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در آلمان بیش از  ۳۰۰هزار
پناهجوی طفل به سر می برند

براســاس گزارش یک روزنامه آلمانی ،حدود
یک سوم پناهجویان کمتر از شش سال دارند.
ایالت نوردراین وستفالن به ویژه شمار زیادی
از این پناهجویان زیر سن را پذیرفته است.
در آلمان یک سوم یک سوم پناهجویان کمتر

از شش ساله هستند .چنانکه یکی از روزنامه
های گروه رســانه شهر ا ِسِ ــن در شماره روز
چهارشــنبه اش گزارش داده است ،بیشترین
پناهجویان زیر ســن ،در ایالــت نوردراین
وستفالن اقامت دارند .در این پرجمعیت ترین

یونان پناهجویان را از
جزایر به خاک اصلی اش
انتقال می دهد

یونان می خواهد به دلیل وضعیت متشــنج در اردوگاه
ها،پناهجویان را از جزایر به خــاک اصلی اش انتقال
دهد .آنها باید به زودی به طور دسته جمعی در اردوگاه
های داخل کشور که تحت «نظارت» قرار دارند ،انتقال
یابند .بر خالف برنامه های قبلی ،حکومت یونان دیگر
نمی خواهــد پناهجویان را در جزایــراش نگاه دارد.
نیکوس کسیزاکیس وزیر امور اروپا در یونان به روزنامه
آلمانی «دی ولت» گفته است که «ما به زودی به انتقال
مهاجران از جزایر شــرقی بحیره اژه به منظور کاهش
فشار از این مناطق آغاز می کنیم».
او در ادامه گفته اســت که «این کار بسیار خوب باید
ســازماندهی شده باشد و به شــیوه ای قانونی انجام
می شــود ».نام ها و نیازمندی هــای مهاجران برای
مقامات کشور معلوم است .کســیزاکیس گفته است
که پناهجویان در اردوگاه های که تحت «نظارت» اند،
جابجا می گردند.
توافقنامه بین ترکیــه و اتحادیه اروپا پیش بینی کرده
اســت که در واقع مهاجران تا حــد ممکن در جزایر
یونانی باقــی بمانند ،به طوری که از ادامه ســفر آنها
جلوگیری شود و به سرعت بازگشتانده شوند .همزمان
کســزاکیس ،اتحادیه اروپا را نیز برای خشــونت در
اردوگاه های پناهجویان در جزایر یونان مســئول
می خواند( .دویچه وله)

ایالت آلمان ،حدود  ۷۶هزار پناهجو زیر سن
 ۱۸ســالگی زندگی می کنند .بعد از آن ایالت
بادن ورتنمبرگ  ۳۸هــزار  ۸۰۰پناهجو و به
دنبال آن ایالت بایرن  ۳۵هزار  ۴۰۰پناهجو و
ایالت نیدرساکســن با  ۳۳هزار پناهجو را جا
داده اند.
از  ۳۰۰هزار کودک و نوجوان که در مسیر راه
فرار شان به آلمان آمده اند ،حدود  ۴۶هزار تن
آنها کمتر از دو ســاله هستند و  ۵۵هزار ۵۰۰
تن آنها میان سه و پنج ساله هستند.
بنابر این گــزارش این روزنامــه ،این ارقام
براساس یک پرســش به جواب وزارت داخله
آلمان جمع آوری شــده است که حزب سبز
های آلمان در بوندستاگ یا پارلمان این کشور
تقاضای آن را کرده بــود .طبق این گزارش،
پناجویان نوجوان قبل از همه از کشــور های
افغانستان ،ســوریه و عراق آمده اند .در این
ارقام ،پناهجویان زیر سن بدون همراه والدین
شان ،شمار نشده است( .دویچه وله)

