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Desember 03 ,2016

یوروپول :داعش احتما َ
ال «به زودی»

مردی چینی  ۲۱سال پس
از اعدام تبرئه شد

مردی که  ۲۱سال پیش به جرم تجاوز و قتل در چین اعدام
شده بود ،اکنون تبرئه شده و حکم اعدام او لغو شده است.
نی شــوبین در  ،۱۹۹۵هنگامی که تنها  ۲۰سال داشت در
مقابل جوخه اعدام قرار گرفت و کشــته شد .او در رابطه با
قتل یک زن در شیجاشونگ در والیت هبی مجرم شناخته
شده بود ،اما حال بر اساس حکم قاضی دیوان عالی شواهد
علیه او «روشــن و کافی» نبودند .خانواده آقای نی که به
مدت دو دهه برای تبرئه او فعالیت میکردند از همه حامیان
خود تشکر کردند .یازده سال پیش مردی دیگر گفت که او
مرتکب این قتل شده است اما ادعای او رد شد .در  %۹۹از
موارد ،متهمان پروندهها در دادگاههای چین با محکومیت
مواجه میشوند .آمار اعدام در چین جزو اطالعات محرمانه
دولتی محسوب میشــود اما بر اساس گزارشها تعداد آن
به چند هزار مورد در ســال میرسد .گروههای حقوق بشر
میگویند که اعترافاتی که در دادگاه از آن استفاده میشود
به وسیله شکنجه و زور گرفته شدهاند .اما لغو محکومیتها
در چین امری بسیار نادر است( .بی بی سی)

چهار شهر بزرگ جهان
موترهای دیزلی را

حمالتی در اروپا انجام خواهد داد

پولیس اتحادیــه اروپا گفته که گروه «دولت
اسالمی» یا داعش چندین تن را در اروپا برای
راه اندازی حمالت ســازماندهی کرده است.
گفته شــده که این گروه تروریستی بیشتر
بر اهدافی تمرکز خواهــد کرد که زیاد تحت
تدابیر امنیتی نیستند.

ممنوع میکنند

رهبران چهار شــهر بزرگ جهان گفتهاند که تا اواسط دهه
آینده میالدی ،استفاده از موترهای دیزلی را در این شهرها
ممنوع خواهند کرد .شــارواالن پاریس ،مکزیکو ،مادرید و
آتن در جریان نشست دوســاالنه رهبران شهرهای عمده
گفتند که رفت و آمد موترهای دیزلی یکی از عوامل تشدید
آلودگی هوای شهرهای بزرگ است و در نتیجه ،ممنوعیت
ورود آنها به این شهرها به بهبود کیفیت هوا کمک خواهد
کرد .سازمان بهداشت جهانی گفته است که هر ساله ،حدود
ســه میلیون نفر در جهان در اثر ابتالی به امراض مرتبط با
تنفس هوای آلوده در خارج از خانهها جان خود را از دست
میدهنــد .موتورهای دیزلی به دو صــورت عامل افزایش
آلودگی هوا محسوب میشــود .این موتورها تولید کننده
ذرات معلق یا «دوده» و اکســید نیتروژن هستند .دوده با
نفوذ به ریه به بروز عوارض قلبــی و عروقی و مرگ و میر
ناشــی از آن کمک میکند و اکســید نیتروژن عاملی در
ایجاد اوزون در سطح زمین است که باعث تشدید دشواری
تنفسی حتی برای کسانی میشود که سابقه امراض تنفسی
نداشتهاند .با افزایش شــواهد حاکی از خطرات موتورهای
دیزلی برای ســامت ساکنان شــهرهای بزرگ ،گروههای
حفاظت از محیط زیست در صدد بودهاند تا مقررات جدیدی
را برای محدود کردن استفاده از این نوع موتورها به تصویب
برسانند( .بی بی سی)

اجالس بین المللی برای
حفظ آثار فرهنگی در
ابوظبی برگزار شد

با توجه به افزایش تهدیدهای ویرانگرانه
علیه آثار فرهنگی بــه ویژه در عراق و
ســوریه ،نماینده های حدود  ۴۰کشور
جهان برای اشــتراک در کنفرانس حفظ
آثار باستانی در ابوظبی پایتخت امارات
متحده عرب گردهم آمده اند.
در پــی تشــدید حمالت گــروه های
تروریســتی بر مکان ها و شــهرهای
تاریخی و میراث هــای جهانی ،به ویژه
آثار فرهنگی کشورهای عراق و سوریه،
اکنون قرار اســت در اجــاس دو روزه
نماینده های حدود  ۴۰کشــور جهان در
زمینه حفاظت از میراث های بشری بحث
و گفتگو گردد.

