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حمله مرگبار هوایی
ائتالف عربستان به
زندانی در یمن

بنابه گــزارش ها ده ها نفر در حملــه هوایی ائتالف تحت
رهبری عربستان به مجتمع یک زندان در یمن کشته شده
اند.
به گفته مقام های امنیتی و پزشکی این حمالت ساختمانی
در ستاد امنیتی زیدیه در بندر حدیده در غرب این کشور
را هدف گرفت که از آن به عنوان زندان استفاده می شد.
این شهر تحت کنترل شورشــیان حوثی است که از ۲۰۱۴
مشغول نبرد با نیروهای دولتی بوده اند.
مقام ها می گوید که  ۶۰شورشــی و زندانی در میان کشته
ها هستند .تصور می شود ده ها نفر دیگر زخمی شده اند.
بنابه گزارش ها در زمان حمله که شــنبه شب با اصابت سه
بمب روی داد  ۸۴زندانی در این ساختمان بودند .تصاویری
از انتقال افراد به شدت مجروح از محل به شفاخانه منتشر
شده است.
ائتالف تحت رهبری عربســتان که از دولت عبدربه منصور
هادی حمایت می کند به خاطر آمار باالی مرگ غیرنظامیان
در حمالت هوایی مورد انتقاد قرار گرفته است.
این ائتالف در بیانیه ای که رویترز آن را منتشر کرده گفت
که ساختمان مورد نظر هدفی مشروع بود و «همه پروتکل
ها و روندهای مناسب هدفگیری هوایی کامال در آن رعایت
شده است( ».بی بی سی)

 ۸زندانی فراری در
هند به دست نیروهای
امنیتی کشته شدند

 ۸نفر زندانی ساعاتی پس از فرار از زندان مرکزی بوپال در
ایالت مادیا پرادش به دست ماموران امنیتی کشته شدند.
پولیس گفته اســت که این افراد در خارج از شهر و پس از
آنکه از تسلیم شدن خودداری کردند ،کشته شدند.
به گفته پولیس این افراد از اعضای گروهی اســامگرا ،با
بریدن گلوی یکی از نگهبانان و گر ه زدن مالفهها به یکدیگر
برای باال رفتن از دیوار توانستند از زندان فرار کنند.
یکی از مقامات ارشــد پولیس به خبرگزاری ‹پرس تراست
‹ در هنــد گفت کــه فراریان از اعضای جنبش اســامی
دانشجویان موسوم به «سیمی» در هند بودند و در گذشته
نیز در ارتباط با چندین انفجار و بمبگذاری مورد تحقیق و
پیگرد قرار گرفتهاند.
این ســازمان در ســال  ۲۰۰۶از ســوی پولیس متهم به
بمبگذاری مرگبار خطوط راهآهن مســافربری در مومبای
شد که در اثر آن  ۱۸۷نفر کشته شدند.
بر اســاس گزارشها تحقیقاتی در زمینه چگونگی فرار
آنها از زندان آغاز شده و رئیس زندان از کار تعلیق شده
است.
در ســال  ۲۰۱۳نیز هفت زندانی ،شامل شش تن از اعضای
جنبش اسالمی دانشجویان ،از زندانی در ایالت مادیا پرادش
با تخریب دیوار تشناب موفق به فرار شدند .اما یکی از آنها
مجددا بازداشت شد( .بی بی سی)

دولت ونزوئال و مخالفان برای حل بحران تاکید دادگاهی در اسالمآباد
بر ممنوعیت تظاهرات
سیاسی در این کشور دیدار کردند
مخالفان در مرکز شهر

دولت ونزوئــا در تالش بــرای حل بحران
سیاسی عمیق در این کشور برای اولین بار در
سال جاری با احزاب مخالف این کشور دیدار
و گفتگو کرد.
نیکالس مادورو ،رئیس جمهور ،در اولین دور
از این گفتگوها که با نظارت نماینده واتیکان

