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ائتالف به رهبری عربستان حمله
به مواضع حوثیها را از سر گرفت

ساعاتی پس از به پایان رسیدن آتشبس سه
روزه در یمــن ،جنگندههای ائتالف به رهبری
عربســتان حمالت هوایی به اطــراف صنعا،
پایتخت را بار دیگر از سرگرفتند.
این حمالت مواضع شورشیان شیعه حوثی را

تنش دیپلماتیک در روابط
روسیه و بریتانیا

زمان آتش بس ،خواستار تمدید آن برای سه
روز دیگر شده بود.
اما وزیر امور خارجه یمن گفت که تمدید این
آتش بس به دلیل آن که حوثیها به آن پایبند
نیستند»،بی فایده» است.
این ششمین آتش بسی بود که از زمان مداخله
نیروهای ائتالف به رهبری عربستان در جنگ
یمن در این کشور برقرار می شود.
نیروهای وفــادار به عبدربــه منصور هادی،
رئیــس جمهوری یمن کــه از حمایت ائتالف
تحت رهبری عربســتان برخوردار است در
یمن با شورشــیان حوثی که مــورد حمایت
ایران هســتند و کنترل پایتخت ،صنعا ،را در
دست دارند میجنگند .ســازمان ملل متحد
هدف قرار داده است.
برآورد می کند که در جنگ یمن حدود هفت
این آتش بس به سازمان ملل اجازه داد تا غذا هزار نفر کشــته و بیش از  ۳۵هزار نفر زخمی
و ســایر کمکها را به مناطق دور از دسترس ،شده باشند .این جنگ همچنین باعث آوارگی
ارسال کنند.
حداقل ســه میلیون نفر از مارچ سال گذشته
نماینده سازمان ملل در امور یمن قبل از اتمام تاکنون شده است( .بی بی سی)

ترامپ زنان را تهدید
به اقامه دعوا می کند

دو هفته پیش از انتخابات ریاســت جمهوری در ایاالت
متحده امریکا ،دونالد ترامپ در نظر ســنجی ها عقب
رقیب اش کلینتون قــرار دارد .این برای ترامپ دلیل
کافی است تا به هرسو حمله ور شود.
دونالد ترامپ ،نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایاالت
متحده امریکا می خواهد بعد از انتخابات هشتم نوامبر،
علیه همه زنانی اقامه دعوا کند که علیه او اتهامات آزار
جنسی وارد کرده اند.
این نامــزد جمهــوری خواهان در گتیزبــرگ ایالت
پنســلوانیا گفت که همه این زنان دروغ گفته اند تا به
مبارزات انتخاباتی او زیان برســانند .این مرد  70ساله
در آن جا یک برنامه  100روزه را ارایه کرد که در صورت
پیروزی اش در انتخابات آن را عملی خواهد کرد.
در سلسله اتهامات ،حاال یازدهمین زن ترامپ را متهم
کرده است که بر او دست درازی کرده است
 .جسیکا دراک ،بازی گر پورنو در یک کنفرانس خبری
در الس انجلس گفت که قضیه ده سال پیش در حاشیه
مسابقات گولف در جهیل تاهو رخ داده است که ترامپ
فقط یک لباس خواب به تن داشــته اســت و او و دو
همرای زن دیگرش را با دســت انداختن کوشش کرده
که به اتاقش در هوتل بکشــاند و او را بدون رضایتش
بوسیده است.
او افزود که بعدتر ترامپ و یک مرد دیگر به او از طریق
تلفون پیشنهاد پرداخت  10هزار دالر کرد ،در صورتی
که او با اتاقش در هوتل بیاید( .دویچه وله)

