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رئیسجمهوری کوریای جنوبی
مرگ دستیار پوتین در اعضای اوپک بر سر کاهش
آمریکا «حادثه»
عرضه نفت به توافق نرسیدند
به مشاوران خود دستور داد استعفا کنند

پارک گئون هــای ،رئیسجمهوری کوریای
جنوبی به ده مشــاور ارشد خود دستور داده
تا از سمت خود کنارهگیری کنند .درخواست
برای اســتعفای این افراد پس از آن صورت

گزارش شده که چوی سون سیل که هیچ سمت
دولتی ندارد ،در امر سیاســتگذاری دخالت
کرده و به واسطه ارتباطش با رئیسجمهوری،
نفع مالی هم برده است.
طی روزهای گذشته تحقیقات قضایی در این
مورد گسترش یافته و پولیس دفاتر چوی سون
سیل و چند نفر دیگر را بازرسی کرده است.
رئیسجمهــوری کوریای جنوبــی در نطق
تلویزیونی هفته پیش خود از مردم کشورش
به این خاطر عذرخواست؛ اما این عذرخواهی
باعث نشــد تا اتهامهای سوء مدیریت متوجه
او نشــود .قرار است یک تظاهرات بزرگ ضد
دولتی در ســئول ،پایتخــت کوریای جنوبی
برگزار شــود .انتخابات سراســری کوریای
میگیرد که رئیسجمهــوری کوریای جنوبی جنوبی سال آینده برگزار میشود و این مساله
پذیرفت که به یکی از دوســتان خود اجازه به محبوبیت او به شدت لطمه زده است .حزب
داده تــا پیشنویس یکی از ســخنرانیهای مخالف «عدالت» خواهــان کنارهگیری خانم
سیاسیاش را ویرایش کند.
پارک از قدرت شده است( .بی بی سی)

دختران ایزدی نجات
یافته از دست داعش برنده
جایزه ساخاروف شدند

دو خانم ایزدی مدافع حقوق زنان از طرف پارلمان اروپا
مستحق دریافت جایزه ساخاروف اعالم گردیدند .آنان
که تجربه تلخ بردگی جنسی «دولت اسالمی» یا داعش
را در خاطرات خود دارند ،توانسته بودند از چنگ این
گروه فرار کنند.
نادیه مراد و لمیا حجی بشــار که در سال  ۲۰۱۴توسط
گروه تروریستی موسوم به «دولت اسالمی» به اسارت
گرفته شده بودند ،از طرف پارلمان اروپا نامزدان دریافت
جایزه ساخاروف شناخته شدند .اسامی این دو خانم که
باشــندگان یکی از قریه های ایزیدی نشین عراق اند،
توسط مارتین شولتس رئیس پارلمان اتحادیه اروپا پس
از چاشت روز پنج شنبه هفته جاری اعالم گردید.
این دو خانم مدافع حقوق زنــان ایزیدی مدتی را در
اسارت گروه تروریســتی «دولت اسالمی» به سر برده
و جنگجویان این گروه از آنان به عنوان برده جنســی
استفاده کرده بودند.
نادیه مراد در اعالمیه ای در صفحه تویترش ،اهدای این
جایزه را پیام روشنی مبنی بر محکومیت جنایات گروه
تروریستی «دولت اســامی» عنوان کرد .مراد نوشته
است« :این اذعان در خصوص رنج زنان و مردم ایزیدی
یک پیام ژرف برای گروه تروریســتی «دولت اسالمی»
می باشد .این اتفاق جنایات و اعمال غیر انسانی آنان را
محکوم کرده و نشان داد که قربانیانان این گروه مورد
تقدیر جهان آزاد قــرار می گیرند .این همچنان پیامی
برای جهانیان است که اروپا مراقب ارزش ها و کرامت
انسانی می باشد( ».دویچه وله)

هیالری کلینتون :افبیآی
در مورد ایمیلهای جدید تاجیک به زندان به جرم
پیوستن به داعش
توضیح دهد

