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رئیس جمهور فلیپین پایان اتحاد
کشورش با امریکا را اعالم کرد

رئیس جمهور فلیپین اتحــاد طوالنی مدت
کشــورش با ایاالت متحــده امریکا را منحل
اعالم کرد .اما وزیر تجارت این کشــور تالش
کــرد از این اظهارات رئیــس جمهور فاصله
بگیرد .با توجه به اظهــارات متناقض رئیس
جمهور و وزیر تجارت فلیپین ،آینده مناسبات
این کشور با ایاالت متحده امریکا در هالهای از

ابهام قرار دارد.
رودریگو دوترته ،رئیــس جمهور فلیپین روز
پنج شنبه در یک همایش اقتصادی در پیکنگ
اعالم کرد که کشــورش از اتحــاد با ایاالت
متحده امریکا جدا میشود.
او پیش از این اظهارات با چین موافقت کرد که
روی منازعه ارضی در دریای جنوب چین پس

بان کی مون:

شمار تلفات حمالت اخیر
بر حلب به ۵۰۰
کشته میرسد

حمله تهاجمی قوای هوایی سوریه و روسیه به حلب از
سوی ســازمان ملل متحد سنگین ترین جنگ از زمان
آغاز جنگ داخلی در این کشــور در پنج سال گذشته
خوانده شده که بیشتر قربانیانش کودکان هستند.
بان کی مون دبیر کل ســازمان ملل متحد در نشست
ویژه این ســازمان در نیویارک گفــت که نتایج حمله
تهاجمی به شهر حلب در سوریه «وحشتناک» است.
بــه گفته وی در جریان این حملــه نزدیک به  ۵۰۰تن
کشته شده و حدود  ۲۰۰۰تن زخمی شده اند که بیش از
یک چهارم کشته شدگان را کودکان تشکیل می دهند.
از آغاز ماه جوالی تاکنون هیچ کاروان کمکی سازمان
ملل متحد نتوانسته به شهر حلب برسد .مواد غذایی تا
پایان ماه جاری تمام می شود .بان کی مون گفت که از
گرسنگی به عنوان ابزار جنگی استفاده می شود.
دبیرکل ســازمان ملل متحد فجایعی مانند رواندا و
سربرنیتسا را به یاد آورده و گفت« :باالخره چه وقت
جامعه بین المللی یکجا می شــود تا به این کشتار
پایان دهد؟» بان کی مون پیشــنهاد «دسترســی
کامل بشردوســتانه» به بخش شرقی حلب را مطرح
کرد( .دویچه وله)

از ماهها تنش وارد گفتگو شود که این اقدام او
یک پیروزی برای چین شمرده میشود.
دوترته خطاب به تاجران چینی و فلیپینی در
ســالون بزرگ خلق چین در حالی که معاون
نخست وزیر چین نیز حاضر بود ،گفت« :عالی
جنابان ،من در اینجا جدایی از ایاالت متحده
امریکا را اعالم میکنم».
مناســبات عمیق با چیــن میتواند تنش در
مناســبات فلیپین با ایاالت متحده امریکا را
بیشتر سازد .دوترته از زمانی که در  ۳۰جون
قدرت را به دست گرفت ،خصومت خود علیه
امریکا یا حداقل علیــه رئیس جمهور بارک
اوباما را پنهان نکرده است .او حاال میگوید که
دســتور پایان مانورهای مشترک نظامی میان
فلیپین و امریکا را صادر میکند.
جان کری ،ســخنگوی وزارت خارجه ایاالت
متحده امریکا در واشنگتن گفت که اظهارات
دوترته «به صورت غیرقابل توضیح در مخالفت
با مناســبات نزدیک ما با مــردم و حکومت
فلیپین قرار دارد؛ مناســباتی در ســطوح
متفاوت ،نه تنها از زاویه امنیتی( ».دویچه وله)

