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روسیه پیشنویس قطعنامه فرانسه را
وتو کرد

حدود  10عزادار محرم
در انفجار بغداد
کشته شدند

انفجار بمبی در میان عزاداران محرم در بغداد چند کشته و
بیش از ده زخمی به جا گذاشته است.
گروه موســوم به دولت اسالمی (داعش) با انتشار بیانیهای
مســئولیت این حمله را بر عهده گرفتــه و گفته که این
بمبگذاری انتحاری بوده است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که در این حمله دست
کم پنج نفر از شیعیانی که در منطقه «بغداد جدید» در حال
عزاداری در مراسم سالگرد کشته شدن امام سوم شیعیان
بودند جان خود را از دست دادهاند.
خبرنگار ایرنا در بغداد شمار کشتهشدگان را  ۹نفر گزارش
کرده و گفته است که تعداد زیادی هم در این حمله زخمی
شدهاند.
شــاهدان به خبرگزاری فرانســه گفتهاند که این حمله بر
خــاف ادعای داعش انتحاری نبــوده بلکه یک بمب کنار
جادهای عامل آن بوده است.
هیئت یاری سازمان ملل متحد در عراق (یونامی) به تازگی
اعالم کرده اســت که در ماه سپتمبر (ماه گذشته میالدی)
بیش از هزار نفر در خشونتهای عراق کشته شدهاند.
پیــش از این هم داعش حمالت مشــابهی را به ویژه علیه
شیعیان در بغداد و نقاط دیگر انجام داده بود.
این حمالت در حالی صــورت میگیرد که نیروهای دولتی
عراق همراه با شبهنظامیان شــیعه و نیروهای کرد و سنی
در حال آمادهسازی برای عملیات پس گرفتن شهر موصل از
داعش هستند( .بی بی سی)

روســیه پیشنویس قطعنامه فرانســه را که
خواهان پایــان دادن به حمــات هوایی در
سوریه شده بود وتو کرد.
به گــزارش رویترز فرانســه در پیشنویس
این قطعنامه که روز شــنبه در جلسه شورای
امنیت مطرح شــده بود خواهان پایان دادن

انفجار بمب در نزدیکی
مرز ترکیه و ایران 18
کشته برجا گذاشت

دســت کم  ۱۸نفر از جمله ده سرباز در جریان انفجار بمبی
در یک حوزه پولیس در جنوب شرق ترکیه کشته شدند.
بیش از  ۲۰نفر هم در این انفجار مجروح شدند.
بینالی ییلدریم ،نخست وزیر ترکیه گفته است که پنج تن
مواد منفجره در جریان این حمله استفاده شده بود.
گفته شده که این بمب در یک موتر کار گذاشته شده بود.
بمبگذاری دیروز در منطقهای کوهســتانی در نزدیکی مرز
ترکیه با ایران و عراق اتفاق افتاده است.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته
اســت .اما رســانههای دولتی ،نیروهای حزب کارگران
پکک) را عامل این حمله دانستهاند.
کردستان ( 
در ماههای اخیر نقاط مختلف ترکیه شاهد بمبگذاری هایی
بودهاند.
پکک مدتهای مدیدی است که در این
گفته شده نیروهای 
منطقه در حال انجام عملیات هستند.
جنگ از زمان نقض آتش بس در سال گذشته بار دیگر بین
نیروهای دولتی ترکیه و پکک از سرگرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری ترکیه ،آناتولی ،در دور تازه خشونتها
پکک کشته
بیش از  ۶۰۰سرباز ترکیه و هزاران پیکارجوی 
شدند( .بی بی سی)

به حمالت هوایــی و پروازهای نظامی بر فراز
شهر حلب در ســوریه شده بود و میخواست
آتشبســی برقرار شــود تا امکان رساندن
کمکهای انساندوستانه به ساکنان این شهر
فراهم شود .در عین حال پیشنویس قطعنامه
دیگری از سوی روسیه در این شورا مطرح شد

