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مرحله سرنوشت ساز
مبارزات انتخاباتی امریکا

وقفه چند دقیقهای در

سخنرانی ترامپ به ظن
سوءقصد به او

برنامه انتخاباتی دونالــد ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه
برای انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا در ایالت نوادا
برای چند دقیقهای بر هم خــورد .مردی که فریاد زده بود
«اسلحه» از سوی پولیس دستگیر شد.
فریاد «سالح ،ســاح» مردی در میانه سخنرانی انتخاباتی
دونالد ترامپ برای دقایقی فضای برنامه ترامپ در شهر رنو
در ایالت نوادا را آشــفته کرد .ماموران امنیتی شنبه شب
پس از شــنیدن صدای این مرد کــه در میان مردم بود به
سرعت ترامپ را از صحنه خارج کردند.
پس از خارج کردن ترامپ از صحنه ،ماموران امنیتی مردی
را که فریاد «سالح ،سالح» ســر داده بود دستگیر کردند.
او در نزدیکی ســن ،جایی که ترامپ بر روی آن سخنرانی
میکرد ایســتاده بود .پولیس نه نزد فرد دستگیرشده و نه
در اطراف او سالحی پیدا نکرد .دونالد ترامپ پس از دقایقی
به روی صحنه بازگشــت .نامزد حزب جمهوریخواه برای
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا بر روی صحنه و خطاب
به طرفدارانش گفت« :هیچکس نگفته کار ما آسان است اما
ما متوقف نخواهیم شد ».ترامپ همچنین از واکنش سریع و
ماهرانه نیروهای امنیتی تشکر کرد( .دویچه وله)

نیروهای دموکراتیک
سوریه از آغاز عملیات
تصرف رقه خبر دادند

شبه نظامیان گروه «نیروهای دموکراتیک سوریه» از آغاز
عملیات برای تصرف شــهر رقه ،پایگاه اصلی گروه داعش
در این کشــور خبر دادهاند .این گروه ائتالفی از نیروهای
کرد و عرب مورد حمایت آمریکا اســت .فرمانده نیروهای
دموکراتیک ســوریه در کنفرانســی خبری در شهر عین
عیسی گفت که هدف از این عملیات که «فرات خروشان»
نام دارد ،بیرون راندن داعش از رقه است.
انتظار نمیرود که ترکیه در این عملیات حضور داشته باشد.
ترکیه یگان هــای مدافع خلــق(ی پ گ) را که در این
عملیات شرکت دارند ،سازمانی تروریستی میداند و گفته
است که حاضر نیســت نقشی را برای کردها در آزادسازی
شهر رقه بپذیرد .نیروهای دموکراتیک سوریه در دو سال
گذشته موفق شدند که مناطقی را در شمال رقه به تصرف
خود در آورند .در حال حاضر آنها در حدود  ۵۰کیلومتری
این شهر مستقر هستند( .بی بی سی)

ســه روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری
در ایاالت متحــده ،کلینتون و ترامپ نامزدان
دموکرات ها و جمهوریخواهان ،برای جذب رای
دهندگان نامصمم تالش می کنند .هردو نامزد

تقریب ًا همزمان در فلوریدا ســخنرانی کردند.
ایالت فلوریدا در جمله ایاالتی به شمار می رود
که رای دهندگان آن دودل یا نامصمم هستند
و گاهی به جمهوریخواهــان و گاه دموکرات

تظاهرات ضددولتی در
فلورانس ایتالیا به خشونت
کشیده شد

تظاهراتکنندگان خشمگین در فلورانس
که در مخالفت با برگزاری رفراندوم پیش
رو در ایتالیــا به خیابــان آمده بودند با
پولیس این شهر درگیر شدند.
ایتالیا به زودی همهپرســی در ارتباط با
محدود کردن اختیارات سنا و دولتهای
منطقهای و در حمایت از افزایش قدرت
دولت مرکزی برگزار میکند.
بنابر گزارشهــا ،تظاهراتکنندگان روز
شنبه با پرتاب بمبهای دودزا و ترقه به
سوی پولیس حملهور شدند و پولیس هم
با گاز اشکآور پاسخ داد.
طرح پیشــنهادی دولت ایتالیا که قرار
است به زودی به رفراندوم گذاشته شود،
پیشــنهاد میکند اختیارات سناتورها و
قدرت دولتهای منطقهای در این کشور

