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واژگون شدن شناور حامل پناهجویان
در مدیترانه دهها کشته به جا گذاشت

واژگون شــدن یک شناور حامل مهاجران در
دریای مدیترانه در نزدیکی ســواحل مصر به
کشته شدن دست کم  ۲۹نفر انجامیده و دهها
نفر دیگر هم مفقود هستند.
گزارش ها حاکی است که حدود  ۶۰۰نفر سوار

این شناور بودهاند.
مصر اتفاق افتاد .در طول سال جاری میالدی تا
مقامات مصری میگویند که  ۱۵۰نفر را نجات کنون حدود  ۳۰۰هزار مهاجر از دریای مدیترانه
دادهاند .گروههای امدادی در جستجوی سایر عبور کردهاند و خود را به اروپا رساندهاند که
بازماندگان سانحه هستند.
سفر دریایی بیشتر آنها از مبداء لیبی صورت
این ســانحه در نزدیکی بندر رشید در شمال گرفته است( .بی بی سی)

نخستین دیدار وزیران
تالش دو عضو مجلس
خارجه ایران و کانادا نمایندگان آمریکا برای
پس از قطع روابط
قرار دادن پاکستان در فهرست
کشورهایحامیتروریسم

محمدجواد ظریف ،وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی
ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک
با استفان دیون ،همتای کانادایی خود پس از چهار سال
قطع روابط دیپلماتیک دیدار و گفتوگو کرد.
دولت پیشــین کانادا مناســبات دیپلماتیک خود با
جمهوری اسالمی ایران را در سال  ۱۳۹۱قطع کرد.
با روی کار آمدن جاســتین ترودو ،نخستوزیر کنونی
کانادا چرخشی در سیاست خارجی این کشور در قبال
ایران صورت گرفت .دولت پیشــین کانادا ،جمهوری
اسالمی را متهم به «حمایت از تروریسم» کرده بود.
پیشــتر وزیر خارجه کانادا از بهبــود تدریجی روابط
سیاسی دو کشــور خبر داده بود .البته دیون گفته بود
که کانادا همچنان به نقض حقوق بشر در ایران ،حمایت
این کشــور از گروههای تروریستی و تهدیدات نظامی
علیه اسرائیل انتقاد دارد.
بهتازگی دادگاهی در اونتاریوی کانادا با صدور حکمی
دســتور به مصادره  ۱۳میلیــون دالر از داراییهای
ایران به نفع قربانیان تروریســم را داد .یکی دیگر از
موضوعاتی که سبب بروز تنش در مناسبات دو کشور
شده ،بازداشــت هما هودفر ،شهروند ایرانی -کانادایی
است .هما هودفر ،اســتاد دانشگاه  ۶۵ساله در سفری
به ایــران برای دیدار با خانــوادهاش در  ۶جون ۲۰۱۶
دســتگیر شد .استفان دیون و جاســتین ترودو بارها
خواهان آزادی فوری هما هودفر شدهاند( .دویچه وله)

دو عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا
طرحی را در مورد قرار دادن پاکستان در
فهرست کشورهای حامی تروریسم ،به
کنگره تسلیم کردند.
تد پو ،عضو مجلس نمایندگان از تگزاس
و دانــا رهربکــر ،از کالیفورنیا هر دو از
حزب جمهوریخواه ،تدوینکنندگان این
طرح هستند.
آقای پو ،رئیس کمیتــه فرعی مبارزه با
تروریسم کنگره آمریکا است.
این عضو مجلس نمایندگان گفته اســت
که پاکســتان غیر قابل اعتماد است و
سالها دشمنان آمریکا را حمایت و یاری
کرده است.
تد پو گفتــه که زمان آن فرا رســیده
است که پاکستان را برای خیانتهایش
پاداش ندهیم .نظــر به این طرح ،باراک
اوبامــا ،رئیس جمهــوری آمریکا در ۹۰
روز آینده باید گزارشــی در مورد اتهام

