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امسال حدود چهار هزار مهاجر در
مدیترانه جان باخته اند

کلینتون ترامپ را به
زورگویی به زنان
متهم کرد

هیالری کلینتون نامزد حزب دمکرات در انتخابات آمریکا
دونالد ترامــپ را به خاطر انتقاد از ظاهــر زنان «زورگو»
خوانده است.
خانم کلینتون در تجمعی در فلوریدا گفت که آقای ترامپ
 ۳۰سال سابقه «تحقیر ،بدرفتاری ،توهین و تعرض» به زنان
را دارد.
این چهارمین بار ظرف یک هفته اســت که نامزد دموکرات
ها به ایالت حساس فلوریدا در جنوب شرقی این کشور سفر
می کند.
او گفت« :ببینید ترامپ چــه کارها کرده .همواره زن ها را
زشــت ،زننده و حال به هم زن توصیف می کند .آن ها را
خوک صدا می زند .به تناسب اندام آنها نمره یک تا  ۱۰نمره
می دهد».
خانم کلینتون را در این تجمع آلیشــیا ماچادو ملکه سابق
زیبایی جهان معرفی کــرد؛ همان زنی که دونالد ترامپ در
گذشته به تمسخر «ملکه پرخوری» و «خانهداری» توصیف
کــرده .خانم ماچادو هم از رای دهندگان زن خواســت به
دونالد ترامپ رای ندهند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در شهر کلمبوس اهایو
در تجمعی به نفع خانم کلینتون شرکت کرد.
آقای اوباما هم با انعکاس ســخنان خانم کلینتون گفت که
آقای ترامپ «عمری را صرف خوک و سگ و لجن» خواندن
زنان کرده( .بی بی سی)

پاپ به اروپا :همانقدر
مهاجر بپذیرد که
می توانید ادغام کنید

پاپ فرانسیســکوس رهبر کاتولیک های جهان از دولت
های اروپایی خواست همانقدر مهاجر بپذیرند که می توانند
در جامعه شــان اقدام کنند .وی از پذیرش بیش از اندازه
پناهجویان به اروپا هشدار داد.
پاپ که از سفر دو روزه اش از کشورهای شمال اروپا به روم
پایتخت ایتالیا بازگشــته بود ،گفت« :من فکر می کنم نمی
توان قلب ها را نســبت به مهاجران سخت تر ساخت» .وی
برای مراسم بزرگداشت از سالگشت اصالحات پروتستانت
به این کشورها سفر کرده بود.
پاپ فرانسیســکوس اضافه کرد« :این غیرانسانی است که
دروازه ها را ببندیم».
او همچنان افزود« :این غیرانسانی است که قلب های مان را
ببندیم .از آنجایی که در درازمدت هزینه ای هست که باید
پرداخت شود ،یکی هزینه سیاسی می پردازد و کسی دیگر
هم هزینه بی احتیاطی در پذیرش مهاجران بیشتر از توان
ادغام را می پردازد».
آلمان ،فرانسه و هنگری و برخی دیگر کشورهای اروپایی در
پی آمدن بیــش از یک میلیون پناهجوی فراری از جنگ و
بحران ها در سوریه ،افغانستان و عراق ،شاهد افزایش ملی
گرایی و احساسات ضد مهاجران می باشند( .دویچه وله)

شمار مهاجران کشته شده در سال  ۲۰۱۶در
مدیترانه نزدیک چهار هزار تن رسید .سازمان
بیــن المللی مهاجــرت «آی .او .ام» با اعالم
این آمار ســال جاری میالدی را مرگبارترین
ســال برای مهاجران خواند .این سازمان روز

سه شــنبه در مقر اصلی اش در ژنیو پایتخت
ســویس اعالم کرد که از آغاز ســال جاری
میالدی تا کنون حــدود چهار هزار مهاجر در
جریان عبور از بحیره مدیترانه جان باخته اند.
«آی او ام» گفت که تا پایان ماه اکتوبر ،شمار