محدود شود و به همین علت مخالفان
میگوینــد تصویب چنیــن طرحی به
تجمیع قدرت در یک نهاد میانجامد.
الیحه پیشنهادی ماتئو رنتسی ،نخست
وزیــر ایتالیا ،قرار اســت روز چهارم
دسمبر به همهپرسی گذاشته شود.
او گفته اگر نتیجه همهپرسی بر خالف
خواسته او شــود ،از قدرت کنارهگیری
میکند.
آقای رنتســی گفته در صورت تصویب
این الیحه ،بر کارآیــی پارلمان ایتالیا
خواهد افــزود ،در بودجه صرفهجویی
خواهد شــد و دولت ثبات بیشــتری
مییابد .با وجود این ،نظرســنجیهای
اخیــر در ایتالیــا از رای نیاوردن این
همهپرسی حکایت دارد( .بی بی سی)

رقابتهای انتخابی تیم ملی
نیوفول کانتاکت شینگیتای
به پایان رسید

مسابقات انتخابی تیم ملی نیوفول کانتاکت شینگیتای
روز یکشنبه  ۱۶عقرب با انتخاب  ۳۰چهره برتر در شهر
کابل به پایان رسید.
ایــن رقابتها به تاریخ  ۱۱عقرب در جمنازیم ریاســت
عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار گردیده بود.
در مراســم پایانی این رقابتها معاون ریاست اجراییه و

مسوولین ریاست عمومی تربیت بدنی حضور داشتند.
در این رقابتهــا  ۱۸۰ورزشــکار از والیتهای هرات،
بلخ ،سمنگان ،بدخشــان ،بغالن ،غزنی ،میدان وردک
 ،دایکندی و کابل اشــتراک کــرده بودند .در پایان این
رقابتها  ۳۰ورزشــکار برتر عضویت تیم ملی نیوفول
کانتاکت شینگیتای کشور را به دست آرود( .رصد)

ها رای می دهند؛ به ایــن دلیل این ایالت در
نتیجه انتخابات نقش مهمی دارد .ســخنرانی
خانم کلینتون بــه طور غیر معمول کوتاه بود،
زیرا در این هنگام در شهر پمبروک پاینز باران
می بارید .افزون بــر آن ،کلینتون با گرفتگی
صدا دست پنجه نرم می کرد .بعد از مبارزات
انتخاباتی در روزهای اخیر ،زمانی که در پایان
سخنرانی اش می خواست فریاد بزند «من می
خواهم که یک رئیس جمهور برای همه باشم،
بگذارید به پیش برویم و برای کشــور ما رای
بدهیم» ،سخنان او به بسیار سختی قابل فهم
بود .رقیب او ترامپ در شهر تمپا در فلوریدا از
کلینتون انتقــاد کرد که او از اصالحات صحی
رئیس جمهور بارک اوباما حمایت می کند .او
گفت« :این هیچ نقشی ندارد ،زیرا اگر ما برنده
شــویم ،به هر صورت این اصالحات را از میان
برمی داریم»( .دویچه وله)

در انفجار انتحاری
سامرا  ۱۰ایرانی
کشته شدند

براساس گزارشها از عراق ،بر اثر دو انفجار انتحاری در
شهرهای تکریت و سامرا در عراق دستکم  ۲۱نفر کشته
شدهاند.
رسانههای ایران به نقل از مقامات سازمان حج و زیارت
گــزارش میدهند که  ۱۰ایرانی در بیــن قربانیان این
انفجارها هستند.
آخر هفته جاری مراســم مذهبی اربعین است و زائران
شیعه از جمله از ایران ،به شهرهای مذهبی عراق سفر
میکنند.
بر اثر یک انفجار انتحاری علیه زائران شیعه در سامرا،
در شــمال بغداد و در نزدیکی تکریت ،چند نفر کشته
شدهاند.
این انفجار در پارکینگ یک مسجد رخ داده است.
همچنین گزارش شده است که یک مهاجم انتحاری در
شــهر تکریت یک آمبوالنس بمبگذاری شده را منفجر
کرد .این شــهر محل تولد صدام حســین ،دیکتاتور
پیشین عراق است.
بــر اثر این انفجار که در منطقه جنوبی این شــهر رخ
داد ۱۳،نفر کشته شدند.
تکریت در  ۱۶۰کیلومتری شمال بغداد ،پایتخت ،واقع
اســت .این انفجارها همزمان است با عملیات نیروهای
عراقی علیه گروه داعش در موصل.
حیدر عبادی ،نخست وزیر عراق که روز شنبه  ۵نوامبر
از نیروهای ارتــش در نبرد موصل بازدید میکرد گفت
که این شهر به زودی از کنترل شبهنظامیان داعش در
خواهد آمد( .بی بی سی)

