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رئیس یوروپول از خطر حمالت تروریستی در اروپا هشدار داد
رئیس نیروی مشــترک پولیس اروپا (یورو پول) از حمالت
جدید گــروه خودخوانده «دولت اســامی» یا داعش در
اروپا هشــدار داده است .او گفته است که تهدیدات کنونی
گ ترین تهدید از  10ســال به این سو است .راب واین
بزر 
رایت ،رئیس یوروپول در گفتگویی با روزنامه آلمانی «نویه
اوسنابروکر سایتونگ» گفته است که گروه «دولت اسالمی»
حمالت جدیدی را در قاره اروپا برنامه ریزی میکند.
او گفته است« :این پیشبینی وجود دارد که «دولت اسالمی»
یا دیگر گروههای (افراطی) دینی میخواهند حمالتی را در
جایی در اروپا برنامه ریزی کننــد ،به این هدف که تلفات
زیادی بر مردم ملکی وارد کنند ».او افزوده است که نه تنها
گروههای ملیشهای بلکه این احتمال وجود دارد که اشخاص
انفرادی نیز چنین حمالتی را انجام دهند.
رئیس یوروپول این اظهــارات را اندکی بعد از حملهای در
انقره پایتخت ترکیه ابراز داشــت که دست کم  28کشته

به جا گذاشت.براســاس آمار یوروپول ،میان ســه هزار تا
پنج هزار فــرد اروپایی بعد از دریافت آموزش در کمپهای
تروریستی دوباره به این قاره برگشته اند .واین رایت گفته
است« :شــمار رو به افزایش این جنگجویان خارجی چالش
جدیدی برای کشورهای اروپایی است».
با وجود این ،او افزود که ایــن حمله کنندگان احتمالی در
صفوف مهاجرانی نیســتند که خود را به اروپا رسانده اند:
«نشانههای مشخصی وجود ندارد که تروریستها به صورت
سیستماتیک از موج مهاجرت برای ســفر مخفی به اروپا
استفاده کنند ».بعد از حمالت ســازمانیافته تروریستی
بر یک ســالون کنسرت ،اســتدیوم فوتبال ،قهوه خانهها
و میخانهها در پاریس به تاریخ  13نوامبر ســال گذشــته
میالدی ،نیروهــای امنیتی در اروپــا در حالت آماده باش
هســتند .حمالت پاریس دست کم  130کشته و بیش از 100
زخمی به جا گذاشت( .دویچه وله)

کشتی اروپایی  ۹۰۰مهاجر
را در آب های یونان
نجات داد

آژانس مرزی اتحادیــه اروپا ،فرانتکس،
گفته اســت که حــدود  ۹۰۰مهاجر در
نزدیکی جزیره لسبوس یونان نجات یافته
اند.
این افراد به یک کشتی بلغار که بین بندر
مایتیلین جزیره لسبوس و سواحل ترکیه
گشتزنی می کرد منتقل شدند.
فرانتکس گفت همه مهاجرانی که در دریا
با آنها روبرو می شــود را سوار می کند
چون هوای بد زمستانی عبور از منطقه را
خطرناکتر کرده است.
بیش از یک میلیون نفر در سال  ۲۰۱۵وارد
اتحادیه اروپا شــدند که آن را به بدترین
بحران مهاجرت اروپا از زمان جنگ جهانی
دوم بدل کرد.
همزمان اعالم شده است که اتحادیه اروپا
اوایل ماه مارچ یک اجالس ویژه ســران

در مورد بحــران مهاجرت با ترکیه برگزار
خواهد کرد.
دونالد تاسک رئیس شــورای اروپا پس
از نشســت آخر شــب اتحادیه اروپا در
بروکسل گفت« :طرح عمل اتحادیه اروپا
و ترکیه برای ما در اولویت است».
آقای تاســک گفــت که یــک «اجماع
اروپایی» در مورد چگونگی حل این بحران
الزم است.
او گفت« :ما باید برای موفقیت هرچه در
توان داریم انجام دهیــم .به همین دلیل
اســت که قصد داریم یک نشست ویژه با
ترکیه در آغاز مارچ برگزار کنیم».
آقای تاسک گفت که او برای بحث بیشتر
درباره موضوع یک رشــته مالقات های
دوجانبه با رهبــران اتحادیه اروپا خواهد
داشت( .بی بی سی)

