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روسیه مخالف اظهارات
ترامپ درباره حمایت
ایران از تروریسم است

روســیه با اظهارات دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا که
ایران را «بزرگترین حامی تروریسم» خوانده بود ،مخالفت
کرده است.
دمیتری پســکوف ،ســخنگوی والدیمیر پوتین ،رییس
جمهور روســیه ،به رسانهها گفته است که کرملین ایران را
«مهمترین حامی تروریسم» نمیداند.
پیشتــر دونالد ترامپ ،رئیس جمهــوری آمریکا ،ایران را
متهم کرده بود که «مهمترین حامی تروریســم است و به
سرتاسر جهان پول و اسلحه میفرستد».
بــه گفته آقای پســکوف «این که دیدگاههای مســکو و
واشنگتن بر سر بســیاری از مسائل جهانی در نقطه مقابل
یکدیگر قرار دارد ،امری مخفی نیست».
با این حال سخنگوی والدیمیر پوتین گفته است که اختالف
نظرهای روســیه با آمریکا نباید مانع آن شود که دو کشور
رابطه به طور متقابل سودمند با یکدیگر داشته باشند.
دونالد ترامپ و اعضای کابینــه او اعالم کردهاند که تالش
میکنند روابط خوبی با روسیه داشته باشند .اظهارات آقای
ترامپ درباره پوتین و خودداری از انتقاد از رئیس جمهوری
روسیه اعتراضهای شدیدی را در میان مقامهای آمریکایی
و حتی همحزبیهای او برانگیخته است( .بی بی سی)

گروههای افراطی کودکان
پناهجوی بدون سرپرست
را میخرند

بنا بــر تحقیقی در بریتانیا گروههــای افراطی مانند گروه
موســوم به دولت اســامی (داعش) با خریدن کودکان
گ گریختهاند ،آنها را
پناهجویی که بدون سرپرست از جن 
به استخدام خود در میآورند.
این تحقیق نشان میدهد که این گروهها با پرداخت پول به
قاچاقچیان انســان از آنها میخواهند که این کودکان را از
اردوگاههای پناهجویان در خاورمیانه به اروپا منتقل کنند
و در اختیار آنها بگذارند.
بر اساس این تحقیق که در موسسه تحقیقاتی ضد رادیکالی
«کوئیلیام» انجام شــده ،بنا بر گــزارش یوروپل ،پولیس
اتحادیه اروپا ،بیش از  ۸۸هزار کــودک بدون همراه پس
از ترک کشورهایشان ناپدید شــدهاند که احتماال جذب
گروههای افراطگرا شدهاند.
این تحقیق میگوید گروههای افراطی مانند داعش در طول
سفر با شستوشــوی مغزی این کودکان آنها را جذب و
برای اهداف خود استفاده میکنند( .بی بی سی)

ترامپ ابراز احترامش به
پوتین را تکرار نمود

دونالد ترامپ رئیس جمهــور ایاالت متحده
امریکا گفته اســت که بــه والدیمیر پوتین
همتای روســی اش احترام دارد .وقتی که در
مصاحبه ای به وی گفته شد که رهبر روسیه
«یک قاتل» اســت ،ترامپ گفت که ایاالت
متحده نیز از آن ها بسیار داشته است.
ترامپ به بیل او ریلی از شــبکه فاکس نیوز
گفته است که «من به آدم های زیادی احترام
دارم ،اما این به معنای آن نیســت که من با
آنان کنار می آیم».
ترامپ گفت« :او رهبر کشــورش است .من
می گویم کنار آمدن با روســیه بهتر از کنار
نیامدن اســت .و هرگاه روسیه با ما در جنگ
علیه به اصطالح «دولت اسالمی» (داعش) که
جنگ بزرگیست ،و علیه تروریسم اسالمی در
سرتاسر جهان کمک کند ،این کار خوبیست».
او گفت« :ایا من با او کنار می آیم؟ من چیزی
نمی دانم».
در عین زمان پوتین ترامپ را «مرد بســیار
درخشان و با استعداد» خوانده است.
پوتین ســتایش نمود که ترامپ از مدت ها