سرانجام صدرنشین
شگفتیساز لیگ فرانسه
شکست خورد

صدرنشین لیگ فرانسه ســرانجام در هفته دوازدهم طعم
شکست را چشــید اما همچنان در صدر جدول ردهبندی
باقی ماند .در ادامه هفته دوازدهم رقابت های لیگ فرانسه
یک دیدار برگزار شد که در آن نیس صدرنشین برابر کان به
میدان رفت .این دیدار که در ورزشگاه خانگی کان برگزار
شد با یک گل به ســود تیم میزبان به پایان رسید تا نیس
صدرنشــین بعد از  11هفته طعم شکست را بچشد .نیس
شگفتیساز لیگ فرانسه در فصل جاری بوده است .این تیم
در  12بازی که به میدان رفته  9پیروزی 2 ،تســاوی و تنها
یک شکست را به دست آورده است .نیس با وجود شکست
در این دیدار خارج از خانه با  29امتیاز در صدر جدول رده
بندی باقی ماند .نزدیکترین تعقیب کننده به نیس موناکو
است که با  26امتیاز در رده دوم جدول ردهبندی قرار دارد.

تساوی آرسنال و تاتنهام در
داربی شمال لندن

یوونتوس با صدرنشینی به استقبال
تعطیالت ملی رفت

با پیروزی یوونتوس و میالن صدر جدول لیگ ایتالیا قبل
از تعطیالت ملی تغییری نخواهد کرد.
هفتــه دوازدهم رقابتهای ســری  Aایتالیــا دیروز با
برگزاری  ۵بازی دیگر ادامه یافــت .در یکی از دیدارها
یوونتوس بعد از تســاوی خانگی در لیگ قهرمانان برابر
لیون ،در زمین کیهوو توانست با برتری  ۲بر یک برابر این
تیم صدر جدول رقابتها را حفظ کند .در همان دقیقه ۴
مسابقه مصدومیت شدید بارتزالی از ناحیه بازو باعث شد
این بازیکن از ترکیب بیرون برود و به احتمال بسیار زیاد
چند هفتهای از میادین دور خواهد بود.
نیمه نخســت مسابقه گلی در بر نداشــت اما در دقیقه
 ۵۳ماریو مانژوکیچ کروات توانســت گل نخست بازی

را به ثمر برســاند ۱۳ .دقیقه بعد پلیشیر از روی نقطه
پنالتی توانست گل تســاوی را به ثمر برساند .یوونتوس
که نمیخواست دست خالی زمین کیهوو را ترک کند گل
دوم را در ادامه و با ضرب زیبای پیانیچ به ثمر رســاند تا
این بازی با برتری دو بر یک یووه به پایان برسد.
در این دیدار جانلوئیجی بوفون برای ششــصدمین بار
در رقابت های لیگ ایتالیا برای تیمش به میدان رفت تا
اولین دروازه بان تاریخ ایتالیا باشد که به این رکورد می
رسد .میالن یکی از تعقیبکنندگان یووه در صدر جدول
نیز این هفته نتیجه خوبی کسب کرد و پالرمو را  ۲بر یک
شکست داد .سوسو و الپادوال برای میالن گلزنی کردند و
نستورفسکی نیز گل پالرمو را به ثمر رساند.

دیدار داربی شــمال لندن بین آرسنال و تاتنهام با تساوی
یک بر یک به پایان رسید .هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس
عصر یکشــنبه با برگزاری داربی شمال لندن بین آرسنال
و تاتنهام در ورزشــگاه امارات ادامه یافت که این بازی در
نهایت برنده نداشت و با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
ابتدا در اواخر نیمه نخســت بود که ویمر مدافع تاتنهام به
اشتباه دروازه خودی را گشــود تا نیمه نخست را شاگردان
آرســن ونگر با برتری به پایان برسانند .ونگر که میدانست
تیمش با این نتیجه به صدر جدول راه خواهد یافت در نیمه
دوم روی به بازی تدافعی آورد اما اشتباه مدافعان میزبان در
دقیقه  ۵۰باعث شــد تا داور خطای پنالتی اعالم کند و هری
کین که بعــد از مدتها در ترکیب تاتنهام قرار گرفته بود از
روی نقطه پنالتی گل تساوی را به ثمر رساند تا این دیدار با
تساوی یک بر یک خاتمه یابد .امروز همچنین منچستریونایتد
با سوانزی و لیورپول با واتفورد دیدار میکنند.

