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دونالد ترامپ :هیالری کلینتون باید زندانی شود
هیالری کلینتــون ،نامزد حزب دمکرات در انتخابات
ریاســت جمهوری و وزیر خارجه پیشــین آمریکا،
حمالت خود به دونالد ترامپ را شدت بخشیده است.
ترامپ نیز خواســتار زندانی شدن کلینتون به خاطر
رسوایی ایمیلی او شده است.
دونالد ترامپ ،نامزد جمهوریخواه در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا عصر پنجشنبه خواستار آن شد که
هیالری کلینتون ،نامزد حزب دمکرات و وزیر خارجه
پیشین آمریکا ،به خاطر تخلفات ایمیلیاش به زندان
بیفتد.
ترامپ که در ســن خوزه در ایالت کالیفرنیای آمریکا
ســخنرانی میکرد ،در این باره گفت« :من یک نکته
را به شما میگویم و آن این که هیالری کلینتون باید
زندانی شود ».ترامپ در ارتباط با موضوع ایمیلهای
غیرقانونی کلینتون گفت« :او کامال مقصر است».
دونالد ترامپ تاکنون بارها کوشیده از رسوایی استفاده

از ایمیل شــخصی توســط هیالری کلینتون برای
مکاتبات اداری ،به نفع خود استفاده کرده و موقعیت
رقیباش را در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا
تضعیف کند.
هیالری کلینتون در فاصله ســالهای  ۲۰۰۹تا ۲۰۱۳
میالدی در دورانی که وزیر خارجه آمریکا بود از ایمیل
شــخصی خود برای کارهای اداری استفاده کرده بود.
در گــزارش وزارت امور خارجه آمریکا در این باره که
روز چهارشنبه منتشر شد ،آمده است که وزیر خارجه
وقت آمریــکا در این باره هیچ مجوزی دریافت نکرده
بود .هیالری کلینتون عصر پنجشنبه ،با حمله به دونالد
ترامپ گفت نامزد جمهوریخواه در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا شرایط الزم برای رئیس جمهور شدن
را ندارد .او با اشــاره به این نکته که رئیس جمهوری
آمریکا هم زمان فرمانده کل قوا نیز هست ،گفت نباید
چنین وظیفهای به ترامپ واگذار شود( .دویچه وله)

دست کم  ۲۴نفر در سازمان ملل ائتالف عربستان
عفو بینالملل:
به بازگرداندن پناهجویان جریان تخلیه یک پارک را به علت کشتار کودکان
در هند کشته شدند
یمنی در لیست سیاه گنجاند
به ترکیه پایان دهید

عفو بینالملل در گزارش تازهای تاکید کرد
که ترکیه امکانات الزم برای رسیدگی به
پناهجویان را ندارد .این سازمان اتحادیه
اروپا را متهم کرد که به جای «مشارکت»،
مسئولیت رسیدگی به پناهجو را به بیرون
از مرزهای خود کشانده است.
ســازمان عفو بینالملــل روز جمعه با
انتشار بیانیهای از اتحادیه اروپا خواست
تا به طرح بازگرداندن پناهجویان به ترکیه
پایان دهد.
این ســازمان مدافع حقوق بشر ،گزارشی
مفصل در  ۳۵صفحه را نیز پیوســت این
بیانیه کرده اســت .در این گزارش ،عفو
بینالملل با بررسی اســناد توافق میان
اتحادیه اروپا و ترکیــه و وقایع رخداده،
این توافقنامه را «غیرقانونی» و «عاری از
حس مسئولیت» توصیف میکند.
عفو بینالملل میگویــد برخالف ادعای
اتحادیــه اروپا و ترکیــه ،پناهجویان در
ترکیه از «امنیت کافی» برخوردار نیستند

