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ایتالیا در برابر بحران پناهجویان خود را
ناتوان می بیند

نخست وزیر ایتالیا به خاطر امتناع کشورهای
عضو اتحادیۀ اروپا از پذیــرش پناهجویان،
تهدید کرد که علیه بودجۀ این اتحادیه ویتو
میکند .او همزمان از کمیسیون اتحادیۀ اروپا
شدیدا ً انتقاد کرد .ایتالیا خود را در برابر موج

پناهجویان ناتوان میبیند و باز هم خواســتار
کمک از ســوی کشورهای دیگر اروپایی شده
است .ماتیو رینتسی نخســت وزیر ایتالیا به
تلویزیون ایتالیایی « »1 RAIگفت که اگر در
ســال آینده باز هم تعداد مشابه پناهجویان

مقام آمریکایی :سیاست

ترغیب کوریای شمالی به

کنار گذاشتن سالح هستهای،
تحقق نیافتنی است

جیمز کلپر ،مدیر تشکیالت اطالعات ملی آمریکا گفته
است سیاست این کشور برای ترغیب کوریایشمالی به
کنار گذاشتن برنامه تولید سالحهای هستهای ،احتماال
هدفی تحقق نیافتنی است.
آقای کلپر در سخنانی در شورای روابط خارجی آمریکا
در نیویورک گفــت دولت کوریای شــمالی «دولتی
پارانوئید است که احساس میکند تحت محاصره است
ح هستهای را «تنها راه بقا» میداند».
و سال 
آقای کلپر خاطرنشــان کرد که آمریــکا میتواند در
ازای سرپوش گذاشــتن کوریای شمالی بر تواناییهای
هســتهای خود ،مشــوقهای اقتصادی به این کشور
پیشنهاد دهد.
اقتصاد کوریای شــمالی با مشــکالت عمدهای مواجه
است و در سالهای اخیر ،وضع تحریمهای بین المللی
در واکنش به برنامههای اتمی این کشور باعث وخامت
اوضاع اقتصادی شده است.
جیمز کلپر از مشاوران مهم باراک اوباما ،رئیسجمهوری
آمریکا در زمینه مســایل امنیتی از جمله تهدیدهای
سایبری است و در سال  ۲۰۱۴از کوریای شمالی دیدار
کرد .وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به ســخنان
آقای کلپر گفته اســت که سیاست این کشور در قبال
شبه جزیره کوریای تغییر نکرده و هدف این وزارتخانه
این اســت که شــبه جزیره کوریا ،عاری از سالحهای
هستهای باشد( .بی بی سی)

بیایند ،کشــورش توانایی رســیدگی به آنها
را ندارد .او خواســتار متوقف ســاختن موج
پناهجویان تا ماه مارچ سال آینده شد.
رینتسی یادآور شــد که کشورش ساالنه ۲۰
میلیارد یورو به بودجۀ اتحادیۀ اروپا میپردازد
و تنها  ۱۲میلیارد پس میگیرد .او افزود« :اگر
کشور هایی مانند مجارستان ،چک و سلواکیا،
که تقسیم بندی پناهجویان را رد میکنند ،به
ما درس میآموزند ،پس به این نتیجه میرسیم
که این سیستم کارا نیست».
رینتسی در برابر این پرسش که آیا کشورش
در صــورت لزوم علیه بودجــۀ اتحادیۀ اروپا
ویتو خواهد کرد ،پاســخ داد« :بلی ،یقین ًا».
او عالوه کرد« :کســی که در برابر پناهجویان
دیوار میکشــد ،پول ایتالیا را باید فراموش
کند .وقتی پناهجویان (با یک تقسیم بندی)
به کشورهای دیگر اروپایی راه نیابند ،راه پول
هم مسدود خواهد شد»( .دویچه وله)