حدود شش هزار پناهجو
از غرق شدن در آب های
مدیترانه نجات داده شدند

عزم ســفر برای رسیدن به اروپا با قایق
های غیــر معیاری جان هــزاران تن را
در آب های مدیترانه گرفته اســت .در
عملیات های تازه دســت کم شش هزار
تن توســط ماموران نجات در آب های
مدیترانه از مرگ نجات یافتند.
آب های مدیترانه یکی مسیرهای دلخواه
برای پناهجویان کشــور های مختلف به
هدف رسیدن به اروپا مبدل شده است.
اما این مسیر بیشتر از مزیت های خود،
خطرهای نفس گیر را به همراه داشته که
تاحال هــزاران آواره را به کام مرگ فرو
برده اســت .به تازگی در نتیجه عملیات
ماموران بحری ،دســت کم شــش هزار
پناهجو پیش از غرق شدن در آب ،نجات
داده شدند.
تنها در  48ساعت گذشته 14 ،جسد از
روی آب بیرون کشیده شده که یک خانم
بیست و پنج ساله باردار نیز در میان آنان
بوده است.
خبرگزاری انسا گزارش داده است که از
میان افراد نجات داده شــده حدود 460

تن آنان به شهر ســاحلی نئاپل ایتالیا
برده شــده اند و  3300تــن دیگر به
جزیره سیسلی این کشور انتقال داده
خواهند شد.
ماتئو رینسی نخست وزیر ایتالیا که از
جزیره دیدن می کرد ،با لحن انتقاد آمیز
گفت« :ما چنین نمی توانیم بیشتر انجام
بدهیم ،ما نیازمند یک راه حل بنیادی
هستیم ».او خواستار همبستگی بیشتر
کشور های اروپایی برای حل این بحران
گردید .رینسی خواستار همکاری های
مالی برای کشــورهای اروپای شرقی
شده که آنان بتوانند پناهجویان را در
خاک خود جا دهند.
همه ســاله ده ها هزار پناهجو تالش
می کنند با عبــور از آب های مدیترانه
خود را به کشور های اروپایی برسانند.
بر بنیاد یافته های سازمان بین المللی
مهاجرت (آی .او .ام) تنها از آغاز سال
جاری تا اکنون دست کم  3650تن در
جریان عبور از ایــن بحیره ،جان های
خود را از دست داده اند( .دویچه وله)

باشگاه فوتسال صداقت قهرمان
جام قرغیزستان شد

تیم فوتســال صداقت توانســت عنوان قهرمانی جام
چهارجانبه قرغیزستان را به دست آورد.
این تیم در اردوی تدارکاتی خود در کشور امارات و در
یک بازی دوستانه توانسته بود تیم لیگ برتری الشباب
را از پیشرو بردارد.
این رقابت ها در کشور قرغیزستان برگزار شده بود ،سه
تیم از کشور میزبان و تیم صداقت از افغانستان اشتراک
داشتند که در نهایت این تیم صداقت بود که توانست با
سه پیروزی به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست پیدا
کند .در دیدار پایانی تیم فوتسال صداقت توانست  ۵بر ۲

دانیان قرغیزستان را شکست دهد و به سومین پیروزی
دست پیدا کند.
قابل یاد آوری است که تیم فوتسال صداقت برای برپایی
اردوی های تدارکاتی به کشور های امارات و قرغیزستان
سفر کرده است.
این تیم در اردوی تدارکاتی خود در کشــور امارات و در
یک بازی دوستانه توانسته بود تیم لیگ برتری الشباب
را از پیشرو بردارد.
فوتســال یکی از رشــته های محبوب در بین جوانان
افغانستان است و این رشته در حال رشد است( .بخدی)

اتلتیکو نخستین شکست را در اللیگا
تجربه کرد/سویا صدرنشین شد

ســویا توانست با به ثبت رســاندن نخستین شکست
اتلتیکومادرید در اللیگا صدرنشین شود.
در ادامه بازی های هفته نهم اللیگا در روز یک شــنبه
اتلتیکو مادرید و ســویا برابر هم قرار گرفتند و سویا با
یک گل مهمانش را شکست داد.
در نیمه نخســت بازی بیشتر در میانه میدان در جریان
داشت و موقعیتهای گل زیادی رو دروازه ها ایجاد نشد
و بیشــتر اتلتیکو مادرید حمله کرد .ســویا تنها اوایل
و اواخر نیمه چند بار خــود را به محوطه جریمه حریف
رســاند .در این نیمه توپی از خط دروازهها عبور نکرد.
آدیل رامی و استیون انزونی از سویا و آنخل کورئا و گابی
از اتلتیکو کارت زرد گرفتند.
با شــروع نیمه دوم نیکالس گایتان به جای کورئا وارد
زمین شــد .سویا توانســت در دقایق ابتدایی این نیمه
دروازه تیم مادریدی را بلرزاند .در ادامه یانیک کاراسکو