و شــماری دیگر از میانجیگران برگزار شد،
شرکت کرد.
درخواســت مخالفان برگزاری رفراندوم در
کشــور و یا برکناری آقای مادورو از مقامش
است.
دولت چپگرای ونزوئال مخالفــان را متهم به

نیروهای عراقی وارد نخستین فرستاده سازمان ملل
اقدامات شورشیان در
منطقه از موصل شدند
بنا به گزارشهای رسیده نیروهای عراقی
دو هفته پس از آغاز عملیات آزادســازی
موصل وارد نخستین منطقه از این شهر
شدند .ســاعتی پیش از اعالم این خبر
پیشروی در جبهه شرق موصل آغاز شده
بود.
خبرگزاری رویترز ظهر دوشنبه به نقل از
یک افسر ارشد یگان ضدترور عراق نوشت
که نیروهای این کشــور وارد «الکرامه»،
از مناطــق داخلی موصل شــدهاند .این
نخســتین منطقه از شــهر موصل است
که نیروهای عراقی دو هفته پس از آغاز
عملیات آزادســازی شهر  -دوشنبه۱۷ ،
اکتبر به آن میرسند.
این افسر ارشد در روستای تازهآزادشدهی
بزوایا در شــرق موصل گفــت که یگان

ضدتــرور در الکرامه خواهــد ماند تا
نیروهای عراقی برای پوشــش مناطق
پشت ســر یگان ضدترور فرا برسند.
بزوایا و کوکجلی دو روستای باقیمانده
در شرق موصل بودند که ارتش و یگان
ضدترور بامداد دیروز برای آزادســازی
آنها وارد عمل شــدند .هدف این حمله
پاکســازی مناطق باقیمانده و استقرار
در چندصدمتری شــرق موصل عنوان
شــده بود .خبرگزاری فرانسه به نقل از
یک افسر ارشــد یگان ضد ترور عراق
گزارش نوشــته بود« :هدف آزادسازی
بزوایا و کوکجلی ،دو روستای باقیمانده
در مسیر موصل است .اگر موفق به این
کار شــویم ،تنها چند صد متر از موصل
فاصله خواهیم داشت»( .دویچه وله)

تیم ملی زورخانه ای و کشتی
پهلوانی افغانستان مقام سوم
جهان را به دست آورد

تیم ملی زورخانه ای و کشتی پهلوانی افغانستان ،بعد از
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی زورخانه ای جهان که
در اندونیزیا برگزار شده بود ،به کشور بازگشت.
ســلطان محمد نظری مربی تیم ملی زروخانه ای کشور،
دیروز در یک نشســت خبری در کابل گفت که تیم ملی
افغانستان با عضویت هفت ورزشــکار در این رقابت ها
حضور یافته بود.
دومیــن دور رقابت هــای ورزش زورخانه ای و پهلوانی
جهان ۱۵ ،میزان بــا حضور  ۲۰تیم در بخش زورخانه ای
و  ۲۲تیم در بخش کشتی پهلوانی ،از کشورهای مختلف
جهان در ســالون «جمپا کاپوتی» شهر جاکارتا پایتخت
اندونیزیا آغاز و در  ۲۱میزان به پایان رسید.
به گفته نظری ،در بخش تیمی ،تیم ملی افغانســتان یک
مدال نقــره و چهار مدال برنز و در بخــش انفرادی نیز
اعضای تیم ملی ،شش مدال برنز کسب نمودند.
در پایان این مســابقات ،تیم ملی ایران در هر دو بخش،
مقام اول ،تیم آذربایجان دوم و تیم افغانستان در بخش
تیمی با عراق به طور مشترک مقام سوم را کسب کرد.

