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رئیس شورای اروپا :بریتانیا دو راه دارد؛
یا خروج کامل ،یا عدم خروج

رسانههای ترکیه از
اصابت دو راکت به آنتالیا
خبر دادند

گزارشها از ترکیه حاکی اســت که دستکم دو راکت به
مناطق اطراف شهر ســاحلی آنتالیا در جنوب غرب ترکیه
پرتاب شده اســت .به گزارش رســانههای ترکیه در این
حمالت راکتی کسی کشته یا زخمی نشده است.
گفته میشــود این راکتها از منطقهای کوهســتانی در
نزدیکی جاده بین ِکمِر و آنتالیا پرتاب شده است.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمالت را بر عهده نگرفته
اســت .خبرگزاری رویترز میگوید بعد از اصابت راکتها
آمبوالنسها و نیروهای ویژه به سوی محل اعزام شدهاند.
رسانههای ترکیه گفتهاند احتماال هدف این حمالت راکتی
نفتکشی در آبهای اطراف بوده است.
آنتالیا و مناطق ساحلی اطراف ان از مراکز گردشگری ترکیه
و یکی از محبوبترین مقاصد توریســتی مسافران ایرانی
اســت .حمالت ماههای اخیر در ترکیه باعث شده صنعت
گردشگری این کشور به شدت آسیب ببیند .در ماه اگست دونالد تاسک رئیس نشســت اتحادیه اروپا
امسال اعالم شد که تعداد توریستهای خارجی  38درصد برای مذاکرات خروج بریتانیا از این مجموعه
است.
نسبت به سال قبل کاهش یافته است( .بی بی سی)
دونالد توســک ،رئیس شورای اروپا ،میگوید
بریتانیا یا باید یکباره از اتحادیه اروپا خارج
شــود و پیآمدهای آن را هم بپذیرد ،یا کال از

بوکو حرام  ۲۱دختر
دانشآموز تحت اسارت
خود را آزاد کرد

ســخنگوی رئیس جمهوری نایجریه اعالم کرده است که
گروه بوکوحرام  ۲۱نفر از دختران دانشآموزی را که در سال
 ۲۰۱۴ربوده و تحت اسارت خود داشت ،آزاد کرده است.
گاربا شههو گفت که آزادی آنها نتیجه مذاکرات بین دولت و
این گروه اسالمگرای افراطی بوده است.
گزارش شده است که این دانشآموزان در تبادل با چهار نفر
از پیکارجویان این گروه که در زندان حبس بودند آزاد شده
و اکنون تحت حمایت نیروهای امنیتی هســتند .دو سال
پیش بوکوحرام بیش از  ۲۷۰دانشآموز دختر را از مکتبای
در چیبوک ،شــهری در شمال شــرقی نایجریه ربود .این
اقدام از سوی جامعه بینالمللی محکوم شد و منجر به بروز
یکی از بزرگترین موضوعات بحث در شبکههای اجتماعی
شد .گروه بوکوحرام در کشور نایجریه مستقر است اما در
آن ،نیروهایی از دیگر کشورهای آفریقایی و از جمله نیجر
هم حضور دارند .محمد بوخــاری ،رئیس جمهور نایجریه،
در صفحه توییتر خود نوشــته است که کمیته حالل احمر
و دولت ســوئیس در روند مذاکرات با بوکوحرام میانجگری
کردند .سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که مذاکرات
برای آزادی سایر دانشآموزان ادامه دارد( .بی بی سی)

اسد :عربستان گفت با ایران

وزارت دفاع آمریکا:

