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اصابت راکت به نزدیکی مکتب
ای در جنوب شرق ترکیه یک
کشته برجای گذاشت

دســت کم یک نفر درجریان اصابت یک راکت در نزدیکی
مکتب ای در جنوب شرق ترکیه کشته شده است .در بیانیه
شاروال که در این باره منتشر شده آمده است که این گلوله
راکت از ســوریه پرتاب شده و به حیاط مکتب ای واقع در
شهر مرزی کیلیس برخورد کرده است  .براساس این گزارش
دست کم یکی از دانش آموزان این مکتب هم مجروح شده
اســت .در این بیانیه دولتی گفته شده که فرد کشته شده
یکی از کارکنان زن این مکتب بوده است .تصاویر تلویزیون
ترکیــه کودکان و زنانی را نشــان داده که در حال گریه و
فریاد زدن بودند .شــاروال کیلیس گفته است که در اکثر
مواقع راکتهای شلیک شده از مرز سوریه وارد خاک ترکیه
میشوند .منابع نظامی ترکیه به خبرگزاری رویترز گفتهاند
که ارتش ترکیه «به نوعی» بــرای تالفی این حمله اهداف
گروه موســوم به دولت اسالمی( داعش) را در خاک سوریه
هدف قرار داده .این خبرگزاری به نقل از منابعی که نامشان
برده نشده افزوده که رادارهای ارتش ترکیه نشان داده که
این راکت از مناطق تحت کنترل داعش به شــهر کیلیس
شلیک شده است .شهرهای مرزی ترکیه در جریان جنگ
داخلی ترکیه اغلب هدف راکت قرار گرفتهاند( .بی بی سی)

تیلفونها و لپتاپهایی که
محصول کار شاقه اطفال اند

ده ها هزار اطفال زیر ســن قانونــی در معادن جمهوری
دموکراتیک کانگو کار شاقه انجام داده و حمالی می کنند.
به گفته سازمان «عفو بین الملل» شرکت های الکترونیکی
نمی تواننــد تضمین کنند که از کوبالت محصول کار اطفال
استفاده نمیکنند.
در گزارش عفو بین الملل آمده است که در معدن های کانگو
اطفال از هفت ســالگی زیر شرایط خطرناک حیاتی کار می
کنند تا منرال قیمت بهای کوبالت را برای آالت الکترونیکی
مانند تیلفون های هوشمند (سمارت فون) ،تبلت ها و یا لپ
تاپ ها استخراج کنند که جزء جدایی ناپذیر زندگی روزمره
مصرف کنندگان می باشد.
بسیاری کودکان با دســت های برهنه و ابزار کار ابتدایی
برای یک معاش بخور و نمیر روزانه تا دو دالر کار می کنند
که منجر به بیماری های دایمی شــش ها می گردد .کوبالت
یک منرال ضروری برای تولید باتری های مدرن «لیتیوم-
آیون» می باشد که در سامان آالت الکترونیکی کار گذاشته
می شــوند .در گزارش عفو بین الملل که یکجا با سازمان
«افریواچ» زیر عنوان «برای این اســت که ما می میریم»،
گفته می شــود که تولید کنندگان آالت الکترونیک مانند
اپل ،سامسونگ و سونی در جلوگیری از استفاده کوبالت به
دست آمده از کار کودکان غفلت می کنند.
مارک دامت ،کارشناس عفو بین الملل می گوید« :میلیون
ها انسان از فن آوری های جدید ســود می برند ،اما نمی
پرســند که این ها چگونه تولید می گردند .در مغازه ها و
با زارهای پررونــق تازه ترین تکنولوژی ها در تضاد قوی با
آن کودکانی قرار دارند که جوال های پرسنگ را حمل می
کنند» .خانم ویرینا هان ،کارشــناس عفو بین الملل اعالم
نمود که شــرکت های بزرگ باید اطمینان بدهند که از آن
کوبالتی اســتفاده نمی کنند که توسط کار اطفال استخراج
شده اند .او گفت« :شرکت های جهانی نباید چنین بگویند
که گویا نمی توانند اثبات کنند که این منرال های استفاده
شده در محصوالت شان از کجا می آیند»( .دویچه وله)