ویکی لیکس چند ایمی 
ل
شخصی باراک اوباما را
منتشر کرد

ویکی لیکــس میگوید چنــد ایمی 
ل
شــخصی باراک اوباما را منتشــر کرده
اســت .این ایمیلها عمدتا مورخ نوامبر
ســال  ۲۰۰۸میالدی اســت ،زمانی که
آقای اوباما هنوز رسما دوره اول ریاست
جمهوری خود را آغــاز نکرده بود .کاخ
سفید صحت ایمیلها را تایید یا تکذیب
نکرده است .این ایمیلها حکایت از آن
دارد که ستاد انتخاباتی باراک اوباما پیش
از پیروزی بر ســناتور جــان مک کین،
نامزد جمهوریخواهــان ،در فکر ترکیب
کابینه آینده آقای اوباما بوده است.
ویکی لیکس میگوید آدرس ایمیل آقای
اوباما bobama@ameritech. net
بوده اســت .به نظر میرسد شماری از
ایمیلهای منتشر شده بین باراک اوباما
و جان پودستا رد و بدل شده باشد.
آقای پودســتا همواره یکی از چهرههای
نزدیک به هیالری کلینتون بوده اســت
و در ایــن دوره از مبارزات انتخاباتی نیز

ریاست ستاد خانم کلینتون را برعهده
دارد .ویکیلیکس بــه تازگی هزاران
ایمیل جان پودســتا را منتشر کرده
است .آقای پودســتا ،روسیه را عامل
اصلــی هک ایمیلهای خــود میداند
و میگویــد محتوای برخــی از آنها
«دستکاری» شده است.
افشــاگریهای ویکی لیکس در حالی
انجــام میشــود که دولــت اکوادور
دسترســی انترنتی جولیان آســانژ،
بنیانگذار ویکی لیکس که در ســفارت
این کشــور در لندن اقامــت دارد را
محدود کرده است( .بی بی سی)

صعود چهار پله ای افغانستان در
رده بندی تازه فیفا

آغاز حمالت هوایی
نیروهای ائتالف تحت رهبری
آمریکابهمخفیگاههای
داعش در کرکوک

بر اســاس گزارشها نیروهای ائتالف تحت رهبری آمریکا
به مواضع نیروهای موســوم به دولت اسالمی (داعش) در
کرکوک حمله کردند.
ایــن حمله هوایی در پی حمالت دیروز داعش به کرکوک و
مناطق اطراف آن صورت گرفت که در جریان آن چندین نفر
از جمله شماری ایرانی کشته شدند.
نفیسه کوهنورد ،خبرنگار بیبیســی در موصل میگوید
حمالت هوایی به مناطق تســعين ،دوميز و واحد حزيران
صورت گرفته اســت که گفته میشود نیروهای داعش در
آنها پناه گرفتهاند.
شهردار محلی صبح دیروز اعالم کرده بود دستکم  ۱٢نفر
درجریان حمله به نیروگاه برق دبس در  ۴۰کیلومتری شمال
غرب این شهر کشته شدند.
به گزارش نفیســه کوهنورد ،خبرنگار بیبیسی فارسی در
منطقه ۱۴۰ ،ایرانی به عنوان کارکنان یک شــرکت مقاطعه
کار برق در کرکوک مشــغول به کار بودهاند اما کنسولگری
ایران گفته است که برای خارج کردن این افراد از کرکوک
نیرو فرستاده است( .بی بی سی)

