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کارشناسان آلمانی
و پیش بینی رونق
اقتصادی در آمریکا

نتیجه یک نظرســنجی :اقتصاد آمریکا در دوران زمامداری
دونالد ترامپ رونــق خواهد یافت .علت این رونق اقتصادی
افزایش سرمایهگذاری در این کشور است.
سیاســتهای اقتصادی و مالی دولت آینــده ترامپ هم بر
اقتصاد این کشور تاثیر مینهد و هم بر اقتصاد جهانی .حال
موسســه آلمانی  Ifoبا انجام یک نظرسنجی تالش داشته،
تاثیــرات احتمالی انتخاب ترامپ بر اقتصاد این کشــور و
همچنین بر اقتصاد آلمان را پیش بینی کند.
ســرمایهگذاری در اقتصاد آمریکا ،بار دیگر باعث افزایش
آهنگ رشــد اقتصــادی آمریکا خواهد شــد .این نتیجه
نظرسنجی اســت که موسســه  Ifoانجام داده استIfo .
موسسه پژوهشهای اقتصادی آلمان است که در شهر مونیخ
مستقر است .وظیفه اصلی این موسسه پیش بینی تحوالت
اقتصادی در آلمان و در دیگر نقاط جهان است.
الزم به یادآوری است که نتایج تحقیقات و پژوهشهای این
موسسه قابل استناد بوده و از سوی دولتآلمان و همچنین
شرکتهای اقتصادی این کشــور مورد توجه قرار میگیرد.
(دویچه وله)

فراخوان احزاب مخالف
دولت هند برای اعتراض
به تعویض اسکناس

ترامپ :میلیونها نفر در انتخابات
آمریکا غیرقانونی رأی دادهاند

دونالد ترامپ ،رئیس جمهور منتخب آمریکا
گفته اســت که اگر آرا «میلیونها نفری که
غیرقانونــی رأی دادهانــد» در نظر گرفته
نشود ،تعداد آرای عمومی او هم در انتخابات
هشــتم نوامبر از هیالری کلینتون بیشتر
بوده است.
مجمــوع آرای خانــم کلینتــون ،نامزد

دموکراتها در انتخابات ریاســت جمهوری
آمریکا در کل ایالتها دو میلیون بیشتر از
کل آرای آقــای ترامپ بود ،اما آقای ترامپ
اکثر کرســیهای کالج انتخاباتی را برد و به
عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شد.
آقای ترامپ در توییتی گفته است« :عالوه
بر بردن آرای الکتــرال ،اگر رأی میلیونها

نفری که غیرقانونــی رأی دادند را در نظر
نگیریم ،برنده آرای عمومی هم بودم».
آقای ترامپ همچنین مدعی «تقلب جدی»
در ایالــت های ویرجینیا ،نیوهمپشــایر و
کالیفرنیا شده و رسانهها را متهم کرده است
که چشــم خود را روی این تقلب بسته اند.
خانم کلینتون در این ایالتها اکثریت آرا را
بدست آورد.
آقای ترامپ یا جمهوریخواهان هیچ شاهد
یا دلیلی مبنی بر وقوع تقلب ارائه نکردهاند.
سیستم انتخاباتی آمریکا موسوم به «کالج
الکتــرال» بر اســاس آرای عمومی تنظیم
نشده است.
در این سیستم هر ایالت بسته به جمعیتش
تعدادی امتیاز دارد کــه به جز در دو مورد
استثنایی ،کل این امتیاز به نام کسی نوشته
میشود که در آن ایالت اکثریت آرا را کسب
کرده باشــد .هر نامزدی کــه حد اقل ۲۷۰
امتیاز در سراسر کشور به دست آورد رئیس
جمهور می شود( .بی بی سی)

