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خداحافظی با رهبر انقالب کیوبا با فریاد

ترامپ :کسب و کارم را
به کلی رها میکنم

دونالد ترامپ ،رئیس جمهــور منتخب آمریکا ،اعالم کرده
است که کســب و کارش را «به کلی» رها میکند تا بتواند
روی ریاست جمهوری متمرکز شود.
آقای ترامپ گفته اســت اســناد حقوقی الزم در حال
تنظیم اســت تا او به کلی از جریــان امور تجار یاش
خارج شــود .او گفته است« :ریاســت جمهوری وظیفه
بسیار مهمتری است».
منتقدان دونالــد ترامپ معتقدند وظایفش به عنوان رئیس
جمهور ممکن اســت با کسب و کار گسترده او در آمریکا و
دیگر کشورهای جهان دچار تداخل شود.
آقای ترامپ گفته با وجود این که الزام قانونی برای این کار
وجود نداشته ،او الزم دیده که به عنوان رئیس جمهور هیچ
تداخلی میان وظایف و منافعش وجود نداشته باشد.
دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا است که هیچ مقام
عالی سیاسی یا نظامی نداشــته و تنها سابقه فعالیتهای
اقتصادی دارد.
آقای ترامپ از اواســط دهه  ۱۹۷۰میــادی با حمایت پدر
ثروتمندش وارد بازار امالک و ســاختمان شــد و کسب و
کارش را به حوزههای دیگر گسترش داد.
کسب و کار آقای ترامپ طی دوران تبلیغات انتخاباتی باعث
انتقاداتی از او شده بود.
او از جمله مورد انتقاد بود که چرا اظهارنامه مالیاتی خود را
منتشر نمیکند .منتقدان دونالد ترامپ متهمش میکردند
که شــاید به دلیل فــرار مالیاتی نمیخواهــد اظهارنامه
مالیاتیاش دیده شود( .بی بی سی)

رئيس سیا درباره لغو
توافق اتمی با ایران
هشدار داد

جان برنان ،رئيس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا میگوید،
پاره کردن توافق اتمی با ایران «نهایت حماقت» اســت .او
چشمپوشی از این توافق را «بسیار خطرناک» خواند.
جان برنان ،رئیس آژانس اطالعات مرکزی آمریکا (ســیا)
میگویــد ،لغو توافق اتمی با ایران توســط دونالد ترامپ،
رئیسجمهــور برگزیده آمریکا ،دســتیابی ایران و دیگر
کشورها به سالح هستهای را محتملتر میسازد.
او در گفتوگو با شبکه بیبیسی جهانی توضیح داد« :این
[رویکرد] میتواند به برنامه اتمی جدید در ایران و کشاندن
دیگر کشورهای منطقه به این مسیر بیانجامد».
برنان پاره کــردن توافــق رئیسجمهور قبلی توســط
رئیسجمهور جدید آمریکا را «تقریبا بیســابقه» توصیف
کرد.
دونالد ترامپ در مبارزات خود برای رســیدن به ریاســت
جمهوری آمریکا اعالم کرده بود که تحت رهبری او آمریکا
از توافق اتمی با ایران خارج خواهد شد.
طبق ایــن توافق ،تحریمهای بینالمللــی مرتبط با برنامه
هستهای جمهوری اسالمی لغو میشــوند ،در صورتی که
ایران به تعهدات خود پایبند باشد .تهران همچنین به حدود
 ۱۰۰میلیارد یورو دارایی مسدودشــده خود در بانکهای
خارجی دسترسی پیدا میکند( .دویچه وله)

ده باد فیدل»
«زن 

صدها هزار نفر بــا فریاد «زند ه باد فیدل» در
میدان انقالب شهر هاوانا جمع شدند تا با فیدل
کاســترو خداحافظی کنند .سران کشورهای
آمریکای جنوبی ،روسیه ،یونان ،چین ،ویتنام،
الجزایر و قطر در میان مشایعتکنندگان رهبر
کیوبا هستند.
سهشــنبه شــب به وقت محلی در میدان
انقالب شهر هاوانا پایتخت کیوبا تنها میشد
ســوگواری برای یک رهبــر انقالبی و یک
شورشی را که تمام عمرش برای عدالت مبارزه
کرده بود دید؛ آنجا نشــانی از خداحافظی با
یک دیکتاتور نبود.
عالوه بر صدها هــزار نفر از مــردم کیوبا،
رهبران کشــورهای اکوادور ،الجزایر ،یونان،
قطر ،روسیه ،چین و ویتنام برای خداحافظی
با فیدل کاســترو رهبر انقالب کیوبا و رئیس
سابق دولت این کشــور در این میدان جمع
شده بودند .عکسهایی از چه گوارا و کامیلو

