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افبیآی احتمال حمله القاعده در شب جان کری به قطب جنوب
انتخابات آمریکا را بررسی میکند
سفر میکند

تالش اسالمگرایان

افراطی برای ورود به
ارتش آلمان

اســامگرایان افراطی برای کســب مهارتهای نظامی،
هدفمندانــه وارد ارتش آلمان میشــوند .تا کنون  ۲۰نفر
شناسایی شده و  ۶۰مورد مشکوک نیز زیر نظر قرار گرفته
اســت .پرونده متقاضیان ورود به ارتش آلمان از این پس
بیشتر بررسی خواهد شد.
رســانههای آلمان روز شــنبه گزارش دادند که سازمان
ضدجاسوســی ارتش آلمان موفق به کشــف تعدادی از
اسالمگرایان افراطی متقاضی خدمت در ارتش آلمان شده
است .تاکنون  ۲۰اسالمگرا شناسایی شده و  ۶۰نفر دیگر در
مظان اتهام قرار دارند.
سازمان ضدجاسوســی ارتش آلمان گفته است در دفاتر
استخدام نیرو برای ارتش آلمان ،درخواستهایی مشاهده
شده که بهطرزی آشکار عالقهمند به کار در ارتش آلمان و
انجام وظیفهای کوتاهمدت چند ماهه هستند .این متقاضیان
فشــرده برای آموزش سالح و

بهویژه بر گذراندن دورهای
کاربرد تجهیزات نظامی تاکید دارند.
ســازمان ضدجاسوســی ارتش آلمان در ماه اوت گذشته
ماموریت یافته بود که پروندههــای متقاضیان خدمت در
ارتش آلمان را به دقت بررســی کند .بــرای جلوگیری از
سوءاســتفاده گروههای تروریســتی از ارتش آلمان برای
آموزش مهارتهای نظامی ،دولت آلمان در نظر دارد قانون
استخدام نیرو در ارتش را تغییر دهد( .دویچه وله)

چلسی منینگ برای

دومین بار تالش کرده
خودکشی کند

وکالی چلســی منینگ ،افشاکننده اسرار دولت آمریکا که
در زندان است ،میگویند او ماه پیش برای دومین بار تالش
کرده خودکشی کند.
وکالی خانم منینگ از افشــای جزئیات بیشتر خودداری
کرد ه اما گفتهاند شرایط زندان روی وضعیت سالمت روانی
او اثر گذاشته است.
چلســی منینگ ســپتمبر امســال به دلیل تالش برای
خودکشی و نگهداشــتن یک کتاب ممنوع در سلولش۱۴ ،
روز در زندان انفرادی بود.
خانم منینگ که تراجنس است در یک زندان مردانه در حال
گذراندن محکومیت  ۳۵ساله خود است.
چلسی منینگ پیشتر به نام بردلی منینگ شناخته میشد،
اما در سال  ۲۰۱۳اعالم کرد که زن است.
چلسی منینگ به عنوان یک تحلیلگر اطالعاتی در ارتش
آمریکا ،به انبوهی از اطالعات حساس دسترسی داشت.
او این اطالعات را در اختیار گروه افشاگر ویکیلیکس قرار
داد .در میان اطالعات محرمانهای که او به ســایت ویکی
لیکس داد ،یک قطعه فلم حاوی تصاویر کشته شدن  ۱۲غیر
نظامی در بغــداد در  ۲۰۰۷در حمله یک هلیکوپتر آپاچی
ارتش آمریکا بود( .بی بی سی)

مقامهای آمریکا میگویند در حال بررســی
صحت وســقم اطالعاتیاند کــه از ‹احتمال
حمالت قریبالوقوع القاعده› آن هم در شب
پیــش از انتخابات ریاســتجمهوری در این
کشور خبر میدهد.
این اطالعــات متوجه ایالتهــای نیویورک،

