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مذاکرات تغییرات اقلیمی در مراکش
آغاز شد

کارشناسان:

رئیس جمهور آینده
امریکا باید به مناسبات
با اروپا اولویت بدهد

چالشهایی که رئیــس جمهور جدید ایاالت متحده امریکا
با آن مواجه اســت ،کم نیســتند .اما تحلیلگران امنیتی
میگویند که اولویت اصلی جانشین اوباما باید اروپا باشد.
اگر کسی بخواهد جئواســتراتژی بارک اوباما را در هشت
سال ریاســت جمهوری اش نامگذاری کند ،احتماال آن را
«چرخش به آســیا» می نامد .هرچند هنوز مشخص نیست
که این رویکرد چقدر در ایجاد تعادل در آسیا و اقیانوسیه
موفقیت آمیز بوده ،با آن هم یک چیز روشــن است و آن
این که برخی مســائل مانند «همکاری دو سوی اقیانوس
(اطلــس)» همچنان پا در هوا مانده اســت .حاال وقت آن
رسیده که امریکا بار دیگر به سوی اروپا رو بگرداند.
اریکا چنووید ،دانشمند امنیت بین الملل در دانشگاه دنوور
می گوید« :اروپا در واقع باید اولویت درجه یک برای رئیس
جمهور آینده امریکا باشــد ،چون این مهمترین و حیاتی
ترین متحد اســتراتژیک ایاالت متحده است» .او در ادامه
توضیح می دهد« :رئیس جمهور آینده باید بار دیگر رفتاری
را با اروپا پیش بگیرد که از دهه  ۱۹۹۰تاکنون نداشته است».
جیمز جی کارافانو ،کارشــناس امنیت بین الملل در «بنیاد
هریتیج» با این نکته موافق اســت که تامین صلح و ثبات
در اروپا باید یک منفعت کلیدی برای رئیس جمهور آینده
امریکا باشد( .دویچه وله)

زلزله در اوکالهما
به چند ساختمان صدمه
وارد کرد

زلزلهای به بزرگی  ۵ریشــتر اوکالهمــا را لرزاند و باعث
صدماتی به تعدادی ساختمان شده است .گزارشی از اینکه
کسی در اثر این زلزله مجروح شــده باشد ،مخابره نشده
است.
مرکز این زلزله شــهر «کوشینگ» در  ۸۰کیلومتری شمال
شرقی شهر اوکالهما گزارش شده است.
براساس این گزارشها شدت این زمینلرزه در مناطق جنوبی
و در نقاطی از ایالت تگزاس نیز احساس شده است.
مقامات کوشــینگ گفتهاند که خساراتی به ساختمانهایی
وارد شده اســت و افزودهاند که مکاتب شهر روز دوشنبه
( ۷نوامبر) بسته بوده است تا مقامات بتوانند ساختمانها را
چک و بررسی کنند.
براساس اطالعات مرکز زمین شناسی آمریکا در طول هفته
گذشته تاکنون اوکالهما  ۱۹بار لرزیده است.
در ماه سپتمبر هم زمینلرزهای با بزرگی  ۵.۶در این منطقه
به این نگرانیها دامن زد که این فعالیتهای زیرزمینی ممکن
اســت با تولید انرژی در منطقه موســوم به «فرکینگ»،
مرتبط باشــد .شهر کوشــینگ که دارای  ۷۰۰۰نفر سکنه
اســت همچنین محل یکی از بزرگترین مراکز ذخیره نفتی
آمریکاست( .بی بی سی)

مذاکرات تغییــرات اقلیمی با حضور بیش از
بیست هزار شــرکت کننده در مراکش آغاز
شده است.
هدف از برگزاری این نشســت چهارده روزه،
مشــهور به کاپ ،٢۲رســیدن به مجموعه
توافقهایــی برای کاهــش گرمایش زمین و

نهایی کردن جزئیاتی است که در نشست سال
گذشته در پاریس بی نتیجه باقی مانده بود.
ســال گذشــته کنفرانس بینالمللی اقلیمی
پاریس در فرانســه با حضور نزدیک به ۲۰۰
کشور جهان برگزار شد که هدف آن رسیدن
به توافقی برای جلوگیری از افزایش دمای کره