انریکه :هیچ تیمی بهتر از
بارسلونا نیست

سرمربی آبی اناری ها هیچ تیمی را بهتر از بارسلونا نمی داند.
به نقل از آس ،بارســلونا شنبه شــب در هفته چهاردهم اللیگا در نوکمپ
میزبان رئال مادرید اســت .لوییس انریکه در نشست خبری پیش از بازی
گفــت :پیش از این با رئال مادرید زیدان بــازی کردهایم .آنها خیلی خوب
سازماندهی شدهاند و برای ایجاد موقعیت روی دروازه نیازی به مالکیت توپ
ندارند .بازیکنان سطح باالیی دارند و برای ما بازی خاصی خواهد بود .برابر
رقیب همیشــگیمان قرار خواهیم گرفت .هیچ تیمی بهتر از ما نیست .باید
بهترین نمایشمان را به اجرا بگذاریم .ســعی خواهیم کرد بازی را به کنترل
خود در آوریم .ســرمربی بارســلونا درباره حضور آندرس اینیستا در این
بازی اظهار کرد :بهترین اتفاق برای ما بهبود بازیکنان آسیب دیده هستند.
اینیستا کاپیتان تیم است و تمام شرایط برای حضورش در این بازی بررسی
خواهد شــد .در بازی نبود یک بازیکن تاثیر نخواهد گذاشت چون فوتبال
بازی گروهی است .بازگشت او خبر خیلی خوبی خواهد بود.
بارسلونا در فاصله  ۶امتیازی با رئال مادرید قرار دارد و رتبه دوم را به خود
اختصاص داده است .انریکه در این باره گفت :این بازی تعیین کننده نیست.

گلدن استیت و کلیولند
شکست خوردند

بامداد دیروز در بسکتبال آمریکا  ٦انجام شد که در حساسترین با بازی ها
گلدن اســتیت و کلیولند کاوالیرز ،تیم های رده اول کنفرانس شرق و غرب
بازی های خود را واگذار کردند .به نقل از  ،Foxsportsدر یکی از بازی های
مهم بامداد دیروز کلیولند کاوالیز با نتیجــه  ١١٣بر  ٩٤مقابل لس آنجلس
کلیپرز شکســت خورد .کلیپرز که در بازی پیشین خود شکست سختی را
متحمل شده بود ،در این بازی با نتیجه مطلوبی صدرنشین کنفرانس شرق را
شکست داد .جی جی ردیک با کسب  ٢٣امتیاز بیشترین امتیاز آوری رابرای
این تیم داشــت .بلیک گریفین نیز با انجام  ١١پاس منجر به گل در پیروزی
کلیپرز تاثیر گذار بود .در بازی حســاس دیگر ،گلدن استیت وریرز که در
صدر کنفرانس غرب قرار دارد ،با نتیجه  ١٣٢بر  ١٢٧مقابل هیوستون راکتز
شکست خورد .جیمز هاردن در این مسابقه برای راکتز عملکرد بسیار خوبی
داشت .او یک تریپل دابل انجام داد و با کسب  ٢٩امتیاز ١٥ ،ریباند و انجام
 ١٣پاس منجر به گل پیروزی تیم خود را تثبیت کرد.
نتایج دیگر بازی های بامداد دیروز:
میامی هیت  - ١١١یوتا جاز ١١٠
ممفیس گریزلیز  - ٩٥اورالندو مجیک ٩٤
میلواکی باکس  - ١١١بروکلین نتز ٩٣

