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ظریف :عربستان تالش برای حذف ایران از منطقه را متوقف کند

وزیر امور خارجه ایران در نشست
خبری مشــترک با همتای آلمانی
خود در تهران و با اشاره به وضعیت
ســوریه و خاور میانه هشــدار
داده اســت که «تالش عربستان
برای حذف ایــران از منطقه باعث
خونریزی و دامن زدن به درگیری
شــده و این تالش بایــد متوقف
شــود».آقای ظریف بعد ازدیدار با
فرانک والتر اشــتاین مایر ،وزیر
امور خارجه آلمــان که صبح روز
شــنبه ( ۱۷اکتبر) به تهران سفر
کرده ،گفــت ایران به دنبال حذف
عربســتان از منطقه خاور میانه
نیست اما در مقابل اجازه نخواهد
داد که دولت عربســتان سعودی
به دنبال این باشــد که جمهوری
اســامی ایــران را از این منطقه

حذف کند.وزیــر خارجه ایران با
اشاره به وضع سوریه و یمن گفته
است «متاسفانه برخی همسایگان
مــا در این فکر واهــی بودند که
میتوان از گروه های تکفیری برای
پیشبرد برخی اهداف کوتاه مدت
استفاده کرد اما امروز همه به این
واقعیت پی بردند که از این گروهها
هیچ فایده ای برای هیچ کســی
وجود ندارد».جنگ داخلی سوریه
و در پی آن بحران یمن در ماههای
اخیر باعث افزایش کمسابقه تنش
میان ایران و عربستان شده و دو
کشور یکدیگر را به دخالت در امور
منطقه متهم میکنند .واقعه مرگبار
حج امسال که صدها ایرانی در آن
کشته شــدند هم به این تنشها
دامن زده است( .بی بی سی)

اسلوونیا برای مقابله با موج
پناهجویان نیروی بیشتری به
مناطق مرزی فرستاد

اسلوونی نیروهای بیشــتری به مرزهای
خــود برای مقابلــه با مــوج پناهجویان
فرستاده است.
روز جمعــه هنگری اعالم کــرد که مرز
مشترک این کشور با کرواسی را در تالش
برای مقابله با پناهجویانی که از طریق این
کشــور قصد دارند وارد کشورهای اروپای
غربی شوند ،بسته است.
در پی این تصمیم کرواسی گفته است که
پناهجویان را به جای هنگری به اسلوونیا
هدایت می کند.
این نگرانی دراســلوونیا وجــود دارد که
بستن مرز هنگری -کرواسی باعث هجوم
بیشتر پناهجویان به اسلوونیا شود.
به گزارش خبرگزاری هــا ،از اوایل صبح
دیروز (شنبه  ۱۷اکتبر) پناهجویان با بس
از کرواسی وارد اسلوونیا شدند.

هنگری مرز خود با کرواسیا
را به روی مهاجران بست

وزیر کشور کرواســی گفته است که این
کشور مســیر عبور پناهجویان را به سوی
اسلوونیا تغییر داده است.
در واکنش ،شرکت ملی راه آهن اسلوونیا
تمامی قطارهای مسافربری از کرواسی به
این کشور را متوقف کرده است.
وزیر کشور اسلوونیا با اشــاره به این که
نیروهای بیشــتری را به مرز مشترک این
کشور با کرواسی اعزام کرده ،تاکید کرد که
این کشور تا زمانی که کشورهای همسایه
اتریــش و آلمان مرزهایشــان را به روی
پناهجویان باز نگه دارند ،اقدام به پذیرش
پناهجو می کند.
تاکنــون نزدیک به  ۶۰۰هــزار پناهجو از
طریق دریا خود را به اروپا رســانده اند که
مسیر بسیاری از آنها از طریق ترکیه بوده
است( .بی بی سی)

تعداد آوارگان عراقی به
 3.2میلیون نفر رسید

ســازمان بینالمللی مهاجرت اعــام کرد که تعداد
آوارگان عراقی از زمان شــروع جنگ داعش در این
کشور ،از سال  2014به ســه میلیون و  200هزار نفر
رسیده است.
به نقل از خبرگزاری فرانســه ،این آژانس بینالمللی
ســازمان ملل با صدور بیانیهای اعالم کرد که ســه
میلیون و  206هزار و  736نفر در داخل عراق آواره و
جا به جا شدهاند.
به نوشــته این بیانیه 42 ،درصد از این افراد از والیت
غربی االنبار بودهاند.
در حال حاضر ،درگیریهــا در برخی مناطق االنبار
ادامه دارد ،در این والیــت بزرگترین عملیت دولت