داعش بیش از پانصد
خانواده را از روستاها به
داخل شهر موصل برده است

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید گروه موسوم
به دولت اســامی (داعش) در عــراق  ۵۵۰خانواده را از
روســتاهای اطراف موصل به داخل این شهر منتقل کرده
و احتماال قصد دارد از آنها به عنوان ســپر انسانی در برابر
عملیات نیروهای عراقی استفاده کند.
بنا بــر این گزارش داعــش این خانوادههــا را در اطراف
پایگاههای خود در شهر موصل اسکان داده است.
یکی از فرماندهان ارتش عراق به بیبیسی گفت زمانی که
نیروهای ارتش وارد روستای باشمانا در مسیر موصل شدند،
این روستا خالی بود که نشان میداد ساکنان آن به گروگان
گرفته شدهاند.
راوینا شامداســانی ،ســخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان
ملل ،گفته است این دفتر همچینین در حال تحقیق درباره
گزارشهای حاکی از کشته شدن چهل نفر از ساکنان یک
روستا به دست داعش است.
عملیات موصل روز دوشــنبه  ۱۷اکتبر ،با مشــارکت ۳۰
هزارنیروی ارتش عراق ،پیشمرگهای کرد و شبهنظامیان
شیعه و با حمایت هوایى نیروهاى ائتالف به رهبری آمریکا
آغاز شد.
هدف از این عملیات پس گرفتن موصل ،بزرگترین شــهر
شمال عراق از داعش است .این شــهر از بیش از دو سال
پیش در اشغال داعش بوده است.
برآورد میشود هنوز حدود یک میلیون و پانصد هزار غیر
نظامی در شهر هستند .پیشتر گزارشها حاکی از آن بود که
داعش مانع از فرار ساکنان شهر شده است( .بی بی سی)

کاراسکو قرارداش را با

اتلتیکومادرید تمدید کرد

اشتباه نبود

در جدیدترین جدول رده بندی که از ســوی فدارسیون
جهانی فوتبال (فیفا) اعالم شــده ،تیــم ملی فوتبال
افغانســتان با  ۴پله صعود در جایــگاه  ۱۴۵جهان قرار
گرفته است .این در حالی است که تیم ملی مونته نگرو با
 ۴۹پله صعود بهترین نتیجه و تیم قبرس با  ۵۲پله سقوط
بدترین نتیجه را کسب کرده اند
شیران خراسان در ماه گذشــته میالدی در یک دیدار
دوستانه به مصاف مالیزیا رفت و توانست حریف قدرتمند
خود را متوقف کند.

بیش از نیمی از پنالتیها
در لیگ قهرمانان تبدیل به گل نشدند

بیش از  ۵۰درصد پنالتیها در این فصل لیگ قهرمانان از
خط دروازهها عبور نکردند.
به نقل از آس ،در چند سال اخیر در لیگ قهرمانان اروپا
ی کمتر خطر ســاز شدند و اغلب بازیکنان
ضربات پنالت 
آنها را تبدیل به گل نکردند .در این فصل لیگ قهرمانان
اروپا از  ۱۹پنالتی گرفته شــده تنهــا  ۹پنالتی از خط
دروازهها عبور کرده است .یعنی تنها  ۴۷.۳۷درصدشان
به گل تبدیل شده است .آخرین هفت ه لیگ قهرمانان مثال
خوبی برای این موضوع است .نیمار ،الکاتزه و اینسینیه
نتوانستند دروازه حریفانشــان را از فاصله یازده متری
باز کنند و تنها آندره ســیلوا و رادوویچ از نقطه پنالتی
گلزنی کردند .سه بازیکنی که نتوانستند پنالتیهایشان

در اقدامــی که باعــث نگرانی در مورد
تضعیف موقعیت دادگاه کیفری بینالمللی
شده است ،دولت آفریقای جنوبی در نظر
دارد از پیمان رم یعنــی مبنای حقوقی
تشکیل دادگاه ،خارج شود.
روز جمعه ،گزارش شد که دولت آفریقای
جنوبی با تسلیم نامهای به دبیرکل سازمان
ملل متحد با اظهار اینکه تعهدات ناشی از
عضویــت در دادگاه کیفری بینالمللی با
جنبههایی از اهداف سیاست خارجی این
کشــور تعارض پیدا میکند ،تصمیم خود
برای کنارهگیری از عضویت این دادگاه را
به اطالع او رسانده است.
اگرچه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از
تایید دریافت این نامه خودداری ورزیده
و نمایندگی آفریقای جنوبی در ســازمان
ملل هم حاضر به تایید آن نشده ،اما چند
خبرگزاری بینالمللی گفتهاند که متن نامه

