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النینیو امنیت غذایی و جان میلیونها نفر را تهدید میکند
 ١۵درصد کمتر از میزان عادی بوده و پیشبینی میشود
که برازیل و استرالیا هم با کمبود بارندگی مواجه شوند.
با ادامه خشکسالی و جاری شدن سیل در نقاط مختلف
جهان ،سازمانهای امدادرسانی بینالمللی گفتهاند که
حدود  ٣١میلیون نفر در آفریقا دچــار ناامنی غذایی
خواهند شــد که به مراتب بیش از آمار ســال گذشته
است .بیش از ده میلیون نفر از این تعداد از مردم اتیوپیا
خواهند بود.
در بریتانیا ،وزارت توســعه بینالمللی گفته است که در
نظر دارد از دو میلیون و ششصد هزار نفر از جمله یکصد
و بیست هزار کودک گرفتار سوء تغذیه حمایت به عمل
آورد .این وزارتخانه افزوده است که از ماه آینده ،کمک
غذایی و پولی در اختیار هشت میلیون نفر قرار خواهد
داد.
نیک هرد ،وزیر توســعه بینالمللی بریتانیا گفته است
کــه «اگر ما فورا بــرای مقابله با آثــار ال نینیو اقدام
نکنیم ،مردم آســیبپذیر در جهان را به حال خود رها
کردهایم(».بی بی سی)

به گفته سازمان های امدادرسانی ،چرخه آب و هوایی
ناشی از نیرومندترین النینیو ،در سال  ٢٠١۶باعث بروز
خشکسالی در بعضی نقاط جهان و جاری شدن سیل در
نقاط دیگری میشــود و ممکن است میلیونها نفر را با
خطر گرسنگی و بیماری مواجه کند.
بحران کمبود مواد غذایی در ماه فبروری ســال جاری
به اوج خود میرسد و به خصوص شماری از کشورهای
آفریقایی را به شدت در معرض آسیب قرار میدهد.
کشــورهای حوزه دریای کارائیب و آفریقای مرکزی و
جنوبی نیز طی شش ماه پس از آن با خطر قحطی مواجه
میشوند.
این پدیده ادواری کــه معموال باعث افزایش دمای کره
زمین شــده و تغییرات غیرعادی هوایی را در پی دارد،
در سال جاری با شدتی کمسابقه بروز کرده است.
به گفته کارشناســان ،در ســال جاری ،بســیاری از
کشورهای استوایی با کاهشــی تا حد  ٢٠تا  ٣٠درصد
در بارش باران روبرو بودهاند و در اندونزیا ،خشکسالی
بیسابقهای بروز کرده است .در هند ،بارش باران حدود

دونالد ترامپ:

ایاالت متحدۀ امریکا:

روسیه اهداف ملکی را
در سوریه بمباران می کند

واشنگتن از کشــته شدن افراد ملکی در
ســوریه ابراز نگرانی کرد .سازمان های
مدافع حقوق بشر تا حال چند بار روسیه
را متهم ســاخته اند که در حمالت هوایی
خود در سوریه ،شفاخانه ها ،مکاتب و بازار
ها را هدف قرار داده است.
مارک تونر معاون سخنگوی وزیر خارجۀ
ایــاالت متحدۀ امریکا در واشــنگتن از
«کشته شــدن صد ها فرد ملکی» سخن
گفته اســت .به قول تونر در ماه اکتوبر و
نیمۀ اول ماه نوامبر بیشــتر از  ۱۳۰هزار
سوریایی آواره شده اند ،که اکثریت آنها
به خاطر حمالت روســیه از مناطق شان
فرار کرده اند.
مارک تونر همچنان از یک صحبت تلفونی
جان کیری وزیر خارجــۀ ایاالت متحدۀ
امریکا با ســرگئی الوروف همتای روسی
اش خبر داده است که در آن جان کیری