برای باز پس گیری رمادی ،مرکز این والیت از داعش
انجام گرفت.
در همین راستا ،توماس لوتار ویس ،رییس امور عراق
در سازمان بینالمللی مهاجرت میگوید :جابهجایی و
آوارگی در میان مردم عراق در حال افزایش است ،این
مردم بی خانمــان و آواره نیازمند حمایت همه جانبه
هستند .بیشتر این افراد خانههای خود را تنها با کوله
باری که توان حمل آن را داشتند ،ترک کردهاند.
هم چنین هفت میلیون و  600هزار نفر در ســوریه،
همسایه عراق آواره شدهاند که بیش از چهار میلیون
نفر از آنها به کشورهای دیگر رفتهاند.
اکنون جهان در طول  70سال گذشته با بدترین بحران
پناهجویان مواجه است.

پیروزی خانگی آسان رئال مادرید
مقابل لوانته با رکوردشکنی رونالدو

رئال مادرید با برتری  3بر صفر برابر لوانته موقتا به صدر جدول رقابتهای
لیگا صعود کرد.
هفته هشتم رقابتهای لیگا با برگزاری یک دیدار بین رئال مادرید و لوانته
آغاز شــد که در آن مادریدیهای میزبان توانســتند با سه گل لوانته را
شکست دهند و موقتا به صدر جدول راه یابند.
رئــال که برای صعود به صدر جدول به پیــروزی در این دیدار نیاز مبرم
داشــت ،چند موقعیت گل ایجاد کرد تا در غیاب کریم بنزما با زوج گرت
بیل و رونالدو دروازه حریف را باز کند.
همکاری رونالدو و مارسلو باعث شد تا مدافع چپ برازیلی در زاویه بسته
صاحب توپ شــود و اولین گل مسابقه را به ثمر برســاند 5 .دقیقه بعد
نوبت به کریستیانو رونالدو رسید تا با حرکت انفرادی خود پشت محوطه
جریمه صاحب توپ شود و با جا گذاشتن یک بازیکن با شوتی بسیار زیبا
دروازه حریف را باز کند .این گل باعث شــد رونالدو برترین گلزن تاریخ
کهکشانیها شود و نیمه نخست نیز با برتری  2بر صفر رئال به پایان برسد.
البته در اواخر نیمه نخســت بازیکنان لوانتــه یک موقعیت جدی گلزنی
داشتند که درخشش ناواس مانع از فروپاشی دروازه رئالیها شد.
در نیمه دوم باز هم این لوانته بود که نشــان داد تیم دست و پا بستهای
نیست و حسابی رئال را اذیت کرد .ناواس که این فصل فقط دو بار دروازه
خود را باز شــده دیده و با مهار دو ضربه پنالتی موفقترین گلر فصل لیگا
بوده در این دیدار نیز بار دیگر توانســت چند موقعیت گل را در نیمه دوم
از حریف بگیرد و اشــتباهات مدافعان رئال را پوشش دهد تا اینکه رافائل
بنیتس تصمیم گرفت خسه را به میدان بفرستد و این بازیکن با هنرنمایی
خود توانست به زیبایی گل ســوم رئال را به ثمر برساند تا این دیدار در
نهایت با برتری  3بر صفر رئال مادرید به پایان برسد.

