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سازمان ملل ۲۰۱۶ :مرگبارترین سال
مهاجران در دریای مدیترانه خواهد بود

کمیســیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل
میگوید که در طول ســال جاری میالدی تا
کنون بیش از ســه هزار نفر از مهاجرانی که
تالش میکردند با عبور از دریای مدیترانه خود
را به اروپا برسانند ،در این دریا غرق شدهاند

و به این ترتیب امسال مرگبارترین سال برای
این دسته از مهاجران خواهد بود.
ویلیام اسپیندلر ،سخنگوی این نهاد وابسته به
سازمان ملل گفته است که «از آغاز امسال این
مسیر (دریای مدیترانه) حدود  ۳۷۴۰قربانی

جان کری و
محمد جواد ظریف
برنده جایزه
چتم هاوس شدند

چتم هاوس موسســه رویال امور بین المللی بریتانیا
جان کری وزیر خارجه آمریــکا و محمد جواد ظریف
همتای ایرانی او را برندگان جایزه امســال خود اعالم
کرده است.
دولت ایران ضمن اســتقبال از این جایزه گفت آقای
ظریف برای دریافت آن به بریتانیا نخواهد رفت.
این جایزه ســاالنه به شخص ،اشخاص یا سازمان هایی
اعطا می شود که اعضای چتم هاوس آنها را موثرترین
افراد در بهبود روابط بین المللی در سال پیش تشخیص
دهند .این موسسه نوشت که جایزه امسال به پاس نقش
اساسی این دو در سال  ۲۰۱۵در فرآیند مذاکرات برای
رسیدن به توافقی در مورد برنامه اتمی ایران میان این
کشور و گروه پنج به عالوه یک اعطا می شود.
به گفته چتم هاوس اختالف بر ســر برنامه اتمی ایران
یکی از مهارنشدنی ترین رویارویی های دیپلماتیک در
امور بین المللی در قرن  ۲۱بود.
در بیانیه این موسسه آمده است« :آن توافق را خیلی
ها غیرممکن فرض می کردند .سکانداری و تعهد کری
و ظریف بــرای فائق آمدن بر پیچیدگــی های فنی،
مخالفت های عمیق داخلی در آمریکا و ایران ،و ســه
دهه خصومت شــدید میان دو کشور ،و همچنین حفظ
و رســاندن مذاکرات به نتیجه ای موفق نقش اساسی
داشت( ».بی بی سی)

داشته است و هنوز دو ماه تا پایان سال باقی
مانده است».
این آمار در حالی ارائه شده که تعداد کسانی
که قصد رســیدن به اروپــا از طریق دریای
مدیترانه را دارند در مقایســه با ســال پیش
کاهــش یافته ولی در عین حال خطر مرگ در
این مسیر افزایش چشمگیری داشته است.
به گفته ســازمان ملل ،علت افزایش شــمار
کشته شــدگان در آبهای مدیترانه ،انتخاب
مسیرهای پرخطرتر ،شرایط بد جوی در زمان
سفر و تغییر استراتژی قاچاقچیان انسان برای
رساندن مهاجران به اروپا بوده است.
در طول ســال جاری میالدی تا کنون حدود
 ۳۲۰هــزار مهاجر از دریــای مدیترانه عبور
کردهاند و خود را به اروپا رســاندهاند که سفر
دریایی بیشتر آنها از مبداء لیبی صورت گرفته
است ،جایی که شبکههای بزرگ قاچاق انسان
در آنجا فعالیت دارند( .بی بی سی)

جرایم فزاینده ناشی از
نفرت و بیگانه ستیزی
در آلمان

برخی از جرایم بدن را و شماری دیگری
روح انسان را آسیب می رسانند .نه تنها
کارد و یا آتش زدن ،بلکه حروف صفحه
کلید کمپیوتر نیز مــی تواند به عنوان
سالح به کار گرفته شــود .میزان نفرت
پراگنی در آلمان به سرعت باال می رود.
جرایم ناشــی از نفرت و بیگانه ستیزی
در سال گذشته در آلمان شدیدا ً افزایش
داشته است .این مطلب را روزنامۀ آلمانی
«پاســاور نویه پریسه» به اساس گزارش
نهایی حکومــت در مورد گفتگوی مدنی
زیر نام «زندگی خوب در آلمان» گزارش
داده اســت .به قول این روزنامه در سال
 ۲۰۱۵جمع ًا  ۱۰۳۷۳مورد جرایم ناشــی
از نفرت ثبت شده بود .این جرایم علیه
موضعگیری های سیاســی ،ملیت ،رنگ
پوست و یا تعلقات مذهبی صورت گرفته
اند .این رقم  ۷۷درصد بیشــتر از همچو

