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شهر آمریکایی نا م دو

مناسبت مذهبی و ملی را
عوض کرد

شــهر بلومینگتن در ایالت ایندیانا آمریکا نام دو مناسبت
رسمی «آدینه نیک» و روز «کریستف کلمب» را با هدف این
که عنوان این دو تعطیلی رســمی بیشتر بازتاب گوناگونی
بافت چند فرهنگی جمعیت این شــهر شود ،به «تعطیلی
بهاری» و «تعطیلی پاییزی» تغییر داده است.
به گزارش رســانههای محلی ،جان همیلتون ،شــهردار
بلومینگتن بــه کارمندان خود گفته ایــن عناوین جدید
«بازتاب بهتری از نگرش فرهنگی» ما ارایه میدهد.
در انتخابات ریاست جمهوری دو هفته پیش آمریکا ،حدود
 ۵۹درصد از مردم بلومینگتن که شــهری لیبرال شناخته
میشود ،به هیالری کلینتون رای دادند.
با وجود این ،تغییر نام این دو مناســبت مهم با واکنشهای
منفی هم روبرو بوده اســت .در شــبکه اجتماعی توییتر،
مخالفان ایــن تصمیم آن را یک ریاکاری سیاســی تعبیر
کردهاند .به گزارش هرالد تایمز ،جان همیلتون ،شــهردار،
در نامهای که به تمامی کارمندان شــهرداری بلومینگتن
فرستاده ،ضمن اعالم تغییر عناوین این دو مناسبت رسمی،
نوشته «ما بینهایت به داشتن پرسنلی با گوناگونی نژادی و
فرهنگی میبالیم« ».تنوع و گوناگونی ما را قویتر میکند
و همچنین ما را بازتابی از بافت جامعهای که به آن خدمت
میکنیم ،میکند .تغییر این عنوان این دو تعطیلی رســمی
برجســته ،راه دیگری است برای نشــان دادن این که ما
چگونه به شامل کردن همگان در جامعه خودمان متعهدیم».
(بی بی سی)

فرانسه یک حمله تروریستی
را خنثی ساخت

برنارد کزینوف وزیر داخله فرانســه روز دوشــنبه گفت
که پولیس آن کشــور با بازداشــت هفت فرد مظنون در
اشتراسبوگ و مارسی ،یک حلقه تروریستی را مختل کرده
است که ظاهرا َ طرح حمله بر این کشور را داشته اند.
برنارد کازینــوف ،وزیر داخله فرانســه در یک کنفرانس
مطبوعاتی گفت که دستگیری این توطئه گران احتمالی که
از فرانسه ،مراکش و افغانستان اند« ،ما را قادر گردانید تا از
یک طرح ترور در خاک مان جلوگیری کنیم که از مدت ها
پیش طراحی شده بود».
او گفت که تحقیقات نشــان خواهد داد که «آیا این حمله
خنثی شده یک حمله هم آهنگ شده بوده است که هدف
آن آماج قرار دادن همزمان چندین محل در کشور ما بوده
است ».پولیس فرانسه در پی تحقیقات هشت ماهه ادارات
امنیتی ،شب یک شــنبه در شهر اشتراسبروگ در شرق و
مارسی در جنوب فرانسه عملیات انجام داد.
یک منبع امنیتی که تقاضا نمود از وی نام برده نشود چون
اجازه نداشــت در این مورد گپ بزند ،به خبرگزاری فرانس
پرس گفت« :اطالعات قابل اعتمادی این دســتگیری ها را
ضروری گردانید ».یک ســال پس از آنکه جهادیست ها در
پاریس حمله کرده و  130تن را کشــتند ،فرانسه در حالت
اضطراری باقی مانده اســت و این امر به نیروهای امنیتی
قدرت گسترده ای داده است تا به ترصد بپردازند و یورش
هایی را انجام دهند( .دویچه وله)

دیدهبان حقوق بشر :بیش از  ۱۲۰۰خانه
مسلمانان در میانمار نابود شده است

دیدهبان حقوق بشــر میگوید تصاویر تازه
ماهوارهای از ایالت راخین در میانمار نشــان
میدهد که طی هشت هفته اخیر بیش از ۱۲۰۰
خانه مسکونی در روستایی که ساکنان آن را
اقلیت مسلمانان روهینگیا تشکیل میدهند،
نابود شده است.
این سازمان همچنین تصاویری را منتشر کرده

