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هزاران آسترالیایی به حمایت
از پناهجویان راهپیمایی کردند

هزاران آســترالیایی روز شــنبه به حمایت
از پناهجویــان و مقابله با گســترش روحیه
راســتگرایانه علیــه خارجی ها ،دســت به
تظاهرات زدند .محمد الخفاجی ،مدیر اجرایی
موسســه «به آســترالیا خوش آمدید» در
مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته اســت که

بیش از  20هزار شــهروند آسترالیا به شمول
برخی سیاستمداران برجسته این کشور روز
شنبه در  25شهر دست به راهپیمایی زدند .او
گفت« :همایش هایی مانند این به شدت مهم
اســت ،به ویژه وقتی شما به جمع هزاران نفر
می روید که بــه آوارگان و پناهجویان خوش

داعش صدها غیرنظامی
را در موصل به «قتل»
رسانده است

آمد می گویند» .الخفاجــی در ادامه توضیح
داده اســت« :این افراد احساس می کنند که
به حاشــیه رانده شده اند و هدف جریان های
تندرو راستگرایانه قرار گرفته اند».
مهاجرت به آسترالیا سبب شده است تا تنوع
نژادی در این کشور به طور قابل توجهی زیاد
باشد« .سیاست آســترالیای سفید پوست»
که در ســال  1960در این کشور پایان یافت،
به مهاجران اروپایی بیــش از دیگران امتیاز
می داد .تا این تاریخ بومیان این کشــور زیر
حاکمیت قانونی به نام «فلــورا و فونا» قرار
داشتند و بیشتر این افراد از خدمات تعلیمی،
صحی و اقتصادی دور نگهداشته شدند.
در ماه های اخیر ،مســائل نژادی همزمان با
شعارهای ضدمهاجرت گروه های راستگرا در
این کشور تشدید شده است .هراس از حمالت
جنگجویان اسالمگرا در آسترالیا ،همچنان بر
روحیه مردم تاثیر گذاشــته است؛ هرچند که
چنین حمالت بزرگی تاکنون در این کشور رخ
نداده است( .دویچه وله)

دولت سوریه به دست حمالت لفظی دونالد ترامپ
داشتن درسومین حمله
به میشل اوباما
کیمیاوی متهم شد

در تحقیقی بین المللی که گزارش آن به صورت محرمانه
به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده نیروهای دولت
سوریه به سومین حمله کیمیاوی متهم شدهاند.
این گزارش توسط سازمان ملل و سازمان منع استفاده
از سالح های کیمیاوی تهیه شده است.
براســاس این گزارش هدف حمله کیمیاوی نیروهای
دولت ســوریه ،دهکده قمیناس در منطقه ادلب بوده
است.
این حمله در مارچ سال گذشته میالدی ( )۲۰۱۵انجام
شده است.
به گفته کارشناسان این تیم تحقیقاتی ،هلی کوپترهای
نیروهای دولت ســوریه با پــرواز از پایگاههای نظامی
بمبهای بشکهای حاوی گاز کلر را بر روی این دهکده
پرتاب کردند.
در گزارشــی که آخرین بار در ماه اگست سال جاری
منتشرشد دولت سوریه به دو حمله دیگر با گاز کیمیاوی
کلر متهم شــده بود .بر اساس این گزارش ،یکی از این
حمالت در  ۲۱اپریل سال  ۲۰۱۴ولسوالی تلمنس و حمله
دیگر در مارچ سال  ۲۰۱۵به منطقه سرمین در ولسوالی
ادلب صورت گرفــت .در این گزارش ها همچنین گروه
داعش هم به دلیل استفاده از گاز خردل مقصر شناخته
شده است( .بی بی سی)