آرزوی روابط بهتر با مســکو را ابراز داشته
است و عالمت داده است که مناسبات ایاالت
متحده امریکا و روسیه می تواند بهبود یابد.
در هفته گذشــته اداره ترامپ تحریم هائی
را مــورد بازبینی قرار داد که در همین اواخر
ایاالت متحده امریکا وضع نموده اســت و به
طور یک جانبه مانع آن می شــود که شرکت

گارد ساحلی یونان ده ها پناهجو
را از غرق شدن نجات داد

های امریکائــی برخی تولیدات مصرفی برقی
را به روسیه بفرستند.
اداره اوباما در  ۲۹دســمبر پــس از آن که
ادارات اســتخباراتی آن کشور اعالم نمودند
که روســیه در انتخابات ریاســت جمهوری
آن کشــور مداخله نموده است ،تحریم های
جدیدی علیه روسیه وضع نمود( .دویچه وله)

تظاهر کنندگان در رومانی
خواستار استعفای دولت شدند

حدود  ۵۰۰هزار تظاهر کننده در سراسر رومانی
با وجود عقب نشینی دولت به اعتراضات خود
ادامه میدهند.
دولت چپگرای رومانی پیشتر دستوری را که
به مصونیت قضایی بسیاری از سیاستمداران
این کشــور در برابر اتهام فساد میشد پس
گرفت و نسخه تازهای از این طرح را به پارلمان
رومانی داد.

کشیشهای کاتولیک در استرالیا
کودکان را آزار جنسی دادهاند

بر اســاس یک تحقیق درباره آزار جنســی
سازمانیافته در اســترالیا ادعا شده هفت
فیصد کشیشهای کاتولیک در سالهای بین
 ۱۹۵۰تا  ۲۰۱۰کودکان را آزار دادهاند.
حدود  ۴۵۰۰نفر ادعا کردهاند که در سالهای
 ۱۹۸۰میالدی تا  ۲۰۱۵قربانی آزار جنســی
کشیشان بودهاند.
کمیته تحقیق درباره آزار جنســی کودکان

نکات خواندنی از هفته بیست
و چهارم لیگ برتر انگلیس

در هفت ه بیست و چهارم لیگ جزیره آمار جالب توجهی از بازیکنان و تیمها
به ثبت رسید.
هفت ه بیســت و چهارم لیگ برتر انگلیس روز یکشنب ه با برگزاری دو دیدار
به پایان رسید.
نــکات آماری و مهم این هفت ه از رقابتهای لیگ برتر انگلیس در زیر آورده
شده است.
* برای اولین بار از ماه ســپتامبر هیچ دیداری در یک هفت ه لیگ انگلیس با
تساوی به پایان نرسید.
گ برتر رسید.
* منچســتریونایتد به رکورد  ۱۵بازی بدون شکســت در لی 
این بهترین رکورد یونایتد بعد از بازنشســتگی الکس فرگوسن است .البته
بهترین رکورد فعلی در بین لیگهای اروپایی محسوب میشود.
* بین گل اول و گل دوم یونایتد برابر لسترســیتی تنها  ۸۸ثانیه زمان ثبت
شد.
* زالتان ایبراهیموویچ در حالی که  ۳۵ســال و  ۱۲۵روز داشت ،مسنترین
بازیکن تاریخ لیگ برتر اســت که توانسته  ۱۵گل در یک فصل لیگ به ثمر
برساند.
* لسترسیتی تنها یک دیدار از  ۱۷دیدار قبلی خود برابر منچستریونایتد را
به برد رسیده است و در دیدار شب گذشته هم ناکام بود.
* منچسترسیتی  ۱۱دیدار قبلی خانگی خود برابر سوانزی را با برد به پایان
رسانده اســت .گل دقیقه  ۹۰گابریل ژسوس به سیتی برای رسیدن به این
آمار کمک کرد.
* گیلفی سیگودرســن  ۱۳گل خارج از محوطه جریمه به ثمر رسانده است.
تنها یحیی توره با  ۱۶گل بیشتر از این بازیکن ایسلندی گلزنی کرده است.
* ژسوس پنجمین بازیکن سیتی اســت که در هر دو دیدار اول خود برای
این تیم گلزنی کرده است .پیشتر امانوئل آدبایور ،کوین دیبروین روبینیو و
جیوانی این آمار را داشتند.
* منچسترسیتی  ۸۰بار ترکیب خود را در این فصل لیگ برتر با تغییر روبرو
کرده که از ر تیم دیگری بیشتر است.
* خــوان ماتا  ۳۴گل خود را برای یونایتد در  ۱۳۴بازی برای این تیم به ثمر
رساند .او پیشتر در چلســی طی  ۱۳۵بازی موفق شده بود  ۳۳گل به ثمر
برساند.

