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 35مهاجر در دریای اژه غرق شدند

در دو حادثه جداگانه غرق شدن قایقهای حامل
مهاجران در دریای اژه دست کم  35مهاجر جان
دادند .این مهاجران از سواحل ترکیه با استفاده
از قایق عازم جزایر یونان بودند.
رسانههای ترکیه گزارش داده اند که  24مهاجر
زمانی جان دادند که قایق حامل شان در نزدیکی
منطقه ایدرمیک در غرب والیت بالیکیسیر غرق

شد .مقصد این مهاجران ظاهرا ً جزیره لیسبوس
یونان بوده است.
خبرگزاری ترکی دوغان گزارش داده اســت که
در نتیجه عملیات دریایی و هوایی گارد ساحلی
ترکیه چهار تن از سرنشــینان این قایق نجات
داده شدند.
این خبر اندکی بعد از آن نشر شد که یک قایق

مقدونیه بازهم در امتداد مرز
با یونان سیم خاردار می کشد

کشور مقدونیه در امتداد مرز خود با یونان در موازات با
سیم خارداری که قب ً
ال ایجاد کرده بود باز هم یک حصار
دیگر میکشــد .دلیل این اقدام دشوارتر کردن عبور
غیرقانونی مهاجران از یونان به این کشور است.
از ماه نوامبر به این سو تنها مهاجران سه کشور جنگ
زده سوریه ،عراق و افغانستان اجازه دارند وارد مقدونیه
شــده و از آنجا به سفر خود به کشورهای اروپای غربی
ادامه دهند .اما مهاجران کشــورهای دیگر به اشکال
گوناگون تالش میکنند وارد مقدونیه شــده و از این
طریق خود را به کشورهای دیگر برسانند.
مقدونیه حاال تدابیر خــود برای جلوگیری از ورود این
مهاجران را شدیدتر کرده و در نظر دارد در موازات سیم
خاردار قبلی یک سیسم خاردار دیگر نصب کند.
یک مقام ارشد اردوی این کشور به فرانس پرس گفت:
«مقصد ما این اســت که پیامی به مهاجران بفرستیم
که دو حصار ســیم خاردار وجــود دارد ،پس از عبور
غیرقانونی دســت بردارید ».او افزود که سیم خاردار
جدید قرار است در فاصله پنج متری حصاری که در ماه
نوامبر در هر دو طرف مرز ایجاد شده بود نصب گردد .او
مشخص نکرد که این حصار سیم خاردار چه اندازه طول
خواهد داشت ،اما رسانههای محلی گزارش داده اند که
طول آن  30کیلومتر خواهد بود( .دویچه وله)

وزیر پیشین فرانسه به اتهام
فرار مالیاتی محاکمه میشود

ژروم کائوزاک ،وزیر پیشــین بودجه فرانسه به اتهام
تقلب مالیاتی دادگاهی میشود.
آقای کائوزاک که عضو حزب سوسیالیست بود ،در سال
 ۲۰۱۲از سوی فرانسوا اوالند ،رئیس جمهور فرانسه برای
مبارزه به فرار مالیاتی به عضویت کابینه دولت فرانسه
درآمد .اما در مارچ  ۲۰۱۳پس از آنکه مشــخص شد او
حسابی بانکی در سوئیس دارد و آن را به پارلمان اعالم
نکرده برکنار و از حزب سوسیالیست اخراج شد .آقای
کائوزاک داشــتن چنین حسابی را منکر شد اما چندی
بعد در وبالگ خود تائید کرد که حدود  ۲۰ســال پیش
این حســاب را در بانکی ســوئیس باز کرده بود .در
صورتیکه اتهام او اثبات شــود ممکن است به تا هفت
ســال زندان و پرداخت حــدود  ۲میلیون دالر جریمه
محکوم شود .وزیر بودجه از وزرای زیر مجموعه وزارت
اقتصاد و دارایی فرانســه است و بر نظام مالیاتی کشور
نظارت دارد .رسوایی مالی او نقطهای منفی برای آقای
اوالند و حزب سوسیالیست در انتخابات  ۲۰۱۷محسوب
میشود( .بی بی سی)

