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ترکیه :داعش در سوریه بر
ملیشه ها راکت کیمیاوی
شلیک کرد

اردوی ترکیه از زخمی شدن  ۲۲تن از ملیشه های متحدش
در نتیجه حمله داعش با ســاح کیمیاوی خبر داد .گروه
تروریســتی «دولت اســامی» یا داعش قبل از این نیز به
استفاده از سالح کیمیاوی متهم بوده است.
خبرگزاری آناتولــی ترکیه به نقل از اردوی این کشــور
نوشته که این ملیشه های متحد ترکیه در پی حمله راکتی
جهادگرایان «دولت اســامی» مسموم شده اند؛ راکتی که
حاوی گاز سمی بوده است.
اردوی ترکیــه به این خبرگزاری توضیح داده که این حمله
راکتی در روستای جلیلیه در شــرق شهر الرای در شمال
سوریه صورت گرفته است.
رســانه ها گزارش داده اند که مسموم شدگان این حمله با
سالح کیمیاوی به شــفاخانه ای در شهر مرزی کیلیس در
ترکیه منتقل شده اند.
ترکیه از پایان ماه آگســت به این ســو همراه با ملیشــه
های متحدش در ســوریه ،عملیات های تهاجمی را علیه
تروریستان «دولت اسالمی» یا داعش در شمال سوریه راه
اندازی کرده است.
ملیشــه هایی که از ســوی انقره حمایت می شوند و از
پشــتیبانی نیروهای ترکیه برخوردارند ،تاکنون توانسته
اند شــهر جرابلس را از تروریستان «دولت اسالمی» پس
بگیرند.
آنها همچنان چندین روستای اطراف شهر همسایه الرای را
نیز تحت کنترول خود در آورده اند( .دویچه وله)

وزیر خارجه قطر :به حمایت
از شورشیان سوری
ادامه میدهیم

بزرگترین تجمع مخالفان
ریاست جمهوری در کوریای جنوبی

مخالفان پــارک گون هــه ،رئیسجمهوری خانم پارک که تاکنون دو بار رسما عذرخواهی
کوریای جنوبی در شهرهای مختلف این کشور کرده ،به دخیل کردن یکی از دوســتانش در
امور کشور متهم است.
بزرگترین تجمع خود را برگزار کردهاند.
آنها خواســتار اســتعفای رئیس جمهوری برگزارکننــدگان ایــن تجمعهــا میگویند
در ســئول حدود یک میلیــون و  ۵۰۰هزار
هستند.

مخالفان نیمی از

کرسیهای پارلمان کویت
را در اختیار گرفتند

وزیر خارجه قطر گفته پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ
و در صورت تغییر سیاست آمریکا ،قطر همچنان به حمایت
از شورشیان سوری علیه اسد ادامه خواهد داد .او همچنین
از ایران خواســته به «دخالت در امور داخلی کشــورهای
عربی» پایان دهد.
شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر امور خارجه قطر
در یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز در روز شنبه  ۲۶نوامبر
گفته حتی اگر دونالد ترامپ سیاســت خارجی امریکا در
سوریه را تغییر دهد ،قطر به حمایتش از شورشیان سوری
در مقابل بشار اسد ادامه خواهد داد.
ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیاش گفته بود سیاست
امریکا نباید بر تغییر رژیم در سوریه و مقابله با اسد متمرکز
باشد بلکه این کشور باید هدف اصلیاش را مقابله با گروه
تروریستی دولت اسالمی قرار دهد.
بشار اســد نیز هفته گذشــته در یک مصاحبه تلویزیونی
گفته بود امریکا پس از ترامپ میتواند متحدی بالقوه برای
سوریه در مبارزه با «تروریسم» باشد.
وزیر خارجه قطر در عین حال گفته این کشور برای ارسال
سالحهای دستی و سبک به شورشــیان که قابل حمل بر
روی شانه باشند (دوشپرتاب) و حمایت از آنها علیه رژیم
سوریه و روسیه تنها نخواهد بود( .دویچه وله)