احمد شــکیب عطایی که در وزن  ۷۵کیلوگرام در این
مســابقات شرکت کره اســت گفت که در رشته کشتی
پهلوانی ،توانســته است مدال نقره و ورزش زورخانه ای
مدال برنز را کسب کند.
وی افزود« :خدا را شکر گذارم که حریفان قدرتمند خود
را از کشورهای کنیا و ترکیه را شکست دادم و مدال نقره
را به دست آوردم».
عطایی افزود درصورتی که در داخل کشــور امکانات و
تسهیالت بهتری برای اعضای تیم ملی کشتی و زورخانه
ای فراهم شــود ،ملی پوشان کشــور می توانند بهتر
بدرخشند .محمود حنیف سرپرست کمیته ملی المپیک،
ضمن تقدیر از این ورزشــکاران گفت که اشــتراک در
مسابقات جهانی و کسب نتیجه خوب ،باعث افتخار است.
وی افزود« :هرچند ملی پوشــان زورخانه ای ،با امکانات
ناچیز در این مســابقات شــرکت کردنــد؛ اما خوب
درخشــيدند؛ کمیته ملی المپیک تالش می کند تا در
آینده ،امکانات و ســهولت های بیشترى در اختیار آنان
قرار دهد( ».پژواک)

رکوردشکنی دیگو کاستا در چلسی بعد
از ثبت چهلمین گل

مهاجم اســپانیایی چلســی توانســت در بازی برابر
ساوتهمپتون چهلمین گل خود را در لیگ برتر برای آبی
شوان لندنی به ثمر رساند.
به نقل از دیلی میل ،چلســی در هفتــه دهم لیگ برتر
در سنت مری به دیدار ســاوتهمپتون رفت و موفق شد
با دو گل این تیم را شکســت بدهد .در این دیدار ادن
هازارد و دیگو کاستا برای چلسی گلزنی کردند .گلی که

ایجاد خشونتهای خیابانی کرده است.
به گفته دولت مخالفان خواستار لغو سیاست
های اقتصادی « نئو لیبرال» در کشور هستند.
نشست رئیس جمهور و احزاب مخالف در پی
اعتصاب عمومی و راهپیمایی های گســترده
مخالفان در کاراکاس ،پایتخت برگزار شد.
در جریان این نشســت آقای مادورو با پنج
نفــر از رهبــران مخالف از جمله جســوس
تورالبا ،رهبر گروه موســوم به ائتالف وحدت
دموکراتیک دیدار کرد.
نماینده واتیکان هم برای حل بحران سیاسی
این کشــور طرفین را به شرکت در گفتگوها
ترغیب کرده است.
به گفته نماینده واتیکان «پاپ اوضاع ونزوئال را
از نزدیک دنبال می کند و امیدوار است که این
روند با آرامش ادامه یابد».
شماری از رهبران سابق سیاسی از کشورهای
پاناما ،جمهوری دومنیکن و اسپانیا بر روند این
مذاکرات نظارت می کنند( .بی بی سی)

کاستا برای چلسی به ثمر رساند ،چهلمین گل او از زمان
پیوستن به این تیم لندنی در لیگ برتر بود.
کاســتا این تعداد گل را در  ۶۴بازی برای چلسی به ثمر
رســاند تا زودترین زمان ممکن را برای رسیدن به چهل
گل خلق کرده باشــد .پیش از او ،سرخیو آگوئرو موفق
شده بود در  ۷۱دیداری که برای منچسترسیتی به انجام
داد ،چهل گل به ثمر برساند.

