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انفجار خونین در نزدیکی کاخ
ریاست جمهوری یمن

به گفته مقامهای یمنی ،انفجار یک موتر بمبگذاری شده
در نزدیکی کاخ ریاســت جمهوری در شهر ساحلی عدن
دست کم هفت کشته برجای گذاشته است.
به گفته مقامها در زمان انفجار بمب ،عبدربه منصور هادی،
رئیس جمهوری یمن در داخل کاخ حضور داشته اما آسیبی
ندیده است.
بنا بر گزارشها موتر بمبگذاری شده روز پنجشنبه در یکی
از پستهای بازرسی که بین  ۵۰۰تا  ۱۰۰۰متر با کاخ ریاست
جمهوری فاصله داشته منفجر شده است.
قربانیان این انفجار هم ماموران حفاظت کاخ و شهروندان
نزدیک محل انفجار گزارش شدهاند.
گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) مسئولیت این انفجار
را بر عهده گرفته است.
ماه گذشــته هم داعش مســئولیت انفجاری که به مرگ
فرماندار شــهر عدن ،جعفر محمد سعد ،انجامید بر عهده
گرفت.
داعش همچون القاعــده از جنگ داخلی یمن طی ماههای
گذشته ســود برد ه و تالش در تحکیم و انسجام تشکیالت
خود در این کشور بحران زده دارد.
بحرانی که در یک سوی آن شبهنظامیان حوثی قرار دارند.
حوثیها هم اکنون کنترل صنعا ،پایتخت ،را در دست دارند.
در سوی دیگر این مخاصمه ،نیروهای دولتی و شبهنظامیان
حامی عبدربه منصور هادی ،رئیس جمهوری یمن قرار دارند
که از تابستان گذشته شــهر عدن پایگاه اصلی آنهاست و
از حمایــت ائتالف نظامــی تحت رهبری عربســتان هم
برخوردارند( .بی بی سی)

جمعیت آلمان در سال  ۲۰۱۵افزایش قابل توجهی داشته است
جمعیت آلمان در ســال  ۲۰۱۵میالدی با رشدی قابل
توجه از  ۸۱ /۲میلیون نفر به  ۸۱ /۹میلیون نفر رسیده
اســت .این افزایش جمعیت در درجه نخست به دلیل
مهاجرت از خارج به داخل آلمان بوده است.
سالهاســت که آمــار مهاجرت به آلمــان باالتر از
مهاجرت از آلمان اســت .با این حال ورود  ۹۰۰هزار
مهاجر و پناهجو به آلمان در  ۹ماه نخست سال ۲۰۱۵
میالدی رکودی تازه به شمار میرود.
البته اداره فدرال آمار در آلمان تأکید کرده است که
هنوز مشخص نیســت ورود پناهجویان که شماری از
آنها هنوز ثبتنام نشــدهاند و شمار اندکی نیز آلمان
را تــرک کردهاند چه تأثیری بر این رشــد جمعیت
آلمان داشته است .این اداره از نیمه دوم سال گذشته
میالدی آمار دقیقی در دست ندارد.
با این حال بر اساس آمار اولیهای که اداره فدرال آمار

منتشــر کرده ،جمعیت آلمان در سال  ۲۰۱۵میالدی
با رشــدی قابل توجه از  ۸۱ /۲میلیون نفر به ۸۱ /۹
میلیون نفر رسیده است.
این درحالی اســت که آمار مرگ و میر در این کشور
هنوز باالتر از آمار تولد است.
در  ۹ماه نخست سال گذشــته میالدی  ۹۰۵هزار تا
 ۹۳۰هزار نفر در آلمان درگذشتند .آمار تولد در همین
فاصله زمانی اما  ۷۰۵تا  ۷۳۰هزار نوزاد بوده است.
بر اساس این آمار ،شمار نوزادان متولد شده در سال
 ۲۰۱۵میالدی مشابه سال  ۲۰۱۴میالدی بوده است.
اما آمار مرگ و در نتیجه کســری موالید ،یعنی باالتر
بودن آمار مرگ به نسبت تولد در سال  ۲۰۱۵میالدی
از سال  ۲۰۱۴میالدی باالتر بوده است.
کسری تولد در سال  ۲۰۱۵میالدی رقمی در حدود ۱۹۰
تا  ۲۱۵هزار نفر بوده است( .دویچه وله)