تگزاس و ویرجیناســت اما بــه گفته پولیس
فدرال آمریکا که در حال بررسی این اطالعات
است ،آنها «فاقد جزئیاتاند».
اف.بی.آی .گفته تحقیقات پیشــگیرانه برای
تامین امنیت انتخابات ،بخشی از فعالیتهای
عادی این نیــروی پولیس در روزهای پیش از

با پایان آتش بس
هزاران مراکشی به یاد
ماهیفروش کشته شده شمع حلب در آستانه جنگ
دوباره قرار دارد
روشن کردند

هــزاران نفر در مراکش بــه یاد ماهی
فروشــی که هفته گذشته زیر چرخهای
الری جمعآوری زباله کشــته شد ،شمع
روشــن کردند .مرگ حســن فکری،
ماهیفروش  ۳۱ساله خشم هزاران نفر را
در سرتاسر مراکش برانگیخته و مقامها
را وادار کرده یازده نفر از جمله دو مامور
امنیتی را در شهر حســیمه این کشور
بازداشت کنند .شــمع افروختن جمعه
شــب که با اســتقبال هزاران مراکشی
روبرو شد در ادامه اعتراضهای گسترده
چند روز گذشــته در شهر حسیمه این
کشــور اســت که مرگ دلخراش این
ماهیفروش را «یک قتــل عمد» تعبیر
میکند و خواســتار رسیدگی قضایی با

مسببان آن است .پیش از مراسم جمعه
شــب هم هزاران معترض با برداشتن
پالکاردهایی که روی آن نوشــته شده
بود «این یک قتل اســت» در میدان
اصلی شهر حسیمه جمع شدند.
حســن فکری ۳۱ ،ساله ،جمعه گذشته
پس از آن که بــدون مجوز یک ماهی
شمشیری را صید کرد با پولیس روبرو
شــد که صید او را از دستش گرفتند و
به داخــل الری زباله انداختند ،و وقتی
او تالش کرد صیدش را از داخل زباله ها
بیرون بکشد زیر چرخهای الری رفت و
جان داد .تصاویر مربوط به بدن له شده
او خشم عمومی در سرتاسر مراکش را
به دنبال داشته است( .بی بی سی)

اندی ماری برترین تنیسباز
جهان شد

اندی ماری با پیروزی مقابل میلــوش رائونیچ در نیمه
نهایی مســترز پاریس برای اولینبار در صدر ردهبندی
جهانی تنیس مردان قرار خواهد گرفت.
ماری  ۲۹ســاله برای تبدیل شدن به شماره یک تنیس
دنیا و قرار گرفتن به جای نواک جوکوویچ نیاز داشت تا
به فینال مســترز پاریس برسد .جوکوویچ روز جمعه در
مرحله یکچهارم نهایی به مارین چیلیچ باخت و حذف
شد.
ماری اولین تنیسباز بریتانیایی است که از زمان به وجود
آمدن سیســتم ردهبندی تنیس در سال  ۱۹۷۳در بخش
انفرادی به این عنوان میرســد .ماری یکشنبه در فینال
مسترز پاریس با جان ایسنر بازی میکند .این تنیسباز
آمریکایی با پیروزی مقابل چیلیچ به فینال رسید.
جوکوویچ به مدت  ۱۲۲هفته در رتبه نخست تنیس جهان

بود .او امسال توانســت با پیروزی مقابل ماری در فینال
اوپن فرانســه ،قهرمانی در هر چهار گرنداسلم را تجربه
کند.
ماری اما امســال نمایشی فوقالعاده داشت .او این فصل
هم قهرمان ویمبلدون شد و هم مدال طالی المپیک ریو
را گرفت .ماری همچنین در  ۱۲مسابقه اخیری که در آن
شرکت داشته توانسته  ۱۱بار به فینال برسد.
ردهبندی تنیس جهان دوشنبه اعالم خواهد شد و ماری
به طور رسمی شماره یک تنیس جهان خواهد شد.
ماری بیست و ششمین تنیسبازی است که به این عنوان
دست پیدا میکند .راجر فدرر ،پر افتخارترین تنیسباز
تنیس جهان با  ۳۰۲هفته ( شــامل  ۲۳۷هفته متوالی)
حضور در صدر جدول ردهبندی تنیس جهان رکورد دار
است(.بی بی سی)