فالکائو :اتلتیکومادرید هرگز به
من پیشنهاد تمدید
قرارداد نداد

پولیس اتحادیه اروپــا (یوروپول) روز جمعه
در گزارشــی گفت که گروه موسوم به «دولت
اســامی» احتماالَ در آینده نزدیک حمالت
تروریستی را در این اتحادیه انجام خواهد داد.
یوروپول افزود که این گروه افراطی «هم اراده
و هم قابلیت» این را دارد که علیه اهداف نرم

مهاجم موناکو اعالم کرد که باشــگاه اتلتیکومادرید برای تمدید قراردادش
پیشــنهادی به او ارائه نکرده بود .به نقــل از آس ،رادامل فالکائو در گفت
و گو با برنامه ال پارتیداســو درباره جدایــی اش از اتلتیکومادرید ،خامس
رودریگس و باشگاه کنونی خود صحبت کرد .مهاجم کلمبیایی گفت :سران
باشــگاه اتلتیکومادرید هرگز به من پیشنهاد تمدید قرارداد ندادند .موناکو
درها را به روی من باز کرد .از بودن در این باشــگاه خیلی خشنودم .باشگاه
اســپانیایی نیاز به فروشم داشت تا در شرایط مالی بهتری قرار بگیرد و من
هم موقعیت اقتصادی شــان را درک کردم .فالکائو درباره نیمکت نشــینی
رودریگس در رئــال مادرید هم اظهار کرد :زمانی که خامس بازی نمی کند،
خوشحال نیست .این موضوع عادی است .برای هر فوتبالیستی ممکن است
اتفاق بیفتد و من نیز در این شرایط قرار داشتم.

در مراســم افتتاح این کنفرانس ،روز
جمعه ایرینا بوکووا رئیس یونیســکو یا
ســازمان «فرهنگی ،علمی و آموزشی
ملل متحد» گفت« :ویرانگری و محو آثار
کهن در تاریخ معاصر بشری ،هیچگاهی
به این شــدت نبوده است که اکنون در
عراق و سوریه انجام می یابد».
بوکووا جنایــات ویرانگرانــه و محو
شهرهای تاریخی و میراث های جهانی
را «جنایت جنگی» خوانده و تأکید کرد
که چنین اعمالی «پاکسازی فرهنگی»
می باشد .او از جامعه جهانی خواست تا
باید با همکاری مشترک جریان نابودی
این آثار را متوقف کنند( .دویچه وله)

و سخت در اروپا و به ویژه کشورهایی که در
ائتالف ضد داعش سهم دارند ،حمالتی را انجام
دهد.به گفته پولیــس اتحادیه اروپا ،داعش
ممکن اســت تاکتیک خود را تغییر داده و به
جای محالت بهتر حفاظت شده مانند ادارات
پولیــس و اردو ،ممکن اســت روی اهدافی
تمرکز کند که به ســادگی میتواند دست به
حمله بزند .در این گزارش آمده اســت« :آن
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا که در ايتالف
ضد «دولت اســامی» شرکت دارند ،از سوی
این گروه یک هدف مشروع دانسته میشود».
در گزارش گفته شــده که به ویژه کشورهای
فرانسه ،بلجیم ،آلمان ،هالند و بریتانیای کبیر
در مخاطره این حمالت قرار دارند.
در این گزارش هشدار داده شده که همزمان
با شکســت و تضعیف داعــش در عراق و
سوریه ،جنگجویان خارجی آن با خانوادههای
شان ممکن اســت به اروپا برگشته و چالش
درازمدت امنیتی را ایجاد کنند( .دویچه وله)