مسابقات انتخاباتی بدمنتون میان
تیمهای هشت والیت جریان دارد

مسابقات انتخاباتی بدمنتون پســران میان تیمهای هشت والیت در کابل
جریان دارد.
مســتوره آرزو رئیس فدراسیون بدمنتون افغانســتان در صحبت با رادیو
آزادی گفت در این مسابقات  ۱۲۰ورزشکار سهم گرفتهاند.
خانم مستوره هدف از راه اندازی این مسابقات را انتخاب چهرههای برتر بر
ای تیم ملی بدمنتون خواند.
به اساس معلومات فدارسیون بدمنتون این مسابقات از یک هفته بدین سو
آغاز و روز جمعه خاتمه میابد( .رادیو آزادی)

جایزه  60هزار دالری برای
ورزشکاران مدال آور پارالمپیک
داخلی روسیه

ورزشــکارانی که در پارالمپیک داخلی روسیه موفق به کسب مدال شدند،
جایزههای ارزشمندی میگیرند.
به نقل از  ،Inside the gamesطبق اطالعات منتشر شده در سایت رسمی
دولت روسیه ،ورزشــکاران روسی که در مسابقات پارالمپیک داخل روسیه
مدال طال کسب کردند ،بیش از  61هزار و  800دالر جایزه دریافت کردند.
ورزشکارانی که در این مسابقات مدال نقره گرفتند 38 ،هزار دالر و کسانی
که مدال برنز کسب کردند نیز  26هزار دالر دریافت میکنند والدیمیر پوتین،
رییس جمهور روســیه ماه گذشته اعالم کرده بود شرکت کنندگان در این
مسابقات به اندازه مسابقات اصلی پارالمپیک جایزه دریافت خواهند کرد.
بعد از منتشر شدن گزارشهایی مبنی بر وجود دوپینگ در ورزشکاران روس
طی سالهای گذشته ،کمیته بینالمللی پارالمپیک تصمیم گرفت پارالمپیک
ش روسها برای برداشتن این
روســیه را از بازیهای  2016محروم کند .تال 
محرومیت کار ساز نبود و دادگاه عالی ورزش درخواست آنها را برای حضور
در پارالمپیک رد کرد.

زیدان :شایستگی رونالدو برای
توپ طال بیشتر از گریزمان است

سرمربی رئال مادرید اظهار کرد هموطنش شایسته قرار گرفتن در فهرست
نهایی توپ طالست اما شایستگی کریستیانو رونالدو برای کسب این جایزه
بیشتر از هر بازیکن دیگری است.
به نقل از  ،EFEکریســتیانو رونالدو و آنتوان گریزمان فصل بسیار خوبی را
پشتسر گذاشتند .گریزمان بهترین بازیکن اتلتیکو مادرید بود و توانست
زمینه را برای صعود این تیم به فینال لیگ قهرمانان اروپا فراهم کند و با تیم
ملی فوتبال فرانسه هم به فینال رقابت های یورو راه پیدا کرد.
اما رونالدو بهتر از گریزمان بود.
او هم به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کرد و جام قهرمانی را باالی سر
برد و همچنین توانســت در یورو  2016هم پرتغال را به نخستین قهرمانی
تاریخ خود برساند .هم گریزمان و هم رونالدو ،شانس باالیی برای کسب توپ
طال  2016خواهند داشت.
زیدان در این زمینه گفت :گریزمان فصل بسیار خوبی را پشت سر گذاشت
و بدون شک شایسته قرار گرفتن در فهرست نهایی توپ طال است اما باید
بگویم رونالدو بیش از هر بازیکنی شایستگی رسیدن به توپ طال را دارد.
زیدان درباره انتقاد مایکل الدروپ از نیمار که ستاره برازیلی بارسلونا را به
انجام حرکات تحریک آمیز در میدان متهم کرده بود نیز گفت :چنین نظری
ندارم .نیمار به دنبال تحریک کردن بازیکنان مقابل نیست.
او کارهای را با توپ انجام می دهد که بســیاری از بازیکنان از انجام دادن
آنها ناتوان هستند.
رئال مادرید فصل بسیار خوبی را شروع کرده است و در هر چهار بازی خود
در اللیگا توانســته به پیروزی برســد و با اقتدار در صدر جدول رده بندی
جای دارد.

