دو شنبه  15قوس 1395

3

Desember 05 ,2016

رایدهندگان در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان
پای صندوقهای رای رفتند

برگزاری انتخابات
ریاست جمهوری در اتریش

رأیگیری در انتخابات ریاست جمهوری
اتریش صبح روز یکشنبه  ۴دسمبر در این
کشور صورت گرفت.
در این دوره از انتخابــات نوربرت هوفر،
نامزد راســت افراطی از حزب آزادی با
الکســاندر فان دربلن ،رهبر سابق حزب
سبزها با هم رقابت می کنند.
در انتخابــات قبلی که در ماه می ســال
جاری برگزار شــد ،آقای فــان دربلن با
اندکی اختالف پیشتاز بود ،اما نتیجه این
انتخابات به دلیل بینظمی در شمارش آرا
باطل اعالم شد.
در صورتی که آقای هوفر برنده انتخابات
باشد ،اولین رهبر یک حزب راست افراطی
خواهد شد که در یکی از کشورهای عضو

اتحادیه اروپا به مقام ریاســت جمهوری
میرسد .حزب آقای هوفر رویکردی ضد
مهاجر دارد .این حزب پیشــتر هم اعالم
کرده بود که اتریش باید از تصمیم بریتانیا
برای برگزاری همه پرسی به منظور خروج
از اتحادیه اروپا پیروی کند.
آقای هوفــر همچنین خواســتار روابط
نزدیکتر با روســیه و مقابلــه با «قدرت
محوری اتحادیه اروپا» است.
در مقابل الکســاندر فان دربلن پروفسور
بازنشسته اقتصاد ،از شخصیتهای مطرح
اتریش اســت که بیش از ده سال رهبری
ســبزها را بر عهده داشت و در انتخابات
ریاست جمهوری به عنوان نامزد مستقل
وارد صحنه شده است( .بی بی سی)

دهها هزار کیوبایی برای

آخرین بار با فیدل کاسترو
مردم در ازبکســتان به پــای صندوقهای رای
رفتهاند تا رئیس جمهور تازه این کشور را انتخاب
کنند .اســام کریمف ،رئیس جمهور سابق این
کشور که سالها حکومت را در دست داشت ،در ماه
سپتمبر درگذشت .در انتخابات ریاست جمهوری
ازبیکستان چهار تن به نیابت از چهار حزب فعال
نامزد هستند .سرور سعد اهلل ویچ آته مرادوف از

حزب دموکراتیک ازبیکستان «ملی تیکالنیش»،
شــوکت میرامانویچ میرضیایف از جنبش کسبه
کاران و کارکنــان «حزب لیبــرال دموکراتیک
ازبیکســتان « ،حاتمجــان عبدالرحمانویــچ
کیتمانوف رئیس شورای «حزب دموکراتیک خلق
ازبیکستان « و ناریمان مجیدوویچ عمروف رئیس
شــورای سیاسی حزب سوســیال دموکراتیک

سفارتخانه جعلی آمریکا
در غنا  ۱۰سال ویزای تقلبی
صادر میکرد

وزارت خارجه آمریکا از کشــف «ســفارتخانه
تقلبی» این کشور در پایتخت غنا خبر داده که به
مدت  ۱۰سال ویزای تقلبی صادر میکرده است.
روزهای دوشنبه ،سهشنبه و جمعه صبح ،پرچم
آمریکا بیرون ساختمان این سفارتخانه تقلبی در
شهر آکرا نصب میشده و با گذاشتن عکس باراک
اوباما ،رئیس جمهور آمریکا ،در داخل ساختمان
اینطور وانمود میشــده که مراجعان در محل
سفارت رسمی آمریکا هســتند .گفته میشود
ماموران این سفارتخانه شهروندان ترکیه بودهاند