اردوی اسد حلب را با خاک
یکسان می کند

سربازان رژیم بشاراالسد ،تالش می کنند
تا شهر حلب را کامال زیر کنترول در آورند.
سازمان صحی جهان زنگ خطر را به صدا
درآورد است .این سازمان در بخش شرقی
شهر ،جان حدود  ۲۵۷هزار نفر را در خطر
می بیند .یک ســخنگوی سازمان صحی
جهان گفت که فقط  ۳۵داکتر در بخش
های شــهر زیر کنترول شورشیان ،فعال
هســتند و حضور  ۲۵سازمان صحی در
شرق حلب در برابر «نابودی کامل» قرار
دارند .سازمان صحی جهان تقاضا کرده
است که باید صد ها تن زخمی از مناطق
جنگی ،به جا های امــن انتقال یابند .و
جوانب درگیر بایــد به زودی راه را برای
تاسیسات کمک های بشری باز بگذارند
تا موتر های امبوالنــس در آن جاها راه
یابند .براساس گزارش کارمندان سازمان

صحــی جهان تنها در آخــر هفته ،در
شرق حلب  ۲۰۰انسان زخمی شده اند
که وضعیت بسیاری از آنها وخیم است
و در میان بمباران ها ،صد ها انسان جان
باخته اند که در میان آنها کودکان زیادی
بوده اند .صلیب ســرخ آلمانی خواهان
خاموش شدن سریع تفنگ ها در شهر
جنگ زده حلب شد تا بتوان به مردم
ملکی کمک کرد .رودلف زایترس رئیس
صلیب سرخ آلمانی گفت که این شرم
آور است بازیگران سیاسی همدیگر را
متقاب ً
ال مسئول افزایش وخامت نظامی
در سوریه می سازند.
زایترس افزود که او وحشــت زده شده
است که در برابر چشــمان جهانیان
«یک فاجعه بیمانند بشری در حال رخ
دادن است( ».دویچه وله)

مثبت شدن تست دوپینگ دونده
المپیکی آمریکا

ترل کیمونز ،دونده ســرعت آمریکایی که در المپیک
لندن مدال نقره کســب کرده بود به دلیل مثبت شدن
تست دوپینگ دو سال محروم شد.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesکیمونز در تیم
چهار در  100متر آمریکا مسابقه میدهد .مدال نقره این
ورزشکار در المپیک لندن  2012از او گرفته شده و او تا
 14اپریل  2018محروم خواهد بود.
این ورزشــکار از داوری غیر قانونی دیمتیل بوتیالمین
استفاده کرده است.

آژانس ضــد دوپینگ آمریکا در بیانیــهای اعالم کرد:
مشخص شــده ترل کیمونز از مکملهایی استفاده کرده
که مواد غیر قانونی در آن وجود دارد.
کیمونز  31ســاله در ســال  2004در مسابقات قهرمانی
جهان جوانان با تیم چهــار در  100متر آمریکا مدال طال
کسب کرد و رکوردشکنی کرد.
او سه بار قهرمان ملی آمریکا شده است و در سال 2010
در مسابقات قهرمانی جهان داخل سالن در دوحه چهارم
شده است.

رونالدو به جنجال ها پایان می دهد
به نظر می رسد تنشی که بین زین الدین زیدان و رونالدو
در هفته گذشته اتفاق افتاده بود ،تمام شده است.
طرفداری  -هفته گذشــته رئال مادرید در مقابل الس
پالمــاس با نتیجه  2-2متوقف شــد و این در حالی بود
که کریســتیانو رونالدو در دقیقه  70بازی توسط زیدان
تعویض شــد و واکنش های فوق ستاره پرتگالی هنگام
خروج از زمین و روی نیمکت که اشــیایی را به نشــانه
اعتراض به اطرافش پرتاب کرد ،به همراه داشت.

به گزارش مارکا گفته می شــد کــه رونالدو در آخرین
تمرین رئال مادرید نیز شــرکت نکرده بوده است .با این
حال وی در مقابل دورتموند موفق به گلزنی شد و شادی
اش را با زیدان تقســیم کرد تا تنش ها را کنار گذاشته
باشد .تنش هایی که خودش به وجود آورده بود.
وی همچنین قرار اســت به زودی قراردادش را با رئال
مادرید تمدید کند و این مســاله برای کم کردن فشارها
و تنش های اخیر کارآمد خواهد بود.

