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سومین دیدار پوتین و اردوغان در
دو ماه گذشته

اردن مرز خود را با
سوریه باز نخواهد کرد

مقامهــای دولتــی در اردن میگویند که اجازه ارســال
کمکهای انساندوســتانه به دهها هزار آوراه ســوری را
خواهد داد که در منطقه»رکبان»در مرز سوریه و اردن جمع
شدهاند ،اما مرز را به روی آنها باز نخواهند کرد.
این منطقه حائل ،در مرز اردن و ســوریه قرار دارد .محمد
مومنی ،یکی از سخنگویان دولت اردن گفته است که «غذا،
آب و دارو با جرثقیل به آوارگان سوری خواهد رسید».
در پی حملــه مرگبار گروه داعش به نیروهای امنیتی اردن
در ماه جون (حدود چهار ماه پیش) این کشــور مرز خود با
سوریه را بست و از آن زمان فقط اجازه ارسال یک محموله
به منطقه رکبان را داده اســت .شــرایط زندگی آوارگان
ســوری در رکبان بســیار «رقتبار» توصیف شده است و
بسیاری از نهادهای وابســته به سازمان ملل و سازمانهای
مدافع حقوق بشر از وضع پناهندگان در این منطقه اظهار
نگرانی کردهاند .به گفته ســازمان ملل متحد ،بیش از ۷۵
هزار آواره سوری در اردوگاههای رکبان بسر میبرند.
مقامــات اردن میگویند که بیش از یــک میلیون نفر از
شهروندان سوریه حتی پیش از آغاز قیام علیه بشار اسد،
رئیس جمهوری سوریه در سال  ۲۰۱۱خاک آن کشور را ترک
کرده و ساکن اردن شدهاند.
اردن در حال حاضر میزبان بیــش از  ۶۵۰هزار پناهجو از
مجموع  ۴.۵میلیون پناهجوی ســوری است که کشورشان
را ترک کرده و در کمیســاریای عالی سازمان ملل در امور
پناهندگان ثبتنام شدهاند( .بی بی سی)

حمله ناموفق به ناوشکن
آمریکایی در نزدیکی یمن

یک ناوشکن آمریکایی یکشنبه شب در دریای سرخ مورد
حمله موشــکی از یمن قرار گرفته اما به آن خسارتی وارد
نیامده اســت .همچنین یک موشــک بالستیک از یمن به
شهری در نزدیکی مکه شلیک شده است.
بنا به گزارش رســانههای ایرانی آن بخش از ارتش یمن که
موتلف حوثیها است مسئولیت حمله به ناوشکن آمریکایی
را رد کرده است .حمله ناموفق به ناوشکن یواساس میسون
حدود ساعت  ۷شــب به وقت محلی انجام شد و در ظرف
حدود یک ساعت دو موشک به سوی کشتی آمریکایی که
در نزدیکی تنگه باب المندب شلیک شدند.
بنا به اعالم وزارت دفاع آمریکا هر دو موشک به آب برخورد
کردند و آسیبی به ناوشکن و یا خدمه آمریکا وارد نکردند.
بنا به گزارشها موشــکها از مناطق تحت کنترل حوثیها
شــلیک شــدهاند .خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام
وزارت دفاع آمریکا نوشــته است که شلیک اولین موشک
به سوی یواساس میســون باعث فعال شدن سیستمهای
پدافندی این ناوشــکن شده است .روشــن نیست که آیا
این اقدامات پدافندی جلوی برخورد مستقیم موشکها با
کشتی جنگی آمریکایی را گرفته است یا نه.
در روز یکشنبه همچنین حملهای به یک پایگاه هوایی در
طایف ،در نزدیکی مکه انجام گرفت.
بنا به اعالم رســانههای سعودی پدافند این کشور موشک
شلیکشده از یمن را رهگیری و خنثی کرد .موشک اسکاد
شلیکشــده از یمن منطقهای را در عمق  ۵۲۰کیلومتری
عربستان هدف گرفت که دورترین منطقه هدفگرفتهشده
از مرز یمن و عربستان است( .بی بی سی)

