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نگرانی ناتو از استقرار موشکهای روسیه
در غرب بالتیک
پارلمان اروپا بیارزش است
اردوغان :نتیجه رایگیری

ورود اولین کاروان

کمکهای بشردوستانه به
والیت حمص در سوریه

پس از چهار ماه روز چهارشــنبه  ۲۳نوامبر اولین کاروان
کمکهای انسانی شامل آب و غذا و دیگر اقالم ضروری وارد
شهر رستان در والیت حمص سوریه شد ۱۱۰ .هزار زن و مرد
و کودک در این شهر منتظر رسیدن این کمکها هستند.
ن کمکهای بشردوستانه سازمان ملل و صلیب
اولین کاروا 
سرخ جهانی وارد شهر رستان در والیت حمص سوریه شد.
این کاروان حامل مواد خوراکی ،آب آشامیدنی و سایر اقالم
مورد نیاز مردم است.
به گزارش ســازمان ملل در نیویورک ،این اولین بار در ماه
نوامبر است که کاروان کمکهای بشردوستانه اجازه عبور
از خط مقدم در سوریه را پیدا کرده است.
در شهر رستان و روستاهای اطراف آن که در والیت حمص
قرار دارد ۱۱۰ ،هزار نفر زندگی میکنند .آخرین بار در اواخر
ماه جوالی کمکهای بشردوســتانه برای مردم این شهر
ارســال شده بود .سازمان ملل بارها از طرفهای درگیر در
سوریه خواســته تا اجازه ارسال کمکهای بشردوستانه به
ســاکنان مناطق جنگی را بدهند .حدود یک میلیون زن و
مرد و کودک در سوریه در محاصره نیروهای نظامی هستند.
بیشتر مناطق تحت محاصره در اختیار نیروهای دولتی بشار
اسد است( .دویچه وله)

در پی گزارش هایی دایر بر اســتقرار موشک
های ضدکشتی روســیه در غربی ترین نقطه
بالتیک ،ناتو این کشــور را به «موضع گیری
پرخاشگرانه نظامی» متهم کرده است.
خبرگزاری اینترفکس روســیه دوشنبه گفت
که موشک اندازهای باستیون به کالینینگراد

گسیل شده اند.
ناتو در بیانیه ای به خبرگزاری آسوشیتدپرس
گفت که این حرکت «بــه کاهش تنش ها یا
بازگشت ثبات به روابط ما کمکی نمی کند».
کرملین در مقابل ناتو را متهم کرده است که با
گسترش مرزهای شرقی اش به تنش ها دامن

زده اســت .کالینینگراد یک منطقه کوچک
متعلق به روسیه میان لهستان و لیتوانی است.
این منطقه که  ۳۰۰کیلومتر با خاک روســیه
فاصله دارد پس از جنگ جهانی دوم از آلمان
گرفته شد ،شــهری که محل زندگی امانوئل
کانت فیلســوف بزرگ آلمانی بــود .ناوگان
بالتیک روسیه در بندر کالینینگراد قرار دارد.
روســیه در ماه اکتبر موشک های اسکندر با
توانایی اتمی را به کالینینگراد فرستاد؛ اقدامی
که پولند مایه نگرانی شدید خواند.
روسیه گفت که آن استقرار بخشی از تمرین
های نظامی است و قبال هم انجام شده.
با این حال خبرگزاری آرآیای روز دوشــنبه
به نقل از ویکتور اوزروف رئیس کمیته دفاعی
روســیه گزارش داد که موشک های اسکندر
و اس ۴۰۰-برای مقابله با ســپر دفاع موشکی
آمریکا که قرار اســت در اروپای شرقی نصب
شود مستقر شده اند( .بی بی سی)

ترامپ اقدامات گروه راست
قاتل نماینده
پولیس آلمان پنج مهاجر را افراطی «آلت رایت» را پارلمان بریتانیا مجرم
از داخل قطار باربری
شناخته شد
پیدا کرد

نیروهای پولیس و اطفائیه در شــهر مونشــن آلمان پنج
مهاجر را از داخل کانتینر یک قطار باربری در ایســتگاهی
در مونشن بیرون کشــیدند .این مهاجران ظاهرا َ افغان و
پاکستانی هســتند .پولیس ایالت بایرن روز چهار شنبه در
شهر مونشین مرکز این ایالت گفت که راننده این قطار بعد
از ظهر سه شنبه از داخل واگونهای آن «آوازهای آهسته
و صدای تک تک» را شنید و سپس زنگ هشدار را به صدا
درآورد .کارمنــدان اطفائیه مجبور شــدند که دروازه این
کانتینر قفل و مهر شده را با اســتفاده از دستگاه فرز باز
کنند .آنها پنج مرد را از داخل این کانتینتر بیرون کردند
که چهار نفر شان افغان و یک تن شان پاکستانی بودند.
مقامها گفتــه اند که این مهاجران در وضعیت صحی خوبی
قرار دارند و در داخل این کانتینر مواد خوراکی همراه خود
داشــته اند .هرچند آمبوالنس به محل رسیده بود ،اما نیاز
نبود آنها را به شفاخانه انتقال دهد.
پولیس گفته اســت که این قطار باربری از ترکیه به قصد
آلمان حرکت کرده بــود .تا هنوز معلوم نیســت که این
مهاجران در کجا و چه زمانی داخل این کانتینر شده بودند
و تحقیقات پولیس ادامه دارد.
ماموران پولیس و اطفائیه به عنوان یک اقدام احتیاطی همه
 ۳۶کانتینر دیگر این قطار باربری را نیز جســتجو کرده و
توسط سگهای ردیاب تالشی کردند ،اما مهاجر دیگری در
داخل آن یافت نشد( .دویچه وله)