براساس گزارشهای رســیده از کویت
گروههای مخالف در این کشور به همراه
متحدینشان موفق شــدهاند تا تقریبا
نیمی از  ۵۰کرسی پارلمانی این کشور را
به خود اختصاص دهند.
مقامات انتخاباتــی کویت میگویند که
مشــارکت رای دهندگان در انتخابات
پارلمانی روز شنبه حدود  ۷۰درصد بوده
است.
این اولین انتخابات در چهار سال گذشته
است که از سوی مخالفان تحریم نشده
بود .براساس گزارش خبرگزاری فرانسه
فقط یک زن توانسته است به مجلس راه
یابد ۱۴ .زن در ایــن انتخابات پارلمانی

کاندیدا شد ه بودند.
به گــزارش همین خبرگــزاری ،تعداد
نمیاندگان اقلیت شیعه که در پارلمان
قبلی  ۹کرسی بود به شش کاهش پیدا
کرده است .گفته شــده است که یک
سوم نمایندگان نیز جوان و برای بار اول
است که به پارلمان راه پیدا کردهاند.
بســیاری از نمایندگان انتخاب شــده
گفتهانــد که بــا برنامههــای دولت
درخصوص ریاضتهای اقتصادی در نظام
خدمات رفاهی کشور ،مخالفت خواهند
کرد .کاهش قیمت نفــت دلیل اعالم
ریاضتهای اقتصــادی در بخش رفاهی
کشور اعالم شده است( .بی بی سی)

تیم ملی موی تای افغانستان
با  ۳مدال برنز از مسابقات
جهانی برگشت

مویتایکاران افغانستان در رقابتهای جهانی این رشته
به میزبانی کشور روســیه برندۀ  3مدال برنز شدند .بر
بنیاد معلومات داده شده از ســوی کمیتۀ ملی المپیک
کشور ،احمدشجاع جمال ،سیدروحاهلل موسوی و سهراب
سلحشور برنده این مدالها شدند.
سیدروحاهلل موسوی در وزن  51کیلوگرام در برابر رقیب
فرانسویاش ،احمدشــجاع جمال در وزن  45کیلوگرام
در برابر حریف روســیاش و همچنین سهراب سلحشور
در وزن  75کیلوگرام در برابر حریف اوزبکســتانیاش
ی نظری نیز در وزن 67
پیروز شــدند .در کنار اینها ،عل 

کیلوگرام در نخســتین بازی حریف اوزبکستانیاش را
شکست داد و در بازی بعدی در برابر سلیمان کاوه حریف
ایرانیاش شکست خورد.
این رقابتها که به میزبانی کشــور روســیه هفتۀ پیش
در شــهر کازان آغاز شده بود ،پس از اهدای جوایز برای
برندهگان به پایان رسید.
در این رقابتها  7مویتای کار به شــمول یک گروه 10
نفری از کشــور به هدف راهیابی در رقابتهای جهانی
مویتای که قرار اســت به میزبانی پولند در سال آینده
برگزار گردد ،اشتراک کردند( .سالم وطندار)

پیروزی دوباره صدرنشین
کنفرانس غرب در NBA

بامــداد دیروز لیگ بســکتبال  ،NBAبا انجام  ٥بازی
ادامــه پیدا کرد که درمهمترین بازیها گلدن اســتیت
و سن آنتونیو اســپرز به پیروزی دست یافتند .به نقل
از  ،Foxsportsبامداد دیروز گلدن اســتیت وریرز تیم
صدر نشین کنفرانس غرب توانست با نتیجه  ١١٥بر ١٠٢
مینه سوتا تیمبرولوز را از پیش رو بردارد .در این مسابقه
استفن کری ،ستاره گلدن استیت  ٣٤امتیاز کسب کرد
و  ٨ریباند و  ٦پاس منجر به گل داشت .گلدن استیت از
غیبت دریموند گرین ستاره مینهسوتا نیز استفاده کرد تا

