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آتش بس حلب شکسته شد

منطقه تحت تسلط شورشیان در شرق حلب
هدف آتشباری سنگین نیروهای دولتی قرار
گرفته است .براساس برخی گزارشها ،ایران
شرایط جدیدی را برای اجرای توافق آتشبس
عنوان کرده است.
روز چهارشــنبه ،ســاعاتی پــس از اعالم
آتشبس به منظور تخلیــه نیروهای مخالف
دولت و غیرنظامیــان از منطقه تحت تصرف
مخالفــان و پایان دادن به جنگ در شــرق

حلب ،گزارشهای خبری حاکی از آن اســت
که منطقه تحت تصرف شورشــیان زیر آتش
ســنگین نیروهای دولتی و متحدان آنها قرار
گرفته است.
این آتشباری از ساعات پیش از ظهر به وقت
محلی آغاز شد و به گزارش شاهدان عینی ،با
شدتی کم سابقه ادامه دارد و تا کنون دست
کم چهل نفر را زخمی کرده است.
پیش از آغــاز این حمالت ،دولت ســوریه

داعش مسئولیت
سوءقصد به کلیسای
قبطی در قاهره را
برعهده گرفت

وزارت داخله مصــر گروه ممنوعه اخوان المســلمین
را مسئول ســوءقصد به کلیســایی در قاهره دانسته
بود .اخوان المســلمین این اتهام را رد کرد .حال گروه
تروریســتی «دولت اسالمی» مســئولیت این حمله را
برعهده گرفته است.
گروه تروریســتی داعش از طریق سایت «اعماق» که به
این جریان نزدیک اســت ،اعالم کرد که یکی از اعضای
داعش عامل سوءقصد انتحاری اخیر به کلیسای قبطی
در قاهره بوده است.
در اعالمیه داعش در این باره آمده است که «کافران باید
بدانند که جنگ [علیه آنان] ادامه خواهد یافت».
ســایت «اعماق» نام سوءقصدکننده انتحاری را نیز ذکر
کرده اســت اما این متفاوت از نامی اســت که وزارت
داخله مصر به عنوان عامل ترور اعالم کرده بود .داعش
در شــبکههای اجتماعی نیز بیانیــهای را در ارتباط با
مســئولیتش در مورد بمبگذاری در کلیسای قبطی در
قاهره منتشر کرد.
در انفجاری که روز یکشــنبه در یکی از کلیســاهای
قبطیها در قاهره روی داد ۲۵ ،نفر کشــته و دهها نفر
زخمی شده بودند .مقامات مصری در این رابطه از انفجار
محمولهای منفجره به وزن  ۱۲کیلوگرم در بخش جانبی
کلیسا سخن گفتند( .دویچه وله)

بــه چندیــن دســتگاه بس که براســاس
توافق آتشبس بین دو طــرف ،برای انتقال
شــبهنظامیان مخالــف و غیرنظامیــان در
مسیرهای منتهی به شــرق حلب در انتظار
بودند دستور بازگشت داد.
توافق آتشبس اعالم شــده در حلب شامگاه
دوشنبه شــب در نتیجه مذاکره بین مقامات
روسیه و ترکیه به دســت آمده بود و انتظار
میرفت به جنگ حلب خاتمه دهد و از تلفات
و خسارات بیشتر جلوگیری کند.
تلویزیون المنار ،وابســته به گروه حزباهلل
لبنان ،گزارش کرده که نیروهای دولتی جنگ
علیه افراد مســلح در شــرق حلب را از سر
گرفتهاند و وزارت دفاع روســیه در بیانیهای
گفته است که نیروهای مخالف دولت سوریه
«در ســاعات بامداد درگیری را آغاز کردند»
و هدف از آن ،عبور از خط محاصره نیروهای
دولتی بوده است.
در حالیکه طبق توافق آتشبس ،قرار بود این
افراد به شکلی مســالمتآمیز از حلب خارج
شوند ،این گزارش مشخص نمیکند که انگیزه
آنان از حمله به خط محاصره نیروهای دولتی
چه بوده است( .بی بی سی)