حمایت پاکستان از تروریسم به کنگره
تســلیم کند .پاکستان همواره حمایت
از گروههای تروریســتی را رد کرده و
گفته است که در حد توان و امکان خود
برای مبــارزه با این گروهها تالش کرده
و میکند .در ماههای اخیر فشــارها بر
پاکستان افزایش یافته است.
کمیته روابط خارجــی کنگره آمریکا
چهارشــنبه  ۲۲سرطان جلسه ویژهای
برای بررسی سیاستهای این کشور در
برابر پاکستان برگزار کرده بود.
ســناتور مت ســامون که ریاست این
جلسه را بر عهده داشت ،در سخنانی
گفت که تجربه دهههای گذشته نشان
داده است که هرگاه آمریکا به پاکستان
پول و اسلحه داده ،پاکستان از آنها برای
به چالش کشیدن تالشهای استراتژیک
و دیپلماتیک آمریکا در منطقه استفاده
کرده است( .بی بی سی)

امریکا ،روسیه را به حمله
باالی کاروان امدادی در
سوریه متهم کرد

اوباما :پذیرش پناهجویان
دو برابر می شود

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعالم کرده اســت که ۵۰
کشــور قول داده اند  ۳۶۰هزار پناهجو از کشورهای جنگ
زده را جذب کنند .او در مجمع عمومی ســازمان ملل گفت
که رهبران جهان به خصوص آلمــان و کانادا گفته اند که
شمار پناهجویان پذیرفته شده را دو برابر خواهند کرد.
آقای اوباما گفت« :ما با بحرانــی در ابعاد فوق العاده روبرو
هستیم».
ســازمان ملل می گوید  ۲۱میلیون نفر به دلیل مناقشه یا
سرکوب از کشورهای خود گریخته اند.
 ۹میلیون نفر در جنگ شــش ساله سوریه آواره شده اند و
بیش از  ۴میلیون نفر از این کشور گریخته اند.
آقــای اوباما گفت« :ما نمی توانیم روی خود را برگردانیم یا
به مساله پشت کنیم .بســتن درها به روی این خانواده ها
خیانت به مهم ترین ارزش های ماست».
آمریکا با پذیرش  ۱۱۰هزار پناهجو در سال مالی  - ۲۰۱۷که
اول اکتبر شروع می شود  -موافقت کرده است درحالی که
این رقم در سال جاری  ۸۵هزار نفر است.
آقای اوباما همچنین اعالم کرد که کشــورها قول داده اند
کمک های مالی به گروه های کمک رســانی سازمان ملل را
حدود  ۴و نیم میلیارد دالر نســبت به سال  ۲۰۱۵افزایش
دهند.
کشورهای شرکت کننده قول داده اند نیاز مالی مکاتب برای
تحصیل یک میلیون کودک پناهنده و همچنین مساعدت
الزم برای کمک به ایجاد اشــتغال قانونی برای یک میلیون
پناهنده را فراهم کنند( .بی بی سی)

کوریای شمالی از آزمایش
موفق یک موتور جدید
موشک خبر داد

رســانه های دولتی کوریای شــمالی از آزمایش «موفقیت
آمیز» یک موتور جدید موشــک برای پرتاب ماهواره خبر
داده انــد .کی ســی ان آی ( ) KCNAخبرگزاری دولتی
کوریای شــمالی گزارش داده که کیم جونگ اون رهبر این
کشــور از دانشمندان و مهندســان خواسته است هرچه
سریعتر مقدمات پرتاب یک ماهواره را به فضا فراهم کنند.
در همین حال چین و آمریکا توافق کرده اند در واکنش به
پنجمین آزمایش هســته ای کوریای شمالی ،همکاری های
خود علیه این کشور را افزایش دهند .جدیدترین آزمایش
زیرزمینی هسته ای کوریای شمالی ،که در اوایل ماه جاری
میالدی انجام شــد ،قدرتمندترین آزمایش این کشــور تا
کنون محسوب می شــود .کوریای شمالی مدعی پیشرفت
های پی در پی در برنامه های هســته ای و موشــکی خود
است ،اما تحلیلگران می گویند تایید بسیاری از این ادعاها
توسط نهاد های مستقل غیرممکن است .خبرگزاری رویترز
از قول دیپلمات هایی که نامشــان فاش نشده گزارش داده
که مقام های چین و آمریکا مذاکــره در باره تحریم های
احتمالی ســازمان ملل علیه کوریای شــمالی را به دلیل
آزمایش هســته ای اخیر آن آغاز کرده اند .این خبرگزاری
افزوده اســت که پکینگ تاکنون به طور مستقیم در مورد
حمایت یا عدم حمایت خود از اقدامات سخت گیرانه تر در
خصوص کوریای شمالی اظهار نظر نکرده است(.بی بی سی)