هیالری کلینتون ،نامزد حزب دموکرات
آمریکا در انتخابات ریاســتجمهوری از
افبیآی (پلیس فدرال آمریکا) خواسته
تا جزئیــات کاملی در بــاره ایمیلهای
جدیدی که ممکن اســت بــه تحقیقات
ل شخصی در
مربوط به استفاده او از ایمی 
دوران وزارت امور خارجه مربوط باشد را
منتشر کند .خانم کلینتون ابراز اطمینان
کرده که تحقیق جدیــد افبیآی از این
ایمیلها ،یافتههای پیشین این سازمان
را که گفته بود خانم کلینتون کاری خالف
قانون نکرده ،نقــض نخواهد کرد .خانم
کلینتون خواهان آن شده که جیمز کومی،
رئیس آفبیآی در باره نامه خود به کنگره
آمریکا توضیح بیشتری دهد.
آقای کومی ،یازده روز قبل از انتخابات ،در

نامهای از کشف ایمیلهای جدیدی خبر
داده و گفته اســت که در ارتباط با یک
پرونده غیرمرتبط ،از وجود این ایمیلها
باخبر شــده اســت .رئیس افبیآی
گفته اســت که هنوز نمیداند محتوای
ایمیلهای به دست آمده اهمیت دارند
یا نه .او گفته اســت در صورتی که این
ایمیلهای جدید ،محتوای طبقهبندی
داشــته باشــند ،پولیس در این مورد
تحقیــق خواهد کرد .در مــاه جوالی
امســال ،پولیس فدرال آمریکا گفت که
خواهان پیگیرد قضایی هیالری کلینتون
به خاطر استفاده از سرور شخصی ایمیل
در دوران حضــورش در وزارت امــور
خارجه برای دریافت اطالعات محرمانه
دولت نخواهد شد( .بی بی سی)

علت آسیبدیدگی از دست دادند و ناچو جایگزین مدافع
پرتگالی شد .در دقیقه  32رونالدو با یک شوت سرکش
دومین گلش را در این بازی به ثمر رساند .نیمه نخست با
نتیجه دو بر یک به پایان رسید.
در نیمه دوم آالوس ســعی داشت گل تساوی را به ثمر
برســاند اما حمالت این تیم تاثیری نداشت .رونالدو نیز
فرصت داشت هت تریک کند اما از موقعیت هایش بهره
نبرد .در دقیقه  67آلوارو موراتا به زمین آمد و کریم بنزما
از میدان خارج شــد .در دقیقه  76داور پنالتی دیگری
به نفع شــاگردان زین الدین زیــدان گرفت اما رونالدو
نتواست ضربهاش را تبدیل به گل کند .در ادامه موراتا با
پاس زیبای مارسلو در موقعیت تک به تک قرار گرفت و
توانست با یک ضربه چیپ برای سومین بار دروازه آالوس
را باز کند .در حالی که تنها سه دقیقه به پایان بازی باقی
مانده بود رونالدو با به ثمر رســاندن سومین گلش هت
تریک کرد .مادرید با کسب سه امتیاز بازی با  24امتیاز
صدرنشین باقی ماند.

سویا حریف اسپورتینگ خیخون نشد

هفته دهم اللیگا شنبه با انجام یک بازی پیگیری شد.
در نخستین دیدار ،سویا برابر اسپورتینگ خیخون قرار
گرفت و برابر میزبانش یک بر یک مساوی شد .در دقایق
نخســت بازی لوسیانو ویتو دروازه خیخون را باز کرد اما
موی گومس در دقیقه  ۲۰گل مســاوی را به ثمر رساند.

بازی در نیمه نخست با نتیجه یک بر یک به پایان رسید و
در نیمه دوم توپی از خط دروازه ها عبور نکرد.
سویا با کســب یک امتیاز این بازی با  ۲۱امتیاز در رتبه
دوم ماند .رئال مادرید با امتیاز مشابه و تفاضل گل بهتر
در صدر جدول قرار دارد.