رجب طیب اردوغان
«دشمن آزادی مطبوعات»
شناخته شد

گزارشــگران بــدون مــرز میگوید
روزنامهنگاران در بســیاری از کشورها
زیر فشار سانسور و تهدیدهای گسترده
حکومتها قرار دارند .در این میان رجب
طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه نیز
به تازگی وارد فهرســت دشمنان آزادی
مطبوعات شده است.
در گزارش تازه گزارشگران بدون مرز که
روز چهارشنبه منتشر شد ،نام  ۳۵رئیس
دولت و حکومت ،سازمانهای افراطگرا
و جنایتکار و نیز ســرویسهای مخفی
به عنوان «دشــمنان آزادی مطبوعات»
فهرست شدهاند.
این گزارش به مناســبت  ۲نوامبر ،روز

جهانی پایــان دادن بــه مصونیت از
مجازات برای مرتکبــان جنایت علیه
روزنامهنگاران ،انتشار یافته است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ١٨
دسمبر  ٢٠١٣با تصویب قعطنامهای ،روز
 ٢نوامبــر را «روز جهانی پایان دادن به
مصونیت از مجازات برای عامالن جنایت
علیه روزنامهنگاران» نام نهاد.
در گزارش امســال گزارشگران بدون
مرز برای نخســتین بار نام رجب طیب
ادوغان ،رئیس جمهور ترکیه ،پادشــاه
عربستان ســعودی و گروه داعش نیز
وارد فهرست دشمنان آزادی مطبوعات
شدهاند( .دویچه وله)

صعود  50پلهیی تیم فوتبال
ساحلی افغانستان در جدول فیفا

فدراســیون جهانی فوتبال (فیفا) تازهترین فهرســت
ردهبندیاش را اعالم کرد .در این فهرســت تیم فوتبال
ساحلی افغانستان  50کشــور را عقب زده و بزرگترین
امتیاز را در تاریخ فوتبال ساحلی کشور ازآن خود کرده
است.
فدراسیون فوتبال افغانســتان میگوید که تیم فوتبال
ساحلی کشور به علت درخشش بیپیشینه در رقابتهای
آسیایی در ردۀ  57قرار گرفته است.
بر پایۀ معلومات دادهشــده از سوی فدراسیون فوتبال،

تیم فوتبال ســاحلی افغانستان برای نخستینبار پس از
پیروزیهای پیدرپی در برابر ویتنام به مرحلۀ نیمهنهایی
صعود کرد و با  158امتیاز از  50کشور پیشی گرفت و در
ردهبندیهای تیمهای آسیایی مقام  11را ازآن خود کرده
است.
تیم فوتبال ساحلی افغانستان هفتۀ پیش در یک رقابت
دوســتانه در برابر تیمهای لبنان و مالزیا به میدان رفت
که در نتیجه در برابر لبنان شکســت خورد و با مالزیا به
تساوی رسید( .وطندار)

کشته شــدگان فراری از جنگ و بدبختی در
این مســیر دریایی به سه هزار و  ۹۴۰تن می
رسید.
این شمار کشته شــدگان که به نظر می رسد
افزایش یابد ،پس از آنکه هفته گذشته آژانس
مهاجرت ســازمان ملل متحد اعالم کرد سال
 ۲۰۱۶مرگبارترین ســال برای مهاجرانی است
که از مسیر مدیترانه عبور می کنند.
براساس آمار ســازمان ملل متحد ،سه هزار و
 ۷۷۱پناهو در تمام ســال  ۲۰۱۵در مسیرهای
دریایی مدیترانه جان باختند که کشــورهای
ترکیه و لیبیا را با اروپا وصل می کنند.
با وصف کاهش در شمار مهاجرانی که امسال
به سوی اروپا می آیند ،در شمار پناهجویانی
که در جریان عبور از آب های خروشان جان
شان را از دســت می دهند افزایش به میان
آمده است( .دویچه وله)

