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October 25 ,2016

ستاد مبارزاتی ترامپ:

عقب هستیم اما مایوس نمی شویم

در حالی کــه  ۱۶روز به انتخابات ریاســت
جمهوری آمریکا باقی مانده ســتاد مبارزات
انتخاباتی دونالــد ترامپ اذعان کرده که او از
رقیب دمکرات خود عقب است.
کلیان کانــوی مدیر ســتاد انتخاباتی آقای
ترامپ نامزد حــزب جمهوری خواه گفت« :ما

عقب هستیم .خانم کلینتون برتری هایی دارد.
اما مایوس نمی شویم .می دانیم که می توانیم
برنده انتخابات شویم».
آقای ترامپ که همــواره با اعتماد زیاد درباره
آینده اش در انتخابات حرف می زند روز جمعه
در اظهار نظری نادر احتمال شکست را مطرح

دولت چین :در باره یک
میلیون مقام دولتی در
سه سال گذشته به ظن
فساد تحقیق شده است

دولت چین میگوید که طی ســه سال گذشته بیش از
یک میلیون نفر از مقامات این کشور به ظن فساد تحت
تحقیق قرار گرفتهاند .بیش از  ۴۰۰نفر دیگر هم که گفته
می شد از کشور فراری بودند ،در خارج از چین در ارتباط
با فســاد بازداشت شده اند .این آمار زمانی منتشر می
شود که نشست مقامات ارشد حزب کمونیست چین در
پکینگ پشت درهای بسته آغاز شده است .شی جین
پینگ ،رئیس جمهوری چین ســه سال پیش مبارزه با
فساد را در محور سیاست های خود قرار داد .اما برخی
از ناظران می گویند که این سیاســت توسط آقای شی
برای پاکســازی رقبای سیاسی اش استفاده می شود.
او این ادعا را تکذیب کرده اســت .استفان مکدونل،
خبرنگار بی بی سی در پکینگ می گوید که این پلنوم
مخفی تغییرات در حزب کمونیست را مورد بحث قرار
می دهد .خبرنگار ما مــی افزاید که برخی تحلیلگران
هشــدار می دهند که برخی از تغییرات در نظر گرفته
شده می تواند اختیارات بیش از حد به آقای شی بدهد.
کسانی که در چهارچوب برنامه مبارزه با فساد بازداشت
و زندانی شــده اند از مقامات رده پایین تا سطح وزرا،
همچنین تاجران و کارکنان رسانه ها را در بر می گیرد.
دولت می گوید که بسیاری از افراد مظنون به فساد در
کنار ارتکاب جرم های دیگر در رشــوه خواری و سوء
استفاده از مقام گنهکار شناخته شده اند( .بی بی سی)

کرده بود.
نظرســنجی های تازه حاکیســت که خانم
کلینتون در ســطح ملی و در مجموع ایالت
هایی که در انتخابات سرنوشــت ساز خواهند
بود فاصله قابل توجهی از رقیب دارد .ســتاد
مبارزات خانم کلینتــون پیش بینی کرده که
ایــن انتخابات از نظر مشــارکت «بزرگترین
انتخابات در تاریخ آمریکا باشد».
نظرســنجی در ایالت هایی مثل یوتا و آریزونا
که به طور سنتی به جمهوری خواهان رای می
دهند نشان می دهد که این ایالت ها می تواند
برای اولین بار پس از چند دهه نصیب دمکرات
ها شود.
این تغییر در نقشــه انتخاباتی آمریکا باعث
شــده اردوی مبارزاتی خانم کلینتون با تغییر
استراتژی پول بیشــتری در این ایاالت خرج
کند تا شــاید دمکرات هایی که برای کسب
کرسی های سنا و مجلس نمایندگان رقابت می
کنند شانس بهتری داشته باشند( .بی بی سی)

