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شروع رایدهی انتخابات امریکا؛

آلودگی شدید هوا
در دهلینو

وزیر محیط زیســت هند در حال گفتگو با مقامات محلی
دهلی ،پایتخت ،درباره آلودگی شدید هوا در این شهر است.
متخصصین میگویند که آلودگی شــدید هوا در این شهر
وضعیت اضطراری برای ســامتی مردم اســت و میزان
آالیندهها در سطح بسیار خطرناک است.
براساس گزارشها مکاتب این شهر  ۳روز تعطیل اعالم شده
است ،اما بســیاری میگویند که وضعیت چنان بد است که
این تعطیلی ممکن است تا یک هفته هم ادامه داشته باشد.
به منظور مقابله با آلودگی هوا دراین شهر ،همچنین هرگونه
ساخت و ساز به مدت  ۵روز ممنوع اعالم شده است.
گزارشــها از این شهر بزرگ حاکیست که مردم برای خرید
ماســک در فروشگا ه ها صف بســتهاند .برخی ،خانواده و
کودکان خود را به خارج از شهر فرستادهاند.
مقامــات ایالت بــزرگ و پرجمعیت اوتار پــرادش که در
همسایگی دهلی اســت می گویند انتظار دارند که در چند
روز آینده نیز این ایالت با مشکل شدید آلودگی هوا روبرو
شود.
دلیل آلودگی شــدید هوا برخی مربــوط به گازهای تولید
شده موترهاســت .دلیل مهم دیگر این دود و آلودگی نیز
آتشزدن بازمانده محصوالت کشاورزی در اطراف دهلی و
روشن کردن آتش در فضاهای باز از سوی مردم فقیر برای
گرم شدن ،عنوان شده است( .بی بی سی)

کلینتون پیشتاز است

رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت
متحده امریکا شــروع شده است .مانند شین
کمیبروی فضاپیما ۴۱ ،میلیون امریکائی قب ً
ال
رأی شان را داده اند .با اینهم امروز سه شنبه
در مورد جانشــین رئیس جمهور بارک اوباما

تصمیم گرفته می شود.
از روستای کوچک دیکسویل ناچ در نیوانگلند
روز انتخابات امریکا شروع شد .اندکی پس از
نیمه شب به وقت محلی هشت انتخاب کننده
ای که راجستر شده بودند ،در این منطقه ایالت

انگال مرکل :اخراج مهاجران
پنج تن به ظن حمایت
باعث افزایش عودت
از داعش در آلمان
داوطلبانه می شود
بازداشت شدند

مقامــات آلمان پنج تن را به ظــن حمایت از داعش در دو
ایالت این کشور بازداشــت کرده اند .گفته شده است که
یکی از بازداشت شــدگان «فرد شماره یک» اسالم گرایان
در آلمان میباشد.
رســانههای «ان دی ار»« ،وی دی ار» و «زود دویچــه
ســایتونگ» گزارش داده اند که روز ســه شنبه نیروهای
امنیتی آلمان پنج تن را به ظــن جلب جنگجو برای گروه
خودخوانده «دولت اســامی» یا داعش بازداشت کرده اند.
در گزارشها گفته شده است که این افراد به حمایت از یک
سازمان تروریستی متهم اند.
در گزارش این رسانههای آلمانی آمده است که «فرد شماره
یک دولت اســامی در آلمان» نیز شامل بازداشت شدگان
است .این مبلغ داعش یک فرد  ۳۲ساله متولد عراق معرفی
شده است که خود را «ابو واال» نامیده و حتی یک اپلیکیشن
برای تبلیغات خود دارد.
به گزارش سه رسانه متذکره آلمانی ،نام اصلی این مرد احمد
عبدالعزیز ای .است و مقامهای امنیتی از سالها به این سو
او را چهره اصلی اسالمگرایان در آلمان تلقی میکنند.
سارنوالی عمومی آلمان فدرال در شهر کارلسروهه بازداشت
این پنج مظنون در ایالتهای زاکســن پایین و نوردراین
ویستفالن را تایید کرد.
مقامها گفته اند که این افراد شبکهای را ایجاد کرده بودند
تا مسلمانهای جوان را به پیوستن به داعش جلب کرده و
سفر آنها به سوریه را هماهنگ کنند( .دویچه وله)