انتخابات ریاستجمهوری فرانسه کردند

فرانســوا فیون بــه عنوان نامــزد حزب
جمهوریخواهان فرانســه ،حزب راســت
میانه ،در انتخابات ریاســت جمهوری این
کشور انتخاب شد.
در حالــی که بیــش از  ۳۰فیصد آرای دور
دوم انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان
شمرده شده پیشبینی میشود فیون بیش
از  ۷۰فیصد آرا را به دست آورده باشد.
به گزارش بی بی سی ،آلن ژوپه رقیب فیون
پیــروزی او را تبریک گفته و اعالم کرد در
انتخابات ریاســت جمهوری از او حمایت
میکند.
فرانســوا فیون و آلن ژوپه که هر دو قبال
نخست وزیر فرانسه بودهاند در رقابتهای
مقدماتی حزب جمهوریخواهان بیشــتر از
هفت کاندیدای دیگر رای آورده بودند.
فیون در سخنرانی اعالم پیروزیاش تصریح
کرد :فرانســه دیگر تحمل این افولی را که
گرفتارش شده ندارد .او خطاب به جمعیت
حامیانش کــه فریاد می زدند «فیون رئیس
جمهور» گفت :من از ارزشــهای فرانســه
دفاع می کنم .ما با تالش همگانی از نو زاده

تلویزیون دولتی ســوریه میگوید که
نیروهای حامی دولت بشار اسد کنترل
کامل منطقه صاخور در حاشــیه شرقی
شهر حلب را در اختیار گرفتهاند.
نیروهای دولتی در روزهای گذشــته
بخشهای دیگری از مناطق شرقی حلب
از جمله جبل بدرو و مساکنن هانون را
پس گرفته بودند که تاکنون در اختیار
مخالفان مسلح حکومت بشار اسد بود.
با پــس گرفتن صاخــور ،مناطق تحت
تصرف مخالفان در شــرق حلب به دو

قسمت تقسیم شده است.
گفته شــده که نیروهای دولتی در حال
خنثیکردن ماینها و تلههای انفجاری
کار گذاشته شده در این منطقه هستند.
گروه دیدهبان حقوق بشــر سوریه که
در لندن مســتقر است نیز با تایید پس
گرفته شدن منطقه صاخور میگوید که
بدین ترتیب مخالفــان همه محلههای
شمال شــرق حلب را از دست داده اند.
(بی بی سی)

حکم تاریخی دیوان عالی آلمان
برای مبارزه با جنایات نازیها

هر دو نامزد خواهان اصالحات اقتصادی در
خواهیم شد.
او ادامه داد :اهداف ما شــامل اشــتغال ،فرانســه بودند اما در اینکه عمق و سرعت
عدالت ،رشد اقتصادی ،مبارزه با دیوانههایی اعمال این اصالحات چه باید باشــد با هم
که به فرانسه اعالن جنگ دادهاند هستند .اختالف نظر داشتند.

انریکه :بارسلونا شایسته
همین یک امتیاز هم نبود

نشد .حریف کامال برتر از ما بود و تمام نبردهای بازی
را به ســود خود پایان برد .آنها اجازه ندادند تا ما به
دروازه انها نزدیک شویم و به خوبی ما را تحت فشار
قرار دادند .گاهی طبیعی است با بازی دفاعی و بدون
توپ صاحب نتیجه شوید اما ما امشب حتی نتوانستیم
پنج پاس به همدیگر بدهیم و حریف با شــش بازیکن
توانست بازیکنان میانی ما را از بازی خارج کند.
او ادامه داد :در نیمــه دوم روی یک همکاری و نبوغ
نیمار و مسی توانســتیم به گل برسیم .کمی در نیمه
دوم بهتر شده بودیم ولی کافی نبود .این بدترین بازی
بارسلونا از زمانی بود که من هدایت این تیم را بر عهده
گرفتم .حتی شایســته کسب همین یک امتیازی نیز
نداشتیم که به خانه می بریم .به این ترتیب بارسلونا
اکنــون با  6امتیاز کمتر از رئــال مادرید در رده دوم
جــدول رده بندی اللیگا قرار گرفته اســت و این در
حالی اســت که دو تیم باید این هفته در رقابت های
اللیگا در ورزشگاه نیوکمپ برابر هم به میدان بروند.

صعود رم به رده دوم لیگ ایتالیا

شاگردان اسپالتی در یک بازی برتر موفق شدند از سد
پســکارا بگذرند تا اختالف با یوونتوس صدرنشین به ۴
امتیاز کاهش یابد.
دو تیم رم و پسکارا از چارچوب رقابت های سری آ ایتالیا
برابر هم به میدان رفتنــد که این دیدار با برتری  ۳بر ۲
رمی ها به پایان رسید .در این دیدار رمی ها در حالی به
مصاف حریف خود رفته بودند که از قبل می دانســتند
یوونتوس برابر جنوا شکســت خورده و بهترین فرصت
برای کم کردن فاصله  ۷امتیازی با این تیم وجود دارد.
مرد اول این دیدار ادین ژکو آقای گل لیگ ایتالیا بود که
دو بار برای تیمش گلزنی کرد و نقش شایانی در برد این
هفته رمی ها داشت .همچنین دیگر گل رم را در نیمه دوم
بازی ،دیگو پروتی از روی نقطه به ثمر رساند تا این دیدار
با برتری  ۳بر  ۲رم به پایان برسد.