خليفه بن حمد آل ثانی
امیر پیشین قطر درگذشت

دربار قطر اعالم کرده که شــیخ خلیفه
بن حمد آل ثانی ،امیر پیشین این کشور
روز یکشــنبه ۲۳ ،اکتبر در  ۸۴سالگی
درگذشت.
تمیــم بن حمد آل ثانی ،نــوه او و امیر
فعلی در پی درگذشــت پدربزرگش سه
روز عزای عمومی در کشور اعالم کرده
است.
پس از اعالم خبر درگذشت او ،تلویزیون
برنامههای عادی خــود را متوقف و تا
ســاعات پایانی شب قرائت قرآن پخش
کرد.
خلیفه بــن حمد آل ثانی که از ســال
 ۱۹۷۲قدرت را در اختیار داشت ،زمانی
که در ســال  ۱۹۹۵در خارج از کشور به

سر میبرد در کودتایی بدون خونریزی
توسط پسرش برکنار شد.
او تا ســال  ۲۰۰۴در سوئیس و امارات
متحده عربی در تبعید به سر برد.
شیخ خلیفه یک سال پس از استقالل
قطر از بریتانیا ،در ســال  ۱۹۷۲با کنار
گذاشتن پسرعمویش حکمران قطر شد.
او پیش از آن جانشــین امیر و نخست
وزیر این کشور بود.
او در طول  ۲۳سال حکمرانی با استفاده
از درآمد سرشــار نفتی دست به مدرن
کردن قطر زد و این کشور را به یکی از
ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل
کرد؛ روندی که با قدرت گرفتن پسر و
نوهاش نیز ادامه یافت( .بی بی سی)

فهرست سوم نامزدهای توپ طال
اعالم شد

فرانس فوتبال که قرار اســت در سال جاری با بازگشت
به روند پیشین خود بهترین بازیکن سال را انتخاب کند،
اکنون نام  ۱۵نامزد برای کســب توپ طال را اعالم کرده
است .با نزدیک شدن به پایان سال  ۲۰۱۶میالدی ،مجله
فرانس فوتبال اسامی نامزدهای اولیه کسب توپ طالی
فوتبال جهان را اعالم کرد.
بنابر اعالم فرانس فوتبال ،اسامی نامزدهای اولیه کسب
توپ طالی  ۲۰۱۶به شرح زیر است:
کریستیانو رونالدو (پرتگال -رئال مادرید)
گرت بیل (ولز  -رئال مادرید)
پیر امریک اوبامیانگ (گابن  -بوروسیا دورتموند)
سرخیو آگوئرو (ارجنتین  -منچسترسیتی)
جانلوییجی بوفون (ایتالیا -یوونتوس)
آنتوان گریزمان (فرانسه -اتلتیکومادرید)

دیگو گودین (اروگوئه  -اتلتیکومادرید)
گونسالو ایگواین (ارجنتین  -یوونتوس)
پائولو دیباال (ارجنتین -یوونتوس)
کوین دی بروین (بلجیم -منچسترسیتی)
زالتان ایبراهیموویچ (سویدن  -منچستریونایتد)
کوکه (اسپانیا  -اتلتیکومادرید)
تونی کروس (آلمان  -رئال مادرید)
آندرس اینیستا (اسپانیا  -بارسلونا)
روبرت لواندوفسکی (پولند  -بایرن مونیخ)
مراســم بهترین های فوتبال جهــان  ۱۱جنوری برگزار
خواهد شــد و اینبار دیگر قرار نیست مربیان و کاپیتان
های تیم های ملی در رای گیری توپ طال شــرکت کنند
و تنها روزنامهنــگاران ،بهترین بازیکن جهان را انتخاب
خواهند کرد.