هفتهای دو میلیون دالر خرج
تبلیغات میکنم

گویا از این اقدامات روســیه ابراز نگرانی
کرده است.
سازمان های مدافع حقوق بشر ،امنیستی
انترنشــل یا ســازمان عفو بین الملل و
سازمان دیده بان حقوق بشر ،و همچنان
فعاالن ســوریایی چندی پیش روسیه را
متهم ســاخته بودند که با حمالت هوایی
خود در سوریه صد ها فرد ملکی را در این
کشور درگیر جنگ داخلی کشته است.
کاخ کرملین در برابر این اتهام با خویشتن
داری واکنش نشــان داده اســت .یک
ســخنگوی کرملین گفته است که مسکو
هیچ معلوماتی در دســت نــدارد که آیا
اظهارات ســازمان عفو بین الملل مورد
اعتبار اند ،یا خیر .کرملین همچنان اندکی
پیش از عید کریســمس اظهار داشت که
وزارت دفاع روسیه این گزارش را پیگیری
خواهد کرد( .دویچه وله)

هانسن :دوومیدانیکاران روسیه
المپیک را از دست میدهند

رییس اتحادیه دوومیدانی اروپا پیش بینی کرد لغو محرومیت زود هنگامی
برای ورزشکاران روسیه وجود ندارد و آنها به احتمال فراوان نمیتوانند در
المپیک ریو حاضر شوند.
به نقل از  ،inside the gamesفدراسیون جهانی دوومیدانی ماه گذشته و
پس از اظهارهای افشاگرایانه مبنی بر دوپینگی که با حمایت اسپانسرهای
دولتی انجام شده بود ،روسیه را با محرومیت روبهرو کرد.
با وجود اینکه برخی از شــرایطی که ورزشکاران روسیه برای بازگشت به
میادین ورزشــی ملزم به انجام آن هستند ،اعالم شده اما هیچ بازه زمانی
برای آن در نظر گرفته نشده و مشــخص نیست این محرومیت تا قبل از
المپیک به پایان میرسد یا خیر.
اسوین آرنه هانسن در اینباره اظهار کرد :آنها باید شروطی که برای رفع
محرومیت برایشان در نظر گرفته را انجام بدهند اما مطمئن نیستم تا قبل
المپیک زمان کافی برای انجامش داشته باشند .بعید میدانم آنها بتوانند
در المپیک شرکت کنند.
نخســتین گزارش خود را برای فدراســیون جهانی در ماه مارس ارسال
میکنیــم و آنها باید تــاش زیادی انجام بدهند .روسهــا باید از نظر
فرهنگی تغییر کنند و از شر تمام افراد اطراف خود راحت شوند . .سیستم
این کشــور به گونه ای بود که هر چه مدال بیشتری کسب می شد ،حقوق
بیشــتری هم داده میشد و این مســائل باید تغییر کند .اطمینان دارم
در روسیه کسانی هســتند که در این راستا تالش کنند .اعضای کنسول
 IAAFبا اکثریت قاطــع آرا ( ،)1-22رای به محرومیت دوومیدانی کاران
روسیه دادند.
این کشــور اگر میخواهــد در دوومیدانی المپیک حاضر باشــد ،باید
خواســتههای وادا و همچنین کمیته ضددوپینگ فدراســیون جهانی را
محقق کند .وادا اعالم کرده است که روسیه تا قبل از بازدید از این کشور
در دهم ژانویه باید یک خانهتکانی اساسی بکند.

ونگر :جنوری سرمان شلوغ است

دونالــد ترامــپ ،یکــی از داوطلبان نامــزدی از
حــزب جمهوریخواه بــرای انتخابات ســال آینده
ریاســتجمهوری آمریکا میگوید کــه هفتهای دو
میلیون دالر خرج تبلیغات انتخاباتی خود خواهد کرد.
آقای ترامپ گفته اســت که میزان تبلیغات خود در

آیووا ،نیوهمپشــایر و کارولینای جنوبی را افزایش
خواهد داد .این سه ایالت پیش از دیگر ایالتها رای
میدهند و پیروزی در آنها میتواند زمینهساز پیروزی
برای کسب نامزدی حزب شود.
آقای ترامپ گفته اســت که بیشــتر از سایر رقبای
جمهوریخواه خود هزینه خواهد کرد.
انتخابــات مقدماتی بــرای برگزیــدن نامزد حزب
جمهوریخواه از فبروری سال  ۲۰۱۶شروع میشود.
آقــای ترامپ که ثروتش بر هفــت میلیارد دالر بالغ
میشود ،گفته اســت که هزینه تبلیغاتش را خودش
میپردازد و به همین رو متکی به پول دیگران نیست.
آقای ترامپ با اظهارات خود بارها جنجالساز شده و
انتقادهایی را بر انگیخته است.
دونالد ترامپ سابقه فعالیت سیاســی ندارد ،اما در
نظرسنجیها با اختالف باالیی از سایر رقبای خود در
حزب جمهوریخواه جلو است( .بی بی سی)

