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ارتش عراق وارد موصل شد

چین از یک جنگنده
رادارگریز رونمایی کرد

چین آخرین محصول فناوری نظامی هوایی خود را به نمایش
گذاشت .برای نخستین بار جنگنده رادارگریز « »20-Jدر
انظار عمومی به نمایش درآمد .کارشناسان درباره ویژگیها
و فنآوری دقیق این جنگنده وارد گمانهزنی شدهاند.
پروازهای نمایشی در شهر «ژوهای» واقع در جنوب چین با
یک پرواز غیرمنتظره توأم بود .نظامیان چین برای نخستین
بــار جنگنده رادارگریــز « »20-Jرا در معرض دید عموم
قرار دادند .مراســم پروازهای نمایشی در ژوهای ،میعادگاه
بزرگترین سازندگان و خریداران هواپیما در چین است.
در این مراسم دو فروند بمبافکن  20-Jنخست به موازات
یکدیگر از باالی سر تماشاچیان گذشتند و یکی از آنها پس
از حدود دو دقیقه تقریبا به طور عمودی به ســمت آسمان
اوج گرفت و سپس هر دو از دیدگان محو شدند.
جنگندههای استتاری و رادارگریز چنان ساخته شدهاند که
فقط در فاصله نزدیک ،بر روی صفحه رادار طرف مقابل قابل
تشخیص هستند.
ارتش چین چند ســالی است که با ســرعت تمام در حال
مدرنیزه کردن نیروهای مسلح خود است( .دویچه وله)

نیروهای ویــژه ارتش عراق که درگیر نبردی
سنگین با پیکارجویان گروه داعش هستند ،از
شرق وارد محدوده شهر موصل شدهاند.
پیکارجویان داعش با استفاده از راکت ،بمب
دستی و سالح سبک و انجام عملیات انتحاری

منابعی در نیروهای ویژه ارتش عراق به نفیسه
کوهنورد ،خبرنگار بی بی سی فارسی گفته اند
که سربازان ارتش عراق به ساختمان تلویزیون
موصل در منطقه صنعتی شرق شهر وارد شده
اند.
حیدر عبادی ،نخســت وزیر عراق پیشتر به
پیکارجویان داعش هشدار داده بود که تسلیم
شوند وگرنه کشته خواهند شد.
او که در یک پایگاه هوایی در شــمال عراق
حاضر شــده بود و لباس نظامی به تن داشت،
گفــت که نیروهای دولتــی از تمام جهات به
ســوی موصل پیشروی می کنند و «سر مار را
قطع خواهند کرد».
در روســتای بزوایا که روز دوشنبه به تصرف
با موترهای بمبگذاری شــده تالش می کنند ارتش عراق در آمد ،مــردم به تدریج از خانه
جلوی پیشروی نیروهای ارتش را بگیرند.
های خود خارج می شــوند ،ریش هایشان را
هواپیماهــای ائتالف به رهبــری آمریکا در می تراشــند و از «آزاد شدن» پس از دو سال
حمایت از نیروهای ارتــش عراق چند حمله زندگی تحت حکومت داعش ابراز شادمانی می
هوایی به مواضع داعش انجام داده اند.
کنند( .بی بی سی)

«جمهوریت» ،روزنامۀ
کلینتون پیش از مناظره با
منتقد حکومت ترکیه
سندرز به سواالت مخاطبان
نمی گذارد سرکوب شود
دسترسی داشته است

