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رئیس جمهوری کوریای جنوبی
به خاطر رسوایی سیاسی گریست

شش منطقه در موصل
از تصرف داعش
آزاد شده است

پیشــروی نیروهای ویژه عراق بــرای بازپسگیری موصل
همچنان ادامه دارد .این نیروها صبح روز جمعه وارد منطقه
الکرامه در حومه موصل شــدند .تا کنون شــش منطقه از
موصل توسط این نیروها آزاد شده است.
با حمایت آتش توپخانه و نیز حمالت هوایی ،نیروهای ویژه
عراقی توانســتند روز جمعه  ۴نوامبر مناطق بیشــتری از
حومه موصل را تصرف کنند .در اولین ســاعات روز جمعه
جنگجویان مسلح ائتالف عراق روستای گوگجالی در کرانه
شرقی موصل را ترک و وارد منطقه الکرامه یکی از مناطق
حومه موصل شدند.
سراسر شــهر موصل را دود ناشی از آتش زدن تیر موترها
فرا گرفته است .نیروهای داعش با هدف سخت کردن دید
هواپیماها برای حمالت هوایی تیر موترها را در موصل آتش
میزنند.
دهها هزار ســرباز عراقی به همراه پیشمرگههای کرد از دو
هفته پیش حمالت گســتردهای را برای آزادسازی موصل
از دســت نیروهای داعش آغاز کردهاند .آنان در این مدت
توانســتهاند  ۶روستا و بخشهای حومه موصل را از تصرف
داعش آزاد کنند( .دویچه وله)

پاکستان شبکه جاسوسی
مرتبط با هند را
کشف کرد

پاکستان می گوید که نیروهای امنیتی این کشور یک شبکه
از جاسوســان هندی مرتبط با سفارت این کشور در اسالم
آباد را شناسایی کردهاند.
نام و عکسهای  ۸نفر از مقامات هندی که متهم هســتند
هدایت یک شــبکه جاسوســی را برعهده داشــتند ،به
مطبوعات درز کرده است.
روز چهارشنبه پاکستان گفت که  ۶نفر از کارکنان سفارتش
را در دهلی ،که از سوی هند متهم به جاسوسی شده اند را
از این کشور ،خارج میکند.
روابط بین هند و پاکســتان همواره تیره بوده است اما این
رابطــه اخیرا و پس از آنکه  ۱۹ســرباز هندی در اوایل ماه
ســپتمبر در حمله ای به مقر آنها در کشمیر تحت کنترل
هند ،کشته شدند ،وخیمتر شده است.
هنوز مشخص نیست که آیا هند این کارکنان سفارتش را
در اســام آباد که متهم به جاسوسی شدهاند ،از پاکستان
خارج می کند و یا مقامات پاکســتان این افراد را اخراج
میکنند .از زمان اســتقالل هند از بریتانیا و تشــکیل
کشورهای هند و پاکســتان ،دو کشور بر سر حاکمیت بر
کشمیر اختالف داشته اند .این اختالف عامل درگیریهای
متناوب مرزی و زمینه ساز ســه جنگ تمام عیار بین دو
کشور بوده است.
هر دو کشــور هند و پاکستان دارای تســلیحات اتمی
هستند( .بی بی سی)

رئیس جمهوری کوریای جنوبی از رســوایی
سیاســی که اخیرا گریبانگیر دولت او شده
پوزش خواسته اســت .روز جمعه ،شبکههای
تلویزیونی کوریای جنوبی ســخنرانی کوتاه
پــارک گون-هه ،رئیس جمهــوری را پخش
کردند که با چشمانی اشکبار نسبت به رسوایی

سیاسی اخیر در تشکیالت ریاست جمهوری
ابراز تاســف میکرد .خانم پــارک گفت که
حوادث اخیر قلب او را شکســته و تاکید کرد
که با تحقیقات سارنوالی در این باره همکاری
کامل به عمل خواهد آورد.
اخیرا رسانههای خبری کوریای جنوبی گزارش

