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توفان در کاستاریکا
دست کم  ۹نفر را کشت

به گزارش مقامهای محلی در کاستاریکا ،با رسیدن توفان
دریایی اوتو به سواحل این کشــور دست کم  ۹نفر کشته
شدند و هزاران نفر ناچار به ترک خانههای خود شدند.
آن طور که گزارش شده توفان اوتو با خود بارانهای شدیدی
به همراه آورده که تنها در چند ســاعت رکورد بارندگی در
یک ماه گذشته را شکسته است.
دســت کم  ۵۵۰۰نفر ناچار به ترک منازل خود شــدهاند و
لوئیس گویلرمو ســولیس به پاس کشــته شدگان سه روز
عزای عمومی در کاستاریکا اعالم کرده است.
توفان و سیالب هزاران تن گل و الی با خود به شهرها آورده
و راه های ارتباطی را مسدود کرده است.
توفند دریایی اوتو که اغلــب در آمریکای مرکزی وزیدن
میگیرد روز پنجشنبه ابتدا نیکاراگوآ را درنوردید.
اما سپس با ضعیف شدن هسته مرکزی آن به درجه توفان
دریایی تقلیل یافت با وجود این تندبادهایی که با ســرعت
 ۱۷۵کیلومتر میوزیدند با رســیدن به سواحل کاستاریکا
خسارات بی سابقه ای در این کشور برجای گذاشتند.
تاکنون در تاریخ هواشناســی قاره آمریــکا ،هیچ توفند
دریایی به کاستاریکا که از سال  ۱۸۵۱که آمار هواشناسی را
به ثبت رسانده ،نرسیده بود( .بی بی سی)

در کویت یک پارلمان
جدید انتخاب می شود

فیدل کاسترو رهبر انقالبی قهرمان و
دیکتاتور کیوبا درگذشت

پس از بارها شــایعه ،این بار خبر مرگ فیدل
کاسترو ،رهبر انقالبی کیوبا به حقیقت پیوست.
رائول کاســترو برادرش و رئیس جمهور فعلی
کیوبا صبح روز شنبه خبر مرگ فیدل کاسترو
را تایید کرد .وی در ســن  ۹۰سالگی دیده از

جهان فرو بست.
فیدل کاسترو با مرگش از خود میراثی پرسش
برانگیز به جا گذاشــت .وی می توانست برای
ساعت ها صحبت کند .این رهبر کاریزماتیک
انقالبی به خاطر ســخنرانی هایش که گاهی

تظاهرات هزاران نفر

در استانبول علیه اعمال
خشونت بر زنان

کویت یــک پارلمان جدید را انتخاب می کند .این هفتمین
انتخابات در ده سال اخیر در این کشور است .صباح احمد
جابر الصباح امیر کویت پارلمان کشور را پیش از زمان دوره
پایان آن ملغی اعالم کرد .شــیخ جابر الصباح امیر کویت
دلیل منحل کردن مجلس ملی یا پارلمان کشــور را این بار
«چالش ها در بخش امنیتی» کشور عنوان کرد.
در انتخابات جدید از حدود نیم میلیون نفر واجد شــرایط
رای دهی در کویت فراخوان شــده تا  ۵۰نماینده جدید را
انتخاب کنند .در سراسر کشــور صدها حوزه رای دهی با
مراکز جداگانه برای زنان و مردان گشوده شد.
الصباح که  ۸۷ســال دارد و از سال  ۲۰۰۶به این سو امیر
کویت اســت ،پارلمان را در ماه اکتبر پیش از پایان دوره
زمانی آن منحل کرد.
پیش از آن تشــنج ها میان حکومــت و نمایندگان پیش
آمد .بعضی از نمایندگان می خواســتند وزیران را به دلیل
باال رفتن بی اندازه قیمت نفت و خالف رفتارشــان در برابر
مقام شان ،اســتیضاح کنند .اما مهمترین مقام های کابینه
توسط اعضای خانواده حاکم تعیین می شود و به این دلیل
امیر کویــت این امر را به عنوان توهیــن باورنکردنی می
نگرد که خویشاوندان وزیرش مجبور شوند خود را در برابر
نمایندگان مردم تبرئه کنند( .دویچه وله)

در تظاهراتی که به مناسبت روز جهانی
منع خشــونت علیه زنان در استانبول
برگزار شد هزاران نفر مخالفت خود را با
خشونت علیه زنان به نمایش گذاشتند.
این شــهر پیشتر شــاهد تظاهراتی
گســتردهای بود که حکومت را ناچار به
عقبنشینی کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در تظاهرات
اســتانبول در روز جهانی منع خشونت
علیه زنان بیش از  ۲هزار نفر با شعارهایی
نظیر «ما مقاومت میکنیم» و «با مقاومت
پیروز میشویم» شرکت کردند.
شرکتکنندگان مشــاهدات خود را در

