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مرگ  ۷۳نفر در
انفجار الری سوخت
در موزامبیک

مقام ها در موزامبیک می گویند که دســت کم  ۷۳نفر در
انفجار یک الری حامل مواد سوختی کشته شده اند.
در بیانیه ای که دولت منتشــر کرد آمده است که مردم در
روستای کافیریدزانگه در والیت تته در نزدیکی مرز ماالوی
در صف پطرول ایستاده بودند که انفجار روی داد.
به گفته مقام ها بیش از  ۱۰۰نفر دیگر زخمی شــده اند که
حال بعضی از آنها وخیم اســت .یک گزارش حاکیست که
الری تصادف کرده بود و مردم سعی داشتند سوخت آن را با
خود ببرند که انفجار روی داد .جوائو ماناسس وزیر اطالعات
موزامبیک که شروع تحقیقاتی درباره حادثه را اعالم کرده
است گفت ممکن است ساکنان مشغول تخلیه سوخت الری
بوده باشــند .وزرای دولتی قرار اســت روز جمعه به محل
حادثه بروند تا بر فرآیند کمک رســانی و تحقیقات نظارت
کنند .این تانکر از شــهر بندری بیرا به ماالوی سوخت می
برد .موزامبیک یکی از فقیرترین کشورهای جهان است به
طوری که بیش از نیمی از جمعیت  ۲۴میلیون نفری آن زیر
خط فقر زندگی می کنند( .بی بی سی)

اروپا از ترامپ خواست تحریمهای
اعمال شده علیه روسیه را کاهش ندهد کنارگذاشتن انرژیهای فسیلی
توافق  ۴۵کشور جهان برای

انتظار میرود رهبران کشورهای اروپایی در
جریان نشســتی در برلین از دونالد ترامپ،
رئیــس جمهور منتخب آمریــکا بخواهند تا
تحریمهای اعمال شده علیه روسیه را کاهش
ندهد.
قرار است این نشســت در برلین و با حضور

باراک اوباما ،رئیس جمهور آمریکا برگزار شود.
آقای اوباما هم قبل از این نشســت جانشین
خود دونالد ترامپ را ترغیب کرده در صورتی
که روسیه از «ارزش های مورد قبول آمریکا و
عرف بین المللی» منحرف شــود در برابر این
کشور بایستد.

تعداد پناهجویان
ملل متحد از سیاست آسترالیا
ترک به آلمان
در قبال مهاجران انتقاد کرد
سه برابر شده است

موج دســتگیریها و اخراجهای پس از کودتای نافرجام در
ترکیه ،باعث وحشت و فرار بسیاری از شهروندان آن کشور
شده اســت .بسیاری از کشــور آلمان تقاضای پناهندگی
کردهاند .دستگیریها و فشار در ترکیه کماکان ادامه د ارد.
خبرگزاری آلمان از استانبول در آخرین گزارش خود خبر از
دستور دستگیری  ۱۰۳نفر از استادان دانشگاه فنی ییلدیز
میدهد .طبق خبری که از سوی خبرگزاری آنادولو منتشر
شده ۷۳ ،نفر از این استادان دستگیر شده و مورد بازجویی
قرار گرفتهاند .دولت ترکیــه آنها را متهم به عضویت در
سازمان تروریستی کرده است.
دولت ترکیه از روز  ۱۵جوالی ،یعنی روز کودتای نافرجام،
تا کنون بیش از  ۳۶۰۰۰نفر را بــه اتهام همکاری و ارتباط
با جنبش فتحاهلل گولن و کودتای نافرجام دستگیر کرده و
دهها هزار نفر دیگر کار خود را از دست دادهاند .بسیاری از
دانشگاهیان و نیروهای وابسته به ارتش این کشور در بین
این افراد هستند( .دویچه وله)

گزارشــگر ویژه حقوق بشر ملل متحد
گفته که برخورد آســترالیا با مهاجرانی
که توســط قایق به این کشور میرسند،
به ســابقه حقوق بشری این کشور لطمه
زده است .او ابراز نگرانی کرده که بیگانه
هراســی و اظهارات نفــرت انگیز رو به
افزایش است.
فرانسوا کریپو ،گزارشگر ویژه ملل متحد
در امور حقوق بشری مهاجران بعد از یک
ماموریت  ۱۸روزه در آسترالیا ،روز جمعه
در کانبرا به خبرنگاران گفت که سیاست
برگشــت دادن قایقهای مهاجران یک
عقب رفت بوده و پایینتر از استندردهای
بینالمللی قرار دارد .کریپو بعد از دیدار
از کمپهای مهاجــران در جزیره نائورو