سازمان ملل متحد :خشونتهای عراق همچنان تکاندهنده است

سازمان ملل متحد در گزارشی خاطرنشــان کرده که خشونت علیه
شهروندان عراقی کماکان ‹تکاندهنده› است.
این گزارش میگوید در دو سال گذشته بیش از  ۱۸هزار عراقی کشته
شدهاند.
گزارش سازمان ملل متحد ،گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) را به
خشونت نظاممند از جمله اقداماتی در حد نسلکشی متهم کرده است.
این گزارش جزئیات خشــونتهای اعمال شده توسط گروه داعش را
منتشر کرده و در آن به انواع و اقسام روشهای این گروه مانند گردن
زدن ،زنده ســوزاندن و یا به پایین پرتاب کردن افراد از ساختمانها
اشاره شده است.
گزارش ســازمان ملل متحد همچنین به موارد ســوء رفتار نیروهای
عراقی ،نیروهای شبهنظامی و پیشمرگههای کرد اشاره کرده است.
در خشــونتهای یک سال اخیر عراق ،بیش از سه میلیون نفر از خانه
و کاشــانه خود آواره شدهاند که یک ســوم آنها را کودکان تشکیل
میدهند.
زید رعد حسین ،کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که
این گزارش نشاندهنده خوف و هراسی است که آوارگان عراقی از آن
فرار کرده و به اروپا میروند( .بی بی سی)

فرمانده نظامی اسرائیل:

توافق با ایران نقطه عطف
استراتژیک برای اسرائیل است

رئیس ســتاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل
بدون ارائه جزئیات گفت در توافق با ایران
فرصتهایی نیز وجود دارد .در همین حال
وزیر انرژی اســرائیل همزمــان با حضور
مقامات انرژی ایــران در ابوظبی از آنجا
دیدار کرد .رئیس ستاد کل نیروهای دفاعی
اسرائیل روز سهشــنبه توافق هستهای با
ایران و لغو تحریمها علیه تهران را «خطری
جدی» اما در عین حــال «فرصت» قلمداد
کرد .این نخســتین بار اســت که صدایی
متفاوت در ارتباط با توافــق بینالمللی با
ایران بر سر پروندهی فعالیتهای اتمیاش
از مقامات عالی اسرائیل شنیده میشود.
به گزارش آسوشــیتد پرس سپهبد گادی
ایزنکوت مشــخص نکرد چه مواردی را در
ارتباط بــا اجرای قرارداد حاصل شــدهی
اتمی با ایران و برداشــته شدن تحریمها

مثبت ارزیابی میکند .ســپهبد ایزنکوت
که در نشست ســالیانه موسسه مطالعات
امنیت ملی ســخن میگفت اجرای توافق با
ایران را «نقطه عطفی اســتراتژیک» برای
اســرائیل خواند .بر اساس برآوردهای این
مقام ارشــد نظامی ،ایران در سالهای آتی
خواهد کوشید تا برای بهرهگیری از فضای
لغو تحریمهــا توافق را حفظ کند اما تهران
در عیــن حال به سیاســتهای به گفته او
تهاجمی خود در قبال اســرائیل با استفاده
از گروههایــی نظیر حــزباهلل لبنان ادامه
خواهد داد .بر اساس گزارشها وزیر انرژی
اسرائیل روز دوشــنبه از ابوظبی ،پایتخت
امارات متحده عربی ،بازگشت .او در ابوظبی
با تعدادی از مقامات سیاسی دیدار و درباره
آنچه نگرانیهای مشــترک از جمله ایران
عنوان شده ،گفتگو کرد( .دویچه وله)