شــبکه اجتماعی توئیتر با استفاده از
هشتگ herHALdedireniyoruz#
که به معنی «تحت هر شرایطی مقاومت
میکنیم» است به اشتراک گذاشتند.
زنان ترکیه پیشتــر علیه یک طرح
قانونــی بهپا خاســته بودند که که از
سوی حزب حاکم «عدالت و توسعه»
ارائه شــده بود و باعث لغو مجازات
برخــی متجاوزان به دختــران نابالغ
میشد .تظاهرات گســترده مخالفان
این طرح باعث شــد کــه حکومت
عقبنشــینی و این طــرح را دوباره
بررسی کند( .دویچه وله)

پیروزی دشوار منچسترسیتی در
هفته سیزدهم لیگ برتر

منچسترســیتی در هفته ســیزدهم لیگ برتر در خانه
برنلی صاحب پیروزی  ۲بر یک شد.
هفته ســیزدهم لیگ برتر انگلیس عصر روز شــنبه با
برگزاری یک دیدار آغاز شــد که در آن برنلی در خانه
به دیدار منچسترسیتی یکی از مدعیان قهرمانی رفت.
در ابتدا تیم میزبان بود که توانســت در دقیقه  ۱۵با گل
دین مارنی به زیبایی دروازه براوو را باز کند و گل زیبایی
به ثمر رساند اما شــاگردان گواردیوال در ادامه حمالت
گســتردهای روی دروازه حریف ایجــاد کردند تا اینکه

فرصت طلبی ســرخیو آگوئرو در دهانه دروازه حریف
باعث شــد تا این مهاجم ارجنتینــی در دقیقه  ۳۷گل
تساوی را به ثمر برساند.
او در نیمه دوم نیز موفق شــد در دقیقه  ۶۰گل دوم خود
و تیمش را به ثمر برساند تا این دیدار با برتری  ۲بر یک
منچسترسیتی به پایان برسد.
همچنین سرخیو آگوئرو با دو گلی که در این دیدار به ثمر
رســاند ۱۰ ،گله شد تا همراه دیگو کاستا در صدر جدول
گلزنان لیگ برتر انگلیس قرار داشته باشد.

از پنج تا هفت ســاعت هم طول می کشید،
مشهور بود.
وی در کتاب اساســش به نام «پژواک رفیق
فیدل» که توسط روزنامه حزبی اش «گرانما»
نشر شد ،هیچ زمانی از انتقاد از دشمن دیرینه
اش ایاالت متحده امریکا خسته نشد.
فیدل کاســترو ،رئیس دولت سابق ،فرمانده
نیروهای مسلح ،و رئیس یگانه حزب سیاسی
کیوبــا در ســال  ۲۰۱۲نوشــت« :یانکی ها
(امریکایی ها) هرگز به تســلط خود بر زمین
پایان نمی دهنــد .به آب ،منابــع معدنی و
ذخیار طبیعی کشــور ما» .فیدل ،چنانچه که
خیلــی از کیوبایی ها نیز به وی نســبت می
کنند ،از ابتدایی ترین دنبال کنندگان اندیشه
سوسیالیسم بوده و در تمام زندگی اش برای
برداشتش از عدالت و استقالل کیوبا جنگید.
وی جهان صنعتی و ســرمایه داری را نفرت
انگیز می خواند( .دویچه وله)

مجلس عراق
نیروهای حشد شعبی
را به رسمیت شناخت

مجلس عــراق قانونی را تصویب کــرده که نیروهای
شبهنظامی حشد شعبی (بسیج مردمی) را در این کشور
به عنوان بخشــی از نیروهای مسلح عراق به رسمیت
میشناسد .این طرح که از مدتها پیش در دستور کار
مجلس عراق بود با وجود انتقادهای شدید نمایندگان
سنی تصویب شد که بسیاری از آنها جلسه رایگیری را
تحریم کردند .آنها از نفوذ بیش از حد نیروهای عمدتا
شیعه حشد شعبی نگران هستند.
شبهنظامیان حشد شــعبی که در کنار نیروهای ارتش
عراق میجنگنــد ،از نیروهای اصلی در مبارزه با گروه
موسوم به دولت اسالمی (داعش) هستند.
بر اساس مصوبه تازه مجلس عراق شبهنظامیان حشد
شعبی با پیوستن به نیروهای نظامی و امنیتی تحت نظر
فرماندهی کل نیروهای مســلح عراق فعالیت خواهند
کرد.
به گزارش رسانههای عربی حیدر عبادی ،نخست وزیر
عراق خواهان بررســی بیشــتر این طرح در مجلس و
ارجاع آن به شــورای وزیران پیش از به رای گذاشتن
آن شده بود .ائتالف گروههای سنی در مجلس عراق هم
هشدار داده بودند که چنین قانونی در شکل فعلی آن
ضربه بزرگی به تالشها برای رسیدن به وفاق ملی میان
گروههای مختلف مذهبی و سیاسی خواهد بود.
بنا بر گزارشها مصوبه مجلس عراق میگوید نیروهای
حشد شــعبی نباید هیچ گونه وابستگی به گروههای
سیاسی و اجتماعی داشته باشند( .بی بی سی)