امریکا قوی ًا مظنون اســت که روســیه
کاروان امدادی را در ســوریه مورد حمله
قرار داده است .این کاروان که می بایست
مواد مورد نیاز عاجل مــردم در مناطق
جنگزده ســوریه را انتقال می داد ،عمدا ْ
مورد گلوله باران قرار گرفته است.
ایاالت متحد امریکا با وجود انکار مسکو،
مسئولیت منحصر به فرد این حمله مرگبار
بر کاروان امدادی در ســوریه را بردوش
مســکو می داند .بن رودس مشاور کاخ
سفید در نیویارک گفته است که برای این
نوع حمله صرف دو عامل مطرح بوده می
تواند و آن ها عبارت اند از نیروهای هوائی
روسیه و یا سوریه .بن رودس گفت «:به هر
صورت ما حکومت روسیه را مسئول این
حمله هوائی می دانیم».
مشــاور رئیس جمهور آن را یک عمل»
مفتضح» خواند .او گفته است که این یک
« تراژیدی انسانی عظیم» است .یک مقام

رئیس جمهوری پیشین برازیل و
همسرش محاکمه میشوند

رئیس جمهوری پیشین برازیل و همسرش
به اتهام رشوهخواری و فساد مالی محاکمه
خواهند شــد .قاضی دادگاهی در برازیل
دادخواست ســارنوالی این کشور علیه
ایناسیو لوال دا ســیلوا ،رئیس جمهوری
پیشین برازیل ،و همسرش به اتهام سوء
استفاده از موقعیت دولتی و دریافت رشوه
از یک شــرکت پیمانکاری نفتی را وارد
دانسته و دستور برگزاری محاکمه این دو
نفر را صادر کرده است .قاضی سرگیو مورو
در حکم خود گفته است که این اتهام که
آقای دا سیلوا مبلغی معادل بیش از یک
میلیون دالر رشــوه دریافت کرده قابل
رسیدگی قضایی است .طیق دادخواست
ســارنوالی ،لوال دا سیلوا مســتقیما از
فعالیت یک شرکت اینجنیری پیمانکار که

تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان راهی
ویتنام شد

تیم ملی فوتبال ســاحلی افغانستان برای
شرکت در پنجمین دورۀ رقابتهای المپیک
ساحلی به ویتنام رفت.
کاروان ورزشــی تیم ملی فوتبال ساحلی
کشور که تمرینات خود را از چند ماه پیش
در کابــل آغاز کرده بود ،پیش از چاشــت
روز چهار شنبه با اســتقبال رسمی اعضای
فدراســیون فوتبال افغانســتان راهی این
کشور شد.
تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در گروه
چهارم این رقابتها با تیمهای جاپان و چین
هم گروه است.
افغانســتان در روزهای  ۲۴و  ۲۵سپتمبر به
مصاف حریفان خود میرود (وطندار)

امریکایی که نخواســت نامش فاش شود
گفته اســت در زمان حمله دو بمب افکن
روسی «اس یو « ۲۴ -در فضای این منطقه
حضور داشته اند.
روسیه وسوریه قب ً
ال مسئولیت این حمله
را رد کردند .حمله بر این کاروان که عمدت ًا
متشکل از مواد امدادی بود ،روز دوشنبه
نزدیک به حلــب صورت گرفت که در اثر
آن شمار زیاد انســان ها قربانی شدند.
از جملــه  ۳۱الری  ۱۸عرداه آن تخریب
گردیــد عجالت ًا ملل متحــد عرضه مواد
امدادی اش را متوقف ساخته است.
در همیــن حال بان کی مــون ،دبیر کل
ســازمان ملل متحــد در نیویارک اعالم
کرد »:امدادگرانی که در آنجا برای نجات
زندگی انسان ها کاال ومواد غذایی و دارو
انتقال می دادند قهرمان بودند و کســانی
که آنها را بمباران کردند انسانهای ترسو
بوده اند( ».دویچه وله)