آخرین فرصت روسیه به
شورشیان برای خروج از
مناطق تحت محاصره حلب

نیروهای دولت سوریه و روسیه از صبح
روزجمعه  ۴نوامبر آتش بس ده ساعتهای
را در شهر حلب به اجرا گذاشتهاند .هدف
از آتش بس این است که غیرنظامیان و
شورشیان مخالف دولت بتوانند مناطق
تحت محاصره را ترک کنند.
روسیه گفته است که این آتش بس موقت
آخرین فرصت شورشیان است تا بتوانند
در امنیت ،مناطق شــرقی حلب را ترک
کنند .اما گفته شده که هنوز شورشیان
و غیرنظامیان از بخش شرقی شهر حلب
از این آتش بس موقت برای ترک مناطق
تحت محاصره استفاده نکردهاند.
روسیه گفته اســت که چندین گذرگاه

برای خروج از این مناطق بازکردهاند ،اما
شورشیان این پیشنهاد را رد کردهاند.
ســازمان ملل گفته است که این آتش
بس برای این که امدادگران بتوانند به
شــرق حلب کمک رسانی کنند ،بسیار
کوتاه و نامطمئن است.
به گفته گروه ناظر حقوق بشر سوریه از
نخستین ساعات برقراری این آتش بس
ده ساعته عملیات نظامی مهمی از سوی
نیروهای دولت سوریه و متحدان آنها و
یا شورشیان مخالف گزارش نشده است.
سخنگوی شورشیان گفته است که هلی
کوپترهای دولتی در حال گشتزنی بر
فراز این منطقه هستند( .بی بی سی)

مسابقات دوش «ماراتن»
در بامیان راه اندازی شد

مســابقات دوش «ماراتن» با اشــتراک  ۲۶۰ورزشکار
داخلی و خارجی ،در واليت بامیان راه اندازی گردید.
این مسابقات؛ با حمایت سازمانها ،نهادها و شرکت های
مخلتف ملی و بین المللی در بامیان برگزار شده بود.
ورزشکاران اين مسابقات ،صبح دیروز در مرکز واليت
باميــان ،در دو بخش  ۱۰کیلومتــر و  ۴۲کیلومتر رقابت
نمودند.
عبدالرحمن احمدی ســخنگوی والیت بامیان ،به اژانس
خبرى پژواک گفت ،مســابقات دوش «ماراتن» در سطح
داخلی وخارجی برگزار شد که در  ۱۰کیلومتری از والیات
کابل بامیان ،دایکندی ،بلخ و میــدان وردک بازيکنان
شرکت داشتند.
او افزود که در ســطح بین المللی ،ورزشکاران افغان و از
هشت کشور اروپایى شرکت داشتند ،که فاصله الی ۴۲
کیلومتر را پیمودند.
وی عالوه کرد  ۱۰۰تن در دوش «ماراتن» بین المللی و۱۶۰
تن در دوش «ماراتن» داخلی شرکت کرده بودند ،که در
بین برندگان بین المللی ،یک ورزشکار از انگلستان نیز
قــرار دارد .احمدی گفت این مســابقه به هدف معرفی
بامیان به عنوان والیت صلح ،دوســتی ،آرام زیســتن
و بدون جنگ و خشــونت راه اندازی شده بود ،که تا به

