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 ۱۵هزار کارمند ،پولیس و
نیروی ارتش ترکیه از کار

اولویتهای صد روز نخست دولت ترامپ زمینلرزه در جاپان احتمال

برکنار شدند

در جدیدتریــن اقدام دولت رجب طیــب اردوغان ،رئیس
جمهــور ترکیه ۱۵ ،هزار نفر از کارمنــدان دولت ،ارتش و
پولیس این کشــور از کار برکنار شــدند ۵۰۰ .نهاد و بنگاه
خیریه نیز به اتهام همکاری با جنبش گولن تعطیل شدهاند.
با گذشــت چهار ماه از وقوع کودتــای نافرجام در ترکیه،
دولت اردوغان همچنان به بازداشت و دستگیری مخالفان
و اخراج کارمندان دولت به نام مقابله با کودتا ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز در روز سهشنبه  ۲۲نوامبر ۱۵
هزار نفر دیگر در ادارات دولتی ،ارتش و پولیس ترکیه از کار
برکنار شدند .همچنین  ۵۰۰موسسه ،بنگاه خیریه و رسانه
تعطیل شدند.
به گــزارش رســانههای دولتی ترکیه ایــن برکناریها و
توقیفها در راســتای مقابله با عوامل کودتای نافرجام ۱۵
جوالی صورت گرفته است .از آن زمان تا کنون بیش از ۱۱۰
هزار کارمند دولت اخراج و هزاران نفر نیز دستگیر شدهاند.
کسانی که اخراج یا دســتگیر شدهاند متهم به همکاری با
جنبش فتــحاهلل گولن رهبر اپوزیســیون در تبعید ترکیه
هستند .گولن از سوی اردوغان متهم به طراحی کودتای ۱۵
جوالی اســت .او که در آمریکا زندگی میکند همواره این
اتهام را رده کرده است( .دویچه وله)

سازمان ناظر حقوق بشر سوریه:

بیش از  ۱۴۰نفر در حمالت
شرق حلب کشته شدهاند

به گفته سازمان ناظر حقوق بشر سوریه ،دستکم  ۱۴۰نفر،
از جملــه  ۱۸کودک در دور جدید حمالت به شــرق حلب
کشته شدهاند.
این حمالت که از سهشنبه هفته پیش شروع شد ،چندین
شفاخانه را هدف قرار داد.
سازمان ناظر حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیاست
همچنین گفته اســت که صدها مــورد «جراحت» را ثبت
کرده اســت که عامل آنها حمالت هوایی روسیه و سوریه و
همچنین توپخانههای «نیروهای دولتی سوریه و متحدانش»
در منطقه تحت محاصره شرق حلب بوده است.
بخش غربی حلب در کنترل نیروهای دولت سوریه است.
دور جدید حمالت شرق حلب پس از یک هفته توقف از سر
گرفته شد.
البته در زمان توقف یک هفتهای ،در خطوط مقدم و حومه
حلب حمالت هوایی و نبرد زمینی در جریان بود.
این ســازمان در گزارش خود همچنین از کشته شدن ۸۷
شبهنظامی و افراد ناشناس در همین منطقه خبر داده است.
بگفته منابع پزشکی و بهداشتی در شهر حلب ،بمبارانهای
شدید هفته پیش باعث شد که فعالیت تمام درمانگاهها در
بخش شرقی این شهر که در کنترل «شورشیان» قرار دارد،
به حال تعلیق درآید.
ســازمان ملل با هشدار درباره وضعیت ساکنان شرق حلب
گفته است که با فرا رسیدن زمستان «وضعیت تیره و تاری»
در انتظار آنان خواهد بود( .بی بی سی)

خروج از پیمان شــراکت ترانس پاسیفیک و برنامــه کاری و اولویتهــای دولت ترامپ
تغییر رویکرد به بهره برداری از معادن زغال شفافتر میشــود .او در یک پیام ویدیویی
ســنگ از اولویتهای رئیس جمهوری آینده که در شــبکه یوتیوب منتشر شــد ،ارکان
سیاستهای دولت برای یک صد روز نخست
آمریکا به حساب میآیند.