پوتین رئیس جمهور روسیه برای سومین بار
در  ۲ماه گذشــته با همتای ترک خود دیدار
میکند .سفر پوتین به ترکیه به منظور شرکت
در کنگره جهانی انرژی در اســتانبول است.
سران ترکیه و روسیه درباره بحران سوریه هم

رایزنی خواهند کرد .بیســت و سومین کنگره
جهانی انرژی در اســتانبول روز دوشنبه کار
خود را آغاز کرد .سفر والدیمیر پوتین رئیس
جمهور روســیه به این کنگره از اهمیت این
نشست نشان دارد .پوتین روز دوشنبه برای

دختر نوجوان هندی
پس از دو ماه روزه
گرفتن درگذشت

یک دختر سیزده ساله هندی پس از حدود بیشتر از دو
ماه روزه داری درگذشــت .در میان پیروان یک اقلیت
مذهبی «آیین جیــن» روزه گرفتن های طوالنی مدت
مروج است .درپی انتشــار خبر درگذشت این دختر
نوجوان هندی ،اکنون پولیس هندوســتان تحقیقات
علیه خانواده او را آغاز کرده اســت .بنا بر گزارش های
رسانه های محلی ،این دختر سیزده ساله در مدت ۶۸
روز فقط آب نوشیده است .براســاس این گزارش ها
دختر مذکور در چهارم ماه اکتوبر حین تجلیل از مراسم
مذهبــی و در قطار زایران دیگر در زادگاه اش شــهر
حیدرآباد درگذشته است .به گزارش منابع پولیس دلیل
درگذشت این دختر ایســت قلبی بوده است .خانواده
این دختر متعلق به یک اقلیت مذهبی موسوم به «آیین
جین» می باشــد .در میان اقلیت مذهبی متذکره روزه
گیری درازمدت معمول اســت .رئیس پولیس محلی به
خبرگزاری آلمان گفته اســت که «ما تحقیقات خود را
به اتهام قتل عمد علیه خانواده او آغاز کرده ایم ».این
مقام پولیس گفت« :ما باید بررسی کنیم که آیا خانواده
این دختر او را مجبور بــه روزه گرفتن کرده اند؟» .در
هندوستان جرم قتل عمد با ده سال زندان مجازات می
شود .پس از انتشــار خبر درگذشت این دختر چندین
گروه مختلف ضمن تقاضای حقوق بیشــتر به کودکان
دســت به اعتراض زدند .آنها پدر و مادر این دختر را
متهم کرده اند که با اجبار مذهبی دختر خود را مجبور
به روزه گرفتن نموده اند( .دویچه وله)

اولین زن ایرانی در بزرگترین
مسابقه سهگانه جهان

شیرین گرامی ،اولین زن ایرانی اســت که در مسابقات سهگانه هاوایی در
آمریکا شرکت کرده است.
او روز شــنبه هشتم اکتبر موفق شد از خط پایان مسابقه سهگانه هاوایی به
نام ‹آیرونمن ‹ بگذرد.
مسابقه سهگانه (تریاتلون) هاوایی ،ســختترین مسابقه سهگانه جهان و
ترکیبی از سه ورزش شنا ،دوش و بایکسل سواری است.
در این مسابقات ورزشــکاران ســه کیلومتر و  ۸۰۰متر شنا میکنند۴۲ ،
کیلومتــر یعنی یک ماراتن کامل میدونــد و  ۱۸۰کیلومتر و  ۲۰۰متر رکاب
میزنند.
شیرین گرامی در لندن ،پایتخت بریتانیا زندگی میکند اما برای آنکه بتواند
در مسابقات به نام ایران شــرکت کنند ،مقررات جمهوری اسالمی ایران از
جمله داشتن حجاب هنگام مسابقه را پذیرفته است.
او دو سال پیش هم بعد از پذیرفتن شروط مسئوالن ورزشی ایران به نام این
کشور در مسابقات سهگانه لندن شرکت کرد( .بی بی سی)