راهیابی جوکوویچ به مرحله
نیمهنهایی مسابقات پایانی
ایتیپی

در ادامه مرحله پایانی مسابقات تور تنیس مردان (ایتیپی  ،)ATP /نواک
جوکوویچ ،مرد شــماره  ۲تنیس جهان ،موفق شد با شکست دادن دیوید
گوفن در کورس صدرنشینی ردهبندی مردان باقی بماند.
جوکوویچ که هفته گذشــته جایگاه خود در صدر جدول ردهبندی مردان را
به اندی ماری واگذار کرد ،میتواند با کسب عنوان قهرمانی در مرحله پایانی
مسابقات تور ایتیپی دوباره به رتبه اول جدول ردهبندی بازگردد.
این تنیس باز  ۲۹ســاله حریف  ۲۵ساله بلجیمی خود را در دو ست آسان با
نتیجه  ۶-۲ ۶-۱شکست داد ،تا با کسب سه پیروزی در مرحله گروهی راهی
نیمهنهایی شود.
دیوید گوفن ،مرد شماره  ۱۱تنیس جهان ،پس از آنکه گائل مونفیس مجبور
شد به دلیل مصدومیت از مسابقات کنارهگیری کند ،جای تنیسباز فرانسوی
را در آخرین بازی گروه پر کرد.
عالوه بر جوکوویچ که راهی مرحله نیمهنهایی است ،میلوش رائونیچ هم به
عنوان دومین نفر در گروه «ایوان لندل» به مرحله بعد مسابقات راه یافت.
این تنیسباز کانادایی موفق شد دومینیک تیم را در دو ست با نتیجه ۷-۶
 ۶-۳شکست دهد ،و به مرحله بعد راه پیدا کند( .بی بی سی)

زیدان :حضور راموس و بنزما
در داربی مادرید
مشخص نیست

ســرمربی رئال مادرید اعــام کرد که حضور مدافع اســپانیایی و مهاجم

گفت وضعیتی را کــه مهاجران در این
بازداشتگاهها با آن مواجه اند ،میتوان
«رفتار بیرحمانه ،غیرانسانی و تحقیر
کننده» عنوان کرد .آسترالیا سیاست
بسیار ســخت مرزی دارد که قایقهای
مهاجــران غیرقانونی را ردیابی کرده و
برگشت میدهد و یا سرنشنیان آن را به
بازداشتگاههایی در جزایر نائورو و پاپوا
گینه نو میفرســتد .حکومت آسترالیا
از این سیاست خود به شمول برگشت
دادن قایقهای مهاجــران دفاع کرده
و آن را اقــدام ضروری برای جلوگیری
از سرازیر شــدن موجی از مهاجران از
کشور جنگزده افغانستان ،سومالیا و
شرق میانه خوانده است( .دویچه وله)

اتحادیه اروپا و آمریکا در پی مداخله روسیه
در اوکراین تحریمهایی را علیه این کشــور
اعمال کردند.
آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیاش
والدیمیرپوتین ،رئیس جمهور روسیه را مورد
ستایش قرار داده بود.
پیشتر لیناس لینکویســیوس ،وزیر خارجه
لیتوانیا در گفتگویی با بیبیســی هشدار داد
که احتمال دارد آقــای پوتین تا زمان انتقال
قدرت در آمریکا ،به اقداماتی برای «آزمودن»
واکنش متحدان ناتو دست بزند.
وزیر خارجه لیتوانی افزود که این خطر وجود
دارد که آقای پوتین فاصلــه بین زمان حال
تا آغاز بکار دونالــد ترامپ در ماه جنوری را
فرصتی بداند بــرای آزمودن آمادگی نظامی و
تصمیمات دیپلماتیک متحدان غربی.
آقای لینکویســیوس در این گفتگو نسبت به
اوضاع بالتیک و همچنین حلب به شدت ابراز
نگرانی کرد( .بی بی سی)