شورله :گلزنی به رئال مادرید
فوق العاده بود

زننده گل دوم دورتموند به رئال ،از احساس فوق العاده
خود بعد از بــاز کردن دروازه مدافــع عنوان قهرمانی
صحبت کرد.
به نقل از کیکر ،حساسترین دیدار سه شنبه شب لیگ
قهرمانان اروپا با تساوی دو تیم بوروسیا دورتموند و رئال
مادرید به پایان رســید .آندره شورله مهاجم ملی پوش
دورتموند در این بازی توانست گل دوم دورتموند را وارد
دروازه رئال کند و تیمــش را به یک امتیاز از این دیدار

حساس برساند.
آندره شورله بعد از گلزنی در این بازی گفت :باید از این
نتیجه راضی باشیم .برابر تیم قهرمان دوره قبل بازی می
کردیم و طبیعی است دیدار سختی برابر این تیم داشته
باشیم .دو بار از حریف خود عقب افتادیم ولی هر دو بار
به بازی برگشتیم و توانســتیم یک امتیاز کسب کنیم.
بــه همین خاطر در کل راضی هســتیم .در رختکن هم
بازیکنان از تساوی برابر رئال ناراحت نبودند.
شورله ادامه داد :شجاع بودیم و نشان دادیم توانایی بازی
برابر تیم های برتر را داریم و چیزی از رئال کم نداشتیم.
طبیعی اســت از گلزنی برابر این تیم خوشــحال باشم.
احســاس فوقالعادهای بود .هم به این خاطر که دروازه
رئــال را باز کردم و هم به این خاطر که تیمم را به امتیاز
رساندم .هدف ما صعود به عنوان تیم نخست گروه است.
می توانیم تا بازی پایانی رئال مادرید را به چالش بکشیم.

محسن رضایی :داعش
میخواست در نماز جمعه
تهران بمبگذاری کند

به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران ،دو تن از
اعضای داعش که قصد بمبگذاری در نماز جمعه تهران را
داشتهاند در راه بین همدان و کردستان دستگیر شدهاند.
محسن رضایی عربستان را هم تهدید به حمله کرده است.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک
سخنرانی در مسجدی در تهران گفته دو تن از اعضای گروه
تروریستی دولت اسالمی (داعش) که قصد بمبگذاری در
نمازجمعه تهران را داشتهاند دستگیر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،رضایــی گفته قرار بوده این
بمبها در یک عملیات انتحاری منفجر شود و اگر این اتفاق
میافتاد بین  ۲۰۰تا  ۳۰۰نفر کشته میشدند.
به گفته این فرمانده ســابق سپاه پاسداران ،اعضای داعش
وارد خاک ایران شــدهاند و این دو نفــر بین راه همدان و
کردستان دستگیر شــدهاند و قرار بوده در تهران به بمب
مجهز شــوند .رضایی ادامه داده«: :ببینید فرانسه با چند
انفجار به هم ریخت و وضع امنیتی خاص اعالم کردند .این
اقتدار را باید حفظ کرد».
این در حالی است که ســایت فردا از قول محسن رضایی
نوشته« :داعش توان ورود به ایران را ندارد( ».دویچه وله)

نمایندگان عفو بینالملل
در تایلند به بازداشت
تهدید شدند

دولت تایلند از برگزاری نشست خبری نمایندگان سازمان
عفو بینالملل در بانکوک ،پایتخت این کشــور ،جلوگیری
کرده است.
قرار بود این نشســت خبری با شــرکت دو تن از اعضای
خارجی عفو بینالملل روز چهارشــنبه ،برگزار شود و در
آن ،گزارش این ســازمان حاوی اتهام استفاده از شکنجه و
فشار جسمی و روانی در بازداشتگاههای تایلند در اختیار
رســانههای همگانی قرار گیرد؛ اما ســاعاتی قبل از آغاز
جلســه ،مقامات وزارت کار تایلند به اطالع آنان رساندند
که برگزاری این جلسه با قوانین مربوط به حقوق کارگر در
تایلند مغایرت دارد و شــرکت کنندگان در آن ممکن است
بازداشت شوند.
ســخنگوی عفو بینالملل گفته اســت که مقامات دولتی
به درخواســت این ســازمان برای توضیح بیشتر در مورد
ممنوعیت برگزاری این جلســه و قانون کارگری مورد نظر
خود پاســخی ندادهاند ،اما این ســازمان ناگزیر شد این
نشست را لغو کند.
گزارش عفو بینالملل شــامل جزئیات مربوط به  ۷۴مورد
اتهام اســتفاده از فشار جسمی و روانی توسط دولت تحت
تســلط نظامیان در تایلند است .براســاس این گزارش،
شکنجه مورد اســتفاده در این بازداشتگاهها شامل کتک
زدن ،کشیدن کیسه پالستیک روی صورت ،فشردن گلو و
شوک الکتریکی بوده است.
سازمان ملل متحد نیز این گزارش را «دارای محتوای قابل
توجه» توصیــف کرده و اقدام دولت تایلند در جلوگیری از
انتشار عمومی آن در یک نشست خبری را غیرقابل قبول
دانسته است( .بی بی سی)