سخنان جنجالی داگالس
کاستا و احتمال خروجش
از بایرن مونیخ

هافبک برزیلی بایرن مونیخ از شــرایطش در ایــن تیم ابراز نارضایتی و
عنوان کرد اگر شــرایط برای او تغییر نکند ،تصمیم به ترک تیم خواهد
گرفت.
به نقل از بیلد ،داگالس کاســتا فصل گذشته ستاره تیم پپ گواردیوال در
تیم بایرن مونیخ بود اما با حضور کارلــو آنچلوتی روی نیمکت این تیم،
جایگاهش را در این تیم از دســت داده است .همین امر باعث شده است
این بازیکن برزیلی از وضعیت خود ابراز نارضایتی کند.
کاســتا درباره این موضوع گفت :اگر بگویم از حضور در بایرن خوشحالم،
دروغ گفتم .باید به زودی راه حلی پیدا کنم .در روزهای گذشته جلسات
زیادی با سران بایرن مونیخ داشتم .دوست دارم آینده من مشخص شود.
دوست دارم بیشــتر در ترکیب تیم به میدان بروم و اگر این شرایط مهیا
نباشد ،تصمیم دیگری خواهم گرفت.
داگالس که از شاختار دونتسک اوکراین راهی بایرن مونیخ شد ،در ادامه
اظهار کــرد :از چند تیم لیگ برتری و چند تیم اللیگا پیشــنهاد دارم و
اگر راه حلی پیدا نشــود ،تصمیم جدیدی خواهم گرفت .به نظر مسئوالن
بایرن احترام میگذارم و فکر میکنم باید ابتدا با گفتمان ،این مســئله را
حل کرد .با این حال هر بازیکنی دوســت دارد در ترکیب تیمش به میدان
برود .من هم اگر راه حلی پیدا نکنم ،تصمیم به جدایی از بایرن میگیرم.

با این همه معترضان از نسخه جدید این طرح
نیز ناخرســندند و عدهای از آنهــا به دنبال
استعفای دولتند.
تظاهرات روزهای گذشــته گســتردهترین
اعتراض سیاسی این کشــور از زمان سقوط
کمونیسم در  ۱۹۸۹بوده است.
تسلیم یا عقبنشینی استراتژیک؟
صمیم لغو این حکم در یک نشست اضطراری

و در پی روزها تظاهرات خیابانی حاصل شده
است.
بعضی از مقامهای دولت رومانی از قوه قضائیه
این کشور به دلیل صدور چنین حکم مصونیتی
انتقاد کردهاند .معترضان از برنامه دولت برای
دوبارهنویسی قانون و ارائه آن به پارلمان ابراز
نگرانی کردهاند چــرا که احتمال تصویب این
طرح در پارلمان میرود( .بی بی سی)

در ســازمانها که در این زمینــه تحقیق
میکنــد با این افراد گفتوگو کرده اســت.
این بزرگترین تحقیقی اســت که در زمینه
آزارجنسی ســازمانیافته در استرالیا انجام
شده است.
این کمیته همچنین درباره آزار جنســی در
ســایر نهادهای غیرمذهبی این کشــور هم
تحقیق کرده است.

پیشتر گزارشهایی درباره اظهارات هولناک
تعدادی از استرالیاییها درباره آزار جنسی
توسط کشیشها منتشر شــده بود اما ابعاد
ماجرا تا امروز فاش نشده بود.
کمیتــه تحقیــق دربــاره آزار جنســی
سازمانیافته کودکان نتیجه تحقیق خود را
امروز منتشر کرده است.
(بی بی سی)

