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شیمون پرز :نتانیاهو را از حمله به
ایران باز داشتم

همزمان با خاکسپاری شیمون پرز ،مصاحبهای
از او انتشــار یافتــه که پــرز در آن یکی از
دســتاوردهای دوران ریاست جمهوری خود
را ممانعت از طرح نخســتوزیر اسرائیل برای
حمله به ایران ذکر میکنــد.او نتیجه چنین
حملهای را فاجعه خوانده است.

روزنامه جرزالم پست ،چاپ اسرائیل روز جمعه
همزمان با خاکسپاری پرز بخشی از مصاحبه
او با ســردبیر سابق و یک دبیر این روزنامه را
منتشر کرد که بر مخالفت شیمون پرز با طرح
بنیامین نتانیاهو بــرای حمله به ایران داللت
دارد .پرز در این مصاحبه که در اگست ،۲۰۱۴

ترامپ به دور زدن
تحریمهای کیوبا متهم شد

دونالد ترامپ ،نامزد حزب جمهوریخواه متهم شــده
چند سال پیش و هنگامی که تحریم تجاری علیه کیوبا
همچنان پابرجا بود در قالب یک قرار مشــورتی این
تحریمها را دور زده است.
این جنجال تازه انتخاباتی ،روز پنجشنبه پس از آن باال
گرفت که هیالری کلینتون ،نامزد دموکراتها با استناد
به گزارش یک نشــریه آمریکایی ،آقــای ترامپ را به
قانونشکنی متهم کرد و یک بار دیگر تاکید کرد که از
نظر او دونالد ترامپ شایسته ورود به کاخسفید نیست.
نشریه آمریکایی نیوزویک در گزارشی تحقیقی مدعی
شده که شرکت بازرگانی آقای ترامپ در سال  ۱۹۹۸و با
وجود تحریمهای تجاری علیه کیوبا ،به طور محرمانه با
این کشور معامل ه انجام داده و بابت آن حداقل  ۶۸هزار
دالر به کیوبا پول ارسال کرده است.
این در حالی اســت که سخنگوی ســتاد انتخاباتی
آقای ترامــپ در واکنش به این گزارش هرگونه تجارت
بازرگانی میان گروه بازرگانــی ترامپ و کیوبا را انکار
کرده است.
آقای ترامپ هم در جریان چند ماه گذشته بارها تاکید
کرده اســت که او از تجارت و سرمایه گذاری در کیوبا
پرهیز کرده است.
بنابر گزارش نیوزویک ،شــرکت آقای ترامپ این مبلغ
را با پرداخت به یک شــرکت مشاور اقتصادی به کیوبا
فرستاده تا جنبه قانونی به آن بدهد( .بی بی سی)

اندکــی پس از دوران ریاســت جمهوریاش
انجام شــده ،یکی از دستاوردهای این دوران
را بازداشتن نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل ،از
حمله به ایران ذکر میکند.
پرز بدون آن که به جزئیات این ماجرا اشــاره
کند ،می گوید« :نتانیاهو قصد داشت دستور
تدارک حمله به ایــران را صادر کند ،ولی من
او را متوقف کردم و گفتــم که حاصل چنین
حملهای فاجعه خواهد بود ».خبرنگار جرزالم
پســت از پرز می پرســد که اجازه انتشــار
این بخش از گفتههــای او را دارد .پرز جواب
میدهد« :بله ،ولی وقتی که من فوت کردم».
بنیامین نتانیاهو از مخالفان سرســخت برنامه
اتمی ایران و قرارداد برجام اســت .او قبل از
این قرارداد چندین بار به طور غیرمستقیم از
احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران
ســخن گفته بود .حمله با ویروس استاکسنت
به تاسیســات اتمــی ایران و تــرور برخی
ازدستاندرکاران پروژه اتمی ایران نیز به دولت
نتانیاهو نسبت داده میشود( .دویچه وله)