سینفوئکوس ،قهرمانان انقالب کیوبا در اطراف
محل این گردهمایی نصب شده بود .نیکوالس
مادورو ،رئیسجمهور ونزوئال در نطقش درباره
کاسترو گفت« :او از میان ما رفت اما شکست
نخورد و تاریخ او را تبرئه کرد ».ا ِوو مورالس،

محمود عباس دوباره به
رهبری فتح برگزیده شد

اعضای جنبش فتح در اولین کنفرانس
خود از ســال  ۲۰۰۹به این سو ،محمود
عبــاس ،رئیس تشــکیالت خودگردان
فلســطینی را دوباره بــه رهبری این
ســازمان برگزیدند .آقــای عباس این
کنفرانس را «نشســت تصمیم مستقل
فلسطینی ،نشســت ساختن و آزادی ،و
وحدت ملی» توصیف کرده است.
به گزارش آسوشــیتدپرس ،به رغم سن
باالی محمود عباس ،فتح برنامهای برای
تعیین جانشــین او ندارد .برخی ناظران
میگوینــد نمایندگان حاضــر در این
کنفرانس به گونهای از میان اعضا انتخاب
شده بودند که تداوم رهبری آقای عباس
پیشــاپیش تضمین میشــد .محمود
عباس ،از بنیانگذاران حاضر ســازمان
فتح ،پس از یاسر عرفات و از سال ۲۰۰۴

به این رهبر فتح بوده و از  ۲۰۰۵به بعد
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین
بوده اســت .علیه آقای عباس اتهامات
فساد مالی مطرح شده است .عملکرد
او در پیشبرد مذاکرات صلح با اسرائیل
و همچنین حــل بحران با حماس نیز با
انتقادهایی روبرو بوده است.
محمد دحــان ،از مقامهای ســابق
تشکیالت خودگردان که هماکنون در
امــارات متحده عربی به ســر میبرد،
قصد داشت با حمایت امارات ،عربستان
ســعودی ،مصــر و اردن در انتخابات
رهبری فتح نامزد شــود ،اما انتخابات
رهبری بدون حضــور و او متحدانش
برگزار شــد .آقای دحــان در کانون
درگیریهای مسلحانه فتح و حماس در
سال  ۲۰۰۷بود( .بی بی سی)

ساوت گیت برای  4سال روی
نیمکت انگلیس خواهد نشست

گرت ساوت گیت به عنوان سرمربی تیم ملی انگلیس
برای  4سال آینده انتخاب شد.
به نقل از بی بی سی ،اتحادیه فوتبال انگلیس که بعد
از رسوایی سم آلردایس ،گرت ساوت گیت را به عنوان
ســرمربی موقت انگلیس انتخاب کرده بود ،در نهایت
اعالم کرد با همین مربی به کار خود ادامه خواهد داد
تا ساوت گیت برای  4سال آینده روی نیمکت انگلیس
بنشــیند .این در حالی است که پیشــتر از روبرتو
مانچینی به عنوان سرمربی جدید انگلیس صحبت به
میان آورده بود ولی در نهایت ســاوت گیت سرمربی

ســابق زیر  21ســال انگلیس و میدلزبورو به عنوان
سرمربی به کار خود ادامه خواهد داد.
ســاوت گیت در این باره گفت :آینده من مهم نیست.
آنچه مهم اســت این اســت که این تیــم به عنوان
صدرنشــین گروه به جام جهانی برود .وی افزود :در
باره اتفاقات آینده بحث نمی کنم .جلســه هایی در
باره برگزاری مســابقات تا جنوری دارم .ولی زیاد در
این باره فکر نمی کنم .فکر نمی کنم که هر شــغلی
غیرممکن است .بعضی شــغل ها پیچیده تر از شغل
های دیگر است .ولی هیچ شغلی غیر ممکن نیست.

نیمار بهترین بازیکن ماه نوامبر اللیگا

ستاره برازیلی بارســلونا به عنوان بهترین بازیکن ماه
نوامبر رقابت های اللیگا انتخاب شد.
به نقل از  ،elsportنیمار ستاره برازیلی بارسلونا در فصل
جاری عملکرد بســیار خوبی از خود نشان داده است .او
آمار گلزنی خوبی از خود به جای نگذاشــته است اما در
دادن پاس گل بسیار خوب ظاهر شده است.