حلب را محکوم کرد

استفان دی میستورا فرســتاده ویژه سازمان ملل در
امور ســوریه می گوید حمله شورشــیان در حلب به
غیرنظامیان شــهر او را «وحشــتزده و شوکه» کرده
است.
آقای دی میســتورا گفت که حمالت راکتی «بی امان و
بدون تبعیض» باعث مــرگ ده ها غیرنظامی در غرب
حلب طی  ۴۸ساعت گذشته شده است.
او گفت که اینگونه حمالت مــی تواند جنایت جنگی
باشد.
شورشــیان روز جمعه عملیاتی را با هدف شکســتن
محاصره دولت بر شرق حلب شروع کردند.
گفته می شود که شورشیانی که از خارج از حلب آمده
اند در خط مقدم عملیات تازه باشند.
اینها شامل جبهه فتح شــام که قبال به جبهه نصرت
معروف بود و به القاعده وابســتگی داشت و همچنین
دیگر گروه اسالم گرای احرار شام هستند.
حدود  ۲۷۵هزار نفر ماه هاســت در بخش شرقی این
شهر گرفتار شده اند.
جنگنده های روســیه و سوریه در ماه سپتمبر بمباران
حلب را شروع کردند .گفته می شود که بیش از ۲۷۰۰
نفر در این مدت کشته و زخمی شده اند.
روسیه روز  ۱۸اکتبر حمالت هوایی به حلب را متوقف
کرد تا امکان تخلیه شهر از بیماران و زخمی ها فراهم
شود اما کمتر کسی شهر را ترک کرده( .بی بی سی)

فرگوسن :فقط یک نفر
شایسته گرفتن توپ طالی
امسال است

سرمربی پیشین منچستریونایتد مهاجم رئال مادرید را به
علت فصل فوقالعاد ه ای که پشــت سر گذاشت ،شایسته
کسب توپ طال دانست.به نقل از مارکا ،الکس فرگوسن در
فوتبال جهان اسطوره است .بهترین دوران منچستریونایتد
با هدایت این سرمربی اسکاتلندی رقم خورد .با وجود اینکه
او دیگر مربیگری نمیکند اما از جایگاه تماشاگران نظارهگر
بازیهای یونایتد است .فرگوسن در گفتوگویی اختصاصی
با این روزنام ه مارکا درباره برنده توپ طال صحبت کرد.
سرمربی پیشین یونایتد گفت :کســی بهتر از کریستیانو
رونالدو شایسته دریافت این جایزه نیست .یکی از لحظاتی
که احســاس غرور میکنم این است که رونالدو دورانی در
یونایتد پا به توپ بود .برایش بهترینها را آرزو میکنم.
فرگوســن در ادامه افزود :موفقیتهایش در سال  2016بی
نظیر بود و سال فوقالعادهای را پشتسر گذاشت .به همراه
ل مادرید فاتح لیگ قهرمانان اروپا شــد و در یورو 2016
رئا 
کاپیتان پرتگال بود و توانست قهرمان این بازیها شود .با
وجود اینکه در دقایق ابتدایی دیدار نهایی آسیب دید و از
میدان خارج شد اما از کنار زمین هم تیمیهایش را تشویق
میکرد .او آرزوی باال بردن این جام را داشــت و این اتفاق
فوقالعادهای برایش محسوب میشد.

بوفون :چیزی برای
قهرمان شدن در اروپا
کم نداریم

دروازهبان یوونتوس معتقد است آنها چیزی برای قهرمان
شدن در لیگ قهرمانان ،کم ندارند .به نقل از فوتبال ایتالیا،
یوونتوس چهارشنبه شب باید در اولین دیدار دور برگشت
خود در مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان اروپا به دیدار لیون
فرانســه برود .در صورتی که تیم ایتالیایی بتواند این بازی
را با برد به پایان برســاند ،صعودش را به مرحله بعدی این
رقابتها قطعــی خواهد کرد .جانلوییجــی بوفون درباره
اهمیت این جام برای بیانکونری گفت :مدتهاست در سطح
اول اروپا هســتیم و برای اینکه این مساله را ثابت کنیم،
باید امسال به قهرمانی برسیم .آرزوی من قهرمانی در لیگ
قهرمانان است .از وقتی که گونسالو ایگواین به تیم پیوسته،
قدرت هجومی ما دو چندان شــده است .قویتر شدیم و
اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردیم .با این ترکیب به چیزی
جز قهرمانــی در لیگ قهرمانان فکــر نمیکنیم اما نباید
فراموش کنیم این قهرمانی ذهنیت قوی هم میخواهد و ما
باید این موضوع را در طول  ۹۰دقیقه مسابقه نشان بدهیم
تا بتوانیم شانس قهرمانی در اروپا داشته باشیم.