تیم ملی زیر  ۱۹سال کرکت برای
حضور در جام جهانی  ۵۰اوره
به بنگالدیش رفت

تیم ملی کرکت زیر  ۱۹سال افغانستان برای حضور در جام
جهانی  ۵۰آوره این رشته ورزشی رهسپار بنگالدیش شد.
ملی پوشان کرکت کشور در این رقابت ها در گروه دوم با
تیم های پاکســتان ،سریالنکا و کانادا هم گروه است و در
نخستین دیدارشان به روز هشتم ماه دلو یا  ۲۸ماه جنوری
به مصاف تیم پاکستان خواهد رفت.
این سومین باری اســت که کرکت بازان کشور حضور در
جام جهانی  ۵۰اوره زیر  ۱۹سال را تجربه می کنند.
پیش از آغاز جام جهانی تیم ملی زیر  ۱۹کرکت کشور یک
دور تمرینات فشــرده را در هند سپری کرد و چند دیدار
دوستانه با تیم های زیمباوه و نیپال نیز داشت و اکنون با
آماده گی بهتر پای به جام جهانی می گذارد.
نســیم اهلل دانش رئیس بورد کرکت میگوید« :ما پیش از
این هم  ۱۹ساله های پاکســتان را در خانه اش شکست
دادیم و ســریالنکا در جام جهانی گذشته پس از تیم ما

آماده گی خوبی دارند .آنان تمرینات فشــرده ای در هند
داشتند .چند بازی با تیم های گوناگون هند داشته اند و
همچنان با تیم زیمباوی و بنگله دیش هم تیم ما در فرم
خوب قرار دارد و ســعی می کنیم تا از گروه خود بیرون
شویم و به مرحله بعد برویم».
شفیقاهلل استانکزی رئیس اجرائیه بورد کریکت میافزاید
که تیم انگیزهی زیادی دارد؛ روحیه بچهها خوب اســت
و با یک اراده قوی داخل مســابقات میشویم بخاطر یک
نتیجه خوب.
جام جهانی کرکت زیر  ۱۹ســال از تاریخ دوم ماه دلو یا
 ۲۲جنوری در بنگالدیش آغاز خواهد شد و  ۱۶تیم برتر
جهان در این رقابتها حضور دارند.
در دور پیــش این رقابتها که در ســال  ۲۰۱۴میالدی در
امارات برگزار شد ،افغانستان با شکست دادن سریالنکا
جایگاه هفت جهان را بدست آورد( .طلوع)

بارسلونا ،خوش شانس ترین تیم اللیگا

ی به ضرر بارسلونا در اللیگا گرفته نشده
تاکنون هیچ پنالت 
است.
به نقل از آس ،بارســلونا یکشنبه شــب در هفت ه بیستم
ی اناریها با 6
اللیگا برابــر اتلتیک بیلبائو قرار گرفت و آب 
گل تیم میهمان را شکســت دادند .گل اول دیدار از روی
ی بارسلونا
ی به ثمر رســید که آن دهمین پنالت 
نقطه پنالت 
در این فصل بود.
ی علیه
این در حالی است در فصل جاری تاکنون هیچ پنالت 
آبی اناری ها سوت زده نشده است.
ی به ضرر
ل مادرید و ســویا که تاکنون پنج پنالت 
ایبار ،رئا 
ی را
شان گرفته شده است پس از بارسلونا بیشترین پنالت 
به سود آنان سوت زدند.
لوانته تنها تیمی اســت که فرصت ضربه از فاصله یازده
متری را پیدا نکرده است .در مقابل ختافه ،اتلتیک بیلبائو
و رایو وایکانو با  6پنالتی که داوران علیهشان گرفته اند،

در میان بدشانس ترین تیم های اللیگا قرار دارند.
برخی از پنالتیهای اعالم شــده برای بارسلونا در نتیج ه
بازی این تیم تاثیر مســتقیمی گذاشــته است .در میان
ی  ،چهار ضربه وارد دروازه حریفان نشــده است.
 10پنالت 
بارسا در هفته اول در سن مامس برابر اتلتیک قرار گرفت
و لیونل مسی در آن دیدار نتوانست ضرب ه پنالتی را تبدیل
به گل کنــد .در هفته چهارم مهاجــم ارجنتینی دوباره
پنالتیاش را برابر لوانته از دســت داد .بارسا این بازی را
چهار بر یک برد .در هفت ه ششــم نوبت به نیمار رسید .او
برابر الس پاالماس ضربهاش را گل نکرد .هفته بعد دوباره
این فرصت به مهاجم برازیلی رســید ،اما نتوانست آن را
ی اناریها در آن بازی دو بر یک سویا
تبدیل به گل کند .آب 
را شکست دادند .نیمار دوباره و برابر رئال بتیس در هفته
هفدهم پنالتی خود را از دست داد .بارسلونا در این بازی
چهار بر صفر پیروز شد.

