داخله اتریش

به روز چهارشنبه اعالم کرد که تالش ها
در این مورد تقویت می یابد تا مهاجرین
به برگشت داوطلبانه به کشورهای شان
تشویق شوند.
او افزود که تا ســال  ۲۰۱۹باید  ۵۰هزار
مهاجــر کــه دورنمای مانــدن در این
کشــور را ندارند ،درصورت رد تقاضای
پناهندگی شــان ،اتریش را ترک کنند.
 ۱۰۰۰مهاجر عودت کننده در دور اول باید
با  ۱۰۰۰یورو مــورد حمایت قرار گیرند.
افزون برآن باید بیشــتر از زمان حاضر،
درباره یک گزینه برگشت داوطلبانه آنها
معلومات داده شود( .دویچه وله)

نخستین برد تیم ملی فوتبال افغانستان
در سال  ۹۶رقم خورد

تیم ملی فوتبــال افغانســتان که برای
برپایی اردوگاه تمرینی در شــهر دوحه
پایتخت قطر بســر می برد  ،پنجشــنبه
گذشــته در دیداری تدارکاتی تیم ملی
فوتبال سینگاپور را شکست داد .
شــاگردان اوتو فیستر در این بازی دو بار

توسط شریف محمد در دقیقه  ۵و مصطفی
آزاد زوی در دقیقه  ۵۱دروازه حریف را باز
کردند و یک بار هم سینگاپوری ها موفق
به گلزنی شدند .
به این ترتیب اولین بازی ســال  ۹۶تیم
ملی افغانستان که اتفاقا نخستین مسابقه

این تیــم تحت هدایت مربــی گری اوتو
فیستر هم می باشد  ،با برد پایان یافت .
تیم ملی فوتبال افغانســتان ظهر دیروز
جمعه قطر را به مقصد دوشــنبه پایتخت
تاجکســتان ترک کردند تا در روز هشتم
حمــل میزبان تیــم ویتنام باشــد  .این
مسابقه در چارچوب رقابت های مقدماتی
جام ملت های آسیا برگزار خواهد شد .
ترکیــب افغانســتان در بــازی مقابل
سینگاپور :
دروازه بان :ویس عزیزی
دفاع :حسن امین -شریف محمد _ کنشکا
طاهر _ میالد انتظار
خط دفــاع میانی :اباســین علی خیل _
فرشاد نور
خــط میانی :امیــد پوپــل زی _ فیصل
شایسته _ نوراهلل امیری
خط حمله :خیبر امانی

افغانستان قهرمان مسابقات کرکت
بیست آوره با ایرلند شد

مسابقات یک روزه بین المللی که با میزبانی
افغانستان در ورزشگاه کرکت گریتر نویدا
هندوســتان راه اندازی گردیــده بود ،به
قهرمانی ملی پوشان کرکت کشور به پایان
رسید.
بازی نهایی را ملی پوشــان کرکت ایرلند
با بیتنگ آغاز نمود .ایشــان در  ۴۸،۱آور
مسابقه با از دســت دادن تمام بازیکنان به
تیم ملی افغانستان هدف  ۲۳۰دوش را تعین
نمود.
از جمع بالران تیم ملی افغان راشــد خان
ارمان  ،۴فرید ملــک  ،۳دولت زدران  ۲و
گلبدین نایــب یک بازیکن تیم حریف را از
میدان اخراج نمود.
ملی پوشــان کرکت کشور هدف داده شده
را در  ۴۸،۴آور مســابقه با از دست دادن
 ۳بازیکن کســب کرد و قهرمان سلســلۀ
مســابقات گردید که از جمع ایشان رحمت
شاه  ۱۰۸و ســمیع اهلل شینواری  ۶۲دوش
ساخت.

در مراســم اختتامیه داکتر عبداهلل عبداهلل
رئیس اجراییه جمهوری اسالمی افغانستان،
شکراهلل عاطف مشعل رئیس عمومی کرکت
بورد افغانســتان ،شیدا محمد ابدالی سفیر
افغانســتان در هند ،اعضای ولسی جرگه،
سفیر اســبق هند در افغانســتان و سایر
عالقمندان کرکت اشتراک داشتند.
رحمت شــاه بازیکن برتر مسابقه شناخته

شد .درحالیکه پاول سترلینگ بازیکن تیم
ایرلند بازیکن برتر سلسلۀ مسابقات ،راشد
ارمان بالر برتر مسابقات و پاول سترلینگ
بیتسمین برتر مسابقات شناخته شد.
قرار اســت تیم ملی به تاریــخ  ۲۸مارچ
ســال روان میالدی یک مسابقه از سلسلۀ
مسابقات انترکانتیننتل کپ را در برابر تیم
ملی ایرلند به انجام برساند.

