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ترکیه انتظار موج  600هزار نفری آوارگان سوریه را دارد
حکومت ترکیه به دلیل جنگ های شدید در شهر حلب
ســوریه ،انتظار موج جدیــدی از آوارگان را دارد .انگال
مرکل ،صدراعظم حمالت هوایی روســیه در سوریه را
محکوم کرد .نومان کورتولموس ،معاون نخســت وزیر
ترکیه پس از یک جلسه کابینه در انقره گفت که به دلیل
جنگ های شــدید در اطراف شهر حلب ما باید آمادگی
برای 600هزار آواره جدید را داشــته باشیم .او در ادامه
گفت که «این البته بدترین موردی است» که با آن روبرو
خواهیم شد.
نیروهای رژیم بشــار االســد ،رئیس جمهور سوریه در
چند روز گذشته با حمایت حمالت هوایی روسیه ،حمله
باالی دژ شورشــیان در حلب را آغاز کرده اند .بر اساس
گزارش خبرنگاران ،نیروهای رژیم در حال حاضر تا چند
کیلومتری «تل رفعت» پیشــروی کرده اند .این شهر که
تحت کنترول شورشــیان است ،در حدود  20کیلومتری

مرز ترکیه موقعیت دارد .ده ها هزار ســوریایی به دلیل
جنگ هــا در مرز ترکیه فرار کرده انــد .اما ترکیه نمی
خواهد مهاجران را به داخل کشور اجازه ورود بدهد و می
خواهد به این مهاجران در منطقه ســرحدی داخل خاک
ســوریه کمک کند .با در نظر داشت اینکه ترکیه به 2،5
میلیون آواره کشــور همسایه اش سوریه پناه داده است،
این کشور با موج جدیدی از آوارگان خود را شدیدا ً تحت
فشار احساس می کند .انگال مرکل ،صدراعظم آلمان که
روز دوشنبه طی سفری به ترکیه روی بحران پناهجویان
مذاکره داشت ،حمالت هوایی روسیه در سوریه را به شدت
محکوم کرد .مرکل در انقــره پس از دیدار با احمد داوود
اوغلو ،نخست وزیر ترکیه گفت« :ما در روزهای گذشته نه
تنها شوکه شدیم بلکه از درد و رنجی که ده ها هزار انسان
به دلیل بمباران ها به ویژه توسط نیروهای روسی متحمل
می شوند ،وحشت زده شده ایم( ».دویچه وله)

بیش از  ۵۰هزار کودک
سومالیایی با خطر مرگ
روبرو هستند

ســازمان ملل متحد می گوید که بیش
از  ۵۰هــزار کودک ســومالیایی به دلیل
خشکســالی طوالنی با «خطر مرگ روبرو
هســتند ».دفتر هماهنــگ کننده امور
انساندوستانه ســازمان ملل ()OCHA
وضعیت ســوءتغذیه کــودکان در این
کشور را «هشــداردهنده» توصیف کرد.
این سازمان افزود که تقریبا یک میلیون
ســومالیایی ،یعنی یک دوازدهم جمعیت
این کشــور« ،برای رفع نیازهای غذایی
خود در تقالست ».خشکسالی جاری در
ســومالی تا حدودی به دلیل پدیده جوی
ال نینیو است که بخش های مختلف جهان
از جمله شــرق و جنوب آفریقا را تحت
تاثیر قرار داده .آسیب دیده ترین نواحی
کشور بخش هایی از پونتلند و جمهوری
خودخوانده «سومالیلند» است .بسیاری از
نیازمندان کسانی هستند که در اثر سال

هشت کشته و  100زخمی
در تصادم قطار در آلمان

دو قطار مسافربری روز سه شنبه در نزدیکی شهر باد
ایبلینگ ایالت بایرن در جنوب آلمان تصادم کردند.
پولیس به خبرگزاریهای آلمانی گفته است که هشت
تن در این تصادم کشته و حدود  100تن دیگر زخمی
شده اند.
این تصادم صبح روز سه شنبه در  60کیلومتری شهر
مونشن به وقوع پیوست .مقامها گفته اند که دو قطار
از جانب پیش رو باهم تصادم کرده اند.
مارتین وینکلر ،ســخنگوی پولیس در شهر روزنهایم
گفت که در این حادثه چهار تن کشــته شده اند .او
افزود که شمار زخمیها به  100تن میرسد که از این
میان وضع  15تن آنها وخیم است و  40تن دیگر نیز
زخمهای شدید برداشته اند.
لحظاتی بعدتر مقامهای محلی خبر دادند که شــمار
کشته شدهها به هشت تن رســیده است .زخمیانی
که وضعیت شــان وخیم بود توسط هلیکوپتر و باقی