کنفرانــس اقلیمی مراکش با یک تصمیم
مهم به کار خود پایان داد ۴۵ .کشور اعالم
کردند که در راســتای انصراف کامل از
انرژیهای فسیلی به استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر شدت خواهند بخشید.
 ۴۵کشور که اغلب آنها خود را در معرض
تهدیدات ناشــی از تغییــرات اقلیمی
میبیننــد در کنفرانــس مراکش توافق
کردند که در راستای تامین کامل نیازهای
انرژیایی خود از منابع تجدیدپذیر ،حرکت
کنند و به طول کلی از مصرف انرژیهای
فسیلی چشم بپوشند.
از سالها پیش  ۴۳کشور که در مجمعی به
نام «مجمع کشورهای در معرض تهدیدات
اقلیمــی» (Climate Vulnarable
 )Forumگرد آمدهاند میکوشــند که

ترامپ نامزدهای سه مقام
مهم را انتخاب کرد

مردم هند حاضرند کلیه
خود را برای درمان

وزیر امور خارجه مهربان
خود اهدا کنند

بسیاری از مردم هند داوطلب شــده اند کلیه خود را
برای مداوای سوشــما ســواراج وزیر امور خارجه این
کشور اهدا کنند.
اخیرا اعالم شــد که او برای پیوند کلیه تحت آزمایش
قرار گرفته است.
خانم سوشما سواراج ۶۴ ،ساله که سالهاست از بیماری
قند مزمن رنج می برد ،چند روز پیش در شــفاخانه ای
در دهلی بستری شد.
خانم ســواراج از وزرای ارشد و بانفوذ در کابینه نارندا
مودی ،نخست وزیر هند است.
وزیر امور خارجــه هند روز سهشــنبه  ۱۵نوامبر در
صفحه توییتر خود نوشت که به دلیل نارسایی کلیه در
شفاخانه بستری شده تا دیالیز شود.
کاربران شبکههای اجتماعی در واکنش به این پیام ،به
سرعت پیشنهاد اهدای کلیه خود را برای درمان خانم
سواراج اعالم کردند.
آنها حتی شماره تلفن شــخصی خود را از این طریق
اعــام کردند .یک از کاربران به نام دیخیل دادهیچ در
توییتر خود نوشته اســت« :خانم سواراج من حاضرم
کلیهام را به شما اهدا کنم .ملت به خدمات شما نیازمند
است( ».بی بی سی)

دونالــد ترامپ ،رئیــس جمهور منتخب
آمریکا ،پســت مشــاور امنیت ملی را به
مایکل فلین ،جنرال بازنشســته پیشنهاد
کرده است .ریاست سازمان سیا به مایک
پومپئو ،نماینده مجلس از کانزاس ،پیشنهاد
شده و جف سشنز ،سناتور جمهوریخواه،
برای مقام ســارنوال کل انتخاب شــده
اســت .مایک پومپئو ،که رویترز میگوید
پیشنهاد نامزدی ریاست سازمان اطالعات
مرکزی آمریکا ،سیا ،را پذیرفته ،از اعضای
جنبش دست راســتی تی پارتی در حزب
جمهوریخواه بوده اســت .آقای پومپئو
منتقد توافق هســتهای ایران بوده است.
مایک پومپئو در انتخابات مقدماتی حزب
جمهوریخواه از مارکو روبیو برای نامزدی
ریاســت جمهوری حمایت کرده بود اما
بعدتر از دونالد ترامپ حمایت کرد .سناتور
سشــنز ،نامزد مقام سارنوالی کل ،یکی از
نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ در دوران
تبلیغات انتخاباتی بود .به گزارش نیویورک