پیروزی  2تیم صدرنشین
 NBAدر بازیهای دیروز

لیگ بسکتبال  NBAبامداد دیروز با انجام  15بازی از سر
گرفته شد که در آنها کلیولند کاوالیرز ،صدرنشین کنفرانس
شرق و گلدن استیت ،صدرنشــین کنفرانس غرب در این
بازیها به پیروزی دست یافت .به نقل از  ،Fox sportsدر
مهمترین بازی کنفرانس شــرق کلیولند کاوالیرز با داالس
موریکس روبهرو شــد و این بازی را با نتیجه  128بر  90از
آن خود کرد .در این مســابقه کوین الو ،بهترین عملکرد
را برای کلیولند داشــت .او توانست  27امتیاز کسب کند.
ســپس کایری ایروینگ  25امتیاز اضافه کرد تا کلیولند با
اختالف  45امتیــاز موریکس را از پیش رو بردارد .در بازی
مهم کنفرانس غرب نیز گلدن استیت وریرز با نتیجه  109بر
 85لسآنجلس لیکرز را شکست داد .کوین دورانت ستاره
گلدن استیت در این مسابقه  29امتیازآوری و  9پاس منجر
به گل داشت .استفن کری دیگر مهره تاثیرگذار این تیم نیز
 24امتیاز کسب کرد تا گلدن استیت پیروز میدان باشد.

استعفای سرمربی
وزنهبرداری قزاقستان به
دلیل رسواییهای دوپینگ

مورینیو :منچستریونایتد هنوز میتواند
قهرمان لیگ برتر شود

سرمربی شیاطین ســرخ درباره وضعیت تیمش پیش از
دیدار فردا برابر وستهام به صحبت پرداخت.
به نقل از دیلــی میل ،منچســتریونایتد امروز باید در
لیگ برتر و در خانه به دیدار وســتهام برود .این دو تیم
چهارشــنبه نیز باید در جام اتحادیه برابر هم به میدان
بروند که ان دیدار نیز در اولدترافورد برگزار خواهد شد.
شاگردان ژوزه مورینیو پنجشنبه گذشته در دیدار مرحله
گروهی لیگ اروپا با نتیجه پرگل  ۴بر صفر برابر فاینورد
به برتری رسیدند.
ژوزه مورینیو پیش از دیدار برابر وســتهام گفت :وقتی
 ۱۸مــاه قبل عنوان قهرمانی را کســب کردم ۱۰ ،امتیاز
با تیم های دیگر اختالف داشــتم .البتــه در یک ماه با

منچسترســیتی هم امتیاز شدم .در یک ماه  ۱۰امتیاز از
دست دادیم .فکر می کنم اواخر دسمبر یا اوایل جنوری
بود که ما  ۱۰امتیاز از دست دادیم .بعد از آن بهتر شدیم و
عنوان قهرمانی را کسب کردیم .امکان اینکه شما امتیاز
بگیرید و دیگران امتیاز از دست بدهند ،وجود دارد .در
لیگ برتر این امکان خیلی وجــود دارد .دیدارهایی را
امتیاز از دست دادیم که می توانستیم برنده شویم ولی
به دالیلی از جمله بدشانسی ،به نتیجه مورد نظر خودمان
نرسیدیم .حاال تنها به بازی یکشنبه فکر می کنیم و فکر
می کنم با حمایت هــواداران بتوانیم به نتیجه دل خواه
برسیم .هنوز هم می توانیم قهرمان لیگ برتر شویم .باید
خودباوری داشته باشیم و تا رسیدن به هدف تالش کنیم.