آمریکا :داعش استفاده
از کودکان را در جنگ
افزایش داده است

بر اســاس تازه ترین گزارش منتشر شده در آمریکا،
شــمار کودکانی که در جنگ برای گروه موســوم به
دولت اسالمی (داعش) جان خود را از دست داده اند
در سال گذشته تقریبا دو برابر برآوردهای قبلی بوده
است.
پژوهشگران در دانشگاه جورجیای آمریکا برای ارائه
این گزارش تبلیغات و ســخنرانی های داعش را به
مدت بیش از سه ماه بررسی کردند.
به گفته جیمز النگمن ،خبرنگار بی بی ســی در این
تبلیغات ادعا شــده که  ۸۹پسر بین  ۸تا  ۱۸سال در
جنگ کشته شده اند.
پژوهشــگران همچنین دریافته اند که در سال ۲۰۱۴
میالدی شــمار کودکان در عملیات ها سه برابر شده
است.
این اطالعات که مرکز مقابله با تروریسم ارتش آمریکا
منتشر کرده نشان می دهد که در حد فاصل جنوری
 ۲۰۱۵تا جنوری  ۲۰۱۶میالدی ۳۹ ،درصد پســران در
عملیات انتحاری و خودروهای بمبگذاری شده و ۳۳
درصد در میدان جنگ کشته شدند.
هر چند داعش اســامی واقعی و جزئیاتی را درباره
کسانی که کشته شــده اند ارائه نکرده اما محققان
توانسته اند سن و ملیت کودکان کشته شده را برآورد
کنند؛  ۶۰درصد از کشته شدگان بین  ۱۲تا  ۱۶سال و
 ۶درصد هم بین  ۸تا  ۱۲سال سن داشتند.
شــمار زیادی از کودکان کشته شده عراقی و سوری
هستند ،دو کشــوری که بخش های وسیعی از آنها
تحت کنترل داعش قرار دارد.
تعــدادی از کودکان مقتول هم از کشــورهای یمن،
عربستان ،تونس ،لیبیا و شمار اندکی هم از بریتانیا،
فرانسه ،الجزایر و نیجریه هستند( .بی بی سی)

انتخابی کریکت آسیا؛

افغانستان مغلوب امارات شد

تیم ملی کریکت افغانســتان در نخستین دیدار خود در
مرحله راهیابی به مسابقات قهرمانی آسیا ،در برابر امارات
متحده عربی تن به شکست داد.
در پایان این مســابقه  ٢٠دوره ،تیــم امارات با  ١٥دوش
بیشتر از افغانستان به پیروزی رسید.
آغازگر بازی  ،کریکتبازان اماراتی بودند و با از دســت
دادن  ٤بازیکن خــود ١٧٦ ،دوش را به عنوان هدف برای
افغانســتان تعیین کردند .اما تیم افغانســتان با وجود
تالش بســیار و با از دست دادن  ١٠بازیکن ،تنها توانست

 ١٦٠دوش به دســت آورد .بازی بعدی تیم افغانســتان،
امروز در برابر تیم عمــان خواهد بود .مرحله راهیابی به
مسابقات کریکت  ٢٠دورهای قهرمانی آسیا ،میان تیمهای
افغانســتان ،امارات متحده عربی ،هانگ کانگ و عمان
برگزار میشــود .تیمی که مقــام اول در میان این چهار
کشور را به دست آورد ،جواز حضور در بازیهای آسیایی
را به دست خواهد آورد .مســابقات قهرمانی کریکت ٢٠
دورهای آسیا از تاریخ  ٢٤فبروری تا  ٦مارچ در بنگالدش
برگزار میشود( .بی بی سی)

امضای
پیش قرارداد
مورینیو
با
منچستریونایتد
مورینیو پیــش قراردادش را با منچســتریونایتد برای
بر عهده گرفتن هدایت این تیم به مدت ســه ســال و با
هفتهای بیش از  300هزار پوند قبول کرده است.
به نقل از اکســپرس ،رســانههای انگلیســی از جمله
دیلی استار و اکســپرس از امضای پیش قرارداد ژوزه با
منچســتریونایتد خبر دادند و اعالم کردند که این مربی
پرتگالــی با قراردادی  48میلیون پوندی پس از شــش
هفته مذاکره با سران منچستریونایتد با این تیم به توافق
نهایی رســید و پیش قرارداد خود را با این باشگاه امضا
کرد و شنبه بعد از مالقات با سران اینتر و سفری کوتاه به
ایتالیا به انگلیس باز خواهد گشت تا هفت ه آینده باشگاه