پهپه داربی مادرید را از
دست داد

مدافع رئال مادرید به علت آســیب دیدگی  4تا  6هفته از
میادین دور خواهد ماند .به نقل از آس ،باشگاه رئال مادرید
اعالم کرد پهپه به علت آســیب دیدگی پای چپ ،بین  4تا
 6هفته از میادین دور خواهد بود .بر همین اســاس مدافع
پرتگالی نمیتواند در داربی شــهر مادرید حضور داشــته
باشد .این دیدار در تاریخ  29عقرب برگزار خواهد شد.

دادگاهی در اسالم آباد ،پایتخت پاکستان،
بار دیگر بر حکم خود مبنی بر ممنوعیت
انجام تظاهرات ضد دولتی از سوی حزب
مخالف «تحریک انصاف» در مرکز شــهر،
تاکید کرده است.
حزب تحریک انصــاف آقای خان در نظر
دارد که یک تظاهرات ضد دولتی در مرکز
اســامآباد را روز چهارشــنبه  ۲نوامبر،
ترتیب دهد.
ایــن دادگاه میگوید که آقــای خان و
تظاهرکنندگان باید برای این کار در یک
پارک تجمع کنند.
در همین حال آقای خان گفته است پس از

آنکه تعدادی از هواداران حزبش از سوی
پولیس دستگیر شدهاند ،وی نیز اکنون در
منزلش در حومــه پایتخت در عمل تحت
بازداشت خانگی قرار دارد.
رهبر تحریک انصــاف میگوید هدف از
تجمع اعتراضآمیز حزب او نشــان دادن
وجود فساد در دولت است.
اما مخالفان آقای عمران را متهم میکنند
که وی با این اقدامات تالش دارد تا خود را
به نظامیان کشور نزدیک کند.
رابطه نظامیان پاکســتان با دولت حزب
مســلم لیگ محمد نواز شریف ،نخست
وزیر ،خوب نیست( .بی بی سی)

یونیسف ۳۰۰ :میلیون کودک
در جهان از آلودگی هوا
رنج میبرند

سازمان یونیسف بر پایه تحقیقی جدید
اعالم کرد که  ۳۰۰میلیون کودک در جهان
از آلودگی شدید هوا رنج میبرند .مدیرکل
این سازمان همچنین گفت که آلودگی هوا
یکی از عاملهای اصلی مرگ ساالنه ۶۰۰
هزار کودک زیر پنج سال است.
صندوق کودکان سازمان ملل ،یونیسف،
روز دوشنبه گزارشــی منتشر کرد که با
تکیه بر دادهها و تصاویر ماهوارهای ناسا
تهیه شده است.
این گزارش پژوهشــی حاکی از آن است
که از هر هفــت کــودک در جهان یک
کودک در معرض میزان باالیی از آلودگی
هوا قرار دارد .این میزان شش برابر سطح
توصیهشــده از سوی ســازمان جهانی
بهداشت است .این آلودگی شدید میتواند

در رشــد کودکان اختالل پدید آورد .در
گزارش یونیســف که تحت عنوان «هوای
پاک برای کودکان» انتشــار یافته ،آمده
است که کودکان در کشورهای جنوب آسیا
بیش از همه در معرض خطر قرار دارند .تنها
 ۲۰۰میلیون کودک در جهان در این منطقه
در هوایی بسیار آلوده زندگی میکنند.
وضعیت در کشورهای خاورمیانه ،آفریقا،
کشورهای شرق آسیایی و منطقه اقیانوس
آرام نیز نگرانکننده خوانده شده است.
اونیتشا در کشــور نایجریا ،زابل در ایران
و گوالیور در هند دچار بیشــترین میزان
آلودگی هوا هستند.
شــهرهای ریاض ،پایتخت عربســتان
سعودی و شهر پشــاور در پاکستان در
رتبههای بعد قرار دارند( .دویچه وله)

