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داعش مسئولیت انفجار بمب در مراسم عاشورای
بنگالدش را پذیرفت

پولیس بنگالدش ،دو نفر را در این ارتباط
بازداشت کرده اما در مورد بیانیه داعش و
هویت این افراد چیزی نگفته است.
در همیــن حال یک حملــه انتحاری به
مراسم عاشــورا در شــهر یعقوبآباد
پاکستان در روز جمعه حداقل  ۲۲کشته
و دهها زخمی بر جای گذاشت.
گزارش شده که شــماری کودک هم در
میان قربانیان هستند.
ایــن دومین حمله به مراســم عزاداری
شیعیان پاکستان در چند روز اخیر بود.
روز پنجشــنبه ،یک حمله انتحاری به
مسجدی در بلوچستان ،حداقل ده کشته
بر جای گذاشت( .بی بی سی)

انفجار بمب در مراسم عزاداری شیعیان
بنگالدش برای عاشورا حداقل یک کشته
و  ۱۰۰زخمی بر جای گذاشته است.
فردی که کشته شده ،نوجوان بود.
گروه موسوم به دولت اسالمی( ،داعش)
در توییتر مســئولیت ایــن انفجار را به
عهده گرفته است.
پولیس بنــگالدش میگوید چندین بمب
دستساز به سوی محلی که شیعیان این
کشــور در داکا ،پایتخت برای عزاداری
تجمع کرده بودند ،پرتاب شده است.
رهبــران اقلیــت شــیعه در بنگالدش
میگویند این اولین بار اســت که مراسم
آنها هدف قرار میگیرد.

جان کری :مذاکرات سوریه به
زودی با مشارکت احتمالی ایران

جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه
گفت انتظار دارد دور تازه مذاکرات سوریه
هفته آینده با مشــارکت احتمالی ایران
برگزار شــود.ایران که اصلیترین حامی
منطقهای حکومت بشــار اسد محسوب
میشود تاکنون در مذاکرات صلح سوریه
حضور نداشته است.آقای کری روز جمعه
در وین همراه با همتایان خود از ترکیه و
عربستان ســعودی ،دو ساعت با سرگئی
الورف وزیر خارجه روسیه گفتوگو کرد.
در چهارســال اخیــر همــه تالشهای
دیپلماتیک آمریکا ،اروپا و کشــورهای
عرب منطقه برای پایــان دادن به بحران
سوریه با پیششــرط کناره گیری آقای
اسد ،ناکام مانده است .وزیر خارجه آمریکا
به خبرنگاران گفت« :آنچه امروز بر سر آن
موافقت کردیم مشورت با همه طرفهای
درگیر ،با هدف برگزاری مذاکراتی فراگیر
در جمعه آینده بود ».آقای کری مذاکرات

دستکم  ۴۳نفر در یک
تصادف جادهای در
فرانسه کشته شدند

اخیر با وزیران خارجه روسیه ،عربستان
ســعودی و ترکیه را «سازنده» دانسته و
ابراز امیدواری کرده که با مســایل مطرح
شده ،سرانجام تغییری بنیادین در بحران
ســوریه به وجود آید .هنگامی که از وزیر
خارجه آمریکا پرســیده شد آیا ایران در
نشست هفته آینده حضور خواهد داشت
آقــای کری گفت نمیتوانــد در این باره
گمانه زنی کند .اما افزود که قرار است این
دور از مذاکرات «فراگیر» باشد.
ایران به کنفرانسهای بینالمللی پیشین
با هدف پایان دادن به مناقشه سوریه ،که
تاکنون بیش از  ۲۵۰هزار کشته و میلیونها
آواره برجا گذاشــته ،دعوت نشــده بود.
روســیه بارها بر لزوم دعوت از ایران در
مذاکرات صلح ســوریه تاکید کرده است.
آقای الورف روز پنجشنبه ابراز امیدواری
کرد که ایران همراه بــا مصر به مذاکرات
هفته آینده دعوت شوند( .بی بی سی)