حزب دموکراتیک خلقها
فعالیت در پارلمان ترکیه را
تحریم کرد

حزب دموکراتیک خلقها در ترکیه در
اعتراض به دســتگیری اعضای رهبری
این حزب فعالیتهــای خود در پارلمان
این کشــور را تا حد زیادی تحریم کرد.
این حزب در بیانیهای نسبت به استقرار
دیکتاتوری در ترکیه هشدار داده است.
حــزب دمکراتیک خلقهــا ()HDP
کــه در ترکیه به عنوان حــزب کردها
شناخته میشود و دومین حزب بزرگ
اپوزیســیون این کشــور است ،اعالم
کرد کــه از این پــس در هیچ یک از
امور قانونگــذاری در پارلمان ترکیه
شرکت نخواهد کرد .حزب دموکراتیک
خلقها با  ۵۹کرســی در پارلمان ترکیه،
بزرگترین نمایندگی سیاســی طرفدار

حقوق کردها در ترکیه است .این اقدام
حزب دمکراتیک خلقها واکنشی است
به دستگیری اخیر اعضای رهبری این
حزب .در بیانیــهای در این باره آمده
است« :فراکســیون پارلمانی و رهبری
حزب تصمیم گرفتهانــد فعالیتهای
اعضای این حزب در امور قانونگذاری
قطع شــود ».شــامگاه روز پنجشنبه
صالحالدین دمیرتــاش ،رئیس حزب
دمکراتیک خلقها ،فیگن یوکسکداغ،
معــاون این حزب و شــماری دیگر از
رهبران حزب در یورش شبانه پولیس به
خانههایشان بازداشت شدند .در میان
دستگیرشدگان نمایندگان کرد پارلمان
ترکیه نیز وجود داشتند( .دویچه وله)

تیم ملی فوتبال افغانستان به دیدار
تیم ملی تاجکستان می رود
فدراسیون فوتبال افغانستان فهرست  26نفره بازیکنانی
که در دیدار مقابل تاجکســتان تیم ملــی را همراهی
خواهند کرد را اعالم کرد.به گزارش اسپوتنیک به نقل از
خبرگزاری فارس ،فدراسیون فوتبال افغانستان فهرست
 26نفره بازیکنانی که در دیدار مقابل تاجکســتان تیم
ملی را همراهی خواهند کرد را اعالم کرد.
اســامی بازیکنانی که در این اردو حضور دارند به شرح
زیر اســت« :اویس عزیزی»« ،حمیداهلل وکیلی»« ،ایمل
گریوال»« ،حسن امین»« ،سید محمد هاشمی»« ،اسالم
الدین امیری»« ،مسیح سیغانی»« ،روح اهلل اقبال زاده»،
«انوش دستگیر»« ،مجیب جمالی»« ،عبدالمنان نیازی»،

«فیصل شایســته»« ،زبیر امیری»« ،نــوراهلل امیری»،
«اباسیل علی خیل»« ،میالد سالم ،نور زدران»« ،مصطفی
آزادزوی»« ،قســمت احمــدی»« ،فردیــن حکیمی»،
«امرلدین شــریفی»« ،فیض محمــد فیضی»« ،ادریش
هوشمند»« ،کنشــکا طاهر»« ،صابر عزیزی» و «سیالب
غوری» .همان طور که انتظار میرفت در این مســابقه
شــگرت از بازیکنان داخلی فوتبال افغانســتان بیشتر
دعوت کرده اســت .شــریف محمد نیز کماکان به دلیل
مخالفت باشگاهش در این دیدار نیز تیم ملی را همراهی
نمیکند .یوســف شــیردل نیز غایب دیگر تیم ملی در
دیدار مقابل تاجکستان است( .اسپوتنیک)