نامــزد جمهوریخواهــان در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا به میشل اوباما،
بانوی اول این کشور حمله کرده و گفته،
میشل اوباما صالحیت هیالری کلینتون
برای ریاست جمهوری را زیر سؤال برده
است .میشــل اوباما ،بانوی اول آمریکا و
از حامیان سرســخت هیالری کلینتون،
نامزد دمکراتها در انتخابات ریاســت
جمهوری بارها در سخنرانیهای خود به
نامزد جمهوریخواهان تاخته است.
او اظهارات دونالــد ترامپ در مورد آزار
جنسی زنان را مورد انتقاد قرار داده ،او
را به شووینیسم متهم کرده ،به سخنان
او در مورد معلوالن تاخته و کارزار نفرتی
کــه راه انداخته را به بــاد انتقاد گرفته
است .میشل اوباما بارها در سخنرانیهای

خود به نامــزد جمهوریخواهان برای
جانشــینی باراک اوبامــا حمله کرده
به طوری که یکی از این ســخنرانیها
«تاریخی» قلمداد و تحسین شده است.
اینــک ترامپ واکنش نشــان داده و
مستقیما میشــل اوباما را هدف حمله
قرار داده اســت .ترامــپ جمعه ۲۱
اکتبر در یــک گردهمایی انتخاباتی در
ایالت کارولینای شمالی در مورد خانم
اوباما گفت« :ما توســط بازندگان اداره
میشــویم .اینها جمعــی کودکاند،
بازندهاند .همه آن چه آنها میخواهند
انجــام دهند رقابت انتخاباتی اســت.
رئيسجمهور همیشــه فقط به دنبال
رقابت انتخاباتی اســت و همسرش نیز
دقیقا همین طور است( ».دویچه وله)

فرگوسن :رونالدو خودش باعث
پیشرفتش شد

سرمربی سابق منچســتریونایتد معتقد است که نقش
چندانی در پیشــرفت کریســتیانو رونالدو در این تیم
نداشته است.
بــه نقل از دیلــی میل ،کریســتیانو رونالــدو که در
منچستریونایتد شاگرد سر آلکس فرگوسن بود ،توانست
با پیشــرفتی که در این تیم داشــت تبدیل به یکی از
بهترین بازیکنان نسل خودش شود.
فرگوسن که در آلمان به ســر میبرد معتقد است نقش
چندانی در پیشــرفت رونالدو نداشته و این خود او بوده
که توانسته در فوتبال پیشرفت کند و به بازیکن بزرگی
تبدیل شود.
او درباره پیشــرفت کریستیانو رونالدو یکی از شاگردان

خود گفت :رونالدو مثال خوبی از کسی است که خودش
را ســاخت و باعث پیشرفت خودش شد .برای من آسان
است که بگویم بله من باعث پیشرفت رونالدو شدم ولی
حقیقت این طور نیســت .خیلی از مربیان ممکن است
بگویند که من این بازیکــن را پرورش دادم و به او پر و
بال دادم ولی این خود رونالدو بود که باعث پیشــرفتش
شد .ما فقط ابزار الزم برای موفقیت را در اختیار او قرار
دادیم .تمرینهای مداوم او و مسئولیتپذیری فوقالعاده
رونالدو بینظیر بــود .کمتر بازیکنی اســت که چنین
مسئولیتپذیری داشته باشد .او بازیکن فوقالعادهای بود
و توانست خودش را به جایگاه نخست برساند و بهترین
بازیکن جهان شود.

ایکاردی باز هم به تیم ملی ارجنتین
دعوت نشد

مهاجم پرحاشــیه اینتر بار دیگر فرصت بازی برای تیم
ملی کشورش را از دست داد.
داســتان نادیده گرفته شــدن مائورو ایکاردی توسط
ســرمربیان تیم ملی ارجنتین همچنان ادامه دارد چرا
که نام او در فهرســت تازه منتشر شــده از ملیپوشان
ارجنتین برای بازیهای انتخابی جام جهانی  2018در ماه
نوامبر دیده نمیشــود .بازی بعدی ارجنتین در مرحله
انتخابی جام جهانــی  ،2018در خانه رقیب دیرینه یعنی
برازیل اســت و مردان بائوسا پس از آن یک بازی سخت
دیگر برابر کلمبیا دارند که بائوسا برای هیچ یک از این دو
بازی به ایکاردی اعتماد نکرده است .ایکاردی در فصول
اخیر یکی از بهترین مهاجمان ســری  Aبوده اما با این