احداث دیوار در برابر
پناهجویان در کاله
به پایان رسید

سرک شهر ســاحلی کاله به سوی تنگه
«دوور» مسدود شده است .هر که بخواهد
از کاله به صورت غیــر قانونی به بریتانیا
برود دیگر راه مخفی نخواهد یافت .با این
هم یک شهردار علیه این دیوار شکایت
قانونی کرده است .در شهر کاله واقع در
شمال فرانسه یک دیوار برپا شده است تا
از باال شدن پناهجویان در موترهای الری
جلوگیری کند .این دیوار کانکریتی یک
کیلومتر درازی و چند متر بلندی دارد و با
کمره های ویدیوئی مخفی تجهیز گردیده
است تا فرار مهاجران غیرقانونی به جزایر
بریتانیایی جلوگیری کند .از آنجایی که در
هر دو طرف دیوار کانکریتی ساخته شده
است ،باال شدن از آن مشکل است.

بریتانیای کبیر احــداث این دیوار را با
هزینه  ۲،۷میلیون یورو در ماه سپتمبر
آغاز کرد .فعاالن حقوق بشــر از این
پروژه انتقاد نموده اند .خانم ناتاشــه
بوشارت ،شهردار کاله در یک اقدام بی
نتیجه در برابر محکمه اداری کوشید تا
ساختمان این دیوار را متوقف گرداند.
از سال ها به اینسو در بحران مهاجرت
در اروپــا ،کاله یک نام بر ســر زبان
هاست .در ماه نومبر می بایست آخرین
پناهجویان اردوگاه مشهور به «جنگل»
را ترک گویند که در این شهر واقع در
ساحل کانال مانش قرار دارد .آن ها به
سایر شهرهای فرانسه نقل مکان داده
شدند( .دویچه وله)

افتتاح استادیوم ورزشی در
والیت لوگر

اســتادیوم ورزشــی والیت لوگر که با کمک ایاالت
متحده امریکا از طریق برنامه تقدیر از اجراآت خوب
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ساخته شده است ،از
سوی ســامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر
افتتاح گردید .سالمت عظیمی ،وزیرمبارزه علیه مواد
مخدر گفت :تحقیقات نشان داده که یکی از دالیل رو
آوردن جوانان به مواد مخدر نبود امکانات ورزشی الزم
و بیکاری اســت و این پروژه بخاطر بازی های سالم و
ورزش برای جوانان ساخته شده است تا با روی آوردن
به ورزش به مواد مخدر نه بگویند.
وزیرمبارزه علیه مواد مخدر افزود :جای خوشی است
که والیت لوگر از جمعله والیاتی اســت که کشــت
کوکنار در آن صفر میباشــد و ما آرزو داریم که برای
همیشــه صفر بماند و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
تا حال  12پروژه عام المنفعه را به ارزش هفت میلیون
دالر بخاطر صفر بودن این والیت از طریق برنامه تقدیر
از اجراآت خوب به راه انداخته که اســتدیوم ورزشی

لوگر یکی از آنها می باشد.
محمد حلیم فدایی ،والی لوگر ضمن سپاســگذاری از
رهبری وزارت مبــارزه علیه مواد مخدر ،بخاطر اعمار
این استادیوم و سفر مقام رهبری وزارت به لوگر ،گفت:
در کنار تمام انواع فســاد کشت و استفاه مواد مخدر
هم یک نوع فساد است و عامل قتل ،جنگ و هزاران
جنایت دیگر میشود .انجنیر عبدالنادر واحدی ،رییس
مبارزه علیه مواد مخدر والیت لوگر هدف از اعمار این
پروژه را تشــویق جوانان به ورزش و ایجاد زمینه کار
برای  7200تن کارگرهای ماهر و غیر ماهر عنوان نمود.
قابل یادآوری است که در محفل فتتاحیه ای ورزشگاه
ســامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر ،محمد
حلیم فدایی والی والیت لوگر ،اکبر استانکزی نماینده
مردم لوگر در شــورای ملی ،رییــس و نماینده گان
شــورای والیتی لوگر ،هییت همراه وزیرمبارزه علیه
مواد مخدر ،متنفذین و ورزشکاران والیت لوگر حضور
داشتند( .ودصعم)