که انگلیسی و هالندی صحبت میکردند .صدور
ویزای تقلبی و مدارک تحصیلی ،مدارک بانکی،
ثبت احوال و  ...از خدمات این ســفارتخانه بوده
و برای این خدمات تا  ۶هزار دالر از شــهروندان
غنا میگرفته اســت .هنگام حمله پولیس به این
ســفارتخانه تقلبی  ۱۵۰پاسپورت و مقدار زیادی
مدرک پیدا شده اســت .وزارت خارجه آمریکا
میگوید اعضــای این گروه ،با دادن رشــوه به
مقامهای محلی فاســد ،سالها توانسته بودند به
کار خود ادامه دهند( .بی بی سی)

ازبیکستان «عدالت» به عنوان رقبای انتخابات
ریاست جمهوری این کشور شرکت می کنند.
اســام کریمف که به هنگام مرگش  ۷۸ســال
داشت ،مدتها قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در
ســال  ۱۹۸۹به عنوان دبیر اول حزب کمونیست
ازبکســتان زمام امور در این کشور پرجمعیت
آسیای میانه را در دست گرفته بود و عمال کنترل

حزب سبز از بازشماری آرا در
پنسیلوانیا صرفنظر کرد

جیل استاین ،رهبر حزب ســبز آمریکا گفته به
علت مخارج ســنگین درخواست شده از سوی
دادگاه ،از طرح درخواست بازشماری آرا در ایالت
پنسیلوانیا صرفنظر کرده است.
خانم استاین گفته قادر نیست مبلغ یک میلیون
دالری که برای بازشــماری آرا از ســوی دادگاه
درخواست شده را تامین کند.
جیل استاین ،رهبر حزب سبز و نامزد ریاست
جمهوری در یک هفته گذشــته با گســترش
حمایت از کارزاری برای بازشماری آرا در سه
ایالت ویسکانســن ،میشــیگان و پنسیلوانیا
مورد توجه رســانهها قرار گرفت و توانســت
در دو ایالت میشــیگان و ویسکانســن رسما
درخواست بازشــماری آرای انتخابات هشتم

رکوردشکنی الیپزیک
شگفتیساز در بوندسلیگا

الیپزیگ به اولین تیمی در تاریخ بوندســلیگا تبدیل شد که در اولین فصل
حضور خود در این رقابت ها  8برد پیاپی کسب کرد.
به نقل از کیکر ،الیپزیگ در هفته سیزدهم رقابت های بوندسلیگا توانست
در خانه با نتیجه  ۲بر یک شالکه را از پیش روی بردارد تا همچنان با  ۳امتیاز
بیشتر از بایرن مونیخ در صدر جدول بوندسلیگا قرار داشته باشد.
در این دیدار که در ورزشــگاه خانگی الیپزیگ یعنــی ردبول آرهنا برگزار
شــد ،در دقیقه دو ،تیمو ورنر از روی نقطه پنالتی تیمش را پیش انداخت تا
هشتمین گل فصل خود را برای تیمش به ثمر رسانده باشد و سئاد کوالسیناچ
که گل تساوی را برای شالکه به ثمر رسانده بود ،با گل به خودی ،زمینه ساز
برد الیپزیگ شد .این هشتمین برد پیاپی الیپزیگ در بوندسلیگا بود .به این
ترتیب الیپزیگ به اولین تیمی در تاریخ بوندسلیگا تبدیل شد که به  ۸برد
پیاپی در این رقابت ها دســت یافته است .تیم بدون شکست فوتبال آلمان
اکنون صدرنشین این رقابت هاســت و هفته آینده باید در دیداری به نظر
آسان برابر اینگولشتات دیدار کند .بایرن مونیخ نزدیک ترین تعقیب کننده
الیپزیگ نیز هفته آینده باید در خانه به دیدار تیم ولفســبورگ برود که در
این فصل نتایج چندان خوبی نگرفته است.