وجود نتوانسته نظر سرمربیان آلبیسلسته را جلب کند،
اتفاقی که ســبب شده فرضیاتی درباره وجود دستهای
پشــت پرده از جمله مافیای لیونل مسی برای ممانعت از
ورود کاپیتان نراتزوری شــکل بگیرد .ایکاردی در فصل
جاری ســری  ،Aهشــت بازی برای اینتر انجام داده و
شش گل هم زده اســت هرچند او این اواخر با ماجرای
درگیری شــدیدش با هواداران ،دردسرهای زیادی برای
آبیومشکیپوشان به وجود آورده است.
در حالی که بائوســا ایکاردی را نادیده گرفته ،بازیکنان
زیادی از سری  Aبه اردوی آلبیسلسته احضار شدهاند
که آنها گونســالو ایگواین و پائولو دیلباال از یوونتوس،
لوکاس بیلیا کاپیتان التزیو و اور بانگار از اینتر هستند.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی سیانان گروه تروریستی
«دولت اسالمی»  ۲۸۴نفر را در حوالی موصل به قتل رسانده
است .پیکرهای کشتهشدگان با بلدوزر در یک گور جمعی
دفن شدهاند .شبکه خبری سی ان ان روز شنبه با استناد
به سرویسهای اطالعاتی آمریکا گزارش داد که جنگجویان
داعش  ۲۸۴مرد و نوجوان پسر از روستاهای نزدیک موصل
را در سه نوبت به قتل رساندهاند.
گروه افراطگرای اسالمی که هنوز شهر موصل را در کنترل
خود دارد ،پیشتر از کشتهشدگان به عنوان «سپر انسانی»
اســتفاده کرده بود .این جنایــت در محوطه مکتب عالی
کشــاورزی موصل رخ داده و پیکرهای قربانیان توســط
بلدوزر در یک گور جمعی دفنشدهاند .شبکه خبری العالم
مینویسد که حدود  ۱۵۰تن از این افراد غروب پنجشنبه به
قتل رســیدهاند .به گزارش العالم «سن  ۶۱تن از آنان از ۱۴
سال تجاوز نمی كرد( ».دویچه وله)

وزیر دفاع آمریکا برای
ارزیابی عملیات موصل
وارد عراق شد

اشــتون کارتر ،وزیر دفاع آمریکا ،برای
ارزیابی عملیــات بازپس گیری موصل از
گروه موسوم به دولت اسالمی(داعش) که
کمتر از یک هفته پیش آغاز شد به بغداد
سفر کرده است.
انتظار میرود وزیر دفاع آمریکا در جریان
این ســفر با حیدرعبادی ،نخست وزیر
دیدار و گفتگو کند.
ارتش عــراق از ورود به شــهر بغدیدا
( حمدانیــه) ،کــه اکثر جمعیــت آن را
مسیحیان تشــکیل می دهند ،خبر داده
است .این شــهر در سال  ۲۰۱۴به تصرف
داعش در آمد .نبــرد برای بیرون راندن
نیروهــای داعش از شــهر موصل وارد

ششمین روز خود شده است.
گزارش شده که نیروهای ارتش عراق در
این درگیریها با مقاومت شدید نیروهای
داعش مواجه شدهاند.
یک خبرنگار بیبیسی که همراه سربازان
عراقی در جنوب موصل است گفته است
که نیروهای گروه داعــش با بمبگذاران
انتحاری ،نیروهای ارتــش را هدف قرار
میدهند .او گفته است داعش ،موترهای
بمبگذاری شده را با سرعت باال به سوی
خطوط نیروهــای دولتی میراند و آنها را
منفجر میکند .در مقابل نیروهای دولتی
عراق از موشــک هدایتشونده ضدتانک
استفاده میکنند( .بی بی سی)