نیمار به عنوان بهترین بازیکن ماه نوامبر انتخاب شد .او
از  10نمره توانست  8.51را به خود اختصاص دهد و جایزه
بهترین بازیکن در ماه نوامبر را به دست آورد.
بارسلونا خود را آماده دیدار حساس برابر رئال مادرید در
ال کالسیکو میکند .این دیدار قرار است که شنبه هفته
آینده در نوکمپ برگزار شود.

تری :میخواهم دو فصل دیگر بازی کنم!

کاپیتان چلسی تاکید کرد که قصد خداحافظی از فوتبال
را ندارد و می خواهد دو فصل دیگر بازی کند.
به نقل از اسکای اسپورت ،با وجود آنکه کاپیتان چلسی
به روزهای پایانی فوتبال خود نزدیک شــده اســت اما
تاکید کرد که تصمیمی برای خداحافظی از فوتبال ندارد
و میخواهد دو فصل دیگر با پیراهن آبی پوشان به میدان
رود .تری گفت :تا پایان فصل با چلســی قرارداد دارم و
هنوز نمیدانم که قرار اســت چه اتفاقی در پایان فصل

بیفتد .میتوانم ایــن را بگویم که تا دو فصل دیگر قصد
خداحافظی از فوتبال را ندارم .چه در چلسی باشم و چه
در تیم دیگری میخواهم دو فصل دیگر بازی کنم.
او ادامه داد :دوســت دارم با پیراهن چلسی از میادین
خداحافظی کنم اما باید ببینم که قراردادم تمدید میشود
یا نه .من از انگیزه بسیار باالیی برخوردار هستم .همواره
تشنه جام بودهام و این باعث شد تا به آنچه میخواهم و
دوست دارم برسم.

رئیسجمهور بولیوی نیز درباره فیدل کاسترو
گفت« :فیدل همیشه با ما و در میان ما خواهد
بود .اندیشههای او همیشــگی هستند ».او
همچنین خطاب به مــردم کیوبا گفت« :درد
شما درد ماست( ».دویچه وله)

آنگال مرکل :حمالت
سایبری از روسیه
بخشی از زندگی
روزمره شده است

آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان گفته اســت که حمالت
سایبری از روسیه «بخشــی از زندگی روزمره» شده و
الزم است آلمان راه مقابله با آن را یاد بگیرد.
خانم مرکل گفت که نمی داند که در پس حمله هکری
به دویچــه تلهکوم،اپراتور مخابراتی آلمان در روز های
یکشــنبه و دوشــنبه که موجب قطع ارائه خدمات به
حدود  ۹۰۰هزار مشتری این شرکت شد چه کسی قرار
داشته است.
صدر اعظم آلمان افزود «این حمالت سایبری یا حمالت
ترکیبی ،که به عنوان دکترین روسیه شناخته شده اند،
بخشی از زندگی روزمره ما هستند و باید مقابله با آنهارا
یاد بگیریم».
پیشتر رئیس ســازمان اطالعات خارجی آلمان هشدار
داده بود که روســیه می توانــد در فکر مختل کردن
انتخابات آلمان در سال آینده توسط حمالت سایبری
باشد .برونو کاهل گفت که هدف این حمالت ایجاد عدم
اطمینان سیاسی اســت و اروپا و به ویژه آلمان هدف
اصلی آنهاست.
روســیه و یا گروه های مرتبط با روسیه به طور منظم
متهم به انجام چنین حمالت شده اند .آنگال مرکل هفته
گذشــته اعالم کرد که او قصد دارد برای دور چهارم به
عنوان صدراعظم باقی بماند( .بی بی سی)

اطمینان مهاجم رئال از
پیروزی در نوکمپ

مهاجــم رئال مادرید از آمادگی بــاالی تیمش برای دیدار
برابر بارسلونا ســخن به میان آورد و تاکید کرد که او و هم
تیمیهایش برای پیروزی به نوکمپ میروند.
به نقل از  ،EFEرئال مادرید در حســاسترین بازی هفته
چهاردهم رقابتهای اللیگا شنبه هفته آینده در نوکمپ به
مصاف بارسلونا میرود.
لوکاس واســکز مهاجم رئالیها از پیــروزی تیمش برابر
بارســلونا ایمان دارد .او گفت :روزهای خوبی را پشت سر
میگذاریم و کامال آماده هســتیم .برای کسب پیروزی به
نوکمپ میرویم و براین باور هســتیم که میتوانیم در این
دیدار سخت به پیروزی رسید .با اطمینان کامل پای به این
دیدار میگذاریم .اگر به پیروزی برســیم گام بزرگی برای
کسب عنوان قهرمانی برخواهیم داشت.
او ادامه داد :رئال در مسیر درستی گام بر میدارد .باید به
این روند خود ادامه دهیم و به پیروزی برابر بارســلونا نیاز
داریم .هر دیداری حساسیت خاص خود را دارد .هواداران
رئال مادرید همواره انتظارات باالیــی از تیم خود دارند و
این کار ما را سخت میکند .بازیکنان چنین انتظاراتی را به
خوبــی درک میکنند و به همین خاطر در هر دیداری برای
پیروزی به میدان میرویم.
رئال مادرید با  ۶امتیاز اختالف نسبت به بارسلونا در صدر
جدول رده بندی جای دارد.