است که نشان میدهد تنها بین روزهای دهم
تا هجدهم نوامبر  ۸۲۰ساختمان در این روستا
نابود شده است
تدابیر امنیتی در شــمال راخین از اوایل ماه
اکتبر و پس از وقــوع حملهای غافلگیرانه به
یکی از ایستهای بازرسی تشدید شد ه است.
گفته میشــود در جریان این حمله  ۹مامور

هشدار اردوغان به ناتو
درخصوص افسرانی که
تقاضای پناهندگی کردهاند

رجــب طیب اردوغــان ،رئیس جمهور
ترکیه به مقامات پیمان آتالنتیک شمالی
(ناتو) درخصوص درخواست پناهندگی
تعدادی از افســران این کشور هشدار
داده است .پیشــتر گزارش شده بود که
تعدادی از افســران ارتش ترکیه مامور
در ناتو از کشورهایی که در آن ماموریت
داشــتهاند ،بعد از کودتای نافرجام ۱۵
جوالی ،تقاضای پناهندگــی کردهاند.
رسانههای آلمان نیز پیش از این گزارش
داد ه بودند که تعدادی از افسران ارتش
ترکیه مستقر در مرکز فرماندهی پایگاه
هوایی رامشتاین متعلق به ناتو خواستار

دریافت پناهندگی سیاســی از دولت
آلمان شدهاند .گزارش شده است آقای
اردوغان که در بازگشــت از سفرش به
ازبکســتان در جمع خبرنگاران سخن
میگفت ،خواهان استرداد این افراد که
وی آنها را ســربازان تروریست خواند،
شده است .رســانههای آلمان پیش از
این گــزارش داد ه بودند که تعدادی از
افســران ارتش ترکیه مستقر در مرکز
فرماندهــی پایگاه هوایی رامشــتاین
متعلــق به ناتــو خواســتار دریافت
پناهندگــی سیاســی از دولت آلمان
شدهاند( .بی بی سی)

اندی ماری سال  ٢٠١٦را با پیروزی
بر جوکویچ و در صدر ردهبندی
جهانی به پایان برد

اندی مــاری تنیسباز بریتانیایــی و نفر اول رده بندی
جهانی با پیروزی دو بر صفر بر نوواک جوکویچ در فینال
تور جهانی تنیس ،سال  ٢٠١٦را با موفقیت به پایان برد.
اندی ماری  ٢٩ســاله که تازه پانــزده روز پیش به صدر
جدول ردهبندی جهانی رسیده بود در صورت شکست از
جوکویچ این عنوان را از دست میداد .اما جوکویچ تنیس
باز صرب که سال  ٢٠١٦برایش سال چندان موفقی نبوده
در این مسابقه رقیب ســختی نبود و ماری به آسانی او
 ٣-٦و  ٤-٦را شکست داد .به این ترتیب ماری بر سلطه
چهار ساله جوکویچ در این تورنمنت که هر سال در سالن
 O2لندن برگزار میشود پایان داد .جوکوویچ بعد از این

شکست گفت که نیمه اول امسال برایش بهتر از نیمه دوم
بوده اما «اندی ماری بیتردید شــماره یک دنیا و تنیس
باز بهتری اســت ».به این ترتیب ماری در بیست و چهار
مسابقه اخیر خود بدون شکست ماند که برای او رکورد
تازهای محسوب میشــود .جوکویچ که پنج بار قهرمان
فینال تور جهانی تنیس شــده اگر در این مسابقه پیروز
میشــد به رکورد شش قهرمانی راجر فدرر میرسید اما
اندی ماری سال موفق خود را با بردن جامی به پایان برد
که تا به حال باالی سر نبرده بود .فینال تور جهانی تنیس
در آخر هر فصل تنیس و با شرکت هشت تنیس باز برتر
سال انجام میشود( .بی بی سی)