فشار اتحادیه اروپا بر کشور

 114مهاجر در جزیره

های ترانزیتی پناهجویان

یونانی میلوس رسیدند

 114مهاجر در یک قایق شــب یکشنبه در شمال غرب
جزیره یونانی انتیمیلــوس در نزدیکی جزیره کوچک
میلوس در بحر اژه پیدا شدند .این جزایر غیر مسکون
هستند .روز شنبه  131مهاجر با قایق در ساحل جنوب
غربی شبه جزیره پلوپونز آمدند.
چنانچه فرســتنده تلویزیونی یونانی «اســکای» روز
یکشنبه گزارش داده است ،یک قایق حامل  114مهاجر
توسط یک کشــتی دیگر با همراهی محافظان ساحلی
یونانی ،در نزدیکی جزیره میلوس انتقال داده شد.
این درحالی است که یک قایق دیگر حامل  131مهاجر
به روز شنبه در ساحل جنوب غربی شبه جزیره پلوپونز
آمد .این مهاجرین توســط تیلفون ،از وجود شان خبر
داده بودند.
قایق های مهاجرین که از سواحل ترکی به جزایر یونانی
در شــرق اژه انتقال نمی یابند ،بلکه در قسمت غربی
اژه ظاهر می شوند ،برای محافظین ساحل یونان «غیر
معمولی» است.
برعکس پناهجویانی که از ترکیــه که فقط فاصله کم
چند کیلومتری را به سوی جزیره یونانی طی می کنند،
بیشــتر مهاجرین کنونی از افریقای شمالی می آیند و
می خواهند از آنجا مستقیم ًا به ایتالیا انتقال یابند.
در جزایر واقع در شــرق اژه ،از زمان اجرایی شــدن
توافقنامــه میان ترکیــه و اتحادیه اروپــا در مورد
مهاجرین ،در حد اوســط فقط شمار کمی مهاجرین از
ترکیه می آید( .دویچه وله)

قهرمانی ماری در اوپن چین؛ یک گام
دیگر برای رسیدن به جوکوویچ

اندی ماری مرد شــماره  ۲تنیس جهان با پیروزی ( ۷-۶ )۷-۲و  ۶-۴مقابل
گریگور دیمتیروف قهرمان اوپن چین شد.
ایــن پنجمین قهرمانی این تنیسبار بریتانیایی در ســال  ۲۰۱۶و چهلمین
قهرمانی دوران حرفهای او بود .ماری مقابل حریف بلغار خود بازی آسانی را
پشت سر نگذاشت ،اما قهرمان ویمبلدون هفته بسیاری خوبی را در پکینگ
پشت سر گذاشــت و بدون این که حتی یک ست را به حریفی واگذار کند،
قهرمان شد.
پیش از قهرمانــی ماری ،جوانا کونتا ،دیگر تنیسبار بریتانیایی هم به فینال
انفرادی زنان این تورنمنت رســیده بود ،اما با نتیجه  ۶-۲و  ۶-۴به آگنیزکا
رادوانسکا باخت و نایب قهرمان شد.
با این قهرمانی مــاری یک گام دیگر به نــواک جوکوویچ در صدر جدول
ردهبندی جهانی تنیس نزدیکتر شــد .جوکوویچ که سال گذشته قهرمان
این مسابقات شده بود ،تورنمنت امسال را به دلیل مصدومیت از دست داد.
در حالی که ماری با قهرمانی در ویمبلدون و المپیک ریو نمایشی درخشان
داشــت ،جوکوویچ پس از پیــروزی مقابل ماری در فینال اوپن فرانســه
امتیازهای زیادی را از دست داد.
جوکوویچ در اوایل ویمبلدون و المپیک حذف شــد و گرچه در اوپن آمریکا
عملکرد بهتری داشــت و تا فینال باال رفت ،اما آن مسابقه را هم به استن
واورینکا باخت( .بی بی سی)