را که روز گذشته تسلیم دفتر دبیرکل شد
مشاهده کردهاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،در این نامه
که مایته نکوآنا  -ماشابانده ،وزیر روابط و
همکاریهای بینالمللی آفریقای جنوبی،
آن را امضا کرده ،آمده است که «جمهوری
آفریقای جنوبی به این نتیجه رسیده است
که تعهدات این کشور در قبال حل و فصل
اختالفات در مواردی با تفسیرهای دادگاه
کیفری بینالمللی تعارض پیدا میکند».
در ادامه نامه آمده است که دولت آفریقای
جنوبی «متعهد اســت از فرار مرتکبین
جنایــات و جرایــم بینالمللی از چنگ
عدالت جلوگیری کند و به عنوان یکی از
اعضای موســس اتحادیه آفریقا ،پیشبرد
حقوق بشــر و حل و فصل مسالمتآمیز
اختالفات در قــاره آفریقا را وظیفه خود
میداند( ».بی بی سی)

زلزلهای به شدت  ۶،۶ریشتر
جاپان را لرزاند

کشور زلزلهخیز جاپان شاهد زمینلرزهای
تازه بــود .این زلزله کــه در غرب جاپان
روی داده تلفات جانی به همراه نداشته و
خسارت مالی چندانی نیز به جای نگذاشته
است.
بعدازظهر جمعه زلزلهای به شــدت ۶،۶
درجه ریشتر غرب جاپان را لرزاند.
طبق اعالم موسســه زلزلهشناسی جاپان
این زلزله در والیت توتوری واقع در جزیره
هونشو روی داده است.
زلزلهنگاران گفتهاند که این زمینلرزه در
عمق  ۱۰کیلومتری زمین در نزدیکی شهر
کورایوشــی رخ داده است .کورایوشی در

 ۷۰۰کیلومتری غرب توکیو قرار دارد.
طبق نخســتینگزارشها این زمینلرزه
تلفات جانی به جا نگذاشــته و خسارات
مالی چندانی نیز به بار نیاورده است.
چوبو که از شــرکتهای نیرورســانی در
جاپان است ،اعالم کرد که برق حدود ۳۲
هزار خانوار در منطقه بــرای مدتی قطع
بوده اســت .همچنین گفته میشــود که
پوششهای ســقف برخی از ساختمانها
فرو ریخته است .شبکه تلویزیونی «ان اچ
کا» گــزارش داده که رفتوآمد قطارها در
مناطقی که دچار زلزله شــدهاند ،تا اطالع
ثانوی متوقف شده است( .دویچه وله)

پایان فصل تنیس برای نادال

هافبک بلجیمــی اتلتیکومادرید تا ســال  ۲۰۲۲در این
باشگاه خواهد ماند .به نقل از باشــگاه اتلتیکومادرید در
سایت خود اعالم کرد که قرارداد یانیک کاراسکو را تمدید
کرده است .بر این اســاس هافبک بلجیمی تا سال ۲۰۲۲
در تیم مادریدی خواهد ماند .کاراســکو بازیکن ثابت قرمز
و سفیدپوشان اســت و در  ۱۱بازی این فصل پنچ گل برای
تیمش به ثمر رساند .او هفته جاری برابر گرانادا هت تریک
کرد و در لیگ قهرمانان تــک گل پیروزی بخش تیمش را
برابر روستوف به ثمر رساند .هافبک بلجیمی پس از تمدید
قراردادش گفت :خیلی خوشــحالم که می توانم چند سال
بیشتر در اتلتیکو بازی کنم.