روزنامۀ ترکی «جمهوریت» ،یک روز پس از تهاجم پولیس
بر دفتر این روزنامه ،در سرمقالۀ خود نوشته است «ما سر
تســلیم نمی گذاریم» .در خارج از ترکیــه نیز اعتراضات
زیادی در برابر بازداشت خبرنگاران منتقد حکومت ترکیه
صورت گرفت .جای شــک نیست که بازداشت  ۱۳کارمند
ادارۀ روزنامــۀ «جمهوریت» به روز دوشــنبه ،نیروی کار
این روزنامه را تضعیف کرده اســت .از سوی دیگر ارعاب
خبرنــگاران ،نویســندگان ،کاریکاتوریســت ها و دیگر
منسوبین این روزنامه ادامه دارد ،با آنهم این روزنامۀ منتقد
حکومت ترکیه به نشر خود ادامه می دهد و نمی خواهد در
برابر رژیم اردوغان سر تسلیم خم کند.
این روزنامه در ســرمقالۀ شمارۀ روز سه شنبه (اول نوامبر
 )۲۰۱۶با عنوان درشــتی نوشته است« :ما سر تسلیم نمی
گذاریم» .در پهلوی نام روزنامه ،که با رنگ ســرخ نوشته
شده اســت ،جمله ای با رنگ سیاه دیده می شود که «یک
ضربۀ دیگر علیه مطبوعات آزاد».
مقامات به روز دوشــنبه ( ۳۱اکتوبر  )۲۰۱۶مراد ســبونجو
سردبیر روزنامۀ «جمهوریت» را بازداشت کردند .سارنوالی
ترکیه این روزنامه را متهم می سازد که از حزب ممنوعۀ «پی
کی کی» کرد ها و همچنان جنبش متعلق به فتح اهلل گولن
واعظ مذهبی ،حمایت کرده است .حکومت ترکیه گولن را
مسئول کودتای ماه جوالی علیه رجب طیب اردوغان رئیس
جمهور ترکیه می داند .جنبش گولن در ترکیه مانند حزب
کارگران کردســتان (پی کی کی) ،به عنوان یک سازمان
تروریستی رده بندی شده است.
دفتر روزنامۀ «جمهوریت» این اتهام را رد کرده و بازداشت
کارمندان اش را به عنوان یک عمل «غیر قابل قبول و غیر
قانونی» محکوم کرده است( .دویچه وله)

آخرین افشاگری درباره کلینتون ،حزب
دموکرات را به دردسر انداخته است .بر
اســاس این اسناد ،سواالت مخاطبان در
مناظره بین کلینتون و رقیب دموکراتش
برنی سندرز ،از پیش در اختیار کلینتون
قرار گرفته بوده است.
یک هفته مانده بــه برگزاری انتخابات
ریاســت جمهــوری آمریکا ،ســایت
افشــاگر ویکیلیکس فاش کرد که در
مناظره میــان هیالری کلینتون و رقیب
دموکراتش برنیسندرز ،سواالت مناظره
از قبل در اختیــار کلینتون قرار گرفته
بوده است .بر اســاس این افشاگری که
دوشــنبه شب منتشر شــد ،تحلیلگر
برجسته ســیانان ،دونا برازیل ،پیش

از مناظرهای که سیانان برگزارکننده
آن بود ،سواالت را برای جان پودستا،
رئیس تیم انتخاباتی کلینتون فرستاده
است.
ســیانان پس از این افشــاگری به
همکاری خــود با دونــا برازیل پایان
داد .در بیانیهای که از سوی سیانان
منتشــر شده این شــبکه تلویزیونی
اعالم کرده که «به شــدت متاســف
است» که برازیل در زمان همکاریاش
با ســیانان با تیم انتخاباتی کلینتون
در ارتباط بوده اســت .در این بیانیه
همچنین اظهار تاســف شده از اینکه
برازیل به سواالت مخاطبان در مناظره
دسترسی داشته است( .دویچه وله)

زین الدین زیدان برای
 ۱۰۰مین بار روی نیمکت
رئال مادرید خواهد نشست

زین الدین زیدان به یک رکورد در سرمربیگری رسیده
است.
طرفداری -زین الدین زیدان سرمربی فرانسوی باشگاه
رئال مادرید مقابل لژیا برای  ۱۰۰این بار روی نیمکت رئال
مادرید مینشیند .به گزارش  ,asزیدان  ۵۷بازی هدایت
رئال مادرید کاستیا را بر عهده داشته است و بعد از سفر
به ورشــو  ۴۲بار هم روی نیمکت تیم اصلی رئال مادرید
ی رسیده بود.
خواهد نشست .او جنوری  ۲۰۱۶به تیم اصل 