اگر حوثیها تهدید
کنند پاسخ میدهیم

پنتاگون میگوید آمریکا بــرای حمله احتمالی دیگر
به مواضــع حوثیها در صورت ادامه تهدید آنها آماده
است ،اما یک مقام آمریکایی تاکید کرد این کشور به
درگیر شدن بیشتر در جنگ یمن عالقهای ندارد.
کشــتیهای جنگی آمریکا روز پنجشنبه با شلیک
 ۵فروند موشــک «تام هاوک» سه ســایت راداری
حوثیهای یمن در منطقه زیر کنتــرل آنها در کرانه
دریای سرخ را هدف قرار دادند.
این حمله پس از آن انجام شد که حوثیها در فاصله ۴
روز دو بار به سوی ناوشکن «یو اس اس میسون» در
حوالی باب المندب موشکپرانی کردند.
موشکهای «تام هاوک» کروز حوالی ساعت  ۴بامداد
به وقت منطقه از عرشه ناوشــکن «یواساس نیتز «
( ، )USS Nitzeشلیک شدند.
به گزارش خبرگزاری رویتــرز این حمالت با مجوز با
توصیه اشتون کارتر ،وزیر دفاع و با تایید باراک اوباما،
رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت و نخســتین اقدام
نظامی مســتقیم آمریکا علیــه هدفهای حوثیهای
یمن بود .مقامهای آمریکایی میگویند رادارهایی که
بامداد روز پنجشــنبه هدف قرار گرفتند در حمله به
کشتیها در دریای ســرخ از جمله کشتی آمریکایی
«یواساس میســون» ( )USS Masonمشارکت
داشتند( .دویچه وله)

قرعه آسان رئال مادرید و
بارسلونا در کوپادلری

قرعه کشی جام حذفی فوتبال اســپانیا برگزار شد که در آن تیمهای رئال
مادرید و بارسلونا با قرعه آســانی روبرو شدند .به نقل از آس ،قرعه کشی
مرحله یک شانزدهم نهایی کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا) انجام شد و تیم
ها حریفان خود را شــناختند .در مهم ترین بازی ها رئال مادرید به مصاف
کولتورال دپورتیووا لئونســا می رود .بارسلونا مهمان ارکولس خواهد بود و
اتلتیکــو مادرید برابر گیخوئلو قرار می گیرد .دیگر بازی های این مرحله به
شرح زیر است :سوسیداد دپورتیووا  -سویا
تولدو  -ویارئال
راسینگ سانتاندر  -اتلتیک بیلبائو
رئال بتیس  -دپورتیوو الکرونیا
لگانس  -والنسیا
گرانادا  -اوساسونا
ایبار -اسپورتینگ خیخون
مورسیا  -ستاویگو
کوردوبا  -ماالگا
وایادولید  -رئال سوسیداد
اوئسکا  -الس پالماس
خیمناسیا تاراگونا  -آالوس
آلکورکون  -اسپانیول

پیکه :رونالدو یک جنگجوی
ذاتی است

مدافع بارسلونا به تمجید از مهاجم تیم رقیب پرداخت و او را یک جنگجوی
ذاتی دانست .به نقل از آس ،جرارد پیکه به برنامه  fera de serieشبکه
سه اسپانیا دعوت شد و درباره لیونل مسی ،عالقهاش به ریاست در باشگاه
بارســلونا و تیم ملی اسپانیا صحبت کرد .مدافع بارسلونا گفت :دوست دارم
وقتی بازنشسته شــدم ،ریاست باشگاه را بر عهده بگیرم چون خودم را در
آینده به عنوان ســرمربی نمیبینم و از این شــغل لذت نمیبرم .در مقابل
فکر میکنم بتوانم در پســت ریاست به خوبی عمل کنم .این باشگاه مرا به
وجد مــیآورد .پیکه درباره روابط خوب بازیکنان تیم ملی با یکدیگر اظهار
کرد :اکنون رابطه خیلی خوبی باهم داریــم .پیش از هر بازی همه در اتاق
کاپیتان که پیش از این ایکر کاســیاس بود و اکنون سرخیو راموس است،
جمع میشویم .رابطهام با راموس هم خیلی خوب است.
مدافع بارسلونا کریستیانو رونالدو را یک جنگجوی ذاتی عنوان کرد و افزود:
او همچون ماشــین است .برای بهتر شدن هر روز تمرین و تالش میکند .او
یکی از بهترین بازیکنان جهان است و رابطه من نیز با او خوب است .زمانی
که در منچســتریونایتد همبازی بودیم ،یکی از سه یا چهار بازیکنی بود که
رابطه خوبی باهم داشتیم.