شکست چلسی در روز اخراج مورینیو

چلســی در هفته دهم لیگ برتر برابر وستهام شکست خورد تا همچنان
نتایج بد این تیم ادامه داشته باشد.
در هفته دهم لیگ برتر انگلیس چند دیدار برگزار شد که در حساسترین
بازی وستهام که این فصل توانسته بود آرسنال ،لیورپول و منچسترسیتی
را شکســت دهد ،برابر چلسی هم موفق بود و توانســت این تیم را نیز
شکست دهد .زاراته در نیمه نخست روی دفع ناقص کاستا گلزنی کرد در
ادامه سسک فابرگاس توانست گلزنی کند ولی داور به دلیل آفساید این
گل را قبول نکرد.
یکبار نیز در نیمه نخست ضربه سر زوما در حالی که از خط دروازه رد شده
بود را داور به کمک سیستم خط دروازه گل تشخیص نداد .در این صحنه
جالب تنها  5درصد توپ از دروازه عبور نکرده بود.
در اواخر نیمه نخســت ســختگیری داور در اخراج ماتیچ باعث شد تا
مورینیو و کمکش به شــدت با داور مسابقه وارد مشاجره شوند که باعث
شد مربی پرتغالی نیز اخراج شود.
چلســی  10نفره در نیمه دوم با ضربه کهیل یکی از گلها را پاسخ داد ولی
در ادامه اندی کارول که به تازگی به میدان آمده بود دروازه چلسی را برای
بار دوم باز کرد تا این دیدار با برتری وستهام به پایان برسد.
قبل از گل دوم وستهام چلسی توسط رامیرس یک تک به تک را از دست
داد تــا این بازیکن برازیلی در یکــی از ضعیفترین بازیهای خود برای
چلسی به نوعی مقصر جدی این نتیجه لقب گیرد.

وزیر کار آلمان :حضور
پناهجویان سبب کاهش
بیکاری می شود

وزیر کار آلمان در مصاحبه با یک روزنامه گفته است
که حضور هزاران پناهجو نرخ بیکاری در این کشــور
را به طــور قابل توجهی کاهش می دهد .اندرا نالیس،
وزیر کار آلمان به روزنامه «پســور نویه پرسه» گفته
است« :ما می توانیم وضعیت را مدیریت کنیم ،اما نه
یک شــبه» .او توضیح داده است که با «پناهجویانی
که تخصص دارند ،این مسئله مانند یک مسابقه دوش
مسافت متوسط است؛ در حالی که با پناهجویان دیگر،
مدیریت وضعیت مانند مســابقه ماراتون می باشد».
خانم نالیس همچنــان گفت که وجود مثال یک داکتر
پناهجو از ســوریه ،نمی تواند یک معیار برای تعیین
سطح مهارت همه پناهجویان باشد .او گفت« :ما نمی
توانیم تصور کنیم که همه افراد را بدون کوشش زیاد
همرنگ جامعه بســازیم .این رونــد ادغام اجتماعی
بیشتر از آن که ما خوش داریم ،ادامه می یابد» .وزیر
کار آلمان در ادامه خاطر نشان کرد که یادگیری زبان
آلمانی تا سطح قابل پذیرش ،برای ورود به بازار کار ،به
زمان طوالنی نیاز دارد .با این همه ،خانم نالیس خاطر
نشان کرد که به دلیل حضور پناهجویان زیاد ،فرصت
های کاری در آلمان به وجود می آید .او گفت« :یقینا
که هزاران شــغل در زمینه های کمــک به آوارگان،
به عنوان مثال ،ســاخت و ترمیم آپارتمان ،مراقبت،
خدمات امنیتی ،و دیگر بخــش ها به وجود خواهند
آمد» .نالیس گفت که آلمانی ها نیز کاهش بیکاری را
تجربه خواهند کرد .در همین حال ،مارسل فراستشر،
رئیس «انســتیتوت تحقیقات اقتصادی آلمان» گفته
اســت که موضوع آوارگان می تواند سیاستمداران
و بخش اقتصاد این کشــور را کنار هــم بیاورد .او به
روزنامه «نویه اوسنابروکر» گفته است که بدون حمایت
بخش صنعت و رهبران آن ،ادغام آوارگان تازه وارد با
شکست روبرو می شود( .دویچه وله)