ها مناقشــه داخلی از محل زندگی خود
رانده شده اند.
در مجموع  ۴.۷میلیون نفر که تقریبا ۴۰
درصد جمعیت این کشــور است نیازمند
نوعی کمک رسانی انساندوستانه هستند.
پیتــر دی کلرک هماهنــگ کننده امور
انساندوستانه سازمان ملل گفت با شدت
گرفتن خشکســالی در این کشور «شمار
خیلی بزرگتری در ورطه سقوط مجدد به
وضعیت بحرانی قرار دارند».
او با پررنگ کردن وضعیت کودکان گفت
که  ۵۸هزار و  ۳۰۰کودک هستند که «اگر
مراقبت نشوند خواهند مرد».
آقای دی کلرک خواستار کمک بیشتر شد
تا امکان کمک رسانی سریع فراهم شود.
در اتیوپی واقع در همسایگی سومالیا هم
بیش از  ۱۰میلیون نفر به دلیل خشکسالی
به کمک غذایی نیاز دارند( .بی بی سی)

سیلوا یک ماه خانه نشین شد

آسیب دیدگی ستاره اسپانیایی منچسترسیتی جدی است و این بازیکن
چند هفته نمی تواند برای فیروزهایپوشان به میدان برود.
به نقل از دیلی میل ،داوید ســیلوا مغز متفکر منچسترســیتی در میانه
میدان در دیدار این تیم برابر لسترسیتی از ناحیه مچ پا با آسیب دیدگی
مواجه شد و نتوانست به بازی ادامه داد.
روزنامه سان انگلیس اعالم کرد آســیب دیدگی ستاره اسپانیایی سیتی
جدی است و او حداقل یک ماه خانه نشــین خواهد بود .به نوشته دیلی
میل سیلوا نمی تواند در فینال جام اتحادیه برابر لیورپول به میدان برود.
او همچنین دیدار برابر چلســی در جام حذفی را از دست خواهد داد و در
لیگ قهرمانان اروپا هم نمی تواند برابر دینامو کیف اوکراین بازی کند.
سیلوا از بازیکنان خوب و تاثیر گذار منچسترسیتی در چند سال اخیر بوده
است .او بارها مورد توجه رئال قرار گرفته با این حال در فیروزهایپوشان
شهر منچستر باقی مانده و بسیار بعید است با آمدن پپ گواردیوال هم از
سیتی جدا شود .منچسترسیتی در فصل جاری لیگ برتر انگلیس عملکرد
خوبی از خود نشان نداده است.

هزینه جام جهانی  2022اعالم شد

آمریکا برای نصب سامانه
دفاع موشکی با کوریای
جنوبی همکاری می کند

مقام هــای پنتاگون وزارت دفاع آمریکا
می گویند این کشور به کوریای جنوبی
کمک خواهد کرد یک سامانه پیشرفته
دفاع موشکی را در ســریع ترین زمان
ممکن نصب کند .آنها می گویند که در
پی آزمایش تازه موشکی کوریای شمالی،
این سپر دفاعی به کوریای جنوبی کمک
خواهد کرد تهدید روزافزون همســایه
شمالی را خنثی کند .مقام های آمریکایی
گفتند که کوریای شــمالی با کمک آن
پرتاب یک ماهواره یا وسیله فضایی دیگر
را در مدار زمین قرار داد .اما به گفته آنها
کوریای شمالی از آن آزمایش به عنوان
پوششی برای پرتاب یک موشک دوربرد
استفاده کرد.
مقام ها در پیونــگ یانگ اما اصرار می
ورزند که آن آزمایش بخشــی از برنامه
صلح آمیز فضایی این کشــور بود .مقام
های آمریکایی و کوریای جنوبی گفتند