واکنش رسانههای آلمان
به سخنان روحانی درباره
انتخابات آمریکا

سخنان رئیس جمهور ایران که گفته است انتخابات آمریکا
انتخاب بین «بد و بدتر» است ،در رسانههای مختلف جهان،
از جمله آلمان ،بازتاب پیدا کرد .برخی رسانهها به مقایسه
شیوه انتخابات در ایران و آمریکا پرداختند.
نحوه رقابت دو نامزد ریاســت جمهــوری آمریکا به گفته
بسیاری از ناظران سیاســی بینالمللی به لحاظ نازل بودن
ســطح آن در نوع خود ســابقه ندارد .روز یکشنبه حسن
روحانی ،رئیس جمهوری ایران نیز در بخشی از سخنرانیاش
در اراک به مناظرههای انتخاباتی هیالری کلینتون و دونالد
ت و جمهوریخواه ،اشاره
ترامپ ،نامزدهای دو حزب دمکرا 
کرد و آن را به شــدت مورد انتقاد قــرار داد .او گفت« :در
این کشور اخالق نیست ،می بینیم چه وضعی پیدا کردهاند،
مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری را دیدید؛ نحوه حرف
زدنشان و نحوه سخن گفتنشــان را همه دیدند ».حسن
روحانی همچنین به گفتوگویی در سازمان ملل اشاره کرد
و گفت« :در ســازمان ملل متحد یکی از رهبران کشورها
از من پرســید از این دو (ترامپ و کلینتون) کدام بهترند،
گفتــم بد را بر بدتر ترجیح دهم یا بدتر را بر بد؟ نگاه کنید
نحوه حرف زدنشان ،نحوه اتهام زدنهایشان ،نحوه استهزا
و مسخره کردنشان را ».اگرچه بسیاری از رسانههای جهان
با انتقاد رئیس جمهور ایران نســبت به این دور از انتخابات
آمریکا همراهاند ،اما آنجا که روحانی به انتقاد از دمکراسی
و نحوه برگزاری انتخابــات در آمریکا میپردازد ،نوک تیز
انتقاد رسانهها به سوی خود ایران برمیگردد( .دویچه وله)

دزدان دریایی سومالیا
گروهی از ملوانان را
آزاد کردند

دزدان دریایی ســومالیایی گروهی از ملوانان را که نزدیک
به  ۵سال پیش به اســارت گرفته بودند آزاد کردند .یکی
ی گفت که آنها برای زنده
از ملوانان فیلیپینی به بیبیســ 
ماندن مجبــور بودند موش بخورند .آرنل بالبرو گفت که در
ماههای آخر اسارت مانند «مردههای متحرک» شده بودند
زیرا آب آشامیدنی بسیار کمی در اختیارشان قرار داشت.
بر اســاس گزارشها ،این گروه روز شنبه  ۲۲اکتبر و پس از
پرداخت باج آزاد شدند .مبلغ پرداخت شده هنوز مشخص
نشده است .این گروه در سال  ۲۰۱۲سوار بر کشتی خود در
آبهای جنوب جزایر سیشل در اقیانوس هند ربوده و حدود
یک سال بعد به سومالیا منتقل شده بودند.
این ملوانان از اتباع چین ،فیلیپین ،کامبوج ،اندونزیا ،ویتنام
و تایوان هســتند .بر اساس گزارشها ،یکی از آنها در حین
گروگانگیری کشته شد .یک سال بعد کشتی آنها غرق شد
و خدمه آن به سومالیا منتقل شدند .سپس دو ملوان دیگر
در اثر بیماری جان خود را از دســت دادند .آقای بالبرو در
مورد رفتار دزدان دریایی به بیبیســی گفت« :آنها به ما
مقدار کمی آب میدادند و ما مجبور بودیم موش بخوریم...
بله خودمان موشهــا را در جنگل میپختیم .هرچیزی که
گیرمان میآمد میخوردیم .وقتی گرسنه هستید هر چیزی
میخورید( ».بی بی سی)