لمپارد :می خواهم روزی سرمربی
چلسی بشوم

لمپارد از اهداف و آینده خود می گوید.
فرانک لمپارد بازیکن تیم نیویورک اف ســی می گوید پس از بازنشستگی
تنها می خواهد در چلسی به عنوان سرمربی کار کند.
فرانکس لمپارد اسطوره باشگاه چلسی طی  13سال حضور در جمع آبی های
لندن  648بار برای این تیم به میدان رفت و موفق شــد  211گل برای تیم
محبوبش به ثمر برساند .اکنون که لمپارد به پایان دوره فوتبال خود نزدیک
می شود امیدوار است روزی به عنوان سرمربی به استمفوردبریچ بازگردد.
لمپارد در مصاحبه با  Sky sportدر این باره گفت:
“مقطعــی از زندگی من بود که هرگز فکر این که روزی مربی شــوم را نمی
کردم .اما اکنون اینطور نیســت .به زودی دوران بازیگری من به پایان می
رسد و دوســت دارم بعد از آن یک مربی بشوم .البته این سخت است زیرا
من فقط می خواهم در چلسی به عنوان سرمربی کار کنم .این شغل یکی از
قله های فوتبال است .چلسی یکی از بزرگترین باشگاه های دنیا است و من
یک مرد چلسی هستم.
‘این ممکن است یک راه متفاوات برای من باشد و کمی رویایی به نظر برسد
اما من روزی مربی چلســی خواهم شد.اگر من به اندازه کافی خوب باشم و
آنها نیز من را بخواهند ،آن مقطع زمان مناسب خواهد بود.

دوری حداقل یک ماهه «راموس»
از فوتبال

مدافع مستحکم تیمملی فوتبال اسپانیا و رئال مادرید حداقل به مدت یک
ماه قادر به همراهی تیم مادریدی نخواهد بود.
بــه نقل از مارکا ،در جریان دیدار اســپانیا و آلبانیا در انتخابی جام جهانی
روسیه که با برتری دو بر صفر الروخا به پایان رسید ،سرخیو راموس از ناحیه
زانو دچار مصدومیت شد و نتوانست بازی را دنبال کند و به همین خاطر جای
خودش را به مارتینس داد.
مارکا پیشبینی کرده است راموس به دلیل این مصدومیت زانو حداقل یک
ماه از میادین دور باشــد .البته قرار اســت او امروزراهی کلینیکی در شهر
مادرید شود تا میزاندقیق دوری او از فوتبال مشخص شود.
ل مادرید که پیش از این مودریچ ،کاســیمرو و کوئنترائو را در فهرست
رئا 
مصدومان خود داشــت ،اکنون با یک مصدوم جدید دیگر روبرو شده است
تا دردســرهای زین الدین زیدان برای پایان طلسم تساویها بیشتر از قبل
شود.
رئال مادرید باید این هفت ه برابــر بتیس در اللیگا بازی کند و در این دیدار
ل مادرید به میدان نخواهد رفت.
راموس به مانند مابقی مصدومان رئا 

شرکت در این نشســت وارد استانبول شد.
او برای ســومین بار در ظرف دو ماه گذشته
با اردوغان ،رئیس جمهــوری ترکیه مالقات
میکند .عالوه بر دیدارهای انجام گرفته سران
دو کشور در  ۶۰روز گذشته  ۴بار نیز از طریق
تلفن با هم صحبت و رایزنی کردهاند.
دیدار طرفین بــه لحاظ تحوالت منطقه بویژه
تحوالت ســوریه اهمیت فراوانی دارد .محور
اصلی گفتوگوی اردوغــان و پوتین پیرامون
«توسعه مناسبات تجاری» و «احداث خط لوله
گاز جریان ترک» خواهد بود.
عناوین بســیاری از روزنامههای ترکیه هم در
روز دوشنبه  ۱۰اکتبر به سفر پوتین اختصاص
یافت .روزنامــه «صباح» ترکیه مینویســد
«نگاهها به سفر پوتین به استانبول و مالقاتش
با اردوغان دوخته شده است!» حریت روزنامه
دیگر ترکیــه هم با عنوان «ســومین دیدار
اردوغان و پوتین در دو ماه گذشــته» منتشر
شد( .دویچه وله)