که به زودی مذاکرات بر ســر استقرار
سامانه دفاعی تاد ( )Thaadدر نزدیکی
مرز کوریای شــمالی را شروع خواهند
کــرد .به گزارش خبرگزاری فرانســه
پیتر کوک ســخنگوی پنتاگون گفت:
«بدون آنکه بخواهم جدول زمانی ارائه
کنــم ،مایلیم این کار در اســرع وقت
انجام شود ».یک مقام پنتاگون به این
خبرگزاری گفت که سامانه دفاعی می
تواند ظرف دو هفته از زمان دســتور
استقرار نصب شــود .او گفت« :ما هم
اکنون و این روزها درحال شروع رایزنی
با کوریای جنوبی هستیم و انتظار داریم
با ســرعت به حرکت بیافتد ».پرتاب
آزمایشی روز یکشنبه از سوی آمریکا
و متحدانش نشــانه دیگری از تالش
پیونگ یانگ برای توسعه موشک های
بالستیک با قابلیت هدف گرفتن خاک
آمریکا تعبیر شده است( .بی بی سی)

زخمیان توسط آمبوالنس به شــفاخانه انتقال داده
شدند.
فرســتنده رادیویی «بایریشــه روندفونک» به نقل
از کارمنــدان نجات گفته اســت« :در صحنه تصادم
چیزی که دیده میشود خرابی و بقایای (قطار) است.
کارمندان نجات در تالش بیرون کشیدن مردم اند».
ب ِرند روزنبوش ،مدیر اجرایی شرکت قطار بایرن علیا
این تصادم را یک «شوک بزرگ» عنوان کرد و گفت:
«ما هر کار ممکن را برای کمک به مسافران این قطارها
و وابستگان شان انجام میدهیم( ».دویچه وله)

افغانستان تيم ملى براى مسابقات

بيست اوره جام جهانى کرکت را اعالم کرد

افغانستان براى مســابقات بيست اورۀ جام
جهانى و گزينش براى مســابقات بيست اوره
جام آســيایى ،بدون موجوديت نوروزمنگل،
تيم ملى کرکت را اعالم نمود.
قرار است که مسابقات گزينشى بيست اوره
براى جام آسيا ،به تاريخ  ٢٨اسد در بنگلديش
برگزار گردد ،که تيم هاى افغانستان ،عمان،
هانگ کانگ و امــارات متحدۀ عربى در آن
اشتراک مى ورزند.
از جملۀ اين چهار تيــم ،يکی به رقابت هاى
بيست اورۀ جام آسيا ،راه پيدا مى کند که به
تاريخ  ٢حوت ،افغانستان به مصاف پاکستان،
هندوستان ،ســريالنکا و بنگلديش خواهد
رفت.
قرار است که مســابقات جام جهانى بيست
اوره کرکت ،به تاريخ  ١٥مارچ در هندوستان
آغاز گردد که افغانستان ،قب ً
ال به آن راه يافته
است.
نســيم اهلل دانش رييس عمومى کرکت بورد
افغانستان ،در  ٢٠دلو به آژانس خبرى پژواک

گفت که کميتۀ گزينش ،مســتقل است و با
در نظرداشــت ارزيابى بازيکنان مسابقات
گذشته ،براى هردو رقابت ،تيم هاى يادشده
را مناسب اعالم کردند.
نامبرده ابراز اميــدوارى نمود که تيم ملى،
به دعاهاى هموطنان در هردو رقابت ،خوب
بدرخشند.
شفيق اهلل ســتانکزى رييس اجرايى کرکت
بورد گفت که کميتــۀ گزينش ،بازيکنان را
تعيین کرده که در اين اواخر ،در مســابقات
ملی و بين المللى از خود شايستگى نشان
داده اند.
به گفتــۀ وى ،کرکت بورد براى تيم ملى در
داخل و خارج کشــور ،زمينــۀ تمرينات را
فراهم کرده که تيم ملى در حال حاضر ،براى
رقابت هاى آينده در هندوســتان مصروف
تمرينات است.
بازيکنان اعالن شده در رقابت هاى گزينش
جام آسيايى قرار ذيل اند:
محمدشهزادمحمدى،اصغرستانکزى(کپتان)،

