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اروپا و یک میلیون پناهجو تا اخیر سال جاری

فرار دسته جمعی پناهجویان به اروپا به به اوج خود رسیده
و این یک رقم تاریخی است که در سال جاری به ثبت رسیده
است .در ســال  2015بیش از یک ملیون تن در نتیجه جنگ
های داخلی ،فقر و تحت پیگرد بودن وارد کشور های اروپایی
شده اند.
بر بنیاد گزارش اداره بیــن المللی مهاجرت ( )IOMو دفتر
نمایندگی سازمان ملل در امور مهاجرین در ژنیو ،بیش از یک
چهارم این افراد همانند سال  2014راه های پر خطر بحری را
برای رسیدن به کشور های اروپایی پیش گرفته اند .از میان
رقــم بیش از یک میلیونی ،نصــف آن در نتیجه جنگ های
داخلی ،از سوریه وارد این حوزه شده اند.
اداره بین المللی مهاجرت بیان داشت که «این پس از جنگ
دوم جهانی بزرگترین سیل مهاجرت» بوده است .به گفته این
نهاد دســت کم  3724تن در راه رسیدن به اروپا جان های
شان را در این سال از دست داده اند.
بر اســاس یافته های دفتر نمایند گی سازمان ملل در امور

مهاجرین ،بیش از  972هزار پناهجو مشــمول مردان ،زنان
و کودکان آب های مدیترانه را عبور کرده اند .از ســوی هم
نزدیــک به  34هزار پناجو از ترکیــه وارد یونان و بلغاریا از
طریق راه های خشکه شده اند.
هزاران پناهجو از کشــور های مختلف که در حال حاضر به
کشــور های اروپایی رسیده اند ،در انتظار پذیرش به سر می
برند گزارش این ســازمان می رساند که بیش از  800هزار تن
در این سال وارد یونان شده که از این میان  97درصد آن از
ترکیه به منطقه اژه آمده اند.
پیش از این خبرگزاری اناتولی گزارش داده بود که در نتیجه
غرق شــدن یک قایق 11 ،تن در آبهای اژه جان های شان را
از دست داده اند که ســه تن آنها کودکان بوده اند .از میان
سرنشینان این قایق  7تن دیگر آن توسط گارد های ساحلی
نجات یافته اند .به گفته این رســانه ،پناهجویان حامل این
قایق در تالش بودند که از منطقه کوش آداســی خود را به
جزیره ساموس برسانند( .دویچه وله)

 ۲۰۰غیرنظامی در حمالت
روسیه در سوریه
کشته شده اند

سازمان عفو بین الملل به نقل از شاهدان
عینــی و فعاالن گزارش داده اســت که
حداقل  ۲۰۰غیرنظامی در حمالت هوایی
روسیه در سوریه کشته شده اند.
این گــروه گفت که در مــورد  ۲۵حمله
روسیه در پنج ناحیه در فاصله  ۳۰سپتمبر
تا  ۲۹نوامبــر از «راه دور» تحقیق کرده
است.
مســکو مکــررا مــرگ غیرنظامیان در
حمالتش را تکذیب کرده و آنها را بخشی
از یک «جنــگ تبلیغاتی» توصیف کرده
است.
عملیات هوایی جنگنده های روســیه در
حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه
در روز  ۳۰سپتمبر شروع شد .مسکو گفت
که در این عملیات گروه دولت اســامی
(داعش) و سایر گروه های «تروریستی»
را هدف می گیرد.

شورای امنیت قطعنامه 2165
درباره ورود کمکهای انسانی
به سوریه را تمدید کرد

با این حال اهداف حمالت روسیه بارها زیر
سوال رفته است .مسکو متهم است که از
جمله گروه های مخالف آقای اسد که مورد
حمایت غرب هستند را هدف می گیرد.
عفو بین الملل در گزارشش نوشت که در
مورد حمالت روسیه در حمص ،حما ،ادلب،
الذقیه و حلب تحقیق کرده است.
این ســازمان گفت که «تلفنی یا از طریق
تماس انترنتی با  ۱۶شــاهد عینی حمالت
از جمله پزشــکان و فعاالن حقوق بشر»
مصاحبه انجام داده است.
به عالوه این ســازمان گفت که اســناد
«صوتی و تصویری مربوط به این حمالت را
به دست آورده و بررسی کرده» و گزارش
خــود را با کمک و توصیه کارشناســان
تسلیحاتی تهیه کرده است.
این گزارش جزئیاتی از شــش حمله ارائه
می کند( .بی بی سی)