تاثیرگذارترین بازیکن منچستریونایتد
از دید فان خال

سرمربی شیاطین سرخ تاثیرگذارترین بازیکن تیمش را اعالم کرد.
به نقل از ســاکرنت ،لوییس فان خال دومین ســال مربیگری در باشگاه
منچســتریونایتد را میگذراند .او فصل گذشته با این تیم به هیچ عنوانی
نرســید اما در فصل جاری تالش میکند تا حداقــل یک جام با این تیم
بگیرد.
فان خال بر این باور اســت کــه وین رونی ،کاپیتان ایــن تیم بهترین و
تاثیرگذارترین بازیکن تیمش اســت .در حالی که رونی در  13دیدارش
برای یونایتدها تنها یک گل به ثمر رسانده است.
فان خال در این مورد گفت :وین کاپیتان تیم ما است و بازیکنی بسیار مهم
برای یونایتد به شمار میرود زیرا تاثیری که او در تیممان دارد ،بیشتر از
هر بازیکن دیگریست .رونی بازیکنی بسیار مهم برای من ،همتیمیهایش
و همه اعضای باشگاه است.
ویــن رونی فصل را در حالی آغاز کرد که به عنوان مهاجم نخســت از او
استفاده میشد اما با پیوستن آنتونی مارتیال به این تیم ،نقش دیگری در
ترکیب یونایتدها به رونی سپرده شد .او اکنون بیشتر در پشت مهاجم و یا
در خط میانی به کار گرفته میشود.
فان خال در این زمینه هم گفت :رونی اکنون مهاجم دوم ماســت .بازیکن
شماره  ،10معموال مهاجم دوم است .این چیزی است که من ترجیح میدهم
اما گاهی وقتها در خط میانی ممکن است تصمیمهای دیگری بگیرم .باید
صبر کنیم و ببینیم آیا رونی میتواند با این شرایط ادامه دهد یا نه زیرا او
توانایی بازی کردن در پستهای مختلف را دارد.

تجاوز جنسی بر دختران
خردسال هندوستان را تکان داد
پولیــس در دهلــی جدیــد ،پایتخت
هندوســتان در مورد قضایای جداگانه
تجاوز جنســی گروهی بــر دو دختر

خردسال تحقیق میکند .این حوادث دو
هفته بعد از تجاوز جنسی وحشیانه بر یک
دختر چهار ساله اتفاق افتاده اند.
در مورد نخســت ،یک دختر ناوقت روز
جمعه توسط دو مرد موترسایکل سوار از
یک مراسم دینی در دهلی جدید اختطاف
شد .او ابتدا مورد آزار جنسی قرار گرفت
و سپس در پارکی در نزدیکی خانهاش در
منطقه نانگلوی دهلی انداخته شد.روزنامه
«تایمز آف اندیا» گزارش داده اســت که
همسایهها زمانی این دختر را یافتند که
بیهوش بود .نتایج آزمایشها نشان میدهد
که این دختر دست کم یک بار مورد تجاوز
قرار گرفته است .پولیس عملیاتی را برای
بازداشت مظنونین راه اندازی کرده است.
در یک واقعه دیگر یک دختر پنج ساله در
منطقه «اناند ویهار» در شرق دهلی مورد
تجاوز جنسی سه مرد قرار گرفته است.
مقامها گفته اند که مظنونان این دختر را

فریب داده و در داخل خانه مجاور برده
بودند و همســایهها پیش از این که به
پولیس اطالع دهند ،مظنونان را گرفتار

کردند.این مظنونان در بازداشت پولیس
به ســر میبرند و نتایج آزمایش تایید
میکند که این دختر خردسال چندین
بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.
هر دو دختر قربانی روز شــنبه تحت
تداوی قرار داشته اند.این در حالی است
که هفته گذشته در قضیه مشابهی یک
دختر چهار ساله مورد ضربات فیزیکی
و تجاوز جنســی قرار گرفت .این دختر
از چندین جراحت درونی رنج میبرد و
در پیوند به این قضیه یک مرد  25ساله
بازداشت شده است .این قضایای تجاوز
جنسی خشم مردم محلی را برانگیخته
اســت .سیاســتمداران هندوستان به
سرعت این تجاوزها را محکوم کردند.
ارویند کرجریوال ،وزیر اعلی دهلی گفته
است که تکرار حوادث تجاوز جنسی بر
خردساالن «خجالت آور و نگران کننده
است( ».دویچه وله)

رونالدو برترین
گلزن تاریخ
رئال شد
کریســتیانو رونالدو با گلزنــی برابر لوانته
توانســت تعداد گلهایش در رئال را به عدد
 324برساند و به عنوان برترین گلزن تاریخ
رئال معرفی شود.
رئال مادرید در ورزشگاه ســانتیاگو برنابئو
در رقابتهــای لیگا به مصــاف لوانته رفته
اســت که این دیدار تا دقیقه  70با دو گل به
سود کهکشانیها در جریان است .مارسلو و