ایبراهیموویچ 25 :هزارمین گل؟ فکر
کردم همه را خودم به ثمر رساندم

مهاجم منچستریونایتد از بازگشت به گلزنی ابراز رضایت
ی خودش را نیز با خبرنگاران
کرد و شوخیهای همیشگ 
داشت.
به نقل از دیلی استار ،منچستریونایتد توانست با برتری
سه بر یک برابر سوانزی بعد از هفتهها در لیگ برتر طعم
برد را بچشد .در این دیدار زالتان ایبراهیموویچ توانست
دو گل بــرای تیمش به ثمر برســاند .یکــی از گلهای
ایبراهیموویچ در این بازی ،بیســت و پنج هزارمین گل
تاریخ لیگ برتر بود .همین دســت مایه شوخی ایبرا با
خبرنگاران شــد .او بعد از پایان مسابقه گفت :فکر نمی
کردم  25هزارمین گل لیگ برتر را زدم .فکر کردم همه
گلها را خودم به ثمر رساندم .از بازیهای گذشته خودم

نگران و ناامید نبودم .تا زمانی که شــانس گلزنی ایجاد
کنید ،هیچ نگرانی وجود ندارد .من این کار را در بازیهای
قبل انجام می دادم .مهمترین مساله کسب پیروزی بود و
البته گلهایی که به ثمر رساندم.
ایبرا ادامه داد :مطمئن باشــید این گلها ادامه خواهد
داشت تا زمانی که شــانس گلزنی ایجاد کنیم .اگر بازی
هجومی داشته باشــیم ،به گل هم خواهیم رسید .حاال
در یک بازی توپهایمان گل نمیشــود و یا بدشانسی به
سراغمان میآید ،دلیل نمیشود به تواناییهایمان شک
کنیم .به همین خاطر نگران گل نزدنهایم نبودم.
این پیروزی باعث شد منچستریونایتد پایینتر از تاتنهام
در رده ششم جدول ردهبندی قرار بگیرد.

زمین به بیش از  ۲درجه در صد ســال آینده
بود.
قرار شد توافقنامه پاریس زمانی اجرایی شود
که  ۵۵کشــوری که تولیدکننده  ۵۵درصد
گازهای گلخانهای جهان هســتند ،آن را به
صورت رســمی تصویب کنند که این تعداد
اکنون به حدنصاب رسیده است.
در مذاکراتی که هم اکنون در مراکش در جریان
است ،شرکت کنندگان «وعده مشارکت مالی»
پارسال کشورهای ثروتمند را بررسی میکنند.
در اجالس سال گذشته پاریس ،این کشورها
گفتــه بودند که حدود  ۱۰۰میلیــارد دالر تا
ســال  ۲۰۲۰میالدی به کشــورهای در حال
توسعه برای مبارزه با تغییرات اقلیمی کمک
میکنند .مذاکــرات تغییرات اقلیمی مراکش
در حالی در جریان است که انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا بر این نشست سایه انداخته
است( .بی بی سی)

پیشمرگهای
کرد عراق وارد شهر
بعشیقه شدند

پیشمرگهای کرد در عراق وارد شهر بعشیقه در شمال
شــرقی موصل شدند که از ســال  ۲۰۱۴تحت تصرف
نیروهای گروه داعش بوده اســت .گزارشها حاکی از
نبردهای سنگین در سطح خیابانهای شهر است.
عملیات بازپسگیری بعشیقه ابتدا با حمالت توپخانهای
آغاز شد و سپس ســربازان پیاده و موترهای زرهی به
داخل شهر پیشروی کردند .جنرال بهرام یاسین ،یکی
از فرماندهان پیشمرگهای کرد به خبرگزاری فرانسه
گفت« :ما از ســاعت شــش صبح حمله خود را علیه
نیروهای داعش که در مرکز بعشیقه باقی ماندهاند آغاز
کردیم ».ارتش عراق میگوید که پیشمرگ ها تا بعد از
ظهر موفق به تصرف نیمی از شهر شده اند.
عملیات بازپسگیری بعشــیقه از دو هفته پیش شروع
شد و بخشی از عملیاتی بزرگتر به منظور بازپسگیری
موصل از نیروهای داعش اســت .نیروهای کرد موفق
شــدند با حمایت هوایی نیروهــای ائتالف و نیروهای
عراقی از ســه جهت شمال ،شــرق و جنوب به داخل
بعشیقه پیشــروی کنند .بر اساس گزارش خبرگزاری
رویترز ،حدود دو هزار نیروی پیشــمرگ وارد شــهر
بعشــیقه شــدهاند .نیروهای ویژه عراقی و یگانهای
ارتشــی از  ۶روز پیش در حومه شهر مستقر شدند و
سپس پیشــروی خود را به داخل ادامه دادند .عملیات
موصل حدود یک ماه پیش و با مشارکت  ۳۰هزار نیروی
ارتش عراق ،پیشمرگهای کرد و شبهنظامیان شیعه و
با حمایت هوایى نیروهاى ائتالف به رهبری آمریکا آغاز
شد( .بی بی سی)