نورعلــی زدران ،عثمان غنی ،محمد نبی
عيســى خيل ،کريم صادق ،شــفيق اهلل
شفق ،راشد آرمان ،حمزه هوتک ،دولت
زدران ،شــاهپور زدران ،گلبدين نايب،
سميع اهلل شــينوارى ،نجيب اهلل زدران و
يمين احمدزى.
همچنان ميرويس اشرف ،روشان بارکزى،
نجيــب تره کى و فريد ملــک بازيکنان
ريزرف اند.
بازيکنانی که براى جــام جهانى انتخاب
شــده اند؛ محمــد شــهزاد محمدى،
اصغرســتانکزى(کپتان) ،نورعلی زدران،
عثمان غنی ،محمد نبی عيســى خيل،
کريم صادق ،شــفيق اهلل شــفق ،راشد
آرمان ،حمــزه هوتک ،دولــت زدران،
شــاهپور زدران ،گلبدين نايب ،ســميع
اهلل شــينوارى ،نجيب اهلل زدران و حميد
حسن مى باشند .ميرويس اشرف ،روشان
بارکــزى ،نجيب تره کى و يمين احمدزى
بازيکنان ريزرف اند( .پژواک)

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفته است که جنگنده
های این کشور حداکثر تا روز  ۲۲فبروری عملیات بمباران
علیه مواضع گــروه داعش در عراق و ســوریه را متوقف
خواهند کرد .او در اتاوا گفت که این حمالت به تنهایی برای
تضمین ثبات درازمدت برای مردم منطقه کافی نبوده است.
آقای ترودو در مــاه اکتبر بالفاصله پــس از پیروزی در
انتخابات اعالم کرد که جنگنده های این کشور را از عملیات
ضدداعش خارج خواهد کرد .اما او گفت کانادا دو هواپیمای
تجسسی را در منطقه حفظ خواهد کرد.
کانادا همچنین هواپیماهای ویژه ســوختگیری در آسمان
را در منطقه نگاه خواهد داشــت و بر شمار سربازانی که به
نیروهای بومی برای نبرد با داعش (گروه دولت اســامی)
آموزش می دهند خواهد افزود.
آقای ترودو گفت« :مهم است درک کنیم که هرچند عملیات
هوایی می تواند برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت نظامی

مثل عقب زدن دشمن خیلی مفید باشد ،به خودی خود به
ثبات درازمدت برای جوامع بومی دست نمی یابد».
به گفته او کانادا این موضوع را طی «یک دهه خیلی دشوار
در افغانستان» آموخت.

عربستان :موشک اسکاد شلیک
شده از صنعا را منهدم کردیم

عربستان اعالم کرد سامانه دفاعی پاتریوت این کشور یک
موشــک اســکاد را که از پایتخت یمن به خاک عربستان
شلیک شده بود ردیابی و منهدم کرده است .این موشک از
فاصله  ۲۰۰کیلومتری به سوی شهر جیزان در جنوب غرب
عربستان شلیک شده بود.
جنرال احمد عسیری ،از مشاوران وزارت دفاع عربستان و
ســخنگوی ائتالف ضد شورشیان یمن به رهبری عربستان
سهشــنبه در گفتوگو با خبرگزاری فرانســه از ردیابی و
انهدام یک موشک اسکاد پیش از اصابت به خاک عربستان
خبر داد .او گفت که این موشــک یک روز پیشتر از مرکز
شهر صنعا که تحت کنترل نیروهای حوثی است ،از فاصله
 ۲۰۰کیلومتری به ســوی شهر جیزان شــلیک شده بود.
ســخنگوی این ائتالف تأکید کرد که انهدام این موشــک
اســکاد خساراتی بر جای نگذاشــته است .عربستان پس
از آغاز حمالت ائتالف علیه موضاع شورشــیان حوثی در
مرزهای خود ســامانه دفاعی پاتریوت نصب کرده است که
قابلیت دفع موشکهای بالستیک را دارد .عربستان اپریل
سال گذشته اعالم کرد یک پایگاه تسلیحات و موشکهای
بالستیک را در منطقه تحت کنترل شورشیان حوثی نابود
کرده است .اما موشکهای اســکاد که اولین بار تابستان
گذشته به خاک عربستان شلیک شدند برد و قدرت بسیار
بیشتری از راکتها و بمبهایی دارند که شورشیان حوثی
پیشــتر برای حمله به مناطق مرزی عربســتان استفاده
میکردند( .دویچه وله)