پیروزی پرگل آرسنال در آغاز هفته دهم
لیگ جزیره

آرســنال در آغاز هفته دهم لیگ برتر با نتیجه  ۴بر یک
توانست ساندرلند را از پیش روی بردارد.
هفته دهم لیگ برتر انگلیس با برگزاری یک دیدار آغاز
شد که در آن تیم بحران زده ساندرلند در خانه به مصاف
آرسنال رفت که این دیدار با برتری  ۴بر یک تیم لندنی

مقامهای آمریکایی میگویند مرگ دستیار پیشین والدیمیر
پوتین که در نوامبر سال گذشته ،جسد زخمیاش در هتلی
در واشنگتن پایتخت آمریکا پیدا شد« ،حادثه» بوده است.
سارنوال ناحیه کلمبیا گفته است که «مسمومیت حاد ناشی
از اتانول» (الکل ســفید) در مرگ میخائیل لســین نقش
داشته است.
جسد آقای لسین  ۵۷ساله ســال گذشته در اتاق هتلش
در منطقه دوپان ســیرکل در حالی کشف شد که روی سر،
گردن ،باالتنه و پایینتنهاش نشانههای زخم و ضربدیدگی
دیده میشد.
میخائیل لسین مدتها یکی از تاثیرگذارترین شخصیتها
در بازار رسانه روسیه و در عرصه قدرت به حساب میآمد.
آقای لســین در فاصله ســالهای  ۲۰۰۴تا  ۲۰۰۹به عنوان
دســتیار رئیس جمهوری روسیه فعالیت میکرد و به ایجاد
شبکه خبری «راشا تودی» (روسیه امروز) کمک کرد.
آقای پوتین پیشــتر از «نقش آفرینــی پررنگ میخائیل
لسین به شکلدهی رســانههای مدرن روسیه» قدردانی
کرده بود( .بی بی سی)

محکومیت هشت شهروند

رئالمادرید با درخشش رونالدو
صدرنشین باقی ماند

رئالمادرید با هت تریک مهاجم پرتگالیاش برابر آالوس
به پیروزی دست یافت و به صدرنشینی خود ادامه داد.
در سومین بازی هفته دهم اللیگا رئال مادرید به مصاف
آالوس رفت و چهار بر یک برابر میزبانش پیروز شد.
در نیمه نخســت در حالی که هنوز خطری دروازهها را
تهدید نکرده بود آالوس بــر خالف انتظار در یک حمله
به گل دست یافت .دروازه رئالمادرید در دقیقه  7توسط
دیورســون باز شد .با این گل بازیکن آالوس به نخستین
بازیکنی تبدیل شــد که توانســت در اللیگا سانتاندر
دروازه دو تیم بارســلونا و رئال مادرید را باز کند .پس از
این گل مادریدیها به سمت دروازه حریف حمله کردند.
سفیدپوشان در دقیقه  15به یک ضربه آزاد دست یافتند
و گرت بیل توپ را به ســمت دروازه آالوس زد که در راه
توپ به اعتقاد داور به دست بازیکن حریف برخورد کرد.
سفیدپوشان به پنالتی دست یافتند .کریستیانو رونالدو
توانســت از این موقعیت بهره ببرد و سومین گلش در
اللیگا را به ثبت برساند .مادریدیها در ادامه په په را به

بوده است

به پایان رسید تا شکستی دیگر در پرونده دیوید مویس
ثبت شــود .در این دیدار آلکسیس ســانچس  ۲بار و
اولیویه ژیرو که به عنوان بازیکن جانشین به میدان آمد
نیز  ۲بار برای تیمشان گلزنی کردند و جرمن دفو نیز تنها
گل ساندرلند را به ثمر رساند.