کنارهگیری دبیر کل فدراسیون
جهانی دوومیدانی

نیک دیویس ،دبیرکل فدراســیون جهانــی د وومیدانی به صورت موقت
کنارهگیری کرد .کمیت ه اخالق فدراســیون جهانی به اتهاماتی که مبنی بر
آن دیویس نام ورزشکاران روســی که دوپینگ کرده بودند را دیر اعالم
کرده است ،رسیدگی میکند.
به نقل از  ،Inside the gamesروزنام ه لوموند فرانســه روز سهشــنبه
ایمیلهای ســری را منتشر کرد که نشــان می داد دیویس در مسابقات
جهانی مسکو  2013نام دوومیدانی کاران روسی که دوپینگ کرده بودهاند
را اعالم نکرده است .این ایمیلها به پسر المین دیاک که مشاور بازرگانی
فدراسیون بوده است فرستاده شده است.
ل حاضر متهم به دریافت رشوه برای پنهان کردن دوپینگ
دیاک نیز در حا 
ورزشکاران روس است.
دیویس بعد از اتهامات اعالم شده با مشورت با «کو» رییس فدراسیون به
صورت موقت کنارهگیری کرد.
دیویس در این باره گفت :در یک بیانیــه اعالم کردم که یکی از وظایفم
مدیریت و حفظ شهرت و آبروی  IAAFاست .من وارد یک داستان شدهام
و این واضح اســت برای این که می خواستم کمیت ه اخالق به صورت کامل
و به خوبی بررسیهای خود را انجام دهد .ایمیلهای خود را در اختیار این
کمیت ه قرار دادم.

رائول :یک روز به رئال مادرید
برمیگردم

کاپیتان پیشین رئال مادرید میگوید در آینده به این تیم برمیگردد.
به نقل از آس ،رائول گونزالس که ماه اخیر پس از قهرمانی در لیگ آمریکا

عملیات بازپس گیری
رمادی وارد سومین روز شد
نبرد برای بیرون راندن جنگجویان گروه دولت اسالمی
(داعش) از مرکز شهر رمادی عراق وارد سومین روز
خود شده و سربازان عراقی درگیر نبردهای خیابانی
با داعش هستند.
مقام ها ابراز امیدواری می کنند که شهر تا پایان هفته
تحت کنترل کامل ارتش درآید.
اما یک ســخنگوی ائتالف تحت رهبری آمریکا در
ســخنانی محتاطانه گفت که نبردی سخت در پیش
است.
نیروهای عراقی که به ســوی مجتمع اصلی دولت در
شهر پیشروی می کنند ،با مقاومت تک تیراندازها و
بمبگذاران انتحاری روبرو شده اند.
رمادی در ماه می گذشــته به دست داعش افتاد که
شکستی شرمآور برای ارتش بود.
دگروال اســتیو وارن سخنگوی ائتالف تحت رهبری
آمریــکا تخمین زد که تا  ۳۵۰جنگجوی داعش هنوز
در رمادی هستند .شمار غیرنظامیان حاضر در شهر

حمله ناکام تروریستی
در فرانسه

اداره اســتخبارات فرانســه ظاهرا ً از
یک حمله تروریســتی در شهر اورلئان
جلوگیری کرده اســت .چنانچه برنار
کازنوف وزیر داخله فرانسه اظهار کرد،
دو مرد جوان در این ارتباط دســتگیر
شده اند.
برنار کازنوف وزیر داخله فرانسه گفت که
این دو مرد دستگیر شده ،مورد ظن قرار
دارند که یک حمله تروریستی را برنامه
ریزی کرده اند .ســازمان استخبارات
داخلی کشــور (دی .جی .اس .آی) این
برنامه را کشف کرده است.
براســاس اظهارات برنار کازنوف هر دو
مرد دستگیر شده ،دو شهروند فرانسوی
با سنین  20و  24ساله هستند و جوان
 24ســاله از قبل نزد پولیس شناخته
شده بوده است.
چنانچه وزیر داخله فرانسه می افزاید،
هــردو فرد مظنون با یــک جهادگرای
فرانسوی در ســوریه تماس داشته اند.

