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در ایستگاههای قطار در
مسکو بمبی پیدا نشد

فردی ناشناس تهدید کرده بود که در سه ایستگاه قطار در
مسکو اقدام به بمبگذاری کرده است .سپس سه ایستگاه
قطار تخلیه شده و حدود  ۳هزار نفر نقل مکان داده شدند.
پولیس در نهایت اعالم کرد که بمبی در ایســتگاهها نیافته
است.
ایســتگاههای قازان ،لنینگراد و یاروســاو ایستگاههای
قطاری در مســکو هستند که روز دوشنبه پس از تهدید به
بمبگذاری تخلیه شدهاند .تا حدود  ۳هزار نفر از مسافران
و کارکنان در این ایستگاهها مجبور به ترک محل شدند.
به گزارش خبرگزاری روســی ریا نووستی ،فردی ناشناس
از طریق تماس تلفنی به پولیس گفته بود که در این ســه
ایستگاه قطار در مسکو اقدام به بمبگذاری کرده است.
به گزارش خبرگزاری روســی تاس ،پولیس از ســگهای
جستجوگر برای تحقیق در این سه ایستگاه قطار استفاده
کرد .پولیس مســکو در نهایت اعالم کــرد که هیچ ماده
منفجرهای در این ایستگاهها نیافته و تهدید به بمبگذاری
بیاساس بوده است .این سه ایستگاه در فواصل کوتاهی از
هم در مســکو قرار دارند و از مراکز مهم حمل و نقل ریلی
در پایتخت روسیه محسوب میشوند .هر روزه هزاران نفر
از این ایستگاهها برای رســیدن به محل کار خود استفاده
میکنند( .دویچه وله)

رقم افراد گمشده در
آلمان افزایش یافته است

هر روز صدها نفر در لیســت «گمشدگان» ادارات پولیس
آلمان ثبت مــی گردند .اغلب قضایــای مفقودی خود به
خودی حل می گردند ،اما بعضی از پناهجویان مفقود باقی
می مانند .برای خانواده های افراد گمشده ،روزهای جشن
کریسمس بسیارغم انگیز است.
در برخــی از خانواده ها ،در کنار درخت کریســمس جای
کودک گم شــده شان خالی است .کسانی که کودک ،پدر و
یا مادر و یا دیگر اعضای خانواده شان گم شده اند ،به ویژه
این روزها برای شان نهایت دردناک سپری می گردد ،اگرچه
مفقود شــدن الزام َا به مفهوم وقوع حادثه و یا از دنیا رفتن
نیست .خانواده ها در هر صورت کمبود اعضای خانواده شان
را احساس می کنند ،ولو قبل از مفقودی اختالف و یا بحثی
بین شان صورت گرفته باشد.
تا اول ماه اکتوبر  ۲۰۱۶حدود  ۱۵هزار و  ۷۰۰نفر مفقود شده
نزد اداره فدرال جرایم آلمان ثبت گردیده اســت .یکی از
سخنگویان این اداره می گوید که در این رقم «مواردی هم
شــامل اند که در ظرف چند روز محدود قضیه حل و فصل
می گردد و مواردی هم وجود دارند که فرد از  ۳۰ســال به
این طرف مفقود ثبت گردیده و تا حال پیدا نشده است».
یک سال پیش در فاصله زمانی مشــابه  ۹هزار و  ۹۰۰نفر
مفقود شــده ثبت گردیده بود .یکی از علل بلند رفتن رقم
افراد مفقود می تواند از جمله افزایش تعداد کودکان مهاجر
بدون همراه باشد که ناپدید شده اند( .در اکتوبر  ۲۰۱۶رقم
این کودکان  ۹۰۰۰هــزار و در اکتوبر  ۲۰۱۵حدود  ۳۲۰۰نفر
بود ).اما این امر به این معنی نیســت که پناهجویان جوان
واقعا مفقود گردیده باشند .در بســیار موارد این اطفال و
نوجوانان اردوگاه های پناهجویــان را بدون اینکه مقامات
آگاهی داشــته باشند ،ترک می گویند و تالش می کنند به
اقارب شان بپیوندند( .دویچه وله)

مشکل فنی یا خطای پیلوت عوامل
احتمالی سقوط هواپیمای روسی

دولت روسیه میگوید ،مشکل فنی یا خطای
انســانی پیلــوت میتوانند عوامل ســقوط
هواپیمای ساقط شده بر فراز دریای سیاه بوده
باشــند .مقامهای روس در عین حال «اقدام
تروریستی» را کامال منتفی نمیدانند.