مرگ بوکسور  15ساله
روس بعد از ناک اوت

بوکسور  15ساله روس بعد از ناک داون دوم در یک مسابقه
جان خود را از دست داد.
به نقل از سایت اکسپرس اسپورت ،بوکسور  15ساله روس
بعد از دومین ناک اوت در مســابقه جان خود را از دست
داد .پزشــکان ابتدا کمکهای اولیه را به او رســاندند اما
فایدهای نداشــت و او جان خود را از دست داد .بررسیها
درباره مرگ این بوکسور نشان داده است او چند ساله پیش
نیز آسیبدیدگی از ناحیه سر داشته است .هنوز بررسیها
درباره مرگ این بوکســور ادام ه دارد .اینکه چرا به او اجازه
شرکت در مسابقات داده شده است نیز مورد بررسی است.
این اتفاق در سالن بوکس شهر والدیمیر روسیه افتاده است.

یوسین بولت :اگر فوتبالیست
بودم ترکیبی از رونالدو و
مسی میشدم

یوسین بولت ،دونده پرآوازه جامائیکایی که تاکنون  9مدال
طالی المپیک را در رشته دوومیدانی از آن خود کرده است
اظهار کرد اگر فوتبالیست میشــد تلفیقی از کریستیانو
رونالدو و لیونل مســی بود.به نقل از  ،AFPیوسین بولت
که سریعترین مرد جهان لقب گرفته است ،در پاسخ به این
سوال که دوست دارد شــبیه به رونالدو باشد یا مسی  ،به
صحبت پرداخت و گفت :تلفیقی از آن دو میشدم .استعداد
این دو نفر با هم ترکیب میشــد و سرعت و قدرت من به
آن اضافه میشــد .بنابراین بزرگترین میشدم .رونالدو را
دوســت دارم اما هر دوی آنها با استعداد هستند .یوسین
بولت درباره این که دوست دارد فوتبالیست باشد یا خیر نیز
گفت :همیشه دوســت داشتم فوتبالیست منچستریونایتد
باشم .دوست دارم بعد از بازنشستگیام فوتبالیست شوم.
البته اگر به من بگویند به مــن احتیاج دارند ،همین حاال
تکت هواپیما میگیرم و به انگلیس میروم.

ریبری :بی صبرانه منتظر

رویارویی با دورتموند هستم

ستاره فرانســوی بایرن مونیخ بی صبرانه در انتظار دیدار
حساس برابر بوروســیا دورتموند است و تاکید کرد که به
این بازی خواهد رسید .به نقل از  ،elsportدر حساس ترین
بازی هفته یازدهم بوندسلیگا ،شــنبه  29عقرب بوروسیا
دورتموند در ورزشگاه خانگی خود از بایرن مونیخ پذیرایی
خواهد کــرد .فرانک ریبری از آمادگی خود برای این دیدار
حساس سخن به میان آورد و گفت :چند روز آینده برای من
بســیار حیاتی خواهد بود .می خواهم به خوبی تمرین کنم
و خودم را به اوج آمادگی برســانم تا برابر دورتموند آماده
و سرحال باشــم .بی صبرانه در انتظار این دیدار حساس
هســتم .این بازی برای هر دو تیم حســاس است و بدون
شک هم به ما و هم به بازیکنان دورتموند فشار زیادی وارد
خواهد شد .همه انتظار زیادی از این بازی دارند و امیدوارم
زیبا و جذاب باشد.
ریبری در فصل جاری شــروع خوبی با بایرن مونیخ داشت
و بــا وجود اینکه مدت هــا دور از میادین بود اما عملکرد
رضایتبخشــی داشــت .البته او در دیدار برابر هامبورگ
آسیب دید و چند روزی است که خانه نشین شده است .او
امیدوار است که به دیدار برابر دورتموند برسد.