و بنابرایــن چنین قراردادی از اســاس
با «کنوانســیون حقوق پناهندگان» در
تعارض است.
ســازمان عفو بینالملل میگوید ادعای
اتحادیه اروپا کــه ترکیه میتواند حداقل
امکانات و ایمنی را برای میلیونها پناهجو
در خاک خــود فراهم کند« ،داســتانی
تخیلی» بیش نیست.
در این گــزارش تاکید شــده که ترکیه
امکانات و زیرساخت الزم برای رسیدگی
به وضعیت میلیونهــا پناهجو را ندارد و
نخواهد داشت.
به گفته عفو بینالملل ،سیاســت دولت
ترکیــه از این قرار اســت کــه اکثریت
پناهجویــان را به عنــوان «پناهجو» به
رسمیت نشناســد و بنابراین اگرچه این
افــراد میتوانند در داخــل خاک ترکیه
باقی بمانند ،امــا از هیچگونه خدمات و
کمک مالی و درمانی و آموزشی برخوردار
نمیشوند( .دویچه وله)

مقامهای هند میگوینــد در درگیری میان پولیس و
صدها نفری که یک پارک را اشــغال کرده بودند۲۴ ،
نفر از جمله دو افسر پولیس کشته شدهاند.
این درگیری در شــهر ماتورا در شــمال غرب ایالت
اوتارپرادش اتفاق افتاده است.
در این درگیری دست کم  ۴۰نفر هم مجروح شده اند.
به گفته یکی از سخنگویان پولیس ،این حادثه زمانی
اتفاق افتاد که نیروهای دولتی سعی داشتند تا اعضای
یک فرقه مذهبی را از این پارک خارج کنند.
این افراد از دو سال پیش به طور غیرقانونی این محل
را اشغال کرده بودند.
یکی از مقامات ارشــد پولیس به خبرگزاری فرانسه
گفته اســت که حدود  ۳هزار نفر بــا پولیس درگیر

شــدند .به گفته این مقام پولیس ،برخی از افراد در
نتیجه تیراندازی پولیس کشته شدند ،اما دست کم ۱۱
نفر به دلیل منفجر شدن سیلندرهای گازی که برای
پخت و پز استفاده می شد ،جان خود را از دست دادند.
خبرگزاری ها از دستگیری بیش از  ۳۷۰نفر خبر داده
اند .این افراد که پیشتر پیرو یک رهبر مذهبی بودند،
اخیرا خود را « انقالبی» خوانده و خواستار تغییراتی
در قانون اساسی هند شدند.
آنها از مقامات خواســته بودند که سمت های نخست
وزیر و رئیس جمهور در هند حذف شود( ..بی بی سی)

سقوط  ۹پله ای تیم ملی فوتبال
افغانستان در رده بندی فیفا

در جدید ترین رده بندی که از سوی فدارسیون جهانی
فوتبال (فیفا) اعالم شده است ،تیم ملی فوتبال افغانستان
 ۹پله سقوط کرده است.
در این رده بندی شــیران خراسان با  ۱۸۴امتیاز در رتبه
 ۱۵۶قرار گرفته است.
تیم هــای آرجانتین ،بلجیم و کلمبیــا ،جرمنی ،چیلی،
اســپانیا ،برازیل ،یوروگوای و اتریش ده تیم اول این رده
بندی را تشکیل می دهند.
جدول رده بندی فدارسیون جهانی فوتبال (فیفا) هر ماه
اعالم می شود.
بهترین عملکرد در ماه گذشــته تیم ملی ماداگاســکار
داشته که توانسته با  ۲۹پله صعود در رده  ۱۲۸قرار بگیرد