کریســتیانو رونالدو گلهای رئال را به ثمر
رساندهاند .رونالدو که پاس گل اول بازی را
برای مارسلو فراهم کرد در ادامه توانست با
شوتی زیبا پانصد و دومین گل فوتبالش را
به ثمر برساند .همچنین تعداد گلهایش در
رئال مادرید را به عدد  324برساند .این در
حالی است که  310بازی در رئال کرده است.
حاال رونالدو با پشت ســر گذاشتن رائول

توانست برترین گلزن تاریخ رئال مادرید
شود و به افتخاری که مسی فصل گذشته
در بارســا رسید برســد .البته سالهای
حضور رونالدو در رئال نسبت به سالهای
حضور مسی در بارسا کمتر است.
رونالدو یکی از بختهای کسب توپ طالی
فوتبال جهان است که قرار است سه نامزد
نهایی آن سه روز دیگر اعالم شود.

یوونتوس ،پردرآمدترین تیم در اروپا

قهرمان فصل گذشته سری  Aباالترین درآمد
را بین تمامی تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان
اروپا داشته اســت .به نقل از سایت فوتبال
ایتالیا ،یوونتوس فصل گذشته در فینال لیگ
قهرمانان اروپا مقابل بارســلونا با حساب سه
بر یک شکست خورد اما با این حال توانست
عنوان پردرآمدترین باشــگاه حاضر در این
رقابتها را کســب کند .درآمد بیانکونری از
رقابتهای سال گذشــته  89.1میلیون یورو

بوده که نزدیک به  30میلیون یورو بیشــتر
از بارسلونا ،قهرمان این تورنمنت بوده است.
کاتاالنها درآمدی معادل  61.27میلیون یورو
داشــتند .در رقابتهای فصل گذشته لیگ
قهرمانان اروپا تنها دو تیم ایتالیایی حضور
داشــتند که رم هم در مرحله گروهی حذف
شد .میزان درآمد یوونتوس از این رقابتها
از نظر تجاری مربوط به خود باشگاه میشود.
این در حالی است که بارسلونا مجبور است

برخی از درآمدهایش را با ســایر تیمهای
اسپانیایی تقسیم کند .ناپولی ،دیگر تیم
ایتالیایی که در رقابتهای لیگ اروپا حضور
داشــت و به نیمه نهایی رسید ،درآمدی
معادل  12.5میلیون یورو داشت .فیورنتینا
هم که به جمع چهار تیم پایانی رسیده بود،
 10.5میلیون یورو درآمد داشته است .اینتر
و تورینو هم به ترتیب  6.8و  6.5میلیون
یورو درآمد داشتند.

«والتر ساموئل» از دنیای فوتبال خداحافظی کرد

مدافــع ارجنتینی خداحافظی خود از دنیای
فوتبال را اعالم کرد .بــه نقل از مارکا ،والتر
ســاموئل بازیکن بازل اعالم کرد قراردادش
با این باشــگاه سوییســی فسخ شده است.
ساموئل دلیل فسخ قرارداد خود را خداحافظی
از دنیای فوتبال به دلیل مشــکالت جسمانی
عنوان کرد .بازیکن ســابق اینتــر ایتالیا در

اینباره گفت :زمانی فرا میرســد که شما
باید به ندای درونیتان گوش کنید .مشکل
جسمانی دارم .برای من تصمیم آسانی نبود.
نسبت به گذشــته برای روی فرم بودن به
زمان بیشــتری نیاز دارم .ساموئل  37ساله
در ادامه افــزود :فوتبال بازی میکنم چون
از آن لذت میبــرم .برای ریکاوری به زمان

بیشتری نیاز پیدا کردهام .جوانترها یک
روز بعداز بــازی روی فرم میآیند اما من
به دو یا ســه روز نیاز دارم .همچنین آنها
سریعتر هستند .هیچگاه نمیتوانم مثل
سابق شــوم .والتر که به «دیوار» معروف
اســت ،فوتبال حرفهایاش را در نیوولدز
اولدبویز ارجنتین آغاز کرد.