انفجار و سقوط

یک سفینه بدون
سرنشین روسیه

یک سفینه باری بدون سرنشین روسیه دقایقی پس از
پرتاب به سوی ایستگاه فضایی بین المللی دچار نقص
فنی شده و سقوط کرده است.
سازمان فضایی روســیه میگوید که این سفینه عصر
پنجشــنبه (یکم دســامبر) به دلیل نامعلومی بر فراز
ســیبری دچار نقص فنی و در ارتفاع  ۱۹۰کیلومتری از
سطح زمین منفجر شد.
بــه گفته مقامات روس ،بخش اعظم ســفینه در آتش
ســوخته اما قطعاتی از آن در ناحیهای عاری از سکنه
افتاده است.
سفینه ساعت هشــت و  ۵۱دقیقه شب به وقت محلی
از مرکز فضایی روســیه در بایکونور قزاقستان به فضا
پرتاب شد.
ماموریت سفینه حمل دو و نیم تن سوخت ،آب ،غذا و
مواد دیگر برای ایستگاه فضایی بین المللی بود.
این سومین بار در ظرف دو سال اخیر است که سفینه
روسیه سقوط میکند.
در ماه می ســال  ۲۰۱۵نیز یک سفینه باری روسیه در
اقیانوس آرام سقوط کرده بود.
در حال حاضر ســه فضانورد روس ،دو آمریکایی و یک
فضانــورد به نمایندگی از طــرف اتحادیه اروپا در این
ایستگاه فعالیت دارند.
روسیه میگویند سانحه روز پنجشنبه فعالیت ایستگاه
بین المللی فضایی را مختل نمیکند( .بی بی سی)

روسیه از طرح
حمالت سایبری به بانکهای
این کشورخبر داد

به گفته ســازمان امنیت داخلی روسیه،
اف اس بی ،سرویسهای اطالعاتی خارجی
قصد داشتند بانکهای این کشور را هدف
حمالت سایبری قرار دهند.
براســاس بیانیه این سازمان هدف از این
حمــات بیثبات کردن سیســتم مالی
روسیه بود.
قرار بود این حمالت دوشــنبه  ۵دسمبر
انجام شود .در این بیانیه به کشورهایی که
قصد انجام این حمله را داشتند ،اشارهای
نشده اســت .ســازمان امنیت روسیه

ترامپ جنرال مخالف ایران را

برای وزارت دفاع معرفی کرد

جنرال سابق جیمز ماتیس از سوی دونالد
ترامپ برای پســت وزارت دفاع آمریکا
انتخاب شده است .مطبوعات آمریکا به او
لقب «سگ دیوانه» دادهاند .ماتیس معروف
به مخالفت با ایران و عدم اطمینان به این
کشور است .دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
منتخب آمریکا پنجشنبه شب در مراسمی
در شهر سینسیناتی در ایالت اوهایو اعالم
کرد که جنرال سابق نیروی دریایی جیمز
ماتیس را برای پست وزارت دفاع آمریکا
در نظر گرفته اســت .ترامپ از ماتیس ۶۶
ســاله با عنوان «جنرالی فوقالعاده» یاد
کرد .اعالم رسمی این پست روز دوشنبه

به انتخاب مجله ورد ساکر:

کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن سال 2016

با نظر کارشناسان ورد ســاکر ،کریستیانو
رونالدو بهترین بازیکن ســال  2016انتخاب
شد.
کریســتیانو رونالدو ،با قهرمانی در رقابت
های لیگ قهرمانان اروپا و یورو  ،2016عنوان
بهترین بازیکن جهــان را از آن خود کرد.
رونالدو که در سال های  2013 ،2008و 2014
صاحب این عنوان شــده بود ،حاال در عدد
چهار ،با لیونل مسی برابری می کند.

کریســتیانو رونالدو پرافتخارترین دوران
ورزشی خود را پشت سر گذاشت و بهترین
بازیکن سال  2016شد .در پشت سر او ،فوق
ستاره بارسلونا و ارجنتین قرار دارد اما در
رای گیری مجله ورد ساکر ،فاصله چندانی
با ســتاره پرتگالی لوس بالنکوس نداشت.
در پشت این دو ابر ســتاره دنیای فوتبال،
آنتوان گریزمان قــرار دارد که با عملکرد
تحسین برانگیز در یورو  2016و فینال لیگ

قهرمانان ،با شایســتگی در رتبه سوم قرار
گرفت.
نفرات چهارم تا دهم این لیســت به ترتیب:
لوئیس سوارز ،گرت بیل ،نیمار ،ریاض محرز،
روبرت لواندوفســکی ،انگولو کانته و جیمی
واردی حضور دارند.
این جایزه ،بــا رای گیری از هیئتی  100نفره
متشــکل از کارشناسان و روزنامه نگاران به
نفرات برتر تعلق گرفت.