جرایم در ســال  ۲۰۱۴بوده و از زمان
آغاز آمارگیری در سال  ۲۰۰۱تا حال بی
سابقه است.
جرایم ناشــی از نفرت در انترنت حتی
 ۱۷۶درصد افزایش داشــته است .در
سال گذشــتۀ میالدی در آلمان جمع ًا
 ۳۰۸۴مورد نفــرت پراگنی در انترنت
ثبت شده است .جرایم بیگانه ستیزی
در سال گذشته نســبت به سال ۲۰۱۴
میالدی ۱۱۶ ،درصد افزایش داشــته و
بیشــتر از  ۸۵۰۰مورد اینگونه جرایم
ثبت گردیده انــد .این تحول منفی در
گزارش حکومت «نگران کننده» خوانده
شده است .در گفتگوی مدنی «زندگی
خوب در آلمان» بیشتر از همه بر تضاد
در برابر مهمترین خواســت ،یعنی یک
زندگی باهمی پر از تحمل و مروت تأکید
صورت گرفت( .دویچه وله)

مسابقات فوتبال دوازده ساالن در
بلخ آغاز شد

شروع رای گیری در
ایالت فلوریدای آمریکا

مراکز رای گیری در ایالــت فلوریدای آمریکا که همواره از
کارزارهای سرنوشت ســاز انتخاباتی به حساب می آید از
حاال باز شده است.
رای گیری رســما روز سه شنبه  ۸نوامبر انجام خواهد شد
اما رای گیری پستی در بســیاری از ایالت ها شروع شده
و فلوریدا هم امکان ریختــن رای زودهنگام به صندوق ها
را فراهم کرده اســت .دونالد ترامپ این هفته به پنج نقطه
در این ایالت ســفر می کند و هیالری کلینتون هم مشغول
بازدیدهایی از مناطق متعدد این ایالت است.
رای گیری پســتی چند هفته پیش در فلوریدا شروع شد

و بیش از یک میلیون نفر تاکنــون در این ایالت رای داده
اند؛ ایالتی که به هیچ کدام از احزاب اصلی وفاداری خاصی
نشــان نمی دهد و هــر بار محل رقابت شــدید دو حزب
دمکرات و جمهوری خواه است .به عالوه امتیاز باالی آن در
کالج انتخاباتی بر اهمیت این ایالت افزوده.
براساس نظرســنجی تازه سی بی اس/یوگاو خانم کلینتون
سه درصد از رقیب خود در فلوریدا پیش است.
براســاس این نظرسنجی او از  ۴۶درصد آرای مردم در این
ایالت برخوردار اســت درحالی که آقای ترامپ حمایت ۴۳
درصد را با خود دارد.
خانم کلینتون هم در نظرســنجی های ملی و هم در بیشتر
ایالت های رقابتی از حریف پیش است( .بی بی سی)

بحران سیاسی ونزوئال؛ دولت
و مخالفان دیدار می کنند

با بــه وخامت گراییدن بحران سیاســی ونزوئال دولت این
کشور و مخالفان با شروع مذاکرات مستقیم در روز یکشنبه
موافقت کرده اند.
مخالفان در روزهای اخیر در واکنش به مسدود شدن طرح
همه پرسی برای برکناری نیکالس مادورو رئیس جمهور از
قدرت ،تظاهرات کرده اند و تنش ها در این کشور باالست.
اعالم شروع مذاکرات میان دولت و مخالفان را یک فرستاده
واتیکان اعالم کرد که پس از دیدار پاپ فرانسیس با آقای
مادورو در واتیکان بود.
واتیکان و اتحادیه کشــورهای آمریکای جنوبی (اوناسور)
این گفت و گوها را میانجیگری خواهند کرد.
واتیکان در بیانیه ای گفت که پاپ فرانســیس کلیه طرف
ها را «ترغیب کرد برای دنبال کردن مسیر دیالوگ جدی و
سازنده شهامت داشته باشند».
امیل پال تشریگ فرستاده واتیکان در ارجنتین گفت «یک
دیالوگ ملی» از حاال میان طرف ها شــروع شده تا زمینه
برای نشســت روز یکشنبه در جزیره مارگاریتا در کارائیب
فراهم شود( .بی بی سی)

بارتومئو :بازیکنان بارسلونا
حق داشتند پس از گل
خوشحالی کنند

مســابقات فوتبال میان  ۱۰تیم دوازده ساالن در والیت
بلخ دیروز آغاز شد.
ابراهیم عثمانی آمر ورزشــی والیت بلخ به رادیو آزادی
گفت که ،در روز نخست این مسابقات دو بازی انجام شد.
در این بازی تیم اردو توانســت تیم امل بالد را  ۲مقابل ۱