نیمار بازیکنی که بیشترین
خطا رویش انجام شده است

در فصل جاری و در لیگ فوتبال اسپانیا ،بیشترین خطا روی
نیمار ،مهاجم بارسلونا انجام شده است.
به نقل از آس ،شنبه هفته جاری در دیدار والنسیا و بارسلونا
هنگامی که انســو پرس ،روی آندرس اینیستا خطا کرد،
لوییس انریکه (ســرمربی بارسلونا) به این موضوع واکنش
نشــان داد و گفت :خطای واضحی بود اما داور به بازیکن
حریف کارت زرد نشــان نداد .اینیستا به خاطر این خطا از
بازی بیرون رفت و تا دو مــاه نمیتواند تیمش را همراهی
کند.
هفت ه گذشــته نیز در دیدار بارسا و منچسترسیتی ،سیلوا
خطای بــدی را روی جراد پیکه انجــام داد .با وجود این
اتفاقات ،باشگاه بارسلونا هنوز نسبت به این اتفاقات به طور
رسمی اعتراض نکرده است.
کاتاالنها احســاس می کنند بازیکنــان تیم های حریف
برابرشان با خشــونت بازی میکنند .آمار نیز این موضوع
را ثابت میکند .نیمار بازیکنی است که در اللیگا بیشترین
خطا رویش انجام شده است .او در هفت بازی که به میدان
رفته اســت ،بازیکنان حریف  35خطا روی او انجام دادند.
یعنی در هر بازی پنج خطا .متوقف کردن نیمار سخت است
چون او بهترین دریبلزن اللیگاســت و تاکنون  68دریبل
موفق را به ثبت رســانده است .آبیاناریها در  9بازی این
فصل با  146خطا روبرو شــدند .یعنــی تقریبا در هر بازی
 16.2خطا .از طرفی اتلتیکومادرید با میانگین  12.62و رئال
مادرید  13.62فاصله زیادی با آبیاناریها دارند.

بدترین شروع
اتلتیکو مادرید با سیمئونه

چهار تیم حاضر در اللیگا در طول یک هفت ه در صدر جدول
قرار گرفتند.به نقل از مارکا ،اتلتیکومادرید در آغاز هفته
به عنوان صدرنشین اللیگا شناخته شد اما با پیروزی سه
بر دو بارسلونا برابر والنسیا ،جایگاه خود را از دست داد و
تیم کاتاالنی در جایگاه نخست قرار گرفت .شاگردان دیگو
سیمئونه یکشنبه میتوانســتند دوباره به صدر برگردند
اما با شکســت برابر سویا در ورزشــگاه رامون سانچس
پیســخوان ،این اتفاق نیفتاد و سویا به جای بارسلونا در
صدر قرار گرفت .دیدار پایانی روز یکشــنبه بین دو تیم
رئال مادرید و اتلتیک بیلبائو میتوانست شرایط جدول را

اشــتون کارتر ،وزیر دفــاع آمریکا از
هماهنگی زمانی بــرای حمله به موصل و
محاصره رقه خبر داده اســت .نیروهای
ائتالف در هفته اخیر بیشــترین حمالت
هوایی را به مواضــع «داعش» در موصل
انجام دادهاند.
اشتون کارتر ،وزیر دفاع آمریکا ،خواهان
منزویســازی و محاصره هر چه سریعتر
شهر رقه در سوریه شد .رقه بعد از موصل
در عراق آخرین پایگاه عمده گروه موسوم
داعش به شمار میآید.
کارتر که روز دوشنبه در اقلیم کردستان
کردستان عراق با رسانهها سخن میگفت،
از همکاری با متحدان در ائتالف ضدداعش

خبر داد و گفت« :محاصره و اعمال فشار
بر داعش در رقه با پیشــروی عملیات در
موصل همزمان میشود» .کارتر افزود که
فکــر و برنامههایی در این زمینه از مدتی
قبل مطرح بوده است.
وقتی که موصل سقوط کند ،رقه به یگانه
پایگاه اصلی داعش در منطقه بدل خواهد
شد.
نیروهــای دولت مرکزی عــراق همراه با
پیشــمرگههای کرد و نیروهای شیعه با
پشتیبانی هوایی آمریکا و سایر کشورهای
عضــو ائتالف از روز  ۱۷اکتبر مشــغول
حمله به موصل برای آزادسازی این شهر
هستند( .دویچه وله)