تا قرار آتشبس شکست خورده پیشین میان
آمریکا و روسیه را احیا کند اما این بار هم این
پیشنویس نتوانســت رای حداقلی  ۹نفر از
اعضای این شورا را به دست آورد.
در جنگی که به زودی وارد ششمین سال خود
میشــود ،نیروهای دولتی سوریه توانستهاند
بخشهایی از کشور را که در دست شورشیان
بوده بازپس بگیرند.
نیروهای بشار اسد که از سوی روسیه ،ایران،
لبنــان و عراق حمایت میشــوند ،در میدان
جنگ حلب دست باال را دارند و مخالفان دولت
بخشهای شرقی این شهر را در دست دارند.
در تازه ترین تحوالت این کشور گروه دیدهبان
حقوق بشــر ســوریه گزارش داده است که
نیروهای دولتی این کشور چند شهر و دهکده
را درغرب این کشور از شورشیان مخالف پس
گرفتهاند.
براســاس این گزارش مهم ترین پیشــروی
نیروهای دولتی در شــمال شهر والیت حماه
صورت گرفته است( .بی بی سی)

ســران دولت های اروپایی در کنفرانس
ماه جون امســال اعالم کردند که کشور
های مبداء و ترانزیتــی برای مهاجرین
که با اتحادیــه اروپا همکاری نمی کنند،
باید در آینــده از پیامد های آن هراس
داشته باشند .اتحادیه اروپا در کنفرانس
ماه جون امسال فیصله کرد ،در صورتی
که کشور های مبداء و ترانزیتی در مورد
جلوگیری از آمدن مهاجرین به کشــور
های اروپایی بــا اتحادیه اروپا همکاری
نکننــد ،در این صورت این کشــور ها
با تدابیــری مانند کاهــش کمک های
انکشافی و دیگر اقدامات سیاسی مواجه
خواهند شد .حاال کمیســیون اتحادیه
اروپا «مشارکت ها در مورد مهاجرین» را
توسعه می دهد .در این مورد توافقات با
اردن و لبنان اولویت دارد و نیز توافقات
با کشور های افریقایی در برنامه است.

آلمــان پیش از این همراه بــا ایتالیا و
فرانســه ،با کشــور های مالی و نیجر
«مشــارکت در مــورد مهاجرین» را
فیصله کرده انــد .افزون برآن اتحادیه
اروپا توافقاتی را با کشور های نایجریا،
سنیگال و اتوپیا نیز در نظر دارد.
مقامات بروکســل از کشور های تونس
و لیبیا نیــز در این ارتباط نام برده اند.
براســاس اظهارات اداره خدماتی امور
خارجی اروپایی ،آمادگی برای مذاکرات
با کشور های متعددی در جریان است.
هدف این مشــارکت ها از جمله این
است تا کشــور های مبداء و ترانزیتی
برای مهاجرین ،تالش های بیشــتری
برای جلوگیــری از مهاجرت های غیر
قانونی به خرج دهنــد ،مث ً
ال علیه باند
های قاچاقبران انســان برخورد جدی
کنند( .دویچه وله)

آمریکا :حمایت از عربستان
چک سفید امضا نیست

هزاران نفر در اعتــراض به حمله هوایی
مرگبار ائتالف تحت رهبری عربستان به
یک مراسم عزاداری در یمن ،روز یکشنبه
 ۹اکتبــر در صنعا پایتخت این کشــور
تظاهرات کردند.
در حمالت هوایی روز شنبه به یک مراسم
عزاداری در صنعا دستکم  ۱۴۰نفر کشته
و بیش از پانصد نفر زخمی شدند.
این حمله یکــی از مرگبارترین حمالت
هوایی ائتالف تحت رهبری عربســتان به
یمن از زمان آغاز عملیات ائتالف در حدود
یک سال و نیم پیش است.
معترضان در جریــان تظاهراتی که آن را
«آتشفشان خشم» نامیدند ،بیرون دفاتر
سازمان ملل در صنعا تجمع کردند و شعار
«مرگ بر سعودی» سر دادند.
محمد علی الحوثی ،از رهبران حوثیها ،به
جمعیت معترض گفت «بعد از این کشتار
عزم ما برای مقابله با مهاجمان بیشــتر از
پیش شده است .جبهههای نبرد با دشمن
سعودی را فورا بازکنید» .معترضان علیه
آمریکا هم شــعار دادند و آن را «شیطان
بزرگ» خطاب کردند.
پس از حمله هوایی به مراســم عزاداری،