خط تلفن اضطراری بین
دولتهای جمهوری خلق چین و
تایوان راهاندازی شد

در راســتای کاهش تنش تاریخی بین
جمهــوری خلق چین و تایــوان ،برای
نخســتین بار بین دو کشور خط تلفن
اضطراری راهاندازی شده است.
صبح چهارشنبه ۹ ،جدی ( ۳۰دسامبر)،
خط تلفن ویژهای برای تماس بین مقامات
ارشــد جمهوری خلق چین و تایوان راه
اندازی شــد و به گفته سخنگوی وزارت
خارجه جمهوری خلــق چین ،مدیرکل
دفتر امور تایوان در این کشــور و رئیس
شورای امور ســرزمین اصلی چین در
دولت تایوان با مبادله پیامهای تبریک به
مناسبت فرا رسیدن سال نو میالدی این
خط را افتتاح کردند.
براساس این گزارش ،این دو نفر «از این
فرصت برای تقدیر از پیشرفتهایی که
طی یک سال گذشــته در کاهش تنش
و بهبود روابط دوجانبه به دســت آمده
استفاده کردند ».شورای امور سرزمین

اصلی چین در تایــوان هم آغاز به کار
این خط تلفنی را تایید کرده اما جزئیات
بیشتری در این مورد نداده است.
ایجاد این خط تلفن نتیجه توافق بین
مــا یینگ-ژئو و شــی جین-پینگ،
رئیسان جمهوری تایوان و چین است
که در ماه نوامبر در حاشــیه اجالس
سران کشــورهای منطقه در سنگاپور
با یکدیگر دیدار کردند .دیدار رهبران
جمهوری خلق چین و تایوان نخستین
دیدار بین رهبران حکومت کمونیستی
خلق چین و حکومــت تایوان از زمان
جدایی دو بخش چیــن در حدود ۶۶
سال پیش بود.
در پایان این دیدار دستیابی به توافقی
رسمی اعالم نشد زیرا سیاست رسمی
هر دو طرف نفی موجودیت طرف مقابل
به عنوان یک کشور مستقل و تاکید بر
حق حاکمیت بر آن است( .بی بی سی)

شهزاد محمدی ،تیم کریکت افغانستان را
در برابر زیمبابوه به پیروزی رساند

تیم ملــی کریکت افغانســتان در دومین
بازی پنج مســابقه یــک روزه کریکت در
برابر زیمبابوه که روز ســه شنبه به میزبانی
افغانســتان در امارات متحده عربی برگزار
شد ،به پیروزی رسید.
تیم افغانســتان بازی جذابــی را در برابر
زیمبابوه از خود به نمایش گذاشت.
ابتدا تیــم زیمبابوه پرتاب توپ را آغاز کرد
و با از دســت دادن  ۷بازیکن  ۲۵۳امتیاز
بدست آورد و برای افغانستان هدف  ۲۵۴را
تعیین کرد.
محمد نبی و روشان بارکزی از تیم افغانستان
هر یک دو بازیکن تیم رقیب را سوختاندند.

دولــت زدران ســه بازیکــن زیمبابوه را
ســوختاندند .او ســومین بازیکن کریکت
افغانستان است که در بازی های یک روزه
کریکت در ســطح جهان  ۵۰امتیاز بدست
آورده است.
بهترین بازی را برای زیمبابــوه ،پیتر مور
انجام داد که با پرتــاب  ۵۱توپ ۵۰ ،امتیاز
برای تیمش بدست آورد.
در اوایل بازی چنین به نظر میرســید که
بازیکنان افغانســتان نتوانند ،هدف تعیین
شــده را به آسانی بدست بیاورند اما حضور
شــهزاد محمدی در بازی برای افغانستان
بسیار مفید ثابت شد.