در نهایت پیروز میدان باشد .در بازی مهم دیگر کنفرانس
غرب ســن آنتونیو اسپرز توانســت با نتیجه  ١١٢بر ١٠٠
واشــنگتن ویزاردز را شکست بدهد .اسپرز در این بازی
نهمین برد پیاپی خود را کســب کرد .المارکوس الدریج
 ٢٤امتیاز و تونی پارکر  ٢٠امتیاز برای این تیم کســب
کردند .نتایج دیگر بازی های بامداد دیروز:
شارلوت هورنتز  - ١٠٧یویورک نیکس ١٠٢
ممفیس گریزلیز  - ١١٠میامی هیت ١٠٧
اوکالهاما سیتی تاندر  - ١٠٦دیترویت پیستونز ٨٨

نفر بــه خیابانها آمدهانــد و در دیگر نقاط
کوریایجنوبی هم حــدود  ۴۰۰هزار معترض
در تجمعهای مختلف حاضر شــدهاند؛ این در
حالی است که پولیس جمع تجمعکنندگان در
پایتخت ،سئول ،را حدود  ۲۷۰هزار نفر برآورد
کرده است.
حدود  ۲۵هزار مامور پولیس امروز مســئول
حفظ نظم و امنیت این راهپیمایی بزرگ بودند
که هنوز گزارشی از خشــونت و درگیری در
خالل آن منتشر نشده است.
اعتراضهــا در کوریای جنوبــی که از حدود
 ۴۰روز پیش آغاز شــده اســت ،بزرگترین
ناآرامیها در این کشــور پــس از تجمعهای
دموکراسیخواهان در دهه  ۸۰است.
آن طور که گزارش شده اقشار مختلف جامعه
کرده نظیر کشــاورزان ،روحانیــون بودایی
و دانشــجویان دانشــگاهها همگی در تجمع
مشارکت کردهاند( .بی بی سی)

نیروهای دولتی
سوریه بزرگترین محله
شرق حلب را بعد از
چهار سال پس گرفتند

شورشــیان و گروههای مســلح مخالف دولت سوریه
اذعان کردهاند که منطقه «مســاکن هنانو» بزرگترین
محل ه شــرق حلب به دســت نیروهای دولتی سوریه
افتاده اســت .از سال  ۲۰۱۲تا کنون این اولین بار است
که نیروهای وابسته به حکومت سوریه منطقهای را در
شرق حلب به طور کامل از شورشیان پس میگیرند.
تلویزیون دولتی ســوریه روز یکشنبه  ۲۷نوامبر اعالم
کرده بود که نیروهای دولتی کنترل کامل محله مساکن
هنانو را در شرق حلب به دست گرفتهاند.
حلب دومین شهر بزرگ ســوریه در شمال این کشور
است و مناطق اطراف آن به مهمترین جبهه نبرد میان
نیروهای مختلف درگیر در جنگ داخلی سوریه تبدیل
شده است .سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها
درباره وخامت اوضاع انســانی در مناطق تحت کنترل
شورشیان در این شهر هشدار دادهاند .گروه دیدهبان
حقوق بشــر سوریه مســتقر در بریتانیا گزارش داده
است که با پیشــروی نیروهای دولتی سوریه در شرق
حلب حدود  ۴۰۰نفر از ساکنان غیرنظامی این منطقه به
مناطق غربی شهر گریختهاند .بنا بر گزارشها ،نیروهای
ارتش سوریه در حال پیشروی به سوی مناطق صاخور
و ارضالحمرا هستند و در صورت گرفتن این دو محله
موفق خواهند شــد در مناطق تحت کنترل شورشیان
شکاف ایجاد کنند( .بی بی سی)