رئال مادرید تنها تیم بدون شکست
در لیگهای اروپایی

قوهای ســپید تنها تیمی هستند که در میان پنج لیگ
برتر اروپایی شکستی را متحمل نشدند.
به نقل از آس ،رئال مادرید در این فصل در شرایط خوبی
به ســر میبرد و عالوه بر این که صدرنشین اللیگاست،
تنها تیم بدون شکســت در میان پنج لیگ برتر اروپایی
نیز محسوب میشود .شــاگردان زین الدین زیدان تنها
تیمی هســتند که در میان تیم هــای حاضر در لیگ
انگلیس ،اســپانیا ،ایتالیا ،آلمان و فرانسه بازی را واگذار
نکردند.
تیم مادریدی در چهار رقابت مختلف بازی کرده اســت.
سوپر جام اروپا (یک پیروزی) ،اللیگا (هفت پیروزی و سه
تساوی) ،لیگ قهرمانان اروپا (دو پیروزی و یک تساوی)
و کوپا دل ری (یک پیــروزی) .رئال در مجموع  15بازی
انجام داده که یازده پیروزی و چهار تســاوی را به ثبت
رسانده است.

اسپانیا :تا روز یکشــنبه ویارئال نیز تیم بدون شکست
اللیگا بود اما این تیم برابر ایبار دو بر یک شکست خورد
تا مادرید تنها تیم اللیگا بدون شکست باقی بماند.
انگلیس :تاتنهام تنها تیمی در لیگ برتر است که تاکنون
شکست نخورده است اما در لیگ قهرمانان اروپا در هفته
نخســت دو بر یک مغلوب موناکو شد و هفت ه گذشته در
جام اتحادیه دو بر یک از لیورپول باخت.
آلمان :بایرن مونیخ ،الیپزیگ و هوفنهایم در بوندسلیگا
بدون شکست هســتند اما در رقابتهای دیگر ،باخت را
تجربه کردند .بایرن تحت هدایت کارلو آنچلوتی در هفته
دوم در لیگ قهرمانان اروپا در ویسنته کالدرون ،یک بر
صفر مغلوب اتلتیکومادرید شد .الیپزیگ در جام حذفی
آلمان در دور نخســت توسط دینامو درسدن در ضربات
پنالتی شکست خورد .هوفنهایم نیز در جام حذفی دو بر
یک مغلوب کلن شد.

قهرمانی لویس همیلتون در مسابقات
فرمول یک مکزیک

راننده انگلیســی فرمول یک توانســت با زمان بهتری
نســبت به نیکو رزبرگ در مسابقات گرند پری مکزیک
قهرمان شود.
به نقل از گاردین ،قهرمانی لویس همیلتون در مسابقات
گرندپری مکزیک و برتری او مقابل نیکو رزبرگ ،رقیب
و همتیمیاش باعث شــد که او یک گام هرچند کوچک
به اثبات جایگاه خود در جدول قهرمانی فصل نزدیکتر
شود.
این پیروزی ،هشتمین پیروزی هملیتون در فصل بود .او

در تمرینات نیز سریعتر از هم تیمیاش رزبرگ بود و در
مسابقه نیز بهتر و بینقص کار کرد.
در این مســابقه همیلتون یک خطای کوچک داشت اما
به خاطر آن جریمه نشد .بعضی از رانندگان معتقد بودند
باید از او امتیاز کم میشد .به خصوص که در طول مسابقه
راننده دیگری به نام ورستاپن ،خطای مشابهای انجام داد
و جریمه شد.
دنیل ریــکاردو ،راننده ردبول ،در ایــن باره گفت :فکر
میکنم لویس باید جریمه میشد.