محکوم کرد

دونالــد ترامپ با اعالم دوری جســتن
از گروه راســت افراطــی «آلت رایت»،
اقدامات ایــن گروه را محکــوم کرد.
این گروه در جشــن پیروزی ترامپ در
واشنگتن به تقلید از «هایل هیتلر» فریاد
«هایل ترامپ» سر داده بودند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا
در اولین دیدار رســانهای خود به دفتر
روزنامه معروف و معتبر «نیویورک تایمز»
رفت .این روزنامه در مبارزات انتخاباتی
ریاســت جمهوری آمریکا مشــخصا از
رقیب ترامپ ،هیالری کلینتون حمایت
کرده بود.
ترامپ در گفتوگــو با روزنامه نیویورک

تایمز هرگونه حمایت از گروههای راست
افراطی را رد کــرده و گفت« :من هیچ
حمایتی از آنهــا نمیکنم و نمیخواهم
هیچ کاری با آنها داشــته باشم ».این
ســخنان ترامپ خشــم رئیس گروه
آلترایت را برانگیخت .گروه راســت
افراطی «آلت رایــت»  Alt Rightبه
سرپرستی ریچارد اسپنسر ،آخر هفته
گذشــته جشــن پیروزی ترامپ را در
واشــنگتن برگزار کرد .در ویدیویی که
از سخنرانی اسپنســر منتشر شده ،او
در پایان سخنرانیاش با باال بردن دست
خود به ســبک نازیهای آلمان ،فریاد
«هایل ترامپ» سر میدهد( .دویچه وله)

تیم والیبال بانوان «سره میاشت»
قهرمان تورنمنت خزانی اين
مسابقات شد

تیم والیبال بانوان «سره میاشت» مقام قهرمانى تورنمنت
خزانی اين مسابقات را کسب کرد.
اين مسابقات ،روز سه شــنبه ميان چهار تیم برتر این
رشتۀ ورزشی در کابل راه اندازی شده بود.
احمد شــفیع صافی مسوول برنامه های موسسه امداد و
انکشاف ســریع و تمويل کنندۀ اين مسابقات به آژانس
خبرى پژواک گفت که در اين مسابقات ،تیم های بانوان
والیبال آریانا کلب ،سره میاشت ،پوهنتون تعلیم و تربیه
و تیم بانوان الزهرا اشتراک کرده بودند.
منبع هدف ازراه اندازى اين مسابقات را ،آگاهی دهی در
مورد پدیدۀ قاچاق انســان و مبارزه با این پدیده عنوان
کرد.
وى افزود که در دورنهايى اين مسابقات ،سره میاشت و
پوهنتون تعلیم و تربیــه ،با هم به رقابت پرداختند و در
نتيجه ،ســره میاشت ،تيم تعلیم و تربیه را مغلوب کرد و
مقام نخست را از آن خود نمود.
به گفته او ،در اين مســابقات که ازسوى موسسه کمک
های انکشافی عاجل برگزار گرديده بود ،از طريق نصب
شــعارها و ارائه معلومات به ورزشکاران در موردعوامل،
خطرات و ضررهای قاچاق انسان آگاهی داده شده است.
به اساس معلومات منبع ،برای تمامی اشتراک کنندگان در
این مسابقات ،جوایز و تقدیرنامه داده شد .احمد جاوید

شریفی مربی تیم ســره میاشت گفت که خیلی خرسند
است که توانستند ۲۷مين قهرمانی تيمش را درتورنمنت
های برگزار شده در سطح کشور ،کسب نمايند.
وی با بيان اينکه مردم افغانستان عالقۀ خاص به ورزش
دارند و روز به روز ورزش در کشــور توسعه و رشد پیدا
می کند ،افزود که حضور بانوان در کاروان ورزشی کشور،
نیاز به حمایت بیشتر دارد.
موصوف ازحکومت خواســت تا برنامه های جهت آگاهی
دهی وتشــویق خانواده و بانوان به ورزش را روی دست،
بگیرد.
نبیله احمدزی يکتن از ورزشکاران تيم پوهنتون تعلیم و
تربیه ،با اظهار خرسندى از راه اندازى اين مسابقات گفت
که برگزارى همچو مسابقات ،میتواند روحیۀ ورزشکاران
را باال برده و آنان را تشویق به تالش های بیشتر کنند.
وی افزود« :از اينک توانستیم در این مسابقات ،مقام دوم
را بگیریم خرســندم؛ اما تالش میکنم تا در آینده مقام
نخست را در سطح ملی و بین المللی به دست بياوريم».
فروزان هادی ورزشکار تیم سره میاشت و عضو تیم ملی
والیبال کشور که در این مسابقات ،لقب بهترين بازيکن
را کسب کرد ،از مسووالن خواست که سهولت را بیشترى
را برای بانوان ورزشکار فراهم کنند تا آنان بيشتر تشويق
شوند( .پژواک)