اما روشن نیست که او دستور دهنده
حمالت برنامه ریزی شده بوده است.
برمبنای معلومات روزنامه آلمانی «دی
ولت» ،هردو مرد در سوم اکتبر یکجا
با دو عامل حمالت تروریســتی بعدی
دیگر در پاریس با یک قایق مهاجرین
به جزیره یونانی ل ِروس رسیدند« .دی
ولت» می افزاید که مقامات یونانی این
مردان را ،یک الجزایری  24ساله و یک
پاکســتانی  34ساله ،راجستری کرده
و مشخص کرده اند که آنها پاسپورت
های سوریایی داشته اند که در سیستم
معلوماتی شنگن درج شده بود .به آنها
گفته شده بود که یونان را طی  30روز
ترک بگویند .این روزنامه می افزاید که
دو فرد مظنون به ترور ،با هویت جعلی
سوریایی در مســیر راه بالقان جانب
اروپا به سوی شمال سفر کرده اند .آنها
از سلواکیا توانستند به اتریش بروند.
(دویچه وله)

جوکوویچ و ویلیامز تنیسبازان سال
 2015جهان شدند

نواک جوکوویچ و ســرنا ویلیامز از سوی
فدراســیون جهانــی تنیس بــه عنوان
برترینهای سال  2015جهان انتخاب شدند.
به نقل از یورو اســپورت ،نواک جوکوویچ
امسال نیز در جایگاه خود به عنوان تنیس
باز شماره یک جهان باقی ماند .او امسال در
سه گرند اســلم اوپن استرالیا ،ویمبلدون و

زنان جهان انتخاب شــدند .در دوبل مردان
نیز هوریا تکو از رومانی و ژان ژولین راجر از
هالند این عنوان را بدست آوردند.
هینگیز  15سال پیش قهرمان تنیس انفرادی
زنان شده بود .دالما گالفی از هنگری و تیلور
فریتز از آمریکا نیز برترینهای رده جوانان
 ITFشدند.

ماتئو دی بهترین بازیکن سال  2015فرانسه شد

به همراه کاســموس کفشهایش را آویخت ،جایزه عشق به ورزش سال
 2015را دریافت کرد.
بازیکن پیشــین رئال مادرید درباره آینــدهاش و حضور در رئال مادرید
گفت :این ســوال را همه از من میپرسند ولی فکر میکنم هنوز زمان آن
فرانرسیده است و من حتی کارت ســرمربیگری ندارم .فکر میکنم این
موضوع زمان ببرد .در نهایت رئال مادرید خانه من است و این باشگاه همه
چیز به من داده اســت .با این که در شالکه ،قطر و کاسموس بازی کردهام
اما مرمد را با رئال میشناسند .این باشگاه همه چیز من است و در آینده
به مادرید باز خواهم گشت.
رائول درباره اینکه به نوعی ســمبل رئال مادرید است ،گفت :رئال مادرید
از بازیکنان خیلی خوبی برخوردار اســت و تنهــا به یک بازیکن محدود
نیست .خیلیها در این باشگاه کار کردهاند و در حال حاضر کار میکنند.
باید تالش کرد این تجربیات به نســلهای بعد هم منتقل شود .بازیکنان
باید همیشــه با بهترین ســطح خود و جنگنده ظاهر شوند .دنبال کردن
ارزشهای رئال مادرید مهمترین موضوع است.

عذرخواهی رسمی باشگاه
ریورپالت از مسی

باشگاه ریورپالت از رفتار یکی از هواداران خود با لیونل مسی عذرخواهی
کرد .به نقل از ساکرنت ،باشگاه ریورپالت ارجنتین از ستاره تیم ملی این
کشور به دلیل اتفاقات میدان هوایی توکیو عذرخواهی کرد.
باشگاه ریورپالت در واکنش به این اتفاق از لیونل مسی عذرخواهی و برای
این بازیکن در آستانه سال جدید میالدی بهترین آرزوها را کرد.
بارســلونا در فینال جام باشــگاههای جهان برابر ریورپالت با سه گل به
پیروزی رسید و قهرمان شد .گلهای این بازی توسط لیونل مسی و لوییس
سوارس به ثمر رسید.