نیمار :سبک فوتبالم را
عوض نمیکنم

اروپا خارج نشود.
آقای توسک در بروکسل بر هشدارهای قبلی
خود تاکید کرد که اتحادیه اروپا درباره آزادی
تردد با بریتانیا ســازش نخواهــد کرد و این
آزادی تردد ،شرط دسترسی بریتانیا به بازار
واحد اروپاست .رئیس شــورای اروپا ،رئیس

مهاجم بارســلونا با وجود انتقادهایی کــه در هفتههای اخیر در مورد مدل
فوتبالش میشود اظهار کرد به هیچ وجه سبک فوتبالش را عوض نمیکند.
به نقــل از آس ،نیمار در دیدار تیم ملی فوتبال برازیل و بولیوی در انتخابی
جام جهانی  2018روسیه با ضربه آرنج یاسمین داک رو به رو شد .این ضربه
ابروی مهاجم برازیلی را شکافت و باعث خونریزی از این ناحیه شد.
بازیکن بولیویا پس از این بازی از نحوه بازی مهاجم بارســلونا انتقاد کرد و
گفت به هیچ وجه از کاری که انجام داده اســت احساس پشیمانی نمیکند.
نیمار اما از سبک فوتبالش دفاع کرد و گفت :روش بازیام را تغییر نمیدهم.
در فوتبال خیلی ها با پــا و آرنج به بازیکنان حریف ضربه می زنند اما همه
توانایی دریبل کردن ندارند .انتقادهای نادرســت ،ناراحت کننده هستند.
میدانم چرا جرارد پیکه تصمیم گرفت از بازی های ملی پس از جام جهانی
 2018خداحافظی کند.

نشســت رهبران اروپا درباره مذاکره بر سر
نحوه خروج بریتانیا از این اتحادیه خواهد بود.
در همهپرســی که جــون در بریتانیا برگزار
شــد ۵۲ ،درصد از شــرکتکنندگان به نفع
«برگزیت» ،خروج این کشور از اتحادیه اروپا
رای دادند و  ۴۸درصد علیه آن.
ترزا می ،نخســتوزیر بریتانیــا ،در روزهای
گذشــته گفته اســت که دولــت او تا پایان
زمســتان ،اجرای ماده  ۵۰معاهده لیسبون،
یعنی مذاکرات رسمی بین بریتانیا و اتحادیه
اروپا را آغاز خواهد کرد.
این روند میتواند تا دو ســال طول بکشد و
شــامل بحثهای پیچیدهای درباره مسائلی
مثل مهاجرت و دسترسی به بازار واحد اروپا
خواهد بود.
دونالد توسک در ســخنرانی خود این وعده
حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را دست
انداخت که بریتانیاییها «هم میتوانند کیک
اتحادیه اروپا را بخورند و هم این کیک را نگه
دارند( ».بی بی سی)

قطع رابطه کن تا کمکت کنیم

بشار اســد ،رئیس جمهور سوریه ،در
مصاحبهای گفته اســت که عربستان از
او خواســته برای دریافت کمک از این
کشور تمام روابطش را با ایران قطع کند.
به گفته آقای اســد ســعودیها این
درخواســت را «مســتقیما و به همین
سادگی» مطرح کردهاند.
در بخش دیگــری از گفتگو با روزنامه
روسی «کمسمولســکایا پراودا» رئیس
جمهور سوریه گفته است که عربستان
به دالیل مختلف «خواهان نابودی کامل
ایران در مفهوم سیاسی یا شاید عملی»
اســت و تاکید کرده اســت که «آنها
از ســوریه میخواهنــد در برابر ایران
بایستد» .بحران ســوریه یکی از موارد
اختالفو تنش جــدی در منطقه میان
ایران و عربستان اســت .ایران از نظر

نظامی و سیاسی از حکومت بشار اسد
حمایت میکند اما عربستان از موضع
مخالفان که خواهان کنار رفتن اســد
هستند حمایت میکند.
دولت ســوریه پیــش از ایــن بارها
عربســتان و دیگر کشــورهای عربی
حاشــیه خلیج فارس را به حمایت از
«تروریستها» در سوریه و تالش برای
براندازی حکومت این کشــور متهم
کرده است .این کشورها اتهام دخالت
در سوریه را رد میکنند.
بشــار اســد در گفتوگــوی خود با
روزنامه روسی ،از نقش ایران ،روسیه و
حزباهلل در سوریه دفاع کرده و آنها را
همپیمانان سوریه خوانده که به صورت
قانونی و به درخواســت سوریه به این
کشور آمدهاند( .بی بی سی)