این مربی  ۴۴ســاله در فصل اولش قهرمان اروپا و سوپر
کاپ اروپا شــد .اولین تجربه مربیگری وی در اللیگا با
بــرد  ۰-۵برابر دپورتیوو الکرونیا همراه بود و آخرین آن
هــم مقابل آالوز بود که  ۱-۴پیروز شــد .او هیچگاه در
بازیهای خارج از خانه اللیگا شکســت نخورده است و
آخرین شکست خارج از خانه وی مقابل وولفسبورگ در
چمپیونزلیگ و داخل خانه وی مقابل اتلتیکو مادرید در
فصل گذاشته است.

زلزله ایتالیا:

 ۱۵هزار نفر جایی

برای زندگی ندارند

به گفته سازمان حفاظت مدنی ایتالیا قوی ترین زلزله
این کشور از سال  ۱۹۸۰تاکنون باعث شده  ۱۵هزار نفر
بی خانه شوند.
در زلزله روز یکشــنبه کسی کشته نشــد اما  ۲۰نفر
مجروح شدند و ناحیه اطراف نورچیا خسارات گسترده
دید.
آن زلزله به بزرگی  ۶.۶درجه در نزدیکی منطقه ای روی
داد که زلزله ماه اگست در آن تقریبا  ۳۰۰قربانی گرفته
بود.
ماتئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا برای بحث درباره طر
های فوری بازســازی با کابینه اش تشکیل جلسه می
دهد.
آقای رنتسی گفت که روح ایتالیا برآشفته است با این
حال افزود که کشته نشدن مردم در زلزله یکشنبه مایه
«آسودگی عمیق» است.
زلزله صبح یکشنبه باعث تخریب بسیاری از ساختمان
ها یا ناامن شدن آنها در چندین شهرک و روستا در این
منطقه کوهستانی مرکز ایتالیا شد.
بســیاری از مردم ناحیه اکنون در خانه بســتگان و
دوســتان خود زندگی می کنند اما ســازمان حفاظت
مدنی ایتالیا گفت که بــه  ۱۵هزار نفر که جایی ندارند
کمک می رساند ۱۰ .هزار نفر آنها در چادرها یا سرپناه
های موقتی مثل ســالن های ورزشی اسکان داده شده
اند.
یکشنبه شــب هزار نفر شب را در موتر یا چادر سپری
کردند .هتل ها در ساحل دریای آدریاتیک هم میزبان ۴
هزار نفر از آسیب دیدگان هستند( .بی بی سی)

سامپائولی :باید بازی کردن
بدون نصری را یاد بگیریم

سرمربی سویا معتقد است که باید بازی کردن بدون هافبک
فرانسوی خود را یاد بگیرند .به نقل از آس سویا چهارشنبه
شب در دیدار برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به
مصاف دینامو زاگرب میرود .خورخه سامپائولی در نشست
خبری پیش از بازی گفت :هدفمان بازی به بازی پیش رفتن
اســت .اکنون باید به دینامو فکر کنیم و نه به بارسلونا .به
بازی یکشنبه برابر این تیم فکر نمیکنم چون اگر در دیدار
برابر دینامو پیروز شــویم به صعــود از گروهمان نزدیک
خواهیم شد .امیدوارم هوادارانمان را خوشحال کنیم .سویا
در این بازی ســمیر نصری را در اختیار ندارد .سرمربی این
تیم گفت :عملکرد نصری در بازیهای اخیر عالی بوده است
اما برابر اســپورتینگ خیخون در نبود نصری بازی جذابی
را به نمایش گذاشــتیم .باید بازی کردن بدون نصری را یاد
بگیریم .سخت است اما این برایمان اجبار است .او به علت
آسیبدیدگی به بازی نمیرســد اما برای دیدار یکشنبه
برابر بارسلونا باید صبر کنیم .در این رابطه چیزی نمیدانم.
نصری بازیکن تعیین کنندهای است.