اسپالتی :تعویضهایم
در جدول رده بندی که تازه اعالم شــده است تیم های
آرجنتاین ،جرمنی ،برازیل ،بلجیم و کلمبیا در رتبه های
اول تا پنجم قرار دارند.
همچنان در بین تیم های آسیایی تیم ملی کشور در رتبه
 ۲۳آسیا قرار گرفته اســت و در بین تیم های این قاره،
ایران ،استرالیا و کوریای شمالی اول تا سوم هستند.
جدول رده بندی فیفا هر ماه از سوی فدارسیون جهانی
فوتبال اعالم می شود و تیم های بر اساس بازی های که
انجام می دهند رتبه بندی می شوند (.بخدی)

آفریقای جنوبی از دادگاه
کیفری بینالمللی
خارج میشود

سرمربی رم تعویضهای انجام شده را اشتباه نمیداند.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،رم پنجشــنبه شب در هفته سوم
لیگ اروپا برابر آســترا وین سه بر سه متوقف شد .لوچیانو
اســپالتی پس از بازی گفت :نمایش بدی نداشــتیم چون
کنترل بــازی در اختیارمان بود و میتوانســتیم گلهای
بیشتری به ثمر برسانیم .با این حال در برخی مواقع کنترل
بازی را از دست دادیم و حریف از این موقعیت استفاده کرد
و توانست سه گل را وارد دروازهمان کند.
سرمربی رم در ادامه افزود :باید تالشمان را بیشتر کنیم و
هرگز بازی را رها نکنیم .زمانی که خوب کار کنیم می توانیم
سه امتیاز بازی را به دست آوریم.
اســپالتی درباره تعویضهای خود گفت :احساس میکنم
تعویضها به درســتی انجام شــد .از بازیکنان تهاجمی
همچون محمد صالح و ادین ژکو اســتفاده کردم .استفان
الشعراوی و الساندور فلورنزی تقاضای تعویض کردند چون
خسته شده بودند .خوان ایتوربه را از بازی خارج کردم چون
تیم حریف از گوشهها به ما فشار میآورد و از همین منطقه
گلزنی کردند .به حریف اجازه دادیم که در عرض دو دقیقه
دوبار دروازه ما را باز کند.

را تبدیــل به گل کنند در کنار بازیکنانی همچون آنتوان
گریزمان ،لوســیانو ویتو ،داوی پروپر ،آندرس گواردادو،
موسی دمبله ،لودوین آئوگوستینسون و کاسمین موتی
قرار گرفتند.
این آمار نسبت به فصل گذشته بدتر شده است .در فصل
پیش از  ۴۳پنالتی گرفته شده تنها  ۲۵ضربه به گل تبدیل
شد ،یعنی  ۵۸.۱۴درصد  .برخی از این ضربات در لحظات ســرمربی اینتر از عملکرد دروازهبان اســلوونیاییاش در
حساس بازی از خط دروازهها عبور نکرد .پنالتی گریزمان دیدار برابر ساوتهمپتون تمجید کرد.
در فینال میالن نمونهای از آنها است .در سالهای اخیر به نقل از فوتبال ایتالیا ،اینتر میالن پنجشنبه شب در هفته
بهترین آمار در این رابطه به فصل  ۲۰۱۴ -۱۵باز میگردد ،سوم لیگ اروپا با یک گل ســاوتهمپتون را شکست داد.
جایی که از  ۳۹ضربه  ۳۱شوت وارد دروازهها شد ،یعنی فرانــک دیبوئر پس از بازی گفت :باید به همین روند ادامه
دهیم و بازیهایمان را با پیروزی پشــت سر بگذاریم .بازی
 ۷۹.۴۹درصد ضربات از خط دروازه ها عبور کرد.
حریف خیلی شــبیه به ما بود .در نیمه دوم نسبت به نیمه
نخست بهتر کار کردیم و آنتونیو کانداروا گل فوقالعادهای
را به ثمر رساند .سپس مارسلو بروزویچ را به خاطر دو کارته
شدن از دســت دادیم ،اما در مجموع از عملکرد شاگردانم
راضی هستم.
سرمربی اینتر در ادامه اظهار کرد :میدانستیم تیم حریف
در بازیهای هوایی قدرتمند است و زمانی که  10نفره شدیم
کار برایمان خیلی سخت شد ،اما سمیر هاندانوویچ در درون
دروازه عالی کار کرد .در نیمه دوم با شاگردانم صحبت کردم
و از آنها خواســتم ترس را کنار بگذارند و با توپ بهتر کار
کنند که در نیمه دوم با این کار توانستیم نتیجه بگیریم.