ایران موفقترین تیم ملی فوتبال جهان
در سال ۲۰۱۶

تیم ملی فوتبال ایران در سال  ۲۰۱۶بهترین
آمار ممکن را در بین تمام تیمهای ملی جهان
از خود به جا گذاشت و در صدر موفقترین
تیمهای ملی قرار گرفت .سال  ۲۰۱۶میالدی
برای تیمهای ملی فوتبــال جهان به پایان
رســیده و در این بین رکوردهایی از تیمها
ثبت شده که نشــان دهنده عملکرد آنها
در این ســال بوده اســت .تیم ملی فوتبال
ایران با هدایــت کارلوس کیروش تنها تیم
ملی جهان است که در این سال شکستی را
تجربه نکرد .ایران همچنین از  ۱۱دیدار خود
در سال  ۲۰۱۶میالدی موفق شد  ۹برد کسب
کند و دو دیدار را نیز با تساوی به پایان ببرد
تا با  ۹برد و دو تساوی موفقترین کشور ملی
جهان در این ســال باشد .تیم ملی ایران در

این ســال  ۸۷.۹درصد امتیازها را به دست
آورد تا باالتر از فرانسه ،نایب قهرمان یورو
 ۲۰۱۶با  ۸۲.۳درصد در صــدر قرار گیرد.
مکزیک نیز در رده سوم قرار گرفته است.
 ۱۲کشور برتر جهان در سال  ۲۰۱۶به ترتیب
زیر است:
 -۱ایران  ۱۱ -بازی ۹ ،برد ۲ ،تســاوی ،بدون
باخت
 -۲فرانســه  ۱۷ -بازی ۱۳ ،برد ۳ ،تساوی،
یک باخت
 -۳مکزیک  ۱۵ -بازی ۱۱ ،برد ۳ ،تســاوی،
یک باخت
 -۴کرواســی  ۱۳ -بازی ۹ ،برد ۳ ،تساوی،
یک باخت
 -۵کوریای جنوبــی  ۱۱ -بازی ۸ ،برد ،یک

تساوی ،دو باخت
 -۶برازیل  ۱۲ -بازی ۸ ،برد ،سه تساوی ،یک
باخت
 -۷ازبکســتان  ۱۲ -بــازی ۹ ،برد ،بدون
تساوی ،سه باخت
 -۸جاپان  ۱۰ -بازی ۷ ،برد ،یک تساوی ،دو
باخت
 -۹ارجنتین  ۱۵ -بازی ۱۰ ،برد ،سه تساوی،
دو باخت
 -۱۰کاستاریکا  ۱۲ -بازی ۸ ،برد ،دو تساوی،
دو باخت
 -۱۱آلمان  ۱۶ -بازی ۱۰ ،برد ۳ ،تســاوی۳ ،
باخت
 -۱۲پرتگال  ۱۷ -بازی ۱۰ ،برد ۴ ،تســاوی،
 ۳باخت

 ۱۶ورزشکارالمپیک پکینگ محروم شدند

فرانسوی اش در ترکیب اصلی برای دیدار با اتلتیکو مادرید مشخص نیست.
به نقل از آس ،رئال مادرید شــنبه شــب در ویســنته کالدرون به مصاف
اتلتیکومادرید می رود .زین الدین زیدان در نشســت خبری پیش از بازی
گفت :در شــرایط خوبی قرار داریم .سه بازیکن تیم در تعطیلی لیگ بهبود
یافتند .امروز بازی مهمی را در پیش داریم .فرصت کمی برای تمرین گروهی
داشتیم اما آماده هستیم.
ســرمربی رئال مادرید درباره وضعیت بازیکنان تیم اظهار کرد :بنزما آماده
است .او همراه تیم است و در وضعیت بهتری قرار دارد .در فهرست بازیکنان
دعوت شــده قرار دارد و فردا مشخص خواهد شــد در ترکیب اصلی بازی
خواهد کرد یا نه .آسیب دیدگی یک بازیکن اتفاق عادی است و نباید کسی
را مقصر عنوان کرد .از آســیب دیدگی آلوارو موراتا ناراحت شدیم اما این
اتفاق ها می افتد .او باید آرام باشد تا دوران نقاهتش به پایان برسد و بتواند
تیم را همراهی کند.
سرمربی فرانسوی ادامه داد :کاسیمرو به این بازی نمی رسد اما در وضعیت
بهتری قرار گرفته است .سرخیو راموس خوب تمرین کرده است و باید دید
می تواند بازی کند یا نه.
زیدان در رابطه با تغییر سیستم گفت :تغییر سیستم ربطی به حضور یا نبود
بنزما نخواهد داشت .می دانیم بازی سختی است چون حریف خیلی خوبی
پیــش رو داریم اما تغییری نخواهیم کرد .می توان بازیکنان را تغییر داد اما
شیوه بازی مان عوض نخواهد شد .داربی امتحانی برای من نیست.