ادامه واکنش چهرههای ارشد
جمهوریخواه به فلم ترامپ

جان مککین و کاندولیزا رایس ،دو چهره
عمده در حزب جمهوریخواه ،قبال هم به
نامزدی دونالد ترامپ روی خوش نشــان
نداده بودند.
در ادامه واکنشها بــه فلمی که ترامپ
در آن بــا کلمههای رکیــک درباره زنان
حرف میزند ،شماری از چهرههای ارشد
در حزب جمهوریخــواه ،از جمله جان
مککیــن و کاندولیزا رایس گفتهاند به او
رای نمیدهند یا حتی خواستهاند او کنار
بکشد.
روز جمعه روزنامه واشنگتنپســت فلمی
از ســال  ۲۰۰۵منتشــر کرد که در آن
دونالد ترامپ ،نامــزد جمهوریخواهان
در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا،
درباره تالشــش برای برقــراری رابطه
جنســی با یک زن شوهردار و بوسیدن و
«دســتمالیکردن» زنان دیگر با افتخار
و با کلمههایی رکیــک صحبت میکند.
حرفهایی که بدون برنامه و بدون اطالع

احمد ولی هوتک در مبارزه آزاد حریف
اوکراینی خود را شکست داد

احمد ولی هوتک قهرمان رشته رزمی «ام ام
ای» از افغانستان در روسیه به مصاف ایوان
کازاچینکو از اوکراین رفت و توانســت این
ورزشکار را شکست دهد.
احمد ولی هوتــک از چند ماه پیش خود را
برای این مبارزه آمــاده می کرد و تمرینات
سنگین خود را در کابل آغاز کرده بود.
هوتــک در این دیــدار در برابر کازاچینگو
توانست در راند دوم حریف اوکراینی را وادار
به تســلیم کند و به پیروزی برسد و کمربند
قهرمانی را تصاحب کند.
هفته گذشــته هم باز محمد مبارز ،قهرمان
رشــته ورزشــی مبــارزه آزاد «ا م ام ا ِی»
افغانســتان ،حریف قرقیزســتانی خود را
شکست داده بود .احمد ولی هوتک پیشتر

در رشــته تکواندو فعالیت می کرد ،اما بعدا
به سوی رشته ورزشی بوکس رفت و در این
دو رشته توانست در مسابقات داخلی نتایج
خوبی را به دست آورد.
هوتــک بعد از روی کار آمدن فدراســیون
«فــری فایت» یــا «ام ام ای» عضویت این
فدراسیون را کسب کرد و توانست نخستین
مدال طالی این رشته را برای افغانستان به
نام خود سازد.
هوتک سی ساله است و نخستین مدال خود
را در  ۲۲سالگی در همین ورزش مبارزه آزاد
به دست آورده است.
احمد ولی هوتک مسابقات حرفهای خود را
از سال  ۲۰۰۸آغاز کرد .او در این سال برای
اشتراک در مسابقات قهرمانی جهان رهسپار

ایران شد در این مسابقات  ۴۸کشور حضور
داشــتند و او توانست نخستین مدال طالی
حرفهای خود را بدست آورد.
هوتــک در ایــن مســابقات حریفانی از
کشورهای تاجکســتان ،اوکراین و ایران را
شکست داد و قهرمان مسابقات شد.
این ورزشکار افغانستان در سال  ۲۰۰۹نیز در
مسابقات حرفهای مبارزه آزاد حضور یافت و
با شکست دادن حریفان گرجستانی و ایرانی
دومین مدال طالی خود را به گردن آویخت .
هوتک تا کنون در  ۲۰مســابقات حرفهای
حضور داشته اســت و تنها یک شکست در
کارنامه دارد و در  ۱۸مسابقه آخر خود بدون
شکست بوده و یک رکورد برای خود به ثبت
رسانده است( .بی بی سی)