نخست وزیر هنگری:

ما باید مرزها را در برابر
مهاجرت مسدود کنیم

ویکتور اوربان ،نخســت وزیر راستگرای
هنگری در مراسمی به مناسبت اعتراضات
ضد کمونیستی سال  ۱۹۵۶گفت که کشور
او باید در مقابل «شــوروی سازی» اروپا
بایستد و از مرزهایش در برابر موج بزرگ
پناهجویان دفاع کند.
اوربان که منتقــد اتحادیه اروپا و یکی از
مخالفان سرســخت موج بزرگ مهاجرت
به اروپا اســت ،روز یکشنبه ۲۳ ،اکتوبر،
گفت که آزادی در اروپا به «دولت -ملت»
و سنت های مســیحی وابسته است .او
گفت« :کســانی که آزادی خود را دوست
دارند ،باید بروکســل (اتحادیه اروپا) را
از «شــوروی ســازی» دور نگهدارند؛ از
کسانی که می خواهند به ما بگویند کنار
چه کسانی باید در کشورهای خود زندگی

کنیم» .این ســخنان اوربان با تشویق و
هیجان چندین هزار تن از حاضرین روبرو
شد.
نخست وزیر هنگری گفت« :ما می خواهیم
تا یک دولت اروپایی باشیم نه یک ملیت
در داخل اروپا».
در ســوی دیگــر ،چند صــد تن از
معترضان و مخالفان اوربان با اشــپالق
با ســخنان اوربان مخالفــت کردند و
نهایتا درگیری بین مخالفان و هواداران
اوربان درگرفت.
الزســو بارتا ،یکی از هواداران اوربان در
حالی که پرچم هنگری را در دست داشت،
به خبرگزاری رویترز گفت« :ما تا وقتی که
این چپی های طردشده وجود دارند ،نمی
توانیم آزادی ایجاد کنیم»( .دویچه وله)

شطرنج باز یازده ساله هندی
جوانترین استاد بزرگ جهان میشود

ل حاضر جوانترین
نوجوان یازده ســاله هندی که در حا 
استاد بینالمللی شطرنج اســت فاصله چندانی تا مقام
ن ترتیب نوجوان یازده
استاد بزرگی شطرنج ندارد .به ای 
ساله هندی رکورد جوانترین استاد بزرگ تاریخ شطرنج
را میشــکند.به نقل از گاردین ،رامشبابو پراگ ناناندها،
نوجوان یازده ســاله هندی اهل شهر چنای ،به زودی به
ن ترتیب رکورد سرگئی
مقام استاد بزرگی میرسد و بهای 
کارجاکین که تنها فردی اســت که پیش از نوجوانی به
مقام استاد بزرگی رسیده است را می شکند .کارجاکین
روس در سن  12سال و هفت ماهگی به مقام استاد بزرگی
رسیده اســت .ماگنوس کارلسن ناروژی نیز در رتبه دوم
قرار دارد و در سن  13سال و چهار ماهگی به استاد بزرگی

رسیده است .رامشبابو از پنج سالگی شروع به یادگیری
شطرنج کرده اســت و خیلی زود در این رشته پیشرفت
کرده اســت .او در ســال  2013قهرمان زیر هشت سال
جهان شد و سال گذشــته به مقام قهرمانی زیر  10سال
جهان رســید .او در رده زیر  12سال رتبه اول جهان در
مسابقات قهرمانی جهان باتومی را کسب کرد .او در سن
 10سال و دو ماهگی عنوان استاد بین المللی را کسب کرد
و رکورد کارجاکین را با بیش از یک سال اختالف شکست.
کارجاکین در سن یازده سال و یازده ماگی به عنوان استاد
بینالمللی رسید .کارلسن این مقام را  12سالگی به دست
آورد .کارجاکین و کارلسن هر دو در کمتر از یک سال از
استاد بینالمللی به استاد بزرگ ارتقا پیدا کردند.