در جریان ســقوط هواپیمای نظامی توپولوف
متعلق به روسیه تمامی  ۹۲سرنشین آن جان
خود را از دست دادند.
ماکسیم سوکولوف ،وزیر حمل و نقل روسیه،
روز دوشنبه پس از نشست کمیسیون تحقیق

احتمال سوءقصد به عنوان عامل سقوط هواپیما
را کامــا رد نکرده و گفته اســت که «اقدام
تروریستی» میتواند عاملی کمتر محتمل برای
سقوط هواپیما بوده باشد.
به گــزارش خبرگزاری روســی ریا ،به همین
دلیل تمرکز تحقیقات بــر احتمال نقص فنی
یا خطای پیلــوت خواهد بود .این موضعگیری
تفاوت محسوسی دارد با آنچه مقامهای روس
روز یکشــنبه ( ۲۵دسمبر) اعالم کرده بودند.
آنها احتمال هر گونه حملهی تروریستی را به
عنوان عامل سقوط هواپیمای نظامی خود رد
کرده بودند .به گفتهی یک ســخنگوی وزارت
دفاع روسیه ،گروههای تجسسی تاکنون بیش
از  ۱۵۰تکه از الشهی هواپیمای ساقط شده را
پیدا کردهاند و از  ۱۱جسد تاکنون یافتهشده،
 ۱۰جسد برای تشخیص هویت به مسکو منتقل
شدهاند( .دویچه وله)

ســاکنان دمشق ،پایتخت ســوریه در
روزهــای اخیر بــا کمبود شــدید آب
آشامیدنی روبرو هستند .مقامات سوریه
شبکههای آبرسانی را با این استدالل قطع
کردهاند که «گروههای تروریســتی» آب
آشامیدنی را مسموم کردهاند.
از روز جمعــه گذشــته آب در لولههای
شــبکههای آبرسانی دمشــق ،پایتخت
سوریه به ندرت جاری است.
ادارهی شبکه آبرســانی دمشق با انتشار
اطالعیــهای اعالم کرده کــه «گروههای
تروریستی» منابع و دیگر ذخیرههای آبی
دمشق و پیرامون آن را با «گازوئیل آلوده و
مسموم کردهاند» و مقامات از این رو اقدام
به قطع آب کردهاند.

در اطالعیهی ادارهی مزبور همچنین آمده
است که کارشناســان میکوشند ،منابع
و ذخی رههــای آبی را که دچــار آلودگی
نشدهاند ،به محلههای مختلف در دمشق
برساند.
گزارشــگران خبرگزاری فرانســه تأیید
کردهاند که روز شــنبه مخازن آبی در دو
محله دمشق از سوی ادارهی آبرسانی پر
شده ،اما تا روز یکشنبه مورد مصرف قرار
گرفته و کامال خالی شــدهاند .خبرگزاری
دولتی ســوریه ،ســانا ،گزارش داده که
گروههای شورشــی منابع آبی در «وادی
بردی» و «عین الفیجــه» را که حدود ۱۵
کیلومتری شمال غربی دمشق قرار دارند،
مورد حمله قرار دادهاند( .دویچه وله)

نجات بیش از  ۱۵۰اسکی باز وزیر پاکستانی در اعتراض به ارائه طرح قانونی
دام خبر جعلی «تهدید شدن ازدواج همجنسگرایان
در آلپ ایتالیا
اتمی اسرائیل»
در تایوان

مقامها در ایتالیــا میگویند امدادگران
توانستهاند در یک عملیات طوالنی بیش
از  ۱۵۰اســکیباز را که به علت متوقف
شــدن تلهکابینها معلــق مانده بودند
نجات دهند.
بنابر گــزارش مقامها ،مامــوران امداد
و نجات در پیســت اســکی چیروینیا
توانســتهاند  ۱۵۳اســکیبازی را که به
علت وزش باد شــدید و متوقف شدن
تلهکابینها در هوا معلــق مانده بودند
نجات دهند.
سرنشــینان تلهکابینها کــه از عصر
روز شــنبه برای حدود هفت ساعت در
ارتفاعات بیش از  ۲۵۰۰متری پیســت
اسکی معلق مانده بودند در تاریکی نیمه
شب باالخره پایشان به زمین رسید.
ایــن واقعه کــه در دامنههــای بخش