آنری :ایبراهیموویچ دوباره
گلزنی را شروع میکند

فرانک دیبوئر از اینتر اخراج شد

سرمربی هالندی اینتر پس از  84روز از هدایت این تیم
کنار گذاشته شــد .به نقل از یورو اسپورت ،اینتر که در
فصل جاری با فرانک دیبوئــر نتیجههای خوبی نگرفته
بود ،ســرانجام این مربی هالندی را از سمت خود برکنار
کرد .دیبوئر تابستان گذشته هدایت نرآتزوری را بدست
گرفته بود ،پیش از آن به مدت  6ســال سرمربی آژاکس

هالند بود و چهار بار نیــز با این تیم قهرمان لیگ هالند
شــده بود .این مربی هالندی اما در اینتر شروع خوبی
نداشــت و در  11دیدار این تیم در فصل جاری تنها در
چهــار دیدار به پیروزی رســیده بــود .از لوران بالن،
ســرمربی فرانسوی پاری ســن ژرمن به عنوان یکی از
جدیترین گزینههای هدایت اینتر یاد میشود.

میروسالو کلوزه از دنیای فوتبال
خداحافظی کرد

مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال آلمان در  38سالگی از
فوتبال کناره گیری کرد .به نقل از ســاکرنت ،میروسالو

کلوزه که بعد از قهرمانی در جام جهانی  2014برازیل به
همراه تیم ملی فوتبال آلمان از بازیهای ملی کنارهگیری
کرده بود ،اکنون و در  38سالگی ،کفشهایش را
آویخت.
او پیشــینه بازی کردن در تیمهای باشــگاهی
هومبرگ ،کایزرسالترن ،وردربرمن ،بایرن مونیخ
و التزیو را در کارنامــه دارد .کلوزه در تیم ملی
آلمــان نیز  137بار به میدان رفــت و با  71گل،
عنــوان بهترین گلزن تاریخ مانشــافت را نیز از
آن خود کرد .کلــوزه دیروز اعالم کرد از فوتبال
کناره گیری کرده و به دنبال گذراندن کالسهای
مربیگری و ورود به این عرصه است.

گلزن پیشین آرســنال به حمایت از زالتان ایبراهیموویچ
پرداخت و عنوان کرد این بازیکن به زودی گلزنی را شروع
خواهــد کرد .به نقل از گاردین ،زالتــان ایبراهیموویچ در
 ۶دیدار قبلی خود برای منچســتریونایتد نتوانسته است
گلزنی کند .او به همین خاطر تحت فشــار رسانه ها قرار
گرفته اســت .ایبرا در پنج دیدار نخست خود توانست پنج
گل برای منچستریونایتد به ثمر برساند ولی در ادامه و در ۶
دیدار بعدی نتوانسته است دروازه حریفان را باز کند .تیری
آنری با حمایت از زالتان ایبراهیموویچ گفت :پیشــتر همه
شک و شــبهات درباره مورینیو و وین رونی در یونایتد بود
ولی اکنون همه از زالتان و ناکامی او حرف میزنند .او برای
اولین بار در دوران فوتبال خود با چنین مشکلی روبرو شده
و در حال تجربه این شرایط است .خیلی پیش نیامده است
که او اینقدر موقعیت گلزنی از دست بدهد .قبال دیده بودیم
او چه توپهایی را وارد دروازه حریفان می کرد .او ابتدا باید
این شــرایط را قبول کند و بتواند این مشکل را حل کند.
زالتان مهاجم با تجربه ای است و باید خیلی سریع راه حلی
باید برای این مشکل ایجاد کند.