مرگ ۳هزار ایرانی در
 ۳سال بر اثر مسمومیت
با گاز

دبیر ستاد مرکزی اطالعرســانی داروها و سموم سازمان
غذا و دارو از مرگ خاموش بیش از ۳هزار تن از شهروندان
ایران بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن بین سالهای
 ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۳خبر داد .یســنا بهمنش ،دبیر ستاد مرکزی
اطالعرسانی داروها و سموم ایران ،از مرگ سه هزار تن در
سه سال بر اثر مسمومیت با گاز خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از ایفدونا ،بهمنش گفت ،بین سالهای
 ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۳حدود ســههزار نفر در ایران جان خود را بر
اثر مسمومیت با گاز از دست دادند .به گفته او ،در پنج ماه
نخست ســال جاری ( )۱۳۹۵نیز  ۱۹۳مورد یعنی  ۹درصد
مرگ ناشی از منوکســید کربن از سازمان پزشکی قانونی
ایران به اطالع ســتاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم
رسیده است و این تعداد نســبت به مدت مشابه در سال
گذشته ( ۱۴۱نفر) رشد  ۳۷درصدی داشته است.
دبیر ســتاد مرکزی اطالعرســانی داروها و سموم ایران
میگوید ،با «اهمیت دادن به ایمنی اســتفاده از وســایل
گازسوز ،وسایل گرمایشی و وســایلی که سوخت فسیلی
همچون تیل و پطرول در آنها استفاده میشود» میتوان
از این اتفاق پیشگیری کرد .او مسمومیت با گاز منوکسید
کربــن را از مرگبارتریــن انواع مســمومیتها خواند که
میتواند به مرگ خاموش منتهی شده و فردی که به خواب
رفته است را آرام آرام بکشد( .دویچه وله)

استفاده از تکنولوژی

سه بعدی در داوری برای
اولین بار در جام جهانی
جمناستیک

مســابقات جام جهانی( FIG 2018فدراســیون جهانی
جمناســتیک) در توکیو اولین مسابقات بینالمللی خواهد
بود که از تکنولوژی سه بعدی در آن برای کمک به داوران
استفاده خواهد شد.
به نقل از سایت  ،،Inside the gamesمورنیاری واتانابه
رییس فدراسیون جهانی جمناستیک اعالم کرد که سیستم
ســه بعدی برای کمک به داوران در بازیهای جام جهانی
جمناســتیک برای اولین بار رونمایی میشود .این سیستم
حســگرهای لیزری دارد و میتواند حرکات ژیمناستها را
به خوبی نشان دهد.
تکنولوژی ســه بعدی توســط کمپانی جاپانیی فوجیتسو
ساخته شده است .این تکنولوژی در امتیازدهی به داوران
کمک میکند.
تکنولوژی سه بعدی قرار نیست که جایگزین داوران شود و
تنها در مواقعی که امتیازدهی سخت میشود به داور کمک
خواهد کرد.
رییس فدراسیون جمناستیک در این باره گفت :میخواهیم
از تکنولوژی اســتفاده کنیم تا افراد بیشتری جمناستیک
ل حاضر بســیاری از افراد سیســتم
را بفهمند ،زیرا در حا 
جمناستیک را نمیدانند .با کمک این تکنولوژی میتوانیم
عدالت را در جمناســتیک افزایش دهیــم .ما باید داوری
درست را حمایت کنیم.