رئیس جمهوری
فیلیپین گفت که در
کشتن جنایتکاران
دست داشته است

رودریگو دوترته ،رئیس جمهوری فیلیپین گفته در کشتن
تبهکاران دست داشته است اما مقامات دولتی این ادعا را
مورد تردید قرار دادهاند .آقای دوترته که از ســختگیری
علیه قانون شــکنان و قاچاقچیان و فروشــندگان مواد
مخدر حمایت میکند ،گفته اســت که هنگام تصدی سمت
شهرداری یکی از شهرهای این کشور با اقدامات گروههایی
که برای کشــتن تبهکاران تشکیل شده بود ارتباط داشته
است .رودریگو دوترته در ماه می سال جاری به این سمت
انتخاب شد و بخشی از برنامه انتخاباتی او به مبارزه با فساد
و جرایم اختصاص داشــت .وی گفته بود که از کشته شدن
مجرمان توسط نیروهای پولیس حمایت میکند.
گفته میشــود کــه از زمان آغاز ریاســت جمهوری او تا
کنون ،بیش از شش هزار نفر در جریان درگیری پلیس با با
قاچاقچیان و گروههای جنایت سازمان یافته کشته شدهاند.
نحــوه برخورد دولت او با مجرمان باعــث انتقاد گروههای
حقوق بشر شده که اقدامات فراقانونی را حتی در مبارزه با
جرایم قانون شکنی دولتی و مردود دانستهاند.
در پــی اظهارات آقای دوترته ،وزیــر عدلیه فیلیپن گفت
کــه رئیس جمهوری غالبا در مورد ارتباط خود با کشــتن
تبهکاران مبالغه میکند تا «هشــداری برای قانونشکنان
باشد ».او گفته است که احتماال رئیس جمهوری به گونهای
استعاری از «دست داشتن در کشتن تبهکاران» سخن گفته
و ارتباطی واقعی وجود نداشته است( .بی بی سی)

ترامپ ،فرماندار پیشین
تگزاس را برای وزارت
انرژی انتخاب کرد

دونالد ترامپ ،رئیس جمهــور منتخب آمریکا ،ریک پری،
فرماندار پیشــین تگزاس را برای وزارت انرژی کابینهاش
معرفــی کرد .در بیانیــه تیم انتقالی آقــای ترامپ ،وزیر
پیشنهادی او «سیاسمتدار حامی تجارت» معرفی شده که
در کارنامه خود موفق به «اشــتغالزایی» و «کاهش قیمت
انرژی» شــده اســت .آقای پری روابط نزدیکی با دست
اندرکاران صنعت نفت تگزاس دارد .او در ســال  ۲۰۱۱برای
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا نامزدشد اما نتوانست
در رقابتهــای درون حزبی جمهوریخواهــان در مقابل
میت رامنی پیروز شود .انحالل وزارت انرژی از برنامههای
انتخاباتی او بود .ریک پری برای انتخابات ریاست جمهوری
امســال نیز اعالم آمادگی کرد کــه در همان مراحل اولیه
کنار کشید .آقای پری در نخستین مناظره مقدماتی حزب
جمهوریخواهان گفت که کنگره باید مانع از لغو تحریمهای
ایران شــود چون «این پول به دست حکومتی میرسد که
آن را در راه تروریسم خرج میکند ».او که ایران را خطری
برای موجودیت اسرائیل میداند ،از منتقدان روند مذاکرات
هستهای دولت باراک اوباما با ایران بود( .بی بی سی)