هشدار عراق به ترکیه

درباره خطر درگیری
میان دو کشور

حیدرعبادی ،نخســتوزیر عراق به ترکیه درباره خطر
رویارویی نظامی در شــمال عراق هشدار داده است.
او خطاب به رهبران ترکیه گفته اســت ،عراق خواهان
جنگ نیست« ،اما برای چنین شرایطی آماده است».
حیدر عبادی ،نخســتوزیر عراق ،در یک سخنرانی
تلویزیونــی درباره خطر درگیــری نظامی با ترکیه در
شمال عراق هشــدار داد .عبادی گفت عراق خواهان
جنگ با ترکیه نیســت اما برای چنین شرایطی آماده
است.
عبادی گفت در صورت بروز درگیری« ،ترکیه را دشمن
تلقی کرده و با آن به عنوان دشمن رفتار خواهیم کرد».
مقامهای ترکیه نگران آینــده موصل و تلعفر پس از
آزادسازی این منطقه از چنگ داعش هستند .موصل
شهری سنینشــین است و اکثر ســاکنان تلعفر را
ترکمنها تشــکیل میدهند .ترکیه نگران نقض حقوق
سنیها و ترکمنها و تغییر ترکیب جمعیتی این مناطق
در پی ورود نیروهای شیعه عراق به این مناطق است.
حیدر عبادی درباره حساسیت ترکیه نسبت به تلعفر
گفت« :ما بیش از دیگران به تلعفر حساسیت و توجه
داریم ».با وجود آنکه دولت عراق مشــارکت ترکیه در
عملیات آزادسازی موصل را رد کرده ،با این حال ارتش
ترکیه شماری از تانکها و توپخانه خود را در سیلوپی
در نزدیکی مرز عراق مســتقر کرده است .عالوه براین
ارتش ترکیه از مدتها پیــش نیروهایی را در پادگان
بعشیقه ،در  ۲۵کیلومتری شمال شرق موصل ،مستقر
کرده است( .دویچه وله)

ونگر :حریف انگیزهای
برای برد نداشت

سرمربی آرسنال به ستایش از عملکرد شاگردانش پرداخت
و اظهار کرد لودوگورتس انگیزهای برای پیروزی نداشــته
اســت .به نقل از  ،elsportآرسنال در یکی از دیدارهای
حساس دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به
مصاف لودوگورتس رفت .توپچی ها با وجود آنکه با دو گل
از حریف خود عقب افتادند اما در ادامه موفق شدند سه گل
به ثمر برسانند تا با نتیجه سه بر دو بازی را به سود خود به
پایان ببرند .آرسن ونگر در نشست خبری بعد از بازی گفت:
بازی را بد شــروع کردیم و خیلی زود هم دو گل خوردیم.
با این حال ناامید نشــدیم و آرامش خود را حفظ کردیم.
در چنین شرایطی بســیار مهم است که یک تیم ،تمرکز و
آرامش خود را از دست ندهد .خوشبختانه به بازی برگشتیم
و توانســتیم و به پیروزی برسیم .او ادامه داد :نتیجه خوبی
را به دســت آوردیم .در دقایقی از نیمــه دوم افت کردیم
اما خوشــبختانه در نهایت به آنچه که به دنبال آن بودیم
رسیدیم .این دیدار به مراتب سخت تر از دیدار رفت بود.

نیروهای عراقی در آستانه
آزادسازی موصل از داعش

نیروهــای عراقی میگویند در آســتانه
گرفتن کنترول شــهر موصــل از گروه
داعش اند .از جانــب دیگر ،افراط گرایان
به اســتفاده از مردم ملکــی به عنوان
سپرجنگی ادامه میدهند.
نیروهای ویژه عراق روز چهار شــنبه به
عملیات خود به جانب شهر موصل ادامه
داده و در «گوگجالی» ،شرقیترین منطقه
همجوار موصل ،به تالشــی خانه به خانه
و پاکســازی جاده از ماینهای احتمالی
کارگذاشته شده توسط داعش پرداختند.
جنرال عبدالغنی االسدی ،فرمانده ارشد
نیروی ضدتروریسم گفت که نیروی ویژه
در این منطقه منع رفت و آمد وضع کرده
اند تا پیشــرفتهای نظامی مســتحکم
ساخته شوند.
االسدی گفت که «ما ترس داریم داعش
با حمــات توپخانــهای نیروهای ما و یا