وزیر داخله آلمان
میخواهد از
پیکارجویان جهادی
سلب تابعیت کند

وزیر داخله آلمــان در نظر دارد از پیکارجویان جریان
تروریســتی داعش که دارای تابعیت مضاعف هستند
ســلب تابعیت کند .در حال حاضــر  ۸۷۰نفر از آلمان
به عراق و سوریه رفته و در آنجا به جریان تروریستی
داعش پیوستهاند.
گروه رســانهای «فونکه مدین گروپه» که مرکزش در
شهر اسن آلمان است ،روز جمعه اعالم کرد که توماس
دمزیر ،وزیر داخله آلمان ،در نظر دارد از مبارزان جریان
تروریستی داعش سلب تابعیت و آنان را از این کشور
اخراج کند.
در این گزارش آمده است که پیششرط چنین اقدامی
آن اســت که این افــراد دوتابعیتی باشــند و پس از
ســلب تابعیت آلمان به کشوری که تابعیت آن را دارند
بازگردانده شوند .وزیر داخله آلمان برای اجرایی کردن
طرح خود از قوانین آلمان بهره گرفته است.
در ماده  ۱۶قانون اساسی آلمان آمده است که تابعیت
آلمانیها را نمیتوان سلب کرد.
این قانون اما در نظر گرفته است که میتوان از شهروند
این کشور پاسپورت یا کارت شناساییاش را گرفت تا
در صورت مظنون بودن به اقدامات تروریستی نتواند از
کشور خارج شود( .دویچه وله)

رکوردی که گرت بیل به
نام خود به ثبت رساند

ستاره ولزی رئالمادرید با گلی که در دیدار برابر لژیا به ثمر
رساند نام خود را در تاریخ باشگاه رئال جاودانه کرد.
به نقــل از  ،elsportرئال مادرید در بازی نخســت دور
برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با تساوی  3بر3
برابر لژیا ورشو متوقف شد.
گل نخســت بازی را گرت بیل با یک شوت دیدنی در ثانیه
 57بازی به ثمر رساند .این بازیکن ولزی با گلی که زد تاریخ
ساز شد چرا که او حاال سریعترین گل رئال مادرید در تاریخ
لیگ قهرمانان اروپا را به ثمر رسانده است.
بیل موفقتریــن بازیکن بریتانیایی تاریخ باشــگاه رئال
مادرید است .او که تا ســال  2018با کهکشانیها قرارداد
داشت تصمیم گرفت که قرارداد خود را تا سال  2022تمدید
کند و این نشان میدهد که عملکرد خوبی در رئال داشته و
انتظارات را برآورده کرده است.

جهانیان آشکار شود که افغانستان در کنار چهرۀ جنگ
زده اش ،چهره صلح و آشتی نیز دارد.
وی گفت که دراین مسابقه ،خانم میساکین سفیر کشور
فنلند در افغانستان نیز شــرکت داشت ،که فاصلۀ ۴۲
کیلومتر را پیمود.
خانم میســا کین سفیر فنلند ،در مورد راه اندازی چنین
مسابقات به پژ واک گفت« :در بامیان آمده و در مسابقه
دوش «ماراتن» اشتراک کرده است.
وی افزود در هر گوشــۀ بامیان که برود ،احساس امنیت
میکند وبرایش خوشایند است.
چالری که در بخش بین المللی ،مقام دوم را از آن خوده
نموده ،به پژواک گفت بســیار خوش اســت که در این
مسابقه شرکت کرده و مقام دوم را از آن خود کرده است.
وی افزود بامیان برایش بسیار خوشایند است واز سفری
که به این والیت داشــته و از ماراتنى که برگزار شــده،
خاطرات بسیار خوشی دارد.
از بین برندگان این مســابقات ،در  ۱۰کیلومترى؛ حسین
اول ،محمد دوم و مصطفی سوم شد .از بین دختران نیز بازیکن پیشین رئال مادرید قصد ندارد با مربیگری به جهان
در  ۱۰کیلومترى؛ نظیره اول ،زهرا دوم و گل بیگم ســوم فوتبال باز گردد.
گردید .اما در ماراتن ۴۲کیلومتری؛ حسین اول ،چالری به نقل از آس ،رونالدو نازاریو که به کلمبیا سفر کرده است
دوم و محمد سوم شد( .پژواک)
به تمجیــد از بازیکنان ملیپوش این تیم پرداخت و درباره
مملی برازیل و مربیگری در آینده صحبت کرد.
نیمار ،تی 
رادامل فالکائو توانســت برای تیمــش (موناکو) در لیگ
قهرمانــان اروپا گلزنــی کند .مهاجم پیشــین تیمملی
برازیل در این باره گفت :بدتریــن اتفاق برای یک بازیکن
ی اســت .در دوران بازیگریام دو بار به شدت
آسیبدیدگ 
آســیب دیدم ،اما همیشه فکر میکردم که هر موقع بتوانم
به میادین بــازی میگردم آن زمان میزان دقیق دوریام از
میادین را نمیدانستم .در نخستین آسیبدیدگی یک سال
و هشــت ماه از میادین دور بودم و دومین بار یک سال دو
ماه نتوانستم بازی کنم .فالکائو نیز شرایط مشابهی را تجربه
کرد .یک بازیکن پس از چنین آسیبدیدگیهایی نیاز دارد
تا اعتماد به نفس از دســت رفته را بازیابد .مطمئنا فالکائو
بهتر خواهد شد.