دادگاهی در جنوب تاجیکستان هشت شهروند این کشور
را به خاطر تالش برای پیوســتن به گروه موسوم به دولت
اســامی یا داعش برای مدتهای طوالنی به زندان محکوم
کرده است.
همه این هشــت نفر ساکنان روســتای «نوبهار» در ناحیه
قبادیان والیت ختالن هستند که روز جمعه از سوی دادگاه
والیتی محکوم به زندان شدهاند.
طی پنج سال گذشــته بیش از  ۳۰تن از جوانان ساکن این
ط گرا و تندرو
روســتا به اتهام عضویت در گروههــای افرا 
اسالمی روانه زندان شدهاند.
افراد تازه محکوم شده میتوانند تا  ۱۰روز دیگر درخواست
استیناف کنند.
به گفته خبرنگاران محلی در والیت ختالن ،دادگاه ،پنج تن
از این افراد را در «تاسیس گروه افراط گرا»« ،تحریک نفرت
ملی ،نژادی ،محلی یــا مذهبی» و «نقض عمدی معیارهای
بین المللی حقوق بشر در جریان نزاعهای مسلحانه» مجرم
شناخته و آنها را برای  ۱۷تا  ۲۱سال به زندان محکوم کرده
است.
ســه تن دیگر که گفته شده از این موضوع خبر داشتهاند،
ولی به مقامات ذیربط خبر ندادهاند ،به یک ســال به زندان
محکوم شدهاند.
به گفته منابع عدلیه این افراد در «شب قدر» در ماه رمضان
دو سال پیش (سال  )۲۰۱۵در منزل یک روحانی محلی جمع
شدهاند و این روحانی برای آنها درباره پیوستن به داعش و
فرض بودن جهاد تبلیغ کرده است( .بی بی سی)

مورینیو :وقتی مسی
بازنشسته شود گریه
خواهم کرد

سرمربی منچستریونایتد از عالقه خود به لیونل مسی خبر
داد و اعالم کرد زمانی که لیونل مسی از فوتبال کنارهگیری
کند او گریه خواهد کرد.
به نقل از دیلی میل ،زمانی که ژوزه مورینیو در رئال مادرید
بود ،بارها از کریســتیانو رونالدو به عنوان بهترین بازیکن
جهان یاد کرد ولی اکنون که این مربی در لیگ برتر انگلیس
فعالیت می کند ،نظرش را دربــاره بهترین بازیکن جهان
تغییر داده و معتقد است لیونل مسی بهترین بازیکن جهان
است.
ژوزه مورینیو درباره لیونل مسی گفت :اینکه مسی کم کم به
سن بازنشستگی میرسد ،خیلی ناراحت کننده است .وقتی
مســی از فوتبال بازنشته شــود ،گریه خواهم کرد .خیلی
ناراحت کننده است که بازیکنی مثل مسی در حال نزدیک
شدن به پایان فوتبالش است.

توقف السد با گلزنی ژاوی

السد با فوق ستاره اسپانیانیاش در خانه الغرافه به نتیجهای
بهتر از تساوی سه بر سه دست نیافت.
در ادامه هفته پنجم لیگ ســتارگان قطر یک دیدار برگزار
شد که در آن السد در خانه الغرافه به میدان رفت.
این دیــدار پر گل از آب درآمد و الســد با وجود آنکه تا
آخرین دقایق با نتیجه سه بر دو جلو بود در نهایت با نتیجه
سه بر سه متوقف شد.
ژاوی هرناندز فوق ســتاره سابق بارسلونا هم در این دیدار
برای السد به میدان رفت و گل دوم را به ثمر رساند.
السد با این تســاوی که به دست آورد  11امتیاز شد و در
رده سوم جدول رده بندی باقی ماند .الجیش با  13امتیاز در
صدر قرار دارد.