بازیکنان افغانستان توانستند هدف تعیین
شده ( ۱۵۴امتیاز) را در  ۴۸دور و با از دست
دادن  ۶بازیکن ،بدســت بیاورند که در این
میان شــهزاد محمدی  ۱۳۱امتیاز را برای
افغانستان کسب کرد.
به همین ترتیب محمد نبی عیســیخیل
 ،۳۳نور علی زدران  ۳۱و میرویس اشــرف
 ۲۶امتیاز را برای تیم افغانستان به ارمغان
آوردند.
تا کسب امتیاز مورد نظر ،هنوز چهار بازیکن
تیم افغانستان باقی مانده بود .بازی اول این
دور مسابقات یک روزه در برابر زیمبابوه را
نیز افغانستان برده بود( .بی بی سی)

خداحافظی بهترین گلزن جهان از فوتبال

ســرمربی آرسنال اعالم کرد در نقل و انتقالهای جنوری بازیکنان زیادی
میخرد.
به نقل از ســاکرنت ،در حالی که تا آغاز پنجره نقل و انتقالهای زمستانی
تنها دو روز باقی مانده است ،تیمها خودشان را برای خرید بازیکنان مورد
نیاز آماده میکنند.
برخی از منابع خبری اعالم کردند آرســنال به دنبال خرید محمد الننی،
هافبک مصری بازل ســوییس اســت .این تیم با وجود بازیکنان آسیب
دیدهای چون فرانسیس کوکولین ،سانتی کاسورال و جک ویلشر ،در خط
میانی با مشکالتی روبهرو شده است.
آرســن ونگر در این زمینه گفت :نمیتوانم چیزی در مورد اینکه در نقل و
انتقالها چه کار میکنیم ،حرفی بزنم .هنوز هیچ چیز نهایی نشده است.
بدون شــک جنوری شلوغی خواهیم داشت .از این مساله مطمئن هستم.
میدانم که با کمبود بازیکن مواجهیم.
سرمربی فرانسوی آرسنال در مورد شــرایط متیو دبوشی ،مدافع راست
فرانسوی که با درخشش هکتور بلرین به حاشیه رانده شده نیز گفت :اگر
بخواهد در تیم ما بماند ،اســتقبال میکنیم اما هیچکس را هم به زور نگه
نمیداریم.
دبوشی در سال  2014از نیوکاسل به آرسنال پیوست اما تاکنون تنها در 12
بازی برای توپچیها به میدان رفته است.

صدها پناهجو به دلیل
جعل هویت دوباره به
سلوانیا فرستاده شدند

فوتبالیســت زن آمریکایی که عنواندار
بهترین گلزن ملی در جهان است از فوتبال
خداحافظی کرد.
«مری ابیگیل وامبــاک» (Mary Abigail
 )«Abby» Wambachکاپیتــان تیم ملی
فوتبال زنان آمریکا کــه از حدود یک ماه
پیش صحبت هایی مبنی بر خداحافظی اش
از فوتبال شنیده میشد  16دسامبر آخرین
بازی خود را انجام داد و به طور رســمی از
فوتبال خداحافظی کرد.
وامباک که متولد  1980در شــهر روچستر
نیویورک آمریکا است اولین بازی ملی خود
را برای تیم ملی آمریکا در سال  2001انجام

داد .او در  15سال حضورش در تیم ملی این
کشور  255بازی انجام داد و  184گل نیز به
ثمر رساند .او عالوه بر این که بهترین گلزن
فوتبال ملی زنان است با این میزان گل زده
بهترین گلزن فوتبال در بخش مردان و زنان
است .بهترین گلزن ملی مردان جهان ،علی
دایی با  109گل ملی است.
او همــراه با تیم ملی آمریــکا در جامهای
جهانی  2011 ،2007 ،2003و  2015شــرکت
کرد اما تنها در آخرین دوره حضورش با تیم
ملی آمریکا اولین قهرمانیاش در جهان را
جشن گرفت.
او در جام جهانی  25بازی انجام داد و  14گل

هم به ثمر رساند.
«وامباک» در المپیکهای  2004آتن و 2012
لندن نیز حاضر بود و موفق شــد در هر دو
المپیک به مدال طال برسد .او المپیک 2008
پکینگ را به خاطر شکســتگی پا از دست
داد.
کاپیتان تیم ملی فوتبــال زنان آمریکا در
ســال  2012موفق شــد به عنوان بهترین
بازیکن زن جهان برســد تا بعد از  10سال
اولین زن فوتبالیست آمریکایی شود که به
این عنوان میرسد.
او به انتخاب مجله تایم در می  2015یکی از
 100چهره تاثیرگذار جهان لقب گرفت.