دیگر در نزدیکی ســواحل ترکیه واژگون شده
بود .در نتیجه این سانحه در نزدیکی شهر ازمیر
دست کم  11مهاجر جان دادند.
ترکیه کــه میزبان حدود دو و نیم میلیون آواره
سوریه است به منطقه ترانزیتی آوارگانی تبدیل
شده اســت که تالش میکنند از مسیر بحری
خود را به یونان و از آنجا به دیگر کشــورهای
اروپایی برسانند.
گارد ســاحلی یونان درچند روز گذشته صدها
مهاجر را از غرق شــدن نجات داده است .روز
دو شنبه حدود  530مهاجری که اخیرا ً به جزایر
یونان رسیده اند به شهر پیره انتقال داده شدند.
حوادث اخیر غرق شدن قایق مهاجران همزمان
است با ســفر انگال مرکل صدر اعظم آلمان به
ترکیه که موضوع اصلــی آن را بحث در مورد
کاهش دادن شمار مهاجران تشکیل میدهد.
حکومت ترکیــه در ماه نوامبــر توافقی را با
اتحادیه اروپا امضا کرد که براساس آن در بدل
سه میلیارد یورو مانع سفر غیرقانونی مهاجران
به جانب اروپا خواهد شد( .دویچه وله)

اردوغان :آمریکا باید بین ترکیه و
کردها یکی را انتخاب کند

«ما یــا آنها؟» این ســؤالی اســت که
رئیسجمهور ترکیــه در اعتراض به دیدار
فرســتاده آمریکا از شهر کردنشین کوبانی
مطرح کرده است .واشنگتن خویشتندارانه
پکک»را همچنــان
پاســخ داده کــه» 
سازمانی تروریســتی میداند .رجب طیب
اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه از آمریکا به
شدت انتقاد کرد و پرسید« :چطور میتوانیم
به شــما اعتماد کنیم؟ آیا من شریک شما
هستم یا تروریستها در کوبانی؟»
رئيسجمهور ترکیه به دیدارهفته گذشــته
فرســتاده آمریکا از کوبانی اعتراض دارد.
او از واشنگتن خواســت تا «بین ترکیه و
کردها یکی را انتخاب کند».کوبانی شهری
در ســوریه اســت که در آن بازوی نظامی
کک) که
پ 
حــزب کارگران کردســتان ( 
نزدیک به کردهای ســوریه است توانست

یک سال پیش بر نیروهای «دولت اسالمی»
(داعش) پیروز شود .وزارت خارجه آمریکا
در جواب به انتقادهای اردوغان تأکید کرد
پکک» را سازمانی
که این کشور همچنان « 
تروریســتی میداند .اردوغان که از سوی
اتحادیه اروپا به کنترل مرزی ناکافی متهم
شده است اندکی پیش از دیدار آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان به ایــن انتقادها واکنش
نشان داد .او گفت ،ترکیه میخواهد نیازهای
آوارگان نبرد حلب را در خاک سوریه تأمین
کند .اما در صورت لــزوم آنها میتوانند
همچنین وارد خاک ترکیه شوند.
اردوغان روشن نســاخت در چه شرایطی
آوارگان ســوری که در گریــز از حمالت
نیروهای ســوری و روسی به شهر حلب به
پشت مرزهای ترکیه پناه آوردهاند میتوانند
وارد خاک ترکیه شوند( .دویچه وله)

سلول داعش در اسپانیا متالشی شد

پولیس اســپانیا هفت نفر را به ظن ارتباط
با گروه دولت اســامی (داعش) و ســایر
گروه های جهادی دســتگیر کرده است.
به گفته مقام های اســپانیایی این افراد در
جریان یورش پولیس در شهرهای والنسیا
و آلیکانته و ســیوتا (شــهری در شمال
آفریقا که متعلق به اسپانیاســت) دستگیر
شدند .پولیس می گوید که این افراد کمک
های لجســتیکی در اختیار تروریست ها
در عراق و ســوریه قرار داده اند .به گفته

پولیس داعش همچنین از ســرکرده این
گروه خواســته بود «برای پیکارجویان در
عراق و ســوریه زن فراهم کند ».چهار نفر
از بازداشتی ها دارای شهروندی اسپانیا و
از تبار اردنی ،مراکشی و سوری هستند .دو
نفر دیگر شهروند سوریه و مراکش هستند.
جزئیات نفر هفتم ارائه نشد .این تحقیقات
کــه هنوز ادامه دارد در ســال  ۲۰۱۴برای
بررسی «ساختمان های خارجی» داعش در
خاک اسپانیا شروع شد( .بی بی سی)