برای شرکت نفتی نیمه دولتی پتروبراس
کار میکرد «منتفع» شــده بود .ارتباط
این شرکت با شــماری از سیاستمداران
برازیلی ،که اکثر آنان عضو حزب کارگران
 حزب دا سیلوا  -هستند ،موضوع یکپرونده پیچیده فساد در شرکت پتروبراس
اســت .حکم قاضی مورو شــامل احضار
آقای دا سیلوا ،همسرش ماریا لتیسیا لوال
دا ســیلوا ،مدیرعامل شرکت مهندسی،
رئیس انستیتو لوال و چهار نفر دیگر است.
انستیتو لوال یک بنیاد بشردوستانه است
که به ابتکار لوال دا سیلوا و با هدف حمایت
از توســعه دموکراسی و مشارکت فراگیر
سیاسی در کشــورهای توسعه نیافته به
خصوص در آمریکای التین و آفریقا ایجاد
شده است( .بی بی سی)

مسابقات انتخاباتی والیبال میان
 ۱۲تیم در سمنگان جریان دارد

مسابقات انتخاباتی والیبال میان دوازده تیم در والیت سمنگان جریان دارد.
سردار دولت زی آمر ریاســت تربیت بدنی این والیت در صحبت با رادیو
آزادی گفت این مسابقات به هدف انتخاب تیم برتر والیبال والیت سمنگان
راه اندازی شدهاست .به اساس معلومات آقای دولت زی این مسابقات از یک
ماه بدین سو آغاز و تا اخیر ماه جاری میالدی ادامه میابد( .رادیو آزادی)

حضور اندی ماری در مسابقات
خیریه گالسکو با وجود
آسیب دیدگی

ی از
اندی ماری با وجود خســتگی از مســابقات پی در پی و آسیبدیدگ 
ناحیه پا در مسابقه خیریه حضور پیدا میکند.
به نقل از یورو اســپورت ،اندی ماری در بازی خــود مقابل جوید وپال در
ی از ناحیه ران پا شد .با این حال
مسابقات دیویس کاپ دچار آسیبدیدگ 
او در مسابقات خیریه گالسکو حضور خواهد داشت.
اندی مــاری بعد از این بازیها در تورنمنت پکن ،شــانگهای و وین بازی
میکند و سپس با مسابقات مسترز پاریس و تور جهانی  ، ATPفصل خود
را به پایان می رساند.
ماری  29ســاله اعالم کرده است در صورت خستگی زیاد و آسیبدیدگی
جــدی ،برنامه فصل خود را تغییر خواهــد داد .او در پنج ماه اخیر برنامه
فشردهای داشت و هفت بار پیاپی به فینال راه پیدا کرده است.
آمــوزش بازیکنان و مربیان افغانســتان از در صورتی که ماری برنامه خــود را در این فصل تغییر دهد ،این احتمال
وجــود دارد که در رنکینگ جهانی نتواند جای نواک جوکوویچ ،تنیس باز
سوی بورد کرکت هند است.
آقای ستانکزی گفتهاست که همکاری بورد شماره یک جهان را بگیرد .با این حال شانس ماری برای این که جایگزین
کرکت هند با افغانستان مهم است و پس از جوکوویچ شود ،در اوایل سال  2017زیاد است.
اجرای این توافقنامه پیشرفتهایی خوبی در
کرکت کشور به میان خواهند آمد( .طلوع)

نهاییشدن توافقنامه میان بورد کرکت
افغانستان و هند

شــفیقاهلل ســتانکزی ،رییس بورد کرکت
افغانســتان ،و راهول جوهری ،رییس بورد
کرکت هند در یک نشست در شهر ممبیی
هند توافقنامهیی را نهایی کردند.
در این توافقنامه آمدهاســت که بازیکنان
گ برتر کرکت
افغانســتان میتوانند در لی 