زیدان :هیچ بازیکنی
در مادرید نمیتواند به
موفقیتهای رونالدو برسد

ســرمربی رئال مادرید معتقد است هیچ بازیکنی در آینده
نیز در رئال مادرید نخواهد توانست به موفقیتهای مهاجم
پرتگالی برسد.
به نقل از آس ،رئال مادرید در دیدار نیمه نهایی جام جهانی
باشگاهها پنجشنبه برابر آمهریکا قرار میگیرد.
زینالدین زیدان در نشســت خبری پیش از بازی گفت :از
اهمیت این رقابتها آگاهیم .میخواهیم پیروز شویم .اکنون
در شــرایط خوبی قرار داریم .پس از سفر طوالنی خسته
شــدیم اما به مرور بهتر شــدیم .آماده این بازی هستیم.
هواداران جاپانی استقبال خیلی خوبی از ما داشتند.
سرمربی رئال مادرید افزود :از حریف شناخت داریم .برای
شــناخت یک تیم و بازیکنان به چند ماه نیاز نداریم .سه
روز دربــاره این تیم صحبت کردیم و در روز بازی اطالعات
بیشتری کسب خواهیم کرد .میخواهیم بازی خیلی خوبی
به نمایش بگذاریم .باید تمام تالش خود را به کار بگیریم تا به
فینال برسیم .این سرمربی فرانسوی در ادامه درباره کسب
چهارمین توپ طــای رونالدو اظهار کرد :هیچ بازیکنی در
مادرید نمی تواند به چنین افتخاری دست یابد .اگر رونالدو
را بهترین بازیکن تاریخ مادرید بنامیم مبالغهآمیز نیست.
معتقدم میتواند دوباره این جایزه را کسب کند.

صعود نماینده جاپان به
فینال جام جهانی باشگاهها

برد صدرنشینان کنفرانس غرب و شرق
در لیگ NBA

بامداد دیروز در لیگ بسکتبال  NBAشش بازی انجام
شــد .گلدن اســتیت وریرز و کلیولند کاوالیرز در این
بازیها به پیروزی دست یافتند.
به نقل از  ،Foxsportsبامداد دیروز گلدن استیت وریرز
صدرنشین کنفرانس غرب توانست با نتیجه  113بر 109
نیواورالنز پلیکانز را شکست داد.
در این مســابقه دریموند گرین پانزدهمین تریپل دابل
خود را انجام داد .او  12امتیازآوری 12 ،ریباند و  10پاس
منجر به گل نیز داشــت ،در بازی حساس دیگر کلیولند

کاوالیرز با نتیجه  103بر  86ممفیس گریزلیز را شکست
داد.
در این مســابقه کوین الو  29امتیاز و لبرون جیمز 23
امتیاز کســب کردند .این پنجمین برد پیاپی کاوالیرز در
این فصل بود .ایرویینگ در این بازی شرکت نداشت.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
مینهسوتا تیمبرولوز  – 99شیکاگو بولز 94
فنیکس سانز  – 113نیویورک نیکلس 111
اورالند مجیک  – 131آتالنتا هاکس 120

نماینده جاپان با پیروزی قاطعی که برابر اتلتیکو ناسیونال
کلمبیا به دست آورد به فینال جام جهانی باشگاهها راه پیدا
کرد .در جام جهانی باشگاهها که در جاپان در حال برگزاری
اســت ،دو دیدار برگزار شد .در نیمه نهایی دو تیم کاشیما
آنتلرز و اتلتیکو ناســیونال کلمبیا به مصاف هم رفتند که
این دیدار در نهایت با پیروزی  ۳به سر صفر نماینده جاپان
به پایان رســید .کاشــیما آنتلرز به این پیروزی ،به فینال
صعود کرد .این تیم باید در فینــال به مصاف برنده دیدار
کلوب آمهریکا مکزیک و رئــال مادرید برود که این دیدار
امروز برگزار خواهد شــد اما در دیگر دیدار برگزار شده دو
تیم چونبوک موتورز کوریای جنوبی و ماملودی سن داونز
آفریقای جنوبی به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی
چهار بر یک نماینده آسیا به پایان رسید.