تیم منتخب تاریخ لیگ قهرمانان اروپا

یوفا تیم منتخب اروپا را بر مبنای تعداد دفعات حضور در
تیم منتخب سال اعالم کرد.
ســایت یوفا با رای کاربران خود تیم منتخب سال ۲۰۱۶
فوتبال اروپا را انتخاب خواهد کرد .کاربران سایت یوفا از
امروز میتوانند با مراجعه به سایت این نهاد ،تیم منتخب
لیگ قهرمانان اروپا در سال  ۲۰۱۶را انتخاب کنند.
کریستیانو رونالدو با  ۱۰حضور در تیم منتخب سال اروپا
رکورددار است و به احتمال بســیار زیاد امسال نیز در
تیم منتخب حضور خواهد داشت چرا که سال گذشته به
همراه رئال مادرید قهرمان لیگ قهرمانان شد و توانست
قهرمان لیگ قهرمانان شود.

همچنین یوفا بر مبنای تعداد دفعات حضور بازیکنان در
تیم منتخب ســال اروپا ترکیب منتخب فوتبالی خود را
انتخاب کرد که به شرح زیر است.
ترکیب بر مبنای حضور به شرح زیر است:
دروازهبان :ایکر کاسیاس ( ۶حضور)
مدافعان :فیلیپ الم ( ۵حضور) ،کارلس پویول ( ۶حضور)،
سرخیو راموس ( ۵حضور)
هافبکها :ژاوی ( ۵حضور) ،استیون جرارد ( ۳حضور)،
آندرس اینیستا ( ۵حضور)
مهاجمان :تیری آنری ( ۵حضور) ،لیونل مسی ( ۷حضور)،
کریستیانو رونالدو ( ۱۰حضور)

پولیس کشته شدند.
دولت میانمــار مســلمانان روهینگیا را به
انجام این حمله مســلحانه متهم کرد ه و طبق
گزارشهای رسمی ،جســتجوی ارتش برای
یافتن «عامالن این حمله» به کشــته شدن و
دستگیری دهها نفر منجر شده است.
بیبیسی به طور مســتقل نتوانسته است که
وسعت نابودی روســتاهای مسلمان نشین را
تایید کند ،زیرا دولت میانمار ورود خبرنگاران
بینالمللی به منطقه را ممنوع کرده است.
دولت میانمار میگوید مســلمانان روهینگیا
خودشــان خانههای خود را آتش میزنند تا
توجه جهانیان را جلب کنند.
دیدهبــان حقوق بشــر در روز  ۱۳نوامبر نیز
تصاویر ماهوارهای از نابودی  ۴۳۰ساختمان در
مجموع سه روستای مسلمان نشین را منتشر
کرده بود.
اما زاهتای ،ســخنگوی ریاست جمهوری در
واکنش ،این سازمان را متهم به «بزرگنمایی»
کرد( .بی بی سی)

برنده دور اول انتخابات
حزب جمهوریخواهان
فرانسه وعده مقابله با
بوروکراسی را داد

فرانسوا فیون ،نخستوزیر سابق فرانسه ،که در اولین
دور از انتخابات حزب راســت میانه «جمهوریخواهان»
بیشــترین آرا را به خود اختصاص داد ،وعده داده که
در صــورت پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری با
بوروکراسی حاکم بر فرانسه مقابله کند.
اولین دور انتخابات درون گروهی حزب راســت میانه
جمهوریخواهان روز یکشــنبه  ۲۰نوامبر برگزار شد.
ایــن انتخابات برای برگزیــدن کاندیدای نهایی حزب
جمهوریخواهان برای شــرکت در مبارزات انتخاباتی
ریاســت جمهوری فرانسه اســت که در ماه می سال
آینده برگزار میشود .پیروزی آقای فیون در انتخابات
روز یکشــنبه دور از انتظار نبود .آقای فیون به همراه
آلن ژوپه که او هم از نخســتوزیران ســابق فرانسه
اســت در اولین دور از انتخابات حزب جمهوریخواهان
در میان هفت کاندیدای دیگر بیشــترین آرا را بخود
اختصــاص دادند .حال این دو در مرحله دوم انتخابات
که یک هفته دیگر برگزار خواهد شــد بار دیگر با هم
رقابت خواهند کرد .برنــده نهایی که کاندیدای حزب
جمهوریخواهان خواهد بــود ،احتماال باید در مبارزات
انتخاباتی ریاست جمهوری با مارین لوپن ،رهبر حزب
راستگرای جبهه ملی فرانسه رقابت کند( .بی بی سی)