صلیب سرخ آلمان:

بحران مهاجرت به پایان
نرسیده است

رودولف زایتَرس ،رئیس صلیب ســرخ
آلمان با اشــاره ادامه روند مهاجرت در
سرتاسر جهان گفت که بحران مهاجرت
هنوز به پایان نرسیده است.
زایترس روز ســه شــنبه گفت ،این که
میزان مهاجرت به آلمان در سال روان در
مقایسه با سال گذشته کمتر بوده است،
فقط به معنای یک «اســتراحت کوتاه»
اســت .او در مصاحبه با آژانس خبری
کاتولیک (کا ان ای) گفت ،تصور این که
روند مهاجرت به پایان رســیده است و
هیچ کس دیگر وطنش را ترک نمی کند،
اشتباه است.
زایتــرس در این مصاحبه بــر اهمیت
سرویس جستجوی سازمان اش که پس
از جنگ جهانی دوم تاسیس شده است،
تاکید کرد .او گفت که این ســرویس در
حــال حاضر هم بــرای آوارگانی که در
جستجوی اعضای خانواده های شان می
باشند ،سودمند اســت و تا مدت زمان
معینی «یک وسیله فوق العاده مهم باقی

می ماند».
رئیس صلیب ســرخ آلمان از فعالیت
حدود  ۴۰۰هزار کارمند رضاکار صلیب
سرخ ستایش کرد.
او گفت که آن ها مانند بسیاری دیگر از
رضاکاران خدمات غیرقابل تصوری ارائه
کرده اند .او در ایــن زمینه امدادگران
کلیسایی را مثال زد .رئیس صلیب سرخ
به همان اندازه حمالت راستگرایان (به
امدادگران رضاکار) را شرم آور خواند و
گفت« :به نظــر می آید که بخش هایی
از مردم دیگر هیچ گونه حس احترامی
نسبت به امدادگران ندارند».
زایترس از ســال  ۲۰۰۳ریاست صلیب
ســرخ آلمان را برعهده دارد .او که در
ســال آینده می خواهد این منصب را
به فرد دیگری واگــذار کند ،گفت که
جانشینش باید به اهمیت فعالیت های
رضاکاران واقف باشد و از نظر سیاسی و
اجتماعی به خوبی با بخش های مختلف
در ارتباط باشد( .دویچه وله)

مسی در آستانه به ثمر رساندن
صدمین گل بین المللی با بارسلونا

مهاجم ارجنتینی بارسلونا بزودی می تواند صدمین گل
خارجی اش را به ثبت برساند.
دیدار امشب بارســلونا مقابل سلتیک در لیگ قهرمانان
اروپا می تواند فرصت خوبی برایی لیونل مســی باشد تا
وی رکورد جدیدی را به ثبت برساند.
به گزارش موندو دپورتیوو ،لیونل مسی  29ساله طی 109
بازی که برای بارسلونا در سه تورنمنت غیر داخلی لیگ
قهرمانان اروپا ،سوپرجام اروپا و جام باشگاه های جهان
انجام داده روی هم رفته موفق به به ثمر رساندن  98گل

شده که دیدار چهارشنبه شب فرصتی بسیار خوب برای
او جهت رســیدن به صدمین گل و سه رقمی شدن عدد
مذکور است.
مســی که به طور میانگین در هر بازی آمار  0.83به ثبت
رسانده ،از بین  98گلش 90 ،گل در لیگ قهرمانان اروپا،
 3گل در ســوپر جام و  5گل دیگر در جام باشگاه های
جهان وارد دروازه رقبای بارســلونا شده اند .همچنین
گفتنی است مسی بازی رفت و در نیوکمپ مقابل سلتیک
موفق به هتریک شده بود.

دوره زمامداریاش را بیان کرده است .در این
اولویتهــا نه از احداث دیوار در مرز مکزیک
سخنی در بین اســت ،نه از اخراج مهاجران
غیرقانونی و نه از ارکان سیاســت خارجی که
ترامپ در کارزار انتخاباتی خود از آنها سخن
رانده بود .دونالد ترامپ بر آن اســت که در
نخستین گام ،پیمان شراکت ترانس پاسیفیک
را لغو کند ،بهرهبرداری از معادن زغال سنگ
را مجددا رونق بخشــد و برای ویزای سفر به
آمریکا مقررات جدیدی تعیین کند.
پیام ویدیویی دونالد ترامپ پیامی ساده است.
او در این پیــام گفته که برنامهای که در پیش
خواهد گرفت تنها یک هــدف پایه را دنبال
میکند و آن اولویت دادن به آمریکاســت.
و این مطابق با همان شــعار کارزار انتخاباتی
ترامپ است :نخست آمریکا! (دویچه وله)