دانیل اورتگا برای
چهارمین بار رئیس جمهور
نیکاراگوئه شد

مقامات انتخاباتی نیکاراگوئه اعالم کردند
که دانیل اورتگا ،رئیسجمهور این کشور،
با کسب اکثریت مطلق آراء در سمت خود
ابقا شده اســت .اورتگا نامزدهای اصلی
احزاب مخالف را با اقدامــات قضایی از
حضور در انتخابات محروم کرده بود.
کمیته انتخاباتی نیکاراگوئه روز دوشنبه
پس از شــمارش اولیه آراء اعالم کرد که
دانیل اورتگا ،رئیسجمهور این کشور ،با
کسب حدود  ۷۱درصد از آراء در مقام خود
ابقا شده است .ماسیمو رودریگز از حزب
راســت میانه موســوم به «حزب لیبرال
مشــروطه» با کسب تنها  ۱۶ / ۴درصد از
آراء در رتبه دوم جای گرفت .در مجموع
شــش نامزد در ایــن دوره از انتخابات

ریاستجمهوری نیکاراگوئه شرکت کرده
بودند .نتیجه نهایی این انتخابات در طول
روز دوشنبه اعالم میشود.
اورتگا در بین ســالهای  ۱۹۸۵و ۱۹۹۰
میالدی زمام قــدرت در نیکاراگوئه را در
دست داشت و در سالهای  ۲۰۰۶و ۲۰۱۱
نیــز انتخابات ریاســتجمهوری در این
کشور را به سود خود به پایان برده بود.
پیروزی اورتگا در این انتخابات همچنین
به معنای ادامه حضور همســر و فرزندان
او در پستهای مهم سیاسی و اقتصادی
اســت .روزاریو موریلو ،همســر او ،به
عنوان معاون اورتگا و قدرتمندترین زن
نیکاراگوئه بــه فعالیت خود ادامه خواهد
داد( .دویچه وله)

دونالد ترامپ بار دیگر مدعی
تقلب انتخاباتی شد

دونالد ترامــپ ،نامزد حزب جمهوریخواه
برای انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا،
بار دیگر ادعای خــود را مبنی بر این در
انتخابات به نفع هیالری کلینتون  ،نامزد
دموکراتها تقلب میشــود ،تکرار کرده
است.
آقای ترامپ این ادعا را بار دیگر پس از آن
مطرح کرد که پولیس فدرال آمریکا (اف
بی آی) اعالم کرد که درجریان دور جدید
تحقیقات از پرونــده ایمیل های هیالری
کلینتون به موردی که مجرمانه تلقی شود،
برخورد نکرده است.
آقــای ترامپ در جریــان گردهمایی در
میشیگان گفت که اف بی آی نمیتوانسته
 ۶۵۰هزار ایمیل جدید را ظرف هشت روز

بررسی کرده باشد.
اف بــی آی در حالــی نتیجه بررســی
ایمیلهای جدیــد خانم کلینتون را اعالم
کرده که قرار است روز سهشنبه انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا برگزار شود.
تیم انتخابات خانم کلینتون در واکنش به
نتیجه تحقیقات اف بی آی گفته است که
از حل این مشکل خرسند هستند.
جیمز کومی ،رئیس اف بی آی ،حدود دو
هفته پیش در نامهای از کشف ایمیلهای
جدیدی درباره خانم کلینتون خبر داد.
گفته شــده بــود که ممکن اســت این
ایمیلهای جدید احتماال به استفاده او از
ایمیل شــخصیاش در دوران وزارت امور
خارجه او مرتبط باشد( .بی بی سی)