شــهر را هدف قرار دهند ».او افزود که
بــرای حفاظت از خانوادههــا «از آنها
خواسته ایم که در داخل خانههای شان
باقی بمانند ».بــه گفته نیروهای عراقی،
سه عضو مظنون داعش نیز در گوگجالی
دستگیر شده اند.
در کنار نیروهــای حکومتی عراق ،کردها
و ملیشــههای شــیعه نیــز در عمیات
بازپسگیری شــهر موصل شرکت دارند.
یــک مقــام روز چهار شــنبه گفت که
ملیشههای شیعه موفق به تصرف  ۴۶قریه
در غرب و جنوب غرب موصل شده اند.
احمد االسدی ،عضو پارلمان و سخنگوی
رسمی گروه پارلمانی شیعیان عراق گفت
که این ملیشهها ساحهای به مساحت ۵۹۰
کیلومتر مربع را آزاد کرده ۲۰ ،بمب موتری
داعش را تخریب نمــوده و چندین عضو
داعش را به قتل رسانده اند( .دویچه وله)

اسد :تا سال  ۲۰۲۱در قدرت
باقی میمانم

بشار اســد رئیس جمهور ســوریه در
گفتوگو با خبرنگاران غربی اعالم کرد تا
پنج سال آینده در مقام خود باقی خواهد
ماند و هیچگونه تغییر سیاسی در سوریه
تا پیش از «پیروزی در جنگ» رخ نخواهد
داد.
بشار اســد ،رئیس جمهور سوریه بدون
توجه به جنگ داخلی پنجساله کشورش،
در جمع خبرنگاران غربی اعالم کرد که تا
سال  ۲۰۲۱در مقام خود باقی خواهد ماند.
پایان سال  ،۲۰۱۶ســومین دوره ریاست
جمهوری اســد به پایان میرســد .او به
خبرنگاران گفت که تا پیروزی او در جنگ
داخلی ،هیچگونه تغییرات سیاسی در این
کشور رخ نخواهد داد.
تقریبا یک ســال پس از آغاز اعتراضها

علیه رژیم بشار اسد ،سوریه در ماه مارچ
 ،۲۰۱۱عمال وارد جنــگ داخلی خونین و
پرتلفات شد که تاکنون هنوز ادامه دارد.
به گــزارش روزنامــه «نیویورکتایمز»،
اسد در این گفتوگو آمریکا را به عنوان
«نیروی محرک حوادث خونین» ســوریه
معرفی و ادعا کرد کــه «ایاالت متحده
آمریکا هم از شبکه تروریستی داعش و
هم سایر گروههای مسلح تندرو حمایت
میکند» .اســد تاکید کرده با این همه
او با اســتفاده از کانال مختلف ،گفتوگو
حتی با ایاالت متحده را ادامه خواهد داد
اما به گفته او «این به معنای آن نخواهد
که سوریه استقالل خود را از دست بدهد
و به یــک دولت دستنشــانده تبدیل
شود»( .دویچه وله)

اسامی نامزدهای بهترین مربی سال
 ۲۰۱۶اعالم شد

کمیته فنی فیفا اسامی  ۱۰نامزد بهترین مربی سال ۲۰۱۶
جهان را اعالم کرد .کمیته فنی ســایت فیفا یک روز بعد
از اعالم اســامی  ۱۰نامزد بهترین مربی زن سال ،اکنون
نامزدهای اولیه بهترین مربی مرد سال  ۲۰۱۶را نیز اعالم
کرد که به شرح زیر است:
زینالدین زیدان ،رئال مادرید
دیگو سیمئونه ،اتلتیکو مادرید
فرناندو سانتوس ،تیم ملی پرتگال
کلودیو رانیری ،لسترسیتی
مائوریسیو پوچتینو ،تاتنهام

لوئیس انریکه ،بارسلونا
یورگن کلوپ ،لیورپول
پپ گواردیوال ،بایرن مونیخ – منچسرسیتی
دیدیه دشان ،تیم ملی فرانسه
کریس کولمن ،تیم ملی ولز
بهترین مربی ســال  ۲۰۱۶فوتبال جهــان را کاپیتانها،
مربیان تیمهای ملی و همین طــور روزنامهنگاران فعال
سراسر جان انتخاب خواهند کرد.
همچنین قرار است جمعه نامزدهای اولیه بهترین بازیکن
مرد سال  ۲۰۱۶نیز اعالم شود.