عفو بینالملل :صدها کشته
در حمالت هوایی ائتالف
ضد داعش

ســازمان عفو بینالملــل میگوید به
نظر میرســد که در محاسبات ائتالف
ضد داعش به رهبــری آمریکا ،امنیت
غیرنظامیان آنطور که باید و شــاید در
نظر گرفته نمیشود .بر این اساس در ۱۱
حمله هوایی  ۳۰۰غیر نظامی در ســوریه
جان باختهاند.
سازمان عفو بینالملل میگوید اقدامات
ائتالف ضــد داعش به رهبــری ایاالت
متحــده برای حفظ جــان غیر نظامیان
ناکافی بوده اســت .به گفتهی خانم لین
مالوف ،از دفتر منطقهای این نهاد حقوق
بشــری در بیروت ،بیــم آن میرود که
خطرات حمالت هوایی برای غیرنظامیان

در محاســبات ائتالف بیــش از حد
دستکم گرفته شــود« :زمان آن فرا
رســیده که مقامهای آمریکا در مورد
همه ابعاد خســارت به غیر نظامیان در
حمالت هوایی سوریه روشنگری کنند».
بر این اساس ،از ســپتمبر  ۲۰۱۴در ۱۱
حمله هوایی ائتــاف بینالمللی ۳۰۰
غیرنظامی جان خود را از دست دادهاند.
در همه این حمالت دامنه اقدامات الزم
برای حفظ جــان غیرنظامیان محدود
بوده است .به زعم عفو بینالملل ،برخی
از این حمالت را میتوان نامتناســب یا
حتی بیتوجه بــه غیرنظامیان توصیف
کرد( .دویچه وله)

میاتوویچ :توپ طال  2016تنها به
رونالدو می رسد

ل مادرید تاکید کرد که هیچ بازیکنی
ستاره ســابق رئا 
قادر نیست که توپ طال  2016را از رونالدو بگیرد.
به نقل از آس ،با وجود این که کریستیانو رونالدو در فصل
جاری عملکرد ناامید کنندهای از خود نشــان داده اما
جزو شانسهای اصلی کسب توپ طال است و با توجه به
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و رقابتهای یورو 2016
به احتمال زیاد برای چهارمین بار توپ طال را به دســت
خواهد آورد.
ل مادرید به ستایش از رونالدو
میاتوویچ ،ستاره سابق رئا 

پرداخت و تاکید کرد که تــوپ طال  2016به این بازیکن
خواهد رسید.
او گفت :بازیکنان زیادی در فهرست  30نفره وجود دارند
که شایستگی رسیدن به توپ طال را دارند .با این حال بر
این باور هستم که هیچ بازیکنی نمیتواند این جایزه را از
رونالدو بگیرد و بدون شک این بازیکن به توپ طال 2016
خواهد رسید.
رونالدو در فصل جاری رقابتهای لیگا تنها  2گل به ثمر
رسانده و همین باعث شده تا انتقادات زیادی از او بشود.

طرح تمدید
«قانون تحریمهای ایران»
در اولویت کار مجلس
نمایندگان آمریکا

جمهوریخواهــان آمریکا قصد دارند بــه محض آغاز به
کار مجــدد کنگره پس از انتخابات ،طرح تمدید  ۱۰ســاله
«قانون تحریمهای ایــران» را به رأی بگذارند .تصویب این
طرح در مجلس ســنا هنوز قطعی نیست .دولت آمریکا هم
با آن مخالف اســت .رهبران جمهوریخواهان در مجلس
نمایندگان آمریکا قصــد دارند طرح تمدید تحریمها علیه
ایــران را در میانهی نوامبر در مجلــس نمایندگان به رأی
بگذارند .خبرگزاری رویترز این خبر اختصاصی را با اتکا به
اطالعات منابع خود در کنگرهی آمریکا منتشر کرده است.
«قانون تحریمهای ایران» ( )Iran Sanctions Actبه
ســال  ۱۹۹۶برمیگردد و باید در دورههای  ۱۰ساله تمدید
شود .اعتبار قانون یادشــده  ۳۱دسمبر سال جاری پایان
مییابــد« .قانون تحریمهای ایــران» فعالیتهای تجاری،
حوزه انرژی ،نظامی و بانکی مربوط با برنامهی هســتهای و
موشکی ایران را مشمول جریمه میداند.
جمهوریخواهان کنگره آمریکا که هم در مجلس نمایندگان
و هم در مجلس سنا بیشتر کرسیها را در اختیار دارند ،با
توافق اتمی ایران و ( ۱+۵جــوالی  )۲۰۱۵مخالفند و از آن
زمان تا کنون بارها تالش کردهاند قوانینی برای ایجاد فشار
بر تهران تصویــب کنند .آنها اوباما را به تالش برای توجیه
سیاســت خارجی خود متهم میکنند؛ سیاست خارجیای
خواهان کنگره در مذاکرات هســتهای
که به زعم جمهوری
ِ
امتیازات فراوانی به تهران داده است( .دویچه وله)