مناظره تلویزیونی کلینتون
و ترامپ به حمالت تند
لفظی انجامید

یک ماه قبــل از برگــزاری انتخابات
ریاست جمهوری ایاالت متحده امریکا،
هیالری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدان
این انتخابات شب یک شنبه ضمن یک
مناظره تلویزیونی همدیگر را با اتهامات
سنگینی مورد حمله قرار دادند.
مناظــره تلویزیونی میــان هردو نامزد
انتخابات ریاســت جمهــوری ایاالت
متحده بــه اتهامات ســنگینی علیه
همدیگر انجامید.
در دومیــن مناظــره تلویزیونی میان
کلینتون و ترامپ ،هر دو نامزد ریاســت
جمهوری ایــاالت متحــده از احزاب
دموکرات و جمهوریخواه ،با لحن شدیدی
همدیگر را متهم نمودند .با آنهم در پایان
 ۹۰دقیقه مناظره تلویزیونی ،هردو نامزد
با فشار دادن دست همدیگر ،حتی طرف
مقابل خود را تمجید نمودند.
ترامپ با ســتایش از روحیه مبارزاتی
و اســتقامت کلینتون گفت« :او تسلیم
نمی شود ،کوتاه نمی آید ،او یک مبارز
است».

در برابر کلینتون بــا تمجید از ترامپ
گفت« :قابلیــت باورنکردنی و مؤثر ،از
ویژگی های ترامپ است».
قبل از اظهارات تحسین آمیز در برابر
هــم ،حین مناظــره تلویزیونی ،هردو
نامزد همدیگر را به شدت متهم نمودند.
ترامپ به دلیل برخورد خانم کلینتون با
ایمیل رسمی اش در زمان کار به حیث
وزیر خارجه ،خواســتار مجازات زندان
برای او شــد .او افزود کــه در صورت
پیروزی در انتخابات سارنوالی ویژه ای
را برای تحقیــق پرونده او توظیف می
کند.
هیالری کلینتــون در زمانی که وزیر
خارجه بود در ارتباطات انترنتی خود
از ایمیل یک سرور خصوصی استفاده
کرده بود .پولیس فدرال ایاالت متحده
(اف بــی آی) ضمن تحقیقاتی در قبال
این مورد ،کلینتــون را به بی توجهی
زیان آور متهم کــرده ،اما با آنهم این
عمل کلینتون را عمدی و قابل مجازات
نخوانده است( .دویچه وله)

کارشناسان :سویدن از

پناهجویان بهتر نظارت می کند

براســاس ارزیابــی کارشناســان امور
پناهندگی ،ادارات سویدن در مقایسه با
آلمان به مراتب دیدگاه بهتری از شــیوه
زندگــی پناهجویــان و موفقیت آنها در
ارتباط با ادغام به جامعه دارند.
توماس لیبیگ ،رئیــس بخش مهاجرت
ســازمان همکاری اقتصادی و انکشافی
ِ
( )OECDروز دوشنبه در برلین طی یک
نشست خبری خدمات رسانه ها در امور
ادغام گفت« :ســویدن به مراتب سیستم
نظارت بهتری برای پناهجویان دارد».
براســاس اظهارت لیبیگ ،دلیل آن این
اســت که هر متقاضــی پناهندگی در
سویدن که اجازه اقامت دریافت می کند،
یک شماره هویت نیز دریافت می کند.
برنت پاروسِ ــل ،کارشناس امور مهاجرت
و ادغام در ســویدن ،بــا تایید اظهارات
ســازمان همکاری
رئیس بخش مهاجرت
ِ