قهرمانی رادوانسکا در
اوپن پکینگ

رادوانسکا قهرمان اوپن پکینگ شد.
اگنیشکا رادوانسکا موفق شد در فینال اوپن پکینگ با شکست دادن جوآنا
کونتا به مقام قهرمانی برسد.
در فینال این رقابت ها که دیروز برگزار شــد اگنیشکا رادوانسکا تنیسور
شــماره  3رده بندی جهانی موفق شــد با نتیجه  0-2کونتا بریتانیایی را
شکست دهد و به مقام قهرمانی این مسابقات  1000امتیازی برسد.
رادوانسکا ست اول را با نتیجه  4-6و در ست دوم با نتیجه  2-6به پیروزی
دست یافت.
رادوانسکا برای رســیدن به فینال به ترتیب کارولین ووژنیاکی ،یاروسالوا
شودووا و الینا اسوتولینا ر شکست داده بود.

ضبط شده بود.
در پی این رسوایی ،خود آقای ترامپ گفته
است که «اصال و ابدا کنار نمیروم».
از زمان انتشــار این فلم ،دســتکم ۱۰
سناتور جمهوریخواه گفتهاند که به دونالد
ترامپ ،نامزد حزبشان رای نمیدهند و یا
حتی از او خواستهاند از رقابت کنار بکشد.
از جمله جــان مککین ،ســناتور و از
چهرههــای موثر این حزب که هشــت
سال پیش هم نامزد جمهوریخواهان در
انتخابات ریاستجمهوری بود ،گفته است
با این حرفهایی که از آقای ترامپ بیرون
آمده ،دیگر «غیرممکن است که حتی به
طور مشروط از نامزدی او حمایت کرد».
همچنین کاندولیزا رایس ،وزیرخارجه
آمریــکا در دوره ریاســتجمهوری
جــرج بــوش ،در فیسبوک نوشــته
اســت« :بس اســت! دونالــد ترامپ
نبایــد رئیسجمهور باشــد .بهتر از
کنار هگیری کند( ».بی بی سی)

یک بازیکن  14ساله در ترکیب
اصلی گاالتاسرای بازی کرد

سرمربی گاالتاسرای در دیدار برابر لفسکی صوفیه از یک بازیکن  14ساله
در ترکیب تیمش استفاده کرد تا توجهات به سوی او جلب شود.
به نقل از روزنامه حریت ،تیم فوتبال گاالتاســرای در دیدار برابر لفسکی
صوفیه اقدام به فرســتادن یک بازیکن  14ســاله به زمین مسابقه کرد.
مصطفی کاپی  14ســاله با ورود به زمین مسابقه ،برای تیمش بازی کرد تا
توجهات به سوی این بازیکن جلب شود.
فوتبال ترکیه در سالهای اخیر بازیکنان جوان زیادی را به فوتبال معرفی
کند .بازیکنانی شامل امره مور و هاکان چالهاناوغلو از جمله این بازیکنان
هستند .اکنون نیز به نظر میرسد باید مصطفی کاپی را به این جمع اضافه
کرد.
کاپی پس از پایان مسابقه به سمت سرمربی تیمش رفت و این مربی را در
آغوش گرفت و از اینکه در این سن کم به او فرصت بازی داد ،تشکر کرد.