دولتی سوریه در شرق حلب

راستهای میانه فرانسوا فیون را نامزد

احزاب مخالف دولت در هند برای یک تظاهرات سراسری در
سطح کشور فراخوان دادهاند.
این تظاهرات که قرار است دیروز ،دوشنبه ۲۸ ،نوامبر برگزار
شود در اعتراض به ابطال اسکناسهای درشت در هند خواهد
بود.
اسکناسهای  ۵۰۰و  ۱۰۰۰روپیهای از نیمه شب سهشنبه (۸
نوامبر) بیارزش اعالم شدند و به شهروندان هند تا پایان ماه
دسمبر فرصت داده شــده که با آنها را اسکناسهای جدید
تعویض کنند.
اسکناسهای از دور خارج شده  ۸۵فیصد پول نقد در گردش
در هند را تشــکیل میدهند که اقتصاد آن به شدت بر پول
نقد مبتنی است.
دولت میگوید اسکناسهای جدید دو هزار روپیهای (معادل
 ۳۰دالــر) و پانصد روپیهای جایگزین اســکناسهای قبلی
خواهند شد.
نارندرا مودی ،نخســت وزیر هند در دفاع از این اقدام گفته
اســت که تعویض اســکناسها برای مقابله با فساد مالی و
پولشویی صورت میگیرد( .بی بی سی)

سرمربی بارســلونا از نمایش تیمش در این دیدار به
هیچ وجه راضی نیست و معتقد است بارسلونا شرایط
بسیار بدی برابر سوسیداد داشت.
در آخرین دیدار هفته سیزدهم اللیگا در روز یکشنبه
بارســلونا در آنوئتا به مصاف رئال سوسیداد رفت که
این دیدار با تســاوی یک بر یک به پایان رســید تا
طلسم بارسلونا در آنوئتا همچنان ادامه داشته باشد و
آبی اناری ها نتوانند اختالف خود را با رئال مادرید در
صدر جدول قبل از ال کالسیکو کم کنند.
لوئیــس انریکه بعد از توقف تیمش برابر سوســیداد
گفت :اگر به نتیجه نگاه کنــم ،مثبت ترین ارزیابی و
جنبه بازی بارسلونا را می توانم ببینم .اگر به برد می
رسیدیم ناعادالنه بود .تساوی یک بر یک در این بازی
مثل یک معجزه برای مــا بود و من به همین خاطر به
تیم حریف تبریک می گویم .سوســیداد از همه نظر
نســبت به ما در این بازی برتری داشت .واقعا خیلی
خوش شــانس بودیم که دروازه ما بیشــتر از این باز

پیروزی استراتژیک نیروهای

همچنین لدوین کاموشــا و البراری برای تیم پسکارا در
این دیدار موفق به گلزنی شدند.
این بازی در نهایت با پیروزی رم به پایان رسید تا این تیم
با  ۲۹امتیاز در رده دوم جدول قرار بگیرد و به  ۴امتیازی
یوونتوس برسد.