گوتسه :آرزویم صعود به
فینال لیگ قهرمانان با
دورتموند است

هافبک آلمانی بورسیادورتموند ابراز امیدواری کرد امسال
بتواند فینال لیگ قهرمانان را بــا زنبورهای فوتبال آلمان
تجربه کند.به نقل از کیکر ،بورســیادورتموند امشــب در
چهارمین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
باید به مصاف اســپورتینگ لیســبون برود .ماریو گوتسه
درباره حضور در لیگ قهرمانــان اروپا گفت :زمانی که در
دوره نخســت حضورم در دورتموند بودم ،صعود به فینال
لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کردم ولی نتوانســتم به دلیل
مصدومیــت در آن بازی به میدان بروم و متاســفانه تیمم
نیز شکســت خورد .اکنون امیدوار هستم امسال به همراه
دورتموند به لیگ قهرمانان اروپا برسم.

کانادا  300هزار مهاجر
قبول می کند

حکومت کانادا درهای کشور را در آینده
هم به روی مهاجران باز می گذارد .اما این
بار تمرکز بیشتر بر روی آوارگانی است که
کشورشان را به دالیل اقتصادی ترک می
کنند.
آوارگان سوریایی وارد تورونتو می شوند.
کانادا سیاســت اش را در قبال آوارگان
تغییر مــی دهد :آن طــور که جان مک
کالوم ،وزیر مهاجرت کانادا در اوتاوا اعالم
کرد ،قرار اســت در سال آینده – همانند
ســال روان  -به  300هزار مهاجر اجازه
ورود به کشور داده شود.
اما به گفته او در میــان این تازه واردان
شــمار اشــخاصی که به خاطر جنگ و
خشونت از کشورشــان فرار کرده اند ،به

وضوح کمتر از گذشته خواهد بود.
کانادا مــی خواهد به جــای آن  -مانند
گذشته  -عمدتا اشخاصی را قبول کند که
به دالیل اقتصادی به کانادا می آیند.
مک کالوم در ادامه گفــت که مهاجرت
«برای حفظ توانایی رقابت در یک دنیای
جهانی شــده نقش مهمی بازی می کند»
و رونــد پیری جامعه را ُکند می ســازد.
افزون براین مهاجرت به رشد اقتصادی و
نواندیشی کمک می کند.
نمایندگان پیشــتاز اقتصاد کانادا از این
تصمیم ابــراز ناراحتی کردنــد .آن ها
گفتند که به خاطر ساختار جمعیت کانادا،
خواهان پذیرش ساالنه  450هزار مهاجر
طی پنج سال آینده بودند( .دویچه وله)

نیروهای امنیتی پاکستان مانع
رفتن مظاهره چیان به
پایتخت میشوند

نیروهای امنیتی پاکستان در تالش برای
جلوگیری از تظاهرات بزرگ در پایتخت
آن کشور با تقریب ًا  ۴۰۰۰تن از طرفداران
اپوزیسیون درگیر شدند .شمار زیادی تا
حال بازداشت گردیده اند.
در درگیری های که شــب دوشــنبه در
یک شــاهراه پاکســتان رخ داد ،به قول
بزرگترین شــفاخانۀ منطقه ،بیشتر از ۲۰
تن زخمی شده اند .نیروهای امنیتی برای
متفرق ساختن مظاهره چیان ،از روی یک
پل باالی آنها گاز اشــک آور و گلوله های
رابری شلیک کردند.
عمران خان ،سیاســتمدار اپوزیسیون و
بازیکن پیشــین کریکت ،میخواهد فردا
چهارشــنبه ( ۲نوامبر  )۲۰۱۶صدها هزار
طرفدار خود را بــه پایتخت ببرد تا علیه

حکومت نواز شریف نخست وزیر پاکستان
اعتراض کنند .عمران خان نواز شریف را
به سوءاستفاده از مقام اش متهم میسازد.
دوشنبه شــب تودۀ عظیمی از مخالفان
حکومت به ســمت پایتخــت راه افتاده
بودند .از دو روز به ایــن طرف نیروهای
امنیتی تالش میکنند با روی هم گذاشتن
کانتینرها ،دیواره های سمنتی و توده های
خاک در مسیر مظاهره چیان ،مانع رفتن
آنها به سوی پایتخت شوند .صد ها تن تا
حال بازداشت شده اند.
ســازمان عفــو بین الملل (امنیســتی
انترنشنل) برخورد پولیس علیه مظاهره
چیان را یک «توبیخ وحشــیانه» خواند و
خواستار آزاد ســاختن بازداشت شدگان
شد( .دویچه وله)