لغو حبس عمری
محمد مرسی ،رئیس
جمهور پیشین مصر

محمد مرسی رئیس جمهور پیشــین مصر در دومین
پیروزی قضایــی اش در جریان یــک هفته موفق به
تجدید نظر در حکم محکمه شد .با وجود این ،در هفته
آینده محکمه یک مورد دیگر حبس عمری را بررســی
می کند.
روز سه شــنبه محکمه ای در مصر حکم حبس عمری
علیه محمد مرســی رئیس جمهور پیشــین مصر را
لغو کرد .در خالل یک هفتــه این دومین پیروزی این
سیاستمدار اخوان المسلمین است که در هفته گذشته
حکم اعدامش توسط محکمه ای لغو شده بود.
مرسی در سال  ۲۰۱۳بعد از یک سال حکومت بر مصر به
مثابه نخستین رئیس جمهور منتخب در انتخابات آزاد،
توســط کودتای نظامی برکنار و زندانی شــد .در حال
حاضر او یک دوره زندان  ۲۰ساله با کار شاقه را سپری
می کند و با دومین حکم مجازات اعدام مواجه اســت
و در برابر یک محکمــه تجدید نظر قرار دارد .پیروزی
قضایی اخیر وی به معنای آن نیســت که او به زودی
از زندان رها می شــود .مرسی متهم به ارتکاب جرایم
متعدد شــده بود .حکم اعدام او که روز سه شنبه لغو
شد ،ناشی از اتهام جاسوسی برای سازمان پیکارجوی
اسالمگرای حماس بود .وکیل مدافع او به فرانس پرس
گفت که «این حکم (اعدام) پر از نواقص قانونی بود».
محکمــه تمیز که عالی ترین محکمه در مصر اســت،
دســتور داده بود که این قضیه مورد تجدید نظر قرار
گیرد .همچنان احــکام در مورد نوزده تنی که در این
قضیه شریک اتهامات وی شمرده می شدند ،به شمول
حکم در مورد رهبر حزب اخوان المســلمین نیز مورد
تجدید نظر قرار می گیرد .دومین حکم مجازات اعدام
وی مرتبط به اتهام دزدی اسناد کشور و سپردن آن به
قطر بوده اســت که تجدید نظر آن در دوشنبه آینده
آغاز می یابد( .دویچه وله)

بایرن بدون ویدال ،روبن
و مارتینس برابر روستوف

بایرن مونیخ بدون چند بازیکن اصلی خود برابر روستوف در
لیگ قهرمانان اروپا دیدار خواهد کرد .به نقل از کیکر ،بایرن
مونیخ باید امشب در لیگ قهرمانان اروپا برابر روستوف در
روسیه به میدان برود .در این دیدار بایرنی ها چند بازیکن
اصلی خود را در اختیار نخواهند داشــت .در حالی که روز
قبل مشخص شد مانوئل نویر به دیدار با روستوف نمی رسد،
کادر پزشــکی بایرن مونیخ اعالم کرد آرین روبن ،هافبک
هالندی این تیم ،خاوی مارتینــس و آرتورو ویدال ،دیگر
بازیکنانی هســتند که نمی توانند در این دیدار برای بایرن
به میدان بروند .ســایت بایرن مونیخ بــا تایید غیبت این
بازیکنان اعالم کرد این بازیکنان در دیدار برابر روســتوف
غایب خواهند بود .همچنین کینگزلی کومان که مدتهاست
در فهرست غایبان بایرن مونیخ است ،در این دیدار حضور
نخواهد داشت .بایرن مونیخ بعد از شکست برابر دورتموند
در بوندســلیگا ،امیدوار است با برتری در این دیدار و البته
نتیجه نگرفتن اتلتیکومادرید به صدر جدول گروه برسد.