رئیسجمهوری ارجنتین
خواهان ‹عدالت› در مورد
پرونده مرگ سارنوال آمیا شد

مائوریسیو ماکری ،رئیسجمهوری ارجنتین گفته است
که او از برقراری عدالت در مورد پرونده آلبرتو نیسمان،
سارنوال پرونده آمیا اطمینان خاطر حاصل خواهد کرد.
هفته پیش آقای ماکری دستور داد تا محتویات پرونده
مرگ آقای نیسمان برای آگاهی عموم منتشر شود.
یک سال از مرگ آقای نیسمان گذشته و هنوز مشخص
نیست او خودکشی کرده یا به قتل رسیده است.
جســد آقای نیسمان ســاعاتی پیش از آن که اسناد
و مدارکــی علیــه کریســتینا فرناندز د کرشــنر،
رئیسجمهوری سابق ارجنتین را به مجلس این کشور
ارائه کند ،پیدا شد.
جســد او در آپارتمانش در حالی پیدا شد که گلوله به
سرش شلیک شــده بود و یک اسلحه  ۲۲کالیبری در
کنارش قرار داشت .رئیسجمهوری ارجنتین در اولین
سالگرد مرگ آقای نیسمان با دختران نوجوان سارنوال
ســابق دیدار کرد .ایارا ،دختر بزرگ آقای نیســمان
میگوید به باور او ،پدرش برای ایجاد هراس میان مردم
کشته شد .او نســبت به کشف حقیقت در مورد مرگ
پدرش ابراز امیدواری کرده اســت .بر اساس گزارشی
که آقای نیســمان تهیه کرده بود ،مقامهای بلندپایه
ارجنتین ســعی کرده بودند در ازای معامالت تجاری
کالن ،جمهوری اسالمی ایران را از اتهام دستداشتن
در این بمبگذاری تبرئه کنند( .بی بی سی)

«لبرون جیمز» با تیم بسکتبال
آمریکا به ریو میرود

لبرون جیمز ،عضو تیم بسکتبال آمریکا در المپیک ریو
 2016حضور خواهد داشت.
به نقل از یورو اسپورتس ،نام لبرون جیمز در میان نام 30
بسکتبالیست آمریکا قرار دارد که حضور آنها در المپیک
ریو قطع شده است.
اسامی بسکتبالیستهای دیگر همچون کارملو آنتونی،
کوین دورانت ،استفان کری و آنتونی دیویس نیز در تیم
بسکتبال آمریکا است.
تیم بسکتبال آمریکا در بیانیهای اعالم کرد :استعدادی
که در تیمملی وجود دارد ،فوقالعاد ه است .گرفتن مدال
طال در المپیک آسان نیست ولی ما اعتماد به نفس داریم.
 30نفری که حضور آنها قطعی شده توانایی باالیی دارند.
تیم آمریکا در  17المپیکی که شرکت کرده است 14 ،بار
قهرمان شده است.

تالش برای اخراج سریعتر
مهاجران کشورهای
افریقای شمالی از آلمان

سیاســتمداران محافظه کار آلمان می
خواهند الجزایر و مراکش را در لیســت
«کشــورهای مبدای امن» شامل کنند.
حزب دموکرات مســیحی آلمان «سی
دی یو» مدتی است که این خط مشی را
در پیش گرفته است .این درخواست تا
چه اندازه واقع بینانه است؟
حکومت آلمان فدرال می خواهد اخراج
پناهجویان کشورهای الجزایر و مراکش
را آسان ســازد .یک سخنگوی وزارت
داخلــه در برلین گفت که به این منظور
ایــن وزارت از اداره فدرال آلمان برای
مهاجرت درخواســت خواهد کرد که
رســیدگی به تقاضاهای پناهندگی از
کشورهای مراکش و الجزایر در اولویت
قرار گیرد.
هدف از این اقدام این است که مهاجران
از این کشــورها که حــق پناهندگی
دریافت نمی کنند ،زودتر به وطن شان
بازگردنــد .ایالت های بایــرن و بادِن