ایتالیایی رشــته کوه هــای آلپ و در
نزدیکی مرز این کشور با فرانسه روی
داد ،مردم ایتالیا را در شــب نخســت
تعطیالت کریسمس نگران کرده بود.
حال عمومی همه نجات یافتگان خوب
گزارش شده است .ماه سپتمبر گذشته
هم حدود  ۳۰طبیعتگرد در ارتفاعات
آلپ در فرانسه در تلهکابین گیر افتادند
و یک شــب ســرد را در تعلیق به سر
بردند .در جریــان آن واقعه امدادگران
توانســتند با باز کردن گره از کبلها و
به راه انداختن دوبــاره تلهکابین همه
گردشــگران را نجات دهند اما آن طور
که تصاویر تلویزیونی در ایتالیا نشــان
دادند ،این بار امدادگران ناچار شــدند
با طناب افراد را به سطح زمین منتقل
کنند( .بی بی سی)

بحث نشر اخبار جعلی در شبکههای اجتماعی و خطرات
ناشی از آن باال گرفته است .در یکی از موارد اخیر نشر
خبری جعلی درباره تهدید اتمی اسرائیل علیه پاکستان
جنجالآفرین شد .مقامات اروپا خواستار مقابله با این
روند شدهاند.
کمتر از یک هفته پیش در روز  ۲۰دســمبر در سایت
خبری  AWD-Newsخبری منتشــر شــد که خطر
آفرید .این سایت نوشته بود که موشه یعلون ،وزیر دفاع
سابق اسرائیل ،پاکستان را تهدید کرده که این کشور
را در صورت اعزام نیروی زمینی به سوریه با سالحهای
اتمی نابود خواهد کرد.
ایــن خبر که افزون بــر خطاهای امالیی ،اشــتباهی
مضمونی نیز داشت و جعل شده بود ،واکنش تند مقام
پاکستانی را در پی داشت.
خواجــه محمد آصف ،وزیر دفاع این کشــور ،در روز
جمعه ( ۲۳دسمبر) در پیامی توئیتری تصریح کرد که
«پاکستان نیز قدرت اتمی است».
وزارت دفاع اســرائیل نیز به نوبه خود در پی واکنش
وزیر دفاع پاکســتان ناگزیر شد ،اظهارات منسوب به
موشه یعلون را با انتشار پیامی در شبکه توئیتر تکذیب
کند .وزارت دفاع اسرائیل در پیام خود همچنین نوشت
که خبر منتشرشده ساختگی است و یعلون که در ماه
می سال جاری میالدی ( )۲۰۱۶از مقام خود کنارهگیری
کــرده ،هرگز این تهدیدات را بر زبان نیاورده اســت.
در حال حاضــر آویگدور لیبرمان در رأس وزارت دفاع
اسرائیل قرار دارد( .دویچه وله)

آمادگی کامل تیم ملی فوتبال بانوان کشور
قبل از بازی امروز مقابل هند

کیلی لیندز ،سر مربی تیم ملی فوتبال بانوان کشور
و کاپیتان تیم ملی قبل از دیدار مقابل تیم ملی بانوان
هند اعالم کردند که ملی پوشان افغانستان آمادگی
کامل برای این بازی دارند.
خانم لیندز همچنان از شــرایط تیم ابراز خوشبینی
کرده و گفته :نظر به شرایط کنونی که افغانستان دارد
خیلی خوشحالم که فدراســیون فوتبال افغانستان
همچنان از تیم ملی بانــوان حمایت میکند که این
واقع َا قابل ستایش است.
لیندز در ادامه در خصوص آمادگی تیم نسبت به سال
های قبل افزود :بــا آنکه در وقت کمی با هم یک جا
شدیم و وقت کمی برای آماده شدن در این مسابقات
داشتیم با آن هم ما تالش زیاد کردیم تا بتوانیم تیم

آب آشامیدنی در دمشق
به دلیل «مسمومیت» قطع
شده است

خوبی برای این مسابقات آماده بسازیم.
به گفته او ،ملی پوشان کشور از نگاه روحی و روانی
آماده اند و امسال نسبت به سال های قبل بازیکنان و
کیفیت بازی های تیم متفاوت خواهد بود.
ســرمربی تیم ملی فوتبال بانوان کشور در خصوص
تیم حریف نیز گفته :ما بازی های تیم هند را تماشــا
کرده ایم تیم خوبی اســت و رقیب سختی برای ما
حساب می شــود و اینکه افغانستان هیچ گاهی در
برابر این تیم پیروز نشــده و اولین بار است که در
مرحله گروهی با هند برخوردیم برای من جالب است
در مقابل این تیم بازی کنیم و امید وارم نتیجه خوبی
کسب کنیم.
او همچنان در مورد سیســتم بازی گفت که دوست