اعالم اولین پنالتی با ویدئو
چک در جام جهانی باشگاهها

اولین پنالتی از طریق ویدئو چک در دیدار نیمه نهایی جام
جهانی باشگاه ها گرفته شد.
به نقل از آس ،در دیدار نیمه نهایی جام جهانی باشــگاه ها
بین دو تیم کاشیما آنتلرز و اتلتیکو ناسیونال ،اولین پنالتی
از طریق ویدئو چک اعالم شد.
این خطا هنگام ضربه آزاد اتفاق افتاد .ویکتور کاسای (داور
بازی) هنگام زده شــدن ضربــه آزاد ،متوجه خطای بررو
(بازیکن تیم ناسیونال) روی نیشی نشد و بازی ادامه یافت.
 ۴۴ثانیه بعد زمانی که توپ به بیرون رفت ،مســئول ویدئو
چک از این فرصت استفاده کرد و کاسای را از این خطا آگاه
کرد .پس از لحظاتی داور هنگری ســوت زد و پنالتی اعالم
کرد .دوی ،بازیکن کاشــیما پشت این ضربه ایستاد و آن را
به گل تبدیل کرد.

آمریکا ارسال مهمات
به عربستان سعودی را
متوقف کرد

آمریکا در اقدامی کمســابقه ارســال
مهمات به عربستان ســعودی را متوقف
کرد .عربستان سعودی یکی از همپیمانان
ایاالت متحده در منطقه محسوب میشود.
علت این اقدام شیوه و عملکرد عربستان
در درگیریهای یمن است.
ایاالت متحده آمریکا روز سهشنبه ارسال
مهمات به عربستان ســعودی را متوقف
کرد .یــک مقام بلندپایــه دولت آمریکا
از شــیوه و عملکرد نظامی عربستان در
جنگ و درگیریهای یمن انتقاد کرد و از
باال بودن شمار قربانیان غیرنظامی بر اثر
عملیات عربستان سعودی سخن گفت.
این مقام بلندپایه که نخواست نامش فاش
شــود ،در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه
تصریح کرد که همکاری نظامی آمریکا با
عربستان سعودی به معنای «چک سفید»

نیست .به گفتهی او آمریکا «نگرانیهای
جدی از کاستیهایی دارد که در عملیات و
حمالت هوایی در یمن به رهبری عربستان
سعودی مشاهده میشود».
مقامات ریاض تا کنون به این اقدام که از
سوی دولت باراک اوباما اتخاذ شده است،
نشان ندادهاند.
جنرال احمد عصیری ،ســخنگوی ائتالف
نظامی عربستان ســعودی در این ارتباط
تنها گفــت« :ما به اظهاراتی که به صورت
گمنام مطرح میشوند ،پاسخ نمیدهیم».
به نوشته ســایت «اشپیگل آنالین» دلیل
توقف ارسال مهمات به عربستان سعودی
ظاهرا حملهی هوایی ائتــاف نظامی به
رهبری عربستان به مراسم سوگواری در
صنعا در ماه اکتبر بــوده که بیش از ۱۴۰
کشته به جای گذاشته بود( .دویچه وله)

کاخ سفید :تولید کشتی با سوخت
هستهای نافی برجام نیست

مقامات دولت آمریکا میگویند دســتور
روحانی برای توســعه فناوری و ارتقای
توان نیروی دریایی این کشور با سوخت
هســتهای ،ناقض توافق اتمی سال ۲۰۱۵
نیست.
سهشنبه جاش ارنســت ،سخنگوی کاخ
ســفید در واکنش به نامههای روحانی به
ظریف و صالحی ،ساخت کشتی با سوخت
هســتهای را منافی توافق اتمی ندانست.
او گفت ایــن توافق بــرای جلوگیری از
دستیابی ایران به سالح هستهای بوده و
تولید چنین کشــتیهایی به معنای نقض
آن نیست.