هشدار جدی گرت بیل به
همتیمیهایش

ستاره تیم ملی فوتبال ولز قبل از دیدار حساس برابر گرجستان در انتخابی
جام جهانی  2018به هم تیمی هایش یک هشدار جدی دارد.
به نقل از اسکای اســپورت ،تیم ملی فوتبال ولز بعد از درخشش در یورو
 2016امیدوار است بتواند به جام جهانی  2018روسیه هم راه پیدا کند.
گرت بیل که سرشــناسترین و تاثیرگذارترین بازیکن ولز است ،قبل از
دیدار برابر گرجســتان گفت :این روزها هیچ دیدار آسانی وجود ندارد.
تک امتیازی که برابر اتریش گرفتیــم ،تاثیرگذار خواهد بود .دیدار برابر
گرجستان نیز سخت اســت زیرا این تیم چهار سال است در خانه تن به
شکست نداده است.
ســتاره رئال مادرید ادامه داد :برابر هیچ تیمی شکست را تحمل نخواهیم
کرد .برابر گرجستان هم تنها به پیروزی فکر میکنیم .سه امتیاز این بازی
بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
اگر میخواهیم به جام جهانی راه پیدا کنیم ،باید در این دیدار به پیروزی
برسیم .توجهی به نام و ســبک بازی حریف نداریم و تنها می خواهیم با
تکیه بر توانایی هایمان بازی کنیم.

نواک جوکوویچ در تنیس مسترز
شانگهای شرکت میکند

تنیسور شماره یک جهان که به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه آرنج مسابقات
اپن چین را ترک کرده بود ،در مســابقات مسترز شانگهای حضور خواهند
داشت.
بــه نقل از  ،Inside the gamesنواک جوکوویچ بعد از ریکاوری مربوط
بهآســیبدیدگی از ناحیه آرنج برای شرکت در مسابقات مسترز شانگهای
آماده شده است .او آخرین بار در مسابقات اپن آمریکا توانسته بود به فینال
راه یابد اما در فینال این مســابقات بازی را به استن واورینکای سوئیسی
واگذار کرد.
جوکوویچ در مســیرش برای رسیدن به فینال مسابقات مسترز شانگهای با
گریگور دیمیتروف بلغاری (کســی که رافائل نادال را در اپن چین شکست
داد) روبرو میشــود .البته به احتمال زیاد با نیک کرگیوس و توماس بردیچ
نیز بازی خواهد کرد .اندی ماری ،رقیب جوکوویچ نیز در این رقابتها حضور
دارد .او نیز با تنیسبازانی همچون لوکاس پویی ،خوان مارتین دلپورترو و
گائل مونفیس روبرو میشود.
کی نیشــیکوری ،تنیسباز به نام جاپانی که در مســابقات اپن چین دچار
ی شد ،در این مســابقات حضور نخواهد داشت .همچنین راجر
آسیبدیدگ 
ی از ناحیه مچ پا این بازیها را از
فدرر سوئیسی نیز به دلیل آســیبدیدگ 
دست میدهد.

آمریکا گفته اســت که سیاستش را در
خصوص حمایت از نیروهای ائتالف نظامی
به رهبری عربستان سعودی در یمن مورد
«بازبینی آنی» قرار خواهد داد.
ند پرایس ،سخنگوی شورای امنیت ملی
کاخ ســفید ،در بیانیهای در همین رابطه
گفت کــه حمایت آمریکا از عربســتان
سعودی یک «چک سفید امضا» نیست.
او تاکید کرد که آمریکا آماده اســت تا
سیاســتش را در راســتای هماهنگی با
اصول ،ارزشها و منافع این کشور از جمله
کمک به خاتمه آنی و ادامهدار درگیریها
در یمــن تغییر دهد .حمایــت آمریکا از
این ائتالف در ماههای گذشته کمتر شده
است.
ســاعاتی پس از این اظهــارات آمریکا،
مقامات عربســتان ســعودی گفتند که
تحقیقاتــی را در این زمینــه با حضور
متخصصین آمریکایــی به انجام خواهند
رساند.
شورشیان شیعه حوثی در یمن میگویند
که هواپیماهای ائتالف به رهبری عربستان
مســئول این حمله بودهاند .عربستان اما
این ادعا را رد میکند( .بی بی سی)