رئیسجمهوری فیلیپین سفر
به جاپان را با انتقاد شدید
از آمریکا شروع کرد

رودریگو دوترته ،رئیس جمهوری فیلیپین در آغاز ســفر
رسمی به جاپان بار دیگر به شــدت از آمریکا انتقاد کرده
است .آقای دوترته که به خاطر اظهارات جنجالیاش معروف
اســت ،پس از ورود به توکیو گفت خواهان حضور نیروهای
خارجی در خاک فیلیپین نیست.
این اظهارنظر در حالی صورت میگیرد که فیلیپین با آمریکا
بر سر استفاده این کشور از پنج پایگاه در فیلیپین به توافق
رسیده اســت .آقای دوترته در توکیو گفت او خواهان آن
اســت که نیروهای خارجی تا دو سال دیگر خاک فیلیپین
را تــرک کنند .او گفت که خواهان یک سیاســت خارجی
مستقل برای کشورش است .توافق برای استفاده آمریکا از
پایگاههای نظامی فیلیپین در زمان ریاستجمهوری پیشین
فیلیپین صورت گرفت و هــدف آن ایجاد موازنه نظامی با
چین بود .اما آقای دوترته اخیرا سیاســت نزدیکی به چین
و انتقاد از آمریکا را دنبال میکند .رئیسجمهوری فیلیپین
برای سفری ســه روزه به جاپان رفته و قرار است با شینزو
آبه ،نخستوزیر جاپان دیدار کند.
رئیسجمهــور فیلیپیــن ،چنــدی پیش بــاراک اوباما،
رئیسجمهوری آمریک را «حرامزاده» خواند .او بعدا از این
حرف خود ابراز پشیمانی کرد( .بی بی سی)

فیلیپ الم :بایرن مونیخ با
این کیفیت قهرمان
اروپا نمیشود

کاپیتان بایرن مونیخ تاکید کرد تیمش با سطحی که اکنون
دارد ،شانسی برای قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا ندارد.
به نقل از  ،elsportبایرن مونیخ فصل پر نوسانی را سپری
میکند .این تیــم با هدایت کارلو آنچلوتــی در بعضی از
دیدارها بسیار خوب ظاهر می شود اما در بعضی از دیدارها
هم نمایش ضعیفی دارد .این باعث شــده بایرن منتقدانی
داشته باشد .فیلیپ الم در این زمینه گفت :در بوندسلیگا
نتایج خوبی به دســت آوردیم و در صدر جدول رده بندی
جای داریم اما در لیگ قهرمانان اروپا خوب نبودیم .دیدار
برابر اتلتیکومادرید نشان داد با قهرمانی در لیگ قهرمانان
اروپــا فاصله داریم .اگر می خواهیم قهرمان شــویم ،باید
سطح کیفیمان را باالتر ببریم و بهتر ظاهر شویم.
الم ادامه داد :شــور و انگیزه باید در بین بازیکنان بایرن
مونیخ زیاد شود .باید به تالش ادامه داد .سطح کنونی بایرن
نمی تواند به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا ختم شود .باید
تالشمان را دو چندان کنیم.