رونالدو :برنامهای برای
مربیگری ندارم

سرسو :سیمئونه بهترین سرمربی
جهان است

رییس باشگاه اتلتیکومادرید ،سرمربی ارجنتینی قرمز و
سفید پوشان را بهترین سرمربی جهان میداند.
به نقل از آس ،انریکه سرســو ،در مراسمی درباره دیگو
ســیمئونه ،اتلتیکومادرید و دیگو گودین صحبت کرد.
رییس باشــگاه اتلتیکومادرید گفت :اتلتیکو همیشــه
خوب بازی میکرد و اکنون بهتر بازی میکند و گلهای
بیشتری به ثمر میرساند .در لیگ قهرمانان صدرنشین
هستیم .همیشه برابر حریفان سرسخت پیروز شدهایم و
دوباره به فینال این بازیها رسیدیم.
میخواهیم تیم نخست گروه خود باشیم .هنوز زود است
که درباره بختهای نخســت قهرمانی در این رقابتها

کردند که چوی سن-سیل ،از دوستان نزدیک
رئیس جمهوری ،با اســتفاده از نفوذ خود بر
خانم پارک و موقعیتی که در دفتر ریاســت
جمهوری داشت در بعضی انتصابات این دفتر
مداخله و احتماال از موقعیت خود بهرهبرداری
اقتصادی هم کرده اســت .در پی انتشار این
گزارشها ،خانم پارک بعضی از مشاوران خود
را برکنار کرد .افشــای مداخالت خانم چوی
موقعیت سیاسی رئیس جمهوری را به شدت
تعضیف کرده و براساس برخی نظرسنجیها،
محبوبیت او در میان مــردم به تنها  ۵درصد
کاهش یافته که کمترین میزان محبوبیت یک
رئیس جمهوری کوریای جنوبی از زمان آغاز
نظرسنجی در این زمینه از حدود بیست سال
پیش است .هفته گذشته پس از انتشار اخبار
مربوط به این ماجرا ،این رقم به  ۱۷درصد تنزل
کرده بود و به نظر میرسد که با گذشت زمان،
موقعیت خانم پارک نزد مردم کشورش حتی
بدتر شده است( .بی بی سی)

حرف بزنیم.
ل مادرید
دو هفت ه دیگر داربی شهر مادرید بین دو تیم رئا 
و اتلتیکو برگزار میشود .سرسو در این باره اظهار کرد:
نمیخواهم در این بــاره صحبتی کنم ،چون پیش از آن
باید برابر رئال سوسیداد قرار بگیریم و این بازی اهمیت
زیادی دارد.
رییس باشــگاه در مورد گودین ،مدافع اتلتیکو ،گفت :او
عالوه بر این که فوتبالیست خوبی است ،انسان خوبی نیز
است .اکنون محبوبیت زیادی در میان طرفداران اتلتیکو
دارد .خیلی از تیمها خواهانش هستند ،اما گودین همیشه
اعالم کرده است که میخواهد در این باشگاه بماند.