تکرار فاجعه فوکوشیما

زمینلرزهای به شــدت  ۴/۷ریشــتر،
بامداد روز سهشــنبه  ۲۲نوامبر شــمال
شرقی جاپان را لرزاند .دولت اعالم کرده
احتمال وقوع سونامی وجود دارد .هزاران
نفر از ساکنان این مناطق از هراس تکرار
فاجعه فوکوشیما در حال ترک این منطقه
هستند .پس از هشدار دولت جاپان مبنی
بر احتمال وقوع ســونامی بعد از زلزله در
سواحل شمال شرقی این کشور ،هزاران
نفر از ســاکنان این مناطق در حال ترک
منازل و شهرهایشان هستند.
زمینلرزهای به شدت  ۴/۷ریشتر ساعت
 ۵و  ۵۹دقیقه صبح سهشنبه  ۲۲نوامبر به
وقت محلی مناطق شمال شرقی جاپان را
لرزاند .این شدیدترین زلزله در جاپان پس

از سال  ۲۰۱۱اســت .تاکنون  ۱۲نفر دراثر
این زمینلرزه زخمی شــدهاند .سازمان
زمینشناســی آمریکا شدت این زلزله را
 ۹/۶ریشتر اعالم کرده است.
مقامات مسئول چهار ساعت پس از وقوع
این زمینلرزه ،هشــدار دادند که احتمال
روی دادن سونامی در شمال شرقی جاپان
افزایش یافته و به دلیل قرار داشتن پایگاه
اتمی فوکوشیما احتمال تکرار فاجعه پنج
سال پیش وجود دارد.
در اثر وقوع ســونامی در ســال  ۲۰۱۱در
همین منطقه به قدرت  ۹ریشتر ۱۸ ،هزار
نفر کشته شــدند .این سونامی باعث شد
مواد رادیواکتیو از راکتور اتمی فوکوشیما
به مناطق مجاور سرایت کند( .دویچه وله)

پاپ به کشیش ها اجازه داد
سقط جنین را ببخشند

پاپ فرانســیس اعالم کرده اســت که
کشــیش ها از این پس از حــق دایمی
بخشش کسانی که سقط جنین کرده اند
برخوردار خواهنــد بود .او این موضوع را
در پایان سال یوبیل اعالم می کند که در
طی آن به کشیش ها حق موقتی بخشش
سقط جنین اعطا کرده بود .او در نامه خود
همچنین تاکید کرد که ســقط جنین یک
«گناه فاحش» است که به زندگی یک «بی
گناه» پایان مــی دهد .کاتولیک هایی که
ســقط جنین کنند با خطر طرد فوری از
سوی کلیسا روبرو هستند .یک سخنگوی
واتیکان تایید کرد که کلیســا «به هیچ
وجه قصد اهمال» در موضع خود در مورد

سقط جنین را ندارد اما قدرت اعطا شده
به کشیش ها به معنی آن است که رافت
خداوندی می تواند همه گناهان را شامل
شود .پاپ فرانسیس در نامه خود نوشت:
«گناهی نیست که رافت خداوند شامل آن
نشود و وقتی دلی پشــیمان که خواهان
آشتی است را می یابد آن گناه را نشورد...
رافت نمی تواند فقــط پرانتزی در حیات
کلیسا باشد؛ بلکه تشکیل دهنده هستی
آن است».
در گذشــته عده معدودی از جمله اسقف
های اعظم می توانســتند به اعترافات در
مورد سقط جنین گوش کنند و عضو طرد
شده را دوباره بپذیرند( .بی بی سی)

پیروزی تیمهای صدرنشین
کنفرانس غرب در NBA

بامداد دیروز در لیگ بسکتبال ( ۹ )NBAبازی انجام شد
که در این مســابقهها لسآنجلس کلیپرز ،گلدن استیت
وریرز و سن آنتونیو اسیرز بازیهای خود را بردند.
به نقــل از  ،Foxsportدر مهمترین بازی بامداد دیروز
 ،NBAلــس آنجلس کلیپرز که صدرنشــین کنفرانس
غرب است توانســت با نتیجه  ۱۲۳بر  ۱۱۵تورنتو رپترز
را شکســت بدهد .تاثیرگذارترین بازیکنان کلیپرز در
این مســابقه بلیک گریفین و کریس پارل بودند که هر
دوی آنها  ۲۶امتیازآوری داشتند .دی آندره جردن نیز
با کســب  ۱۷امتیاز و انجام  ۱۵ریباند به پیروزی کلیپرز
کمک کرد .گلدن اســتیت وریرز تیم رده دوم کنفرانس