احتمال غیبت ایگواین
برابر سویا به دلیل
مصدومیت

مهاجم گلزن یوونتوس ممکن اســت دیدار حساس تیمش
برابر سویا را در لیگ قهرمانان اروپا از دست بدهد.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،یوونتوس شنبه در لیگ ایتالیا موفق
شد با سه گل پسکارا را شکست دهد .در این دیدار گونسالو
ایگواین ارجنتینی در ترکیب تیمش بود اما نتوانست سهمی
در پیروزی تورینیها داشته باشد.
ایگواین در این بازی با مصدومیت جزئی نیز مواجه شد و در
تمرینهای تیمش مصدومیت او تشدید شد تا پزشکان یووه
توصیه کنند این بازیکن برابر سویا به میدان نرود.
البته حساسیت بازی یوونتوس برابر سویا ممکن است باعث
شــود تا آلگری ریســک کند و مهاجم تیمش را به میدان
بفرستد .یوونتوس تالش میکند به عنوان تیم صدرنشین
جــواز حضور در مرحله حذفی لیــگ قهرمانان اروپا را به
دست بیاورد و برای این منظور آنها باید بتوانند سویا را در
خانه خودش شکست دهند .دیدار رفت دو تیم در تورین با
تساوی بدون گل به پایان رسید.

دفاع اوباما از تجارت آزاد و
مالحظاتش در مورد ترامپ

پس از بروز نگرانی های ناشی از پیروزی
ترامپ ،اوبامــا از توافقات تجارت آزاد در
کنفرانس همکاری های اقتصادی آسیا-
پاسفیک دفاع کرد .کنفرانس به این نتیجه
رسید که کشورهای عضو به « مبارزه علیه
حمایتگرایی» التزام داشته باشند.
بارک اوبامــا رئیس جمهور ایاالت متحده
امریــکا در کنفرانــس مطبوعاتی نهایی
اش روز یکشــنبه از رهبران جهان تقاضا
نمود که بــه موافقتنامه هــای تجارت
آزاد مانند مشــارکت دوسوی پاسفیک
(ترانسپاسفیک) تسلیم شوند.
اوباما در آخرین روز نشســت ســران
«همکاری اقتصادی آســیا -پاسیفیک یا
«اپیک» (  )APECدر لیما پایتخت پیرو

گفت که «وقتــی که پای تجارت در میان
می آید ،من معتقدم که پاســخ آن عقب
کشیدن نیست».
اوباما افزود« :پاسخ ،پرداختن به تجارت
درســت اســت ،یعنی اطمینان دادن از
معیارهای قوی کاری ،معیار محیط زیستی
قوی و پرداختن به طرقی است که کارگران
و مردم عادی بتوانند به جای متضرر شدن
از تجارت جهانی ،از آن سود ببرند».
ایــن کنفرانــس در ســایه پیروزی
انتخاباتــی غیرمنتظره دونالد ترامپ و
وعده های انتخاباتی اش دایر شــد که
گفتــه بود توافقات تجــارت آزاد را یا
ازبین مــی برد و یا اینکه در آن تجدید
نظر می کند(.دویچه وله)

اداره های امور جوانان از

«آینده بحرانی» پناهجویان
جوان هشدار می دهند

اداره هــای امور جوانــان آلمان از یک
«آینده بحرانی» پناهجویــان جوان در
پیوند با وضعیت نامعلــوم اقامت آنها در
این کشور نگران اند .این اداره ها از جمله
بر فراهم ساختن زمینه های آموزش برای
پناهجویان جوان تأکید مینمایند.
بیرگیت تسیلر ،رئیس انجمن فدرال کار
اداره های ایالتی امور جوانان ،روز دوشنبه
به مناسبت «روز اداره های امور جوانان»
گفت« :بزرگترین دشــواری که جوانان
در اینجا با آن روبرو اند ،در بســیاری از
موارد همانا عدم اطمینان در مورد آینده
اســت ،که روان آن ها را به گونۀ خسته
کننده زیر فشار قرار داده است ».به قول
وی ترس از اخراج شــدن از آلمان به این
مشکل عالوه شده است .حدود  ۶۰۰ادارۀ
امور جوانان در سرتاســر آلمان در حال
حاضر به تقریب ًا  ۶۳هزار پناهجوی جوان