پیروزی گلدن استیت و
کاوالیرز در لیگ NBA

در رقابتهای بامداد دیروز لیگ  ،NBAپنج بازی انجام شد
که در مهمترین آنها گلدن استیت وریرز و کلیولند کاوالیرز
به پیروزی رسیدند.
به نقل از  ،ESPNبامداد دیــروز در مهمترین بازی لیگ
 ،NBAگلدن اســتیت وریرز توانست با نتیجه  ١٢٢بر ٩٦
اوکالهاما سیتی تاندر را شکست دهد.
در این بــازی کوین دورانت با کســب  ٣٩امتیاز و به ثمر
رساندن هفت ،سه امتیازی برای گلدن استیت درخشید.
در بازی مهم دیگر کلیولنــد کاوالیرز با نتیجه  ١٢٨بر ١٢٢
بوستون سلتیکس را شکست داد.
در این بازی لبــرون جیمز با کســب  ٣٠امتیاز به برتری
کلیولند کمک کرد.
نتایج دیگر بازی های صبح دیروز:
دنور ناگتز  - ١٠٢مینه سوتا تیمبر ولوز ٩٩
میلواکی باکس  - ١٢٥ایندیانا پیسرز ١٠٧
اورالندو مجیک  - ١٠٢سکرمنتو کینگز ٩٤

تیپ زرهی آمریکا به شرق
اروپا اعزام می شود

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعالم کرده
است که یک تیپ زرهی متشکل از چهار
هزار نیرو به شرق اروپا اعزام می کند.
بنا بر بیانیه پنتاگون ،تیپ ســوم لشگر
چهــارم پیاده آمریکا مســتقر در ایالت
کلرادو طی زمستان امسال با تجهیزات و
ادوات سنگین عازم اروپا خواهد شد.
آمریــکا می گوید اعزام ایــن نیروها در
چارچوب عملیات «عزم آتالنتیک» انجام
می شــود که هدفش مقابله با تهدیدات
احتمالی روســیه علیه کشورهای شرق
اروپا و حوزه بالتیک است.
آمریکا ،بریتانیــا و کانادا در اجالس اخیر
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) در
بروکســل به اعزام نیرو از جمله جتهای

جنگی و یگانهای زرهی به شرق اروپا و
کشورهای حوزه بالتیک متعهد شدند.
قرار اســت بریتانیا چند فروند هواپیمای
جنگی در رومانی مستقر کند.
اشــتون کارتر ،وزیر دفــاع آمریکا ،نیز
پیشــتر اعالم کرده بود یک یگان زرهی
«آماده نبرد» در شــرق پولند مســتقر
خواهد شد.
ایــن بزرگترین حضور نظامــی ناتو در
نزدیکی مرزهای روســیه از زمان پایان
جنگ سرد است.
ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو می گوید
که هدف از طرح اســتقرار نیرو در شرق
اروپا رویارویی با روســیه نیســت بلکه
جلوگیری از آن است( .بی بی سی)

صدها پناهجو در آبهای
نزدیک لیبیا غرق شدهاند

مقامات مهاجرتی میگویند حداقل ٢٣٩
پناهجو در حوادثی که برای دو کشتی به
وجود آمده در آبهای نزدیک لیبیا غرق
شدهاند.
پناهجویانی که از این دو حادثه نجات یافته
و به جزیره المپدوسای ایتالیا رسیدهاند
این خبر را به مقامات کمیســاریای عالی
پناهندگان دادهاند.
 ٢٩نفر از سرنشینان یکی از کشتیها و دو
نفر از سرنشینان کشتی دیگر نجات پیدا
کردهاند و تصور میشود مابقی سرنشینان
کشته شدهاند.
از ایــن  ٢٣٩پناهجویی که خبر غرق آنها
منتشر شده هنوز اجساد هیچ کدامشان
پیدا نشده است .تصور میشود که بیشتر
این افراد اهل کشــورهای غرب آفریقا