نویل :زوج زالتان -
راشفورد بهترین است

گری نویل معتقد اســت همکاری زالتان ایبراهیموویچ و
مارکوس راشفورد باعث خواهد شد تا یونایتد در خط حمله
هیچ مشکلی نداشته باشد.
به نقل از دیلی میل ،منچســتریونایتد بعد از برتری برابر
نورثمپتون و لسترســیتی توانست خود را از بحران خارج
کند و امروز باید در لیــگ اروپا برابر زوریا در اولدترافورد
به میدان برود.
مارکوس راشفورد  ۱۸ساله و زالتان ایبراهیموویچ  ۳۴ساله
با وجود اختالف ســنی که با هم داشتند ،هر زمان که برای
یونایتد به میدان رفتند توانستند همکاری خوب و موثری
باهم داشته باشند.
گری نویل درباره حضور این دو بازیکن در ترکیب این تیم
گفت :زوج راشــفورد و ایبراهیموویچ به نظر عالی میآید.
ایبرا بازیکنی است که به خوبی میداند کجا باید راشفورد
را پیدا کند .از طرفی راشــفورد نیز بازیکنی تاست که تنها
روی سرعت و تمام کنندگی خالصه نمی شود و شم گلزنی
باالیی دارد .به نظرم این دو بازیکن باید همیشــه کنار هم
بازی کنند.
یونایتــد بعد از بازی با زوریا در لیــگ اروپا باید به دیدار
اســتوک ســیتی در لیگ برتر برود که این دیدار نیز در
ورزشگاه اولدترافورد برگزار خواهد شد.

درخواست
کریس فروم برای
بازبینی سیستم معافیت
پزشکی ورزشکاران

بنگالدش و هند نشست
منطقهای در پاکستان را
تحریم کردند

بنگالدش هم به دنبال هند اعالم کرد که
در نشست اتحادیه همکاریهای منطقهای
جنوب آسیا (سارک) در پاکستان شرکت
نمیکند.
پیشتر هند هم اعالم کرده بود که در این
نشست که قرار اســت نوامبر امسال در
اسالمآباد برگزار شــود ،شرکت نمیکند
و گفت کــه «همکاریهــای منطقهای و
تروریسم» با یکدیگر همخوانی ندارند.
پاکستان گفته است که موضع هند برای
منحرف کــردن اذهان عمومی از وضعیت
حقوق بشر در منطقه (کشمیر) است.
گزارشهای رســانهای حاکی از آن است
که ممکن است افغانستان و بوتان نیز در
این نشست شرکت نکنند .گفته شده که
نشست سارک در پاکستان به طور قطع به

تعویق خواهد افتاد.
کارشناســان میگویند که این تازهترین
تالش هند بــرای انــزوای دیپلماتیک
پاکســتان به دنبال حمله پیکارجویان به
یک پایگاه ارتش هند در کشــمیر تحت
کنترل این کشور است.
هند ،پاکســتان را متهم کرده که در این
حمله دست داشــته اما پاکستان چنین
اتهامی را رد میکند.
کشمیر بین هند و پاکستان تقسیم شده و
عامل مهمی در تنشها میان این دو کشور
است.
از زمان استقالل هند و پاکستان در سال
 ،۱۹۴۷تا کنون ســه جنگ تمام عیار بین
این دو کشور روی داده که دو مورد آن بر
سر کشمیر بوده است( .بی بی سی)