گواردیوال شاگردانش را  50دقیقه
حبس کرد

چهار صدرنشین در اللیگا تنها
در یک هفته

ل مادرید تادقیقه  81برابر مهمانش متوقف
تغییر بدهد .رئا 
شــده بود اما آلوارو موراتا در دقیقه  82گل پیروزی را به
ثمر رساند و با کسب  21امتیاز در صدر جای گرفت .بهاین
ترتیب در عرض یک هفته ،چهار تیم صدر جدول را تجربه
کردند .اکنون جدول اللیگا در این شرایط قرار دارد:
ل مادرید  21امتیاز
رئا 
سویا  20امتیاز
بارسلونا  19امتیاز
ویارئال  18امتیاز
اتلتیکومادرید  18امتیاز

کارتر :حمله به موصل با حمله
به رقه هماهنگ میشود

تیم تحت هدایت دیگو ســیمئونه در این فصل تا هفته نهم
بدترین آمار خود را در چهار فصل اخیر به ثبت رســانده
ت در اللیگا خیلی نزدیک است و
است.به نقل از آس ،رقاب 
تیمهای اول تا ششم ،اختالف امتیاز زیادی ندارند .به همین
خاطر تیمها بیشتر تحت فشار هستند.
اتلتیکومادرید روز یکشــنبه با شکست یک بر صفر برابر
سویا از صدر جدول به رتبه پنجم سقوط کرد .این نخستین
ت مادریدی ها بود .آن ها همچنین در سه بازی این
شکس 
فصل برابر حریفانشــان متوقف شدند و تنها پنج پیروزی
کسب کردند .قرمز و سیفدپوشان با  18امتیاز پس از رئال
مادرید ،سویا ،بارســلونا و ویارئال ،در جایگاه پنجم قرار
دارنــد .این بدترین آمار به ثبت رســیده اتلتیکو از زمان
حضور ســیمئونه روی نیمکت این تیم است .در ادامه به
عملکرد اتلتیکوی ســیمئونه تا هفت ه نهم اللیگا در چهار
فصل اخیر اشاره میشود.
فصل  25 ،2012 – 12امتیاز
فصل  24 ،2013 – 14امتیاز
فصل  20 ،2014 – 15امتیاز
فصل  19 ،2015 – 16امتیاز

سرمربی اسپانیایی منچسترســیتی بعد از تساوی برابر
ســاوتهمپتون شــاگردان خود را در رختکن حبس کرد
و به ســرزنش کردن آنها پرداخت .به نقل از دیلی میرر،
منچسترسیتی شــروعی توفانی در فصل جدید رقابت
های لیگ برتر انگلیس داشــت و در  6دیدار پیاپی خود
به پیروزی رســید تا نشان بدهد از شانس های اصلی باال
بردن جام است .تیم گواردیوال بعد از شروع توفانی خود به
یکباره افت کرد و در ســه بازی اخیر خود در لیگ جزیره
نتوانسته به پیروزی برسد .در بازیهای اخیر ،یک شکست
و دو تساوی حاصل کار شاگردان این مربی اسپانیایی بوده

اســت؛ همچنانکه این تیم در دو بازی اخیر خود در لیگ
قهرمانان اروپا یک شکســت و یک تســاوی را به دست
آورده اســت .منچسترســیتی در هفته نهم رقابت های
لیگ برتر انگلیس با تساوی یک بر یک برابر ساوتهمپتون
متوقف شد .روزنامه دیلی میرر نوشت پپ گواردیوال از این
تساوی بسیار ناراحت بود و بعد از بازی بازیکنان تیمش را
 50دقیقه در رختکن حبس کرد و به سرزنش آنها پرداخت.
این برای نخســتین بار نیست که گواردیوال با شاگردانش
برخورد تندی می کند .او پیش از این هم خوردن نوشابه و
استفاده از انترنت را در باشگاه ممنوع کرده بود.