وورتِمبِرگ آلمان به اسکان پناهجویان
این کشــورها در «مراکــز اخراج»
آغاز کرده اند .آن هــا تا زمانی که به
تقاضاهای شان رسیدگی می شود ،آن
جا می مانند.
حکومت آلمان فــدرال به این ترتیب
نســبت به درخواســت هــا دال بر
سختگیری بیشتر با پناهجویان قبول
نشده این دو کشور واکنش نشان می
دهد .چند روز اســت که به خصوص
سیاســتمداران محافظه کار خواهان
این هســتند که مراکش و الجزایر به
عنوان کشــورهای مبدای امن تعریف
شوند .رهبری حزب «سی دی یو» نیز
در این میان به صف این سیاستمداران
پیوسته است .پِتَر تاوبَر ،دبیرکل «سی
دی یو» گفت که انتظــار دارد حزب
سوسیال دموکرات آلمان که از احزاب
ائتالفی بر ســر قدرت اســت ،از این
پیشنهاد حمایت کند( .دویچه وله)

نادال در دور اول از مسابقات
اوپن استرالیا حذف شد

هافبک اینتر راهی
لیگ چین شد

فردی گوارین هافبک کلمبیایی اینتر ستاره جدید لیگ
چین اســت که به زودی در این کشور آسیایی به میدان
خواهد رفت .به نقل از اخبار فوتبال آســیا ،باشگاههای
چینی چند سالی اســت با خرید بازیکنان برتر فوتبال
جهان نتایج خوبی در لیگ قهرمانان آسیا میگیرند که
نمونه بارز آن  2قهرمانی گوانگژو در  3ســال اخیر این
ت ها است .فردی گوارین جدیدترین ستاره ای است
رقاب 
که راهی لیگ این کشور آسیایی شده است.
نشریه گاتزتا دلو اســپرت مدعی شده بود که پیشنهاد
تیم چینی حقوق سالیانه  ۷.۵میلیون یورو با قراردادی
 ۴ساله اســت .اینتریها احتماال با رقمی بین  ۱۵تا ۱۸
میلیون یوروی تیم آسیایی برای فروش گوارین  ۲۹ساله
موافقت می کنند .از طرفی دیگر با جدایی فردی گوارین
از جمع نراتزوریها ،مســئوالن تیم برای خرید گرانیت
ژاکا اقــدام خواهند کرد .بازیکن  ۲۳ســاله و تکنیکی
تیم ملی سوئیس در ســال  ۲۰۱۲از تیم بازل به مونشن
گالدباخ پیوســت و در  ۱۰۸بازی  ۹گل برای تیم خود به
ثمر رسانده اســت .همچنین ژروینیو ستاره رم ایتالیا
نیز به زودی راهی این تیم چینی خواهد شــد .گزارش
شده که رم در ازای  10میلیون یورو ژروینیو را به باشگاه
چینی جیانگسو سانینگ می دهد.

رافائل نــادال ،تنیسباز اســپانیایی در دور اول اولین
گرنداسلم ســال ،اوپن اســترالیا ،از هموطنش فرناندو
ورداسکو سه بر دو شکست خورد .این اولین بار در دوران
ورزشــی نادال اســت که او در دور اول از اوپن استرالیا
حذف میشود.
ورداســکو ،نفر  ۴۵رده بندی جهانی ،در این مسابقه که
چهار ســاعت و چهل دقیقه طول کشید بازی درخشانی
ارائه داد و با  ۹۰ضربه امتیاز آور حریف سرشناس خود را
که نفر پنجم رده بندی جهانی است شکست داد.
نادال که فقط  ۳۷ضربه امتیاز آور در این مسابقه داشت
ســت اول را در تایبریک باخت ،اما دو ست بعد را ۴-۶
و  ۳-۶برد و ســپس ســت چهارم را در حالی که ۵-۲