دارد سیســتم بازی تیم را همیش تغییر دهد که این
نظــر به حالت بازی بر می گــرد د و او متکی به یک
سیستم تیمی نیست.
در همین حال شــبنم مبارز ،کپتان تیم ملی بانوان
افغانستان نیز گفت که سال  ۲۰۱۴آنها موفق به کسب
نتیجه نشد ولی اکنون با تغیراتی که در تیم و در کادر
مربیگری تیم ایجاد شده است آنها نسب به سال قبل
بازی متفاوتی انجام خواهند داد.
کاپیتان کشور گفته که او همیشه به آینده نگاه می
کند و نظر به اینکه آخرین بازی تیم ملی کشــور در
این رقابت ها است ،تالش می کنند که بازی خوبی به
نمایش بگذارند .بانوان ملی پوش کشور امروز عصر
به مصاف تیم ملی فوتبال هند می رود( .بخدی)

هزاران نفر از مردم تایــوان در اعتراض
به ارائــه طــرح قانونی شــدن ازدواج
همجنسگرایــان در مقابل پارلمان تایوان
دست به اعتراض گسترده زدند .معترضان
قصد ورود به ساختمان پارلمان در پایتخت
تایوان را داشتند که با پولیس درگیر شدند.
در تجمع همچنین طرفداران تصویب این

طرح نیز جمع شــده بودنــد .در صورتی
که این طرح رای آورد ،تایوان نخســتین
بخش از آســیا خواهد بود کــه ازدواج
همجنسگرایان به رسمیت خواهد شناخت.
این در حالی است که یک نظر سنجی نشان
میدهد که شصت درصد مردم مخالف این
طرح هستند( .بی بی سی)

حمله انتحاری در کامرون 2
کشته بجا گذاشت

یک مهاجم انتحاری در شهر مورا کامرون
پس از آن که توســط مردم عادی متوقف
شــد ،خود را منفجر کرد و منجر به کشته
شدن دو نفر شد.
بر اثر این انفجار همچنیــن پنج نفر هم
زخمی شدند.
به گزارش مقامهــای کامرون ،این مهاجم
که با دوچرخه به سوی یکی از بازارچههای
شهر مورا روانه بود ابتدا از سوی چند نفر از

محلیها متوقف شد و پس از درگیر شدن
با آنها ضامن جلیقه انفجاری خود را کشید.
مقامهای کامــرون میگویند این فرد که
هویت او هنوز اعالم نشــده است احتماال
قصد داشته به کلیســایی که در نزدیکی
محل انفجار واقع شده نزدیک شود .مناطق
شمال کامرون بارها از سوی شبهنظامیان
افراطگرای بوکو حرام که در نایجریا فعالند
مورد حمله قرار گرفته است( .بی بی سی)

تیم بایسکل رانی زنان افغان در

مسابقات بین المللی مقام اول تا چهارم
را کسب کردند

رسانههای پاکســتانی گزارش میدهند که این مسابقه میان
تیمهای بایسکلرانی دو کشور در روز یادبود قاعد اعظم برگزار
گردیده که رکابزنان افغان توانســتهاند از پاکستانیها پیشی
بگیرند .ورزشکاران بایســکلرانی افغانســتان در مسابقات
بینالمللی این رشته در پاکستان توانستند مقامهای اول ،دوم،
سوم و چهارم را از آن خود سازند .روزنامۀ دَنیوز پاکستان گزارش
میدهد که احمد میرزایی ،رکابزن افغان با درخشش خوبش در
این مسابقات توانسته ردۀ نخست مسابقه را به خودش اختصاص
دهد .بر اساس این گزارش ،او فاصلۀ  ۱۶۰کیلومتر را در  ۴۱دقیقه

و  ۴۸ثانیه طی کرده و رکورد  ۵:۱۰:۱۳را نیز شکستهاســت .در
این مسابقه حنیف شهرســتانی از افغانستان مقام دوم و علی
اصغر جعفری دیگر بایسکلران افغان مقام سوم را برای کشور
کسب کردهاست.
روحاهلل نظری ،دیگر بایســکلران افغان در این مســابقه مقام
چهارم را از آن خود ساخته و سپس عبدالوحید و محمد اشفق
از بلوچستان پنجم و ششم شــدهاند .این مسابقه که از الهور
آغاز یافته و در شاهیوال پایان یافته ،در مجموع  ۷۰رکابزن از
افغانستان و پاکستان در آن اشتراک کردهاند( .رشد)