از بازی خارج و تیاگو جانشینش شد .شاگردان دیگو پابلو
ســیمئونه به حمالت خود ادامه دادند و آنتوان گریزمان
یک موقعیت را از دســت داد .سیمئونه سومین تعویض
اتلتیکو را نیز انجــام داد و فرناندو تورس به جای کوین
گامیرو به زمین آمــد .در دقیقه  ۷۳انزونی در یک فرار
خوب توانست دروازه تیم مهمان را باز کند .در ادامه گابی
با خطا روی بازیکن سویا کارت زرد دوم خود را دریافت
کرد و از بازی اخراج شد تا مشکالت تیم سیمئونه بیشتر
شــود .در دقایق آخر بازی دیگو گودین فرصت گلزنی
داشت اما دروازه بان سویا ضربه سر این بازیکن را مهار
کرد.
در نهایت بازی با تک گل انزونی به پایان رسید و اتلتیکو
نخستین شکســتش را در این فصل تجربه کرد .سویا با
کســب سه امتیاز بازی با  ۲۰امتیاز در صدر قرار گرفت و
اتلتیکو با  ۱۸امتیاز به جایگاه چهارم سقوط کرد.

سفیر روســیه در لندن دولت بریتانیارا به تاخیر در صدور
روادید برای کارکنان سفارت روسیه متهم کرده است.
الکساندر یاکوینکو گفت شــمار کارمندان سفارت روسیه
در حال کاهش اســت و تمایل بریتانیا برای «حضور کافی
دیپلماتیک روسیه» را تحت سوال برد.
او همچنین نخســت وزیر و وزیر امور خارجه بریتانیارا به
دلیل آنچه «اظهارات ضد روســی» خواند ،مورد انتقاد قرار
داد .وزارت امور خارجه بریتانیا گفته اســت سیاستی برای
به تاخیــر انداختن صدور ویزا وجود دارد .آقای ها یاکونکو
گفت روســیه در لندن به تعداد کافی کارمند ندارد و برای
کارمندان جدید روادید صادر نمی شود .او گفت« :سفارت
محدود می شود و اگر این وضع ادامه یابد محدودتر خواهد
شد ».آقای یکونکو اظهار امیدواری کرد که این مسئله در
دوره دولت کنونی بریتانیا حل شــود .او افزود« :در اینجا
در لندن ،ما به ســادگی نمی توانیم از استراتژی این کشور
در مسائل مربوط به ویزا ســر در بیاوریم ».اظهارات سفیر
روسیه در حالی صورت می گیرد که روابط بریتانیا و روسیه
به دلیل اختالف طرفین درباره مســایل مرتبط با سوریه،
اوکراین و نیز قتل الکســاندر لیتویننکو ،مأمور پیشین ‹کا
گ ب› با تنش رو به رو شده است( .بی بی سی)

نخستوزیر عراق :برای
آزادسازی موصل به کمک
ترکیه نیاز نداریم

حیدر عبادی ،نخســتوزیر عراق ،گفته
که از پیشــنهاد ترکیه برای همکاری در
آزادسازی موصل سپاسگزار است ،اما به
آن نیازی ندارد .نبرد در موصل سختتر
شده و احتمال استفاده نیروهای داعش از
سالح کیمیاوی میرود .عملیات آزادسازی
موصل ســختتر از پیش ادامــه دارد و
نیروهای عراقی در حال نبردی تنگاتنگ
با گروه تروریســتی داعش در این شهر
هستند .حیدر عبادی ،نخستوزیر عراق،
پیشــنهاد کمک ترکیه برای همکاری در
این عملیات را رد کرد .او تاکید کرد ،بغداد