بارتومئو :نه فقط مسی بلکه نیمار
هم بهتر از رونالدو است

رییس باشگاه بارســلونا اظهار کرد نیمار و لیونل مسی
بهتر از کریستیانو رونالدو هستند.
به نقل از آس ،خوســپ ماریا بارتومئــو در مصاحبه با
تلگراف درباره باشگاه بارســلونا ،تمدید قرارداد لیونل
مسی و حضور پپ گواردیوال در این باشگاه صحبت کرد.
رییس باشگاه بارسلونا درباره جدایی مسی گفت :تغییر
باشگاه تصمیم یک بازیکن است و در رابطه با مسی نیز
این چنین است .او تا پایان سال  2018با باشگاه قرارداد
دارد و از بودنش در این باشــگاه خشنود هستیم .مسی
بهترین بازیکن جهان اســت .نمی دانــم در آینده چه

اتفاقی خواهد افتاد اما همیشــه به او می گویم بارســا
بهترین باشگاه جهان اســت .اینجا بهترین مکان برای
اوست و بهترین تجربه را در این جا خواهد داشت.
بارتومئو در ادامه افزود :مسی بدون شک بهترین بازیکن
جهان اســت چون بازیهای بازیکنانــی همچون دیگو
آرماندو مارادونا ،رونالدینیو ،یوهان کرویف را در نوکمپ
دیدم .بازی پله را ندیدم چون آن زمان سن کمی داشتم
اما بازی بازیکنــان بزرگ جهان را دیدم .هیچ کدام مثل
مسی نبودند .هنوز قرارداد مسی را تمدید نکردیم اما دو
ماه بعد این کار را خواهیم کرد.

مغضوب در چلسی ،محبوب در یونایتد؛

ماتا :حس میکنم بازیکن مهمی هستم

در حالی که چند ماه پیش و بــا آمدن ژوزه مورینیو به
منچستر یونایتد گفته میشد عمر بازی خوان ماتا در این
تیم به پایان رسیده ،این بازیکن میگوید حس میکند که
اکنون بازیکن مهمی برای تیمش است.
سرمربی پرتگالی منچستر یونایتد در بازی شنبه گذشته
مقابل برنلی که با تســاوی بدون گل تمام شد ،بازوبند
کاپیتانی را به این اسپانیایی  ۲۸ساله سپرد .این در حالی
است که مورینیو زمانی که در چلسی بود به ماتا اعتقادی
نداشت و سرانجام هم او را به منچستر یونایتد فروخت.
ماتا گفت« :داســتانهای زیادی ساخته شد اما من تنها
کسی هستم که میدانم چه اتفاقاتی افتاد و چه چیزهایی
رخ نداد».
ماتا در این فصل  ۱۳بازی برای منچســتر یونایتد انجام

داده و  ۳گل هم زده اســت .در حالی که او در نیمه اول
فصل  ۲۰۱۳-۱۴در کلیه رقابتها از جمله لیگ قهرمانان
اروپا فقط  ۱۸بار برای چلسی به زمین رفت.
ماتا گفت« :از زمانی که بــه یونایتد آمدم ،اوضاع برایم
فراز و نشــیب داشت اما زیر نظر هر مربی که بودم حس
میکردم بازیکن مهمی هســتم و حاال هم همین حس را
دارم .البته هیچ گفت و گوی خاصی با مورینیو ،آن طور
که شایع شــده است ،نداشتهام ».ماتا در مورد رابطهاش
با مورینیو نیز گفت« :قبال گفتهام و بازهم تکرار میکنم
که رابطه ما کامال حرفهای اســت؛ همیــن .برای همین
هم هست که به شــما میگویم چیزهای زیادی راجع به
رفتاری که او با من دارد نوشته میشود ،اما من به آنها
توجهی نمیکنم( .بی بی سی)