مهاجر سوریایی مظنون به
طراحی ترور در الیپزیگ
گرفتار شد

پولیس آلمان اعالم کرد که پس از تعقیب
گسترده ،فرد مظنون به طراحی حمله در
شــهر کمنیتس آلمان را بازداشت کرده
است .این مهاجر ســوریایی از دو روز به
این سو فراری بود.
ِ
زاکسن آلمان اعالم کرد که
پولیس ایالت
مدت کوتاهی پس از نیمه شــب دو شنبه
جابر البکــر ،فرد ســوریایی مظنون به
طراحی حمله تروریســتی را در الیپزیگ
بازداشت کرده است.
در حســاب کاربری تویتر پولیس زاکسن
آمده است« :ما بسیار خسته هستیم ،اما
بیش از حد خوشحال» .این جوان  ۲۲ساله

مدال برنز در رقابت های زورخانه ای
قهرمانی جهان برای افغانستان

نماینــدگان افغانســتان در بخش تیمی و
مهارتهای فــردی رقابتهای زورخانهای
قهرمانی جهان که در اندونزیا برگزار شــد،
صاحب مدال برنز شدند.
به گزارش اســپوتنیک ،رقابتهای تیمی و
مهارت های انفرادی مســابقات زورخانهای
قهرمانی جهان از روز یکشــنبه در سالن
«جمپا کاپوتی» جاکارتــا پایتخت اندونزیا
آغاز شد و روز دوشنبه پایان یافت .بعد از
تیم ایران ،جمهوری آذربایجان در جایگاه
دوم تیمــی ،تیمهای عراق و افغانســتان
به طور مشــترک در جایگاه ســوم تیمی

ایستادند .رقابتهای کشتی پهلوانی امروز
در سه وزن زورخانه و دو وزن بیرون از گود
پیگیری میشود .همچنین مجمع عمومی و
انتخاباتی فدراسیون بین المللی ورزش های
زورخانه ای و کشتی پهلوانی برگزار شد که
«محسن مهرعلیزاده» به عنوان تنها نامزد
با کســب  54رای از مجموع  56رای یک
بار دیگر به عنوان رئیس این فدراســیون
انتخاب شد .دومین دوره رقابتهای ورزش
زورخانه ای و کشتی پهلوانی جهان از  17تا
 21میزان در سالون «جمپا کاپوتی» جاکارتا
با حضور ورزشــکاران بیش از  40کشــور

های اقتصادی و انکشــافی افزود که یک
پناهنده باید همواره خود را با این شماره
هویت معرفی کند ،مثــ ً
ا در مواقع ثبت
نام برای یک تیلفون ،برای باز کردن یک
حساب بانکی و یا در مراجعه به شفاخانه،
باید آن را نشان دهد.
توماس لیبیگ توضیــح داد که در آلمان
این امر تنها به دالیل حفاظت از اطالعات
و داده های شــخصی ممکن نیست و در
سطح جامعه قابل قبول نیست.
او افــزود که با وجود آنکــه در آلمان از
مدت ها به این ســو مشخص ًا کمک های
خوب برای ادغام پناهجویان وجود دارد،
اما پروژه هــای بزرگی که بتواند به خوبی
عملکرد داشته باشــد ،تا هنوز در سطح
کشور تطبیق نشده اســت .افزون برآن
معلومات و داده های مطمئن برای اشتغال
پناهجویان در دست نیست( .دویچه وله)

سوریایی از روز شنبه فراری بود.
مجله خبری «شــپیگِ ل» گزارش می دهد
که این مرد در طول شب از هموطن خود
خواهش کرده که به او پناه بدهد .در ادامه
گزارش این مجله آمده اســت که پولیس
این فــرد مظنــون را در خانه هموطنش
گرفتار کرده اســت .گفته می شــود که
هنگامی که پولیس به این خانه رســیده،
دست و پای فرد مظنون بسته بوده است.
پولیس در سرتاسر آلمان در تعقیب فرد
مظنون بوده اســت که گفته می شود با
ملیشه های تروریستی داعش یا «دولت
اسالمی» در ارتباط است( .دویچه وله)