احتمال کشف بمب اتمی
ناپدید شده در دهه ۱۹۵۰

انگال مــرکل از حکومت فدرال و ایاالت
خواســت که در زمینه پس فرســتادن
مهاجران همکاری نزدیک تری با یکدیگر
داشته باشــند .او گفت که بازگرداندن
پناهجویان قبول ناشــده باعث می شود
که شــمار بیشــتری از آن ها آلمان را
داوطلبانه ترک کنند.
مرکل که روز دوشنبه از یک اداره اتباع
خارجی در برلین دیدار می کرد ،به این
اشــاره کرد که اخراج پناهجویان قبول
ناشــده فقط در این صــورت می تواند
موفقانه باشد .او در ادامه گفت که اداره
های محلی اتبــاع خارجی با پناهجویان

ارتباط مستقیم دارند ،اما از اداره های
فدرال فقط در زمانــی تقاضای کمک
می شــود که اتباع خارجی تذکره و یا
پاسپورت نداشته باشند.
صدراعظم آلمان گفــت « :بازگرداندن
(پناهجویان قبول ناشده) ...همیشه به
این منجر می شود که شمار بیشتری از
آن ها کشور را داوطلبانه ترک کنند و
این بسیار جالب است».
او افزود که برای مشاوره الزم در چنین
مواردی ،اداره اتباع خارجی کارمندان
سازمان بین المللی مهاجرت (آی او ا ِم)
را در دسترس دارد( .دویچه وله)

پیولی هدایت اینتر را
به عهده گرفت

هافبک رئال مادرید به خاطر آســیب دیدگی تا پایان سال  2016نمیتواند
تیمش را همراهی کند.
به نقل از آس ،پس از انجام تستهای پزشکی بر روی تونی کروس مشخص
شد هافبک آلمانی از ناحیه پای راست آسیب دیده است و به همین علت تا
پایان سال  2016نمیتواند رئال مادرید را همراهی کند.
آسیب دیدگی کروس در دیدار رئال مادرید و لگانس از هفته یازدهم اللیگا
ایجاد شد و او به مدت یک ماه و نیم از میادین دور خواهد بود.

 IWFمسئول محروم کردن
دوپینگیهای المپیک شد

جنازه دیکتاتور سابق به
گورستان قهرمانان ملی
فیلیپین منتقل میشود

برلین :ترکهای

تحت تعقیب میتوانند

تقاضای پناهندگی بدهند

میشایل روت ،مســئول امور دولت در وزارت خارجه
آلمان ،به اعضای اپوزیســیون ،دانشمندان و روزنامه
نگاران ترکــی که تحت تعقیب سیاســی قرار دارند،
همبســتگی آلمان را وعده داده است و به حق اساسی
پناهندگی در آلمان اشاره کرده است.
میشایل روت به روزنامه آلمانی «دی ولت» گفته است
که «همه شخصیت ها با اندیشه های انتقادی در ترکیه
باید بدانند که حکومت فــدرال آلمان از آنها حمایت
می کند ».او در ادامه تاکید کرده اســت که «برای همه
شــخصیت های که مورد تعقیب ،آزار و اذیت سیاسی
قرار دارند ،بر اساس قانون پناهندگی آلمان ،دروازه ها
باز است».
روت همچنین گفته است که «آنها می توانند در آلمان
پناهندگی بدهنــد .این امر تنها متوجه روزنامه نگاران
نیست ».او گفته است که «در مورد پذیرش افرادی که
تحت تعقیب سیاســی قرار دارند ،مقامات ذیصالح در
آلمان تصمیم می گیرند».
میشایل روت این پیشنهاد خود را با یک انتقاد روشن از
عملکرد حکومت ترکیه بیان کرد و گفت« :آنچه امروز
در ترکیه اتفاق مــی افتد ،با درکی که ما از ارزش های
اروپایی ،حاکمیت قانون ،دموکراسی و آزادی رسانه ها
داریم ،هیچ ارتباطی ندارد».
او تاکید کرد که «بنابراین ،پاســخ ما این است که در
برابر حکومت ترکیه ،موضع ما هم روشن است :چنین
عملکرد را ما نمی پذیریم!» (دویچه وله)