حکومت هنگری مرز خود با کشور کرواسیا را مسدود کرده
اســت تا مانع ورود سیلی از مهاجران گردد .مقام های این
کشور گفته اند که هدف از مسدود کردن مرز« ،حفاظت» از
شهروندان هنگری و اروپا است.
مقام های هنگری صبح زود روز شنبه مرز خود با کرواسیا
را مســدود کرده و به این ترتیب یکی از مسیرهای مشهور
مهاجرت به کشــورهای ثروتمند اروپایــی مانند اتریش و
آلمان را قطع کردند.
حکومت دست راستی نخست وزیر ویکتور اوربان در امتداد
مرز  300کیلومتری کشورش با کرواسیا سیم خاردار نصب
کرده است.زولطان کواچ ،سخنگوی حکومت هنگری صبح
شنبه گفت« :حکومت هنگری گام هایی را برداشته است تا
از آزادی داخلی اتحادیه اروپا و امنیت شهروندان هنگری و
اروپا محافظت کند».
با وجود این ،ترافیک معمول میان کشورهای عضو اتحادیه
اروپا به صورت عادی ادامه می یابد ،اما بازرسی ها شدیدتر
می شــوند.پیتر ســیارتو ،وزیر خارجه هنگری گفت« :ما
کنترول شــدیدتری را روی دســت می گیریم تا از عبور
غیرقانونی مرزی جلوگیری کنیم».
بیش از  383هزار مهاجر از کشــورهای بحرانی افریقایی و
خاور میانه در ســال جاری وارد هنگری شده اند که بیشتر
آنها از کشورهای یونان ،مقدونیه و صربستان عبور کرده و
به هنگری رسیده اند .حکومت هنگری در ماه سپتمبر مرز
خود را صربستان را مسدود کرده بود که باعث شد مهاجران
مسیر کرواسیا را در پیش بگیرند( .دویچه وله)

آمریکا از اسرائیل و
فلسطینیان خواست به
خشونتها پایان دهند

باراک اوباما روز جمعه از تدام خشــونتها میان اسرائیل و
فلسطینیان ابراز نگرانی کرد و از رهبران دو طرف خواست
که با لفاظیهایشان در آتش خشونتهای موجود ندمند.
رئیــس جمهوری آمریکا در شــرایطی نگرانــیاش را از
افزایش خشــونتها در منطقه اعالم کــرده که درگیری
میان فلسطینیان و شهروندان اسرائیلی در هفتههای اخیر
چندین کشته به جا گذاشته است.آقای اوباما در کنفرانس
خبــری روز جمعه خود گفت که «ما خشــونتهایی را که
هدفش مردم بیگناه هستند ،شــدیدا محکوم میکنیم و
معتقدیم اســرائیل برای حمایت از شــهروندانش در برابر
حمالت با چاقو و خشــونتهای خیابانی حق دارد مقرراتی
را برقرار کند».
این اظهــارات رئیس جمهوری آمریــکا در حالی صورت
میگیرد که روز جمعه در نابلس ،فلســطینیها با بمبهای
آتشزا ی ک معبد مقدس یهودیان را هدف قرار دادند.
معبدی که برخی یهودیان معتقدند مقبره حضرت یوسف
اســت .تشــکیالت خودگردان فلســطینی این حمله را
محکوم کرده اســت.جان کری وزیر امور خارجه آمریکا
هم در تماس با بنیامین نتانیاهو ،نخســتوزیر اســرائیل
بر ســر یافتن راهی مناسب برای پایان دادن به موج اخیر
خشونتها میان اســرائیل و فلسطینیها با او گفتگو کرد.
آقای کری که در جریان سفر اروپایی خود در میالن به سر
میبرد همچنین روز جمعه اعالم کرد که کشــورش حاضر
است از تالشها برای بازگرداندن هرچه سریعتر آرامش به
منطقه حمایت کند( .بی بی سی)