رسیدگی میکنند .گفته شده است که از
این جمع حدود  ۵۱هزار پناهجو زیر سن
قانونی بوده و تقریبــ ًا  ۱۲هزار پناهجوی
جوان دیگر به ســن قانونی رسیده اند .از
یک سال به اینطرف همه اداره های امور
جوانان در آلمان به مراقبت و رسیدگی به
این پناهجویان موظف شده اند.
خانم تسیلر افزود اداره های امور جوانان
به «مهمترین مددرسانان در عرصۀ ادغام»
و «رهنمای زندگــی» پناهجویان جوان
مبدل شده اند.
به قول وی ســاحۀ کار این اداره ها طیف
وسیعی دارد که همه عرصه های زندگی ،از
سوادآموزی و روشنگری تا ورود به زندگی
کاری را دربر میگیرد .تسیلر یادآور شد
که این اداره هــا در همآهنگی با مکاتب،
آژانس های کاریابی و مقامات امور خارجی
ها کار میکنند( .دویچه وله)

صحبتهای جالب رونالدو درباره
توپ طال و آیندهاش

مهاجم رئالمادرید که خود را شایسته توپ طال در سال
 2016می داند ،ممکن اســت در آینده به عنوان مربی در
جهان فوتبال حضور داشته باشد.
به نقل از آس کریســتیانو رونالدو که در لیسبون به سر
میبرد و امــروز در لیگ قهرمانان برابر اســپورتینگ
لیسبون قرار خواهد گرفت در مصاحبهای با شبکه TF1
فرانسه درباره توپ طال سرمربی رئال مادرید و آیندهاش
صحبت کرد .مهاجم رئال مادرید که در بازی شــنبه در
داربی مادرید برابر اتلتیکو درخشــید و هت تریک کرد،
گفت :برای کسب توپ طال همه کار کردم .لیگ قهرمانان
را فتح کردم در یورو با کشــورم قهرمان شدم.برای من

این سال باورنکردنی بود و بهترین فصل دوران ورزشیام
را سپری کردم .اما رای دادن به من بستگی ندارد .با این
حال اگر از من بپرسید دوست دارید توپ طال را ببرید به
شما پاســخ میدهم بلی ،دوست دارم .نمیتوانم به شما
دروغ بگویم .مطمئن هستم توپ طال را خواهم برد چون
بهترین فصلــم را گذارندم .رونالدو در ادامه به تمجید از
زینالدین زیدان سرمربی فرانسویاش پرداخت و اظهار
کرد :رابطــه فوق العادهای با زیــدان دارم .هنگامی که
بازیکن بود طرفدارش بودم و اکنون که ســرمربی است
بیشتر طرفدارش هستم .او انسان خیلی خوبی است و به
یادگیریاش در زمینه مربیگری ادامه خواهد داد.

پیروزی بولز مقابل لیکرز
در لیگ NBA

بامداد دیروز مســابقههای لیگ بسکتبال  NBAبا انجام 6
بازی از ســر گرفته شد که در مهمترین بازی آتالنتا هاکس
تیم رده دومی کنفرانس شــرق مقابــل نیویورک نیکس
شکست خورد.
به نقل از  ،Fox sportsبامداد امــروز در مهمترین بازی
کنفرانس شــرق لیگ  ،NBAنیویورک نیکس توانست با
نتیجه  104بر  94آتالنتا هاکس را از پیش رو بردارد .در این
رقابت کارملو آنتونی تاثیرگذارترین بازیکن نیکس بود .او
 31امتیازآوری داشت و  7ریباند انجام داد و  3پاس منچر به
گل داشت .در رقابت مهم دیگر در کنفرانس شرق شیکاگو
بولز مقابل لس آنجلس کلیپرز شکست خورده بود ،این بار
لسآنجلس لیکرز را از پیش رو برداشت .در این بازی بولز با
نتیجه  118بر  110به پیروزی رسید .جیمی باتلر با کسب 40
امتیاز و انجام  7ریباند برای تیمش درخشید.