در حمالت هوایی امریکا بر
مواضع داعش در لیبیا
 40تن کشته شدند

نیــروی هوایی ایاالت متحــده امریکا
بر قرارگاه ملیشــه های گــروه «دولت
اسالمی» یا داعش در کشور جنگ زده
لیبیا حمله کرد .گفته شده که بر اثر این
حمالت  40تن کشته شــدند .پنتاگون
وقوع این حمالت را تایید کرد.
هواپیماهای جنگی ایاالت متحده امریکا
شــهر غربی صبراته لیبیا را مورد حمله
قرار دادند که بر مبنای اظهارات شاروال
شهر ،در این حمالت حدود  40تن کشته
شــدند .شــفاخانه های محل نیز از 40
کشته سخن می گویند.
حســین طلیل ،شــاروال صبراته به
خبرگزاری رویترز گفت که هواپیماهای
جنگی ســاعت  3.30به وقت محل یک
ساختمان منطقه شــهر قصر طلیل را
بمباران کردند کــه در نتیجه آن  41تن
کشته و شــش تن دیگر زخمی شدند.
شــمار قربانیان از ســوی منابع دیگر
تایید نشده است .یک سخنگوی اردوی

هدف بعدی مسی چیست؟

مهاجم بارسلونا به دنبال شکستن رکورد گرد مولر است.
به نقل از آس ،لیونل مسی در مولینون به اولین بازیکن
در تاریخ اللیگا تبدیل شــد که از رکورد  300گل عبور
کرد .او با دو گلی که برابر اســپورتینگ خیخون به ثمر
رســاند تعداد گلهای خود را به  301رساند و به عنوان
پنجمین گلزن برتر لیگهای بزرگ اروپایی شناخته شد.
مســی با رکورد مولر آلمانی  64گل فاصله دارد .مهاجم
آلمانی در سالهای  1979تا  1965با پیراهن بایرن مونیخ
 365گل به ثمر رساند .پشت ســر او جیمی گریوز که
 357گلی که در لیگ انگلیس به ثمر رساند قرار دارد.
همچنین اســتیو بلومر با  317گل در سالهای  1914تا
 1892و دیکســی دین با  310گل در سالهای  1938تا
 1924در رتبههای بعدی جای گرفتهاند .کریســتیانو
رونالــدو که در لیگهای مختلفــی همچون انگلیس و
اسپانیا بازی کرده رکورد فوقالعادهای را به ثبت رسانده
اســت ،اما برترین گلزن یک لیگ به حســاب نمیآید.
در لیگ برتر رونالدو  84گل با منچســتریونایتد به ثمر
ل مادرید تاکنون  246گل را زده است که
رساند و در رئا 
بهترین گلزن این باشــگاه نیز محسوب میشود .این در
حالی است که رقیب او مسی به دنبال پشت سر گذاشتن
رکورد مولر است.

نامزدهای نهایی میزبانی
المپیک  2024معرفی شدند

 4شــهر به عنوان نامزدهای نهایی میزبانی بازی های
المپیک  2024معرفی شدند که تا سپتمبر  2017مهلت
دارند برای گرفتــن میزبانی بازی ها رقابت کنند .چهار
شهر پاریس ،لس آنجلس ،رم و بوداپست برای میزبانی
المپیک  2024کاندید شــدند .برنامه هایی که دریافت
شــده ،نشــان می دهد میزبانان به آنچه شــهر ها و
مردمانشان برای آینده نیاز دارند ،توجه کردند .بخش
اول برنامه را به جای هزاران کاغذ بر روی  USBدریافت
شد و قرار است بخش دوم آن که در مورد بودجه قانونی
و محل برگزاری بازی ها است را نیز  7اکتبر سال جاری
به کمیته بین المللی المپیک ارسال کنند .بخش نهایی
برنامه ها را نیز در  3فوریه  2017دریافت میشــود و در
نهایت نیز در جلســه کمیته بین المللی المپیک که در
سپتامبر سال  2017و در لیما پرو برگزار می شود ،شهر
میزبان بازی های  2024انتخاب خواهد شد.