گابریل درباره بحران سوریه
با مقامات ایرانی
گفتوگو میکند

زیگمار گابریــل ،وزیر اقتصاد آلمان ،در
آستانه دومین سفر خود به ایران تاکید
کرد که درباره بحران ســوریه و وضعیت
حقوقبشــر در کنار گسترش مناسبات
اقتصــادی با مقامــات ایرانی گفتوگو
خواهد کرد .زیگمار گابریل ،وزیر اقتصاد
آلمان و معاون صدراعظم این کشور ،قرار
است در روز یکشنبه به ایران سفر کند.
او در مصاحبهای با «اشپیگل آنالین» به
برخی از اهداف خود از این ســفر اشاره
کرده اســت .این دومین ســفر گابریل
به ایران در طی  ۱۴ماه گذشــته است.

گابریــل در این مصاحبــه بر ضرورت
گسترش مناســبات اقتصادی و تجاری
میان ایران و آلمــان تاکید میکند .به
گفته گابریل در وضعیت پســابرجام و
رفع اغلب تحریمهای بینالمللی در هر
دو کشور عالقه زیادی به از سرگیری
روابط قدیمی و پرپیشینهی اقتصادی
وجــود دارد .به گفتــه گابریل ادامه
برخــی از تحریمهــای آمریکا که در
رابطه با توافق اتمی نیســتند ،یکی از
موانع برای حضور شــرکتهای آلمانی
در ایران است( .دویچه وله)

رقابت های کاراته جهت گزینش
اعضای تیم های منتخب کشور
آغاز شد

رقابت های کاراته به منظور گزینش تیم منتخب مردان
و زنان کشور با حضور رزمی کاران  ۱۱والیت در کابل آغاز
شد.
محمد افضل عزیزی ،معاون فدراسیون کاراته افغانستان
و رئیس انجمن شــوتوکان کاراته در یک نشست خبری
گفت که در ایــن رقابت ها  ۲۰۰وزرشــکار از جمله ۴۰
ورزشکار زن شرکت کرده اند.
به گفته وی ،این ورزشــکاران از والیات هرات ،نیمروز،
دایکندی ،غزنــی ،میدان وردک ،بلخ ،کندز ،ســرپل،
بامیان ،جوزجان و کابل می باشــند و قرار است در سه
بخش نونهاالن ،نوجوانان و جوانان با یکدیگر رقابت کنند.
عزیزی افزود که در پایان این رقابت ها ۳۲ ،ورزشکار به
تیم منتخب مردان و هشــت تن نیز به تیم منتخب زنان
راه خواهند یافت.
مسؤل فدراسیون کاراته خاطر نشان کرد که ورزشکاران
برتر یک سال زیر نظر این فدراسیون تمرین خواهند دید
و سپس از میان آنان یک تعداد برای حضور در مسابقات

جهانی کاراته  ۲۰۲۰جاپان برگزیده می شوند.
بر پایه معلومات وی ،در حال حاضر سه هزار تن عضویت
انجمن کاراته شوتوکان( )JSKAافغانستان را در سراسر
کشور بدست آورده اند که  ۵۰۰تن آنان زن هستند.
ذکیه رضایی یکتن از ورزشــکاران از تیم کابل گفت که
راه اندازی این گونه مســابقات از یک سو سبب تحکیم
روابط حرفه یی میان رزمی کاران می شــود و از سوی
دیگر تجربه آنان را بیشتر می سازد.
ولــی ابدالی ،یک تن دیگر از شــرکت کنندگان در این
رقابت ها نیز با ابراز خرســندی از این اقدام فدراسیون
کاراته ،گفت که چنین مسابقاتی برای ورزشکاران بسیار
با اهمیت است و می تواند سبب رشد این رشته شود.
کاراته شوتوکان از مهمترین سبکهای کاراته است که
حدود  ۶۰سال قبل بنیان گذاشته شد.
این ورزش ،یک هنر رزمی اســت کــه در آن از ضربات
مشــت ،لگد ،زانو ،آرنج و تکنیکهای دســت باز مانند
استفاده می شود( .پژواک)