کودتای ترکیه:

 ۳۲هزار نفر بازداشت و
تفهیم اتهام شدهاند

دولت ترکیه میگوید کــه  ۳۲هزار نفر
از زمان کودتای نافرجام در این کشــور
بازداشت و به دلیل ارتباط با جنبش گولن
تفهیم اتهام شدهاند.
دولت ترکیه فتحاهلل گولن را به رهبری این
کودتای شکست خورده در جوالی امسال
متهم میکند ،اما آقای گولن  ۷۵ساله که
در تبعید خودخواســته در آمریکا است،
این اتهام را رد میکند.
بکر بوزداغ ،وزیر دادگستری ترکیه گفته
اســت که از  ۷۰هزار نفر در ارتباط با این
کودتا تحقیق شده است.
هزاران نفر از نیروهــای پولیس و ارتش

ترکیه و کارمنــدان دولت تا کنون از کار
برکنار شدهاند.
دولت ترکیه از آمریکا خواســته است که
آقای گولن را به اتهام دســت داشتن در
کودتا به ترکیه مســترد کند ،اما آمریکا
میگوید ترکیه باید اســناد مربوط به این
اتهام را به آمریکا تحویــل دهد .از زمان
کودتا ،هزاران موسسه مرتبط با آقای گولن
بسته شدهاند .هدف دولت ترکیه از بستن
این موسسهها که در میان آنها سازمانهای
خیریه و آموزشــی هم دیده میشــوند،
«پاکسازی» نیروهای وفادار به آقای گولن
در این کشور است( .بی بی سی)

سادیو مانه ،بهترین بازیکن ماه

سپتمبر لیگ جزیره از نگاه هواداران

با پشت ســر گذاشــتن کوین دی بروین و اتین کاپو،
هافبک ســنگالی لیورپول بهترین بازیکن ماه سپتمبر
لیگ انگلیس از نگاه هواداران شد.
طرفداری -تقریبا حدود  78هزار نفر در نظر ســنجی
اسکای اسپورت برای انتخاب بهترین بازیکن ماه سپتمبر
لیگ برتر شرکت کردند.
حدود نیمی از افرادی که در این نظر ســنجی شــرکت
کردند ،به ســادیو مانه ،هافبک سنگالی و موثر لیورپول
رای دادنــد و مانــه بــا  38200رای و  49درصد آرا به

عنوان برترین بازیکن ماه ســپتمبر لیگ جزیره از نگاه
هواداران انتخاب شــد .پس از مانــه ،کوین دی بروین
از منچسترســیتی با  24300رای ،اتین کاپو از واتفورد
با  6256رای قرار گرفتنــد .رده های بعدی نیز به دیگو
کوستا از چلســی ،مایکل آنتونیو از وست هم و کرتیس
دیویس از هال سیتی اختصاص یافت.
مانه با به ثمر رســاندن  3گل و یــک پاس گل نقش به
سزایی در عملکرد بســیار خوب لیورپول در بازی های
اخیر داشته است.

الردایس  :تاوان اشتباههایم را دادم

سرمربی تیم فوتبال انگلیس برای اولین بار بعد از کنار
رفتن هدایت تیمملی این کشــور واکنش خود را نشان
داد.به نقل از گاردین ،بعد از جنجالهای سهشنبه درباره
ســم الردایس که از طرف روزنام ه تلگراف مطرح شــد،
اتحادیه فوتبال انگلیس با این مربی قطع همکاری کرد.
سم الردایس در پی کنار رفتن از تیمملی فوتبال انگلیس
گفت :اتفاق مســخرهای بود و از صمیم قلب عذرخواهی
میکنم .تنها می خواســتم به کسی که  30سال او را می
شناســم کمک کنم .برداشت اشــتباهی از او داشتم و
تاوان همین اشــتباههایم را نیز پرداختم .اشتباه خودم