ســرمربی فدراســیون وزنهبرداری قزاقســتان بعد از
رســواییهای مربوط به دوپینگ در وزنهبرداری این کشور
از سمت خود اســتعفا کرد .به نقل از جهان ورزش ،الکس
نی یکی از مربیان به نام قزاقســتان است که از سال ۱۹۹۴
تاکنون در وزنهبرداری قزاقســتان فعالیت داشته است .در
 ۲۳نوامبر امســال ایلیا ایلین ،وزنهبردار به نام قزاقستان
به دلیل مثبت شدن تســت دوپینگ مدال طالی خود در
المپیک  ۲۰۰۸پکینگ و المپیک  ۲۰۱۲لندن را از دست داد.
ایلین در وزن  ۹۴کیلوگرم مردان مسابقه داده بود .در ماه
اکتبر نیز سه وزنهبردار قزاق نیز مدال طالی المپیک ۲۰۱۲
لندن را از دســت دادند .این سه نفر زولفیا چینشانلو ،مایا
مانزا و اسوتالنا پودو بدوا هستند .الکسی نی پیش از این نیز
متهم به دست داشــتن در دوپینگ وزنهبرداری قزاق شده
بود .نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز
سن آنتونیو اسپرز  - 109بوستون سلتیکس 103
واشنگتن ویزاردز  - 94اورالندو مجیک 91
شیکاگو بولز  - 105فیالدلفیا سونی سیکسرز 89

درخواست ویتالی موتکو
از فیفا

معاون امور ورزشــی نخستوزیر روسیه در دیدار با جیانی
اینفانتینو از او درخواست کرد در زمینه تبلیغ جام جهانی
 ۲۰۱۸روسیه فعالتر باشــد .جیانی اینفانتینو که ریاست
فیفــا را به عهده دارد با والدیمیــر پوتین و ویتالی موتکو
دیدار داشــت .روســیه پیش از این در ساخت و سازهای
مربوط به جامجهانی  ۲۰۱۸دچار مشــکالتی شده و تاخیر
هایی در این زمینه صورت گرفته اســت .موتکو در دیدار با
اینفانیتنو به خبرگزاری  TASSگفت :از فیفا انتظار داریم
در تبلیغ جامجهانی  ۲۰۱۸فعالتر باشــد .اینفانتینو برای
برنامهریزیهای قرعهکشــی جام کنفدراسیونهای ۲۰۱۷
به روسیه سفر کرده اســت .جایزه این مسابقات برای تیم
قهرمــان  ۴میلیون دالر و برای تیم نایب قهرمان  ۳میلیون
دالر خواهد بود .این مسابقات از  ۱۷جون تا  ۲جوالی برگزار
خواهد شد.

درخواست اسنودن برای

سفر امن به ناروی رد شد

دیــوان عالی ناروی درخواســت ادوارد
اســنودن را برای تضمیــن آزادی و عدم
استردادش به آمریکا رد کرده است.
آقای اسنودن میخواست برای دریافت یک
جایزه آزادی بیان به ناروی برود.
پیش از این دادگاهی در اســلو ،پایتخت
ناروی ،درخواســت آقای اســنودن برای
تضمین عدم استردادش را رد کرده بود.
دیوان عالی ناروی هم حکــم داد از آنجا
که آمریکا هنوز درخواستی برای استرداد
ادوارد اســنودن نداده ،نمیتوان درباره

قانونی بودن یا نبودن استرداد او حکم داد.
او در ســازمان اطالعات ملی آمریکا کار
میکرد و جاسوسی گسترده این سازمان از
شهروندان آمریکا و رهبران جهان را افشا
کرد.
آقای اسنودن برای افشــاگریهایش در
آمریکا تحت تعقیب اســت و در صورت
محکومیت ممکن است تا  ۳۰سال حبس
بگیرد.
ادوارد اســنودن از زمان افشاگریها در
روسیه زندگی میکند( .بی بی سی)

یونان از اتحادیه اروپا

می خواهد مهاجران را
منتقل کند

یونان روز جمعه از اتحادیه اروپا خواست
تا به کشورهای عضو فشــار وارد کند تا
روند انتقال و اســتقرار مجدد مهاجران
را سرعت بخشــند .این درخواست پس
از آتش ســوزی مرگبار در کمپ آوارگان
انجام شد.
در نتیجه این آتش ســوزی دو تن کشته
و دو تن دیگر به شــدت زخم برداشتند.
الکسیس ســیپراس ،نخست وزیر یونان
گفته اســت که «او و همه ملت یونان از
واقعه غم انگیزی کــه در کمپ موریا در
جزیره لیســبوس رخ داد ،متحیر شــده
است».
در واقعه آتش ســوزی در کمپ موریا در
جزیره لیســبوس یونــان حداقل دو تن
کشته شــدند .پس از این واقعه ،حکومت
یونان از اتحادیه اروپا خواســت تا انتقال