پیروزی شیکاگو بولز
و شکست کاوالیرز در
NBA

انریکه :مسی دچار هیچ گونه
آسیب دیدگی نشده است

سرمربی بارسلونا اعالم کرد که مهاجمش آسیب دیدگی
ندارد .چهارشنبه شب در مرحله یک چهارم نهایی کوپا
دل ری به مصاف اتلتیک بیلبائو میرود .لوییس انریکه
در نشســت خبری پیش از این بــازی گفت :این دیدار
ربطی به بازی اخیرمان با اتلتیک در اللیگا ندارد .حریف
از بازیکنان شادابی همچون مونیاین ،سوسائتا و آدوریس
برخوردار است .به بازیهای این چنینی برای رشد تیم
نیاز داریم .قضــاوت این دیدار به عهده گونســالس
گونسالس است .او داربی کاتالونیا بین دو تیم اسپانیول
و بارسلونا را در لیگ ســوت زد .این بازی بدون گل به
پایان رسید .خیلی از بازیکنان از نحوه قضاوت او انتقاد
کردند .سرمربی بارسلونا نیز از این انتخاب شگفت زده
شد و گفت :این خبر خوبی برای داور و دو تیم نیست.
انریکه درباره وضعیت لیونل مســی گفت :او خوب است
و هیچگونه آســیب دیدگی ندارد تنها کمی درد دارد.
برای حضور او در میــدان تصمیم می گیریم .او را برای
این بازی دعوت کــردهام .هرگز نمی خواهم در رابطه با
بازیکنی ریسک کنم.

جلو بود باز هم در تایبریک واگذار کرد تا کار به ســت
سرنوشتساز پنجم برسد.
در ست پنجم نادال با امتیاز  ۲-۶شکست خورد و از دور
مسابقات کنار رفت.
ورداسکو ،تنیسباز  ۳۲ســاله پس از این پیروزی گفت:
«بازی من در ست پنجم باور نکردنی بود .نمیدانم چطور
این کار را انجام دادم ،چشمانم را بستم و همه چیز خوب
پیش رفت».
نادال پارسال در اوپن اســترالیا به توماس بردیچ باخت،
در ویمبلدون از داستین براون ،تنیسباز گمنام شکست
خورد و در اوپــن آمریکا هم فابیــو فونینی ،تنیسباز
ایتالیایی او را حذف کرد( .بی بی سی)

در رقابتهای صبح دیروز  ،NBAشیکاگو بولز توانست
حریفــش دیتروید پیســتونز را شکســت دهد .گلدن
استیتس نیز از سد کلیولند کاوالیرز گذشت.
به نقل از  ،ESPNدر مسابقات مهم صبح دیروز در لیگ
 ،NBAشیکاگو بولز با نتیجه  111بر  101دیتروید پیستونز
را شکســت داد .در این مسابقه ،پائو گسول با کسب 31
امتیاز ،انجام  12ریباند و دو پاس منجر به گل در پیروزی
شــیکاگو بولز نقش اساسی داشت .ارسن ایلیایووا نیز با
کســب  19امتیاز و انجام یازده ریباند و سه پاس منجر به
گل ،بهترین عملکرد را در تیم دیتروید پیستونز داشت.
گلدن اســتیتس وریرز نیز با نتیجه  132بر  98کلیولند
کاوالیرز را شکست داد .استفن کری با کسب  35امتیاز و

انجام پنج ریباند و چهار پاس منجر به گل بهترین بازیکن
وریرز بود و لبرون جیمز با کســب  16امتیاز و انجام پنج
ریباند و پنج پاس منجر به گل ،برابر کاوالیرز درخشید.
دیگر نتایج مسابقات صبح دیروز به شرح زیر است:
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ممفیس گریزلیز  - 101نیواورالنز پلیکانز 99
آنتالنتا هاوکز  – 98اورالندو مجیکز 81
تورنتو ریپتورز  – 112بروکلین نتز 100
داالس موریکز  – 118بوستون سلتیکز 113
لس آنجلس کلیپرز  – 140هیوستون راکتز 132