یکی از مسئوالن بلندپایه دولت اوباما نیز
به شــرط محفوظ ماندن نامش ،به رویترز
گفته است که اعالم ایران منافاتی با برنامه
جامع اقدام مشترک ندارد.
همزمان ،جان کربی ،ســخنگوی وزارت
خارجــه آمریکا عنوان کــرد که فناوری
هستهای دریایی به سالهای زیادی زمان
و تعهدات بسیار باالی هر کشور نیاز دارد.
این در حالی اســت که دســتور روحانی
در راســتای تولید سوخت هستهای برای
پیشــرانهای دریایی ،واکنشی به اقدام
آمریکا در تمدید تحریمهای داماتو عنوان
شده است( .دویچه وله)

رونالدو درباره همبازی شدن
با مسی گفت

مهاجم رئال مادرید همبازی شــدن با مهاجم بارسلونا را
اتفاقی جذاب عنوان کرد.
بــه نقل از مارکا ،کریســتیانو رونالدو پــس از دریافت
چهارمین توپ طال در مصاحبهای درباره همبازی شدن با
لیونل مسی ،رقیبش صحبت کرد.
مهاجم رئال مادریــد در اینباره گفت :تصور این موضوع
سخت اســت .به نظرم همبازی بودن من و مسی جذاب
میشــد .فکر میکنم که بازیکنان بزرگ باید در یک تیم
بازی کنند .اگر من و مســی در یک تیم بازی میکردیم،

توپهای طالی بیشــتری به دست میآوردم اما او هم در
فاصله نزدیکی با من قرار داشــت .همه میدانند مسی
بازیکن خیلی بزرگی است و پنج توپ طال دارد.
رونالدو در پایان اظهار کرد :دوباره برای کســب توپ طال
ت خواهم بود.
تالش خواهم کرد .مثل همیشــه در رقاب 
اکنون هدفم فتح جام جهانی باشگاههاست .این جام ،مهم
است .باشــگاه خواهان به دست آوردن این عنوان است.
فتح اللیگا ،لیگ قهرمانان و کوپا دلری نیز در این فصل
ممکن است .میخواهم همه عناوین را فتح کنم.

پیشنهاد نجومی باشگاه چینی به اسکار

باشگاه شانگهای چین برای جذب ستاره برازیلی چلسی
حاضر است  ۵۲میلیون پوند پرداخت کند.
به نقل از دیلی میل ،یکی از بازیکنانی که احتمال جدایی
او از چلسی بســیار زیاد است اسکار ستاره برازیلی این
تیم اســت .اسکار در تیم آنتونیو کونته جایی در ترکیب
اصلی ندارد و به ندرت فرصت بازی به او می رســد این
درحالی است که او در دوران مورینیو از بازیکنان اصلی

چلســی بود .با وجود آنکه خبرهای زیادی درباره عالقه
باشــگاه اینتر به جذب اســکار به گوش می رسد اما به
احتمال زیاد رقم وسوســه انگیز باشگاه چینی مسیر او
را عوض کند .روزنامــه دیلی میل انگلیس اعالم کرد که
باشگاه شانگهای چین حاضر است برای جذب اسکار ۵۲
میلیون پوند پرداخت کند .هدایت این باشگاه چینی را
ویاش بواش برعهده دارد.

پینگپنگ باز  ۱۹ساله چیلیایی ورزشکار
برتر ماه نوامبر شد

«ماتیــاس نیکالس پینــو» ،پینگ پنگ باز  ۱۹ســاله
چیلیایی ،جایزه ماه نوامبر کمیته بین المللی پارالمپیک
را برد .به نقل از ســایت کمیته ملــی پارالمپیک ،این
ورزشــکار در کاپ چیلی چهار مدال برد و در کاپ تانگو
جونیور هم با کســب مدال به کار خود پایان داد .وی با
اختصاص  ۷۲درصد از آرا موفق شــد باالتر از اسکیباز

هالندی به نام «کریس ووس» به عنوان برترین ورزشکار
ماه دست پیدا کند .این ورزشکار فقط  ۱۱درصد از آرا را
به خود اختصاص داد.
ســاره جوانمردی و ســیامند رحمان هم به ترتیب در
ماه سپتمبر عنوان برترین ورزشــکار زن ماه و برترین
ورزشکار مرد ماه را از آن خود کرده بودند.