چاپه کوئنسه
قهرمان جام آمریکای جنوبی میشود

به زودی چاپه کوئنســه به عنوان قهرمان
جام آمریکا جنوبی اعالم خواهد شد .به نقل
از آس ،هواپیمای تیم چاپه کوئنسه که برای
برگزاری دیدار فینال جام آمریکای جنوبی
به کلمبیا می رفت ،در این کشور سقوط کرد
و  71نفر در این حادثه کشته شدند 19 .نفر
از آن ها بازیکن این تیم برازیلی بودند .پس
از این اتفاق ،تیم اتلتیکو ناســیونال کلمبیا
(حریف چاپه کوئنسه در فینال) از فدراسیون
فوتبــال آمریــکای جنوبــی (کونمبول)
درخواست کرد این جام به صورت افتخاری

به تیم برازیلی داده شود .به نوشته روزنامه
گلوبو اســپورت ،کونمبول با این درخواست
موافقت کرده اســت و تا چنــد روز دیگر
این موضوع را به طور رســمی اعالم خواهد
کرد .بر این اســاس ،چاپه کوئنسه در کوپا
لیبرتادورس فصل بعد حضور خواهد داشت.
در این حادثه  6نفر جان ســالم به در بردند
که ســه نفر از آن ها بازیکنان چاپه کوئنسه
هستند .در آخرین ساعات پنجشنبه اعالم
شد آلن راشــل ،یکی از بازماندگان مشکل
حرکتی پیدا نخواهد کــرد و برای راه رفتن

همچنین گفته اســت که سرورهای این
کمپیوترها در هالند مســتقر هستند و به
یک شرکت اوکراینی تعلق دارند.
به گفته این ســازمان ،انتظار میرفت که
این حمالت با انتشــار پیامها و پستهای
ویژهای آغاز شــود؛ پیامها و پستهایی
حاوی این ادعا که سیســتم مالی روسیه
دچار بحران شده است.
سازمان امنیت روســیه افزوده که برای
خنثی کردن این حمــات در حال انجام
اقداماتی است( .بی بی سی)

نیازی به صندلی چرخدار نخواهد داشــت.
همچنین اعالم شــد یکی دیگر از بازیکنان
چاپه کوئنسه می تواند به میادین بازگردد.
با تایید پزشکان ،نتو میتواند پس از بهبودی
پا به توپ شود .خبر خوش دیگر از وضعیت
بازیکنان تیم برازیلی این بود که جکســون
فولمن ،پای چپ خود را از دست نخواهد داد.
دروازهبان چاپه کوئنسه پیش از این به علت
شــدت جراحت پای راست خود را از دست
داده بود .اجساد کشته شدگان سانحه هوایی
کلمبیا نیز به برازیل فرستاده شدند.

 ۵دسمبر از ســوی ترامپ صورت خواهد
گرفت«.ســگ دیوانــه» ()Mad Dog
عنوانی است که مطبوعات آمریکا به این
جنرال ســابق نیروی دریایی دادهاند .او
به دلیل یک اظهارنظر جنجالی در ســال
 ۲۰۰۵ایــن لقب را گرفــت .در آن زمان
جنرال ماتیس گفته بود« :شلیک به بعضی
آدمها ســرگرمکننده است ».این جنرال
بازنشسته همچنین به دلیل مخالفتش با
ایران و «اعتماد نداشــتن» به این کشور
مشهور است .او مخالف توافق اتمی است
که آمریکا و پنج کشور دیگر سال گذشته
با ایران امضا کردند( .دویچه وله)