عذرخواهی اوبامیانگ بعد
از سوپر هت تریک

ســتاره گابنی دورتموند بعد از سوپر هت تریک در دیدار
برابر هامبورگ از ســرمربی و همتیمیهایش عذرخواهی
کرد .به نقل از  ،elsportبوروســیا دورتموند در هفته دهم
بوندسلیگا جشنواره گل به راه انداخت و با نتیجه پنج بر دو
هامبورگ را شکست داد .ستاره دورتموند در این دیدار ،پیر
امریک اوبامیانگ بود که توانست چهار گل بزند.
این بازیکن گابنی هفته گذشــته بدون اجــازه گرفتن از
باشگاه دورتموند و ســرمربی این تیم به میالن سفر کرده
بود و همین باعث شد تا توماس توخل در دیدار اخیر لیگ
قهرمانان اروپا ،اوبامیانگ را جریمه کند و او از سکوها بازی
را نظاره کند .این بازیکن بعد از سوپر هت تریک در دیدار
برابر هامبورگ گفت :می دانم اشــتباه کردم .از هم تیمی
هایم و سرمربی تیم عذرخواهی می کنم .او ادامه داد :بسیار
خوشحالم که در یک دیدار توانستم چهار گل به ثمر برسانم.
احساسی وصف ناشدنی دارم .چهار بازی بود که نتوانسته
بودیم به پیروزی برســیم و خوشبختانه روزهای سخت به
پایان رسید و پیروزی ارزشمندی را به دست آوردیم.

روسیه بابت حمله سایبری
به آمریکا هشدار داد

روسیه به آمریکا درباره احتمال حمالت
سایبری هشــدار داده است .پیش از این
آمریکا مدعی بود که روســیه میکوشد
با دخالتهای ســایبری انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.
در روزهای پیش از انتخابات ،که مقامات
آمریکایــی در فضایی پرالتهــاب قرار
گرفتهاند ،روسیه را به تالش برای اعمال
نفوذ در مسیر انتخابات متهم میکنند.
روسیه از مقامات آمریکایی درباره احتمال
حمله سایبری آن کشور توضیح خواسته
است .پیش از این آمریکا روسیه را متهم
کرده بود که میکوشد با حمالت سایبری،
در سیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

در روز سهشــنبه آینــده ( ۸نوامبــر)
خرابکاری کند .شــبکه تلویزیون خبری
 NBCاز قول فرماندهــان نظامی آمریکا
گزارش داده بود که آن کشور به سادگی
قادر است در سیستم ســایبری روسیه
خرابکاری کند .با اســتناد بــه مقامات
امنیتــی و با ارائه اســناد کامال محرمانه
نقل شده اســت که هکرهای آمریکایی
میتوانند در شبکه برق ،ارتباطات تلفنی
و ساختارهای رهبری کرملین نفوذ کرده
آنها را از کار بیندازند .دمیتری پسکوف،
سخنگوی کرملین ،در واکنش گفته است
که روسیه در برابر هرگونه حمله سایبری
آمادگی کامل دارد( .دویچه وله)

وزارت داخله آلمان
میخواهد سیاست سختگیرانه
«آسترالیا» را پیش بگیرد

وزارت داخله آلمان گفته است مهاجرانی
که با عبور از دریــای مدیترانه خود را به
سواحل اروپا می رســانند ،باید متوقف
و به افریقا بازگردانده شــوند .اگر چنین
سیاستی عملی شــود ،همچون سیاست
سختگیرانه آسترالیا خواهد بود.
یک ســخنگوی تومــاس دیمیزیر ،وزیر
داخله آلمان به روزنامه «ولت ام زونتاگ»
گفته اســت که دیمیزیر معتقد است که
اتحادیه اروپا باید نوعی «سیســتم مدل
آسترالیا» را به کار گیرد که بر اساس آن
مهاجران در دریای متوقف می شــوند و
برای طی مراحل به کشور سومی فرستاده
می شوند.
این روزنامه آلمانی به نقل از یک سخنگوی
زن در وزارت داخله ،بدون افشای نام او،
نوشته اســت« :پایان بخشیدن به چشم
انداز رســیدن به ســواحل اروپا ،باید
مهاجران را قانع کند کــه در اول راه ،از