ایاالت متحده امریکا مبارزه علیه
«دولت اسالمی» را تقویت می کند

بارک اوبامــا رییس جمهــور ایاالت
متحده امریکا یک مأمور ویژه جدید را
برای مبارزه علیه ملیشــه های «دولت
اسالمی» برگزید .در همین حال اشتون
کارتــر وزیر دفاع این کشــور برخورد
های قوی تری را علیه «دولت اسالمی»
(داعش ســابق) اعــام کرد.برت مک
گورک ،فرستادۀ ویژه و هماهنگ کننده
جدید فعالیت های ایاالت متحدۀ امریکا
در برابر ملیشه های تروریست «دولت
اسالمی» در عراق و سوریه است .مک
گورک یک کارشناس شــناخته شده
در امور منطقه به شــمار مــی رود .به
این ترتیب این مرد  42ساله ،جانشین
جنرال جان ال ِن شــد که بازنشسته می
شود .بارک اوباما رییس جمهور ایاالت
متحده امریــکا از مک گورک به عنوان
یک مشــاور با اعتمادش در امور عراق
نام برد .این مأمور بــاال رتبه ،پیش از
این به عنوان معاون جنرال جان ال ِن ،از

یک سال به این سو تالش هایش را در
عراق متمرکز کرده است تا ملیشه های
«دولت اسالمی» را از شمال عراق عقب
بزند .اوباما تأکید کــرد که او «در هر
لحظه تعییــن کننده» در مبارزه علیه
«دولت اسالمی» سهیم بوده است.
تاهنوز روشن نیست که انتخاب برت
مک گورک ممکن است به معنای یک
تغییر سیاست واشنگتن باشد .ایاالت
متحده امریکا از یک سال به این سو در
رأس یک ایتالف بین المللی در منازعه
سوریه ،مواضع ملیشــه های «دولت
اسالمی» را بمباران می کند.
اســتراتیژی کنونی ایــاالت متحده
امریکا توسط حمالت هوایی و آموزش
و تجهیز شورشیان میانه رو سوریه و
نیز واحد های کردی در جنگ زمینی،
نتوانسته است تاهنوز گروه تروریستی
«دولت اســامی» را به صورت تعیین
کننده تضعیف کند( .دویچه وله)

پله :هیچ بازیکنی درخشش من را
تکرار نکرده است

ســتاره بزرگ تاریخ فوتبال برازیل خود را
برتر از هر بازیکنی میداند .او میگوید هیچ
بازیکنی نتوانسته است که درخشش او را در
مستطیل سبز تکرار کند.
به نقل از روزنامه مارکا ،پله ،مروارید ســیاه
فوتبال برازیل تولد  75سالگی خود را جشن
گرفت .او سابقه ســه قهرمانی با سلسائو در
جامهای جهانــی  1962 ،1958و  1970را در
کارنامه دارد.
پله یکی از بزرگترین ستارگان تاریخ فوتبال
جهان است اما جالب این که او خود را بهترین

میداند و بر این باور است که هیچ بازیکنی
نتوانسته درخشــش او را در مستطیل سبز
تکرار کند.
پله در گفتوگویی که با روزنامه مارکا اسپانیا
داشت ،گفت :من را ببخشید که عادل نیستم
اما باید بگویم که هیــچ بازیکنی را تا االن
ندیدهام که درخشــش من در جا م جهانی
 1970را تکرار کرده باشد .هر بازیکنی زمان
خاصی دارد و االن دوران مسی و کریستیانو
رونالدو است .هر چند این دو بازیکن بزرگ
هستند اما به پله و مارادونا نمیرسند.

هر چند برازیل مدتهاست که از روزهای
اوج خود فاصله گرفته اما پله همچنان بر
این باور است که سلسائو فوتبال زیبایی
را به نمایش میگــذارد .او گفت :فوتبال
برازیل هنوز هم پتانسیل و توانایی باالیی
دارد اما آن چه روشن است این که دیگر
کشورها پیشرفت زیادی داشتهاند و این
کار ما را سخت کرده است.
ستاره بزرگ تاریخ فوتبال برازیل در پایان
سخنان خود گفت که شرایط جسمانی او
خوب و نسبت به قبل بهتر شده است.