انریکه :اطالعات درباره وضعیت
مسی محرمانه است

سرمربی بارســلونا از صحبت درباره شرایط مهاجم ارجنتینی تیم امتناع
کرد .لوییس انریکه در نشســت خبری پیش از دیدار برگشت نیمه نهایی
کوپادلری گفت :برای ایــن بازی خود را همچون دیگــر بازیها آماده
کردهایم .به نتیجه رفت (برد  7بر صفر) توجهی نداریم .هدف ما برتر بودن
از حریف است .به علت نتیجه بازی رفت این دیدار کمی عجیب است .این
اتفافات در فوتبال می افتد.
ســرمربی بارسلونا درباره حضور لیونل مســی در دیدار یکشنبه هفته
آینده پس از عمل جراحی دیروزش اظهار کرد :فکر میکنم باشگاه در این
باره اطالعیه داده و بقیه اطالعات درباره این موضوع محرمانه است و من
نمیتوانم در مورد آن صحبت کنم.
از لیگ چین به دنی آلوس پیشنهاد داده شده است .انریکه در این رابطه
گفت :دوســت نداریم کسی تیم را ترک کند .او درباره سرخیو بوسکتس
اظهار کرد :ســرخیو در میان دیگر بازیکنان زمان بیشتری را در بازی ها
حضور داشته است .او بازیکن سطح باالیی در جهان است و من بیشتر از
این نمی توانم از او تمجید کنم.

وزیر ورزش روسیه :بایسکلسواری
روسیه مشکلی ندارد

تاسیسات جام جهانی  30هزار میلیون دالر هزینه خواهد داشت .به نقل از
آس ،کمیته برگزاری جام جهانی  2022قطر ،هزینه تاسیسات جام جهانی
قطر را  30میلیارد دالر اعالم کرد .حســن التحوادی ،مســئول برگزاری
این مسابقات گفت :این رقم شــامل محل تمرین و جایگاه مطبوعات نیز
میشود .در پایان سال تصمیم خواهیم گرفت که تعداد ورزشگاهها هشت
یا  10استادیوم باشد .فیفا آن را باید تعیین کند .او در ادامه افزود :جهان
تنها شاهد فرهنگ قطر نخواهد بود بلکه خاورمیانه و جهان عرب نیز آشنا
خواهد شد .نیازمند برگزاری مسابقات اینچنینی هستیم تا تصویر مثبتی
از این بخش جهان ارائه دهیم و به ایــن بخش از هواداران جهان فرصت
بدهیم تا با هواداران دیگر کشورها ارتباط برقرار کنند و بفهمند با وجود
تفاوت فرهنگها ،همهمان انسان هستیم و احساساتمان یکی است.

توصیه ماسکرانو به نیمار

هافبک بارســلونا در مورد ادامه حضور نیمار در بارسلونا به او توصیههایی
کرد .به نقل از آس ،خاویر ماسکرانو در برنامهای که حضور یافته بود ،از او
درباره آینده نیمار هم تیمیاش در بارســلونا سوال کردند و او گفت :عادت
ندارم درباره مسایل شخصی همتیمیهایم صحبت کنم .این موضوعات کامال
شخصی هستند ولی نیمار در بارسلونا راحت و راضی است .او اگر میخواهد
در آینده و تبدیل به بهترین بازیکن جهان شود ،باید به حضورش در بارسلونا
ادامه دهد اما همانطور که گفتم ،این تنها یک نظر است .ماسکرانو درباره
تاثیرگذاری مسائل دادگاهی نیمار روی بازی مهاجم برزیلی اظهار کرد :در
شرایط مشــابهی قرار گرفتم و واضح است زمانی که مشکل دارید ،به حل
آن فکر می کنید اما روی کار اصلی تیم تاثیر نمیگذارد .در باشگاه شرایط
سختتری وجود دارد که به این قضیه توجه نکنم.