ستایش مورینیو از زالتان:

او اگر گل هم نزند ،فوقالعاده است

ژوزه مورینیو ســرمربی منچستر یونایتد به رغم ناکامی
زالتان ابراهیموویچ در گلزنی ،از مهاجم سویدنی تیمش
تمجید کرد.
مورینیو پس از شکست  ۲-۱منچستر یونایتد مقابل فنر
باغچه لیگ اروپا به شــدت از ذهنیت بازیکنان تیمش
انتقاد کرد و گفت آنها فکر میکردند که در یک مسابقه
دوستانه به زمین رفتهاند.
اما با این که زالتان در  ۱۱مسابقه اخیر منچستر یونایتد
تنها یک گل زده ،ســرمربی پرتگالی این تیم از او راضی
است« :او در تمامی مسابقات لیگ برتر ،حتی هنگامی که
گل نمیزند عالی است و ذهنیتی فوقالعاده دارد».
منچستر یونایتد در دو مســابقه از هفت بازی اخیرش

انتخابات بزرگ است.
مردم آمریکا روز سهشــنبه (هشتم نوامبر)
برای تعیین جانشــین بــاراک اوباما به پای
صندوق میروند.
امسال در رویدادی کم ســابقه ،هر دو نامزد
اصلی انتخابات ،هیــاری کلینتون و دونالد
ترامپ ،مقر اصلی ستادهای انتخاباتی خود را
در شهر نیویورک مستقر کردهاند و همانجا هم
قصد برگزاری جشن پیروزی خود را دارند.
از همین رو ،اف.بــی.آی .اعالم کرده در یک
همــکاری تنگاتنگ با مقامهــای امنیتی و
اطالعاتی ایالتهاست و گزارشهای اطالعاتی
را دائما با آنها به اشتراک میگذارد.
همزمان مقامهای اداره حمل و نقل نیویورک
که متوالی اداره میدان هوایی ،تونلها و پلهای
ارتباطی این بزرگترین شهر آمریکاست ،اعالم
کرده «گشتهای انتظامی با توجه به باالترین
سطح هشــدارهای امنیتی» صورت میگیرد.
(بی بی سی)

برنده شده و از چهار مسابقه اخیرش در لیگ برتر تنها ۳
امتیاز به دست آورده است.
مورینیو در  ۱۷مسابقه ابتدایی فصل  ۹برد به دست آورد
و در این زمین با رکورد لویی فانخال مربی قبلی یونایتد
مساوی کرد.
این رکورد همچنین یــک پیروزی کمتر از رکورد دیوید
مویز دارد .مویز در  ۹ماه ابتدایی فصل  ۲۰۱۳-۱۴سرمربی
منچستر یونایتد بود و بعد اخراج شد.
مورینیــو که ماه مــی و با قراردادی ســه ســاله به
«اولدترافورد» آمد ،مشــکالت زیادی در یونایتد دارد،
از جمله عدم توازن در مرکز خــط دفاعی تیم به دلیل
مصدومیت کریس اسمالینگ و اریک بیلی( .بی بی سی)