گلدن استیت و تورنتو در
 NBAبردند

بامداد دیروز لیگ بســکتبال  NBAبا انجام  9بازی ادامه پیدا کرد که در
حساسترین این بازیها تیم گلدن استیت وریرز که بازی قبل خود را واگذار
کرده بود به پیروزی رسید.
به نقل از  ،Foxsportsدر مهمترین بازی بامداد دیروز ،گلدن اســتیت با
نتیجه  138بر  109فنیکس ســانز را از پیش رو برداشت .در این بازی کلی
تامپســون  26امتیاز و کوین دورانت  20امتیاز برای گلدن اســتیت کسب
کردند تا این تیم بتواند در نهایت فنیکس را شکست بدهد .دریموند گرین
نیز با انجام  13پاس منجر به گل در این پیروزی تاثیرگذار بود.
در بازی مهم دیگر تورنتو پترز با نتیجه  128بر  84آتالنتا هاکس را شکست
داد .در این مســابقه دی ماری دیروزن  21امتیازآوری داشت و کایل الری و
پاتریک پترســون هر کدام  17امتیاز اضافه کردند تا تورنتو به پیروزیهای
پیاپی خود ادامه بدهد.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
میلواکی باکس  – 112بروکلین نتز 103
مینهسوتا تیمبرولوز  – 125شارلوت هورنتز 120
بوستون سلتیکس  – 107فیالدلفیا سونی سیکسرز 106

روزنامههای انگلیسی :همیلتون
باعث بازنشستگی رزبرگ شد

روزنامههای انگلیســی لویس همیلتون راننده انگلیسی فرمول یک را دلیل
بازنشستگی نیکو رزبرگ دانستند.
بــه نقل از  ،sky newsنیکو رزبرگ قهرمــان فصل  2016فرمول یک چند
روز بعد از قهرمانی از مســابقات خداحافظی کــرد .در تیترهای روزنامهها
آمده اســت :همیلتون جدال را باخت اما جنگ را برد .رزبرگ بعد از اعالم
بازنشستگی خود دلیل این کار را رسیدن به هدفش و شرایط خانوادگی اش
خواند .با این حــال روزنامهها معتقدند همیلتون تاثیر زیادی بر این تصمیم
رزبرگ داشته اســت زیرا رقابت این دو هم تیمی بسیار شدید بوده است.
کویل اسیون در این باره در  Timesنوشت :لویس همیلتون جدال را باخت
اما جنگ را برنده شد.
همیلتون در تمام دوران فعالیت حرفهای بر رزبرگ برتری داشــت و کار به
جایی رسید که زمانی که رزبرگ قهرمانی جهان را به دست آورد ،مجبور شد
از ورزش کنــاره گیری کند .همیلتون یک جنگ روانی را تا پایان ادامه داد.
حاال مرسدس باید راننده دیگری پیدا کند که از نظر روانی قدرتمند باشد و
بتواند در کنار همیلتون کار کند.

این کشور را در دست داشت.
پارلمان ازبکستان در سال  ۱۹۹۰وی را به عنوان
رهبر (رئیس جمهور) کشــور برگزید .او در سال
 ۱۹۹۱در نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس
از کسب استقالل از اتحاد جماهیر شوروی به طور
رسمی رئیس جمهوری ازبکستان شد.
(بی بی سی/افغانستان ما)

نوامبر را ثبت کند.
او روز شــنبه در توییتی نوشــت« :هزینههای
بازشــماری آرا خیلی گران است چرا که رهبران
قبلی نخواســتهاند برای راهاندازی یک سیستم
قرن بیست و یکمی شمارش آرا همت کنند».
خانم استاین گفته تصمیم خود در مورد انصراف
از تسلیم درخواست بازشماری در پنسیلوانیا را
در برابر برج معروف ترامپ در نیویورک با عموم
در میان خواهد گذاشت.
خانم اســتاین می گوید که هــدف او اطمینان
از سالمت سیســتم رای گیری اســت .بعضی
کارشناســان کمپیوتری از احتمال هک شــدن
دســتگاه های رای گیری سخن گفته اند هرچند
این احتمال را اندک می دانند( .بی بی سی)