زمان خداحافظی پیکه از تیم
ملی اسپانیا مشخص شد

مدافع تیمملی اســپانیا اعالم کرد بعد از جام جهانی  2018روسیه از تیم
ملی فوتبال این کشور خداحافظی خواهد کرد.
به نقل از ســاکرنت ،تیمملی فوتبال اســپانیا یکشنبه شب موفق شد با
نتیج ه دو بر صفر آلبانی را شکست دهد.
در این دیدار لباس پیکه نســبت به بقیه بازیکنان اسپانیایی کوتاهتر بود
و پرچم اســپانیا روی آن حک نشده بود .این حرکت با انتقادات زیادی از
این بازیکن اهل کاتاالن همراه شــد که خیلیها پیکه را متهم کنند که به
دنبال ایجاد دو دستگی در تیمملی فوتبال اسپانیا است .جرارد پیکه 29
مملی اسپانیا
ساله بعد از پایان این مسابقه اعالم خداحافظی خود را از تی 
بعــد از جام جهانی اعالم کرد و گفت :همه چیــز را امتحان کردهام ،ولی
دیگر از انتقادها خســته شــدهام و نمی توانم این انتقادها را تحمل کنم.
انتقادهایی که بابت آستین پیراهن من در بازی با آلبانی مطرح شد ،صبر
و تحملم را لبریز کرد و دیگر شور و شوقی برای پوشیدن پیراهن اسپانیا
جهان برگزار میشــود .ایرنا نوشته است :ندارم .با وجود این که بعد از جام جهانی روسیه  31ساله خواهم شد ،ولی
در این دوره از مســابقات  20تیم در بخش باید تاکید کنم که بعد از این رقابتها از تیمملی خداحافظی خواهم کرد.
ورزشهای زورخانه ای و  22تیم در کشتی
پهلوانی به رقابت میپردازند.
 10تیم کامــل زورخانــهای و هفت تیم
کامل کشــتی پهلوانی قاره آســیا شامل
ایران ،هند ،عراق ،بنگالدش ،افغانستان،
پاکســتان ،کوریای جنوبی ،تاجکستان،
اندونزیــا ،فیلیپیــن ،تایلنــد ،نپــال ،ستاره سابق تیم ملی برازیل ضمن تمجید از نیمار عنوان کرد این بازیکن
ازبکســتان ،مغولســتان ،قرقیزســتان ،تا همین حاال نیز از روماریو و رونالدو بهتر است.
ترکمنســتان و قزاقستان در این رقابتها به نقل از گلوبوی برازیل ،توستائوی  69ساله که با سلسائو سابقه قهرمانی
در جام جهانی  1970را داشــته ضمن تحســین نیمار بر این عقیده است
حضور دارند(.اسپوتونیک)
که این ســتاره جوان برازیلی از رونالدو و روماریو ،دو مهاجم نامدار این
کشور بهتر اســت .نیمار در بازی این هفته برازیل برابر بولیوی به میدان
رفت و توانســت یک گل برای تیمش به ثمر برساند ولی با دریافت کارت
زرد دو اخطاره شــد و دیدار این هفته سلسائو در انتخابی جام جهانی را
از دســت داد .توستائو با تمجید از نیمار گفت :نیمار شگفتانگیز است اما
فکر نمیکنم او موفق شــود بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال برازیل شود.
پله بازیکن کاملتری بود و کیفیتهایی داشت که من بعید میدانم نیمار
به او برسد .البته اگرچه دشوار اســت اما نیمار این شانس را دارد که در
آینده دومین بازیکن بزرگ تاریخ فوتبال برازیل لقب بگیرد .نیمار بازیکن
خواهرانى که با پيام همدلی و رشــد ورزش باهوشی است و به خوبی توپ را به گردش در میآورد و شم باالی گلزنی
در اين واليت سفر داشته اند ،استقبال می هم دارد و به خوبی میداند چه زمانی باید با توپ حرکت کند و چه زمانی
باید دیگر بازیکنان را کنار خود ببینــد .در کل فکر میکنم بعد از پله او
کنيم».
سميه ابراهيمی يکتن از کوهنوردان باميان بتواند دومین بازیکن برتر تاریخ فوتبال باشد.
که در اين مســابقه شرکت کرده بود گفت:
«رفت و آمد ما ،چهار شبانه روز طول کشيد
و پس از فتح قله شــاه فوالدی ،دوباره به
سالمتی برگشت کرديم».
موصوف ،با بيان اينکه در جريان کوهنوردی،
از طبيعت و هوای پاک و شفاف و بلندی ها
مهاجم ســابق لیورپول پیش بینی کرد تیم ســابقش این فصل با هدایت
لذت بردند ،گفت« :کوهنوردی لذت خاصی
یورگن کلوپ آلمانی در بین چهار تیم نخست لیگ قرار گیرد.
دارد؛ زمانيکه قله را تســخير کرديم ،يک
به نقل از دیلی میل ،لیورپــول در این فصل با هدایت یورگن کلوپ آلمانی
احســاس خوبی برای ما دست داده بود و
عملکرد خوبی در لیگ برتر داشــته اســت .پیروزی برابر تیمهای مدعی
بسيار خوشحال بوديم( ».پژواک)
همچون آرسنال و چلسی باعث شد تا لیورپولیها که در این فصل در لیگ
قهرمانان و لیگ اروپا حضور ندارند در بین تیمهای باالنشین لیگ برتر قرار
گیرند و هوادارانشان را نسبت به این فصل امیدوار کنند .رابی فاولر ،مهاجم
سابق لیورپول در پیشبینی خود از این فصل لیگ برتر ،گفت :لیورپول تیمی
است که باید همیشه جاه طلب باشــد و به کسب رتبه خوب فکر کند ،اما
متاسفانه در چند سال گذشته شرایط بر وفق مراد آنها نبوده و متاسفانه تیم
از لیگ قهرمانان و رقابتهای اروپایی فاصله گرفته است ،اما من فکر میکنم
لیورپول بین چهار تیم نخست باشد و بتواند بار دیگر به لیگ قهرمانان باز
گردد .مهاجم سابق لیورپول ادام ه داد :کلوپ تاثیر خوبی بر لیورپول داشته
است و من مطمئن هستم که آنها در این فصل حداقل چهارم خواهند شد و
میتوانند حتی به رتبههای باالی جدول نیز فکر کنند.