امری :برای صدرنشینی
باید آرسنال را هم ببریم

ستاره  NBAدر صدر ثروتمندترین
ورزشکاران فرانسوی

رودی گوبرت با تمدید قرارداد خود با یوتا جاز تبدیل به
ثروتمندترین ورزشکار فرانسوی شد.
به نقل از اکیپ ،رودی گوبرت با قراردادی چهار ساله به
ارزش  ۱۰۲میلیون دالر به گرانترین ورزشــکار فرانسوی
تبدیل شــد و باالتر از ستاره های چون پل پوگبا و کریم
بنزما قرار گرفت .گوبرت  ۲۴ســاله که مدال برنز جام
جهانی بسکتبال  ۲۰۱۴اســپانیا را در کارنامه خود دارد،
روز ســه شــنبه با ســران یوتاجاز به توافق رسید تا
قراردادش را برای چهار سال دیگر با این تیم تمدید کند.
بر اساس این قرارداد ،گوبرت سالیانه  ۲۴میلیون یورو به
جیب خواهد زد .او در این رده بندی باالتر از دو ســتاره
دیگر بسکتبال فرانسه یعنی نیکوالس باتوم و تونی پارکر
قرار گرفته است .نفر چهارم این رده بندی پل پوگبا است

سرمربی اسپانیایی پاری ســن ژرمن بعد از برد برابر بازل
اظهار کرد تیمش به برد برابر آرسنال در بازی بعد هم نیاز
دارد تا صدرنشــین گروه شود .به نقل از اسکای اسپورت،
پاری ســن ژرمن که برای دیدار رفت برابر بازل به سوئیس
رفته بود توانســت با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد تا
صعود خود را به دور نهایی مســجل کند .این تیم به همراه
آرسنال  10امتیازی است .دیدار برگشت دو تیم ،صدرنشین
گروه را مشــخص خواهد کرد .اونای امری تاکید کرد می
خواهد تیمش به عنوان صدرنشین به دور بعد راه پیدا کند.
او بعــد از پیروزی برابر بازل گفت :از عملکرد خود و نتیجه
بازی بسیار راضی هستیم.
خوشبختانه با این پیروزی ،صعود خود به دور بعد را نهایی
کردیم .بازی خوبی بود و با شایستگی سه امتیاز را به دست
آوردیم .هدف نخســت ما که صعود به دور بعد بود برآورده
شــد .اکنون به دنبال هدف دوم یعنی صدرنشینی هستیم.
نهایت تالش خود را به کار می گیریم تا بتوانیم آرســنال
را شکســت بدهیم و به عنوان تیم نخست به دور بعد راه
پیدا کنیم.

که با جدایی از یوونتوس راهی منچستریونایتد شد.
رده بندی ورزشکاران ثروتمند فرانسوی
 -۱رودی گوبرت( ،یوتاجاز) سالیانه  ۲۴میلیون یورو
 -۲نیکوالس باتوم( ،شارلوت) سالیانه  ۲۱.۶میلیون یورو
 -۳تونی پارکر( ،سن آنتونیو) سالیانه  ۱۹.۹میلیون یورو
 -۴پل پوگبا( ،منچســتریونایتد) سالیانه  ۱۷.۷میلیون
یورو
 -۵خواکیم نوح( ،نیویورک نیکز) ســالیانه  ۱۷میلیون
یورو
 -۶اوان فورنیر( ،اورالندو) سالیانه  ۱۷میلیون یورو
مملی فوتبال ارجنتین معتقد اســت
 -۷کریم بنزما( ،رئالمادرید) سالیانه  ۱۵.۳میلیون یورو کاپیتان پیشــین تی 
 -۸فرانک ریبری( ،بایرن مونیخ) سالیانه  ۱۴میلیون یورو بازوبند کاپیتانی باید از لیونل مسی گرفته شود.
به نقل از آس ،دنیل پاسارال در گفتوگو با سایت مرکوریو
 -۹سمیر نصری( ،سویا) سالیانه  ۱۱.۹میلیون یورو
مکزیک ،درباره کاپیتانی لیونل مســی در تیمملی صحبت
کرد .پاسارال گفت :خوب بودن یک بازیکن به معنای توانایی
در رهبری کردن یک گروه نیســت .نمــی دانم این حرفم
منصفانه اســت یا نه اما عقیدهام این چنین اســت .مسی
فوتبالیست باهوشی است اما با توجه به شخصیتی که دارد
و خجالتی است ،کار رهبری برایش سخت است.
کاپیتان پیشــین تیمملی ارجنتیــن در پایان اظهار کرد:
رامیــرو فونس موری گزینه ایدهآلــی را برای کاپیتانی در
تیمملی اســت .به خاطر ویژگی هایش کامال برای این کار
مناسب است .مارادونا نیز همچون من معتقد است که مسی
شخصیت رهبری یک گروه را ندارد.