باخت تیمهای صدرنشین
در لیگ NBA

بامداد دیروز لیگ بســکتبال  ،NBAبا انجام  ٦بازی از سر
گرفته شد .درحساسترین این بازیها تیمهای صدر نشین
کنفرانس شرق و غرب شکست خوردند.
به نقل از  ،Foxsportsدر مهمتریــن بازی بامداد دیروز
کلیولند کاوالیرز صدرنشین کنفرانس شرق با نتیجهی ١١٨
بر  ١٠١از میلواکی باکس شکست خورد.
در این بازی در کوارتر ســوم میبواکی توانست از کلیولند
پیشــی بگیرد و در کوارتر چهارم نیز به برتری خود ادامه
دهد و در نهایت پیروز میدان باشد .جیانیس آنته تو کومپو
با کسب  ٣٤امتیاز بهترین عملکرد را برای تیمش داشت.
در بازی حساس دیگر ،ســن آنتونیو اسپرز تیم ردهی دوم
کنفرانس غــرب نیز بازی خود مقابــل اورالندو مجیک را
واگذار کرد .این بــازی با نتیجهی  ٩٥بر  ٨٣به نفع مجیک
به پایان رسید.
در این بازی سرگی ایباکا با کسب  ١٩امتیاز به برد تیم خود
کمک کرد .ســرمربی مجیک بعد از این برد اظهار کرد که
تیمش ناامید است و به یک برد این چنینی احتیاج داشته
است.
*نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
دیترویت پیستونز  ١١٢شارلوت هورنتز ٨٩
برکلین نتز  ١٢٧لس آنجلس کلیپرز ١٢٢
نیواورالنز پلیکانز  ١٠٥لس آنجلس لیکرز ٨٨
یوتا جاز  ١٢٠هیوستون رامتز ١٠١

سازمان ملل :هزاران مسلمان
روهینگیایی به بنگالدش
فرار کردهاند

کمیساریای عالی ســازمان ملل متحد
در امور پناهنــدگان میگوید که در چند
هفته گذشته دستکم  ۱۰هزار نفر از اقلیت
مسلمانان روهینگیا از میانمارفرار کرده و
به بنگالدش رفتهاند.
این افراد پس از عملیات ســنگین ارتش
میانمــار علیه «ســتیزهجویان» در این
منطقه از محل زندگی خود آواره شدهاند.
به گفتــه یکی از ســخنگویان این نهاد
وابسته به ســازمان ملل متحد ،این آمار
دقیق نیست و احتمال افزایش آن میرود.
براســاس گزارشــها ،نیروهای امنیتی
بنگالدش تعــدادی از این مســلمانان
روهینگیا را که ســوار برقایق قصد ورود
به بنگالدش داشتهاند ،مجبور به بازگشت

کردهاند؛ اگرچه مقامات بنگالدشی براین
عقیدهاند کــه درحال حاضر تعداد زیادی
از این آوارگان به صــورت غیرقانونی در
کشور هستند .پیشتر جان مککیسیک،
از مقامات ارشد آژانس پناهندگان سازمان
ملــل متحد به بی بی ســی گفته بود که
نیروهای مسلح در ایالت راخین دست به
کشتار مسلمانان زده و بسیاری از ساکنان
این ایالت را وادار به فــرار به بنگالدش
کردهانــد .آقای مککیســیک گفت که
ارتش میانمار و نیروهای پولیس مرزبانی
بعد از حمله نهم اکتبر که موجب کشــته
شدن  ۹پولیس مرزبان شد ،به «مجازات
دســتهجمعی اقلیت روهینگیا» مبادرت
ورزیدهاند( .بی بی سی)

معترضان به سیاست
مهاجرت آسترالیا پارلمان را
مختل کردند

معترضان به سیاست آســترالیا در قبال
پناهجویان ،جلســه پارلمان این کشور را
مختل کردند .معترضــان در حالی که از
کتاره های پارلمــان محکم گرفته بودند،
علیه مراکز بازداشت پناهجویان در سواحل
خارج از این کشور شعار می دادند.
روز چهارشــنبه حدود  ۳۰فرد معترض با
تظاهرات شان در برابر سیاست پناهجویان
آسترالیا ،پارلمان آن کشور را مختل کردند.
در حالی که چندین معترض دســت های
شــان را به کتاره پارلمان چسپانده بودند،
دیگران فریــاد می زدند که «اردوگاه ها را
ببندید» .منظور آن ها بازداشــتگاه های