بلیز ماتئودی هافبک طراح تیم پاری ســن
ژرمن به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال
فرانسه انتخاب شد.
به نقل از روزنامه اکیپ فرانســه ،با نزدیک
شدن به پایان ســال  2015میالدی بهترین
بازیکنان سال کشــورهای مختلف کم کم
معرفی میشــوند .در این میــان تیم ملی
فرانســه که میزبان رقابتهای یورو 2016

در تابســتان خواهد بود ،مراســم انتخاب
بهترین بازیکن خود را برگزار کرد و در آن
بلیز ماتئودی هافبک تیم پاری ســن ژرمن
به عنوان بازیکن فوتبال فرانسه باالتر از پل
پوگبا قرار گرفت .روزنامه اکیپ فرانسه هر
سال بهترین بازیکن سال فوتبال فرانسه را
انتخاب میکند .ابتدا  10نامزد اولیه برای این
عنوان به شرح زیر معرفی شدند:

بلیــز ماتئودی (پاری ســن ژرمــن) ،پل
پوگبــا (یوونتــوس) ،آنتــوان گریژمان
(اتلتیکومادریــد) ،رافائــل واران (رئــال
مادرید) ،الکســاندر الکازد (لیون) ،آنتونی
مارسیال (موناکو – منچستریونایتد) ،هوگو
لوریس (تاتنهام) ،کریم بنزما (رئال مادرید)،
نبیل فکیــر (لیون) ،آنــدره پیر ژیکناک
(مارسی – تایگرز مکزیک)

هافبک چلسی مرد سال فوتبال صربستان شد

هافبک تدافعی چلسی به عنوان بهترین
بازیکن ســال  2015فوتبال صربســتان
انتخاب شد.
به نقل از ایندیپندنــت ،نمانیا ماتیچ که
پس از حضوری کوتاه در چلسی به بنفیکا
رفت و در این تیم پرتگالی درخشید در
سال  2013به چلســی پیوست و همراه
این تیم بــه قهرمانی در لیگ برتر و جام
اتحادیه دســت یافت .او در سال 2015
عملکرد بســیار خوبی در تیم چلســی
داشت .ماتیچ در مراسم انتخاب برترین
های فوتبال صربســتان عنوان بهترین
بازیکن ســال  2015این کشور را کسب
کــرد .ماتیچ پس از کســب این عنوان
درباره اختالف با مورینیو گفت :یکی دو
جا در روزنامه خواندم که نوشــته شده
بود من با مورینیــو اختالف دارم .وقتی

دادگاهی در نیوزیلند به
استرداد کیم داتکام به آمریکا
رای داد

دادگاهی در نیوزیلنــد رای داده که کیم داتکام ،کارآفرین
انترنتی را که با چندین اتهام روبهرو است میتوان به آمریکا
مسترد کرد .کیم داتکام با اتهاماتی از قبیل پولشویی و نقض
کپی رایت در آمریکا رو به رو است .او گفته است درخواست
تجدیدنظر در حکم صادر شده را خواهد داد.
کیم داتکام موســس ســایت مگاآپلود بود که تا پیش از
تعطیلی ،یکی از بزرگترین وبسایت های انترنتی تبادل فایل
به شمار میرفت .مقامهای آمریکایی گفتهاند که این سایت
بیــش از  ۵۰۰میلیون دالر به صاحبان شــرکتهای دارای
حقوق معنوی آثار هنری و فرهنگی ضرر زده است.
کیم داتکام ملیت آلمانی دارد و سالهاســت که در اوکلند
نیوزیلند زندگی میکنــد .او خود را در توییتر خود «مبارز
آزادی انترنت» معرفی کرده است .مگاآپلود پیش از تعطیلی
 ۱۵۰میلیون کاربر ثبت شده داشت( .بی بی سی)