مساله معافیت پزشکی بایسکل
سواری را بررسی میکنیم

قيود وضع شده بر شفيق اهلل شفق بازيکن
تيم ملى کرکت برداشته شد

شفيق اهلل شفق ورزشکار تيم ملى کرکت،
از قيود وضع شدۀ شش ماه رهايى يافت.
فريــد هوتک ســخنگوى کرکــت بورد
افغانســتان ،به تاريخ  ١٨ميزان به آژانس
خبرى پژواک گفت که به ســبب تخلف از
قوانين و اصول ادارى ،بر شــفق شش ماه
قيود وضع شده بود.
موصوف افزود که نامبــرده در زمان قيود،
از اشــتراک در هر نوع بازى هاى داخلى و
خارجى محروم شده بود.
هوتک گفت که بر شفيق اهلل شفق بازى کن
 ٢٧ســاله تيم ملى کرکت ،قيود نافذ شده

بود .بــه گفتۀ موصوف ،به اســاس فيصلۀ
کميتۀ اجراييوى کرکت بورد ،شــفيق اهلل
شــفق اکنون مى تواند با اثبات توانايى در
کرکت داخلى ،به تيم ملى راه پيدا نمايد.
به اساس فيصله ،شــفق درحال حاضر در
رقابت هاى چهار روزۀ الکوزى ،احمدشــاه
ابدالى در تيم کابل گرين بازى خواهد کرد.
به اســاس معلومات کميتۀ اجراييوي ،هر
ورزشــکار که از قوانين کرکت بورد خالف
ورزى مى کند ،بــراى يک مدت از بازى ها
حذف مى شود؛ اداره اين اقدام را به خاطرى
اتخاذ مــى نمايد تا در ميان ورزشــکاران

اصالحات را به وجود بياورد.
کميتــۀ اجراييوى کرکت بــورد همچنان
گفته است که ادارۀ کرکت بورد افغانستان،
هميشــه تالش ورزيده و مى ورزد تا از هر
لحاظ هر ورزشکار را آمادۀ مسابقات نمايد.
شفيق اهلل شــفق ،از برگشــت دوباره به
ميادين مســابقات ،ابراز خرسندى نمود و
افزود که بعــد از ختم قيود ،هرگز از قانون
تخلــف نخواهد ورزيد .شــفق افزود که با
اخالص تمــام در عرصۀ کرکت بازى خواهد
کرد و به کشورش افتخارات و پيروزى ها را
به ارمغان خواهد آورد( .پژواک)

آژانس ضد دوپینگ انگلیس ( )UKADمساله معافیت پزشکی سربردلی
ویگینز و تیم اسکای را بررسی میکند.
به نقل از  ،Inside the gamesبایسکلسواری انگلیسی و سردیوید
بریلز فورد ،رییس تیم اســکای از ســوی  UKADمورد بازجویی قرار
خواهند گرفت .گفته میشــود انجمن بایسکلسواری انگلیس داروهای
مورد استفاده بایسکلسواران تیم اسکای را تایید کرده است .با این حال
در این پکیج ،داروی تریامسینولون نبوده است.
در هفتههــای اخیر ویگینز بــرای مصرف این ماده بســیار مورد انتقاد
قرار گرفته است .بعد از این که ســایت وادا از سوی هکرهای روس هک
شد ،اطالعات مربوط به این ورزشــکاران در فضای مجازی منتشر شد و
انتقادهای زیادی صورت گرفت .گفته میشود ویگینز به دلیل مشکل آسم
و حساسیت معافیت پزشکی داشته است.
 UKADدر بیانیــهای اعالم کــرد :در حال بررســی اتهامات مربوط به
بایسکلســواری هستیم .برای این که بررسیها به خوبی انجام شوند فعال
نظری نمیدهیم.
این مساله جدی را میگیریم و سریعا دادهها را بررسی میکنیم .اتهامات
ایجاد شــده تعجب بسیاری را به همراه داشته است زیرا تیم اسکای جزو
گروههایی است که فعالیتهای ضد دوپینگ داشته است.
رییس تیم اســکای اعالم کرده بود برای شفاف ســازی بیشتری تمامی
معافیتهای پزشکی بایسکلسواری تیم اسکای منتشر خواهد شد.