آلگری خوشحال از
پیروزی خارج از خانه

ســرمربی یوونتوس از ادامه روند بازیهای خوب تیمش و
کسب پیروزی خارج از خانه خوشحال است.
به نقل از رای اســپورت ،یوونتوس در ادامه روند خوبش،
این بار موفق شد فروســینونه را شکست دهد .شاگردان
ماســیمیلیانو آلگری در هفته بیســت و چهارم سری A
موفق شــدند برابر میزبان خود با دو گل به پیروزی برسند
و سیزدهمین ســه امتیاز پیاپی خود را ثبت کنند .آلگری
بعد از بازی گفت :این بازی دو نیمه متفاوت داشت .در نیمه
نخســت ،این تیم میزبان بود که عملکرد بهتری داشت و
دروازه ما را تهدید کرد اما در نیمه دوم ،این تیم ما بود که
بهتر ظاهر شــد و بازیکنان با صبر و حوصلهای که از خود
نشان دادند ،پیروزی را به ارمغان آوردند.
او ادامه داد :خوشــبختانه در این دیــدار هم به پیروزی
رســیدیم و اکنون باید به دیدار بسیار حساس برابر ناپولی
فکر کنیم .بازی بسیار حساس و پرهیجانی پیش رو داریم.
درست است که سه امتیاز این دیدار بسیار حیاتی است اما
نمی تواند تکلیف تیم قهرمان را مشــخص کند .بعد از این
بازی 13 ،هفته دیگر باقی می ماند و هنوز زود است درباره
قهرمانی سخن به میان آوریم.

خشم مانچینی از
نتیجه تیمش

سرمربی اینتر از توقف برابر هالس ورونا خشمگین است.
به نقل از مدیاست ،اینتر شروع بسیار خوبی در فصل جاری
سری  Aداشت و توانســت چند هفته در صدر جدول رده
بندی قرار بگیرد امــا این تیم در هفته های اخیر امتیازات
زیادی از دســت داده تا جایی که در رده چهارم جدول رده
بندی جای دارد و با صدر فاصله زیادی دارد.
اینتر در هفته بیســت و چهارم با تساوی سه بر سه برابر
هالس ورونا متوقف شــد و دو امتیاز حساس دیگر را هم از
دست داد و این باعث خشــم و ناراحتی سرمربی این تیم
شده است.
روبرتــو مانچینی بعد از بازی گفت :بازی را خوب شــروع
کردیم اما طولی نکشــید که حریف به خــود آمد و بازی
بهتری را به نمایش گذاشــت .با نتیجه سه بر یک از حریف
خود عقب افتادیم اما خوشبختانه به بازی برگشتیم و دو گل
دیگر به ثمر رساندیم تا بازی مساوی شود.
او ادامه داد :فرصت های زیادی را روی دروازه حریف خلق
کردیم اما نتوانستیم پیروز بازی شویم .از اینکه به راحتی
دروازه ما باز می شود ،بسیار ناراحت و خشمگین هستم.
نباید اینگونه گل بخوریم اما از اینکه توانستیم بازی با دو
گل عقب افتادگی را جبران کنیم ،خوشحال هستم.

زیدان :گل مودریج ما را
زنده نگه داشت

سرمربی فرانسوی رئال مادرید بعد از پیروزی بر گرانادا به
ستایش از لوکا مودریچ پرداخت.
به نقل از رویترز ،رئال مادرید در هفته بیست و سوم اللیگا
در خانه گرانادا به میدان رفت و به سختی توانست با نتیجه
دو بر یک به پیروزی برســد و سه امتیاز حساس این دیدار
را به دســت آورد .طبیعی اســت که زین الدین زیدان از
این پیروزی که تیمش به دســت آورده خوشحال باشد .او
در نشســت خبری بعد از بازی گفت :این طبیعی است که
همواره بــازی کردن خارج از خانه ســختتر از بازیهای
خانگی است .گرانادا بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشت
و ثابت کرد حریف سختی برای ماســت .برابر تیمی بازی
کردیم که هواداران پرشوری داشت .حاضران در ورزشگاه
در آخرین لحظات بازی به حمایت از تیم خود پرداختند و
این باعث شــد بازی سختی برای ما باشد .رئال مادرید در
حالی در این دیدار به پیروزی رسید که تا دقایق پایانی بازی
با تســاوی یک بر یک دنبال می شد اما لوکا مودریچ موفق
شد گل پیروزی را برای کهکشانیها به ثمر برساند .زیدان
در این باره هم گفت :گلی که مودریچ به ثمر رساند ،زندگی
را به ما هدیه داد . .از اینکه مودریچ در این دیدار گلزنی کرد
و از اینکه ســه امتیاز را به دست آوردیم ،بسیار خوشحال
هستم .مودریچ بازیکن بسیار توانایی است .او قدرت باالیی
در حفظ توپ دارد و همواره دوست دارد تیم روبه جلو بازی
کند .او نشان داد به روزهای اوجش نزدیک شده است.