انفجار در میدان هوایی
استانبول یک کشته
برجای گذاشت

انفجار در میدان هواییی در شــهر اســتانبول ترکیه یک
کشته برجای گذاشته است .روز چهارشنبه ( ۲۳دسامبر)،
رسانههای خبری ترکیه گزارش کردند که حدود ساعت ۲
بامداد به وقت محلی ،انفجــاری در میدان هوایی صبیحه
گوکجن ،واقع در بخش آسیایی شــهر استانبول به وقوع
پیوست و یک کشته برجای گذاشــت و بک نفر را زخمی
کرد .محل وقوع انفجار باند میدان هوایی بوده و به دســت
کم سه فروند هواپیما که در محل پارک شده بودند آسیب
رسیده است .به گزارش برخی منابع خبری ،این سه هواپیما
در فاصله حدود سیصد متری از یکدیگر قرار داشتند.
در زمان وقوع انفجار ،مسافری در محل نبود( .بی بی سی)

ده ها هزار نفر رقم زده می شود.
گزارش هایی منتشــر شــده دایر بر اینکه داعش
مشغول گرد آوردن مردم عادی احتماال به عنوان سپر
انسانی است .سباستین آشر دبیر اخبار خاورمیانه بی
بی ســی می گوید که به نظر می رسد یورش رمادی
عملیاتی موثرتر از قبل از سوی ارتش عراق باشد که
چند ماه است تحت آموزش آمریکاست .او می افزاید
که مساله جالب توجه غیبت شبه نظامیان قدرتمند
شیعه است که پیشتر در سال جاری به بازپس گیری
تکریت کمک کردند( .بی بی سی)

اوپن آمریکا قهرمان شد.
ویلیامز نیز امســال در مســابقات اوپن
استرالیا ،فرانســه و ویمبلدون قهرمان شد
و در مســابقات اوپن آمریکا به مرحله نیمه
نهایی رسید.
مارتینا هینگیز از سوئیس و سانیا میرزا از
هند نیز بــه عنوان برترینهای تنیس دوبل

شــورای امنیت بار دیگر اعتبار قطعنامه  2165درباره ورود
کمکهای بشردوســتانه به ســوریه بدون نیاز به موافقت
دمشــق را تمدید کرد .به نقل از شبکه خبری سیریانیوز،
این دومین باری است که شــورای امنیت قطعنامه 2165
را درباره ورود کمکهای بشردوســتانه به سوریه از طریق
مرزها و بدون نیاز به موافقت دمشــق تمدید میکند .این
قطعنامه اجازه میدهد تا کمکهای بشردوستانه از طریق
گذرگاههای باب الســام و باب الهوا در مرز ترکیه ،یعربیه
در مرز با عراق و الرمثا در اردن وارد ســوریه شــود .این
نخستین قطعنامهای است که اجازه ورود کمکها از طریق
گذرگاههایــی را میدهد که تحت کنترل دولت ســوریه
نیســتند .شــورای امنیت اواخر فوریه قطعنامه  2139را
صادر کرد که بر لزوم تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه
به تمامی خاک سوریه تاکید دارد .دینا قعوار ،نماینده دائم
اردن در شورای امنیت گفت :ما سال گذشته با لوکزامبورگ
و استرالیا برای ارائه سه قطعنامه  2139،2165و  2191تالش
کردیم؛ قطعنامههایی که در رساندن کمکهای بشردوستانه
از طریق مرزها به سوریه نقش داشته است.

این روزنامهها را به مورینیو نشــان دادم
هر دو با هم خندیدیم .فکر می کنم فقط
عدهای نادان این را نوشته باشند که من
با مورینیو اختالف داشتم .من دو سال زیر
نظر او کار کردم و با او به افتخارات مهمی
رسیدم .هر زمان به مورینیو فکر می کنم
یاد خاطرات خوب مــی افتم .چطور می
توانم با مورینیو اختالف داشته باشم.
او در ادامه درباره وضعیت تیمش و حضور
هیدینک گفت :هیدینک مربی کاربلد و با
تجربه ای است و قطعا می تواند به تیم ما
کمک کند .ما بازی مهمی با اتفورد داریم
و امیدوارم برد برابر ســاندرلند به تیم ما
کمک کرده باشد تا روند برد را پیدا کرده
باشد .هنوز بازیهای زیادی تا پایان فصل
مانده اســت و نمی توان از االن درباره
جایگاه پایانی تیم صحبت کرد.