روزهای سخت مارکو
وراتی در  PSGو احتمال
جدایی او

مدیر برنامههای هافبک ایتالیایی پاری سن ژرمن از احتمال
جدایی این بازیکن سخن به میان آورد.
به نقل از  ،Raiمارکو وراتی در تابســتان مشتریان زیادی
داشــت اما او تصمیم گرفت که در پاری سن ژرمن بماند.
به نظر می رســد این بازیکن ایتالیایی روزهای خوبی را در
پاری ســن ژرمن سپری نمیکند و چه بسا در پنجره نقل و
انتقالهای زمستانی از این تیم جدا شود.
وراتی بعد از تعویض شدن در دیدار برابر مارسی ،اعتراض
خود را به اونای امری ،ســرمربی  PSGنشان داد .عالوه بر
این ،عکســی از او در حال سیگرت کشیدن منتشر شد که
باعث خشم هواداران این تیم فرانسوی شده است.
مدیر برنامه هــای وراتی از احتمال جدایــی این بازیکن
سخن به میان آورد و گفت :او می خواهد با پاری سن ژرمن
موفقیت های بیشــتری به دست آورد اما اگر شرایطش در
پاری سن ژرمن مناسب نباشــد و رسانه های فرانسوی به
انتقادهایشــان ادامه بدهند ،فکر دیگری خواهیم کرد .چه
بسا این بازیکن از فوتبال فرانسه برود.
رئال مادرید یکی از مشتریان جدی وراتی بوده است .عالوه
بر رئال ،تیم های دیگری مثل منچستریونایتد ،یوونتوس و
میالن هم از دیگر مشتریان این بازیکن هستند.

بنا به گزارش خبرگزاریها کارشناســان
اوپک نتوانستهاند بر سر کاستن از عرضه
نفت به توافق برســند ،و دلیل اصلی آن
نیز موضع سرســختانه ایران است .ایران
به هیچوجه حاضر نیست از میزان عرضه
نفت خود بکاهد .خبرگزاری رویترز از قول
کارشناسان سازمان اوپک گفته است که
اعضای این ســازمان نتوانستهاند بر سر
کاهش ســهمیه صادرات خــود به توافق
برســند .پیش از همه ایران نه تنها حاضر
نیست از میزان صادرات نفت خود بکاهد،
بلکه قصد دارد آن را بــه میزان پیش از
تحریمهای اقتصادی علیه این کشــور در
ســال  ۲۰۱۲برگرداند .لیبیا و نایجریا نیز

مایل به افزایش میزان صادرات نفتی خود
هستند.
با توجــه به کاهش بیســابقه بهای نفت
در ســطح جهانی ،در اواخر ماه سپتمبر
کشــورهای عضو اوپک برای کاســتن از
صادرات خود توافق کرده بودند.
اختالف نظر در اوپک بیدرنگ بر قیمتها
در بازار نفت تأثیر گذاشــت و بهای انواع
نفت را باز هم بیــش از یک درصد کاهش
داد .در حــال حاضر کارشناســان اوپک
(ســازمان صادرکنندگان نفت) با اعضای
کشورهای نفتخیز غیراوپک دیدار دارند
تا شــاید آنها را به کاستن از میزان تولید
قانع کنند( .دویچه وله)

پوتین با ازسرگیری حمله به
حلب مخالفت کرد

ســخنگوی کاخ کرملیــن از مخالفت
رئیسجمهور روسیه با از سرگیری حمله
به شــهر حلب در سوریه خبر داد .وزارت
دفاع روسیه در بیانیهای رسمی از پوتین
خواست اجازه بمباران مجدد شرق حلب
را بدهد .دفتر ریاســت جمهوری روسیه
میگویــد ،والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
این کشور با از ســرگیری بمباران شهر
حلب در سوریه موافقت نکرده است.
دمیتری پسکوف ،سخنگوی کاخ کرملین
روز جمعه  ۲۸اکتبر در حضور خبرنگاران
در مســکو اعالم کرد ،پوتین بر این نظر
است که از سرگیری بمباران این شهر در

حال حاضر ضرورتی ندارد.
پســکوف گفت ،هدف از ایــن تصمیم
زمان دادن به آمریــکا به منظور تفکیک
گروههای تروریستی با گروهای میانهروی
مخالف در سوریه است.
به گفته او ،هدف دیگــر پوتین از تمدید
آتشبس حلب فراهم کردن فرصت برای
مردم و شورشــیان شهر به منظور خروج
از این شهر تحت محاصره است .پسکوف
همچنین گفت که با این همه روسیه این
حق را برای خــود محفوظ میدارد که هر
چه در توان دارد بــرای حمایت از ارتش
سوریه انجام دهد( .دویچه وله)