شکست سنگین یوونتوس
در ایتالیا

یوونتوس در هفته چهاردهم لیــگ ایتالیا برابر جنوا با 3
گل شکست خورد .هفته چهاردهم رقابت های لیگ ایتالیا
با برگزاری چند دیدار ادامــه یافت که در یکی از دیدارها
یوونتوس با نتیجه  3بر یک برابر جنوا شکســت خورد ولی
با این وجود همچنان در صدر جدول رقابت ها قرار گرفت.
در این دیدار در همان نیمه نخســت جنوا  3بار توســط
سیمئونه دو بار و ســاندرو توانست دروازه بوفون و یووه را
باز کند و در ادامه شاگردان آلگری نتوانستند دروازه حریف
را باز کنند تا این دیدار در نیمه نخست با برتری  3بر صفر
جنوا به پایان برســد .در نیمه دوم پیانیچ یکی از گل های
خورده را پاســخ داد تا این دیدار با برتری  3بر یک جنوا
به پایان رســید .کالیاری با نتیجه  2بر یک از سد اودینزه
گذشت و بولونیا با دو گل به آتاالنتا باخت.
در ادامه رم باید به دیدار پسکارا برود.

مولر :بایرن مونیخ دیگر به
راحتی پیروز نمیشود

ســتاره بایرن مونیخ با وجــود پیروزی ایــن تیم برابر
بایرلورکوزن اصال از عملکرد خود و هم تیمی هایش راضی
نیست .به نقل از سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ ،شاگردان
کارلو آنچلوتی در هفته دوازدهم رقابت های بوندسلیگا در
آلیانس آرهنا از بایر لورکوزن پذیرایی کردند که این دیدار
در نهایت با پیروزی دو بر یک باواریایه به پایان رسید.
با وجود آنکه بایرن مونیخ در این دیدار توانست به پیروزی
برسد اما توماس مولر به نظر می رسد که از سبک باز تیمش
راضی نیســت .او بعد از بازی گفت :در چند فصل اخیر به
راحتی می توانستیم برابر حریفان به پیروزی برسیم اما االن
برای پیروز شدن بسیار اذیت می شویم و باید نهایت تالش
خود را به کار بگیریــم .مولر ادامه داد :هیچ کدام از ما 100
درصد از عملکرد خود راضی نیســتیم .به خوبی می دانیم
که باید از این شرایط خارج شــویم .خوشحالم که حداقل
توانستیم در این دیدار به پیروزی برسیم.
توماس مولر در فصل جــاری عملکرد ناامید کننده از خود
نشان داده است .او در بوندســلیگا ،لیگ قهرمانان اروپا و
جام حذفی آلمان نتوانسته برای بایرن گلزنی کند.

توخل :از نظر فنی و بدنی
بسیار بد بودیم

ســرمربی جوان دورتموند که از عملکرد شــاگردانش به
شــدت خشمگین است ،تیمش را از نظر فنی و بدنی بسیار
بد دانســت .به نقل از کیکر ،بوروسیا دورتموند با پیروزی
که برابر بایرن مونیخ به دست آورد به جمع مدعیان کسب
عنوان قهرمانی در بوندسلیگا برگشت اما این تیم در هفته
دوازدهم شکســت تلخ و غیر منتظــره ای را تجربه کرد.
دورتمونــد که در خانه فرانکفورت بــه میدان رفته بود ،با
نتیجه دو بر یک تن به شکست داد تا فاصله این تیم با صدر
جدول رده بندی به  9امتیاز افزایش پیدا کند.
توماس توخل در نشســت خبری بعد از بازی گفت :بسیار
ناراحت هســتم .از همه نظر بد بودیم .چه از نظر فنی و چه
از نظر بدنی .نشــان دادیم که آماده نیســتیم .نقاط ضعف
بسیاری در این دیدار داشتیم .با چنین بازی ضعیفی حتی
شایســته یک امتیاز هم نبودیم .با این بازی ضعیفی که به
نمایش گذاشتیم ثابت کردیم با یک تیم مدعی کسب عنوان
قهرمانــی فاصله زیادی داریم .اگر می خواهیم شایســته
قهرمانی باشیم باید بسیار بهتر از این ظاهر شویم.