توخل :این پیروزی سه برابر
ارزش داشت

سرمربی بوروســیا دورتموند پس از پیروزی در خانه ماینس تاکید کرد
ارزش این برد سه برابر زمان عادی بوده است.
به نقل از اســکای اســپورت ،در دیدار هفته نهم رقابتهای لیگ فوتبال
آلمان موفق شدند در خانه ماینس با نتیجه دو بر صفر به پیروزی برسند.
مارکو رویس  18و هنریخ مخیتاریان  82بــرای دورتموند گلزنی کردند.
البتــه رویس در دقیقه  47نیز پنالتی تیمش را هدر داد .با این حســاب،
دورتموند  20امتیازی شد و در رده دوم جدول باقی ماند .ماینس هم با 12
امتیاز نهم است.
توماس توخل که در این دیدار موفق به شکســت دادن تیمش پیشیناش
شده بود ،در مورد این دیدار گفت :ارزش امتیازی که اینجا کسب کردیم،
شــاید دو یا سه برابر باشد زیرا میدانم پیروز شدن در خانه ماینس تا چه
حد دشــوار است .کمی متزلزل نشــان دادیم اما به هیچ وجه نگران این
مساله نیســتم .منتقدان میتوانند بگویند دورتموند در این فصل دو بار
مســاوی کرده و یک بار هم در مونیخ شکست خورده است اما اینها برایم
اهمیت ندارند .فصل سختی است و ما هم راه دشواری پیشرویمان است
اما چیزی که مرا خوشحال میکند این است که تیمم در بسیاری از مناطق،
پیشرفت قابل توجهی داشته است.
توخل توسط هواداران ماینس مورد لطف قرار گرفت و از سوی آنها تشویق
شد .او در واکنش به این اتفاق گفت :چیزی نشنیدم اما ایستادن در بخش
مربی تیم میهمان در ورزشــگاه ماینس کمی برایم عجیب بود .کمی طول
کشید تا با شرایط جدیدم کنار بیایم.

تعلیق فدراسیون فوتبال کویت از سوی فیفا

فیفا فعالیت تیمهای باشــگاهی و تیم ملی فوتبال کویت را ممنوع اعالم
کرد .فدراسیون بینالمللی فوتبال چنین حکمی را به خاطر مستقل نبودن
فدراسیون فوتبال کویت و دخالت سیاستمداران در تصمیمات صادر کرد.
به نقل از سایت عربی کوره ،فدراسیون بینالمللی فوتبال در ماه سپتمبر
گذشته به فدراسیون فوتبال کویت هشدار داده بود ،چنانچه در تصمیمات
خود مســتقل نباشد و سیاســیون به دخالت خود ادامه دهند از هرگونه
فعالیتی بازداشته خواهد شد.
کویتیها هشــدار فیفا را جدی نگرفتند .اکنون فیفــا با صدور بیانیهای
فعالیت تیمهای باشگاهی و تیم ملی فوتبال کویت را در هر رقابتی ممنوع
کرد .بر اساس این حکم سختگیرانه فیفا ،تیم ملی فوتبال کویت نمیتواند
در انتخابی جام ملتهای آسیا  2019و انتخابی جا م جهانی  2018به میدان
برود .گذشته از این کویت میزبان جام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
است و قرار بود که این رقابت تا یک ماه دیگر در این کشور کوچک حوزه
خلیج فارس برگزار شــود که با این حکم برگزاری این رقابت هم در ابهام
قرار خواهد گرفت.

تساوی لیورپول و تاتنهام در اولین
آزمون کلوپ

لیورپول در اولیــن دیدار هفته نهم لیگ برتر انگلیــس برابر تاتنهام به
تساوی بدون گل رضایت داد.
هفته نهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس عصر دیروز (شنبه) با برگزاری یک
دیدار در ورزشگاه وایت هارتلین لندن بین دو تیم تاتنهام و لیورپول آغاز
شــد که این دیدار برندهای نداشت و با تساوی بدون گل به پایان رسید تا
یورگن کلوپ سرمربی سابق دورتموند که اولین حضورش را روی نیمکت
تجربه میکرد ،برابر تاتنهام به یک امتیاز دست یابد.
لیورپول اواخر هفته جاری باید در ســومین دیدار خود در لیگ اروپا برابر
روبین کازان به میدان برود .این تیم انگلیسی در دو دیدار قبلی خود برابر
بوردو و سیون سوئیس به تساوی یک بر یک رسیده بود.