ونگر :نمایشهای این
چنینی باید ادامه پیدا کنند

شکست سنگین میالن ایتالیا

میــان در هفته دهم لیگ ایتالیا با  3گل در زمین جنوا
تن به شکست داد.
در هفتــه دهم لیگ ایتالیا دو تیم میالن و جنوا برابر هم
قرار گرفتند که این دیدار بــا برتری  3بر صفر جنوا به

پایان رســید تا میالن بعد از چند هفته که روی دور برد
افتاده بود ،طعم باخت را بچشد.
ســایر دیدارهای این هفته لیگ ایتالیا چهارشنبه شب
برگزار می شود.

کلوپ :با شایستگی به دور بعد راه پیدا کردیم

ســرمربی لیورپول از عملکرد شاگردانش در دیدار برابر
تاتنهام راضی اســت و آنها را شایسته پیروزی و صعود
به دور بعد دانســت .به نقل از اســکای اسپورت ،نتایج
درخشان لیورپول و پیروزیهای این تیم برابر تیم های
بزرگ ادامه دارد .قرمز پوشــان آنفیلد در جام اتحادیه
انگلیس برابر تیم آماده و پر مهره تاتنهام به میدان رفتند
و توانستند با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسند.
یورگن کلوپ از عملکرد شــاگردانش راضی است و در
نشست خبری بعد از بازی به ستایش از آنها پرداخت.

سرمربی آلمانی لیورپول گفت :بسیار بهتر از حریف بازی
کردیم و باید بگویم که شایسته این پیروزی بودیم .بازی
هجومی را در دســتور کار خود قرار دادیم و فرصت های
زیادی را روی دروازه حریــف خلق کردیم .همچنان که
پیش بینی می کردیم بازی سختی بود .در بعضی از دقایق
بازی تمرکز خود را از دست دادیم .در کل باید بگویم که
شایسته این پیروزی بودیم و از عملکرد شاگردانم راضی
هســتم .این پیروزی باعث می شود تا در ادامه با روحیه
باال به کار خود ادامه دهیم.

سرمربی آرسنال بعد از برد و صعود تیمش در جام اتحادیه
فوتبال انگلیــس اظهار کرد نمایشهــای اینچنینی باید
ادامهدار باشند .به نقل از اسکای اسپورت ،آرسنال در جام
اتحادیه انگلیس کار آسانی برابر ریدینگ داشت و توانست
با دو گل به پیروزی برسد و به دور بعد راه پیدا کند .آرسن
ونگر برای این دیدار  9تغییــر در تیم خود داده بود .او در
نشست خبری بعد از بازی گفت :احساس کردیم بازیکنان در
وضعیت خوبی قرار ندارند و خسته هستند .به همین خاطر از
بازیکنان ذخیره استفاده کردم .هولدینگ شب بسیار خوبی
را سپری کرد و نشان داد می تواند بازیکن تاثیرگذاری برای
ما باشد .آینسلی هم بسیار خوب ظاهر شد .بازی های زیادی
پیشرو داریم .طبیعی اســت که نمی توان از همه بازیکنان
اســتفاده کرد .همه بازیکنان در آرسنال به خوبی می دانند
اگر خوب بــازی کنند ،در ترکیب اصلی قرار می گیرند .این
بهترین انگیزه برای آنهاست .سرمربی آرسنال به ستایش از
الکس اوکسلید چمبرلین پرداخت .او ستاره تیمش بود و هر
دو گل بازی را به ثمر رساند.

توخل :فکر کردن به رئال
مادرید خطرناک است

ســرمربی بورســیادورتموند به احتمال حضورش در رئا 
ل
مادرید واکنش نشــان داد و فکر کردن به این تیم در این
برهه را خطرناک دانست .به نقل از کیکر ،توماس توخل بعد
از درخشش در تیم فوتبال ماینس راهی بوروسیا دورتموند
شد تا جانشین یورگن کلوپ در این تیم شود.
این مربی جوان نتایج خوبی با دورتموند به دســت آورد تا
توجه تیم های بزرگ فوتبال اروپا را به خود جلب کند .یکی
از تیم هایی که خبرهای درباره عالقهاش به جذب توخل به
ل مادرید است.
گوش می رسد ،رئا 
ل مادرید واکنش نشــان داد
او به احتمال حضورش در رئا 
ل مادرید بســیار خطرناک است.
و گفت :فکر کردن به رئا 
چنین چیزی شــایعه و ســاخته و پرداخته رسانه هاست.
تنها چیزی که در شرایط کنونی برای من اهمیت دارد ،فکر
کردن به دورتموند است.