کاروان حمل خاکســتر فیدل کاســترو
پس از طی مســیر بیش از  ۹۰۰کیلومتری
سرانجام به شهر سانتیاگو د کیوبا ،محل
دفن او رســید .دهها هزار کیوبایی برای
آخرین بار در یکی از میدانهای این شهر
تاریخی با رهبــر فقید انقالب کیوبا وداع
کردند.شــهر ســانتیاگو د کیوبا واقع در
جنوب شرق کیوبا زادگاه انقالب تاریخی
این کشور برشمرده میشود.
خاکستر فیدل کاســترو ،مردی که این
انقــاب را رهبری کرد ،قرار اســت در
گورستان همین شهر به خاک سپرده شود
و به این ترتیب عزاداری  ۹روزه در سراسر
کیوبا به مناسبت درگذشت فیدل کاسترو
پایان پذیرد.

زیدان

و رکوردهایی که
در انتظارش است
ســرمربی رئال مادریــد میتواند به زودی
رکورد این تیم در بازیهای بدون شکســت
را بشــکند .به نقل از آس ،آخرین شکست
رئال مادرید به  ۶اپریلدر دیدار رفت مرحله
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا برابر
ولفسبورگ (دو بر صفر) برمیگردد .پس از
آن مادرید  ۲۶پیروزی و  ۷تساوی کسب کرد.
در این میان سفیدپوشان فاتح لیگ قهرمانان
شــدند .زینالدین زیدان تاکنون توانسته
است یکی از بهترین رکوردهای مادرید را به
ثبت برســاند و پس از شکست رکورد کارلو
آنچلوتی ،تنها لئو بینهاکر را پیش رو دارد.

سرمربی مادرید در سالهای  ۱۹۸۸تا ،۱۹۸۹
رکورد  ۳۴بازی بدون شکســت را به ثبت
رساند .در بازی شنبه شب به نظر میرسید
رکورد  ۳۲بازی بدون شکست زیدان پایان
برسد اما گل دقیقه  ۹۰سرخیو راموس مانع
از این اتفاق شد .جالب اینجاست آنچلوتی
این رکورد را از دیدار برابر بارسلونا تا دیدار
بعدی مقابل این تیم به ثبت رســاند .یعنی
او از  ۲۶اکتبر ســال  ۲۰۱۳تا  ۲۳مارچ ۲۰۱۴
در  ۳۱بازی شکســت نخورد .در نخستین
دیدار ،بارســلونا را دو بر یک شکست داد
و در بــازی دوم ،چهار بر ســه مغلوب این

تیم شــد .آنچلوتی در مجموع  ۳۱بازی ۲۶
پیروزی و  ۵تساوی را به دست آورده است.
در اســپانیا بهترین رکورد به لوییس انریکه
اختصاص دارد سرمربی بارسلونا رکورد ۳۹
بازی بدون شکست را فصل گذشته بر جای
گذاشته است .در اروپا بهتر از رکورد انریکه
نیز وجود دارد .ناتینگهام فارست با هدایت
برایان کالف ۴۰ ،بازی پیاپی را بین سال  ۷۸و
 ۱۹۷۷بدون شکست پشتسر گذاشت .البته
رکورد آنتونیــو کونته به همراه یوونتوس در
سال  ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲بهتر است .تیم ایتالیایی
در  ۴۳بازی پیاپی مغلوب هیچ تیمی نشد.

لیورپــول در هفته چهاردهــم لیگ برتر
انگلیــس در زمین بورنمــوث در حالیکه با
نتیجه  3بر یک پیش بود شکست را پذیرفت
و با نتیجه  4بر  3به این تیم باخت.
هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس با برگزاری
یک دیدار ادامه یافت که در آن لیورپول در
زمیــن بورنموث به میدان رفت و در حالیکه
در همان نیمه نخست با دو گل سادیو مانه و

اوریگی از حریف خود پیش افتاد ،پیشبینی
می شد که لیورپول برد راحتی در این بازی
داشته باشــد ولی در نیمه دوم یک ضربه
پتالنی به ســود بورنموث به دست آمد که
ویلسون توانســت آن را به گل تبدیل کند.
اندکی بعد نوبــت به امره چان هافبک ترک
تبار رسید تا گل سوم تیمش را ثمر برساند
اما ورق برگشت و بورنموث میزبان توانست