شکست دهد و تیم یک صد بستر توانست  ۴در برابر  ۳رییس باشگاه بارسلونا به بازیکنان آبیاناری حق داد برابر
والنسیا این چنین خوشحالی کنند.
تیم کوهشان را از پیش رو بردارد.
این مســابقات به هدف انتخاب تیم برتر دوازده ســال به نقل از آس ،خوسپ ماریا بارتومئو در مراسم بهترینهای
والیت بلخ راه اندازی شده است و حدود دو هفته ادامه اللیگا حضور داشت و در این مراسم درباره اتفاقات مستایا
و اللیگا صحبت کرد .پرتاب بطری هواداران والنسیا به طرف
میآبد( .رادیو آزادی)
بازیکنان بارسلونا و توهین لیونل مسی به هواداران در پایان
بازی والنسیا و بارسلونا در مستایا اتفاق افتاد .نحوه شادی
ی پــس از گل پیروزی در به وجود آمدن
بازیکنان آبیانار 
چنیــن اتفاقی تاثیرگذار بود .بارتومئــو در این باره گفت:
بازی نزدیکی بود .فکر نمی کردم والنســیا در این ســطح
ظاهر شود .خوشــحالی پس از گل بازیکنان با چنین شور
و حرارتی امری عادی اســت .بازیکنان بارسلونا حق دارند
با چنین شــوری پس از گل شادی کنند؛ به خصوص که گل
پیروزی در لحظات آخر بازی و در مستایا به ثمر برسد .این
گل ســه امتیاز مهمی را به ما داد .رقابت در اللیگا خیلی
نزدیک است و تیمها با فاصله یک یا دو امتیاز رتبههای اول
تا پنجم را به خــود اختصاص دادند .بارتومئو در این رابطه
اظهار کرد :لیگ کنونی سرگرم کننده و جذاب است .اللیگا
باالترین جشــن فوتبالی است .شــاهد رقابتهای بزرگی
هستیم .بهترین بازیکنان و تیمها در آن بازی میکنند و از
تماشای این رقابت ها لذت می بریم .پیروزی در این بازی ها
اعتماد به نفس زیادی به تیم ها میدهد.

فدراسیون فوتبال اسپانیا توسط فیفا محروم خواهد شد.
به نقــل از آس ،فیفا در بیانیهای رســمی اعالم کرد که
فدراســیون فوتبال اســپانیا به خاطر قرارداد اتلتیکو
مادرید و رئال مادرید با بازیکنان زیر  18ســال در بین

سالهای  2005تا  2014محروم خواهد شد.
فدراســیون اســپانیا باید درباره قوانین نقل و انتقاالت
به فیفا گزارشــی شــفاف ارائه دهد .همچنین فیفا این
فدراسیون را  200هزار یورو جریمه کرد.

فیفا فدراسیون فوتبال اسپانیا را
محروم میکند

ماریا شاراپووا از رنکینگ جهانی WTA
حذف شد

ماریا شــاراپووا از رنکینگ رســمی انجمن تنیس زنان
( )WTAخارج شــد ،دلیل این مســاله این است که
شاراپووا در سال  ۲۰۱۶به اندازه کافی در مسابقات حضور
نداشته است.
به نقل از ســایت  ،RTطبق قوانین  WTAیک تنیسور
برای این که در رنکینگ باقی بمانــد باید در  ۵۲هفته
حداقل در سه مسابقه شــرکت کند و حداقل  ۱۰امتیاز
را کســب کند .امسال شــاراپووا تنها در مسابقات اپن
استرالیا شرکت کرد که در یک چهارم نهایی حذف شد.
آخرین رنکینگ  WTAسهشــنبه منتشر شد که در آن

اسم شاراپووا وجود نداشت .در لیست قبلی که یک هفت ه
پیش منتشر شده بود شاراپووا در رتبه  ۹۳قرار داشت.
آنجلیک کربر ،تنیســور آلمانی در صدر این لیست قرار
دارد .سرنا ویلیامز در رتبه دوم این رنکینگ است.
ماریا شاراپووا در روز هشتم جون از سوی  ITFتا جنوری
سال  ۲۰۱۸تعلیق شد .شاراپووا به دلیل مصرف ملدونیوم
محروم شده است.
در ماه اکتبر امسال ،دادگاه عالی ورزش میزان محرومیت
شاراپووا را از دو سال به  ۱۵ماه کاهش داد .او میتواند از
 ۲۶اپریل  ۲۰۱۷دوباره مسابقه دهد.