طرح هالند :آوارگان از یونان
به ترکیه پس فرستاده شوند

چهل درصد آلمانیها خواهان
استعفای آنگال مرکل هستند

نتیج ه نظرسنجی تازهای نشان میدهد که صدراعظم آلمان
دیگر محبوب اکثر آلمانیها نیست .تنها ۴۵درصد آلمانیها
بــا کنارهگیری مرکل مخالفانــد و او منتقدان و مخالفان
فراوانی در میان گروههای راست و چپ سیاسی دارد.
نزدیــک به  ۴۰درصد آلمانیها معتقدنــد که آنگال مرکل،
صدراعظم کشور ،باید به دلیل سیاستهای «لیبرال» خود
در قبال پناهجویان ،استعفا کند.
نتیجه نظرســنجی موسس ه سنجش افکار عمومی «اینسا»
به سفارش نشــری ه آلمانی «فوکوس» حاکی از آن است که
از هر  ۱۰آلمانی ۴ ،نفر آنها با سیاســتهای مرکل در قبال
بحران پناهجویی مخالف است و خواستار کنارهگیری مرکل
از سمت صدراعظمی است.
چهلوپنج درصد آلمانیها در این نظرسنجی با کنارهگیری
مرکل از سمت خود مخالفت کردند و  ۱۵درصد آنها گفتهاند
که دربار ه گزینه کنارهگیری صدراعظم از ســمت خود ،نظر
مشخصی ندارند و ممتنعاند.
آنگال مرکل سالها از محبوبیت چشمگیری در میان مردم
آلمان برخوردار بود .با اینحال با آغاز بحران پناهجویان در
اروپا و سیاست درهای باز آلمان برای پذیرش پناهجویان،
با مخالفتهای بسیار روبروست و دیگر مثل گذشته محبوب
گروههای مختلف مردم نیست.
نتایج این نظرســنجی همچنین نشــان میدهد که مرکل
بیشــترین منتقدان و مخالفان را در میان طرفداران حزب
راست «آلترناتیو برای آلمان» دارد .دو سوم هواداران این
حــزب معتقدند که مرکل باید از ســمت خود کنارهگیری
کند و با سیاستهای او در قبال بحران پناهجویان بهشدت
مخالفاند( .دویچه وله)

هالند می خواهد با استفاده از فرصتی که به
عنوان رئیس دوره یی شورای اتحادیه اروپا
در اختیار دارد ،سیاست این اتحادیه در قبال
آوارگان را از بنیاد تغییر دهد که براســاس
آن ،آوارگان از یونان مستقیم به ترکیه پس
فرستاده می شــوند .قرار است که حکومت
هالند با همکاری گروه معینی از کشورهای
عضو اتحادیه اروپا شــمار آوارگان را به طور
واضح کاهش دهد .طبق نقشــه های هالند
پناهجویان پس از رسیدن به یونان با کشتی
به ترکیه پس فرســتاده شــوند .دیدِ ریک
سامسوم ،رئیس فراکسیون حزب سوسیال
دموکرات هالند که بر ســر قدرت است ،به
روزنامه هالنــدی «دی ُفلکس کرانت» گفت
که در حال حاضر چندین کشور اتحادیه اروپا
به شمول آلمان بر روی چنین طرحی کار می
کنند .طبق این پالن هالند ،قرار اســت که
فقط به شمار محدودی از پناهجویان اجازه
ورود به اتحادیه اروپا داده شود .براین اساس
شمار آن ها به  250هزار تن محدود می شود
و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید متعهد