ســه بار دروازه لیورپول را باز کند .فریزر،
کوک و ناتــان آکه بــرای بورنموث گلزنی
کردند تا این دیــدار با برتری  4بر  3به نفع
بورنموث به پایان برسد و شکستی بد موقع
برای لیورپول ثبت شود .شکستی که ممکن
است به قیمت از دست رفتن جام قهرمانی
تمام شــود .به این ترتیب لیورپول در همان
رده سوم جدول باقی ماند.

لیورپول بازی برده را به بورنموث باخت

امتیازهای مهمی که بارسلونا از دست داد

آبیاناریها در این فصــل اللیگا امتیازهای
زیادی را در نوکمپ از دست دادند که یکی از
آنها دیدار برابر رئال مادرید بود.
به نقل از آس ،لویس انریکه پس از تســاوی
برابر رئال مادرید در نشســت خبری خبر
بارها به این موضوع تاکید کرد که امتیازهای
زیادی در بازیهای خانگی از دست دادند و
باید این شرایط را تغییر بدهند.

آبیاناریها در این فصل تنها در ســه بازی
خانگی پیروز شدند .رئال بتیس را  6بر دو،
دپورتیوو الکرونیا را چهار بر صفر و گرانادا را
با یک گل شکســت دادند .این تیم در چهار
بازی دیگرش برابر آالوس دو بر یک شکست
خورد و برابــر تیمهای ماالگا (صفر بر صفر)
اتلتیکو مادرید (یک بر یک) و رئال مادرید
(یک بر یک) مساوی شد.

وداع کردند

در مجموع بارســا  42درصد امتیازش را در
بازیهای خانگی از دســت داده است .این
میزان برای تیم بزرگی همچون بارســلونا
خیلی زیاد اســت به خصوص برای تیمی که
خواهان قهرمانی در فصل جاری است .بارسا
در دور برگشــت از تیمهای اتلتیکو بیلبائو،
والنسیا و ســویا در نوکمپ میزبانی خواهد
کرد و به کالدرون و برنابئو خواهد رفت.

دهها هزار نفر از شــهروندان کیوبایی روز
شــنبه با تجمع در میدان بزرگ شــهر
ســانتیاگو د کیوبا آخرین وداعها با رهبر
انقالب این کشور را انجام دادند .خاکستر
فیدل کاســترو در روزهای گذشته مسیر
بیش از  ۹۰۰کیلومتری از شــهر هاوانا تا
ســانتیاگو را طی کرد .در مراسم وداع با
کاســترو چه رههای سیاسی برجستهای
از جمله نیکوالس مــادورو رئیسجمهور
ونزوئال ،اوو مورالس رئیسجمهور بولیویا،
لوئیز ایناسیو لوال دا سیلوا و دیلما روسف
رؤســایجمهور پیشــین برازیل حضور
داشتند .دیگو مارادونا ،ستاره اسطورهای
فوتبال ارجنتین نیز یکی از شرکتکنندگان
در این مراسم بود( .دویچه وله)