تیم برتر تاریخ فوتبال جهان
چه تیمهایی هستند

مجله معتبر فورفورتــو  10تیم برتر فوتبال تاریخ جهان
را معرفی کرده اســت که آژاکس دهه  60و  70در صدر
قرار گرفت.
بعد از چند روز بررسی کارشناسان فورفورتو  10تیم برتر
تاریخ فوتبال جهان معرفی شــد که در این بین آژاکس
دهــه  60تا  70به عنوان بهترین تیم تاریخ جهان معرفی
شــد .تیمی که با تالشهای گســترده رینوس میشل و
سیستم توتال فوتبال توانست سبک جدیدی از فوتبال
را ارائه کند.برای اولین بار یک تیم فوتبال از سیســتم
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فوتبال امروزی محســوب میشــود .بازیکنان بزرگی
همچون آری هان ،یوهان نیسکنز و جری موهرن در آن
تیم عملکرد خیلی خوبی از خود ارائه کردند و نامشــان
را بر سر زبانها انداختند .آژاکس بین سالهای  1965تا
 1973به افتخارات زیادی در فوتبال اروپا و هالند دست
یافت و یک سبک جدیدی از فوتبال را ارائه کرد که هنوز
هم ســبک منحصر به فردی در فوتبال جهان محسوب

میشود .در این تیم یوهان کرایف ،ستاره بی بدیلی بود
که توانست به عنوان ســتاره بدرخشد .او بعدها در تیم
ملی فوتبال هالند نیز توانســت عملکرد خیلی خوبی در
جام جهانی داشته باشــد ولی نتوانست قهرمانی در این
تورنمت را تجربه کند.
 10تیم برتر فوتبال جهان به انتخاب فورفورتو به شــرح
زیر است:
 .1آژاکس هالند ()1965-1973
 .2تیم ملی فوتبال برازیل ()1970
 .3میالن ()1987-1991
 .4رئال مادرید ()1955-1960
 .5بارسلونا ()2008-2011
 .6لیورپول ()1975-1984
 .7تیم ملی اسپانیا ()2007-2012
 .8اینتر ()1962-1967
 .9سانتوس ()1958-1968
 .10تیم ملی فوتبال هنگری ()1950-1956

برد پرگل سیتی و توقف مدافع عنوان
قهرمانی در لیگ برتر

منچسترســیتی بعد از  6دیدار بدون گل توانست وست
برومویچ را شکســت دهد .لسترسیتی نیز برابر تاتنهام
متوقف شد.
هفته دهم لیگ برتر انگلیس با برگزاری چند دیدار ادامه
یافت که در یکی از این دیدارها منچسترسیتی در زمین
وست برومویچ با  4گل به برتری رسید.
ســرخیو آگرو ( 2بار) و گوندوغان ( 2بار) برای ســیتی
گلزنی کردند تا منچسترسیتی بعد از مدتها بتواند سه
امتیاز یک دیدار را کسب کند.
در دیگر دیدار تاتنهام تیم ســوم فصل گذشته در خانه
پذیرای لسترســیتی بود که این دیدار با تساوی یک بر
یک به پایان رسید.
جانسن برای تاتنهام و موسی برای لستر گلزنی کردند.

منچستریونایتد نیز در خانه به دیدار برنلی رفت که این
دیدار یک طرفه با تســاوی بدون گل به پایان رسید .در
این بــازی هررا در دقیقــه  68از یونایتد از زمین بازی
اخراج شد .منچستریونایتد نزدیک به  40موقعیت گلزنی
ایجاد کرد کــه در یک دیدار عجیب و نمایش منحصر به
فرد هیتون ،گلر برنلی هیــچ توپی وارد دروازه این تیم
نشد .جدیترین موقعیت را ماتا از دست داد که ضربهاش
به دیرک دروازه خورد.
همچنین داور مسابقه ،مارک کالتنبرگ نمایش ضعیفی
داشــت و پنالتی واضح یونایتد را ندید که روی دارمیان
صورت گرفت.
در دیگر دیدارها واتفورد با یک گل هال ســیتی را برد و
میدلزبورو با دو گل بورنموث را شکست داد.