معاون رئیسجمهور مالدیو به
اتهام خیانت دستگیر شد

پولیس مالدیو اعالم کرده اســت که احمــد ادیب ،معاون
رئیس جمهور این کشــور در ارتباط با توطئه ترور عبداهلل
یمین ،رئیس جمهور ،دستگیر شده است.
به گفته وزیر کشور مالدیو ،آقای ادیب به خیانت به کشورش
متهم شده و اکنون در جزیرهای زندانی است.
رئیس جمهور مالدیو حدود یک ماه پیش از انفجار در قایقی
که سوار بر آن بود ،جان سالم به در برد .این حادثه هنگام
بازگشت او از سفر حج رخ داد.
در پی انجام تحقیقات درباره این انفجار ،رئیس جمهور وزیر
دفاع را برکنار کرد و یک هفته بعد از آن چند افســر ارشد
پولیس اخراج شدند.
پولیس مالدیو روز شنبه  ۲۴اکتبر تایید کرد که احمد ادیب،
معاون رئیس جمهور ،هنگام بازگشــت از یک سفر رسمی
خارجی در میدان هوایی دستگیر شده است.
در ســالهای اخیر مالدیو صحنه تنــش و درگیریهای
سیاســی داخلی بوده است .مناقشه بر سر انتخاباتی که به
ریاست جمهوری آقای یمین منجر شد ،از جمله مهمترین
دالیل این تشها بوده است( .بی بی سی)

پیروزی خارج از خانه هامبورگ در
بوندسلیگا

هامبورگ در اولین دیدار هفته دهم بوندســلیگا برابر هوفنهایم به برتری
رسید.
در آغاز هفته دهم بوندسلیگا جمعه شــب یک دیدار برگزار شد که طی
آن هوفنهایم در خانه به دیدار هامبورگ رفت .این دیدار تا دقایق پایانی
با تســاوی در جریان بود که الگوسا در دقیقه  90گلزنی کرد و تیمش را به
برتری رساند .البته این گل در حالی به ثمر رسید که میزبان از دقیقه 68
در پی اخراج یکی از بازیکنان خود  10نفره بازی می کرد.

شکست سنگین اسپانیول در آغاز لیگا

هفته نهم رقابت های لیگا با شکست سنگین اسپانیول در خانه رایووایکانو
آغاز شــد .در آغاز هفته نهم رقابتهای لیــگا رایووایکانو در انه به دیدار
اســپانیول رفت و در نهایت با  3گل به برتری رســید تا به رده دوازدهم
صعود کند و اسپانیول نیز در رده نهم باقی بماند.
در ادامه این رقابت ها رئال مادرید باید برابر ســلتاویگو به میدان برود که
این دیدار در زمین ســلتاویگویی برگزار می شود که این فصل بارسلونا را
شکست داده است .بارسا نیز باید برابر ایبار به میدان برود.

ندود نایبرییس یوونتوس شد

باشگاه یوونتوس پاول ندود را که سابقه چهار قهرمانی با این تیم در سری
 Aرا دارد به عنوان نایبرییس خود انتخاب کرد.
به نقل از توتو اســپورت ،باشگاه یوونتوس از انتخاب پاول ندود به عنوان
نایبرییس خود خبر داد .ســتاره سابق یووه در ســال  2009از فوتبال
خداحافظی کرد و بعد از آن تا االن به عنوان عضو هیات مدیره این باشگاه
ایتالیایی در حال فعالیت کردن است.
ندود هشــت فصل برای یوونتوس بازی کرد و موفق شد با این تیم چهار
قهرمانی در سری  Aرا به دست آورد .او سابقه حضور در التزیو را هم دارد
و با پیراهن این تیم هم قهرمانی در سری  Aو سوپرجام اروپا را شاهد بود.
ندود در سال  2003هم از ســوی فرانس فوتبال به عنوان بهترین بازیکن
جهان انتخاب شد.
یوونتوس در فصل جاری رقابت های ســری  Aعملکرد بسیار ضعیفی از
خود نشــان داده اســت و با صدر جدول ردهبندی فاصله زیادی دارد اما
این تیم در لیگ قهرمانان اروپا خوب ظاهر شــده است و در صدر جدول
ردهبندی گروه مرگ قرار دارد.