پناهجویان را سرعت بخشد .دفتر نخست
وزیر یونان گفته است که سیپراس تلفونی
با ژان کلود یونکر ،رئیس کمیسیون اروپا
در این مورد سخن گفته است.
پولیس یونان گفته است که آتش سوزی
هنگامــی رخ داد که یک بالــون گاز که
برای گرم کردن و آشــپزی در یک خیمه
پناهجویان استفاده می شد ،آتش گرفت.
در نتیجه ،یــک مرد جــوان و یک زن
کهنسال درگذشــتند .این افراد تاکنون
شناسایی نشدند .یک زن و یک کودک نیز
در این واقعه به شدت زخمی شدند که با
هواپیمای نظامی به آتن منتقل گردیدند.
این افــراد در بخش مراقبــت های ویژه
بستری شده اند.
چندیدن تن دیگر نیز در نتیجه آتشسوزی
آسیب دیده اند( .دویچه وله)

رئال مادرید  1 - 2اسپورتینگ خیخون؛

بارش باران ،دبل رونالدو و کسب
سه امتیاز پیش از ال کالسیکو

رئال مادرید موفق شد مقابل خیخون ،سه امتیاز خانگی
مهم دیگر را به دست آورد.
در دقیقه  4رئال مادرید به پنالتی دســت یافت .مدافع
اســپورتینگ در محوطه جریمه خودی ،وازکز را با خطا
متوقف کرد .رونالدو پشــت توپ ایستاد و توپ را وارد
دروازه کرد.
در دقیقه  10سانتر ارسالی بازیکنان اسپورتینگ را ناواس
با مشت دفع کرد .توپ مقابل بازیکن اسپورتینگ افتاد
اما او نتوانست دروازه را باز کند.
در دقیقه  15رونالدو روی یک ســانتر از ضربه آزاد در
مقابل دروازه صاحب موقعیت شــد اما ضربه ســر این
بازیکن خوب نبود و از کنار دروازه به بیرون رفت.
در دقیقه  18رئال مادرید توسط رونالدو به گل دوم رسید.
ناچو از سمت چپ سانتر عالی روی دروازه ارسال کرد و

رونالدو با ضربه سر محکم خودش و تیمش را دو گله کرد.
در دقیقه  36مهمــان یکی از گل ها را جبران کرد .پاس
اشــتباه مودریچ به بازیکنان خیخون رسید و آنها توپ
را به گوشــه زمین بردند و آن را روی دروازه رئال ارسال
کردند .کارمونا با ضربه ســر ضرب و زیبا توانست دروازه
ناواس را باز کند.
در دقیقه  76ناچو پشت محوطه جریمه خودی تعلل کرد
و توپ را دفع نکرد .بازیکنان اســپورتینگ توپ را از او
گرفتند و در مقابل دروازه صاحب موقعیت شــدند .ناچو
مجبور شــد روی مهاجم اسپورتینگ خطا کند و مهمان
صاحب ضربه پنالتی شد .کوپ مهاجم اسپورتینگ پشت
ضربه پنالتی ایستاد اما ضربه اش را از گوشه باالی دروازه
به بیرون زد تا بازی مســاوی بماند .بازی با همان نتیجه
 1-2به سود رئال مادرید به پایان رسید.

نظر پائولو مالدینی درباره برنده توپ
طالی 2016

مدافع پیشــین تیم ملی ایتالیا و میالن نظرش در مورد
برنده توپ طال در ســال جاری را به شکل رسمی اعالم
کرد.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،با نزدیک شدن به زمان برگزاری
مراسم توپ طالی  ،2016اخبار مربوط به این رویداد نیز
بازتاب بیشتری در رسانه ها پیدا می کند .پائولو مالدینی
یکی از افرادی بوده اســت که اخیرا نظر خود را درباره
بهترین های ســال اعالم کرده و معتقد است این جایزه
باید به لیونل مسی برسد.

پائولو مالدینی درباره مرد سال  2016گفت :از نظر من این
جایزه باید امسال به لیونل مسی برسد .او شایسته کسب
این عنوان اســت به خاطر اینکه تالشی تمام نشدنی از
خود نشان داده اســت .رای من این بازیکن است .البته
بازیکنانی چون کریســتیانو رونالدو و گرت بیل هم سال
خوبی با رئال مادرید و تیم باشــگاهی خود داشتند ولی
نظر من مسی است .او از نظر فردی در سطحی متفاوتتر
نسبت به بازیکنان دیگر ظاهر شد و شایسته دریافت این
عنوان است.