بیش از  400پناهجو که در تالش عبور مرز سلوانیا به اتریش
بودند دوباره برگشتانده شــدند .این افراد گفته بودند که
اتباع افغانستان و سوریه هستند .اما بعد ها روشن شد که
آنها پناهجویان این دو کشور نیستند.
رسانه های اتریش و اســلوانیا گزارش داده اند که پولیس
در هفته گذشته پاسگاهی را به هدف تثیبت زبان و هویت
پناهجویان در ایالت کرنتن اتریش ایجاد کرده اند.
پولیس محلی این منطقه گفته اســت که از شنبه گذشته
شــماری پناهجویان که خود را اتباع افغانستان و سوریه
بــرای عبور از مرز معرفی کرده بودند دوباره برگشــتانده
شدند.
راینر دیونیسو ســخنگوی پولیس منطقه کرنتن به رسانه
دولتی (او آر اف) اتریش به روز سه شنبه گفت« :بیشترین
این افراد گفته بودند که آنها از ســوریه هستند ،اما پس از
محاوره کوتاه دیده شــد که آنان اتباع مناطقی که مدعی
آن بودند ،نیستند ».به بیان او« :زبان و لهجه آنان مطابقت
نداشــت و آنان هیچ معلوماتی در خصوص چنین کشور ها
ارائه نتوانستند.
بدین لحاظ هویت آنان روشن نبود و ما با هویت نامشخص
نمی توانیم اجازه ورود را برای شان بدهیم .ما مجبور بودیم
که آنان را به سلوانیا دوباره بفرستیم ،جایی که بررسی های
دیگر انجام شوند».
بر بنیاد گزارش خبرگزاری (اس تی ای) ســلوانیا نیروهای
مرزی اتریش  413پناهجو را از روز شنبه تا حال دوباره به
این کشور فرســتاده اند .اما بوستیان سیفیک وزیر داخله
سلوانیا به روز سه شنبه گفت که پس از آن ،نصف این افراد
اجازه ورود به اتریش را دریافت کردند( .دویچه وله)

راکتهای سپاه به نزدیکی
ناو هواپیمابر آمریکایی
شلیک شد

مقام هــای نظامی آمریــکا می گویند که اعضای ســپاه
پاسداران ایران راکت هایی را به نزدیکی ناو هواپیمابر هری
ترومن و سایر کشتی های جنگی شلیک کرده اند.
به گفته آنها این حادثه روز شنبه هنگام ورود کشتی های
جنگی به خلیج فارس روی داد که آن را اقدامی «بســیار
تحریک آمیز» توصیف کردند.
ابتدا شبکه ان بی سی آمریکا به نقل از مقام های نظامی که
از آنها نام برده نشد گزارش داد که سپاه پاسداران مشغول
انجام یک رزمایش با مهمات واقعی بودند که ناو ترومن در
فاصله  ۱۵۰۰متری شاهد سقوط یک راکت در آب بود.
براســاس گزارش ان بی سی راکت ها مستقیما به سوی ناو
هواپیمابر یا سایر کشتی های اطراف آن شلیک نشده بود.
کایل رینز ســخنگوی فرماندهی مرکــزی آمریکا بعدا به
رســانه های بین المللی از جمله رویترز گفت که چند قایق
یا کشتی ســپاه راکت هایی به نزدیکی ناوها و چند کشتی
تجاری درحال عبور شلیک کردند که «فقط  ۲۳دقیقه پس
از صدور اطالعیه ای» در این مورد بود.
او به خبرگزاری رویترز گفت« :این اقدامات بسیار تحریک
آمیز ،خطرناک ،و غیرحرفه ای است و تعهد ایران به امنیت
این گذرگاه مهم آبی در تجارت بین المللی را زیر سوال می
برد( ».بی بی سی)