کمینه بینالمللی المپیــک ( )IOCبعد از
بررسی دوباره آزمایشهای دوپینگ المپیک
پکینگ  ،۲۰۰۸نام  ۱۶ورزشــکار دیگر را به
عنوان افراد محروم اعالم کــرد .به نقل از
 ،Inside the gamesکمیته ی بین المللی
المپیک لیســت جدیدی از ورزشکارانی که
به دلیل مثبت بودن تست دوپینگ المپیک
پکینگ محروم شــدهاند ،را ارائه کرد .در
این لیســت نام  ۳ورزشکاری که مدال نقره
و  ۹ورزشــکاری که مدال برنز داشتهاند ،به

جامعه جهانی را به سوی این تعهد سوق
دهند که از ذغال ســنگ ،نفــت و گاز
صرفنظر کنند.
حال این کشــورها خــود در چارچوب
کنفرانــس اقلیمــی مراکش بــه گونه
خارقالعادهای تصمیــم گرفتهاند که هر
چه سریعتر مصرف انرژیهای فسیلی را
کنار بگذارند و به اســتفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر رو بیاورند .دو کشــور دیگر
که عضو ایــن مجمع نبودهاند هم ،مصوبه
را امضا کردهاند .کشورهای یادشده اهداف
ملی اقلیمی خود را تا سال  ۲۰۲۰بر مبنای
مصوبه مراکــش تعریف خواهند کرد .این
تصمیــم جدیترین اقدام در راســتای
دســتیابی به اهــداف کنفرانس اقلیمی
پاریس تلقی میشود( .دویچه وله)

چشم میخورد ۵ .ورزشــکار از این  ۱۶نفر
اهل قزاقستان هستند ۴ .ورزشکار روس۳ ،
اوکراینی ،دو آذربایجانی و یک بالروســی و
یک یونانی در این لیست نام برده شدهاند.
با در نظر گرفتن لیستهای قبلی تاکنون ۴۷
ورزشکار از المپیک پکینگ به صورت رسمی
از سوی  IOCمحروم شدهاند.
ویتالی رحیموف ،کشتیگیر فرنگیکار وزن
منهــای  ۶۰کیلوگرم آذربایجان و حســن
باروئف کشتیگیر وزن  ۱۲۰کیلوگرم روسیه

که مدال نقره داشــتهاند ،هــر دو به دلیل
مصرف متیل تستسترون محروم شدهاند.
دوپینــگ دو وزنه بــردار روس به نامهای
خادزیمرات آکائــف و دیمیتری الپیکف نیز
مثبت اعالم شــدهاند .این دو وزنه بردار در
المپیک پکینگ مدال برنز کسب کرده بودند.
آست مامبتف ،کشــتیگیر فرنگی کار وزن
منهای  ۹۶کیلوگرم قزاقســتان نیز با مثبت
شدن تست دوپینگ المپیک پکینگ مدال
برنز خود را در این بازیها از دست میدهد.

تایمز آقای سشنز در سال  ۱۹۸۶از طرف
رونالد ریگان بــرای مقامی قضایی معرفی
شده بود ،اما کمیتهای در سنا او را به دلیل
دیدگاههای تند نژادی رد کرد.
آقای فلین ،جنرال بازنشســته هم که از
مشاوران آقای ترامپ در جریان مبارزات
انتخاباتی او بــود ،دیدگاههایی تند علیه
گروه موســوم به دولت اسالمی(داعش)
دارد .او اخیرا درتوییتی ترس از مسلمانان
را عقالنی دانســت .مایکل فلین به مدت
دو سال تا سال  ۲۰۱۴سمت مدیر سازمان
اطالعات دفاع آمریکا را برعهده داشت .از
آن زمان او از منتقدان جدی سیاستهای
باراک اوباما ،رئیس جمهور آمریکا در جنگ
با داعش بوده است.
آقــای فلیــن همچنین گفته اســت که
واشنگتن باید همکاری نزدیکتری با مسکو
داشته باشــد .چند روز پیش آقای ترامپ
رینس پریبس ،را به عنوان رئیس دفتر خود
برگزید( .بی بی سی)