و ضعیف ترین نتیجه را تیم ملی روندا داشــته که  ۱۶پله
سقوط کرده در رتبه  ۱۰۳جهان جای گرفته است.
تیم ملی فوتبال افغانســتان در بین تیم های آسیایی در
رتبه  ۲۷قرار گرفته است.
بهترین رکورد افغانســتان در این جدول ،مربوط به سال
 ۲۰۱۳است که شــیران خراسان در رتبه  ۱۲۹جهان قرار
گرفتند .تیم ملی فوتبال افغانستان در آن سال با شکست
تیم ملی هندوستان توانست برای اولین بار قهرمان رقابت
های قهرمانی جنوب آســیا شود .نداشــتن برنامه برای
بازی های دوستانه و رســمی از سوی فدارسیون فوتبال
افغانســتان از مهمترین دالیل افت تیم ملی و سقوط در
جدول رده بندی فیفا به حساب می آید( .بخدی)

بان کی مون ،دبیرکل سازمان ملل متحد
با انتقاد شــدید از ائتالف نظامی تحت
رهبری عربستان در یمن ،آن را به کشتن
کودکان متهم کرده و گفته این ائتالف در
لیست سیاه نیروهایی که حقوق کودکان
را در جریان جنگ نادیده میگیرند ،قرار
گرفته است .به گزارش رویترز ،دبیرکل
ســازمان ملل متحد ،روز پنجشنبه طی
گزارشــی اعالم کرد ائتالف نظامی تحت
رهبری عربستان مســئول  ۶۰درصد از
کودکان کشته و زخمی شده در یمن طی
سال گذشته بوده و در جریان حمالت این
ائتالف  ۵۱۰کودک کشته و  ۶۶۷کودک
دیگر زخمی شــدهاند .در این گزارش
همچنیــن آمده ائتــاف تحت رهبری
عربستان مسئول نیمی از حمالت نظامی
به مکاتب و شــفاخانه ها در یمن بوده
است.به گزارش رویترز ،دفتر نمایندگی
عربستان در سازمان ملل متحد هنوز به

گلدن استیت در فینال
 NBAاز کلیولند پیش افتاد

در نخستین دیدار بین دو تیم فینالیست  ،NBAدیروز
گلدن استیت وریرز توانست کلیولند کاوالیرز را شکست
دهد .به نقل از  ،ESPNگلدن اســتیت وریرز در اولین
بازی از  ٤بازی فینال توانســت کلیولنــد کاوالیرز را
با نتیجه  ١٠٤بر  ٨٩شکســت دهد .در این بازی شوان
لیوینگســتون  ٢٠امتیاز برای گلدن استیت کسب کرد.
کایری ایروانگ نیز عملکرد خوبی برای کاوالیرز داشت و
 ٢٦امتیاز به ثمر رساند .بدین ترتیب در رده فینال گلدن
استیت یک بر صفر از کاوالیرز پیشی گرفت.

روبرتو دیمتئو سرمربی
استون ویال شد

سرمربی پیشین چلســی پس از توافق با سران استون
ویال ،هدایت این تیم را بدست گرفت.
به نقل از یورو اسپورت ،استون ویال که در فصل گذشته
لیگ برتر انگلیس با کســب نتیجههای ضعیف به دسته
پایینتر ســقوط کرد ،خبر توافق بــا روبرتو دیمتئو،
سرمربی ایتالیایی را به شکل رسمی اعالم کرد.
دیمتئو که در ســال  2012و پس از اخراج آندره ویاش
بواش به شــکل موقت هدایت چلسی را بدست گرفت،
با این تیم موفق شد قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را
بدســت آورد .از چندی پیش اعالم شده بود دیمتئو با
سران استون ویال توافقهایی انجام داده است اما اکنون
به شکل رسمی خبر قبول هدایت استون ویال توسط این
مربی ایتالیایی اعالم شد.