رونالدو تا  ۳۶سالگی در
رئال مادرید میماند

کریستیانو رونالدو ،ستاره رئال مادرید قرارداد خود را با
این تیم تمدید کرد.
بر اساس قرارداد جدید او تا ســال  ۲۰۲۱برای این تیم
اسپانیایی بازی خواهد کرد و به این ترتیب تا  ۳۶سالگی
در این تیم خواهد ماند.
گفته شده که در آمد هفتگی او حدود  ۴۰۰هزار یورو در
هفته باقی خواهد ماند.
کاپیتان تیم ملی پرتگال در ســال  ۲۰۰۹از منچســتر
یونایتد راهی مادرید شد .او با  ۳۷۱گلی که در  ۳۶۰بازی
در رئال به ثمر رسانده است ،عنوان بهترین گلزن تاریخ
رئال مادرید را در اختیار دارد.
رونالــدو همچنان با  ۲۵۶گل زده پس از لیونل مســی

بهترین گلزن اللیگا (لیگ یک اســپانیا) نیز محسوب
میشــود ،البته از نظر متوسط گل در هر بازی او باالتر از
مسی قرار دارد.
دو قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا ،قهرمانی در اللیگا و
دو قهرمانی در جام حذفی اسپانیا در کنار چند جام دیگر
از جمله افتخارات او با رئال مادرید است.
هفته پیــش گرت بیــل ،همتیمی ولــزی رونالدو نیز
قراردادش را تا سال  ۲۰۲۲با رئال مادرید تمدید کرد.
این دو همراه با کریم بنزما مثلث مشهور به بیبیسی را
تشکیل میدهند که همواره با مثلث زهرآگین بارسلونا
متشکل از لوئیس ســوراز ،لیونل مسی و نیمار مقایسه
میشود( .بی بی سی)

ایکاردی :مربی ایتالیایی برای اینتر
بهتر است

مهاجــم گلزن اینتر عنوان کرد بهتر اســت یک مربی
ایتالیایی هدایت این تیم را بر عهده بگیرد.
به نقل از مدیاست ،سران باشــگاه اینتر در نهایت بعد
از نتایج ضعیفی که این تیــم با فرانک دی بوئر هالندی
در لیــگ ایتالیا و لیگ اروپا گرفــت ،حکم به برکناری
این مربی را دادند تا اینتر بدون ســرمربی باشد .البته
مسئوالن اینتر قول دادند تا به زودی سرمربی جدید این
تیم را انتخاب کنند .به نظر میرسد از بین استفانو پیولی
و مارسلینیو یکی به عنوان سرمربی اینتر انتخاب شود.
اینتر یکشنبه شب موفق شــد در هفته دوازدهم لیگ
ایتالیا کروتونه را با نتیجه سه بر صفر شکست بدهد .در
این دیدار مائورو ایکاردی توانست دو گل برای تیمش به

ثمر برساند .او درباره انتخاب سرمربی جدید برای اینتر
گفت :انتخاب سرمربی اینتر در حیطه وظایف من نیست
و مسئوالن باشــگاه اینتر باید سرمربی جدید را انتخاب
کنند .بــا این حال من فکر می کنم اگــر یک ایتالیایی
هدایت تیم را بر عهده بگیرد ،بهتر باشد چرا که آشنایی
بیشتری با لیگ ایتالیا دارد .تقریبا به کریسمس رسیدیم
و دیگر نباید به هیچ وجه شکست بخوریم.
برتری در دیدار برابر کروتونه باعث شد حضور اینتر در
نیمه باالیی جدول رده بندی در لیگ ایتالیا قطعی باشد.
بعد از تعطیالت ملی نیز دیدار حســاس اینتر و میالن
در داربی شــهر میالن برگزار خواهد شد .دیداری که از
اهمیت باالیی برای دو تیم برخوردار خواهد بود.