منوتی :امیدوارم توپ طال
به اینیستا برسد

ســتاره پیشــین تیم ملی فوتبال ارجنتین به ستایش از
آندرس اینیستا پرداخت و او را شایسته کسب توپ طال در
سال  2016دانست.
به نقل از  ،elsportبا اعالم نامزدهای کســب توپ طال در
ســال  ،2016گمانهزنی برای برنده این جایزه بزرگ شروع
شد .آندرس اینیستا ،ستاره بارسلونا در بین  30نامزد نهایی
جای دارد و این شــانس را دارد که برای نخســتین بار در
دوران فوتبالی خود این جایزه بزرگ را به دست آورد.
ســزار لوییس منوتیامیدوار اســت این جایزه به کاپیتان
بارسلونا برسد .منوتی که توانست در سال  1978ارجنتین
را قهرمان جهان کند ،در این زمینه گفت :هنوز هم امیدوار
هســتم که اینیستا بتواند توپ طال را به دست آورد زیرا از
نظر من ،او بهترین بازیکن جهان است.
اینیســتا یک بازیکن بسیار بزرگ اســت و توانایی های
منحصر به فردی دارد .او وجب بــه وجب زمین فوتبال را
حفظ اســت و به خوبی می داند توپ را در کجا به گردش
آورد و آن را کجا بفرستد.
با وجود این که اینیســتا بازیکن بســیار توانایی است اما
بسیار یعید است که توپ طال در سال  2016به این بازیکن
بزرگ برسد و حتی جزو سه نامزد نهایی هم قرار بگیرد.

پولیس آلمان  ۱۳عملیات
همزمان ضدتروریستی
انجام داد

پولیــس آلمان در  ۱۳عملیات همزمان در
پنج ایالت این کشــور چندین آپارتمان و
اقامتگاه پناهجویان را تالشی کرد .مقامها
گفته اند که هدف ایــن عملیات پولیس
پناهجویان مظنون به پیوســتن به داعش
ِ
بوده اند .پولیس به شــدت مسلح آلمان
صبح ســه شــنبه بر بیش از  ۱۰مکان در
سراسر کشور یورش برد .در این عملیات
در ایالتهای تورینگن ،نوردراین وستفالن،
زاکســن و بایرن  ۱۲آپارتمان و یک مرکز
پناهجویان مورد تالشــی قــرار گرفتند.
مقامها گفتند که تحقیقات ســال گذشته
پس از بازداشت یک فرد  ۲۸ساله روسی
با اصلیت چچنی شروع شده بود .مقامها
در جریان تحقیقــات و توجه عمیقتر به
تمویل احتمالی ملیشههای داعش ۱۰ ،مرد
و سه زن دیگر را بازداشت کردند که همه
آنها شهروندان فدراسیون روسیه بوده و

در دهه  ۲۰و  ۳۰زندگی شــان قرار دارند.
پولیس گفته اســت که این افراد پناهجو
بوده و مظنون اند که قصد داشتند به گروه
خودخوانده «دولت اســامی» یا داعش
در ســوریه بپیوندند .مقامها گفته اند که
در جریان این تالشیها هیچ گونه تهدید
متوجه مصونیت عامه شناســایی نشده
است .اداره تحقیقات جنایی ایالت تورینگن
در یک اعالمیه گفــت« :از این تحقیقات
خطر مشخص یک حمله تاهنوز یافت نشده
است ».به گفته این اداره ،پولیس ویژه افراد
بازداشت شــده در این عملیات در چند
ایالت را در مکانهــای جداگانه نگهداری
کرده و به سارنواالن تسلیم میکنند .پس
از وقوع دو حمله در ماه جوالی ،هشــدار
امنیتی در آلمان بلند است .مسئولیت هر
دو حمله ماه جوالی را گروه داعش به عهده
گرفته بود(.دویچه وله)

مرگ ده ها نفر در حمله مردان
مسلح به دانشکده پولیس
در کویته

مقام ها می گویند در حمله مردان مسلح
به یک دانشــکده تربیت پولیس در شهر
کویته پاکســتان حداقل ۴۸دانشجوی
افسری پولیس و نگهبان کشته شده اند.
مقام ها می گویند که  ۳پیکارجوی مسلح
با جلیقه های انفجاری در حمله شــرکت
داشــتند که گزارش می شــود همه آنها
کشته شده اند .شمار مهاجمان ابتدا پنج
نفر اعالم شده بود .مقام ها می گویند دو
نفر از مهاجمان پس از منفجر کردن جلیقه
های خود کشته شــدند و یکی از آنها به
دســت نیروهای امنیتی کشته شد .پس
از ورود مهاجمان به ســاختمان دانشکده
پولیس بلوچســتان و تیراندازی به سوی