راهیابی نواک جوکوویچ به
فینال روالن گاروس

پیروزی پرگل جاپان و چین در
بازیهای دوستانه

تیمهای ملی جاپان و چین حریفانشان را در دیدارهای
دوســتانه با پیروزی پرگل از پیش رو برداشتند و امارات
برابر اردن شکست خورد.
در ادامه دیدارهای دوســتانه تیمهای ملی فوتبال جهان
در روزهای فیفادی ،روز جمعه چند دیدار برگزار شــده و
تیمهای مختلفی ســطح آمادگیشان را قبل از بازیهای
مهم پیشرو ارزیابی کردند.
تیم ملی جاپان در دیداری دوســتانه بــا نتیجه  7بر 2
بلغاریــا را از پیش رو بردارد تا بــرای تیمهای قاره کهن

خط و نشان کشیده باشــد .در این دیدار یوشیدا دو بار،
کاگاوا دو بار ،شــینجی اوکازاکی و تاکشی اوسامی دو بار
برای ساموراییها گلزنی کردند و در مقابل دو گل بلغاریا
را آلکساندرف و چخوف گلهای بلغاریا را به ثمر رساند.
در دیگر دیدارهــا چین یکی از حریفــان ایران در راه
انتخابی جام جهانی  2018روسیه موفق شد با نتیجه پرگل
 4بر  2ترینیداد و توباگــو را از پیش رو بردارد .امارات با
نتیجه  3بر یک برابر اردن شکست خورد .دیدار بوسنی و
دنمارک با تساوی  2بر  2به پایان رسید.

نواک جوکوویچ با شکســت دومینیک تیم اتریشی به
فینال رقابت های تنیس اپن فرانسه راه یافت.
به نقل از یورو اســپرت ،نواک جوکوویچ توانســت در
دور نیمه نهایی با نتیجه ســه بــر صفر ،دومینیک تیم
را شکست دهد .نتایج ســه ست این بازی  ١-٦ ،٢-٦و
 ٤-٦بود .در مسابقه ی دیگر این دور اندی ماری و استن
واورینکا در حال رقابت برای رسیدن به فینال هستند.
در مسابقات زنان نیز سرنا ویلیامز و گاربینیه موگروزا به
فینال مسابقات راه یافتند.

پیروزی انگلیس برابر
پرتگال  10نفره در ویمبلی

دیدار دوســتانه تیمهای ملی فوتبال انگلیس و پرتگال
در ویمبلی لندن بــا برتری یک بر صفر میزبان به پایان
رسید .در ادامه دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال
اروپا پیش از آغاز یورو  ،2016یک دیدار در ورزشــگاه
ویمبلی شــهر لندن برگزار شــد که در آن انگلیس در
خانه به دیدار پرتگال رفت کــه این دیدار در نهایت با
گل کریس اسمالینگ در دقیقه  88با برتری یک بر صفر
میزبان به پایان رسید .در این دیدار که مورینیو سرمربی
جدید منچستریونایتد هم یکی از مهمانان ویژه آن بود،
برونو الوز مدافع خشــن پرتگال در نیمه نخست اخراج
شــد تا دقایق زیادی از بازی را پرتگالیها  10نفره بازی
کنند .این مدافع پرتگالی در نیمه نخست تکل خشنی
روی پای هری کین رفت که از چشم داور دور نماند و این
بازیکــن را جریمه کرد .در نیمه دوم نیز تالش بازیکنان
انگلیس برای استفاه از یک بازیکن بیشتر به جایی ختم
نشــد تا اینکه کریس اسمالینگ در دقیقه  88توانست
قفل دروازه پرتگال را باز کند و این دیدار با برتری یک
بر صفر سه شیرها به پایان برسد.

این گزارش واکنشی نشان نداده است.
آقای بــان همچنین تاکیــد کرده «با
افزایــش و گســترش درگیریها (در
یمن)  ،خشــونت علیه کودکان به طرز
وحشتناکی افزایش یافت .شبهنظامیان
حوثی و انصاراهلل در کنار ائتالف نظامی
تحت رهبری عربســتان ،دو گروهی
بودند کــه اکثر حمالت بــه مکاتب و
شفاخانه ها را مرتکب شدند».
جنگویان حوثی ،نیروهای دولتی یمن و
شبه نظامیان حامی دولت در این کشور
از  ۵سال پیش به لیست سیاه ناقضان
حقوق کودک در جنگ یمن اضافه شده
بودند .القاعده یمن هم در این لیســت
قــرار دارد .ائتالف نظامی تحت رهبری
عربستان ،از سال گذشته حمالت خود
علیه حوثیهای یمن و نیروهای وفادار
به علی عبداهلل صالح ،رئیس جمهوری
سابق یمن را آغاز کرد( .بی بی سی)