ساحلی برای مهاجران بود.
معترضان تقاضا مــی کردند که حکومت
پناهجویانی را که می خواهند به ســواحل
آسترالیا برسند ،باید اسکان بدهد.
طبق گزارش یکی از رســانه های محلی،
یکی از معترضان می گفت« :ما امروز اینجا
هستیم چون شما در بیرحمی رهبر جهان
هستید».
این تظاهــرات در برابر مجلس نمایندگان
موجب آن گردید که مالکولم ترنبول جلسه
پارلمان را ترک کند و تونی سمیت ،رئیس
پارلمان جلســه را به وقت دیگر موکول
نماید( .دویچه وله)

خواسته مورینتس از زیدان قبل از
ال کالسیکو

مهاجم ســابق رئال مادرید قبل از دیدار حساس برابر
بارســلونا یک خواســته از زین الدین زیدان داشت .به
نقل از مارکا ،در حســاسترین و جذابترین بازی هفته
چهاردهم رقابتهای اللیگا بارسلونا شنبه هفته آینده در
نوکمپ از رئال مادرید پذیرایی خواهد کرد .این دیدار در
حالی برگزار میشود که رئال مادرید با  ۳۳امتیاز در صدر
جدول رده بندی جای دارد و با بارسلونا اختالف  ۶امتیازی

دارد .مورینتس ستاره سابق رئال مادرید قبل از این دیدار
از زیدان خواستهای داشت .او گفت :از زیدان میخواهم
که از رونالدو به عنوان مهاجم نوک استفاده کند چرا که
این بهترین راه برای باز کردن دروازه بارسلونا است .من
همواره براین باور هستم که ال کالسیکو گلهای زیادی
خواهد داشــت .هر دو تیم رئال و بارسلونا هجومی بازی
میکنند و این باعث میشود تا بازی بسیار جذاب باشد.

«کری» با گلدن استیت تمدید میکند

اســتفن کری قرار داد خود با گلدن اســتیت وریرز را
تمدید می کند .ستارهی تیم وریرز اعالم کرده است که
نمیتواند تصور کند در تیم دیگری بازی کند.
به نقل از  ،NBCاســتفن کری بــرای فصل آینده قرار
داد خود را با گلدن اســتیت وریرز تمدید میکند .این
بازیکن در مصاحبهی خود با وال اســتریت ژورنال اعالم
کرده برایش سخت اســت تا خودش را در تیم دیگری
تصور کند .تمدید قرارداد کری خیال هواداران این تیم

را راحت میکند که تیمشان میتواند از حضور ستارگان
خود همچنان بهره ببرد .کری به صورت ســاالنه ٢٨.٨
میلیــون دالر از وریرز پول دریافت میکند .وریرز از نظر
دستمزد و شــمار هواداران بهترین تیمی است که کری
میتواند در آن فعالیت کند.
احتمال دارد که کــری چندین فصل پایانی کار حرفهای
خود را در شهرش شارلوت به پایان برساند اما انتقال او
به این تیم فعال و در فصل بعد اتفاق نمیافتد.

صعود لیورپول به نیمه نهایی جام
اتحادیه انگلیس

لیورپول با پیروزی که برابر لیدز به دســت آورد به نیمه
نهایی جام اتحادیه انگلیس راه پیدا کرد.
در یــک چهارم نهایی جام اتحادیــه انگلیس دو دیدار
برگزار شد که در حساس ترین بازی لیورپول در آنفیلد
از لیدز پذیرایی کرد .شاگردان یورگن کلوپ که روزهای
خوبی را در لیگ جزیره پشت سر می گذارند توانستند
با نتیجه دو بر یک بازی را به سود خود به پایان برسانند.

لیورپول هر چند در آنفیلد بازی می کرد اما به ســختی
توانست برابر لیدز به پیروزی برسد و گل های این تیم در
دقایق  76و  81توسط اوریگی و بنجامین به ثمر رسیدند.
در دیگر دیدار یک چهارم نهایی هال ســیتی در ضربات
پنالتــی با نتیجه ســه بر یک نیوکاســل را از پیش رو
برداشــت .جدال دو تیم در پایان وقت اصلی و اضافی با
تساوی یک بر یک به پایان رسید.