شوند که اجازه ورود این تعداد از پناهجویان
را می دهند .طبق اطالعات سامسوم ،ترکیه
تحت این شرایط حاضر است که آوارگان رد
شده را دوباره قبول کند .البته او تاکید کرد
که ترکیه باید «برخی از قوانین اش را اصالح
کند و وضعیت پناهجویان را بهبود بخشد»
تا یک کشــور امن به شــمار بیاید .رئیس
فراکســیون حزب سوسیال دموکرات هالند
در ادامه گفت که نخســتین کشتی ها قرار
است از ماه مارچ یا اپریل برای پس فرستادن
آوارگان شروع به کار کنند .این سیاستمدار
هالندی گفت که به همراه مارک روته ،نخست
وزیر هالند با آلمان ،سویدن و اتریش به طور
جامع درباره همه جوانب این پالن مشــوره
کرده اند .سامسوم اظهار امیدواری کرد که
فرانسه ،اسپانیا و پورتگال نیز به آن ها ملحق
شــوند .او گفت که بریتانیای کبیر نیز برای
پذیرش آوارگان اظهار آمادگی کرده است و
اضافه کرد که پیش از تصویب پالن مذکور،
باید همه  28کشور عضو اتحادیه اروپا آن را
تایید کنند( .دویچه وله)

جام جهانی کریکت زیر  ١٩سال؛

افغانستان به پاکستان باخت

در بازیهــای جام جهانی کریکت زیر  ۱۹ســال که در
بنگالدش برگزار میشود ،پاکستان توانست افغانستان را
در ۳۲پرتاب شکست دهد.
این بازیها بیست دوری است .هر دور  ۶پرتاب توپ دارد
و امتیاز هر توپ میتواند متفاوت باشد.
در بازی روز پنجشــنبه  ۸دلو) سکه بنام تیم افغانستان

خورد و بازی با توپزنی تیم این کشور آغاز شد.
تیم افغانستان تنها با به دســت آوردن  ۱۲۷دوش همه
بازیکنان خود را از دست داد.
پاکستان با از دست دادن تنها چهار توپزن توانست هدف
تعیین شده را به دست آورد .بازیهای بعدی افغانستان با
سریالنکا و کانادا خواهد بود( .بی بی سی)

ویدیچ از فوتبال خداحافظی کرد

مدافع صربستانی ســابق منچســتریونایتد از فوتبال
خداحافظی کرد.
به نقل از دیلی میل ،نمانیا ویدیچ ،مدافع صربستانی سابق
منچستریونایتد که با این تیم به افتخارات زیادی از جمله

قهرمانی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا رسیده بود و
در جام جهانــی  2006نیز به میدان رفت پس از حضوری
ناموفق در اینتــر و مصدومیتهای پی در پی در این تیم
ایتالیایی رسما خداحافظیاش را از فوتبال اعالم کرد.

ماری  :امیدوارم این بار مقابل جوکوویچ
متفاوت بازی کنم

سویدن  ۶۰تا  ۸۰هزار
مهاجر را بر میگرداند

وزیر داخله ســویدن اعالم کرده اســت که دولت این
کشــور انتظار دارد حداکثر  ۸۰هــزار پناهجو را که
تقاضانامه های آنها رد شده از کشور اخراج کند.
آندرس ایجمن گفت که برای بازگرداندن این مهاجران
که چند سال طول خواهد کشید از هواپیماهای اجاره
ای استفاده خواهد شد.
او به رســانه های ســویدنی گفت« :ما از  ۶۰هزار نفر
حرف می زنیم اما شــمار آنها ممکن است به  ۸۰هزار
نفر برسد».
حدود  ۱۶۳هزار مهاجر در ســال  ۲۰۱۵در ســویدن
درخواســت پناهندگی کردند ،که باالترین آمار سرانه
در اروپا بود.
از تقریبــا  ۵۸هزار و  ۸۰۰پرونده ای که ســال پیش
بررسی شد ۵۵ ،درصد قبول شدند.
در روز چهارشنبه کمیســیون اروپایی در پیش نویس
گزارشی گفت که یونان در انجام تعهداتش برای کنترل
ســرحد بیرونی ناحیه شنگن  -که تردد بدون گذرنامه
در آن آزاد است « -به طور جدی غفلت کرده است».
دولت یونان به این گزارش واکنش نشان داده است.
اولگا گروواســیلی ســخنگوی دولت یونان گفت که
کمیسیون می خواهد تقصیرها را گردن یونان بیاندازد
و به برنامه ای بــرای جابجایی ده ها هــزار مهاجر و
پناهجوی سرگردان در یونان ،که سال پیش بر سر آن
توافق شده بود ،عمل نکرده است.
ســویدن اخیرا بازرســی های موقت مــرزی را در
تالشــی برای کنترل ســیل مهاجران شروع کرد .این
کشور اســکاندیناوی در کنار آلمان ،بزرگترین مقصد
پناهجویان و ســایر مهاجرانی است که بدون ویزا وارد
اتحادیه اروپا می شوند .سویدن پیشتر در هفته جاری
به صف آن دسته از کشورهای اروپایی پیوست که شاهد
تنش های خشونت بار در ارتباط با مساله مهاجرت بود.
یک پناهجوی  ۱۵ساله در مولدال در نزدیکی گوتنبرگ
به اتهام کشتن یک کارمند  ۲۲ساله مرکز پناهجویان به
ضرب چاقو دستگیر شد( .بی بی سی)