حاضــران ،یک عملیات عمــده امنیتی
شروع شد که ساعت ها طول کشید.
تصور می شــود که مهاجمــان از طریق
دروازه جلویی دانشــکده وارد شدند و
بعد به خوابگاه آن حمله کردند ،جایی که
صدها دانشجو زندگی می کنند.
رسانه های محلی گزارش دادند که صدای
تیراندازی و انفجارهایی از محل شــنیده
شده است .گفته شد که بیشتر قربانیان در
اثر انفجارهای انتحاری دو نفر از مهاجمان
مردند .میر ســرفراز احمــد بوگتی وزیر
والیتی امور بلوچستان گفت که عملیات
امنیتی با حضور ارتش و ســپاه ســرحد
اکنون پایان یافته است( .بی بی سی)

بکام در راه بازگشت به رئال مادرید

ل مادرید خواهد
ستاره پیشین انگلیسی به زودی به رئا 
رفت و سمتی را در این باشگاه بر عهده خواهد گرفت.
به نقل از آس ،دیوید بکام به رئال مادرید خیلی نزدیک
شده اســت و میتواند به عنوان ســفیر باشگاه معرفی
شود .هافبک پیشــین تیم ملی فوتبال انگلیس جزیی
از تیم کهکشــانی های مادرید بود .او در سال  2003از
منچستریونایتد به مادرید پیوست.
ســپس با امضای قراردادی هنگفت راهی لیگ حرفهای
آمریکا شد و پنج سال در لس آنجلس گلکسی بازی کرد.

هافبک انگلیسی یکی از بهترین انتخابهای فلورنتینو
پرس (رییس باشگاه رئال مادرید) بود.
بکام با پیوســتن به مادرید در کنار ستارگانی همچون
لوییس فیگو ،زیــن الدین زیدان و رونالــدو و نازاریو
قرار گرفــت .بکام پیــش از آن یکی از ســتارههای
منچســتریونایتد محسوب میشد اما در مادرید بهترین
دورانش را ســپری نکرد .با این حال بازیکن محبوبی در
این باشگاه اســپانیایی بود و اکنون می تواند به عنوان
سفیر این تیم به مادرید بازگردد.

پدرو :چلسی مدعی قهرمانی در لیگ
انگلیس است

هافبک اسپانیایی چلســی تاکید کرد تیمش این فصل
مدعی قهرمانی در لیگ برتر است و برای رسیدن به این
هدف تالش میکند.
به نقل از تلگراف ،چلسی بعد از چند هفت ه ضعیف از جمله
شکســت برابر لیورپول و آرسنال ،چند هفتهای است که
روی دور برد افتاده است .آنها در این هفت ه توانستند تیم
مدعی منچستریونایتد را شکســت بدهند .گل اول این
بازی که سریعترین گل این فصل از لیگ برتر بود را پدرو
رودریگس به ثمر رساند.
بازیکن پیشین بارسلونا درباره احتمال بازگشت بارسلونا
گفت :اتفاقا در تابســتان با خوسپ ماریا بارتومئو (رییس
باشگاه بارسلونا) گفتوگوی تلفنی داشتم .میخواستم در
چلسی بمانم و این اتفاق هم افتاد .به نظر من بازگشت به
تیم سابق ،همیشه سخت است .نگاهها به شما عوض شده

و انتظارات از شما باالتر میرود .به همین خاطر تصمیمم
عوض شد و تصمیم گرفتم در چلسی بمانم.
پدرو در سال  2015زمانی که به چلسی پیوست ،زیر نظر
ژوزه مورینیو کار کرد .زمانی هم که پدرو در بارسلونا بود،
ل مادرید حضور داشت.
مورینیو در تیم رقیب یعنی در رئا 
به همیــن خاطر تنش زیادی بین این بازیکن و تیم رقیب
وجود داشت.
پدرو درباره حضور در چلســی و کار با مورینیو هم اظهار
کرد :زمانی که در بارســلونا بودم ،نظر متفاوتی نسبت به
مورینیو داشــتم ولی وقتی که بــا او کار کردم ،نظرم در
موردش برگشــت .او همیشه واضح ،صریح و شفاف با من
صحبت میکرد و همیشه هم حرفهایش درست بود .اینکه
در بازی با یونایتد برابر او قرار گرفتم ،انگیزه مضاعفی به
من نمی داد .فقط به تیم خودمان فکر می کردیم.