روسیه با اشاره به حمالت شورشیان اعالم نموده است
که «آتش بس انساندوستانه» یک جانبه را تمدید نمی
کند .جنگجویان ضد حکومتــی گفته اند که آن ها در
حالی که برای یک حمله جدید آماده اند ،به «ابتکارات
کم ارزش» روسیه اعتمادی ندارند.
آتش بس اعالم شده توسط روسیه در حلب ،شام جمعه
هنگامی انقضا یافت که کدام عالمتی از استفاده ملکی
ها و یا شورشیان از به اصطالح دهلیز بشردوستانه برای
خارج شدن از بخش شرقی شهر دیده نمی شد.
«دیدبان حقوق بشــر سوریه» مقیم لندن که در سطح
ملی دسترسی به یک شبکه اطالع رسانان دارد ،گفته
است« :ما موردی را ندیده ایم که یک ملکی و یا جنگجو
بخش شرقی شهر را ترک کرده باشد».
وزارت دفاع روســیه گزارش داده اســت که دو تن از
منســوبان نظامی اش در اثر شلیک شورشیان زخمی
گردیده اند ،در حالی که رســانه دولتی ســوریه گفته
است که یک ژورنالیست یک رسانه ،جانبدار حکومت
در اثر آتش باری هاوان از سمت شرقی شهر جراحاتی
برداشته است.
مســکو ،متحد کلیدی رئیس جمهور بشار االسد گفته
اســت که به دلیل حمله اخیر شورشــیان «آتش بس
انساندوستانه» را تمدید نمی کند و آن ها را به استفاده
از این آتش بس موقت ،برای تقویت مواضع شان متهم
ساخته است( .دویچه وله)

واکنش ستاره آرسنال به
احتمال بازگشت به بارسلونا

بال راســت توپچی ها به احتمال حضور خود دربارســلونا
واکنش نشان داد و تاکید کرد که دوست دارد قرارداد خود
را با آرسنال تمدید کند.
به نقل از  ،elsportیکــی از بازیکنانی که خبرهای زیادی
درباره عالقه بارسلونا به جذب او به گوش می رسد هکتور
بلرین بال راست آرسنال است.
این بازیکن اســپانیایی محصول الماسیا است و هواداران
بارسلونا دوســت دارند که او را مانند فابرگاس به تیم خود
برگردانند .بلرین به احتمال بازگشــت خود به آبی اناری ها
واکنش نشان داد و به نظر می رسد که دوست ندارد مسیر
فابرگاس را طی کند.
او در واکنش به بازگشت به بارسلونا گفت :اگر دوست داشتم
در بارسلونا بازی کنم این تیم را ترک نمی کردم .از حضور
در آرسنال بسیار خوشحال هستم و دوست ندارم این تیم
را ترک کنم .همه چیز در اینجا خوب است و خوشحالم که
در ترکیب آرسنال به میدان می روم.
این بازیکن جوان زیر نظر ونگر پیشرفت زیادی کرده است
و به تیم ملی فوتبال اســپانیا هم دعوت شده است .بعد از
جدایی دنی آلوس از بارسلونا ،این تیم به دنبال جانشینی
شایسته برای این بازیکن برزیلی اســت و بلرین بهترین
گزینه ای است که مد نظر گرفته اند اما بعید به نظر می رسد
که آرسنال به این راحتی دست بردار ستاره خود باشد.