افت عجیب نیمار در گلزنی

نیمــار در  2ماه اخیــر در گلزنی افت
زیادی داشته اســت .به نقل از آس ،با
وجود اینکه نیمار یکی از بازیکنان مهم
بارسلونا به شــمار میرود اما در گلزنی
موفق نبوده اســت .او در دو ماه اخیر
ی اناریها به ثمر
تنها دو گل برای آبــ 
رسانده اســت .مهاجم برزیلی در این
فصــل  16گل را وارد دروازه حریفــان
کرده اما روند گلزنیاش نســبت به نیم
فصل اول که  14گل به ثمر رسانده بود،
افت کرده اســت .او در بازی یکشنبه
مقابل لوانته میتوانست گلزنی کند اما
این اتفاق نیفتاد .با این حال در کوپا دل
ری روند گلزنیاش را حفظ کرده و سه
گل مهم وارد دروازه حریفان کرده است.
همه چیز میتواند در ضعف گلزنی او در
لیگ تاثیرگذار باشــد .نیمار در هنگام
ضربات دقت الزم را ندارد .البته کارهای

انفرادی خود را کم کرده اســت و در
عوض مشارکت بیشتری در تیم دارد.
در این دو ماه 6 ،پاس گل داده اســت.
نیمار در سال  2015و در پنج بازی از 17
بازی ،گلی به ثمر نرساند و در دو بازی
در میدان حضور نداشت .در دو دیدار
دو گل زد و برابر رایووایکانو چهار گل
به ثمر رساند .البته به این آمار خوب،
باید  6پاس گل را نیز اضافه کرد .از جام
جهانی باشگاهها که بارسلونا فاتح آن
شد ،نیمار تنها در اللیگا مقابل گرانادا
و اتلتیکو گلزنی کرده است .زمانی که
در باشگاه و بارسلونا یکی از مهاجمان
در گلزنی ناموفق اســت ،دو مهاجم
دیگر (لوییس سوارس و لیونل مسی)
آن را جبران میکنند .سوارس در این
مدت هفــت گل و بازیکن ارجنتینی
هشت گل به ثمر رساندند.

اسپالتی :خوش شانس بودیم

ســرمربی رم اعتراف کرد تیمش خوش
شانس بود که توانست برابر سمپدوریا
به پیروزی برسد.
به نقل از مدیاست ،رم در هفته بیست
و چهارم سری  Aپیروزی ارزشمندی را
به دســت آورد و موفق شد با نتیجه دو
بر یک برابر سمپدوریا به پیروزی برسد
تا سومین ســه امتیاز پیاپی خود را با
سرمربی جدیدش به دست آورد.
لوچیانو اســپالتیبعد از بازی گفت :باید
اعتراف کنم خوش شــانس بودیم که
در این دیــدار به پیروزی رســیدیم.
سمپدوریا بازی بسیار خوبی را به نمایش
گذاشت و ثابت کرد تیم خوبی است ولی

ما هنوز به کار کردن و تالش دو چندان
نیاز داریم.
او ادامه داد :رم اگــر می خواهد بهتر
نتیجه بگیــرد ،باید به پیشــرفتش
ادامه دهد .هنوز کارهای زیادی برای
انجــام دادن داریم .می خواهم از همه
بازیکنان رم به خاطر تالش زیادی که
در این دیدار داشــتند ،تشکر کنم .با
این پیروزی هایی که به دست آوردیم،
به جایگاه چهارم جــدول رده بندی
نزدیک شدیم .رم با پیروزی که در این
دیدار به دست آورد  44امتیازی شد و
با یک امتیاز کمتر نســبت به اینتر در
رده پنجم جدول رده بندی باقی ماند.

شکست میامیهیت برابر کلیپرز

در ادامه رقابتهای لیگ  ،NBAمیامی
هیت برابر لسآنجلــس کلیپرز مغلوب
شد .در ادامه رقابت های لیگ بسکتبال
حرفهای آمریکا ( ،)NBAبامداد دیروز
چهار مســابقه برگزار شد که در جریان
این دیدارهــا ،لسآنجلس کلیپرز برابر
میامیهیت به میدان رفت و  100بر 93
به برتری رسید .در این مسابقه ،کریس

پائول با کسب  22امتیاز عملکرد بسیار
خوبی در ترکیب کلیپرز داشت و نقش
زیادی در برد تیمش ایفا کرد .در دیگر
دیدارهای برگزار شــده بوستون 128
بر  119ســاکرامنتو را برد ،دنور برابر
نیویــورک صفآرایی کرد و  101بر 96
به پیروزی رسید و اورالندو  96بر 94
آتالنتا را شکست داد.