توستائو :نیمار بعد از پله بهترین
برازیلی تاریخ است

دختران کوهنوردُ ،قلۀ «شاه فوالدی»
کوه بابا را فتح کردند

گروهی از دختران کوهنــورد ،با پيمودن
فاصلۀ هشت کيلومتر در مدت چهار شبانه
روزُ ،قله «شاه فوالدی» کوه بابا را در واليت
باميان فتح کردند.
ُقله شاه فوالدی ،يکی از بلندترين قله های
کوه بابــا در نزديکی مرکــز واليت باميان
اســت ،که بيش از چهار هــزار متر ارتفاع
دارد.
 ۱۷تن از دختران مشتاق به کوهنوردی از
واليات کابل ،باميان ،غزنی ،ميدان وردک،
بدخشان ،ننگرهار و پروان به هدف همدلی،
دوستی ،رشد ورزش کوهنوردی ،و تمرين
مهارت های کوهنوردی قلۀ کوه شاه فوالدی
باميان را تسخير کردند.

اين برنامۀ کوهنوردى ،از ســوی موسسه
اسيند «  »ASCENDراه اندازى شده بود.
خانم کيلی فولــر « ،»Kelly Fullerکه
به نمايندگی از موسســه اســيند صحبت
می کرد ،گفت که بســيار خوشحال است
که دختران اشــتراک کننده ،توانستند قلۀ
مرتفع شاه فوالدی را فتح کنند.
وی افزود« :خاطره خوشــی که از اين سفر
داشــتم ،فضای امن باميان بود وهمکاری
مردم باميان در سفر با آنان بوده است».
محمدطاهرزهيــر والــی باميــان ،ورزش
بخصوص کوهنوردی را بــرای صحتمندی
مفيد خوانده گفــت« :باميان فضای اخوت
و برادری داشــته واز مهمانــان بخصوص

فاولر :لیورپول با کلوپ بین چهار
تیم اول لیگ خواهد بود