گارد ســاحلی یونان در برابر شبه جزیره
پلوپونز در شب دوشنبه حدود  ۷۰پناهجو
را از خطر غرق شــدن نجــات داد .این
پناهجویان احتماالَ از ترکیه آمده اند.
رادیوی دولتی یونان به نقل از گارد ساحلی
این کشور گزارش داد که قایق حامل این
پناهجویان به بندر کوچک فالنیدیا واقع
در شرق شبه پلوپونز انتقال داده شد.
این پناهجویان روز یکشنبه یک زیگنال
خطر فرستادند .ماشین قایق آنها در روی
آب خراب شــده و بدون قایق ران در آب
در حرکت بوده است.
پولیس یونان گمان می برد که پناهجویان
از ســاحل ترکیه حرکت کرده و در مسیر
راه به سوی ایتالیا بوده اند.
بعد از مســدود شــدن راه بالقان ،حاال
پناهجویان تالش می کنند تا از راه پرخطر
و ماجراجویانه بحیــره مدیترانه به ایتالیا
برسند.

ملکه الیزابت؛ اولین فرمانروای بریتانیا
که  ۶۵سال سلطنت کرده است

با گذشــت  ۶۵سال از نشســتن ملکه
الیزابت دوم بر تخت پادشــاهی بریتانیا
مراسمی برای بزرگداشت «جشن یاقوت»
در سراسر این کشور برگزار میشود .ملکه
الیزابــت دوم دارای طوالنیتریــن دوره
سلطنت در هزار سال گذشته در بریتانیا
و اولین فرمانروایی است که به  ۶۵سالگی
سلطنت خود رسیده است.
پرتره باال اثر دیوید بیلی ،عکاس برجسته
بریتانیایی اســت که به این مناســبت
بازچاپ شده است.
این پرتره یکــی از مجموعه عکسهایی
اســت که دیوید بیلی در  ۲۰۱۴از ملکه
بریتانیا گرفت و در همان سال یکی از آنها
به مناســبت تولد  ۸۸سالگیاش منتشر
شد.
در این عکس ،ملکه الیزابت که اکنون ۹۰
سال دارد ،گردنبدی یاقوتنشان بر گردن
دارد ۱۶ .یاقوت بیضی شکل بزرگ بر روی
(زنجیــر) دور گردن آن قــرار گرفته که
هریک با دانههای الماس تزئین شــدهاند.
این گردنبند با گوشــوارههای اشکی آن،
هدیهای بود از طرف پدرش ،جورج پنجم
به مناسبت عروسی ملکه الیزابت.
در طی ســالها ملکه الیزابت با تهیه یک
تاج و یک دســتبند با همــان جواهرات
گرانبها و همان طرح ،هدایای پدرش را به
یک مجموعه کامل تبدیل کرده است.

هزینه جام جهانی روسیه
به  ۱۰.۸میلیارد دالر رسید

مســئوالن روســی اعالم کردند ،هزینه
برگزاری جام جهانــی ۳۲۴ ،میلیون دالر
افزایش داشــته و بــه  ۱۰.۸میلیارد دالر
رسیده است.
به نقل از  RTLروسیه ،کمتر از  ۵۰۰روز
تا آغاز بیست و یکمین دوره جام جهانی
زمان باقی اســت .جامی که قرار است در

پهناورترین کشــور جهان یعنی روسیه
برگزار شود.
الکســی ســوروکین که رییــس کمیته
سازماندهی جام جهانی روسیه است ،در
مورد هزینههایی که تاکنون انجام شــده
اســت به صحبت پرداخت و اظهار کرد:
هزینه میزبانی این رقابتها افزایش یافته

بحیــره مدیترانه «گور دســته جمعی
پناهجویان» خوانده شده است .براساس
گزارش کمیســاریای عالی سازمان ملل
متحد برای پناهندگان ،در سال  ۲۰۱۶بیش
از  ۵۰۰۰مهاجر در تالش رســیدن به اروپا
غرق شــدند که این رقم تا کنون سابقه
نداشته است.
بر اساس گزارش این ســازمان در سال
 ۳۷۷۱ ،۲۰۱۵پناهجو در جریان ســفر به
جنوب اروپا جان های خود را از دســت
داده اند .با وجود توافقنامه مهاجرت میان
ترکیه و اتحادیه اروپا ،فصل زمســتان و
خطر راه ،هنور هم شــمار زیادی انسان
ها تالش می کنند تا به اروپا برســند .به
روز شنبه قاچاقبران موفق شدند که ۹۳
پناهجــو را از ترکیه به قبرس بیاورند که
در میان آنها  ۴۲کودک نیز بودند .براساس
اظهارات خودشان ،آنها شهروندان سوریه
هستند(.دویچه وله)