هند شرکت کنند .همچنان در این توافقنامه
آمدهاست که میان تیمهای الف و نیز تیمهای
 ۱۹سالهگان این دو کشور بازیهای دوستانه
انجام خواهد شــد و نیز در بخش تخنیکی
هند با افغانستان همکاری خواهد کرد.
همچنان از مــوارد مهم دیگر این توافقنامه

تیم ملی کرکت کشور برای رقابتهای یکروزه
به بنگالدیش رفت

تیم ملی کرکت کشور روز چهارشنبه راهی
بنگالدیش شــد و قرار است در سه مسابقۀ
یکروزه با تیم ملی کرکت این کشــور به
مصاف هم به میدان بروند.
این نخستین مسابقۀ تیم ملی کرکت کشور
در رقابتهای یکروزه با بنگالدیش خواهد
بود .قرار اســت این رقابتها روزهای  ۲۵تا

 ۲۸سپتمبر و اول اوکتوبر ماه روان میالدی
در این کشور برگذار شود.
تیم ملی کشــور پس از این رقابتها ،ســه
رقابت یکروز با تیم ملی انگلســتان در ماه
اکتوبر خواهد داشت.
قرار است یک مسابقۀ تمرینی روز جمعه در
این کشور نیز برگذار شود.

افغانســتان و بنگالدیش تا اکنون دو بازی
یکروزه را انجام دادند و تا هنوز مســاوی
بودهاند؛ زیرا یکبار افغانستان بنگالدیش را
در بازیهای جام آسیا در سال  ۲۰۱۴میالدی
شکســت داد ،اما در ســال  ۲۰۱۵میالدی
بنگالدیش افغانستان را در در بازیهای جام
جهانی در آسترالیا شکست داد( .طلوع)

سامپائولی :سویا تیم برتر بود

سرمربی سویا تیمش را برتر رئال بتیس در دیدار سهشنبه شب عنوان کرد
اما انتقادهایی را هم به تیمش وارد دانست.
به نقل از آس ،سویا سهشنبه شب در هفت ه پنجم با نتیج ه یک بر صفر رئال
بتیس را شکست داد و برنده نخستین داربی بزرگ اللیگا شد.
خورخه ســامپائولی پس از این پیروزی گفت :حریف را تحت فشار قرار
دادیم و اجازه ندادیم به سمت درواز ه ما پیش بروند .به نظرم سویا تیم برتر
بود .با وجود اینکه بیشتر اوقات در زمین حریف بودیم اما دروازه حریف را
خیلی کم تهدید کردیم.
ســرمربی ارجنتینی در ادامه افزود :بیشتر زمان بازی در محوطه جریمه
حریف بودیم و در مقابل بتیس نتوانست خیلی به محوطه جریمهمان نفوذ
کند .در نیمه دوم نیز بازی کامال تحت اختیارمان بود .ســامپائولی درباره
شیوه قضاوت داور نیز گفت :هیچ وقت در اینباره صحبتی نمیکنم .نظری
در مورد اتفاقی کــه افتاد ندارم .تنها میتوانم بازی را آنالیز کنم .دیداری
که سویا با پیروزی پشتسر گذاشت و تیم برتر زمین بود.

فابرگاس :برخیها دهانشان
را ببندند

هافبک چلسی بعد از برد تیمش مقابل لسترسیتی که با گلزنی وی همراه
بود تاکید کرد برخیها باید دهانشان را ببندند.
به نقل از موندو دپورتیوو ،چلســی چهار بر دو در جام اتحادیه انگلیس،
لسترسیتی را شکست داد .سسک فابرگاس گل های سوم و چهارم تیمش
را به ثمر رساند .این هافبک اسپانیایی پس از این بازی گفت :امیدوارم این
بازی برخی رســانه ها به سکوت وادارد .رسانه هایی که تنها خبرهای زرد
مینویسند .در حالی که باید به مسائل مهمی از قبیل پیروزی چلسی توجه
کنند .آنها باید دهانشان را ببندند.

