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tijdschrift The New Republic toen dat werd overgenomen door Facebookmiljonair Chris
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Filipijnse reddingswerkers hijsen een
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se uitspraken van president Duterte, en
diens vrijage met China. Op het eerste
gezicht verliep de oefening inderdaad
ingetogener dan normaal. Maar volgens
tijdschrift The Diplomat zegt dit weinig.
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Manilla, later dit jaar. – © HH
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t Syrische voetbalelftal plaatste zich onlangs voor de play-offs voor
WK 2018. Een geweldige prestatie, maar ook één met een wrange

maak, schrijft sportjournalist Steve Fainaru: ‘De harde waarheid is
het voetbal door president Assad is ingelijfd in zijn campagne van

derdrukking en terreur.’ Sterspeler Firas al-Khatib worstelt met de

ag: stel ik me wel of niet beschikbaar?
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Mark Vanhoenacker onweerstaanbaar romantisch.

Zijn favoriete verbale melding van het vliegtuig zelf
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© Peter Thom

Syrische voetbalfans met een
spandoek van president Assad bij
de WK-kwalificatiewedstrijd tegen
Zuid-Korea. – © Lai Seng Sin / Reuters
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