ساری :شانس تیمها
در حذفی یکسان است

منچستریونایتد به صورت رسمی حضور مورینیو را در این
تیم تایید کند.
ژوزه مورینیو ســومین مربی باشگاه منچستریونایتد بعد
از رفتن ســرالکس فرگوسن بوده اســت .پیش از او نیز
دیوید مویس و لوئیس فان خال با وجود خریدهای گزاف
نتوانستند موفقیتی را با منچستریونایتد به دست بیاورند
و در نهایــت اکنون ژوزه مورینیو که رابطه نزدیکی هم با
فرگوسن دارد جانشین فان خال برای فصل آینده خواهد
شد.
گفته میشــود مورینیو هفتــهای  308هــزار پوند از
منچستریونایتد درآمد خواهد داشت.

ســرمربی ناپولی شانس تیمها را در مراحل حذفی لیگ
اروپا پنجاه  -پنجــاه میداند .به نقل از آس ،ناپولی در
دیدار رفت مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا با یک
گل از ویارئال شکست خورد .مائوریسیو ساری ،پس از
این بازی گفت :شانس تیم ها در بازی های حذفی پنجاه
 پنجاه است .من بازیهای قبلی ویارئال را دیده بودم واز بازی آنها شگفت زده شده بودم .نه تنها بازیکنانشان،
بلکه نوع بــازی و تهاجمی بودن آن ها مرا متعجب کرد.
ما در مورد تیم چهارم اللیگای اسپانیا صحبت میکنیم،
آن ها بازیهای خوبی را هــر هفته در اللیگا به نمایش
میگذارند .ســرمربی ناپولی ادامــ ه داد :در هر رقابتی
برای پیروزی به میدان میرویم .در بازیهایی که سخت
هســتند جنگندگی خود را حفظ میکنیم .با این ایده
میتوانیم مقابل تیمها قویتر ظاهر شویم .ساری افزود:
ما با همین ایده پیش خواهیم رفت .لیگ اروپا مسابقات
بزرگی است و دیشــب ما برابر تیم بزرگی بازی کردیم.
او درباره بازیکنان ویارئال نیز گفــت :عالوه بر روبرتو
ســولدادو و بورونو ،دنیس سوارس ،دوسانتوس ،ماریو و
باپتیستائو قدرت تهاجمی باالیی دارند.

ایاالت متحده امریکا گفت که حمالت
هوایی یک رهبر شورشیان را در شهر
صبراته در غرب ترابلس پایتخت هدف
قرار داده است .این رهبر شورشیان نور
الدین شوشانه نام دارد و عامل دو حمله
تروریستی در تونس دانسته می شود.
سخنگوی اردوی ایاالت متحده امریکا
گفت که کشته شده ها همه جنگجویان
شبکه «دولت اسالمی» بوده اند .ایتالف
بین المللی به رهبــری ایاالت متحده
امریکا علیه «دولت اســامی» اعالم
کرد که آنها مــی خواهند مبارزه علیه
این ملیشــه های تروریست را تشدید
بخشند و از گســترش قدرت آنها در
داخل لیبیا جلوگیری کنند .لیبیا بعد از
سقوط دیکتاتور معمر القذافی در حدود
پنج ســال قبل ،حاال در هرج و مرج و
جنگ داخلی فرو رفته اســت .بعد از
سقوط قذافی گروه های مختلف ملیشه
ای علیه هم می جنگند( .دویچه وله)