نیمار :دوست دارم با
گواردیوال کار کنم

مهاجم بارسلونا عالقمند به همکاری با گواردیوال است.
به نقل از آس ،نیمار که از سال  2013و درست یک سال
بعد از خروج جوزپه گواردیوال به بارسلونا پیوست ،اکنون
به یکی از ستارههای این تیم تبدیل شده است.
نیمار دربــاره تمدید قراردادش با بارســلونا گفت :این
موضوع همیشــه موضوع مورد بحث همه است .از بودن
در بارسلونا خوشحالم .همه چیز را در این باشگاه بدست
آوردم .ترک این باشگاه سخت است چون در شهر خیلی
خوبی زندگی می کنم که باشــگاهی فوق العاده در آن
اســت و بازیکنانی فرازمینی دارد .هنوز از قراردادم با
باشگاه باقی مانده اســت .هواداران آرام باشند .باید در
این زمینه (تمدید قرار داد) همه چیز را مورد توجه قرار
داد .تصمیم گیری درباره برخی چیز ها سخت است .باید
روزی به برازیل برگردم همچنین دوست دارم در آمریکا
بازی کنم .مهاجم برازیلی بارسلونا در مورد وضعیت خود
و تیمــش نیز گفت :از کودکی هوادار بارســلونا بودم و
دوست داشتم در این تیم بازی کنم .اکنون اینجا هستم.
فکر می کنم در حال سپری کردن بهترین دورانم هستم.
از فصل پیش لحظات مهمی داشتم و از عملکردم و کمک
به همتیمیهایم خشنود هستم.

تیم ورزشی مهاجران در
مسابقات المپیک شرکت میکند

در پهلوی تیم های ملی در بازی های المپیک امسال یک
تیم ویژه برای افتتاح بازی های المپیک به ریو دو ژنیرو
می رود و در مسابقات شــرکت می کند .این تیم ویژه
متشکل از مهاجران کشورهای مختلف است.
یک تیم بین المللــی از مهاجران در بازی های المپیک
تابســتانی  2016در ریو دو ژنیرو شرکت می کند .این
مســأله را کمیته بین المللی المپیک اعالم کرده است.
توماس باخ رئیس کمیته المپیــک در بازدیدش از یک
اردوگاه پناهجویــان در آتن پایتخــت یونان گفت که
این پنج تا ده ورزشــکار باید «پیام امید» را به دیگران
بفرستند .باخ در ادامه گفت« :کمیته بین المللی المپیک
تصمیم گرفته است که ورزشــکاران شایسته در میان
پناهجویان را در بازی های المپیک دعوت کند ».این تیم
به عنوان یک هیئت مستقل در بازی ها شرکت کرده و
با سایر ورزشــکاران در دهکده المپیک زندگی خواهند
کرد .باخ گفت« :ما می خواهیم یک پیام امید و اعتماد را
برای مهاجران ارسال کنیم و توجه جهان را به سرنوشت
و مشــکالت  60میلیون مهاجر در سراسر جهان جلب
کنیم( ».دویچه وله)