اســت .به همین دلیل مجبور شدیم ۳۲۴
میلیون دالر هزینه جام جهانی را بیشــتر
کنیم .به این ترتیب هزینه کل جام جهانی
به  ۱۰.۸میلیارد دالر رسیده است .این در
حالی بود که پیشتر اعالم شده بود هزینه
این دوره  ۱۰.۵میلیارد دالر میشود.
از این بودجــه  ۵.۹میلیارد دالر را بودجه
فــدرال تامین خواهد کــرد ۱.۶ .میلیارد
دالر را بودجه محلــی و  ۳.۳میلیارد دالر
را ســازمانهای مختلــف تامین خواهند
کرد .روســیه میزبان جام جهانی در حالی
که در یورو  ۲۰۱۶نیز حضور داشــت دچار
افت شده و شــرایط خیلی بدی را تجربه
میکند .جام جهانی  ۲۰۱۸قرار اســت در
 ۱۱شــهر روسیه برگزار شــود .شهرهای
مسکو ،ســنتپترزبورگ ،سوچی ،کازان،
سارانســک ،کالینیــگارد ،وولوگــراد،
روستوف ،نیژنی ،ســامارا و یکاترنیبرگ
برگزار خواهد شد.
جام جهانی  ۲۰۱۸از  ۱۴جون تا  ۱۹جوالی
در  ۱۲ورزشــگاه  ۱۱شــهر کشور روسیه
برگزار میشــود .دو ورزشگاه در پایتخت
این کشور یعنی مسکو قرار دارد.

دوره سلطنت الیزابت دوم از فوریه سال
 ۱۹۵۲آغاز شــد .او در سال  ۲۰۱۵رکورد
طوالنیترین دوران سلطنت را از آن خود
کرد و به این ترتیــب از ملکه ویکتوریا،
جدش پیشی گرفت( .بی بی سی)

انتقاد معنادار قهرمان رویینگ
المپیک از اقدامات IOC

مارک هانتر ،قهرمان رویینگ المپیک اعالم کرد  IOCدر حال تخریب کردن
این ورزش اســت و با ایجاد تغییرات در کالسهای قایقها به مسابقههای
رویینگ آسیب زده است.
به نقل از  ،Inside the gamesســال گذشته  IOCبه هیات اجرایی این
امکان را داد تا تصمیم بگیرد چه کالسهایی میتوانند در المپیک شــرکت
کنند.
احتمال دارد به زودی در کنگره فدراسیون جهانی رویینگ ،تغییرات جدیدی
تصویب شوند و به مسابقههای زنان بازیهایی اضافه شود و از مسابقه مردان
کم شود .این تصمیم برای ایجاد تعادل و تصاویری ایجاد میشود.
در واقع مســابقههای ســبک وزن مردان در خطر خارج شدن از بازیهای
المپیک قرار گرفته است .مارک هانتر دارنده مدال طالی المپیک پکن ۲۰۰۸
و مدال نقره المپیک لندن  ۲۰۱۲در این باره گفت :فکر کنم که  IOCدر حال
تخریب ورزش رویینگ است .ما از آنها خواهش میکنیم که مراقب ورزش
ما باشــند .در حال حاضر کنترل ورزش خود را از دست دادهایم .بسیاری
از ورزشهای جدید بودجه بهتــری دریافت میکنند اما پولی که در اختیار
رویینگ قرار میگیرد ،کم اســت .اگر ما مانند مسابقههای لندن تماشاچی
زیاد داشــته باشــیم ،همه چیز خوب خواهد بود اما در ریو تماشاگر بسیار
کم بود.

فابرگاس به گمانهزنی
خروجش از چلسی دامن زد

تغییر در نیمکت تیم ملی
فوتبال کوریای جنوبی

فدراسیون فوتبال کوریای جنوبی ستاره
این تیم در جام جهانی  ۲۰۰۲را به عنوان
دستیار اشتلیکه انتخاب کرد.
به نقل از ســایت عربی کوریــا ،تیمملی
فوتبال کوریای جنوبــی در انتخابی جام
جهانی  ۲۰۱۸روســیه با ایــران همگروه
است .این تیم از پنج دیداری که به میدان
رفته ۱۰ ،امتیاز به دست آورده است و بعد
از ایران در رده دوم جدول ردهبندی جای
دارد.