دادگاه عالی فیلیپین رای داده که جنازه
فردینانــد مارکوس ،رئیــس جمهوری
پیشین این کشور میتواند در گورستان
قهرمانان ملی دفن شود .این گورستان از
جمله محل دفن کسانی است که در مبارزه
با ارتش جاپان هنگام اشغال فیلیپین در
ســالهای جنگ دوم جهانی جان خود را
از دست دادند.
روز سه شــنبه ،قضات دادگاه عالی حکم
دادند که هیــچ قانونی برای جلوگیری از
اجرای تصمیم رودریگــو دوترته ،رئیس
جمهوری کنونی فیلیپین بــرای انتقال
جنازه فردیناند مارکوس به این گورستان
وجود ندارد.
فردینانــد مارکوس در ســال  ۱۹۶۶در
حالیکه خــود را از قهرمانان مبارزه علیه
تســلط جاپانیها در خــال جنگ دوم
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استفانو پیولی به عنوان سرمربی جدید اینتر ایتالیا منصوب شد.
در نهایت سران باشــگاه اینتر جانشین فرانک دی بوئر هالندی را مشخص
کردند و استفانو پیولی سرمربی سابق التزیو را به عنوان سرمربی جدید تیم
اینتر معرفی کردند.
همچنین والتر ساموئل مدافع ارجنتینی سابق اینتر به عنوان دستیار نخست
پیولی در اینتر فعالیت خواهد کرد.
باشــگاه اینتر تایید کرد پیولی از فردا قراردادش را تا پایان جون  2018به
عنوان سرمربی اینتر آغاز خواهد کرد.

خداحافظی تونی کروس با
سال 2016

نیو همپشایر رای شان را داده اند .چهار تن آن
ها به هیالری کلینتون از حزب دموکرات رای
داده اند .دونالد ترامپ از حزب جمهوریخواه
دو رای برده اســت .یک رای به گری جانسن
نامزد سوم داده شده است .رای دهنده هشتم
ظاهرا ً به دلیل نارضایتی ،برگه رای خود را زیر
نام میت رامنی نامزد پیشین جمهوریخواهان،
به صندوق انداخته است.
پس از مبارزات انتخاباتی ســخت بیسابقه،
ایاالت متحده امریــکا در مورد رئیس جمهور
آینده این کشور تصمیم می گیرد .امکان آن
وجود دارد که هیالری کلینتون وزیر خارجه
پیشین به عنوان نخستین رئیس جمهور زن به
کاخ سفید راه یابد.
چندین نظر ســنجی در سطح کشوری نشان
مــی دهند که کلینتون نســبت بــه ترامپ
میلیاردر ،رقیب جمهوریخواه اش سه تا چهار
درصد پیشی گرفته است( .دویچه وله)

گزارش می شــود که یک «بمب اتمی»
آمریکا که در پی سقوط هواپیمای حامل
آن گم شــده بود احتماال توسط غواصی
در سواحل کانادا کشف شده است .با این
حال آن بمب حاوی مواد اتمی نبود.
شان سیمریچینســکی مشغول غواصی
برای جمع آوری خیار دریایی در نزدیکی
بریتیش کلمبیا بود که یک وسیله بزرگ
فلزی را کشــف کرد .وزارت دفاع کانادا
(دی ان دی) بــر این باور اســت که این
وسیله کشف شده می تواند همان «بمب
گم شده» یک هواپیمای ب ۳۶-آمریکایی
باشد که در سال  ۱۹۵۰در این ناحیه سقوط
کرد .دولت کانادا بــرای تایید این یافته
درحال اعزام کشتی های نیروی دریایی به
این محل در نزدیکی مجمع الجزایر هایدا
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مهاجم بارسلونا بیش از همه بازیکنان جهان
در ســال  2016گلزنی کرده است .به نقل از
مارکا ،لیونل مســی یکشــنبه هفته جاری
در دیدار بارسلونا و ســویا از هفته یازدهم
اللیگا در ورزشگاه رامون سانچس پیسخوان
درخشید .او با گلی که در اواخر نیمه نخست
وارد دروازه حریف کرد ،بازی را به تســاوی
رساند و در نیمه دوم پاس گل پیروزی بخش
را به همتیمیاش یعنی لوییس سوارس داد تا
هر دو مهاجم بارسلونا با هشت گل درصدر
برترین گلزنان اللیگا قرار بگیرند .مســی
ارجنتینی در ســال  2016بیش از همه گل
زده است .او که یکی از نامزدهای کسب توپ
طال به حساب میآید ،در سانچس پیسخوان
پنجاه و یکمین گلش را در ســال جاری به
ثبت رســاند .مهاجم ارجنتینی با پیراهن
بارسا  44گل و در تیم ملی هفت گل به ثمر
رسانده است .حتی لوییس سوارس ،صاحب