نمیخواهد که آنکارا در سیاســت آینده
عراق نقش و تاثیری داشته باشد .عبادی
گفت« :ما میدانیم که ترکیه میخواهد در
نبرد علیه داعــش همکاری کند و از آن
سپاسگزاریم ،اما این کاری است که عراق
به تنهایی از پس آن برخواهد آمد .اگر ما
نیازی به کمک داشــته باشیم به ترکیه و
دیگر کشــورهای منطقه خواهیم گفت».
در عین حال عراق از ترکیه خواســته تا
حدود  ۲۰۰۰سربازی را که در پایگاه نظامی
بعشــیقه در نزدیکی موصل دارد از آنجا
خارج کند( .دویچه وله)

پارلمان عراق تولید و
فروش مشروبات الکلی را
ممنوع کرد

پارلمان عراق قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن واردات،
تولید یا فروش مشروبات الکلی ممنوع میشود .این قانون
احتماال ناخشنودی برخی اقلیتها را در پی خواهد داشت.
در این قانون که شــنبه وضع شد ،جریمهای تا  ۲۵میلیون
دینار عراق برابر با  ۲۱هزار دالر برای متخلفان در نظر گرفته
شده اســت .تا کنون مشروبات الکلی در شهرهای بزرگ و
عمدتا در فروشگاههای متعلق به مسیحیان یافت میشد.
این فروشگاهها در طول ایام محرم تعطیل بود.
اکثریت پارلمــان عراق در دســت نماینــدگان احزاب
اسالمگرای شیعه اســت .این قانون توسط محمدالحسن،
قاضی و قانونگذار از ائتالف دولت قانون ،بزرگترین ائتالف
حاضر در پارلمان پیشنهاد داده شده بود.
مجلس عراق در وبســایت خود قانونی شدن این الیحه
پیشــنهادی را اعالم کرد .در گزارش مجلس توضیح داده
نشــد که این قانون چند رأی موافــق و چند رأی مخالف
داشته است.
موافقان میگویند ،این قانون موافق قانون اساســی است،
زیرا طبق قانون اساســی قوانین باید مطابق شــرع اسالم
باشند( .دویچه وله)

ادامه ناکامی گواردیوال و
منچسترسیتی

منچسترســیتی در هفتــه نهم لیگ برتــر در خانه برابر
ســاوثهمپتون به تســاوی یک بر یک رضایت داد تا در
پنجمین دیدار پیاپی رنگ برد را ندیده باشد.
هفته نهم لیــگ برتر انگلیس با برگــزاری یک دیدار در
ورزشــگاه اتحاد ادامه یافت که در آن منچسترســیتی به
مصاف ســاوثهمپتون رفت و در پایان به نتیجهای بهتر از
تســاوی یک بر یک در این دیدار خانگی دست نیافت تا
پنجمین بازی پیاپی نتوانسته باشد رنگ برد را دیده باشد.
در این بازی ابتدا ســاوثهمپتون بود که توانســت در نیمه
نخست دروازه براگو را باز کند .ناتان ردموند در دقیقه ۲۷
دروازه تیم سیتی را باز کرد و نیمه نخست با نتیجه یک بر
صفر به سود مهمان به پایان رسید .در آغاز نیمه دوم سیتی
حمالت خود را بیشتر کرد و موفق شد در دقیقه  ۵۵با گل
ایهیناچو به گل تساوی دست یابد .با خروج کمپانی و ورود
ناواس ،سیتی سراپا حمله شد اما در خلق موقعیت ناکام بود
و نتوانست از دیوار دفاعی ساوثهمپتون رد شود .آنها حتی
نزدیک بود گل دوم را نیز دریافت کنند که ضربه آســتین
به مرکز دروازه رفت و بــراوو آن را مهار کرد تا این دیدار
با تســاوی یک بر یک به پایان برسد .منچسترسیتی در ۵
دیدار اخیر خود صاحب  ۳تساوی و  ۲باخت شده است.