تاجیکستان  ۱۴فعال
مخالف دولت را به حبس
طوالنی محکوم کرد

دادگاه عالی تاجیکستان  ۱۴عضو ارشد حزب ممنوع شده
نهضت اسالمی این کشور را برای مدتهای طوالنی به زندان
محکوم کرده است .دو تن از این افراد ،سعیدعمر حسینی
و محمدعلی حیط ،که از معاونان این حزب بودند ،به حبس
ابد محکوم شدهاند .احکام دادگاه عالی تاجیکستان پس از
چند ماه محاکمه پشــت درهای بسته روز پنج شنبه اعالم
شــد .طبق این احکام ،رحمت اهلل رجب ،عبدالقهار دولت،
زبیــداهلل رازق و قیام الدین عوضــف ،از فعاالن دیگر این
حزب ،به  ۲۸ســال زندان محکوم شدهاند .همچنین برای
ســتار کریمف و محمدعلی فیض محمد مجازات  ۲۳سال و
سعد الدین رستم و واحدخان قاسدالدینف مجازات ۲۰سال
زندان تعیین شده است .دادگاه عالی تاجیکستان همچنین
حکمت اهلل صیف اهلل زاده ،روزنامه نگار و سردبیر «نجات»،
نشریه حزب نهضت اسالمی تاجیکستان ،را برای  ۱۶سال،
محمدشریف نبی یف و عبدالصمد غیرتف را برای  ۱۴سال
روانه زندان کرده اســت .زرفا رحمانــی ،از فعاالن زن این
حزب هم به دو سال زندان محکوم شده است.
همه این افــراد در دادگاه خود را بیگناه خوانده و اتهامات
وارده را تکذیــب کردهاند .فعالیت حزب نهضت اســامی
تاجیکستان به دنبال ناآرامیهای اواسط شهریورماه گذشته
در حوالی شــهر دوشنبه از سوی دادگاه عالی تاجیکستان
ممنوع شد( .بی بی سی)

در قایق واژگون شده
در برابر کرتا حدود 700
مهاجر بوده اند

سازمان بین المللی در امور مهاجرت به روز جمعه گزارش
داد که در قایق واژگون شده حامل مهاجرین در برابر جزیره
یونانی کرتا دســت کم  700انسان بوده اند .نیروهای نجات
بحری به عملیات نجات آغاز کرده اند.
این ســانحه در فاصله  75مایل بحــری در جنوب جزیره
کریتا رخ داده است .یک سخنگوی محافظان ساحل یونانی
به خبر گزاری فرانســه گفت ،قایق حامل مهاجرین که 25
متر طول داشت ،واژگون شد و نیمی از سرنشینان آن غرق
شــدند .یک قایق دیگر ،نیروی حفاظت ساحل یونانی را از
وقوع سانحه هشدار داده بود .ادارات یونانی عملیات بزرگ
نجات را راه اندازی کردند .براساس این گزارش ها ،محفاظان
ســاحل یونانی دو قایق ،یک هواپیمــا و یک هلیکوپتر را
به محل سانحه فرســتاده اند .دست کم چهارکشتی که در
منطقه در راه بودند ،در عملیات نجات ســهیم شدند .آنها
واسکت های نجات را به سوی مهاجرین انداختند تا بتوانند
توسط آنها خود را باالی آب بگیرند .محفاظان ساحل یونانی
نتوانســته اند تا به حال در مورد تابعیت مهاجرین چیزی
بگویند .آنها این را نیز ذکر نکرده اند که قایق واژگون شده
از ترکیه یا مصر یا لیبیا بوده اســت .اما سازمان بین المللی
در امور مهاجرت گفته است که قایق احتماالً از افریقا آمده
بوده است .در حال حاضر به دلیل آب و هوای خوب و آرام
بودن بحیره مدیترانه ،بسیاری از مهاجرین جرأت می کنند
تا از طریق بحیره مدیترانه راهی اروپا شوند.
محفاظان ســاحل یونانی :تا به حال بیش از  250مهاجر از
بحیره مدیترانه نجات داده شدند(.دویچه وله)