پوتین توافقنامه ایجاد
پایگاه هوایی دایم روسیه
در سوریه را امضا کرد

والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه،
توافقنامه ایجاد پایــگاه هوایی دایم این
کشور در سوریه را امضا کرده است.
روز جمعه ،دفتر رئیس جمهوری روســیه
اعالم کرد کــه «متن پیمــان نظامی با
ســوریه» پس از تصویب در پارلمان این
کشور ،به امضای رئیس جمهوری رسیده
و جنبــه قانونی یافته اســت .طبق این
توافقنامه ،به نیروی هوایی روسیه اجازه
«اســتفاده نامحدود» از پایــگاه هوایی
حمیمیم در سوریه داده شده است.
متن این سند در ماه اگست سال گذشته
میالدی و کوتاه مدتی قبل از آغاز عملیات
هوایی روسیه در ســوریه بین دولتهای
دو کشور امضا شــد .براساس توافق بین
دو طرف ،هواپیماهــای نظامی و نظامیان
روســی در پایگاه هوایی حمیمیم واقع

در والیت الذقیه به دعوت دولت ســوریه
در آن کشور مستقر شــدهاند .این سند
به نظامیان روســی مستقر در این پایگاه
و خانوادههــای آنــان مصونیــت کامل
دیپلماتیک میدهد.
پایــگاه حمیمیم به طــور انحصاری در
اختیار هواپیماها و پرسنل نظامی روسیه
قرار دارد اما هواپیماهای روسی از برخی
از تســهیالت میدان هوایــی بینالمللی
باسل اسد نیز استفاده میکند .مشارکت
نظامی مســتقیم روسیه در جنگ داخلی
سوریه از سپتمبر سال گذشته با استقرار
هواپیماهای نظامی روســی در این پایگاه
هوایی آغاز شد .از آن زمان ،هواپیماهای
روسی به عملیات علیه شورشیان مخالف
بشار اســد ،رئیس جمهوری سوریه ادامه
دادهاند( .بی بی سی)

مرزبندی حامیان مالی
جمهوریخواهان با ترامپ

پس از افشــای مزاحمتهای جنســی
ترامپ ،چند نفر از حامیان مالی شــاخص
حزب جمهوریخواه خواستار کنارهگیری
او از کاندیداتوری شدند .در نظرسنجیها،
به خاطــر کاهش محبوبیــت ترامپ نزد
رایدهندگان زن ،کلینتون آشکارا جلوتر
است.
نیویورک تایمز در گزارشی که پنجشنبه
 ۱۳اکتبر منتشــر شــد از فاصله گرفتن
سرمایهداران حامی حزب جمهوریخواه از
دونالد ترامپ خبر داد و نوشت :مهمترین
کسانی که به جمهوریخواهان کمک مالی
میکنند خواســتار کنارهگیری ترامپ از
کاندیداتوری شدهاند.
دیوید همفریز ،ســرمایهدار حامی حزب
جمهوریخواه که در  ۴سال گذشته بیش

برگشت تیم هندبال افغانستان از
رقابتهای آسیایی؛  1پیروزی  2شکست

از ۵/۲میلیون دالر بــه این حزب کمک
کرده ،بــه نیویورک تایمز گفته اســت:
«روزی میرسد که باید در آینه نگاه کنیم
و به خود بگوییم که پشتیبانی از ترامپ در
برابر فرزندانمان به خصوص دخترانمان
قابل توجیه نبود».
سرمایهدار نیویورکی ،بروس کانور ،نیز
ترامپ را یک «پوپولیســت خطرناک»
توصیف کرده که به هیچ روی مناســب
تصدی مقام ریاســت جمهوری نیست.
بــروس کانور بــا ارســال ایمیلی به
نیویــورک تایمز گفته اســت« :مرزی
وجــود دارد که بیــش از آن نمیتوان
لغزشهای اخالقی یک نامزد انتخاباتی
را نادیده گرفت و این مرز به روشــنی
شکسته شده است( ».دویچه وله)