غرب نیز با نتیجه  ۱۲۰بر  ۸۳ایندیانا پیسرز را از پیش رو
برداشت .استفن کری ،ستاره گلدن استیت در این بازی
 ۲۲امتیازآوری ۶ ،ریباند و  ۶پاس منجر به گل داشــت.
کوین دورانت نیز عملکرد خوبی داشت و  ۱۴امتیاز آورد.
سن آنتونیو اســپرز که تیم رده سومی کنفرانس غرب
اســت نیز با نتیجه نزدیک  ۹۶بر  ۹۱داالس موریکس را
از پیش رو برداشت.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
میلواکی باکس  – ۹۳اورالندو مجیک ۸۹
بوستون سلتیکس  – ۹۹مینهسوتا تیمبرولوز ۹۳
هیوستون راکتس  – ۹۹دیترویت پیستونز ۹۶

بوسکتس :دوست دارم
رکورد ژاوی را بشکنم

دشان درهای تیم ملی را برای بنزما
باز کرد

ســرمربی تیم ملی فرانســه قصد ندارد برای همیشه
مهاجم رئال مادرید را از تیم ملی کنار بگذارد.
به نقل از آس ،دیدیه دشان از حضور کریم بنزما در آینده
در تیم ملی فرانســه خبر داد .سرمربی فرانسوی که به
برنامه  Football showشــبکه بین اسپورت فرانسه
دعوت شده بود ،درباره مهاجم فرانسوی صحبت کرد.
بنزما به علت دست داشتن در یک پرونده اخاذی از متیو

والبوئنا (ملی پوش پیشــین فرانسه) از اکتبر سال 2015
به تیم ملی دعوت نشده است .دشان در این رابطه اظهار
کرد :بنزما برای تیم ملی مهم است اما اتفاقاتی رخ داده
اســت .زمانی که تصمیم گرفتم او را به تیم ملی دعوت
نکنم ،بهترین تصمیم را برای تیم گرفتم.
سرمربی تیم ملی در پایان گفت :این شرایط دائمی نیست
و به معنای نبود همیشگی بنزما در تیم ملی نخواهد بود.

محرومیت  6وزنهبردار المپیک لندن
از سوی  IOCتایید رسمی شد

 IOCمحرومیت  6وزنهبردار بازیهای المپیک لندن را به
صورت رسمی تایید کرد که در بین آنها نام ایلیا ایلین نیز
به چشم میخورد .به نقل از  ،Inside the gamesکمیته
بینالمللی المپیک تایید کرد این  6وزنهبردار از مدالهای
المپیک خود محروم می شــوند .چهار وزنه بردار از این
شش نفر در وزن  94کیلوگرم بودند .بنابراین فردی که در
این وزن نهم شده بود ،مدال برتر این مسابقات را دریافت

خواهد کرد .اسامی تمامی این وزنهبرداران پیش از این از
سوی  IWFاعالم شــده بود که  IOCاین محرومیتها
را به صورت رســمی تایید کرد .اکساندر ایوانف ،آتولی
سریکو ،توماس زیلینسکی ،اندره دمانف ،الماس اوتستف
و ایلیا ایلین 6 ،وزنه بردار محروم هستند .با محروم شدن
ایلیا ایلین ،سعید محمدپور از ایران که پنجم شده بود،
مدال طال دریافت میکند.

هافبک کنونی بارسلونا دوست دارد رکورد همتیمی سابقش
که اکنون در فوتبال قطر فعالیت میکند را بشکند.
به نقل از آس ،ســرخیو بوســکتس در دیدار برابر ماالگا
چهارصدمین بازیاش را برای بارسلونا انجام داد.
این هافبک اســپانیایی در اینباره گفت :امیدوارم بتوانم
رکــورد ژاوی هرناندس ( ۷۰۰بازی) را بشــکنم .باید برای
فوتبال زندگی کنید .باید شــانس داشته باشید که آسیب
نبینید .این موضوع و اعتماد ســرمربیان باعث میشــود
همیشه در میدان حضور داشته باشید.
بوسکتس درباره تمدید قرارداد با باشگاه اظهار کرد :همیشه
از همه لحاظ به باشگاه اعتماد دارم .میخواهم تا جایی که
بدنم اجازه میدهد ،به رقابت و بازی کردن ادامه بدهم.
هافبک بارســلونا در مــورد بازی مــورد عالقهاش گفت:
نخستین بازیام برابر راسینگ سانتاندر با وجود تساوی نیز
برایم خاص بود .آن زمان  ۲۰سال داشتم و سرمربی روز قبل
از بازی به من گفته بود بازی خواهم کرد .کمی استرس برای
این بازی داشتم .بوسکتس درباره ژاوی و آندرس اینیستا
نیز گفت :از این دو بازیکن خیلی چیزها یاد گرفتم .تنها با
یک نگاه متوجه خواستههای همدیگر میشدیم.