رئال مادرید بدون راموس
بهتر نتیجه میگیرد

بر اساس آمار منتشر شــده ،رئال مادرید در نبود کاپیتانش نتایج بهتری
کسب کرده است .به نقل از مارکا ،رئال مادرید در این فصل به علت کسب
نکردن نتایج درخشان ،مورد انتقادات زیادی قرار گرفته است.
یکی از دالیل این اتفاق ،آسیبدیدگیهای فراوان راموس تا اینجای فصل
بوده است اما گاهی اوقات رئال در نبود بازیکن تاثیرگذارش ،نتایج بهتری
گرفته است .آمارها نشان میدهد این تیم در نبود سرخیو راموس در این
فصل تا به حال شکست نخورده است 10 .پیروزی و یک تساوی نتایج رئال
در نبود این مدافع بوده است .آلوارو آربلوا ،بیشترین پیروزی را به همراه
مادرید در این چند سال کسب کرده است .او پیش از  100بازی انجام داده
است و  74درصد بازیها را با برد پشت سر گذاشته است .پس از او ،ایسکو
با  73.8درصد قرار گرفته است و کریستیانو رونالدو با  73.5بعد از او جای
دارد .پهپه ،کریم بنزما ،رافائل واران ،مارسلو و گرت بیل هم با بیش از 70
درصد پیروزی ،در رتبههای بعدی قرار دارند .رئال در حضور لوکا مودریچ،
 69درصد بازیها را بدون شکست پشت سر گذاشته است.

مرگ سنگربان سابق تیم ملی چک
بر اثر سکته قلبی

سنگربان ســابق تیم ملی فوتبال چک در سن  47سالگی و بر اثر سکته
قلبی جان خود را از دســت داد .او ســابقه حضور در تیم های نیوکاسل،
وستهام ،پورتموث و شفیلد را داشت .به نقل از رویترز ،جهان فوتبال قبل
از پایان ســال  2015یک حادثه تلخ و دور از انتظار دیگر هم داشت و آن
مرگ سنگربان ســابق تیم ملی فوتبال چک و نیوکاسل است .چهرههای
فوتبالی سرشناس زیادی در مراسم خاکسپاری این دروازهبان سرشناس
شرکت کردند که آلن شیرر کاپیتان سرشنانس نیوکاسل یکی از آنها بود.
باشگاه نیوکاسل در بیانیهای با خانواده این دروازهبان ابراز همدردی کرد:
«هواداران ،بازیکنان و مدیران باشگاه نیوکاسل همدردی خود را با خانواده
پاول اعالم میکنند و برای آنها صبر آرزو داریم».

بدترین باشگاه جهان ،مورینیو را
به تمسخر گرفت

یک باشگاه برازیلی سرمربی پیشین چلســی را دست انداخت و با ارائه
پیشنهادی مضحک از او خواست هدایت این تیم را به دست بگیرد.
به نقل از  ،EFEژوزه مورینیو بعد از اخراج از چلسی ،به برازیل سفر کرده
است تا برای مدتی اســتراحت کند و به دور از فوتبال ،لحظات آرامی را
پشت سر بگذارد اما به نظر می رسد او باز سوژه رسانهها شده است.
باشــگاه ایبس اســپورت که در کتاب رکوردهای گینس ،نامش به خاطر
کســب بدترین نتایج ثبت شده است ،در اقدامی تمسخر آمیز به مورینیو
پیشنهاد داد تا هدایت این تیم را به عهده بگیرد .نام این باشگاه برازیلی
بــه خاطر  23بازی بدون پیروزی در کتاب رکوردهای گینس ثبت شــده
است و با توجه به آنکه مورینیو اکنون در برازیل به سر می برد ،او را دست
انداخته و با پیش شــرطهای جالبی که قــرار داده ،از این مربی پرتگالی
خواست سرمربی این تیم شود.
مورینیو بدترین فصل دوران مربیگری خود را با چلسی پشت سر گذاشت
و در نهایت هم با وجود این که بهترین مربی تاریخ این باشگاه لندنی بود،
از کار برکنار شد .او اکنون هدایت هیچ تیمی را به عهده ندارد اما خبرهای
زیادی درباره توافق او با منچســتریونایتد به گوش می رسد و به احتمال
زیاد این مربی پرتگالی جانشین لوییس فان خال خواهد شد.