کرکت بازان کشور بنگله دیش را
شکست داد

تیم کرکت کشــور در بازی یک روزه کرکت بازان بنگله
دیش را شکست داد.
در این بازی کرکت بازان کشــور مان ابتدا بازی ضعیفی
از خود به نمایش گذاشــتند اما به مرور زمان بازی کنان
افغانســتان کنترل بازی را در اختیــار گرفت و چندین

گروه تروریستی که با
حمالتش به سرعت
در پاکستان مشهور شد

بازیکن بنگله دیش را حذف کرد.
بازی بین بنگله دیش و افغانســتان در شهر میرپور در
میدان کرکت شیربنگال بنگله دیش برگزار می شد.
تیم ملی بنگله دیش در  ۵۰آور برایی افغانســتان ۲۰۹
دوش هدف تعین کرد که بازیکنان کشور مان این هدف
را پره کرد و برنده بازی شدند.
قرار است در یک شــنبه تیم ملی کرکت بنگله دیش و
افغانستان در یک بازی  ۵۰آوره دیگر باهم بازی کنند.
در این دیدار محمد نبی عیسی خیل هم بهترین بازی کن
میدان شناخته شد.
تیم ملی کرکت بنگله دیش یکی از کشور های پیشتاز در
رشــته کرت می باشد که در رده بندی جهانی بازی های
 ۵۰آوره کرکت مقام هفتم جهان قرار دارد.
افغانســتان نیز در رده بندی کرکت جهان در مکان دهم
قرار دارد( .بخدی)

یک گروه شبه نظامی در پاکستان حمالتش را در ماه اخیر
بر مساجد ،کلیساها و نیروهای امنیتی افزایش داده و بیش
از  ۶۰تن را کشــته است .ارتش پاکســتان علیه این گروه
عملیات نظامی راه اندازی کرده است.
گروه تروریســتی «جماعت االحرار» یا نهضت آزادی در
سال  ۲۰۱۴از طالبان پاکستانی جدا شد و دست به حمالتی
پراکنده می زد؛ اما از آغاز ماه سپتمبر حمالت این گروه ده
برابر افزایش یافته است .یکی از این حمالت خونین حمله
به یک مسجد در اوایل ماه سپتمبر بود که دست کم  ۳۶تن
را کشت که شماری کودک نیز شامل شان بودند .این گروه
تاکنون مسئولیت حمالت خونین زیادی را در پاکستان به
دوش گرفته است.
اگر نگاهی به خشونت های اخیر در پاکستان انداخته شود،
دیده می شود که جماعت االحرار چطور طالبان پاکستانی
را تحت الشعاع قرار داده است .این گروه که ماه گذشته به
لیست ســازمان های تروریستی ایاالت متحده امریکا وارد
شده ،در کشــوری که گروه های مختلف افراط گرا فعالیت
دارند ،به یکی از خشن ترین گروه های مسلح شبه نظامی
تبدیل شده است.
تحریک طالبان پاکســتان از دو سال پیش درگیر مقابله با
عملیات گســترده نظامی ارتش پاکستان در وزیرستان در
مرز با افغانستان اســت .طالبان پاکستانی پس از آغاز این
عملیات توان عملیاتی شان را برای انجام حمالت چریکی
در شــهرها از دســت داده اند و حاال ابتکار عمل به دست
شاخه جدا شده جماعت االحرار افتاده است( .دویچه وله)

عادل الجبیر :مصوبه
کنگره به ضرر همه از جمله
آمریکا است
عــادل الجبیر ،وزیرخارجه عربســتان
سعودی در نخستین واکنش به لغو وتوی
باراک اوباما از ســوی کنگره که به معنای
قانونی شــدن طرح جاستا (عدالت علیه
حامیان تروریسم) است ،از اجرایی شدن
ایــن قانون اظهار نگرانی کــرده و آن را
مغایر عرف جهانی در مصونیت و استقالل
دولتها دانسته است.
آقای الجبیر روز پنجشــنبه  ۲۹سپتمبر
فراهم شــدن زمینــه برای شــکایت
بازماندگان حمالت یازدهم ســپتمبر از
دولت عربستان را «بسیار نگرانکننده»
خواند
این مصوبه کنگره که برای بار نخست در
ماه می گذشــته به تصویب رسیده بود،