انریکه :جای  19بازیکن
بارسلونا در فهرست
نامزدهای برترینهای فیفا
خالی است

سرمربی بارسلونا معتقد اســت  19بازیکن دیگر بارسلونا
میتوانستند در فهرست  23نامزد بهترین بازیکن سال فیفا
حضور داشته باشند.
به نقل از آس بارسلونا یکشنبه شب در هفته یازدهم اللیگا
به مصاف ســویا می رود .لوییس انریکه در نشست خبری
پیش از بازی گفت :ســویا با سرمربی جدید خود در مسیر
خوبی قرار گرفته و در حال پیشرفت است .فوتبال زیبایی
به نمایش میگذارد و حریف ســختی خواهد بود .با وجود
این که در تابستان برابر هم قرار گرفتیم بازی خیلی سخت
خواهد بود .سرمربی بارســلونا در ادامه اظهار کرد :سویا
همیشه در حال تغییر است و بازیکنان جدیدی را اضافه می
کند یا میفروشد .آن ها تاکنون نتایج خوبی کسب کردند.
در ورزشگاه خود پنج پیروزی کسب کردند  .اتلتیکومادرید
را نیز شکســت دادند .بازی آسان نخواهد بود و همه از آن
مطلع هستند .بارســلونا سه شنبه هفته گذشته در لیگ
قهرمانان اروپا مغلوب منچسترسیتی شد .انریکه در اینباره
گفت :باید در همه بازیها پیروز شد .باید در این بازی پیروز
می شدیم چون به امتیاز هایش نیاز داشتیم .در نیمه نخست
برابر سیتی بهترین بازیمان را در سه سال اخیر به نمایش
گذاشتیم حتی از پیروزی چهار بر صفر برابر رئال مادرید در
سانتیاگو برنابئو بهتر بودیم .دوست دارم همه دیدار ها را با
برد پشت سر بگذاریم اما این کار غیر ممکن است.
 23نامزد بهترین بازیکن ســال توســط فیفا اعالم شد.
سرمربی بارسلونا در این رابطه اظهار کرد :اگر میتوانستم
همه بازیکنان بارسلونا را در این فهرست قرار میدادم .جای
آن ها خالیست.

جان کــری اولین وزیــر خارجه آمریکا
خواهد بــود که از نواحــی قطب جنوب
دیدار میکند .آقای کری در این ســفر
که در اواخر هفته جــاری انجام خواهد
شد از ایســتگاه مک موردو که بزرگترین
مرکز تحقیقاتی آمریــکا در این منطقه
است و همچنین مرکز دولتی قطب جنوب
آماندسون اســکات دیدن میکند .این
ســفر در حالی صورت میگیرد که چند

هفته پیش توافقی بینالمللی برای ایجاد
بزرگترین منطقه حفاظت دریایی در قطب
جنوب به دست آمد.
به گفته مقامات  ،آقای کری که ریاســت
هیات آمریکا را در نشست تغییرات آب و
هوایی در پاریس برعهده داشت ،امیدوار
اســت که توجه جهانیــان را به کاهش
یخهای قطبی و تاثیر آن بر سطح دریاها
جلب کند( .بی بی سی)

دهها هزار نفر خواهان
استعفای رئیسجمهوری
کوریای جنوبی شدند

دههــا هزار نفــر در ســئول ،پایتخت
کوریــای جنوبی علیه پــارک گون هه،
رئیسجمهوری این کشور تظاهرات کرده
و خواهان کنارهگیری او شدهاند.
این یکــی از بزرگتریــن تظاهرات این
کشور در سالهای اخیر بود.
تظاهرکنندگان از افشاگریهای اخیر در
باره نفوذ دوست صمیمی رئیسجمهوری
در تصمیمگیریهای دولتی خشــمگین
هستند.
تدابیر امنیتی در سئول ،پایتخت کوریای
جنوبی در آســتانه برپایی تظاهرات علیه
پارک گون هه ،رئیسجمهوری این کشور
تشدید شده بود.
تازهترین تظاهــرات مخالفان علیه خانم
پارک به دنبال مطرح شــدن اتهامهایی
علیه رئیسجمهوری کوریای جنوبی مبنی

بر سوء استفاده یکی از دوستان نزدیکش
از فرصت و امکانات دولتی برگزار شد.
خبرنگار بیبیسی در ســئول میگوید
پولیس ضد شورش با موترهای آبپاش در
محل تظاهرات حضور داشت.
خانــم پــارک روز جمعــه در یک نطق
تلویزیونی از این که دوســت نزدیکش
از امکانات دولتی اســتفاده کرده ،پوزش
خواست.
رئیسجمهــوری کوریــای جنوبی گفت
ارتباطاتش را با چوی سون شیل که برای
 ۴۰سال دوســت صمیمیاش بوده قطع
خواهد کرد.
خانم چوی متهم شــده که به پشــتوانه
دوستی با رئیسجمهوری کوریای جنوبی
میلیونها دالر از شــرکتها کمک مالی
دریافت کرده است( .بی بی سی)