ترامپ :سیاست کلینتون
در سوریه به جنگ جهانی
سوم میانجامد

بــه گفته مخالفان دونالــد ترامپ ،او اگر
رئیس جمهور شود ،خطرناکترین فرمانده
کل قوایی است که ارتش آمریکا تا کنون
به خود دیده اســت .حال نامزد جنجالی
جمهوریخواهــان در اقدامی مشــابه از
«خطرات» ریاســت جمهوری رقیب گفته
است .نامزد حزب جمهوریخواه آمریکا در
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو معتقد
است که سیاســتهای هیالری کلینتون
در مورد ســوریه صلح جهانی را به خطر
میانــدازد .دونالد ترامــپ به خبرگزاری
رویترز گفته است« :اگر با هیالری کلینتون
همراه شــویم ،جنگ ســوریه به جنگ
جهانی ســوم منجر میشــود» .هیالری
کلینتون ،نامــزد دمکراتها در انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا ،طرفدار ایجاد
منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه و ایجاد
منطقه حائل برای غیرنظامیان است .برخی

تحلیلگران هشدار داده بودند که اقداماتی
از این دســت ممکن اســت به رویارویی
مستقیم ایاالت متحده با روسیه بیانجامد.
دونالد ترامپ میگوید« :در چنین شرایطی
دیگر با سوریه طرف نیستیم ،بلکه باید با
سوریه ،روسیه و ایران بجنگیم .روسیه یک
قدرت اتمی اســت ،قدرتی که واقعا بمب
اتمی دارد نه مانند کشورهایی که فقط ادعا
میکنند بمب اتمی دارند» .به اعتقاد دونالد
ترامپ ،مقابله با گروه تروریســتی داعش
باید اولویت برتر ایاالت متحده در عرصه
سیاست خارجی باشد .از نظر او ،حتی کنار
رفتن بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه
هم  -که از اهداف اصلــی ایاالت متحده
اســت  -مهمتر از مبارزه با داعش نیست:
«اسد برای من در مرحله بعدی قرار دارد،
پس از داعش .ما بایــد بر داعش متمرکز
شویم نه بر سوریه»( .دویچه وله)

انتقاد وزیر دفاع آلمان از

مداخله ترکیه در عملیات موصل
وزیر دفاع آلمان از مداخلهی ارتش ترکیه
در عملیــات تهاجمی برای آزادســازی
موصل از کنترل داعش انتقاد کرد .ائتالف
ضدداعش در نشســتی در پاریس بدون
حضور ترکیه و عراق ،متفقالقول بود که
حق حاکمیت کشورها باید محترم شمرده
شود.
اورزوال فون در الیــن ،وزیر دفاع آلمان،
روز چهارشــنبه در گفتوگویی با کانال
دوم تلویزیون آلمان ،با اشاره به مداخلهی
ترکیه در عملیات آزادســازی موصل در
عراق گفت کــه «قواعد ائتالف ضدداعش
باید رعایت شــود» .به گفتهی او باید در
این باره صریح و بیپرده با ترکیه گفتوگو

شود.
ترکیه جزو ائتالف ضدداعش اســت ولی
دولت عراق مصرا خواســتار آن شده که
این کشــور در پیکارها برای آزادسازی
موصــل دخالــت نکند .یــک فرمانده
بلندپایهی پیشــمرگههای کــرد ،روز
چهارشنبه تاکید کرد که ارتش ترکیه در
شمال عراق به ستیزهجویان داعش حمله
کرد ه است .جنرال نورالدین حسین هرکی
به خبرگزاری آلمــان گفت که توپخانه و
نیروهای زرهــی ارتش ترکیه در روزهای
گذشته و به درخواست پیشمرگههای کرد
در جبههی بعشــیقه به نیروهای داعش
شلیک کردهاند( .دویچه وله)