پــس از آن که چند روز پیــش با وتوی
باراک اوباما به کنگره برگشــت ،دوباره
توانســت با اکثریت قاطع در مجالس سنا
و نمایندگان تصویب شود و به این ترتیب
کنگره با شکستن وتوی رئیس جمهوری،
با تاکیــد بر مصوبه قبلی خــود اجرایی
شدن طرح «مقابله با حامیان تروریسم»
را قانونی کرد .وزیرخارجه عربســتان با
انتشار بیانیهای گفت« :عواقب اضمحالل
مصونیت دولتی دامنگیر همه کشــورها
خواهد شد من جمله آمریکا ».در جریان
حمالت یازدهم سپتمبر سال  ۲۰۰۱حدود
 ۳۰۰۰آمریکایی کشته شدند.
از میان  ۱۹عامل این حمالت ۱۵ ،نفر تبعه
عربستان سعودی بودند( .بی بی سی)

درگیریهای سنگین
در حلب ادامه دارد

گزارشها از ســوریه حاکی از درگیریهای سنگین درشهر
حلب در شمال این کشور است.
نیروهای دولتی از تصرف شــفاخانه کیندی خبر داده اند،
اما در مقابل منابع نیروهای مخالف ضمن تکذیب این خبر
گفتهاند که جنگ در این منطقه ادامه دارد.
حمالت هوایی بیشتری به مواضع شورشیان در شرق شهر
حلب گزارش شده است.
نیروهای مخالف دولت هم موشــکهایی را به سوی غرب
حلب که در کنترل نیروهای دولتی است ،پرتاب کرده اند.
طبق گزارشها نیروهای دولت ســوریه روز پنج شــنبه
پیشروی های مهمی داشــته و اردوگاه حندرات را که تنها
چند کیلومتر از شــهر حلب فاصله دارد بار دیگر به تصرف
خود در آوردند.
هفته گذشــته این اردوگاه که در مسیر استراتژیک مهمی
واقع است ،بین نیروهای دولتی و شورشیان مخالف دست
به دست شــد .گروه دیده بان حقوق بشر سوریه میگوید
بیش از  ۹هزار نفر از زمان آغاز حمالت هوایی روســیه در
یک سال گذشته در مناطق مختلف سوریه کشته شدهاند.
بر اســاس این گــزارش از این تعداد حــدود  ۴هزار نفر
غیرنظامی بودهاند .دیده بان حقوق بشر سوریه که مرکز آن
در بریتانیاست گفته که آمار کشتهها شامل نیروهای گروه
موسوم به دولت اسالمی( داعش) و همچنین سایر گروههای
پیکارجوی فعال در سوریه است( .بی بی سی)

ابراهیموویچ سه امتیاز

برای منچستر یونایتد گرفت

دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ اروپا برگزار شد.
منچســتر یونایتد ،که در فصل جاری عملکــرد پرفراز و
نشیبی داشته ،در شهر لوهانسک اوکراین مهمان تیم زوریا
لوهانسک بود .شــاگردان ژوزه مورینییو ،که در اولین بازی
خود در گروه  Aیک بر صفر از تیم هالندی فاینورد شکست
خورده بودند ،به دنبال آن بودند که با کسب سه امتیاز بازی
جایگاهشان در گروه را بهبود دهند .در دیداری که بسیاری
پیشبینی میکردند منچســتر یونایتد صاحب یک پیروزی
پرگل شود ،برخالف انتظار «شیاطین سرخ» در نیمه اول بازی
حتی یک شوت در چارچوب هم نداشتند .در نیمه دوم بازی،
در حالی که منچستر یونایتد موقعیتهای خطرناک چندان
زیادی را خلق نکرده بود ،زالتان ابراهیموویچ موفق شد با به
ثمر رساندن تنها گل مسابقه ،سه امتیاز بازی را برای یونایتد
به دســت بیاورد .پس از آنکه توپ ارسالی رشفورد درست
روی پای وین رونی ،کاپیتان منچستر یونایتد ،ننشت ،توپ
معلق در هوا از فاصلهای نزدیک با ضربه ســر ابراهیموویچ
راهی دروازه زوریا لوهانسک شد .در نتیجه گل دقیقه  ۶۹این
مهاجم  ۳۴ساله سویدنی ،منچستر یونایتد با کسب  ۳امتیاز
از رده چهارم جدول یک پله صود کرد( .بی بی سی)