پیروزی کلیولند و شکست
لیکرز در لیگ NBA

بامداد امروز در لیگ بســکتبال  ٨ ،NBAبازی انجام شد
که در مهمترین این بازی ها کلیولند کاوالیرز صدر نشــین
کنفرانس شرق به پیروزی رسید و لس آنجلس کلیپرز تیم
رده ی سوم کنفرانس شرق شکست خورد.
به نقل از  ،Foxsportsدر حساس ترین بازی بامداد دیروز
لیگ  ،NBAکلیولنــد کاوالیرز با نتیجــه ی  ١١٢بر ١٠٨
فیالدلفیا سونی سیکسرز را از پیش رو برداشت.
در این بازی کایری ایروینگ با کسب  ٣٩امتیاز بیشترین
امتیاز آوری فصل خودرا تجربه کرد .لبرون جیمز سناره ی
کاوالیرز نیز یک تریپل دابل  ١٠ ،ریباند و  ١٣پاس منجر به
گل داشت .او با کسب  ٢٦امتیاز به پیروزی کاوالیرز کمک
کرد.
در بازی مهم دیگر لس آنجلس کلیپرز که پیش از این برد
های زیادی را به دســت آورده بود ،این بار مقابل ایندیانا
پیسرز با نتیجه ی  ٩١بر  ٧٠شکست خورد.
در این بازی گلن رابینسن و مایلز ترنر هر کدام با کسب ١٧
امتیاز برتری ایندیانا را تثبیت کردند.
** نتایج دیگر بازی های بامداد دیروز:
دنور ناگتز  - ١٢٠فنیکس سانز ١١٤
میلواکی باکس  - ١٠٤اورالندو مجیک ٩٦
سکرمنتو کینگز  - ١٢٢بروکلین نتز ١٠٥
داالس موریکس  - ٩١نیواورالنز پلیکانز ٨١
هیوستون راکتز  - ١٣٠پورتلند تریل بلیزرز ١١٤
لس آنجلس لیکرز  - ١٠٩آتالنتا هاکس ٩٤

ونگر :پیروزی در این بازی
اهمیت زیادی داشت

سرمربی آرسنال از برد برابر بورنموث ابراز رضایت کرد.
آرســنال توانســت در دیداری حیاتی مقابل بورنموث به
پیروزی برســد تا همچنان در رده چهارم جدول رده بندی
لیگ برتر قرار داشته باشد .آرسن ونگر ،سرمربی آرسنال،
پس از این دیدار پیرامون نمایش تیمش به صحبت پرداخت.
آرسن ونگر درباره برد برابر بورنموث گفت :برد بسیار مهم و
ارزشمندی کسب کردیم و در طول بازی به مراتب از حریف
خود برتر بودیم .اوایل بازی خــوب نبودیم و به طول کلی
از عملکرد نیمه نخســت تیمم راضی نیســتم .با این حال
در طول بازی بهتر شــدیم ،بورنموث خوبی بازی کرد .آنها
بازی را از نظر فیزیکی پر فشــار آغاز کردند و متوجه شدم
که در نیمه دوم افت خواهند داشــت .کمی بدشانس بودیم
چون فکر می کنم باید یک پنالتی روی ســانچز اعالم می
شد و پنالتی آنها هم کمی سوال برانگیز بود.اما هر چه بود
در نیمه دوم ســطح بازی ما متفاوت شد .سه امتیاز بسیار
سختی را کســب کردیم که فوق العاده برای ما حیاتی بود
چرا که مدتی بود نتوانســته بودیم به پیروزی دست یابیم.
البته بورنموث نیز در نیمه دوم عملکرد خوبی داشت چرا که
از لحاظ فیزیکی تیمی قدرتمند محسوب می شد.

دیوان عالی فدرال آلمان حکم حبس علیه
«حسابدار آشویتس» را به جرم همکاری
در کشتار دستکم  ۳۰۰هزار نفر در دوران
رژیم نازی تأیید کرد .اسکار گرونینگ در
سال  ۲۰۱۵به چهار ســال حبس محکوم
شده بود.
در ماه ژوئیه ســال  ۲۰۱۵میالدی بود که
اســکار گرونیگ ،مشــهور به «حسابدار
آشــویتس» ،در دادگاهی در لونهبورگ به
جرم همکاری در قتل دستکم  ۳۰۰هزار نفر
به چهار سال حبس محکوم شد .او به مدت
دوسال از سپتامبر  ۱۹۴۲تا اکتبر  ۱۹۴۴در
«گردان حفاظتی» ( )Schutzstaffelارتش
نازی که به طور مخفف «اس اس» خوانده
میشد ،خدمت میکرد.