کفش طالی اروپا بــا او فاصله دارد .مهاجم
اروگوئهای با  47گل در رتبه دوم قرار دارد.
پس از او کریســتیانو رونالدو با سال  44گل
قراردارد .بعید به نظر می رسد مهاجم رئال
مادرید به رقیب همیشــگی خود برسد .بعد
از مهاجم پرتگالی گونسالو ایگواین و آنتوان
گریزمان با  35و روبرت لواندوفسکی با 34
گل قرار دارند .بیشــتر این بازیکنان شماره
 9پیراهن باشگاهیشان را بر تن دارند و به
عنوان برترین گلزنان لیگهای خود شناخته
میشــوند اما هیچ کدام عملکردی همچون
مسی نداشته است.
برترین گلزنان سال 2016
لیونل مسی 51 :گل ( 44گل بارسلونا 7 ،گل
ارجنتین)
لوییس سوارس 47 :گل ( 44گل بارسلونا3 ،
گل اروگوئه)
کریســتیانو رونالدو 44 :گل ( 33گل رئال

مادرید 11 ،گل پرتگال)
گونســالو ایگواین 35 :گل ( 29گل ناپولی و
یوونتوس 6 ،گل ارجنتین)
آنتوان گریزمان 35 :گل ( 27اتلتیکو مادرید،
 8گل فرانسه)
روبــرت لواندوفســکی 34 :گل ( 28بایرن
مونیخ 6 ،گل پولند)
زالتان ایبراهیموویچ 33 :گل ( 33گل پاری
سن ژرمن و منچستریونایتد)
ســرخیو آگوئــرو 30 :گل ( 29گل
منچسترسیتی،یک گل ارجنتین)
با توجه به جدول باال بیشترین گل ملی ()11
توسط رونالدو به ثمر رسیده و تنها جایی به
شــمار میرود که از مسی باالتر قرار گرفته
است .حضور ســه بازیکن ارجنتینی در این
فهرست قابل توجه است که بازهم عملکرد
مهاجم بارســلونا از آگوئرو و ایگواین بهتر
بوده است.

ثبت رکوردی تاریخی در  NBAتوسط
استفن کری

بعد از اعالم نتایج تســت دوباره نمونههــای دوپینگ وزنهبرداران المپیک
پکینگ  2008و لندن  ،2012مسئولیت مدیریت نتایج تستها و محرومیتها
از سوی  IOCبه فدراسیون جهانی وزنهبرداری داده شد .به نقل از Inside
 ،the gamesمهلــت  21روزه وزنهبرداران دوپینگــی برای اعتراض به
نتایج تســتها به اتمام رسیده است و از سوی  IOCپرونده بررسی دوباره
نمونههای دوپینگ وزنهبرداری المپیک پکینگ و لندن به پایان رسیدIOC .
مسئولیت مدیریت نتایج تستها را به  IWFداده است .بعد از بررسی دوباره
تستهای دوپینگ از سوی  ،IOCسه وزنهبرداری در المپیک پکینگ 2008
و هشت وزنهبردار در المپیک  2012لندن دوپینگ مثبت داشتند .با مثبت
شــدن تســت دوپینگ این وزنهبردار وزن  85کیلوگرم روس ،مدال نقره
او به کیانوش رستمی از ایران میرســد .آندره ریاکف بالروسی نیز چهره
شــاخص المپیک پکینگ  2008بود کــه در وزن  85کیلوگرم ،مدال نقره
کســب کرد IWF .پیش از این اعالم کرده بــود تا زمانی که  IOCدر حال
بررسی تستهای دوپینگ ورزشکاران است و پروسه ادامه دارد نمیتواند
هیچ فدراســیون وزنهبرداری را محروم کند .با این حال با به پایان رسیدن
ل حاضر  IWFمیتواند مدیریت محرومیتها را آغاز
بررسیهای  IOCدر حا 
کند .طبق قوانین  IWFهر کشوری که در تستهای دوباره المپیک پکینگ
و لندن سه تست مثبت داشته باشد 12 ،ماه محروم میشود.