آمار فوق العاده
سرخیو راموس در الالسیکو

مدافع رئال مادرید عالوه بر زدن گل تســاوی برابر بارسلونا ،آمار خیلی
خوبی نیز برابر بارسلونا برجا گذاشت.
به نقل از آس ،حضور سرخیو راموس در بازیهای بزرگ برای رئال مادرید
یک برگ برنده است .مدافع رئال مادرید پس از بهبودی آسیب دیدگیاش،
سه بازی انجام داد و دوباره ناجی تیمش در دیدار برابر بارسلونا بود.
راموس عالوه بر گلزنی ،در مجموع بازی آمار خیلی خوبی بر جای گذاشت.
 97درصد پاسهایش درســت بودند .او  33پاس داد که تنها یک پاس به
مقصد نرســید .مدافع مادرید با این که گاهی اوقات در ضربه زدن با سر
ناموفق بود اما در نبردهای فردی برتر بود و در طول  90دقیقه ،حتی یک
خطا هم انجام نداد .او مراقب دستانش بود که باعث خطای پنالتی نشود.
در یک صحنه از بازی ،ســرخی روبرتو ضربهاش به دست راموس برخورد
کرد اما دستانش کامال بسته بود و داور اعتقادی به خطای هند نداشت.
رامــوس در دقایق پایانی رهبری در خط دفاعــی را رها و در حملههای
مادرید شرکت کرد و به دنبال گلزنی بود .در لحظات پایانی بازی و زمانی
که لوکا مودریچ ســانتر کرد ،مدافع مادرید به هــوا پرید .تالش خاویر
ماســکرانو برای متوقف کردنش بینتیجه بود تا در نتیجه ضربه سرش
وارد دروازه آبی اناریها شود .بدین ترتیب مادرید از شکست فرار کرد و
اختالفش با بارسلونا در صدر جدول را نیز حفظ کرد.

سه امتیاز ارزشمند میالن در
هفته پانزدهم لیگ ایتالیا

میالن در هفته پانزدهم ســری  Aایتالیا توانست با برتری دو بر یک برابر
کروتونه سه امتیاز شیرین این هفته را کسب کند.
هفته پانزدهم رقابتهای سری  Aایتالیا عصر روز یکشنبه با برگزاری یک
دیــدار ادامه یافت که در آن میالن در خانه به دیدار تیم تازه صعود کرده
کروتونه رفت .در حالیکه این دیدار تا دقایق پایانی با تساوی یک بر یک
دنبال می شد ،میالن توانســت گل برتری را به ثمر برساند و سه امتیاز
شیرین اما سخت این هفته را کسب کند.
ابتدا برای کروتونه در همان نیمه نخست فال سینلی موفق شد در دقیقه
 21گلزنی کند .میالنیها گل خورده را در دقیقه  41با ضربه مهار نشــدنی
پاسالچ پاسخ دادند تا نیمه نخست با تساوی یک بر یک به پایان برسد.
میالنیهای بدشانس در آغاز نیمه دوم یک ضربه پنالتی را از دست دادند
و میانگ نتوانست برای تیمش گلزنی کند تا در دقیقه  86الپادوال توانست
گل دوم و پیروزی بخش را به ثمر برساند تا این یدار با برتری دو بر یک به
نفع میالن به پایان برسد.

فدراسیون جهانی دوومیدانی
با  ASICSقرارداد بست

اولیویه گریس که مدیر اجرایی فدراســیون جهانی دوومیدانی ()IAAF
است اعالم کرد با توجه به تمام شــدن قرارداد  IAAFبا آدیداس ،این
فدراسیون قراردادی سه ساله با  ASICSامضا کرده است.
به نقــل از  ،Inside the gamesبعد از کنگره خاص  IAAFبرای ایجاد
اصالحات ،کمپانی آدیداس تایید کرد قرارداد  11ساله خود را با  IAAFرا
سه سال زودتر به پایان میرساند و تا پایان سال  2016این قرارداد پابرجا
خواهد بود .اولیویه گریس نیز اعالم کرد که این فدراســیون قرارداد سه
سالهای با کمپانی  ASICSامضا کرده اســت .گریس در این باره گفت:
از اعالم این خبر بسیار خوشــحالم .تالش کردیم قرارداد همکاری چند
ساله با  ASICSامضا کنیم .این همکاری از ماه جنوری آغاز میشود و در
مســابقههای قهرمانی جهان  2017لندن و  2019قطر اجرا میشود .تالش
میکنیم همــکاری را با آنها افزایش بدهیم .رییس کمپانی  ASICSنیز
در این باره اظهار کرد :بسیار خوشحالم که به عنوان یک همکار رسمی از
 IAAFحمایت میکنیم .تالش میکنیم محصوالت باکیفیت تولید کنیم و
با حمایت از دوومیدانی ،به گسترش ورزش در جهان کمک کنیم.