به نظر میرســد که فدراســیون فوتبال
کوریای جنوبی از عملکرد سرمربی آلمانی
تیم راضی نیســت .فدراســیون فوتبال
کوریای جنوبی تصمیم گرفت که سول کی
هیون را به عنوان دســتیار اولی اشتلیکه
انتخاب کند.
ســول کی هیون ســابقه بازی در فوالم
انگلیــس را در کارنامه دارد .او ســتاره
تیم ملی فوتبــال کوریای جنوبی در جام
جهانی  ۲۰۰۲بود و توانســت با این تیم به

نیمه نهایی راه پیدا کند.
لی یونگ که مدیر تیمملی فوتبال کوریای
جنوبی اســت ،در اینبــاره اظهار کرد:
میخواستیم یک مربی خوب اروپایی را به
عنوان دستیار اشتلیکه انتخاب کنیم و با
چند مربی هم مذاکــره کردیم اما فرصت
زیادی برای این انتخاب نداریم .در نهایت
تصمیم گرفتیم سول کی هیون را با توجه
به تجربه زیادی که دارد به عنوان دستیار
اشتلیکه انتخاب کنیم.

هفته  ۲۴لیگ برتر انگلستان؛
چلسى با کونته دست نیافتنی است

در این فصل لیگ برتر انگلستان به مانند
سال گذشته یکى از مربیان ایتالیایى گوى
سبقت را از دیگران ربوده و در پایان هفته
بیست و چهارم با اختالف  ٩امتیاز نسبت
به تیم دوم جدول غیر قابل دسترس است.
چلسى در حساسترین دیدار این هفته به

راحتى آرسنال را در خانه شکست داد تا
نشــان دهد آنتونیو کونته در اولین فصل
مربى گرىاش به ماننــد ژوزه مورینیو به
دنبال تاریخ سازى در لیگ برتر است.
تاتنهــام دیگــر تیم لندنى کــه پس از
ســیزده هفته به رکورد شکست ناپذیرى

چلســى پایان داد ،تعقیب کننده اصلى
شاگردان کونته اســت .کمبود تجربه در
بین بازیکنان جــوان و هیجانات کورس
قهرمانــى مهمتریــن مشــکل پوچتینو
سرمربى آرجنتینى تاتنهام است) .بی بی
سی)

هافبک اسپانیایی چلسی عنوان کرد اگر روزی نتواند تیمی دلخواه در اروپا
پیدا کند ،راهی لیگ آمریکا خواهد شد و به لیگ  MLSنخواهد رفت.
به نقل از دیلی میل ،سســک فابرگاس در این فصل چندان برای چلسی به
میدان نرفته اســت و اغلب به عنوان بازیکن جانشین به بازی گرفته شده
است .همین مســاله باعث شده است زمزمههای جدایی او از جمع آبیهای
لندن در پایان فصل شنیده شود.
سسک فابرگاس درباره آینده خود در چلسی گفت :در حال حاضر با چلسی
قرارداد دارم و تا پایان فصل در این تیم خواهم بود .تمرکزم روی بازیهای
باقی مانده اســت ولی اگر در پایان فصل از چلسی جدا شوم و نتوانم تیمی
خوب در اروپا داشــته باشم ،به لیگ آمریکا خواهم رفت .دوست دارم بازی
در لیگ آمریکا را تجربه کنم .دوســتانم از جو پرشــور ورزشگاهها در این
کشور برایم گفتند .به همین خاطر دوســت دارم حضور در لیگ آمریکا را
تجربه کنم.
او درباره حضور احتمالی در لیگ چین گفت :از آن دسته از بازیکنان نیستم
که بخواهم برای ادامــه فوتبالم به لیگ چین بروم .همانطور که قبال گفتم،
اگر در اروپا تیم نداشته باشم به لیگ آمریکا خواهم رفت.
سسک فابرگاس در این فصل در  ۱۵دیدار برای چلسی به میدان رفته است
که توانسته  ۲گل به ثمر برساند و  ۶پاس گل نیز برای همتیمیهایش ارسال
کرده اســت .او در دیدار این هفته تیمش در لیگ برتر توانست دروازه تیم
سابق خود یعنی آرسنال را باز کند.