اوباما تحریمهای تازه علیه
کوریای شمالی وضع کرد

باراک اوبامــا ،رئیس جمهــوری آمریــکا در واکنش به
آزمایشهای موشــکی اخیر کوریای شــمالی تحریمهای
جدیدی علیه این کشور وضع کرده است.
همزمان واشــنگتن در حــال رایزنی با پکــن برای وضع
تحریمهــای جدید علیه پیونگیانگ در شــورای امنیت
ســازمان ملل متحد است .هدف از وضع این تحریمها قطع
منابع مالی کوریای شمالی برای تامین برنامههای هستهای
و موشکی اســت که غرب آنها را با مقاصد نظامی ارزیابی
میکند .چیــن میگوید بعضی از ایــن تحریمها میتواند
اقتصاد کوریای شمالی را فلج کند.
آقای اوباما ،روز پنجشــنبه ضمن امضای طرح تحریمهای
جدید ،با اختصــاص بودجهای  ۵۰میلیــون دالری جهت
کمکهای انساندوســتانه و ایجاد امــکان دریافت امواج
برنامههای رادیویی در داخل خاک کوریای شمالی ،موافقت
کرد .کوریای شــمالی طی هفتههای گذشته چند آزمایش
موشــکی انجام داده که منتقدان آنها را ناقض ممنوعیت
آزمایشهای موشکی وضع شــده برای این کشور ارزیابی
کردهاند .با وجود این ،پیونگیانگ میگوید پرتاب موشک
اخیر با هدف قــرار دادن یک ماهواره در مدار زمین بوده و
سازمان ملل متحد از انجام آن آگاه بوده است.
همزمان کوریای جنوبی کــه به همراه جاپان ،از برنامههای
موشکی و هستهای همسایه شمالی خود بسیار نگران است،
اعالم کرده در حال مذاکره با آمریکا برای احداث یک سپر
موشکی است( .بی بی سی)

نشت گاز متان در نزدیکی
لس آنجلس باالخره پس از
 ۴ماه بند آمد

به گفته مقام ها نشت شدید گاز از یک مخزن زیرزمینی در
نزدیکی شهر لس آنجلس کالیفرنیا که برای چهار ماه هوای
منطقه را آلوده می کرد «به طور دایم بند آمده است».
شرکت گاز جنوب کالیفرنیا ( )SoCal Gasبرای بستن سر
این چاه از مایعات ســنگین و سیمنت استفاده کرد .تالش
های قبلی به علت فشار زیاد گاز ناکام مانده بود.
نشــت گاز از این منبع بزرگ گاز زیرزمینی در شهر پورتر
رنچ در شمال شرقی لس آنجلس در ماه اکتبر شروع شد.
این یکی از بزرگترین حوادث نشــت گاز طبیعی در تاریخ
آمریکا بود و باعث نقل مکان هزاران نفر از ساکنان منطقه
شــد .گاز متانی که در این مدت از مخزن نشت کرد معادل
یک پنجــم کل تصاعد متان ایالت کالیفرنیا برای یک دوره
چهار ماهه بود .به گفته مقام ها این حادثه میزان تصاعد کل
ساالنه گاز متان کالیفرنیا را  ۶درصد افزایش داد.
متان یک گاز بسیار قوی گلخانه ای است.
رابین گرینوالد وکیل ارشد «وایتز اند الکسنبرگ» ،شرکت
وکالتی که به نمایندگی از بعضی ســاکنان پورتر رنچ علیه
شرکت گاز شــکایت کرده ،گفت که «این یکی از بدترین
فاجعه های زیست محیطی در دوران اخیر است».
خانم گرینوالد با اشــاره به اینکه موکالنش هنوز مطمئن
نیستند بازگشــت به خانه ها کا درستی باشد گفت« :هنوز
خیلی مانده تا این بحران بهداشت عمومی خاتمه یابد».
او گفت که مــردم نگران چاه های دیگــر در همین محل
هستند و «فقدان شفافیت» همه طرف ها را غیرقابل توجیه
خواند( .بی بی سی)

پیروزی دورتموند در خانه

دورتموند موفق شــد در یکی از دیدارهای حساس لیگ
اروپا پورتو را با شکست روبرو سازد ،منچستریونایتد این
بار در لیگ اروپا هم از پــس میتیلند برنیامد و با نتیجه
 2بر یک شکســت خورد .دور رفــت از مرحله حذفی
لیگ اروپا با برگزاری چند دیدار آغاز شــد که در یکی
از دیدارهای حســاس منچســتریونایتد در دنمارک به
مصاف میتیلند رفت و با نتیجه  2بر یک شکســت خورد.
شیاطین سرخ که به دلیل مصدومیت وین رونی باید  2ماه
بدون کاپیتان خود در زمین حاضر شــوند ،داوید دخیا را
نیز پیش از شروع مســابقه به دلیل مصدومیت از دست
دادند تا شرایط مصدومیت در این تیم بحرانی تر از قبل
شود و ســرخیو رومرو درون دروازه قرار گیرد .منچستر
بازی را خوب شــروع کرد و می توانست با ضربه ماتا به
گل برســد همچنین یکبار نیز مارسیال در درون محوطه
جریمه سرنگون شد که داور اعتقادی به پنالتی نداشت تا
اینکه ممفیس دیپای در نیمه نخست برای تیمش گلزنی