سفر پرمخاطره و پرهزینه اجتناب کنند».
بر اســاس این طرح ،مهاجران در دریای
مدیترانــه شناســایی می شــوند و به
کشورهای ،تونس ،مصر و دیگر کشورهای
شمال افریقا برای طی مراحل پناهندگی
فرستاده می شوند .این مهاجران غالبا از
کشــور جنگزده لیبیا به مقصد اروپا سفر
می کنند.
این سیاســت ،چرخش قابــل توجهی
در سیاســت درهای باز آلمــان در قبال
مهاجران خواهد بود .آلمان سال گذشته
از ورود  ۸۹۰هزار پناهجو استقبال کرد.
این ســخنگوی وزارت داخله آلمان گفته
است« :هدف این خواهد بود که پایه های
ســازمان های قاچاق انسان نابود شوند و
مهاجران از سفر پرخطر محافظت گردند».
اگر درخواست پناهندگی این افراد قبول
شود ،آن وقت به طور امن به اروپا منتقل
خواهند شد( .دویچه وله)

پیروزی آسان رئال مادرید در
سانتیاگو برنابئو

رئال مادرید در ورزشــگاه خانگی به راحتی توانســت
لگانس را شکست بدهد.
در نخستین بازی روز یکشــنبه از هفته یازدهم اللیگا،
رئال مادرید میزبان لگانس بود و توانســت با ســه گل
مهمانش را شکست بدهد.
لگانــس مطابق انتظار بــازی را دفاعی شــروع کرد و
سفیدپوشان مادریدی پر اشــتباه ظاهر شدند .ضربات
شاگردان زین الدین زیدان به بیرون می رفتند تا اینکه
گرت بیل در دقیقه  38نخستین شوت چارچوب را وارد
دروازه لگانس کرد .مهاجم ولزی در دقیقه آخر نیمه اول

نیز گلزنی کرد تا دومین ضربه مادریدی ها در چارچوب
نیز به گل تبدیل شود .میزبان در این نیمه سه خطا انجام
داد که هر سه بازیکن با کارت زرد رو به شدند.
در نیمه دوم نیز سفیدپوشان گلزنی کردند .این بار آلوارو
موراتا با پاس تونی کروس توپ را وارد دروازه حریف کرد.
این مهاجم اسپانیایی در این بازی در نبود کریم بنزما در
ترکیب اصلی قرار گرفت و همچون دیدار گذشته باز هم
گلزنی کرد.
مادرید با این برد با  27امتیــاز جایگاه خود را در صدر
جدول تثبیت کرد.

مانی پاکیائو برای سومین بار قهرمان
مسابقات انجمن بوکس جهان
( )WBOشد

بوکسور پرآوازه فیلیپینی توانست با برتری مقابل جس
وارگاس ،برای سومین بار قهرمان سابق سبک وزن بوکس
ما به مقام قهرمانی انجمن جهانی بوکس ( )WBOبرسد.
به نقل از گاردین ،با وجود این که وارگاس از جثه بزرگتری
نسبت به پاکیائو برخوردار اســت ،پاکیائو توانست او را
از پای در آورد و در مســابقه مقابل او پیروز شود .این
مسابقه در مرکز توماس ومک و در مقابل چشمان  16هزار
تماشاگر انجام شد.
پاکیائو بعد از قهرمانی گفت :خوشــحال هستم .در تمام

راندها تالش کردم تا او را شکست بدهم.
پاکیائو برای اولین بار در سال  2010برای اولین بار قهرمان
 WBOشد .او در سال  2014نیز مقابل بردلی به پیروزی
رسید و قهرمان شد.
پاکیائو سال گذشته در یک مسابقه دیدنی مقابل فلوید
شکست خورد .وارگانس درباره مســابقه مقابل پاکیائو
گفت :مبارزه مقابل پاکیائو مثل یک شــطرنج ســریع
است .همیشه باید آماده بود .او خیلی سریع بود ،اما من
میتوانستم در چند صفحه پیروز شوم.