او در جریان محاکمه اعتراف کرده بود که
در اردوگاه مرگ آشــویتس به داراییهای
یهودیانی که در آنجــا محبوس بودهاند،
رســیدگی میکرد و بر انتقال آنان به این
اردوگاه نظارت دادشه است.
گرونیگ که اکنون  ۹۵ســال دارد ،خود را
بیگناه خوانــده در مصاحبههایش تأکید
کرده بود که هیچ کس را نکشــته و تنها
«چرخ کوچکی در ماشــین مرگ» بوده
است.
او پــس از اعالم حکــم دادگاه لونهبورگ
خواستار تجدیدنظر در حکمش شده بود؛
حکمی که اکنون با تأیید دیوان عالی فدرال
آلمان باید به اجرا گذاشته شود.
(دویچه وله)

پاری سن ژرمن با درخشش کاوانی
به یک امتیازی صدر جدول رسید

پاریســی ها با برد دیرهنگام خــود برابر لیون به یک
امتیازی نیش در صدر جدول لیگ فرانسه رسیدند.
در آخرین دیدار هفته چهاردهم لیگ  ۱فرانسه ،دو تیم
لیون و پاریســن ژرمن در ورزشــگاه المپیک پارک به
مصاف هم رفتند که در نهایت شــاگردان اونای امری ۳

امتیاز حساسی را با خود به خانه بردند.
پاریس در حالی به مصــاف لیون یکی از تیم های موفق
لیگ فرانســه رفته بود که با توجه به توقف نیس در این
هفته ،بهترین فرصت برای کم شــدن اختالف این تیم با
صدر جدول به وجود آمده بود .هر دو گل تیم پاری سن
ژرمن را در این دیدار ادینسون کاوانی وارد دروازه حریف
کرد .کاوانی در دقایق ( ۳۰از روی نقطه پنالتی) و  ۸۱هر
 ۲گل قهرمان فعلی فوتبال فرانسه را به ثمر رساند و تنها
گل لیون به وسیله والبوئنا در دقیقه  ۴۸ثبت شد.
پیش از این بازی در ادامه هفته چهاردهم لیگ فرانســه
دو دیدار برگزار شد که در حساس ترین بازی آنها نیس
در ورزشــگاه خانگی خود از باستیا پذیرایی کرد که این
دیدار برنده نداشت و بازی با تساوی یک بر یک به پایان
رســید و نیس شگفتی ســاز فصل جاری لیگ فرانسه
نتوانست از امتیاز میزبانی خود استفاده کند.
پاری سن ژرمن با این پیروزی  ۳۲امتیازی شد و در رده
سوم است و لیون نیز با  ۲۲امتیاز هفتم است.

پیکه :با ادامه این روند
بارسلونا قهرمان نمیشود

مدافع بارســلونا به انتقاد از عملکرد این تیم در دیدار
برابر سوسیداد قبل از الکالسیکو پرداخت.
به نقل از آس ،در آخرین دیدار هفته سیزدهم اللیگا در
روز یکشنبه ،بارسلونا در آنوئتا به مصاف رئال سوسیداد
رفت که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
بعد از این دیدار اختالف بارسا و رئال به  ۶امتیاز افزایش
پیدا کرد و بارسلونا کار سختی خواهد داشت تا بتواند به
صدر جدول راه یابد .البته در صورتی که بارسلونا بتواند
در دیــدار بعدی حریفش را شکســت دهد می تواند به
حضور در صدر جدول امیدوار باشد.
جرارد پیکه بعد از ایــن دیدار گفت :بازی خیلی بدی از
بارسلونا شاهد بودیم .ما در نیمه اول فاصله زیادی با تیم
همیشگی خودمان داشــتیم و حریف کامال بر ما مسلط

بود .این تیم از هر لحاظ به خصوص از نظر نگرشی که در
این بازی داشــت از ما بهتر بود .اگر بخواهیم اینروند را
ادامه دهیم و در ادامه همینطور بازی کنیم ،شانسی برای
بردن اللیگا نخواهیم داشــت .گاهی اوقات ممکن است
بدشانسی به سراغ شما بیاید ،اما نگرانکنندهترین بخش
موضوع این است که طرز تفکرمان از بین برود.
مدافع جنجالی بارســلونا که اغلب با صحبت های خود
حاشیههای زیادی ایجاد می کند در پایان گفت :کمی از
نظر مچ پا دچار مصدومیت شــدهام ولی امیدوارم جدی
نباشد و بتوانم در ال کالسیکو به میدان بروم .این دیدار
را باید فراموش کنیم و تنها به بــازی بعدی فکر کنیم.
می توانیم با نتیجه خوب در بــازی بعدی نتیجه بازی با
سوسیداد را جبران کنیم.