بوده باشــند .به گفته سازمان بینالمللی
مهاجرت در ســال جاری میالدی بیش از
 ۴۲۰۰پناهجویی که قصد داشتند خود را
از مسیر مدیترانه به اروپا برسانند ،کشته
شدهاند.
سازمان ملل هشــدار داده است که سال
 ۲۰۱۶ممکن است مرگبارترین سال برای
مهاجران و پناهجویان باشد.
با توافــق ترکیه و اتحادیــه اروپا برای
متوقف کردن پناهجویانــی که از ترکیه
به یونان میروند ،تــاش مهاجران برای
رساندن خود به ایتالیا افزایش یافته است.
در سال جاری میالدی حدود  ٣٣٠هزار نفر
خود را از طریق دریا به اروپا رســاندهاند.
این تعداد در ســال گذشته بیش از یک
میلیون نفر بود( .بی بی سی)

نامزدهای بهترین بازیکن سال از
سوی فیفا اعالم شد

فیفا اســامی نامزدهای اولیه بهترین بازیکن سال 2016
را اعالم کرد.
در آستانه پایان سال  2016میالدی فیفا اسامی نامزدهای
اولیه بهترین بازیکن سال را اعالم کرد:
نامزدهای بهترین بازیکن سال فیفا به شرح زیر است:
سرخیو آگوئرو
گرت بیل
جان لوئیجی بوفون
کریستیانو رونالدو
کوین دی بروینه
آنتوان گریزمان
زالتان ایبراهیموویچ
آندرس اینیستا
انگولو کانته

تونی کروس
روبرت لواندوفسکی
ریاض محرز
لیونل مسی
لوکا مودریچ
مانوئل نویر
نیمار
مسوت اوزیل
دیمیتری پایت
پل پوگبا
سرخیو راموس
آلکسیس سانچس
لوئیس سوارس
جیمی واردی

آدوریس ،نخستین بازیکنی که در لیگ
اروپا پنج گل به ثمر رساند

مهاجم اتلتیک بیلبائو در لیگ اروپا پنج بار دروازه خنک
را باز کرد تا نخستین بازیکنی باشد که در این رقابتها
پنج گل به ثمر میرساند.
به نقل از آس ،آریتس آدوریس پنجشنبه شب در دیدار
اتلتیک بیلبائو و خنک بلجیم در لیگ اروپا پنج گل به ثمر
رساند و اولین بازیکنی شد که در لیگ اروپا در یک بازی
پنج بار گلزنی میکند .تنها بازیکن اسپانیایی که توانسته
بود این رکورد را در رقابتهای اروپایی به ثبت برســاند،
خوســه آنتونیو سالدوا نام داشت .او هنگام حضورش در
بارسلونا در سال  ۱۹۶۶پنج بار دروازه اوترخت را باز کرد.

آخرین بازیکنی که بــرای اتلتیک در یک بازی پنج گل
زد فیدل اوریارته نام دارد .هافبک قرمز و سفیدپوشان
در دیدار برابر رئال بتیس در اللیگا این رکورد را به ثبت
رســاند .این بازی که در سال  ۱۹۶۷برگزار شد با نتیجه
هشت بر صفر به نفع اتلتیک به پایان رسید.
همچنین آدوریس  ۳۵ساله با پنج گلی که به ثمر رساند
بــه عنوان برترین گلزن تیمــش در رقابتهای اروپایی
شناخته شد .پیش از این فرناندو یورنته با  ۱۶گل در رتبه
نخست قرار داشت ،اما مهاجم  ۳۵ساله تعداد گل هایش
را به  ۲۱گل رساند.