صعود راحت اندی ماری به یک

چهارم نهایی تنیس مسترز شانگهای

تنیســور اســکاتلندی با حفظ روند خوب چند هفته اخیر خود توانست
لئکاس پولیه را شکســت دهــد و به یک چهارم نهایی تنیس مســترز
شانگهای صعود کند.
در ادامه رقابت های مرحله یک هشــتم نهایی تنیس مسترز شانگهای،
اندی ماری به دیدار لوکاس پولیه رفت و در دیداری که یک ســاعت و 17
دقیقه به طول انجامید توانست حریف فرانسوی خود را شکست دهد و به
یک چهارم نهایی صعود کند.
ماری در این دیدار در دو ست با نتایج  1-6و  3-6به برتری رسید.
به این ترتیب مرد شــمار دو تنیس جهان به مرحله یک چهارم نهایی راه
یافت و منتظر خواهد بود تا حریف خود را در این مرحله بشناسد.

مجوز مسابقات تایسون فیوری
تعلیق شد

افغانستان از رقابتهای هندبال آسیایی به
میزبان بنگلهدیش با یک پیروزی برمیگردد.
جاوید خاور ،سرمنشــی فدراسیون هندبال
کشور به ســاموطندار میگوید ،افغانستان
در بازی نخســت در برابر مالدیو به پیروزی
رســید ،اما دیگر بازیها را بــه حریفانش
واگذار کرد .قرار است تیمهای هندبال بانوان
و مردان افغانستان به کشور بازگردند.
به گفتــۀ آقای خاور ،افغانســتان در بازی
نخســت در برابر نیپال شکست خورد و در

رقابت بعدی با مالدیو به پیروزی رســید و
شــانس برای حضور در رقابتهای دیگر را
پیدا کرد ،اما در رویارویی با تیم پاکستان 20
در برابر  40گول ،مغلوب شد.
همچنان تیم بانوان هندبال کشور نیز در دو
بازی برابر ســریالنکا و بنگلهدیش با نتایج
16ـ 18و 7ـ 34شکست خورد و از ادامۀ این
رقابتها باز ماند.
رقابتهای هندبال آســیایی بانوان و مردان
از یــک هفته بــه اینســو در بنگلهدیش

برگزار شــده است .در این بازیها به شمول
افغانستان ،تیمهای  7کشور آسیایی اشتراک
میکنند که در این میان هند مدافع قهرمانی
خود اســت .بازیهای هندبال آسیا هر دو
ســال یک بار به میزبانی یکی از کشورهای
عضو برگزار میشود .در رقابتهای  2014که
به میزبانی پاکستان برگزار شده بود ،از شش
تیم اشتراککننده ،تیم مردان کشور در ردۀ
سوم و تیم بانوان در ردۀ پنجم این رقابتها
قرار گرفت( .وطندار)

راه اندازی مسابقات ورزشی به هدف مبارزه
با مواد مخدر در پروان

مسووالن رياســت مبارزه با مواد مخدر در
واليت پروان از راه اندازی مسابقات ورزشی
به هدف مبارزه با مواد مخدر در اين واليت
خبر ميدهند.
عبدالمنيــر رحيمی رييس مبــارزه با مواد
مخدر واليت پروان مي گويد اين مسابقات
در بخش های فوتبال ،واليبال ،فوتســال،
دوش و ام ام ای به هدف تشويق جوانان به
ورزش و جلوگيری جوانان از معتاد شدن به
مواد مخدر راه اندازی شده است.
آقای رحيمی افزود »:برنامه مســابقات یک

روز كه از سوی رياست مبارزه با مواد مخدر
راه اندازی شد در برگيرنده سه هدف بود از
جمله آگاهی به جوانان ،ايجاد ذهنيت ميان
جوانان و همچنان تشويق جوانان به ورزش
ميباشــد كه در قسمت جلوگيری جوانان از
معتاد شدن به مواد مخدر بسيار مفيد است».
او همچنان گفت کــه راه اندازی اين برنامه
ميتوانــد در محو مخدر در اين واليت كمك
كند و همچنان ورزش را رونق دهد.
در همين حال شــماری از ورزشكاران راه
اندازی اين برنامه را مؤثر می دانند و خواهان