بازیکن گلدن اســتیت وریزر توانست در
یک بازی  13پرتاب ســه امتیازی را وارد
سبد کند.
به نقــل از آس ،بامداد دیــروز نیواورالنز
پلیکانز و گلدن استیت وریزر در  NBAبه
مصاف هم رفتند که گلدن استیت توانست
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اســتفن کری در این بازی درخشید و 46
امتیاز کسب کرد 39 .امتیاز او با  13پرتاب
ســه امتیازی همراه بود .تاکنون کســی
نتوانســته بود چنین رکوردی را در NBA
به ثبت برســاند .این رکورد پیش از این به

گوایی است اما می گوید فکر نمی کند که
این بمب حاوی مواد اتمی باشد.
آقای سیمریچینســکی می گوید اوایل
اکتبر هنــگام غواصی در آب های جزیره
پیت که نزدیک مرز آالســکا با بریتیش
کلمبیاست این وسیله را پیدا کرد.
او می گوید ابتدا نمی دانست این وسیله
چیســت اما بعد یکی از دوستانش گفت:
«شاید بمب اتمی که دهه  ۵۰گم شده بود
را پیدا کردی؟».
بمب افکن ب ۳۶-آمریکا در ســال ۱۹۵۰
هنگامی که به پایــگاه هوایی کارزول در
تگــزاس می رفــت در نزدیکی بریتیش
کلمبیا ســقوط کرد .بمب افکن مشغول
انجام یک ماموریت ســری برای شــبیه
سازی حمله اتمی بود( .بی بی سی)

کوبی برایانت و دنیل مارشــال با  12پرتاب
اختصاص داشــت .کری در ایــن بازی 17
پرتاب سه امتیازی داشــت که  13پرتاب
وارد سبد شــد .جالب اینجاست او در بازی
قبل 10 ،پرتاب سه امتیازی داشت اما هیچ
یک وارد سبد نشده بود.

جهانی معرفــی میکــرد ،در انتخابات
ریاســت جمهوری به پیروزی رسید .پس
از پایان دوره اول ریاســت جمهوری در
سال  ۱۹۶۹او بار دیگر در انتخابات شرکت
کرد و برنده انتخابات شد .در سال ۱۹۷۲
در حالیکه دوره دوم ریاســت جمهوری
مارکوس به پایان میرسید ،دولت با اظهار
اینکه فیلیپین با خطر تسلط کمونیستها
مواجه اســت ،در این کشــور حکومت
نظامی و شــرایط فوقالعاده برقرار کرد
که از جمله شــامل تمدید دوره ریاست
جمهوری فردینانــد مارکوس بود .وی در
مجموع تا سال  ۱۹۸۶به مدت بیست سال
در ســمتهای رئیس جمهوری و نخست
وزیری در قــدرت بود و بــرای بیش از
نیمی از این مدت ،عمال در راس یک نظام
دیکتاتوری قرار داشت( .بی بی سی)