سختگیریهای گواردیوال
در بایرن

اندی ماری با شکست دادن حریف کانادایی خود در دور
نیمه نهایی مسابقات اوپن استرالیا به دور فینال راه یافت
تا با نواک جوکوویچ رو به رو شود.
به نقل از یورو اســپرت،ماری بعد از پیروزی  ٣بر  ٢خود
مقابل میلوس رائونیک کانادایی درباره ی این بازی گفت:
بازی ســختی بود  .من در ست سوم خوب بودم .در ابتدا
سرویس های او خطرناک بودند اما کم کم توانستم آنها را
مهار کنم .ماری درباره آسیب دیدگی رائونیک نیز افزود:

برای او ناراحتم .خوب می شد اگر در ست آخر رقابتی تر
بازی می کردیم .او در حرکاتش مشکل داشت.
ماری دربــاره ی رویارویی خود با جوکوویچ در فینال نیز
اظهار کرد :مــن در این بازی نباید در هیچ چیزی ضعیف
عمل کنم .باید تمرکز کنم و برای بازی ام برنامه ریزی کنم
 .امیدوارم که این بار متفاوت باشم.
ماری تا کنون ســه بار در فینال مسابقات گرند اسلم در
سالهای ٢٠١٣ ،٢٠١١و  ٢٠١٥به جوکوویچ باخته است.

سرمربی بایرن مونیخ در آخرین فصل حضورش در این
تیم سختگیرتر شده است.
به نقــل از آس ،باوجود صدرنشــینی بایرن مونیخ در
بوندسلیگا با اختالف هشت امتیازی نسبت به بوروسیا
دورتمونــد ،رابطه پپ گواردیوال با شــاگردانش به نظر
خیلی خوب نمی رسد .ســرمربی اسپانیایی از شرایط
جسمانی برخی از بازیکنان رضایت ندارد و از نام بردن
آنان در جمع نیز ابایی نداشــت .گواردیوال در اینباره
گفت :اگر همه روی فرم باشند ،خیلی چیزها را راحتتر
به دست میآوریم.
عالوه بر این گواردیوال روی زندگی خصوصی بازیکنانش
تســلط دارند و بازیکنان بایرن مونیخ باید در ســاعت
مشخصی در خانه حاضر شــوند .همچنین در روزهای
تعلیل باید با اجازه سرمربی خود سفر کنند.

سازمان بهداشت جهانی:

زیکا ممکن است
 ۴میلیون نفر را مبتال کند

ســازمان بهداشت جهانی هشدار داده
است که ویروس زیکا ممکن است حدود
 ۳تا  ۴میلیون نفر در قــاره آمریکا را
مبتال کند.
به گفته این ســازمان بیشتر کسانی که
به این ویروس مبتال میشــوند عالئمی
نشــان نخواهند داد اما ابتال به آن در
زنان باردار احتماال باعث به دنیا آمدن
نوزادان با سرهای کوچک میشود.
دکتر مارگارت چن ،دبیرکل ســازمان
بهداشــت جهانی ،گفت که میزان خطر
شیوع زیکا اکنون «به ابعاد وحشتناکی»
رسیده است.
خانم چــن در پی جهــش ناگهانی در
گسترش زیکا به منظور بررسی راههای
مقابله با آن کمیتهای اضطراری تشکیل
داده است .پیش از این سازمان بهداشت
جهانی برای شیوع ابوال در غرب آفریقا
که منجر به کشته شدن  ۱۱هزار نفر شد،

وضعیت بینالمللــی اضطراری اعالم
کرده بود.
در عین حال بــه دنیا آمدن نوزادان با
عارضه میکروسفالی (جمجمه کوچکتر
از حد معمول) افزایش شدیدی داشته
است.
ارتباط بیــن این ویــروس با عارضه
میکروسفالی ثابت نشده است اما دکتر
چن میگوید که «ارتباط قوی بین ابتال
به این ویــروس و عواقب غمانگیز آن
وجــود دارد که عمیقا موجب نگرانی»
است.
او هشدار داد که وضعیت ممکن است
از این هم وخیمتر شود زیرا چرخههای
آب و هوایــی ال نینیــو باعث ایجاد
ناهنجاریهای بزرگــی در آب و هوا
شــده و انتظار میرود موجب رشــد
جمعیت پشههای ناقل این ویروس در
بسیاری از مناطق شود( .بی بی سی)