پیگرینی :پیروز داربی بهترین تیم
منچستر است

سرمربی منچسترسیتی تاکید کرد که دیدار برابر منچستریونایتد بسیار
حساس اســت و برای هر دو تیم شش امتیاز دارد اما تکلیف تیم قهرمان
را مشخص نمی کند.
به نقل از سایت گل ،در حساسترین بازی هفته دهم رقابتهای لیگ برتر
انگلیس یکشنبه دو تیم منچستریونایتد و منچسترسیتی در اولدترافورد
به مصاف هم میروند.
مانوئل پیگرینی سرمربی شیلیایی منچسترسیتی اعتراف کرد که این بازی
برای هر دو تیم شش امتیاز دارد اما تکلیف قهرمان را مشخص نمیکند.
او گفت :این دیدار برای هر دو تیم بسیار مهم است اما اصال سرنوشتساز
نیســت و نمیتواند تکلیف قهرمان را مشخص کند .نهایت تالش خود را
میکنیم که سه امتیاز حساس این دیدار را به دست آوریم البته باید بگویم
که این دیدار برای ما شــش امتیاز دارد چرا که برابر نزدیکترین تعقیب
کننده خود بازی میکنیم.
پیگرینی ادامه داد :درســت است که این دیدار بســیار حساس و بین
تیمهای باالنشین است اما مشخص کننده تکلیف تیم قهرمان نیست .این
دیدار اوج لیگ جزیره و از هر نظر برای دو تیم مهم است .پیروزی در این
دیدار می تواند هواداران هر دو تیم را غرق در شادی کند .پیروز این دیدار
میتواند بهترین تیم کنونی شهر منچستر را مشخص کند .چه بسا بهترین
چیز برای هواداران قهرمانی باشد اما پیروزی در داربی چیز دیگری است و
نهایت تالش خود را به کار میگیرم تا پیروز این دیدار باشیم.
منچسترسیتی با  21امتیاز در صدر جدول ردهبندی رقابتهای لیگ برتر
انگلیس قرار دارد .منچســتریونایتد هم بــا  19امتیاز و تفاضل گل کمتر
نسبت آرسنال در رده سوم است.

در اثر برخــورد یک بس و یک کامیــون در جنوب غرب
فرانســه ،دســتکم  ۴۳نفر که اکثر آنها بازنشسته بودند
کشته شدند.
این تصادف در یک جاده روســتایی نزدیک پویسگان در
منطقه شرابسازی ژیروند در شرق بوردو رخ داده است.
هر دو موتر پس از این تصادف ،آتش گرفتند.
رئیس جمهوری فرانسه وعده داده است در مورد این حادثه
که آن را «فاجعه بزرگ» خوانده ،تحقیقات کامل انجام شود.
پس از مرگ  ۵۲نفر در یک تصادف جادهای در سال ۱۹۸۲
این بزرگترین فاجع ه تصادف جادهای است که در فرانسه
رخ داده است .این حادثه صبح جمعه ،در نقطهای روی داده
اســت که افراد محلی آن را خطرناکترین پیچ این جاده
توصیف کردهاند .افراد محلی گفتهاند از کیلومترها دورتر،
ستونهایی از دود را دیدهاند که به هوا میرفته است.
تلویزیون فرانسه تصاویری را نشان داد که در آن باقیمانده
بس به کامیون حامل چــوب و الوار برخورد کرده بود و هر
دو موتر ،ذغال شــده بودند .مانوئل والس ،نخســتوزیر
فرانســه گفته اســت که قربانیان این حادثه در «شرایط
بیرحمانهای» جان خود را از دســت دادهاند و این موضوع
«شــوک فاجعهباری برای فرانسه است ».هشت نفر از این
حادثه جان سالم به در بردهاند که وضعیت چهار نفر از آنها
وخیم گزارش شده است( .بی بی سی)

پیروزی رئال مادرید در خانه سلتاویگو

رئال مادرید در دیداری ســخت توانســت با
نتیجه  3بر یک ســلتاویگو را شکست دهد
وموقعیت خود را در صدر جدول حفظ کند.
رئال مادرید در هفته نهم لیگا در دیداری خارج
از خانه در زمین ســلتاویگو به میدان رفت.
ســلتاویگو که در خانه توانسته بود بارسلونا
را شکست دهد ،برابر رئال مادرید خیلی زود
تسلیم شد .دو گل از کریســتیانو رونالدو و