پاسارال :بازوبند کاپیتانی
باید از مسی گرفته شود

مسی رکورد رائول گونسالس را شکست

مهاجم بارسلونا با گلی که به منچسترسیتی زد توانست
از رکورد رائول گونسالس در لیگ قهرمانان اروپا پیشی
بگیرد.
به نقل از آس ،لیونل مســی در بازی سهشــنبه شــب
بارســلونا و منچسترسیتی در لیگ قهرمانان اروپا ،برابر
این تیم انگلیســی موفق به گلزنی شد و توانست رکورد
رائول گونســالس در مرحله گروهی ایــن رقابت ها را
ل مادرید در این مرحله53 ،
بشــکند .مهاجم پیشین رئا 
گل به ثمر رسانده بود و اکنون مسی با  54گل باالتر از او

قرار گرفته است.
همچنیــن این رکورد تهدیدی برای رکورد ثبت شــده
ل مادرید سال
توسط کریستیانو رونالدو است .مهاجم رئا 
گذشته در لیگ قهرمانان در مرحله گروهی یازده گل به
ثمر رســاند و اکنون مسی با هفت گل و دو بازی پیشرو
میتواند به این رکورد برســد .البته مهاجم بارسلونا این
تعداد گل را تنها در سه بازی به ثبت رساند و اختالفش را
با هم تیمیاش یعنی لوییس سوارس ( 46گل) بیشتر کرد
و فاصلهاش را با رونالدو به  6گل رساند.

پیروزی گلدن استیت و کلیولند در NBA

در ادامه رقابت های بسکتبال آمریکا صبح دیروز  ٩بازی
انجام شــد که در مهم ترین آنها گلدن استیت وریرز و
کلیولند کاوالیرز به پیروزی دست یافتند.
به نقل از  ،ESPNدر مهمترین بازی صبح روز چهارشنبه
 ،NBAگلدن استیت وریرز توانست با نتیجه  127بر ١٠٤
پورتلند تریل بلیزرز را شکســت بدهــد .در این بازی
اســتفن کری برای گلدن استیت درخشید .او  ٢٨امتیاز
کسب کرد که  ٢٣امتیاز آن در کوارتر سوم بود.
در بازی مهم دیگر ،کلیولند کاوالیــرز با نتیجه  ١٢٨بر
 ١٢٠هیوستون راکتز را از پیش رو برداشت .در این بازی

کایری ایرونیگ  ٣٢امتیاز و لبرون جیمز  ١٩امتیاز برای
کلیولند کسب کردند تا این تیم پیروز میدان باشد.
نتایج دیگر بازی های صبح دیروز:
میامی هیت  - ١٠٨سکرمنتو کینگز ٩٦
دیترویت پیستونز  - ١٠٢نیویورک نیکز ٨٢
میلواکی باکس  - ١١٧نیواورالنز پلیکانز ١١٣
مینه سوتا تیمبر ولوز  - ١١٦ممفیس گریزلیز ٨٠
یوتا جاز  - ١٠٦سن آنتونیو اسپرز ٩١
ایندیانا پیسرز  - ١١٥لس آنجلس لیکرز ١٠٨
اورالندو مجیک  - ١٠٣فیالدلفیا سونی سیکسرز ١٠١