بزرگترین ناکامی دوران مربیگری
الکس فرگوسن

سرمربی پیشین منچستریونایتد از بزرگترین حسرت و
ناکامی دوران مربیگری خود سخن به میان آورد.
به نقل از اســکای اســپورت ،الکس فرگوسن اسطوره
مربیگری در منچستریونایتد و لیگ برتر انگلیس به شمار
می آید .او نزدیک به سه دهه در این تیم مربیگری کرد و
افتخارات زیادی به دست آورد.
فرگوسن از بزرگترین حسرت و ناکامی دوران مربگیری
خود ســخن به میان آورد و گفت :ناکامی در رسیدن به
فینال لیــگ قهرمانان اروپا در ســال  ،۲۰۰۲بزرگترین
حسرت من به شــمار می آید .در آن سال خود را آماده

حضور در فینال و باال بردن جام قهرمانی در گالســگو
کرده بودیم اما متاسفانه با بدشانسی برابر بایرلورکوزن
در نیمه نهایی تن به شکست دادیم.
سرمربی پیشین منچستریونایتد ادام ه داد :در آن دیدار
بد شــانس بودیم و توپهایمان وارد گل نمی شد .روز
ســختی را پشتسر گذاشــتم و ناراحتی آن شکست،
هنوز هم با من است .منچستریونایتد بعد از خداحافظی
فرگوسن ،روزهای بسیار ســختی را سپری کرد و حتی
مربیان بزرگی همچــون لوییس فانخال و ژوزه مورینیو
هم در این تیم موفق نبودند.

توقف پانیونیوس در جام حذفی یونان

پانیونیوس در جام حذفی یونان با تساوی بدون گل برابر
لوادیاکوس متوقف شــد .در جام حذفی یونان یک دیدار
برگزار شد که در آن به مصاف لوادیاکوس رفت .این دیدار
که بــه میزبانی پانیونیوس برگزار شــد ،در نهایت برنده

نداشت و با تساوی بدون گل پایان یافت.
جام حذفی یونان به صورت گروهی و چهار تیمی برگزار
میشود که همه تیمها به صورت رفت و برگشت با هم بازی
میکنند .این نخستین بازی از دور رفت مرحله گروهی بود.

رقم فروش مهاجم دورتموند اعالم شد

باشگاه بوروسیا دورتموند رقم فروش ستاره گابنی خود
را اعالم کرد تا جدایی این بازیکن در تابســتان آینده
قطعی به نظر برسد.
به نقــل از  ،elsportپیر امریــک اوبامیانگ یکی از
بهترین و آمادهترین مهاجمان حال حاضر فوتبال جهان
است .او در بوروســیا دورتموند بازی می کند و با بازی
های درخشــانی که به نمایش گذاشته ،مورد توجه تیم
های بزرگ فوتبال اروپا قرار گرفته است.
ن ژرمن ،سه
رئال مادرید ،منچســتر ســیتی و پاریس 

مشــتری بزرگ این مهاجم گابنی هستند .البته خود او
پیش از این تاکید کرده دوست دارد پیراهن رئال را بر تن
کند .باشگاه دورتموند که در چند سال اخیر ستاره های
بزرگ خود را یکی پس از دیگری از دســت داده است،
رقم فروش اوبامیانگ را اعالم کــرد تا احتمال جدایی
این بازیکن هم بســیار زیاد باشد .دورتموند رقم فروش
اوبامیانگ را  80میلیون یــورو اعالم کرد .این در حالی
است که این باشگاه آلمانی برای خرید این بازیکن تنها
 13میلیون یورو به سناتین فرانسه پرداخت کرد.