دانیلو در نیمه نخســت باعث شد تا رئال از
حریف خود پیــش بیفتد ولی حمالت دامنه
دار سلتاویگو با درخشش ناواس در این نیمه
متوقف شد .ناواس با درخشش خود در این
دیدار نشــان داد چرا بهترین دروازهبان این
فصل لیگا بوده اســت .در نیمه دوم نیز این
مدافعان و دروازهبان رئال بودند که حرف آخر
را زدند و مانع باز شدن دروازه خود شدند تا

اینکه نولیتو با یک گل زیبا در دقیقه 84
اختالف را کم کرد .رونالدو در نیمه دوم دو
بار در موقعیت خوب نتوانست گلزنی کند
و آمار گلزنی خــود را بهتر کند .در حالی
که بازی در دقایق پایانی جذاب شده بود،
مارسلو توانست گل سوم تیمش را نیز به
ثمر برساند تا این دیدار با نتیجه  3بر یک
به سود رئال به پایان برسد.

سیمئونه :انتظار بیشتری از تورس و جکسون دارم

ســرمربی اتلتیکو مادریــد انتظار دارد که
فرناندو تورس و جکسون مارتینس گل های
بیشتری به ثمر برسانند.
به نقــل از آس ،دیگو پابلو ســیمئونه در
نشست خبری پیش از بازی اتلتیکو مادرید
و والنسیا گفت :بازی دشواری مقابل حریفی
ســخت خواهیم داشت .والنســیا در فصل
گذشته نتایج خوبی را کســب کرد .آنها از
بازیکنان خطرناکــی برخوردارند .باید بازی
را به نحــو دلخواهمان پیش ببریم تا بتوانیم
نتیجه الزم را کسب کنیم .سرمربی اتلتیکو

درباره وضعیت تیــم خود و تیم های دیگر
در اللیگا اظهار کرد :تیــم ها و مخصوصا
تیم های بــزرگ امتیازهای زیادی همچون
فصل پیش کســب نکردهاند .مصدومیتها
باعث شــده که تیمها از  11نفر اصلی خود
نتوانند اســتفاده کنند .مثــل دیگران از
شــانس قهرمانی برخورداریم چون رقابت
خیلی نزدیک است ،اما زمانی که مصدومان
بازگردند شرایط متفاوت خواهد بود چون
آنهــا بهترخواهند شــد .در یک بازی هر
اتفاقی ممکن اســت بیفتد ولی در مسیر

لیگ هفتهها تعیین کننده است.
ســیمئونه درباره گلزنــی تیمها گفت:
زمانی که ســریع بازی کنید به موقعیت
گل نزدیــک خواهد شــد .مهاجمی که
گلزنــی میکند اعتماد به نفس کســب
میکند .از برخــی بازیکنانمان همچون
جکســون مارتینــس و فرناندو تورس
انتظــار گلزنی داریم .آنهــا تنها دو گل
در این فصل به ثمر رســاندهاند و باید
همچون آنخــل کورئا ،آنتوان گریزمان و
لوسیانو ویتتو گلزنی کنند.

جشن تولد یکصد سالگی کوپا
آمهریکا در آمریکا

آمریکا به طور رسمی میزبان کوپا آمهریکا در سال  2016شد.
به نقل از مارکا ،به مناسبت صد سالگی کوپا آمهریکا ،این مسابقات در سال
 2016به میزبانی آمریکا برگزار خواهد شد.
روز گذشته این میزبانی از سوی کنفدراسیونهای فوتبال آمریکای شمالی
و مرکزی و همچنین جنوبی و فدراســیون فوتبال آمریکا تایید و به طور
رسمی اعالم شد.
یکصد سالگی کوپا آمهریکا با حضور  10تیم از آمریکای جنوبی و شش تیم
از آمریکا شمالی و مرکزی از سوم تا بیستوپنجم جون در آمریکا برگزار
خواهد شد.
آمریکا ،مکزیک ،جامائیکا و کاستاریکا از منطقه کنکاکاف در این مسابقات
شرکت خواهند کرد و دو تیم دیگر دربازیهای پلیآف تعیین خواهند شد.