جنرال قمر بجوا در راس قدرت
نظامی پاکستان تعیین شد

نواز شریف ،نخست وزیر پاکستان جنرال
قمر بجوای  ۷۵ســاله را به عنوان فرمانده
جدید کل اردوی کشــور تعیین کرد .بجوا
جانشین جنرال راحل شریف شد و از این
به بعد نیروی نظامــی این قدرت اتومی را
رهبری خواهد کرد.
کارشناســان می گویند ،تحت فرماندهی
جنرال راحل شــریف که تا سال  ۲۰۱۳در
راس اردوی پاکســتان قرار داشت ،اردو
تقریب ًا بر تمام حوزه های حکومت تســلط
داشت .تحت رهبری راحل شریف ،اردوی
پاکستان بعد از ده سال روند افراط گرایی
در کشور ،حمالت تهاجمی را علیه بعضی
از گروه های افراط گرا روی دست گرفت.
روزنامه پاکســتانی «داون» روز شــنبه
نوشت« :جنرال بجوا تجارب وسیع در زمینه
برخورد با قضایای کشمیر و در ساحه های
شمالی کشور دارد .او در ماموریت سازمان
ملل متحد در کنگو به عنوان فرمانده لوای
نظامی نیز خدمت کرده است».
شمار حمالت ترویستی و قربانیان آن در
پاکستان در ســال  ۲۰۱۵آشکارا کاهش

یافت .اما در ســال جاری  ۲۰۱۶گروه های
اسالمگرا بار دیگر به حمالت شان افزایش
دادند .راحل شــریف نخســتین فرمانده
کل نظامی از  ۲۰ســال به این سو است که
داوطلبانه بعد از پایان دوره کاری اش کناره
گیری کرد .پاکستانی ها که راحل شریف در
میان شان چهره محبوب بود ،آرزو داشتند
که او بیشــتر از موعد در نظر گرفته شده
سه ساله ،به قدرت بماند.
جنرال جاوید قمر بجوا یکی از پنج نامزد
پیشنهاد شــده در مقام جدید بود .او تا
به حال بــازرس کل برای آموزش و نظارت
نظامی بوده است .پیش از آن او مهمترین
قطعه دهــم نظامی در روالپندی را رهبری
می کرد؛ این قطعه مســئول امنیت مرز
طوالنی با هند نیز است.
بجوا در منطقه کشــمیر و نیز در مناطق
شــمالی کشــور که افراط گرایان برآنها
تسلط دارند ،خدمت کرده است .همتایان
این جنرال می گویند که او تروریســم در
کشورش را مشکل بزرگتر از رقیب و دشمن
اصلی اش هند تلقی می کند( .دویچه وله)

طوفان آسم در استرالیا
جان شش نفر را گرفت

بر اثر پدیدهای نادر به نام «طوفان آسم»
در شــهر ملبورن استرالیا ،تا کنون شش
نفر جان خود را از دست دادهاند و وضعیت
سه نفر دیگر وخیم گزارش شده است.
بارش باران و وزش باد در ایالت ویکتوریا
در استرالیا باعث بروز شــمار زیادی از
حملههای آســم بر اثر آلرژی به گردهها
شده اســت« .طوفان آسم» در فصل بهار
هنگامی رخ میدهــد که گردههای چمن
چاودار خیس میشوند و به صورت ذرات
بســیار ریزی وارد ری ه مردم میشــوند
که مشــکالت تنفســی ایجاد میکند.
بهداریها و شفاخانه های ملبورن هزاران

تماس تلفنی مبنی بر مشــکالت تنفسی
دریافت کردهاند .حــدود  ۸هزار نفر که
بر اثر مشکل تنفسی راهی شفاخانه شده
بودند ،درمان شــدند .تقریبا از هر  ۱۰نفر
در استرالیا یک نفر به آسم مبتال است که
حدود  ۸۰درصد مبتالیان حساسیتهایی
از جمله آلرژی به گردههای چاودار دارند.
بهار امســال در ملبورن بیش از معمول
مرطوب بوده است که این وضعیت ّآب و
هوایی باعث وخیم شدن وضعیت مبتالیان
به آسم و تب یونجه شده است.
در حال حاضــر در نیمکره جنوبی زمین
فصل بهار است( .بی بی سی)