زیدان :هیچ چیزی بهتر از
پیروزی در ال کالسیکو نیست

سرمربی رئال مادرید پیروزی در ال کالسیکو را بهتر از هر چیزی می داند.
به نقل از آس ،رئال مادرید شنبه شب در هفته چهاردهم اللیگا در نوکمپ
برابر بارســلونا قرار میگیرد .زین الدین زیدان در نشست خبری پیش از
بازی گفت :بازی خیلی ســختی خواهد بود چون برابر حریفی قدرتمند
بازی خواهیم کرد .خیلی خوب خود را برای این بازی آماده کردیم .مردم
دوست دارند بازی زیبایی تماشــا کنند .از همه مهمتر تمرکز روی بازی
مان است .تمام تالش خود را برای پیروزی به کار خواهیم برد .اگر بازی را
خوب شروع کنیم و تمرکز داشته باشیم می توانیم بازی خوبی به نمایش
بگذاریم.
ســرمربی رئال مادرید در ادامه افزود :ترکیب اصلی مشــخص اســت.
کاســمیرو همراه تیم خواهد بود .از توانمندیهایش آگاه هستید .به این
خاطر که هر روز بهتر می شود خوشحالم.
زیدان در میان سه نامزد نهایی بهترین سرمربی سال قرار گرفته است.
سرمربی فرانسوی در این باره اظهار کرد :هر روز بهتر از قبل هستم و در
حال یادگیریام .زمانی کوتاهی را سپری کردم تا در میان بهترین ها باشم.
از این شغل راضی هستم .سرمربیان زیادی می توانستند در این فهرست
باشند .به بهتر شدن خود ادامه می دهم.

نیکو روزبرگ قهرمان فرمول
یک ،بازنشسته شد

نیکو روزبرگ قهرمان فصل  ٢٠١٦فرمول یــک به صورت ناگهانی اعالم
بازنشستگی کرد.
به نقل از یورواسپرت ،نیو روزبرگ که  ٥روز پیش بعد از مسابقات فرمول
یک ابوظبی قهرمان فصل فرمول یک شده بود ،در فیس بوک خود اعالم
بازنشستگی کرد.
روزبرگ در این باره نوشت:
از  ٢٥سال پیش رویای من قهرمانی در فرمول یک بود .من با تالش و رنج
به این آرزویم رسیدم و قله را فتح کردم .اکنون در باالترین سطح هستم
و از این مساله خوشحالم .در حال حاضر میخواهم از همه کسانی که من
را حمایت کردند تشکر کنم.
بعد از ســختیهای دو سال اخیر ،این فصل برایم بسیار سخت و حساس
بود و بر زندگی شــخصی ام و روابطم با افرادی که دوستشان دارم تاثیر
گذاشت.
در ابوظبی احســاس کردم که این ممکن است آخرین مسابقهام باشد.
بنابراین تالش کردم تا از مسابقه لذت ببرم .دوشنبه شب تصمیم گرفتم
که فرمول یک را کنار بگذارم زیرا احساس کردم که مسابقات خانوادهام
را در شرایط سختی قرار داده است.

دیدیه دروگبا لیگ آمریکا را
ترک کرد

مهاجم ســاحل عاجی روزپنجشــنبه آخرین بازیاش را برای مونترال
ایمپکت انجام داد .به نقل از آس ،دیدیه دروگبا یکی از بهترین بازیکنان
تاریخ فوتبال قــاره آفریقا آخرین بازی اش را بــا پیراهن تیم مونترال
ایمپکت در ( MLSلیگ حرفه ای آمریکا) انجام داد .مهاجم ساحل عاجی
پس از بازی با هواداران خداحافظــی و در توییتر خود به ترک  MLSو
جدایی از این باشگاه کانادایی اشــاره کرد .دروگبا دو سال در این لیگ
حضور داشت.
مهاجم پیشین چلسی با وجود آنکه  38سال دارد ،قصد ندارد از فوتبال
خداحافظی کند و هنوز مقصد بعدی اش را مشخص نکرده است.
دروگبا پس از دوران موفقش در چلســی ،در سال  2012باشگاه انگلیسی
را ترک کرد .او به لیگهای چین و ترکیه رفت و سپس در دوره ای کوتاه،
دوباره به چلسی بازگشت و در نهایت به MLSرفت.