تولد یک غول رسانهای جدید
در آمریکا

شــرکت مخابراتی آمریکایی «ایتی اند
تی» میخواهد شرکت رســانهای «تایم
وارنر» را بخــرد .بهای خریــد بیش از
 ۸۵میلیارد دالر اســت .فرســتندههای
«ســیانان» و «اچبیاو» متعلق به «تایم
وارنر» هستند.
شرکت مخابراتی «ایتی اند تی» ()AT&T
تا کنون بیش از هر چیز به عنوان اپراتور
تلفنهای همراه و سرویسدهنده انترنت
پهنباند شهرت داشــته است .حال این
شــرکت آمریکایی که مدتها بزرگترین
شرکت مخابراتی جهان بود اقدام به خرید
شــرکتی رسانهای کرده اســت« :ایتی
اند تی» شرکت رســانهای «تایم وارنر»
( )Time Warnerرا میخرد.
هر دو شــرکت مزبور بهای خرید «تایم
وارنــر» را  ۸۵میلیــارد و  ۵۰۰میلیون
دالر ( ۷۸میلیــارد یورو) اعالم کردهاند.

با احتســاب بدهیهای «تایم وارنر» که
قرار است توسط «ایتی اند تی» پرداخت
شــود ،مبلغی که باید پرداخت شــود
حدود  ۱۰۸میلیــارد و  ۷۰۰میلیون دالر
خواهد بود .در محافــل مالی مدتها این
گمانهزنی وجود داشــت که ممکن است
جفری بیوکس (،)Jeffrey Bewkes
مدیرعامل «تایم وارنر» ،تصمیم به فروش
شــرکت خود بگیرد« .تایــم وارنر» از
جمله صاحب فرستندههای «سیانان»
( )CNNو «اچبیاو» ( )HBOاســت.
«اچبیاو» فرســتندهای است که سریال
و فلم تولید میکند و برای نمونه سریال
موفق «بــازی تاج و تخــت» تولید این
فرســتنده اســت .افزون بر این «ایتی
اند تــی» در آینده صاحب اســتودیوی
فلم «برادران وارنر» ()Warner Bros
خواهد بود( .دویچه وله)

کمیته ملی المپیک از ملی پوشان
هندبال قدر دانی کرد

کمیته ملی المپیک کشــور از بازیکنان تیم های ملی
هندبال مردان و بانوان کشور پس از حضور در بازی های
قهرمانی جنوب آسیا قدردانی کرد.
در مراســمی که به همین مناسبت دیروز که در ریاست
کمیته ملی المپیک کشــور برگزار شد ،از تیم های ملی
زیر  ۲۰سال بانوان و آقایان تقدیر به عمل آمد.
این بازیکنان در ماه میزان ســال جــاری در رقابت ها
هندبال قهرمانی جنوب آســیا شرکت کرده و بازی های
خوبی از خود به نمایش گذاشتند.
ســید ذکریا ،مدیر تیم های ملی هندبال در این مراسم
گفت که رقابت های قهرمانی جنوب آســیا با حضور تیم
های افغانســتان ،پاکستان ،هندوســتان ،بنگله دیش،
مالدیف و نیپال برگزار می شود.

به گفته ســید ذکریا ،با وجود اینکــه تیم های هندبال
کشور اردوی تدارکاتی برگزار نکرده بودند اما توانستند
درخشش خوبی داشــتند و تیم مردان کشور در بازی با
پاکستان  ۲۲گول به این تیم زده بود.
هم چنان رییس فدارســیون هندبــال از آقای محمود
حنیف ،سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان بخاطر
خدمات شایسته و بی نظیرشان در راستای بهبود و نجات
ورزش از بحران قدردانی کردند.
در این مراســم آقــای حنیف گفت که تــا حد توان از
هیچگونه سعی و تالش برای گسترش و بهبود ورزش به
ویژه در بخش بانوان دریغ نخواهد کرد.
هندبال یکی از رشته هایی است که کمتر مورد استقبال
جوانان در کابل و سایر والیت قرار گرفته است( .بخدی)