رونالدو ورزشکار برتر سال اروپا از نگاه
خبرگزاریها

خبرگزاریهای اروپا مهاجم رئــال مادرید را به عنوان برترین
ورزشکار سال این قاره معرفی کردند .به نقل از آس کریستیانو
رونالدو در روزهای آخر سال  ۲۰۱۶توانست عنوان فردی دیگری
را کســب کند .مهاجم پرتگالی رئال مادرید در رای گیری که
توسط خبرگزاری پولندی  PAPانجام شد و  ۲۷خبرگزاری قاره
اروپا در آن شــرکت کردند ،عنوان بهترین ورزشکار سال ۲۰۱۶
این قاره را به خود اختصاص داد .رونالدو که در ســال  ۲۰۱۵در
جایگاه پنجم قرار گرفته بود امسال با  ۲۴امتیاز بیشتر از اندی
ماری توانست این عنوان را کسب کند .ماری تنیسور بریتانیایی
در ســال جاری توانســت قهرمان المپیک شود و به حکمرانی
نواک جوکوویچ در صدر جدول برترین تنیسورهای مرد جهان

پایان دهد امــا با این حال جایزه خبرنــگاران به مهاجم رئال
مادرید رسید .رونالدو نخستین فوتبالیستی است که این جایزه
را کســب می کند .بازیکن ملی پوش پرتگالی بهترین دوران
ورزشی را در سال  ۲۰۱۶ســپری کرد .او به همراه رئال مادرید
قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شــد و عنــوان برترین گلزن این
رقابتها را به خود اختصاص داد .ســپس سوپرجام اروپا را فتح
کرد و در جام جهانی باشگاه ها قهرمان شد .او به عنوان برترین
گلزن این بازی ها و بهترین بازیکن دیدار نهایی معرفی شد.
رونالدو توانســت به همراه تیم ملی پرتگال برای نخستین بار
یورو را فتح کند .ســپس بهترین بازیکن اروپا شد و در نهایت
توپ طال این سال را نیز کسب کرد.

تاریخ سازی جوانترین سرمربی بوندسلیگا

جولین ناگلسمن با  ۲۹سال سن در بوندسلیگا نتایج درخشانی
را کســب کرده است و از گزینههای ســرمربیگری برای بایرن
مونیخ در آینده محسوب میشود.
به نقل از آس ،از آغاز لیگهای اروپایی تاکنون ،به غیر از رئال
مادرید تنها یک تیم دیگر هســت که شکستی در کارنامهاش
ن
ثبت نشده اســت .این تیم نه بایرن مونیخ است و نه پاریس 
ژرمن بلکه هوفنهایم اســت که تحت هدایت جولین ناگلسمن
قرار دارد .این تیم تاکنون مغلوب هیچ تیمی نشده است.
در حالــی که از الیپزیگ به عنوان شــگفتی ســاز این فصل
بوندســلیگا یاد میکنند اما هوفنهایم با سرمربی  ۲۹سالهاش
نتایج فوقالعادهای را کســب کرده است .این تیم که در فصل
گذشته در معرض سقوط قرار داشت ،در فصل جاری تا زمستان
بدون شکســت در بوندســلیگا به کار خود پایان داد .این تیم
اکنون در رتبــه پنجم قرار دارد و میتواند در لیگ اروپا حضور
داشته باشد.
موفقیت جوانترین ســرمربی تاریخ بوندسلیگا به سبک بازی
هوفنهایم برمیگردد .ناگلســمن در فبروری سال  ۲۰۱۶هدایت
هوفنهایم را بر عهده گرفت .در آن زمان این تیم تنها یک پله با
قعر جدول فاصله داشت و هانوفر در انتهای جدول بود .ناگلسمن

تنها در ســه بازی خود را نشــان داد .هوفنهایم تحت هدایت
ناگلسمن ،بوروســیا دورتموند را با توماس توخل شگفت زده
کرد .سرمربی آلمانی در آن بازی از سیستم  ۳ - ۵ - ۲استفاده
کــرد که این روش در حال حاضر در آلمان کمتر به کار برده می
شود .اکنون یک سال و نیم از آن زمان می گذرد و ناگلسمن به
عنوان سرمربی بایرن در آینده نام می برند .هوفنهایم در نوامبر
زمانی که به آلیانس آرهنا رفت ،قدرت تهاجمی بایرن را متوقف
کرد و با یک امتیاز به خانه بازگشت.