ندیم امیری در آستانه پیوستن به اتلتیکو مادرید

به گزارش رســانه های آلمانی  ،باشــگاه
هوفنهایــم آلمــان که ندیــم امیری در
آن بازی مــی کند  ،پیشــنهاد خوبی از
اتلتیکومادرید اسپانیا دریافت کرده است
 .امیری که  ۲۰ســال عمر دارد  ،در فصل
روان یکی از بازیکنان موفق بوندســلیگا
بوده است  .او یک هافبک تهاجمی است.
بــازی های او در ترکیــب هوفن هایم به
قدری خوب بوده است که اتلتیکو مادرید

حاضر اســت برای جذب وی  ۱۵میلیون
یورو هزینــه کند .تنها یک ســال قبل،

روســیه وجود ندارد و این رویکرد قطعا
سازنده نیست.
مارین لوپن همچنیــن مخالفت خود را با
تحریم اتحادیه اروپا علیه روســیه ابراز
داشــت .این تحریمها شامل محدودیت
هایــی در زمینه تجارت و ســفر برخی
مقامات و شــهروندان روسی است و در
واکنش به سیاست دولت والدیمیر پوتین،
رئیس جمهوری روسیه در مورد اوکراین
به اجرا گذاشته است( .بی بی سی)

هوفن هایم پیشــنهاد  ۱۳میلیون یورویی
الیپزیش برای امیری را رد کرده بود ولی
حاال شرایط کامال متفاوت است.
امیری تا جون  ۲۰۱۸با هوفن هایم قرارداد
دارد و اگر آن را تمدید نکند ،یک ســال
بعد به عنوان بازیکن آزاد می تواند به هر
تیمی که می خواهــد بپیوندد.ندیم برای
تیم زیر  ۲۱ساله های آلمان نیز به میدان
رفته است.

کاریتاس در اتریش روی بازگشت
داوطلبانهمهاجرینحسابمیکند

ژاکا :رسانه ها مرا احمق
معرفی کردند !

ژاکا سال گذشــته با هزینه  ۳۵میلیون پاوند از مونشن گالدباخ به آرسنال
آمد و در  ۳۳بازی توانسته  ۳گل نیز به ثمر برساند؛
خیلی از کارشناســان معتقدند که آرسنال با جذب این فوتبالیست مرتکب
اشتباه شده و برعکس ،چلسی با جذب کانته ،بهترین خرید ممکن را داشته
اســت .و متاســفانه نمایش ضعیف ژاکا در دو شکست  ۱-۵آرسنال مقابل
بایرن نیز مزید بر علت شده است.
ژاکا در واکنش به این انتقادات گفــت «:چیزی که مرا اذیت می کند منبع
انتقادات و این که از کجا می آیند اســت .این انتقادات از باشگاهی که در
آن هستم نمی آیند و منبع اش کسانی هســتند که من یا آرسنال را نمی
شناســند .افرادی که اصال نمی دانند من چطور بازی می کنم به من حمله
کرده اند تا من را احمق نشان دهند .رسانه ها چنین تصویری از من ساخته
اند ،اما از ونگر تشکر می کنم چون همواره به من اعتماد به نفس خوبی داده
است».

باشگاهبارسلونا
توسط یوفا جریمه شد

بارســلونا موفق شده بود با نتیجه  ۱-۶بر پاری ســن ژرمن پیروز شود و
ضمن جبران شکست  ۰-۴دور رفت ،مجوز حضور در یک چهارم پایانی لیگ
قهرمانان را نیز کسب کند.
گل دقیقه  ۹۶به شکل معجزه زده شد و باعث شد تا بازیکنان ،اعضای کادر
فنی و بسیاری از هواداران این تیم از خود بی خود شده و شاهد صحنه های
عجیبی در زمین بودیم .در این بین ،گروهی از هواداران بارســا وارد زمین
شدند تا این پیروزی را جشن بگیرند و در واقع همین اتفاق منجر به جریمه
شدن بارسا توسط کمیته انضباطی یوفا شد.
باشگاه بارسلونا به خاطر ورود تماشاگران به زمین و رفتار نامناسب ۱۹ ،هزار
یورو جریمه شد .بازیکنان بارســلونا در این دیدار پنج کارت زرد دریافت
کردند .جرارد پیکه ،سرخیو بوسکتس ،ایوان راکیتیچ ،نیمار و لوییس سوارز
در این بازی اخطار گرفتند.
بر اساس قوانین یوفا تیمی که پنج کارت زرد و یا بیشتر در یک بازی اروپایی
دریافت کند ،با جریمه نقدی رو به رو خواهد شد.

پیشنهاد دیوانه کننده
منچستریونایتدبرای
خرید امباپه

در روزهای اخیر اخبار زیادی در مورد بازیکن جوان تیم موناکو منتشر کرده
است .شنیده میشود باشگاه منچســتریونایتد دو بار پیشنهاد برای خرید
امباپه داده که هر دوبار هم توسط باشگاه فرانسوی رد شده است.
طبق گزارشات باشگاه منچستریونایتد بار اول  ۸۰میلیون یورو و در بار دوم
 ۱۱۰میلیون یورو برای خرید امباپه پیشــنهاد داده است .البته طبق گزارش
روزنامه اکیپ فرانسه هنوز قیمت مشخصی برای این بازیکن  ۱۸ساله در نظر
گرفته نشده و این پیشنهادها به صورت رسمی ارائه نشده است.
باید دید سرانجام این پدیده فرانسوی در تابستان پیش رو راهی کدام تیم
خواهد شد .تنها چیزی که مشخص است ،اینکه انتقال این بازیکن ملی پوش
چندان ارزان نخواهد بود.