پیروزی بولز در کنفرانس
شرق لیگ NBA

بامداد جمعه در لیگ بسکتبال  ،NBAپنج بازی انجام شد که در یکی از
این مسابقات ،شیکاگو بولز توانست یوتا جاز را شکست دهد.
به نقل از  ،ESPNدر مهمترین بازی بامداد جمعه ،شیکاگو بولز با نتیجه
ی  ٨٥بــر  ٧٧یوتا جاز را از پیش رو برداشــت .در این بازی جیمی باتلر
تاثیر گذارترین بازیکن بولز بود .او توانســت  ٢٠امتیاز کسب کند و ١٢
ریباند انجام دهد.
در بازی مهم دیگر هیوستون راکتز با نتیجه ی  ١٢٦بر  ١٠٩پورتلند تریل
بلیزرز را شکست داد.
جیمز هاردن ستارهی راکتز در این مســابقه سومین تریپل دابل فصل
خود را تجربه کرد .او با  ٢٦امتیاز آوری ١٤ ،پاس منجر به گل و  ١٢ریباند
بهترین عملکرد را برای تیم خود داشت.
نتایج دیگر بازی ها:
واشنگتن ویزاردز  - ١١٩نیویورک نیکس ١١٢
میامی هیت  - ٩٦میلواکی باکس ٧٣
مینه سوتا تیمیرولوز  - ١١٠فیالدلفیا سونی سیکسرز ٨٦

اظهار نظر عجیب انریکه
درباره داربی شهر مادرید

سرمربی بارسلونا آرزوی شکست دو تیم رئال مادرید و اتلتیکومادرید را
در داربی مادرید دارد.
به نقل از آس بارسلونا در هفته دوازدهم اللیگا شنبه شب برابر ماالگا قرار
می گیرد .لوییس انریکه در نشســت خبری پیش از بازی گفت :بازیکنان
ماالگا اعتماد به نفس خیلی خوبی دارند و برای ایجاد موقعیت گل مشکلی
نخواهند داشت .باید خیلی دقت داشــته باشیم چون این بازی پس از
تعطیلی لیگ به خاطر بازی های ملی برگزار می شود .گاهی اوقات نتایج
پس از این وقفه خوب هستند برخی اوقات نه.
سرمربی بارسلونا در مورد وضعیت بازیکنان تیم اظهار کرد :بهبود یافتن
بازیکنان خبری خیلی خوبی است.
نیمار در بازی حضور خواهد داشــت .او با همه بازیکنان تمرین کرد و در
شرایط خوبی قرار دارد .نیمار و بازیکنان اهل آمریکای جنوبی به سفرهای
طوالنی عادت دارند .بازیکنانی که تمرین کردند شرایط بازی را دارند.
به نوشته روزنامه مارکای اسپانیا ،لیونل مسی آخرین پیشنهاد بارسلونا
را برای تمدید قراردادش قبول نکرده اســت .انریکه درباره آینده ستاره
تیمش گفت :تصور می کنم مسی سال های زیادی در بارسا خواهد ماند.
خداحافظی مسی از فوتبال در این باشگاه اتفاقی زیبا خواهد بود.
پس از بازی بارســلونا و ماالگا دو تیــم اتلتیکومادرید و رئال مادرید به
مصاف هم خواهند رفت .سرمربی اســپانیایی درباره تماشای این بازی
اظهار کرد :اگر پیروز شویم حتما این دیدار را خواهم دید .دوست دارم هر
دو تیم مادریدی شکست بخورند!
بارسلونا به تازگی اسپانسر جدید خود را معرفی کرد .انریکه در این رابطه
گفت :به نظرم تصمیــم بزرگ و توافق مثبتی بود .خبر خیلی خوبی برای
آبی اناری ها محسوب می شود .بارسلونا بیش از یک باشگاه است .انریکه
درباره نرسیدن مسی به جایزه توپ طال اظهار کرد :در رابطه با مسی هیچ
ابهامی وجود ندارد .او بهترین بازیکن تاریخ اســت .شک داشتن به این
موضوع خنده دار است.