والورده :میتوانستیم با
نتیجه بهتری پیروز شویم

سرمربی اتلتیک بیلبائو معتقد اســت که میتوانستند با
اختالف گل بیشتری راپید وین را شکست دهند.
به نقل از ســایت موندودپورتیوو ،هفته دوم مرحله گروهی
لیگ اروپا برگزار شــد و اتلتیک بیلبائو با تک گل بنیات
اتســباریا برابر راپید وین نخستین پیروزیاش را به دست
آورد .ارنستو والورده پس از بازی گفت :حریف به خوبی بازی
را بسته بود اما با گذشت زمان خستگی روی بازیکنانشان
تاثیر گذاشت و ما توانســتیم روش موقعیت ایجاد کردن
روی دروازهشان را پیدا کنیم .در ادامه به گل نخست دست
یافتیم .خیلــی خوب ضد حمالت حریف را کنترل کردیم و
اگر میتوانســتیم گل دوم را به ثمر برسانیم بازی برایمان
راحت تر پیش می رفت .باید با اختالف گل بیشتری حریف
را شکست می دادیم .ســرمربی اتلتیک بیلبائو در ادامه
افزود :اکنون بازیهای کمــی مانده و امتیاز هر بازی نقش
زیادی در صعود خواهد داشت .پیش از این بازی در انتهای
جدول قرار داشتیم اکنون نیز به علت تفاضل گل در انتهای
جدول جای گرفتیم .در بازی بعدی باید بهتر بازی کنیم.

رئال مادرید و سلتیک
جریمه شدند

باشگاه رئال مادرید و سلتیک به ترتیب توسط کمیته ضد
خشونت اسپانیا و کمیته انضباطی یوفا جریمه شدند.
به نقل از آس ،کمیته ضد خشــونت و نژادپرستی اسپانیا
رئال مادرید را به علت ضعف در کنترل تماشــاگرانش در
دیدار برابر اســپورتینگ در لیگ قهرمانــان اروپا  3هزار
یورو جریمه کــرد .هواداران مادرید در جریان بازی از مواد
آتش زا استفاده کرده بودند .همچنین این کمیته  6هوادار
اسپورتینگ را به علت رفتارهای نامناسب جریمه کرد.
از طرفی کمیته انضباطی یوفا سلتیک اسکاتلند را به خاطر
استفاده هوداران از پرچم های غیرقانونی در جریان دیدار
برابر هاپوئل در پلی آف لیگ قهرمانان جریمه کرد .باشگاه
اسکاتلندی باید  10هزار یورو به یوفا بپردازد.

رئیس جمهور فیلیپین خود را
«هیتلر» این کشور خواند

در حالی که در رقابتهای سیاسی برخی
برای توهین و تحقیر مخالفانشان ،آنان را
با هیتلر مقایسه میکنند ،رئیس جمهور
فیلیپین با افتخار خود را همردیف هیتلر
خوانــد و اعالم کرد در صــدد نابودی ۳
میلیون معتاد در فیلیپین است .رودریگو
دوترته ،رئیس جمهــور فیلیپین مبارزه
خود علیه قاچاق مواد مخدر و معتادان را
با کشتار میلیونها یهودی در دوران آلمان
نازی مقایسه کرد.
دوترته گفت« :هیتلر سه میلیون یهودی
را کشــت ،حال ما نیز در فیلیپین ســه
میلیون معتاد به مواد مخدر داریم که من
بسیار مایلم آنها را بکشم ».رئیس جمهور
فیلیپین گفت که آلمان هیتلر را داشــت
و با اشــاره به خود افــزود« :حال مردم