سیمئونه :سویا میتواند
قهرمان اللیگا شود

ســرمربی اتلتیکومادرید ،ســویا را یکی از شــانس های
قهرمانی در اللیگا می داند.
به نقل از آس ،اتلتیکومادرید یکشنبه در هفته نهم اللیگا
برابر ســویا قرار میگیرد .دیگو پابلو سیمئونه در نشست
خبری پیش از بازی گفت :سویا نسبت به گذشته تغییرات
زیادی داشته اســت .بازیکنان جدیدی به این تیم آمدهاند
و برخی از آنها این باشــگاه را ترک کردند .نحوه بازی شان
تغییر یافته اســت .آنها پیشرفت کردند و جنگندهتر بازی
میکنند .با حضور ســرمربی جدید (خورخه ســامپائولی)
شجاعانهتر بازی میکنند و هنگام از دست دادن توپ پرس
را در دســتور کار خود قرار می دهند .این خصوصیات در
مجموع از سویا تیمی خطرناک میسازد .در لیگ قهرمانان
اروپا خیلی خوب ظاهر شدند و در اللیگا قدرتمند هستند.
ســرمربی اتلتیکومادرید درباره روش بازی تیمش اظهار
کــرد :نحوه بازی تیم به بازیکنانی کــه در اختیار دارم باز
میگردد و به یک روش خاص بســنده نمیکنم .همیشه به
دنبال بهترین بازیکنان برای دیدار پیش رو هستم .در حال
حاضر انتخاب سخت شــده چون سطح بازیکنان باال رفته
و ممکن اســت در انتخاب بازیکن اشتباهی رخ دهد .همه
آنها خیلی خوب هستند .سیمئونه درباره چهار تیم ابتدایی
جدول گفت :سویا همچون ما ،بارســلونا و رئال مادرید از
شــانس قهرمانی برخوردار است و میتواند با دو تیم بزرگ
مادرید و بارسا رقابت کند .سویا همیشه در حال پیشرفت
اســت و عناوین زیادی را کسب کرده است .این تیم خیلی
خوب رقابت می کند.

روسیه آماده لغو روادید برای
شهروندان ایرانی میشود
سفارت ایران در مسکو میگوید ،روسیه
در صــدد اقداماتی برای لغــو ویزا برای
شــهروندان ایرانی اســت .آژانس دولتی
توریسم روسیه اعالم کرد که ایران از جمله
 ۲۰کشوری است که شهروندانش بیشتر از
همه به روسیه سفر میکنند.
بخش دیپلماسی سفارت ایران در مسکو
اعالم کرد که روسیه آماده لغو روادید برای
شهروندان ایرانی میشود.
به گزارش ایســنا ،رئيــس آژانس دولتی
توریسم روسیه گفته است که روسیه کار
بر روی مراحل لغو صدور ویزا برای ایران و
هند را آغاز کرده است.
ایسنا به نقل از بخش دیپلماسی رسانهای

ســفارت ایران در مسکو نوشت که اولگ
ســافونوف ،رئیس آژانس دولتی توریسم
روسیه از اقداماتی فوری در این زمینه خبر
داده است.
او گفت ،روســیه اقدامات فوریتری را در
راستای لغو و تسهیل ویزا اتخاذ خواهد کرد
و آماده افزایش تعداد گردشگران ایرانی و
هندی به روسیه است.
به گزارش ایسنا ،سافونوف ایران را یکی از
امنترین کشورها برای شهروندان روسیه
خوانده است .آژانس دولتی توریسم روسیه
اعالم کرده اســت که ایــران در زمره ۲۰
کشوری است که گردشگرانشان بیشتر از
همه به روسیه سفر میکنند( .دویچه وله)

ژکو :توتی یکی از پنج بازیکن برتر
تاریخ است

همتیمی بوسنیایی فرانچســکو توتی به تمجید از این
بازیکن پرداخت و او را یکــی از پنج بازیکن برتر تاریخ
معرفی کرد.
به نقل از فوتبال ایتالیــا ،رم امروز باید در لیگ ایتالیا و
در هفته نهم این رقابت هــا برابر پالرمو به میدان برود.
رمی ها که این هفته نیز در لیگ اروپا برابر حریفشــان
به تساوی رسیدند ،هفته گذشته پیروزی ارزشمندی در
این رقابت ها کسب کردند و توانستند ناپولی را در خانه
خودش شکست بدهند .ادین ژکو با تمجید از فرانچسکو
توتی قبل از بازی با پالرمو گفت :اینکه در دوران فوتبالم