هسکی :لیورپول امسال
مدعی جدی قهرمانی است

مهاجم سابق لیورپول و تیم ملی انگلیس از تیم سابق خود به عنوان یکی
از شانس های قهرمانی نام برد.
به نقل از گاردین ،لیورپول توانســت با برتری پرگل برابر واتفورد به صدر
جدول لیگ برتر راه یابد تا بعد از یازده هفته از این رقابت ها ،صدرنشین
لیگ برتر باشد .قرمزها که هنوز نتوانستند قهرمانی در لیگ برتر انگلیس
را کسب کنند ،امیدوار هستند بتوانند امسال به این مهم دست یابند.
امیل هسکی درباره شــانس قهرمانی این فصل لیورپول گفت :بازیهای
لیورپول را در این فصل دیدم .باید تاکید کنم لیورپول زیباترین فوتبال را
به نمایش گذاشته است .تیم فعلی لیورپول با فصل قبل خیلی تفاوت دارد
و این تفاوت بیشــتر به نگرش بازیکنان تیم برمیگردد .لیورپول را یکی
از شــانس هاس اصلی قهرمانی لیورپول در این فصل می دانم .با این حال
تیم یورگن کلوپ باید اولویت بندی داشته باشد و اول به حضور در لیگ
قهرمانان اروپای فصل بعد فکر کند .این لیورول شــباهت زیادی با تیمی
دارد که لوییس سوارس ،دنیل اســتوریج و رحیم استرلینگ را در خط
حمله خود در اختیار داشت .سادیو مانه ،فیلیپه کوتینیو و روبرتو فیرمینو
در خط حمله باهم هماهنگ هستند .همین باعث شده است تا تیم در خط
حمله بسیار موفق باشد و گل های زیادی به ثمر برساند.

بالوتلی :با نیس به قهرمانی
در لیگ فرانسه فکر میکنم

مهاجم ایتالیایی نیس ابراز امیدواری کرد در پایان فصل بتواند قهرمانی در
لیگ فرانسه را تجربه کند.

بــه نقل از فوتبال ایتالیا ،ماریو بالوتلی بعــد از این که دوران ضعیفی در
لیورپول داشت ،مدتی بدون تیم بود تا این که به تیم نیس پیوست .او در
این تیم فرانسوی عملکرد خوبی از خود ارائه داد و اکنون در صدر جدول
لیگ فرانسه و باالتر از موناکو و پاریسن ژرمن قرار گرفته است.
بالوتی درباره حضور در نیس گفت :نیس تیم خیلی خوبی اســت .حتی
بدون مــن؛ آنهم به این خاطر که هر وقت من بــازی نکردم نیز تیم به
پیروزی رسیده اســت .از حضور در نیس خوشحالم .برای من این افتخار
اســت که پیراهن این تیم را بر تن کنم .دوست دارم روند گلزنیام را در
نیس ادامه بدهم .مطمئن باشــید توانایی قهرمانی در لیگ را داریم ولی
حفظ صدرنشینی تا هفت ه پایانی بسیار دشوار است .تا به حال یازده بازی
ی مانده است.
را برگزار کردیم .بازیهای زیادی تا پایان فصل باق 
بالوتلی ادام ه داد :تمام بازیکنان این فصل نیس ،باکیفیت و خوب هستند.
تحت تاثیر بازی الســانه پلی قرار گرفتم و فکــر میکنم که او در آینده
بازیکن بهتری شود .او مهاجم خیلی خوب و گلزنی است .همچنین با ژان
ســری نیز هماهنگی خوبی پیدا کردم .استعدادهای خیلی خوبی در تیم
ما وجود دارد .در این فصل اهداف بزرگی در ســر داریم و میخواهیم به
قهرمانی برسیم .هدفم این است که بعد از مدتی که از سطح اول فوتبال
دور بودم ،همراه با نیس بتوانم قهرمانی در لیگ فرانســه را تجربه کنم.
اکنون با تجربهتر شدم .باید تاکید کنم  60درصد آمادگی دارم و میتوانم
بهتر از این شوم .قبل از این که به لیگ فرانسه بیایم ،تصور میکردم این
لیگ آسان باشد ولی فهمیدم لیگ فرانسه یکی از سختترین لیگهای
اروپاست .البته با لیگهای همچون ایتالیا و انگلیس فاصله دارد.