رقابتهای لیگ الف فوتبال دختران
در کابل آغاز شد
رقابتهای لیگ الف فوتبــال دختران به
اشتراک  ۸تیم از شهر کابل آغاز شدهاست.
روح اهلل رستگار رئیس کمیته فوتبال ساحلی
افغانستان به رادیو آزادی گفت که هدف از
برگزاری این مسابقات انتخاب بازیکنان برتر
به لیگ برتر شهر کابل میباشد.
آقای رستگار افزود این مسابقات که حدود
چهار روز قبل آغاز شده الی دو هفته دیگر
ادامه خواهد داشت .ازسوی دیگر مسابقات
لیگ برتر و لیگ الف شــهر کابل در بخش
پسران همه روزه با برگزاری دو بازی دنبال
میشود( .رادیو آزادی)

رقابت های والیبال شهر کابل
با چهار بازی پیگیری شد

در سلســله رقابتهای قهرمانی جام والیبال کابل چهار
بازی برگزار شد.
عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان در
صحبت با رادیو آزادی گفت تیمهای امنیت ،شهر داری،
افغان ملی و دعوت در برابر تیمهای مقابلشان به پیروزی

دست یافتند.
آقای پیمان افزود که در این مسابقات  ۱۲تیم از شهر کابل
اشتراک دارند.
به اساس معلومات آقای پیمان این مسابقات به تاریخ اول
جون آغاز و الی پنجم جون ادامه دارد( .رادیو آزادی)

سرنا ویلیامز به فینال روالن گاروس صعود کرد

ســرنا ویلیامز با شکست دادن حریف هلندی خود راهی
فینال مسابقات تنیس اپن فرانسه شد.
به نقل از یورو اسپرت ،سرنا ویلیامز توانست کی کی برتنز
را با نتیجه ی دو بر صفر در نیمه نهایی مســابقات روالن

گاروس شکست دهد.
نتایج دو ست این بازی ٦-٧و  ٤-٦بود.
ویلیامــز در فینال با گابرینیه موگروزا از اســپانیا بازی
خواهد کرد.

اهدای هدایای قهرمانی رونالدو در لیگ
قهرمانان به خیریه
مهاجم رئال مادرید هدیه مالی یوفا را در این فصل لیگ
قهرمانان اروپا به خیریه اهدا کرد.
به نقل از گلوبو ،رئال مادرید توانســت بــا برتری برابر
اتلتیکومادرید قهرمان لیگ قهرمانان شــود .پنالتی آخر
این تیم را کریستیانو رونالدو به ثمر رساند.
اکنون رونالــدو تمام هدایای مالی یوفا در این فصل لیگ
قهرمانــان اروپا را به خیریه اهدا مــی کند .وی پیش از
این پاداش  ۶۰۰هزار یورویی باشــگاه رئال مادرید برای
قهرمانی را به خیریه اهدا کرده بود .رونالدو که در فینال
لیگ قهرمانان به دلیــل مصدومیت جزئی کم فروغ بود،
بعد از قهرمانی در لیگ قهرمانان نیز به سراغ افراد معلول
کنار زمین رفت و در کنارها به خوشحالی پرداخت که این
حرکت او نیز از لنــز دوربین ها دور نماند .رونالدو اکنون
خــود را آماده می کند تا بتوانــد در یورو همراه پرتگال
عملکرد خوبی داشته باشد و به نتیجه خوبی دست یابند.