فرمول یک  ۲۰۱۶با قهرمانی
روزبرگ و تیم مرسدس پایان یافت

مســابقات موتررانی فرمول یک  ۲۰۱۶با قهرمانی نیکو
روزبرگ ،راننده  ۳۱ســاله آلمانی و تیم مرسدس پایان
یافت .این نخستین بار است که روزبرگ قهرمان فرمول
یک میشود.
در آخرین دور این مســابقات که در ابوظبی برگزار شد،
با آنکه لوئیس همیلتون ،راننده بریتانیایی تیم مرسدس
و مدافع عنوان قهرمانی پیــش از باقی رانندگان از خط
پایان گذشت ،اما چون مجموع امتیازاتش در طول فصل
از همتیمیاش کمتر بود ،نتوانست قهرمانیاش را تکرار
کند.
همیلتون در صورتی میتوانســت قهرمان فصل شود که
روزبرگ در میان سه نفر مسابقه قرار نمیگرفت.
اما روزبرگ با آنکــه چندان از کمک همیلتون برخوردار

نشد اما پس از او توانست از خط پایان بگذرد و دوم شود.
سباستین فتل راننده آلمانی تیم فراری در مسابقه جایزه
بزرگ ابوظبی که در پیســت یاس مارینا برگزار شد ،به
مقام سوم رسید.
روزبرگ و همیلتون در طول فصل شــانه به شان ه پیش
رفتند و گاهی با آنکه همتیمی بودند ،برخالف دستورات
مســئوالن تیم وارد رقابتی میشــدند که میتوانست
موقعیت کل تیم مرسدس را به خطر بیندازد.
در پایان این مسابقات که در  ۲۱کشور جهان برگزار شد،
روزبرگ با مجموع  ۳۸۵امتیاز و  ۹پیروزی قهرمان شد.
همیلتون با  ۵امتیاز کمتر و یک پیروزی بیشــتر دوم و
دانیل ریکاردو راننده استرالیایی رد بول با  ۲۵۶امتیاز و
یک برد سوم شد(.بی بی سی)

گواردیوال :شخصیت منچسترسیتی در
حال شکلگیری است

سرمربی اسپانیایی سیتی از شکل گیری شخصیت این
تیم انگلیسی سخن به میان آورد و از عملکرد شاگردانش
در دیدار برابر برنلی راضی است.
به نقل از اســکای اسپورت ،منچسترســیتی در هفته
ســیزدهم رقابت های لیگ برتر انگلیس در خانه برنلی
به میدان رفت و توانســت با نتیجه دو بر یک به پیروزی
برســد .پیروزی تیم گواردیوال در حالی به دست آمد که
برنلی در دقایق پایانی فشــار زیادی آورد و نزدیک بود
که گل تساوی را به ثمر برســاند .گواردیوال در نشست
خبری بعد از بازی گفت :قبول دارم چند اشــتباه بد را
مرتکب شــدیم اما در کل بهتر از حریف بازی کردیم و

شایسته پیروزی هم بودیم .داور چند تصمیم عجیب در
این دیدار گرفت که دلیل آنهــا را نمی دانم .به هر حال
مهم کسب سه امتیاز بود که با شایستگی به آن رسیدیم.
از عملکرد شاگردانم رضایت دارم؛ هرچند می توانستیم
بهتر از این هم ظاهر شویم .او ادامه داد :شخصیت تیمی
منچسترسیتی در حال شکلگیری است و در این دیدار
به خوبی خود را نشــان داد .چند اشــتباه داشتیم اما
شخصیت تیمی باعث شد تا در نهایت پیروز بازی باشیم
و این بسیار خوشحال کننده است .نباید فراموش کرد که
چند روز قبــل در لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفتیم و
طبیعی است که در چنین حالتی بازیکنان خسته باشند.