راه اندای بيشتر اين برنامه شدند.
سمير یک تن از اين باشــنده گان گفت»:
ما بســيار خوش هستيم اين برنامه ها مفيد
واقعه ميشود و به ما روحيه اين را ميدهد كه
ورزش كنيم».
مسووالن ریاست مبارزه با مواد مخدر پروان
می گویند اگر برنامه های ورزشــی بيشتر
به جوانان راه اندازی شــود از یک سو سبب
پيشرفت ورزش خواهد شد و از طرف ديگر
مانع مبتال شدن جوانان به مواد مخدر خواهد
گرديد( .بخدی)

نهاد نظارت بر بوکس بریتانیا (فدراســیون بوکس بریتانیا) مجوز تایسون
فیوری ،قهرمان دسته سنگین وزن جهان ،را تعلیق کرد ه است.
مقامات این نهاد گفتند که این اقدام را تا زمان تحقیقات بیشتر درخصوص
مســایل مربوط به دوپینگ و همچنین دیگر مســایل پزشکی مربوط به
فیوری ،انجام دادهاند.
فیوری در ماه جون سالجاری میالدی با اتهام دوپینگ مواجه شد.
این تحول تازه یــک روز پس از آن صورت گرفت که فیوری اعالم کرد به
دالیل پزشکی قادر به دفاع از کمربند قهرمانیش نیست و آنها را ترک می
کند .فیوری پیشــتر گفته بود که به دلیل بهبود افسردگیاش از کوکائین
استفاده میکرده اســت .او در مصاحبه با مجله رولینگ استون گفت که
مدتهاست از نظر سالمت روحی مشکل دارد و برای بهبود افسردگیاش
از کوکائین اســتفاده کرده اســت .فیوری کــه در  ۲۵مبارزه حرفهایش
شکســتناپذیر باقی مانده از نوامبر  ۲۰۱۵به بعد مسابقه نداده است .او
در آن تاریخ توانســت پس از  ۱۱سال اولین شکست والدیمیر کلیچکو را
رقم بزند صاحب ســه کمربند قهرمانی «دبلی و بــیاو»« ،دبلیو بی ا ِی» و
«آیبیاف» شود .فیوری پس از اینکه به جای بوکسور سازمان «آیبیاف»
گفت میخواهد در مســابقهای تکراری با کلیچکــو مبارزه کند قهرمانی
این ســازمان را از دست داد و در حال حاضر آنتونی جاشوا دیگر بوکسور
بریتانیایی صاحب این عنوان است( .بی بی سی)

پوگبا :دلیل ضعیف بازی کردنم را
میدانم

هافبک گرانقیمت منچستریونایتد اظهار کرد دلیل ضعیف بازی کردنش
در فصل جاری را میداند اما تالش میکند بهتر شود.
به نقل از اکیپ ،پل پوگبا بعد از پیوســتن به منچستریونایتد با مشکالت
زیادی در ترکیب این تیم دســت و پنجه نرم کرده اســت .این بازیکن
فرانســوی نمایش چندان خوبی در ترکیب یونایتد نداشت تا انتقادها از
گرانترین فوتبالیست تاریخ زیاد شود .این بازیکن که ستاره سالهای قبل
یوونتوس بود ،در دیدار این هفته تیم ملی فوتبال فرانســه برابر هالند در
انتخابی جام جهانی ،گل سه امتیازی زیبایی به ثمر رساند و توانست تیمش
را به برد ارزشمندی برساند.
پوگبا درباره شرایط خود در این فصل گفت :انتقادهایی که از من می شود
را می شنوم ولی بازیکنی هستم که دوست دارم حرکت رو به جلو داشته
باشــم و در حمله شــرکت کنم تا اینکه به به عقب برگردم و به کارهای
دفاعی برسم .مربی از من می خواهد که مدام به عقب برگردم و توپگیری
کنم و حرکات هجومی تیم را طرح ریزی کنم .تا به حال عادت نداشــتم
اینچنین فوتبال بازی کنم اما به تدریج در حال عادت به آن هستم و باید
با کمی زمان به سیســتم جدید عادت کنم .هر دستوری که مربی به من
بدهد را اجرا می کنم و اگر با مشــکل روبرو بودم ،به این خاطر بوده است
که تازه با این روش و سیستم آشنا شدم.