قهرمان ســه دوره تور دو فرانس از آژانس ضد دوپینگ و
اتحادیه جهانی بایکسل سواری درخواست کرد خیلی زود
به مساله سیســتم معافیت پزشکی ورزشکاران رسیدگی
کنند.
به نقل از  ،Inside the gamesکریس فروم معتقد اســت
در تیم فعلی راه برای سوء اســتفاده باز است .فروم جزو
دهها ورزشکاری اســت که اطالعات آنها توسط هکرها از
روی سایت وادا برداشته و افشا شده است.
فروم که عضو «تیماسکای» است در سالهای  2013و 2014
اجازه دریافت کرتیکو استروئید را پیدا کرده است .این داور
برای درمان تورم و مشکالت خود ایمنی تجویز میشود .این
نگرانی وجود دارد که برخی ورزشکاران از سیستم معافیت
پزشکی برای افزایش کارایی ورزش خود استفاده کنند.
مشخص
فروم درباره سیســتم معافیت پزشکی اظهار کرد:
مهاجم ســابق منچسترســیتی و یوونتوس از احتمال
سوء
راحتی
است که از سیستم معافیت پزشکی میتوان به
بازنشستگیاش در سال  2016خبر داد.
استفاده کرد.
ل حاضر در
به نقــل از گلوبو ،کارلوس توس کــه در حا 
باید
ســواری
ل
بایسک
جهانی
اتحادیه
و
وادا
کنم
فکــر می
بوکاجونیورز در ارجنتین توپ می زند ،از شرایط بازی در
قیمتی»
هر
به
«پیروزی
روش
وقت
هیچ
کنند.
اقدام
سریعا
کشورش راضی نیست و معتقد است فشارهای زیاد روی
را در پیش نگرفتم .سعی نمیکنم مرزهای قانونی را زیر پا او باعث شده تا به فکر بازنشستگی در پایان سال بیفتد.
بگذارم .فکر میکنم ورزشــکاران باید خودشان این کار را اخیرا کارلوس توس با داور مســابقه در لیگ ارجنتین
انجام بدهند تا زمانی کــه پروتکلهای قانونی محکمترین درگیری پیدا کرد و با ســه جلسه محرومیت روبرو شد.
وضع شوند.
بعد از این اتفاق رســانهها به شدت از این بازیکن انتقاد
در
نیز
اسکای
م
تی
سوار
ل
بایسک
دیگر
ویگینز،
بردلی
ســر
کردند و همینها باعث شــد تا توس از شــرایطش در
در
او
کرد.
کسب
را
آسم
داوری
دریافت
مجوز
2008
ســال
بوکاجونیورز راضی نباشد.
ســالهای  2012 ، 2011و  2013داروی ضد حساسیت نیز کارلوس تــوس در گفتوگو با فاکس اســپورت گفت:
مصرف کرده است .بسیاری به این مساله اعتراض کردند اما محرومیت من از طرف رســانهها بود نه از سوی کمیته
ویگینز و مدیر تیماسکای از این مساله دفاع کردند.
رقابتهای لیگ ارجنتین .آنهــا بودند که من را محروم

را می پذیــرم و معتقدم که نباید این صحبتها را مطرح
میکردم.
مملی فوتبال انگلیس که تنها برای
سرمربی پیشــین تی 
یک بازی هدایت این تیم را بر عهده داشــت،در ادامه
اضافه کــرد :از مردم انگلیس ،اتحادیــه فوتبال و تمام
هواداران فوتبال در کشورم عذرخواهی میکنم و اشتباه
خودم را می پذیرم.
الردایس در پایان ســخنانش و در پاسخ به این سوال که
آیا این آخرین حضــور او روی نیمکت یک تیم بود نیز
گفت :نمی دانم .چه کسی می داند شاید همین طور باشد.

احتمال بازنشستگی کارلوس توس
از فوتبال در پایان فصل
کردند .وقتی ما مســاوی میکنیم ،برایمان بحران ایجاد
میشــود ولی برای مابقی تیمها از جمله ریورپالته این
طور نیست .در همه شــرایط همه چیز برای آنها خوب
پیش میرود .از فوتبــال بازی کردن لذت میبرم ولی از
حواشــی که در ارجنتین برایم ایجاد شده است ،به هیچ
وجه راضی نیستم.