مورینیو :همیشه عاشق
سبک بازی کریک بودم

سرمربی پرتگالی منچســتریونایتد میگوید دوست دارد
هافبک باتجربه تیمش برای یک سال دیگر در یونایتد بماند.
به نقل از دیلی میل ،مایکل کریک در ابتدای فصل قراردادش
را با منچستریونایتد به مدت یک سال دیگر تمدید کرد تا
این هافبک بیحاشیه یک سال دیگر در اولدترافورد حضور
داشته باشــد .با وجود آنکه کریک تاکنون هفت بازی برای
یونایتد در این فصل انجام داده ولی مورینیو تحت تاثیر او
قرار گرفته و به صورت تلویحی اشاره کرد که دوست دارد
کریک یک سال دیگر در یونایتد بماند .ژوزه مورینیو درباره
هافبک باتجربه تیمش ،گفت :همیشــه عاشق بازی کریک
بودم و خیلی خوشــحالم که او را در تیمم دارد فقط خیلی
متاســفم که زمانی مربی کریک هستم که او  ۳۵سال سن
دارد .اگر او  ۲۵سال سن داشت خیلی خوشحالتر می شدم
ولی من بازی او را دوست دارم و از طرفی هم دوست دارم او
را برای یک سال دیگر حداقل در یونایتد ببینم.

بنیتس خواهان حضور لمپارد در نیوکاسل

رافائل بنیتس خواستار حضور فرانک لمپارد در نیوکاسل
شده اســت .رافائل بنیتس سرمربی اسپانیایی نیوکاسل
در این فصل نتایج خوبی کسب کرده و توانسته این تیم
را در بین مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر قرار دهد.
لمپارد بعد از جدایی از نیویورک ســیتی در لیگ آمریکا
ممکن است یک فصل دیگر به بازی کردن ادامه دهد .او
البته پیشنهاد حضور در چلســی را دارد و می تواند به

عنوان مدیرورزشی در این تیم فعالیت کند.
رافائل بنیتس که در چلسی مربیگری لمپارد را بر عهده
داشت ،خواستار حضور این بازیکن باتجربه در نیوکاسل
شده اســت تا از تجربه این بازیکن در دسته یک لیگ
انگلیس و صعود به لیگ برتر استفاده کند.
البته هنوز لمپارد تصمیم نگرفته که فوتبال خود را ادامه
دهد یا اعالم بازنشستگی کند.

پیشنهاد عجیب باشگاه چینی به توس

تیم شانگهای چین قصد دارد کارلوس توس را با حقوق
ساالنه  ۴۱.۵میلیون یورو به خدمت گیرد.
به نقل از آس ،کارلوس توس ممکن اســت بیشــترین
دســتمزد را در بین بازیکنان جهان کسب کند .مهاجم
ارجنتینی بوکاجونیورز در نزدیکی پایان ســال  ۲۰۱۶با
پیشنهاد وسوسه کننده شــانگهای  SIPGروبهرو شد.
این تیم که اخیرا آندره ویاشبواش را به عنوان سرمربی
جدید خود برگزیده اســت قصد دارد برای تقویت خط
حمله اش با توس قرارداد امضا کند.

مدیران باشگاه آســیایی به این بازیکن پیشنهاد حقوق
 ۴۱.۵میلیون یورویی در ســال دادنــد ،یعنی بازیکن
ارجنتینی تقریبا ماهی  ۳.۵میلیون یورو میتواند کسب
کند .البته ممکن است توس این پیشنهاد را قبول نکند.
مهاجــم ارجنتینی با وجود این کــه از تیمهای بزرگی
همچون اتلتیکومادرید پیشنهاد داشت تصمیم گرفت به
کشــورش برگردد و دوباره در بوکاجونیورز بازی کند و
به همین علت بعید به نظر میرســد دوباره ارجنتین را
ترک کند.