فرصت بازی در کنار توتی و فرصت گل زدن از روی پاس
های گل او را پیدا کردم ،خیلی عالی و باورنکردنی است.
افتخار می کنم در کنار توتی هستم .یادم می آید وقتی
بچه بودم ،توتی در رم بازی می کرد .آن زمان لیگ ایتالیا
بهترین لیگ جهان بــود و بازیکنان بزرگی در این لیگ
بودند .آن زمانها بازی توتــی را دنبال می کردم و فکر
نمی کردم روزی در کنار او بازی کنم .وقتی پیشنهاد رم
به دست من رسید ،خیلی خوشحال شدم .رم را با توتی
می شناختم و اولین چیزی که به ذهنم رسید ،این بود که
قرار است در کنار توتی فوتبال بازی کنم.

سبقت نیمار از مسی و رونالدو

مهاجم برازیلی آبیواناریها از فوقســتارههای دو تیم
بارسلونا و رئال مادرید سبقت گرفت.
نیمار که پس از قهرمانــی با برازیل در بازیهای المپیک
 2016ریو ،در بازگشــت به تیم باشــگاهیاش در تمامی
بازیهای بارسلونا حضور داشــته ،بیشتر از هر بازیکن
دیگــری حتی لیونل مســی و کریســتیانو رونالدو در
رقابتهای این فصل مسابقات اللیگا رویش خطا صورت
گرفته است.
در هشــت بــازی اللیگایــی کــه نیمــار در ترکیب
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خطا انجام شده است و این یعنی بیشترین خطای صورت
گرفته روی یک بازیکن در فصل جاری لیگ دســته اول
فوتبال باشگاهی اسپانیا .بر این اساس بهطور میانگین در
هر بازی روی نیمار  5.3خطا صورت گرفته است.
البته با توجه به بازی نمایشــی که نیمــار از خود ارائه
میدهد ،احتمال صورت گرفتن خطا روی وی افزایش پیدا
میکند.
نیمار روز جمعه قرارداد جدیدی را با باشــگاه بارسلونا به
امضا رســاند و خود را تا سال  2021به این تیم اسپانیایی
متعهد کرد.

جایگاه دی بوئر هنوز در خطر است!

با وجود برد  0-1در مقابل ساوتهمپتون ،جایگاه دی بوئر
بر روی نیمکت اینتر هنوز محکم نشــده است و احتمال
اخراج وی در صورت عدم نتیجه گیری وجود دارد.
طبق گفته های توتو اســپورت ،پیروزی در لیگ اروپا به
اندازه کافی باشگاه را برای حفظ او متقاعد نکرده است.
رودی گارســیا ،پراندلی و کاپلو از لیســت اینتر برای
جایگزینی احتمالی دی بوئر خارج شده اند و محتمل ترین
گزینه ،ماندورلینی می باشد .مربی سابق آتالنتا و ورونا،
سابق بازیگری در اینتر را هم در کارنامه دارد .مانند دی

بوئر او نیز به سیستم  3-3-4عالقه دارد ،اما نکته مثبت
او نسبت به دی بوئر آشــنایی با سری آ می باشد و مهم
تر از همه اینکه او آماده پذیرش قرارداد کوتاه مدت می
باشد .گزینه های دیگری هم وجود دارد ،مانند فرانچسکو
گویدولین که به تازگی از سوانســی اخراج شده است یا
پیولی مربی سابق التزیو و حتی بازگرداندن لئوناردو.
لئوناردو ســابقه نجات اینتر پس از دوران بسیار بد اینتر
در زمان بنیتز را دارد و در حال حاضر در ایتالیا به عنوان
کارشناس فوتبال فعالیت می کند.