شکست وردربرمن برابر
الیپزیگ شگفتیساز

وردربرمــن برابر الیپزیــگ شگفتیســاز فصل جاری
رقابتهای بوندسلیگا تن به شکســت داد .در ادامه هفته
هشتم رقابتهای بوندســلیگا یک دیدار برگزار شد که در
آن الیپزیگ تیم شگفتیساز این فصل در ادامه روند خوب
خود اینبار وردبرمن را شکست داد .این دیدار در ورزشگاه
خانگی الیپزیگ برگزار شد و تیم میزبان توانست با نتیجه
 ۳بر یک بازی را به ســود خود به پایان رساند تا بعد از دو
پیروزی و یک تساوی رنگ شکســت را ببیند .الیپزیگ
با این پیروزی که به دســت آورد  ۱۸امتیازی شد و به رده
دوم جدول ردهبندی صعود کرد تا اختالف این تیم با بایرن
مونیخ صدرنشین تنها به  ۲امتیاز کاهش پیدا کند.

شکست اینتر و پیروزی

ناپولی و فیورنتینا در سری A

اینتر در هفته نهم ســری  Aبرابر آتاالنتا با نتیجه  ۲بر یک
شکســت خورد .ناپولی و فیورنتینا حریفانشان را شکست
دادند .هفته نهم رقابتهای ســری  Aایتالیا عصر دیروز با
برگزاری  ۶دیدار ادامه یافت که در حساسترین بازی اینتر
بحرانزاده در ادامه نتایج ناامید کننده خود در چند هفته
اخیر برابر آتاالنتا با نتیجه  ۲بر یک شکست خورد.
ادر تنها گل اینتر را در این بازی به ثمر رســاند اما دو گل
ماســیلو در دقیقه  ۱۰و پینیا در دقیقه  ۸۸باعث شــد تا
شکســت دیگری در کارنامه دیبوئر ثبت شود و یک قدم
دیگر به اخراج از این تیم نزدیک شود.
به نظر میرســد با ادامه این نتایج باید منتظر حضور لورن
بالن در اینتر باشــیم .در دیگر دیدار مهــم ناپولی دیگر
تیم مدعی این فصــل در زمین کروتونه با نتیجه  ۲بر یک
پیروز شد .برای شاگردان ســاری در این بازی کایهخون و
ماکسیموویچ گلزنی کردند .همچنین فیورنتینا موفق شد با
نتیجه  ۵بر  ۳در زمین کالیاری پیروز شود.

تیته :مسی بهتر از رونالدو و نیمار است

ســرمربی تیم ملی فوتبال برازیل به ستایش از مسی
پرداخت و او را بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال جهان
دانست.
به نقل از  ،elsportدر یکی از حساسترین دیدارهای
انتخابی جام جهانی  2018روســیه در آمریکای جنوبی،
تیم ملــی فوتبال برزیل  11نوامبر بــه مصاف آرژانتین
خواهد رفت که این دیدار تقابل بین لیونل مسی و نیمار،
دو ستاره بزرگ بارسلوناست.
تیته در نشســتی خبری درباره این بازی سخن به میان
آورد و گفت :لیونل مســی ،نیمار و کریســتیانو رونالدو
سه بازیکن برتر حال حاضر فوتبال جهان هستند .آنها

شانس های اصلی کسب توپ طال به شمار میروند.
این جایزه بزرگ در نهایت به یکی از این سه بازیکن می
رسد.
سرمربی سلسائو ادامه داد :مسی و رونالدو به یک نسل
تعلق دارند و از نظر ســنی فاصله زیادی با هم ندارند اما
نیمار جوان تر است و آینده درخشانی در انتظار اوست.
مســی در حال حاضر بهترین بازیکن جهان اســت .او
کیفیت بســیار باالیی دارد و هم توان گلزنی دارد و هم
در بازیسازی بسیار خوب ظاهر می شود .مهار کردن او
چالش بزرگی برای ما به شــمار می آید و بدون شک کار
سختی برابر ارجنتین با حضور مسی داریم.