کرد تا یونایتد با یــک گل از حریف خود پیش بیفتد .در
اواخر نیمه نخست بازیکنان میتیلند توانستند گل خورده
را پاسخ دهند و نیمه نخست با تساوی یک بر یک به پایان
برسد .در نیمه دوم نوبت به پل اینانچو رسید تا در نقش
گلزن ظاهر شود و گل برتری را وارد دروازه یونایتد کند
و این دیدار با برتری  2بر یک میتیلند به پایان برسد .در
دیگر دیدار دورتموند در خانــه به دیدار پورتو رفت و با
نتیجه  2بر صفر به برتری رسید .لوکاس پیسچک و مارکو
رویس برای زردپوشان فوتبال آلمان گلزنی کردند .دیدار
دو تیم فیورنتینا و تاتنهام در فلورانس با تســاوی یک بر
یک به پایان رسید .ناصر چدلی از روی نقطه پنالتی برای
تیم لندنی گلزنی کرد و در ادامه فدریکو برناردشــی گل
تساوی را به ثمر رساند .سویا در خانه با  3گل مولده نروژ
را شکست داد و از پیش روی برداشت و ویارئال موفق شد
ناپولی تیم دوم لیگ ایتالیا را با یک گل شکست دهد تا
شکستی دیگر در پرونده تیم ساری ثبت شود.

آمار رونالدو
بهتر از مجموع
MSN
ستاره سرشناس رئال مادرید با گلی که در دیدار برابر رم
به ثمر رساند ،تعداد گلهایش را از مجموع مثلث MSN
بیشتر کرد .به نقل از یورو اسپورت ،کریستیانو رونالدو،
ستاره پرتگالی رئال موفق شد که در دیدار این تیم برابر
رم به زیبایی دروازه حریف را با یک شــوت سرکش باز
کند و گل نخست تیمش را در این دیدار به ثمر برساند تا
کهکشانیها پیروز این بازی شوند.
رونالدو هرچند در فصل جــاری با انتقادات زیادی روبرو
شده است اما از نظر آماری در لیگ قهرمانان اروپا بسیار
خوب ظاهر شــده است .او با گلی که در دیدار برابر رم به
ثمر رساند ،تعداد گل هایش را به عدد  12رساند و جالب
اینکه مثلث  MSNبارســلونا تنها توانستند  10گل وارد
دروازه حریفان کنند.
لوییس ســوارس  5گل ،لیونل مسی  3گل و نیمار دو گل
در فصل جــاری لیگ قهرمانان اروپا وارد دروازه حریفان
کردند و این آمار نشــان می دهد که رونالدو به تنهایی

بهتر از مثلث آبی اناری ها گل زده اســت .جالب اینکه
این ستاره پرتگالی  57درصد از گل های رئال را در فصل
جاری لیگ قهرمانان وارد دروازه حریفان کرده است.
رونالدو همچنین در فصل جاری اروپا ،سه پاس گل داده
است که از این حیث با نیمار برابر است اما مسی تنها یک
پاس گل و سوارس هم دو پاس گل دادهاند.
رونالدو از نظر شــوتزنی هم بهترین آمار را به نام خود
به ثبت رسانده اســت .او در هر بازی  8.1شوت به سمت
دروازه حریفــان زده و نزدیک ترین تعقیب کننده او نیز
روبرت لواندوفســکی از بایرن مونیخ است که تنها 4.7
شوت به سمت دروازه حریفان زده است.
نکته جالــب دیگر اینکه رونالــدو در فصل جاری لیگ
قهرمانان اروپا از نظر گل زده در خانه حریفان هم بهترین
آمار را به نام خود به ثبت رســانده اســت .او توانسته 5
گل به ثمر برســاند و نزدیک ترین تعقیب کننده به او نیز
اولیویه ژیرو از آرسنال است که  4گل به ثمر رسانده است.