دی بوئر :عملکرد

هاندانوویچ فوقالعاده بود

رافائل نادال مرد شــماره  ۶تنیس جهان برای کمک به
بهبود مچ دستش از حضور در بقیه مسابقات سال ۲۰۱۶
انصراف داد.
به این ترتیب این تنیسباز اســپانیایی که قهرمانی در
 ۱۴گرنداسلم را در کارنامه داد در مسابقات داخل سالن
بازل ،مسترز پاریس و مسترز آخر فصل در لندن شرکت
نخواهد کرد.
نادال  ۳۰ســاله از مســابقات اوپن فرانسه نیز به دلیل
مصدومیت کنار کشــید و در مســابقات ویمبلدون نیز
نتوانست حاضر شود.
به گفته این تنیسباز اســپانیایی فرآیند آمادگی برای
حضور در المپیک ریو با لباس اســپانیا در ماه اگســت
موجب شد از آن موقع تا به حال درد بکشد.
نادال بــه همراه مارک لوپز قهرمان مســابقات دو نفره

المپیک ریو شد ،اما در دیدار ردهبندی مسابقات انفرادی
به کی نیشیکوری باخت و نتوانست مدال برنز بگیرد.
نادال گفت« :همه میدانند که مــن با آمادگی ناکافی و
بدون ســامتی کامل به رقابتهای المپیک رسیدم ،اما
هدف این بود که رقابت کنم و برای اسپانیا مدال بگیرم.
حاال وقت اســتراحت و آمادهســازی فشرده برای سال
 ۲۰۱۷است».
نادال پــس از باخت بــه ویکتور ترویکــی ،تنیسباز
صربستانی و نفر  ۲۸ردهبندی جهانی در دور دوم مسترز
شانگهای گفت که روی سال آینده تمرکز خواهد کرد.
قهرمان  ۹دوره اوپن فرانســه گفت« :باید کاری کنم تا
حریفانم درد بکشند .این اتفاقی است که در حال حاضر
اغلب نمیافتد .من دو ماه و نیم وقت دارم که خودم را به
سطحی که الزم است برسانم( ».بی بی سی)

نیمار قراردادش را با بارسلونا تا
سال 2021تمدید کرد

نیمار جونیور ،فوق ستاره برازیلی بارسلونا ،قراردادش را
تا سال  2021تمدید کرد .اکانت رسمی توییتر بارسلونا از
تمدید قرار داد این بازیکن به مدت چهار سال و نیم دیگر،
یعنی تا  30جون  2021خبر داد .بدین ترتیب ،داســتان
دنباله دار تمدید قرارداد نیمار بــا آبی و اناری ها نیز به
سرانجام خود رسید .این ســتاره برازیلی عصر دیروز با

حضور در دفتر بارتومئو  ،قرارداد خود را با بارسلونا تمدید
کرد .بند آزاد سازی او در سال اول مبلغ  200میلیون یورو
در سال دوم  222میلیون یورو و از سال سوم به بعد 250
میلیون یورو می باشــد .در دیدار دیروز نیمار به همراه
پدرش با بارتومئو ،جوردی مستره ،رابرت فرناندز و آلبرت
سولر ،مدیران باشگاه بارسلونا دیدار کرد.