رئالمادرید  3بار برای جذب مسی
شکست خورده است

رئال مادرید ســه بار برای به خدممــت گرفتن بهترین
بازیکن جهان در ســال  2015تالش کرده اســت که هر
بار با شکست روبرو شــده است .به نقل از یورواسپورت،
رئالمادرید در سیاست های نقل و انتقاالت خود همیشه
به دنبال بهترین بازیکن جهان بوده است و برای این تیم
مهم نیست که چقدر قرار است برای به خدمت گرفتن این
بازیکنان هزینه کند .ولی یک بازیکن وجود داشته است
که رئالی ها نتوانســتند با پول ،او را به خدمت بگیرند و
آن بازیکن هم کسی نیســت جز لیونل مسی برنده پنج
توپ طالی فوتبال جهان .رئال مادرید از ســال  2011تا
 2015تاکنون  3بار برای به خدمت گرفتن لیونل مســی

اقدام کرده است ولی هیچگاه در جذب این بازیکن موفق
نبوده اســت .پرس که یکبار با به خدمت گرفتن لوئیس
فیگو از بارسلونا باعث افزایش حاشیه و جنجال بین این
دو باشگاه شد برای به خدمت گرفتن مسی اقدام کرد که
این بازیکن ارجنتینیی در بار نخست به پرس گفته است
که «ممنون فلورنتینو! ولی تیم من بارسلونا است «
پرس در حالی در ســال  2000به عنوان رئیس باشــگاه
رئالمادرید انتخاب شد که عنوان کرده بود اگر به عنوان
رئیس این تیم انتخاب شــود لوئیس فیگو را به خدمت
خواهــد گرفت .او البتــه همین کار را هــم انجام داد و
توانست فیگو را از تیم رقیب به خدمت بگیرد.

دیبروین  10هفته دور از فوتبال

بازیکن بلجمیی منچسترســیتی به دلیل آسیب دیدگی
در بازی برابر اورتــون تا  10هفته نمــی تواند تیمش را
همراهی کند .به نقل از دیلی میــل ،کیون دیبروین در
بازی منچسترسیتی برابر اورتون در نیمه نهایی لیگ کاپ
درخشــید و از عوامل اصلی صعود تیمش به دیدار نهایی
بود .او این فصل در کنار سرخیو آگوئرو ،از بهترین بازیکنان

منچسترسیتی بوده است .آسیب دیدگی در اواخر بازی با
اورتون هواداران ســیتی را نگران کرد .دیبروین در این
دیدار از ناحیه رباط صلیبی دچار کشــیدگی و صدمه شد
و به این ترتیب  10هفته از همراهی تیمش دور خواهد بود.
اگر صدمه این آسیب دیدگی بیشتر می شد ،تا  6ماه نمی
توانست تیمش را همراهی کند.

فان خال خیال استعفا ندارد

ســرمربی منچســتریونایتد میگوید میخواهد تا سال
 2017در این تیم مشغول به کار باشد و قصد جدایی ندارد.
به نقل از دیلی میل ،منچستریونایتد با هدایت فان خال
و در حالی که  250میلیون پوند هزینه برای خرید بازیکن
کرده است نتایج خوبی کسب نکرده است.
فان خال که بعد از شکست یک بر صفر برابر ساوتمپتون
دوباره به شــدت تحت فشار قرار گرفت و حتی شایعاتی
مبنی بر اســتعفای او به گوش رسید باید در بازی بعدی
خود در دیداری خــارج خانه به مصاف دربی کانتی برود.
فان خال درباره گمانه زنی رســانه های انگلیسی درباره
اســتعفای او گفت :این حرف ها پوچ و بیارزش است و
مسئوالن منچســتر با او صحبتی درباره اخراج نکردند و
خودم هم قصد ندارم از هدایت منچســتریونایتد استعفا
بدهم .من برنامهای  3ســاله برای منچستر دادهام و قصد
دارد تا پایان برنامهام نیز در این تیم بمانم.