فینا برای مبارزه با دوپینگ در
شنا تعهد داد

فدراسیون جهانی شــنا ( )FINAاعالم کرد که در مقابل قوانین دوپینگ
کوتاه نمیآید و صددرصد متعهد میشــود که هر اقــدام الزمی را برای
داشتن پاکترین ورزش دنیا انجام دهد.
به نقل از  ،Inside the gamesتعدادی از مســئوالن نگرانیهایی راجع
به سیستم تســت دوپینگ در شنا دارند .امسال سال چالش برای ورزش
شناخته شده و رسواییهایی در زمینه دوپینگ اتفاق افتاده است.
جان لئونارد ،مدیر اجرایی انجمن مربیان شــنای جهــان اعالم کرد که
احتمال مسابقههای شنای کامال پاک در بازیهای المپیک سال آینده صفر
است .او در این باره افزود :هر آنچه که در دوومیدانی روسیه مشکل است
در شنا نیز هست.
سرمربی شنای اســترالیا نیز در این باره گفته است :نگرانیهایی درباره
جلوگیری از دوپینگ وجود دارد .نبود شفافیت نگران کننده است.
ماه گذشــته فینا اعالم کرد که نمونههایی که در بازیهای آبی قهرمانی
جهان  2015گرفته شدهاند در آزمایشگاه وادا در بارسلونا ذخیره خواهند
شد .این بازیها در کازان برگزار شده بود 645 .نمونه در این بازیها گرفته
شد .از آنجایی که آزمایشگاه مسکو بسته شده است ،نمونههای بازیهای
کازان به بارسلونا انتقال داده میشود.

داویدز :دیگران برای بردن توپ
طال باید منتظر نزول مسی باشند

بازیکن پیشین تیمملی هالند معتقد است توپ طال در صورت نزول لیونل
مسی به دیگر بازیکنان میرسد.
به نقل از آس ،ادگارد داویدز درباره برنده توپ طال که از میان مسی ،نیمار
و کریســتیانو رونالدو در  11جنوری  2016انتخاب خواهد شد ،گفت :اگر
مســی روی فرم باشد ،بارها این جایزه به او خواهد رسید .دیگر بازیکنان
باید منتظر نزول او باشــند تا بتوانند شانســی در برنده شدن این جایزه
داشته باشند.
داویدز در طول  33ســال دوران بازیگریاش با برخی بازیکنانی که برنده
این جایزه شدند ،هم بازی بود .زین الدین زیدان یکی از آنها بود .او درباره
زیدان گفت :چند روز پس از کسب توپ طال در تمرینات حاضر شد و برای
هر یک از اعضای باشگاه هدیه تهیه کرده بود .هرگز آن را فراموش نخواهم
کرد .زیدان این چنین است.

اینزاگی به بازگشت فکر نمیکند

سرمربی ســابق میالن تاکید کرد که به دنبال تجربه اندوزی است و فعال
قصد بازگشت به دنیای مربیگری ندارد.
به نقل از میدیاســت ،هدایت میالن را فصل قبل فیلیپو اینزاگی برعهده
داشــت .این مربی جوان نتوانست در نخستین فصل حضورش رو نیمکت
روسونری نتایج خوبی به دســت آورد و در نهایت هم از کار برکنار شد و
جای خود را به مربی جوان تری به نام میهایلوویچ داد.
اینزاگی بعد از میالن هدایت هیچ تیمی را برعهده نگرفته است .او تاکید
کرد که در شــرایط کنونی تصمیمی برای بازگشت به دنیای مربیگری را
ندارد .او گفت :االن به تماشــای بازیها میروم و در دیدارهای خیریه هم
به میــدان می روم .با مربیان بزرگ مالقات می کنم و می خواهم چیزهای
بیشــتری یاد بگیرم .او درباره آینده خود و این که آیا قصد بازگشــت به
دنیای مربیگری را ندارد ،گفت :االن زمان تجربه اندوزی من اســت و می
خواهم چیزهای زیادی یاد بگیرم .در شرایط کنونی قصد بازگشت به دنیای
مربیگــری را ندارم چرا که هنوز تجربه الزم برای این کار را ندارم .آخرین
باری که میالن قهرمانی در رقابتهای ســری  Aرا تجربه کرده به دوران
حضور ماسیمیلیانو آلگری روی نیمکت این تیم بر میگردد.