حمالت هوایی کانادا علیه داعش
ظرف دو هفته متوقف میشود

پیروزی کاوالیرز و تاندر در لیگ NBA

در مسابقات دیروز  10بازی انجام شد که در
مهمترین آنها کلیولنــد کاوالیرز و اوکالهاما
تاندر به پیروزی رسیدند.
به نقــل از  ،ESPNدر بازیهــای صبح روز
سهشنبه کلیولند کاوالیرز توانست ساکرامنتو
کینگز را با نتیجه  120بر  100شکست دهد.
در این مســابقه کری اورینگ توانست برای
کلیولند کاوالیرز  32امتیاز کسب کند و سه
ریبانــد و  12پاس منجر بــه گل انجام دهد.
رایون روندو نیز توانســت برای کینگز هفت
امتیاز کســب کند و هشت ریباند و  16پاس
منجر بــه گل انجام دهد .اوکالهاما ســیتی
تاندر نیز فنیکس سانز را با نتیجه  122بر 106
شکست داد.

بازیکن تاثیرگــذار تاندر ،کوین دورانت بود
که  32امتیاز برای این تیم کســب کرد و
شش ریباند و ســه پاس منجر به گل انجام
داد .در مهمترین بازیکن سانز نیز مارکیف
موریس بود برای این تیم  32امتیاز کســب
کرد و هفت ریباند و ســه پاس منجر به گل
انجام داد .در مسابقه مهم دیگر نیز تورنتو
ریپتورز ،دیتروید پیستوتر را با نتیجه 103
بر  83شکست داد .در این بازی کایل لوری
 25امتیاز برای ریپتورز کســب کرد و سه
ریباند و هفت پاس منجر به گل انجام داد.
مارکوس موریس نیز تاثیرگذارترین بازیکن
پیســتوتر بود که  14امتیــاز برای این تیم
کسب کرد و پنج ریباند و شش پاس منجر

به گل انجام داد.
نتایج مســابقات دیگر دیروز نیز به شرح
زیر است:
شارلوت هورنتز  – 108شیکاگو بولز 91
لس آنجلس لیکرز  – 87ایندیانا پیسرز
89
لس آنجلس کلیپرز  – 98فیالدلفیا سونی
سیکسرز 92
دنور تاگتز  – 104بروکلین نتز 105
اورالند و مجیکز  – 117آتالنتا ماکز 110
پورتلنــد تریل بلیــزرز  – 112ممفیس
گریزلیز 106
نیواورالنــز پلیکانز  – 116مینه ســوتا
تیمبرولوز 102

ویتالی موتکو ،وزیر ورزش روســیه اعالم کرده است که هیچ مشکلی در
رابطه با بایســکلسواری روســیه وجود ندارد و صحبتهایی که درباره
دوپینگ سیستماتیک در بایسکلسواری روسیه شده ،دروغ است.
به نقل از  ،Inside the gamesکمیسیون مستقل ضد دوپینگ شواهدی
را درباره دوپینگ در روســیه منتشــر کرده است ،این شواهد باعث شد
که فدراسیون جهانی دوومیدانی ،فدراسیون د وومیدانی روسیه را محروم
کند.
اطالعاتی که درباره دوپینگ در دیگر ورزشهای روسیه نیز ضبط شدهاند،
بایسکلسواری نیز شامل این پرونده میشود.
ویتالی موتکو ،وزیر ورزش روســیه که نزدیکی زیادی با والدیمیر پوتین
دارد ،درباره دوپینگ به  TASSگفت :نیازی نیست که درباره دوپینگ به
آرامی صحبت کنیم .دوپینگ شبیه به دزدی است و ادامه خواهد داشت.
افراد همچنان تالش خواهند کرد تا این کار را انجام دهند .تمامی اتهامات
درباره دوپینگ سیستماتیک روســیه باید از بین بروند .هیچ سیستمی
وجود ندارد و همه چیز دروغین اســت و بر پایه اطالعات غلط است .بعد
از محروم شدن ادوارد وورگانف ،بایسکلسوار روس تیم بایسکلسواری
کاتو شا روسیه بین  15تا  45روز تعلیق خواهد شد.
موتکو اعالم کرده اســت که بیشــتر نگرانی تیمهای د وومیدانی است و
نگرانی درباره بایسکلسواری وجود ندارد.