یک سال محرومیت برای

دروازهبانی که از قصد گل خورد

یک دروازهبان اهل کوریای شــمالی به دلیل این که از
قصد گل خورد تا تیمش در ادامه با قرعه آسانتری روبرو
شود ،جریمه و یکسال محروم شده است.
این بازیکن جانگ پائک هو ،دروازهبان تیم زیر  ۱۶سال
کوریای شمالی اســت که در بازی مقابل ازبکستان در
مسابقات قهرمانی زیر  ۱۶ســال آسیا درون دروازه این
تیم ایستاد؛ مسابقهای که سپتمبر گذشته برگزار شد و با
شکست  ۳-۱کوریای شمالی تمام شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین مربی کوریای شمالی
را نیز محــروم و جریمه کرد .یونگ جانگ ســو ،مربی
کوریای شــمالی  ۴۰۰۰پوند ،دروازهبان این تیم  ۸۰۰پوند
و فدراسیون فوتبال کوریای شمالی  ۱۶هزار پوند جریمه

شدند.
در این مسابقه جانگ پائک هو روی شوت بلند دروازهبان
حریف بدون دلیل به ســمت نقطه پنالتی دوید .در ادامه
نیز در حالی که توپ به زمین میخورد و سمت دروازهاش
میرفت او کامال شانس گرفتن توپ را داشت ،اما قبل از
رســیدن به آن خودش را زمین زد .با این گل ازبکستان
 ۱-۰جلو افتاد .پیروزی ازبکستان موجب شد این تیم در
گروه اول شود و در یکچهارم نهایی مقابل تیم قدرتمند
عراق بایســتد .اما کوریای شمالی با دوم شدن در گروه
حریف عمان در بازی نهایی شــد .کوریای شــمالی آن
بازی را برد امــا در نیمهنهایی در ضربات پنالتی از ایران
شکست خورد( .بی بی سی)

بارسلونا میتواند قرارداد مسی را
تمدید کند؟

باشگاه بارسلونا نگران تمدید قرارداد مهاجم ارجنتینی
خود ا ست.
به نقل از آس ،لیونل مســی فصل را خیلی خوب شروع
کرده اســت .برترین گلزن اللیگا (هفــت گل به همراه
لوئیس ســوارس) و لیگ قهرمانــان (هفت گل) منتظر
است تا باشگاه بارســلونا در رابطه با تمدید قراردادش
وارد مذاکره شود تا برای هشــتمین بار قرارداد مهاجم
ارجنتینی تمدید شــود .او عجلهای ندارد میداند چون
یک سال و نیم به پایان قراردادش باقی مانده است.
از طرفی باشــگاه نمیخواهد تمدید قــرارداد مهاجم
ارجنتینی را به تعویق بیندازد .تاکنون سرخیو بوسکتس،

نیمار و خاویر ماســکرانو قراردادشــان تمدید شده و
همچنین قرار است قرارداد لوئیس سوارس تا سال ۲۰۲۱
تمدید شود .با این حال این موضوع در رابطه با مسی فرق
میکند .باشــگاه نگران است که نتواند به ارزش قرارداد
این بازیکن بیفزاید .مهاجم ارجنتینی سالیانه  ۲۴میلیون
یورو دریافت میکند و افزایش این رقم مهمترین چالش
آبی اناریها است.
خوسپ ماریا بارتومئو ،رییس باشــگاه بارسلونا در این
رابطه گفت :نمیتوانیم به هر قیمتی قراردادها را تمدید
کنیم .باید شــرایط بازیکنان را بهتر کنیم اما کمی از ۶۵
درصد ارزش تعیین شده توسط یوفا باالتر هستیم.