حمایت تمام قد فرناندو
تورس از سیمئونه

مهاجم اتلتیکو مادرید به حمایت و ســتایش از سرمربی
ارجنتینی تیمش پرداخت و از توانایی های سیمئونه سخن
به میــان آورد .به نقل از  ،elsportدیگو ســیمئونه یکی
از بهترین مربیان جهان به شــمار می آید .او چند ســالی
اســت که در اتلتیکو مادرید مربیگری می کند و توانسته
این تیم را به یکی از مدعیــان قهرمانی در لیگ قهرمانان
اروپا و اللیگا تبدیل کند .با وجود آنکه سیمئونه در دوران
حضــورش روی نیمکت اتلتیکومادرید ،این تیم را به تیمی
ترســناک و مدعی تبدیل کرده اســت اما تیم این مربی
ارجنتینی در فصل جاری عملکرد خوبی از خود نشان نداده
اســت .شکست ســه بر صفر برابر رئال مادرید آن هم در
ویسنته کالدرون باعث شده تا بسیاری به انتقاد از سیمئونه
بپردازند و از شرایط بد تیم او سخن به میان بیاورند.

آلوس :رفتن مسی به لیگ انگلیس
شایعه است

مدافع یوونتوس معتقد اســت لیونل مسی به هیچ وجه
راهی لیگ برتر انگلیس نخواهد شد.
به نقل از آس ،چند روز پیش رسانههای جهان به حضور
لیونل مسی در فوتبال انگلیس اشاره کردند .دنی آلوس
در نشست خبری پیش از بازی یوونتوس و سویا در لیگ
قهرمانان اروپا در این باره صحبت کرد و گفت :مسی در
جایی که هست ،به فوتبالش ادامه خواهد داد .او بهترین

بازیکنی است که تا به حال دیدم .با او توانستم سازگاری
پیدا کنم .مدافع یوونتوس درباره جدایی احتمالی مسی
از بارسلونا اظهار کرد :نمیدانم .جواب این سوال را باید از
مسی بپرسید .او درباره آینده زندگیاش تصمیم میگیرد
اما به نظرم به تیم دیگری نخواهد رفت .بهترین بازیکن
جهان در بارسلونا به فوتبال خود ادامه خواهد داد و رفتن
او به لیگ انگلیس شایعه است.

جریمه حداقل  40هزار یورویی در
انتظار قهرمان شطرنج جهان

قهرمان شطرنج جهان به دلیل ترک کنفرانس مطبوعاتی
در آستانه جریمه  10درصدی جایزهاش قرار گرفت.
ســرگئی کاریاکین روس در هشــتمین بازی شطرنج
قهرمانی جهان در سال  2016موفق شد مگنوس کارلسن
مدافع عنوان قهرمانی را شکست دهد و بعد از  7تساوی
موفق شد اولین پیروزی این مسابقهها را به نام خود ثبت
کند .کارلسن ناروژی که از شکست برابر این شطرنجباز
ناراحت و عصبانی شــده بود ،کنفرانس مطبوعاتی بعد
از بازی را زودتر ترک کــرد و با هیچ یک از خبرنگاران
حاضر به مصاحبه نشد .کارلســن زودتر از حریف خود
کاریاکین به کنفرانــس مطبوعاتی رفــت اما به دلیل
خستگی و عصبانیت منتظر حضور رسانهها نشد و مکان

کنفرانس را ترک کرد .صحبتهای مشاور رسانهای این
شطرنجباز و همچنین مسئوالن فیده نیز کارساز نشد و او
خیلی زود از محل برگزاری مسابقه خارج شد .بر اساس
قوانین فدراسیون جهانی شطرنج ،هر شطرنجبازی که در
کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی حاضر نشود 10 ،درصد از
جایزهی نهایی خود را از دســت میدهد .به همین دلیل
به نظر میرسد کارلسن قهرمان جهان نیز با این جریمه
روبهرو شود و جایزه نهایی او کاهش یابد .کل مبلغ جایزه
این مسابقهها حداقل یک میلیون یورو است که نفر اول
 60درصد و نفر دوم  40درصد این مبلغ را دریافت میکند
که کارلسن در صورت قهرمانی  60هزار یورو و در صورت
نایب قهرمانی  40هزار یورو جریمه میشود.