فیلیپین کسی مثل من را دارند ».دوترته
تصریح کرد که منتقدان «جنگ علیه مواد
مخدر» او را «پسرعموی هیتلر» مینامند،
اما به گفته او این منتقدان از ابعاد معضل
مواد مخدر در فیلیپیــن اطالعی ندارند.
دوترته پــس از پیــروزی در انتخابات
ریاســتجمهوری فیلیپین در جون ۲۰۱۶
اعالم کرد که جنگی ســخت و خشن را
علیه فروشندگان مواد مخدر و معتادان به
پیش خواهد برد.
از ماه جوالی تا پایان سپتمبر  ۲۰۱۶بیش
از  ۱۲۴۷نفر در ارتبــاط با مواد مخدر در
فیلیپین توســط نیروهای انتظامی کشته
شدهاند .در حال حاضر درباره مرگ ۱۷۲۱
نفر دیگر نیز تحقیقاتی در فیلیپین جریان
دارد( .دویچه وله)

افغانستان در بازیهای فوتبال ساحلی
به نیمهنهایی رسید

تیم ملی فوتبال ســاحلی افغانســتان در پنجمین دور
رقابتهای ســاحلی آســیا به میزبانی ویتنــام به دور
نیمهنهایی رسید.
بر پایۀ معلومات سایت رسمی رقابتهای ساحلی آسیا،
بازیکنان فوتبال افغانستان در بازی پردرخشش در برابر
تیم ملی فوتبال ازبکســتان ،این کشور را  9در برابر 4
شکست داد.
این دومین پیروزی تیم ملی فوتبال ســاحلی افغانستان
است که این تیم را به مرحلۀ نیمهنهایی رساند .قرار است
در ادامۀ رقابتهای ساحلی آسیا ،تیم ملی فوتبال کشور
با تیم فوتبال ساحلی جاپان بازی کند.
تیم ملی فوتبال ســاحلی جاپان پیــش از این تیم ملی
فوتبال ساحلی افغانستان را یازده در برابر صفر شکست

داده بود.
در همین حال ،تیم ملی فوتبال ســاحلی جاپان در بازی
نیمهنهایی تیم ملی فوتبال امارات متحدۀ عربی را  6در
برابر  2و تیم ملی فوتبال عمان تیم ملی فوتبال ساحلی
تایلند را  4در برابر  1شکست دادند؛ اما لبنان و ویتنام 3
در برابر  3مساوی شدند.
ت در
از سوی دیگر ،تیم هندبال افغانستان پس از شکس 
برابر ویتنام ،هانگکانگ ،عمان و سریالنکا ،در رقابت با
تیم ملی هندبال جاپان شکست خورد.
پنجمین مرحلۀ رقابتهای ساحلی آسیا به میزبانی ویتنام
 24سپتمبر آغاز شد .در این رقابتها صدها ورزشکار در
رشــتههای مختلف ورزشی از  46کشور آسیایی شرکت
کرده اند( .وطندار)

بازیهای چهار روزۀ زونهای کریکت
در کابل و ننگرهار آغاز شد

بازیهــای  4روزۀ کریکت زیر نام «احمدشــاه ابدالی»
به ابتکار فدراســیون کریکت افغانستان بین زونهای
پنجگانه در کابل و ننگرهار آغاز شد .در این بازیها برای
تیم تازه تأسیس «کابل گرین» نیز فرصت بازی داده شده
است.
فرید هوتک ،مســؤول مطبوعاتی فدراســیون کریکت
افغانســتان در مراســم آغاز این بازیها به خبرنگاران
میگوید ،این بازیها تا دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
فدراسیون کریکت در نخســت اعالم کرده بود که این

بازیها در کابل ،خوست و ننگرهار برگزار خواهد شد ،اما
اکنون به دلیل ســردی هوا این بازیها تنها در خوست و
ننگرهار ادامه مییابد.
این بازیها اکنون در میــدان بازی غازی اماناهللخان و
ســپینغر ننگرهار و میدان بینالمللی کرکت کابل آغاز
شده است.
دورنهایــی این بازیها پس از  2ماه و  4روز میان دو تیم
پیشــتاز در میدان غازی اماناهللخان در ننگرهار برگزار
میشود( .وطندار)