مورینیو :زالتان یک فصل دیگر در
یونایتد میماند

سرمربی منچستریونایتد در نشست خبری پیش از بازی
با فاینورد از حضــور زالتان ابراهیموویچ در تیمش برای
فصل آینده خبرداد.
به نقل از دیلی استار ،منچستریونایتد امروز (پنجشنبه)
در پنجمین دیدار خود در لیگ اروپا در دیداری بســیار
حساس مقابل فاینورد به میدان خواهد رفت .هر نتیجهای
غیر از برد برای یونایتد ممکن است زمینهساز حذف آنها
از لیگ اروپا شود .ژوزه مورینیو سرمربی منچستریونایتد
در نشست خبری پیش از بازی با فاینورد خبر مهمی برای
رسانههای جهان داشت و گفت :باید به اطالع برسانم که

باشگاه قرار است از بند موجود در قرارداد زالتان استفاده
کرده و به او پیشنهاد دهد تا یک سال دیگر در جمع ما
بماند و من خوشحال خواهم شد او این پیشنهاد را قبول
کند و در تیم ما برای فصل بعد حضور داشته باشد.
او در رابطه با اخبار پیرامون حضور لیونل مســی و لیگ
جزیره و آیا اینکه یونایتد بــرای خرید او اقدام خواهد
کرد گفت :هر سال مسی قرار است به تیم جدیدی برود
ولی در پایان در همان تیم بارســلونا میماند .امسال هم
همین طور است و من البته امیدوارم او در بارسلونا بماند
و فوتبالش را ادامه دهد.

قاتل جــو کاکس نماینده پارلمــان بریتانیا که در ماه
جوالی امسال کشته شــد ،در دادگاه مجرم شناخته
شده است .روز چهارشــنبه ،محاکمه توماس مایر در
ارتباط با قتل جــو کاکس ،نماینده پارلمان پایان یافت
و دادگاه متهم را در ارتباط با قتل خانم کاکس و زخمی
کردن یک فرد دیگر مجرم شناخت .قاضی دادگاه او را
به حبس ابد محکوم کرده است.
روز  ١٦جوالی ،جو کاکس  ۴۱ســاله و نماینده پارلمان
از حزب مخالف کارگر در برابــر کتابخانهای در حوزه
انتخابیه خود در شــمال انگلســتان هدف حمله قرار
گرفت .فرد مهاجم ،کــه بعدا با نام توماس مایر معرفی
شد ،پس از شلیک سه گلوله به خانم کاکس ،او را هدف
ضربات متعدد چاقو قرار داد.
توماس مایر همچنین یک مرد  ٧٧ساله را که در صدد
کمک به جو کاکس بود با چاقو زخمی کرد.
ایــن واقعه در حالی روی داد کــه تبلیغات موافقان و
مخالفان ادامه عضویت بریتانیــا در اتحادیه اروپا در
جریان بود و به گفته شــاهدان عینی ،توماس مایر٥٢ ،
ساله ،هنگام حمله به این نماینده مجلس شعار «بریتانیا
قبل از همه» سر داد .جو کاکس از حامیان جدی ادامه
عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا بود .او ازدواج کرده و
سه فرزند داشت .سارنوال پرونده در جمع بندی خود
در جلسه دادگاه گفت که حمله مسلحانه توماس مایر
عمال جنبه اقدام تروریستی داشت و باید از این منظر
به این پرونده نگاه شود( .بی بی سی)

دفاع سرخیو راموس از
کونترائو

کاپیتان رئال مادرید بعد از بــرد تیمش در لیگ قهرمانان
اروپا به دفاع از همتیمی پرتگالیاش پرداخت.
به نقل از آس ،رئال مادرید سهشنبه شب در لیگ قهرمانان
اروپا دو بر یک اسپورتینگ لیسبون را شکست داد.
ســرخیو راموس پس از بــازی گفت :اســپورتینگ تیم
سرسختی است .از سختی هر بازی در لیگ قهرمانان آگاه
هستیم.
تک گل اسپورتینگ از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید .این
خطا با اشتباه فاحش فابیو کونترائو اتفاق افتاد .راموس در
این باره گفت :هیچ یک از همتیمیهایم را مقصر نمیدانم.
اشتباهات گروهی اتفاق می افتد .باید با سر باال به تمرین و
کار کردن ادامه بدهیم.
مادرید در آخرین بــازی در لیگ قهرمانان برابر دورتموند
قرار خواهد گرفت و برای صدرنشــینی با این تیم رقابت
خواهد کرد .رامــوس در این باره نیز گفــت :میخواهیم
صدرنشین گروه خود شویم اما میدانیم حریف قدرتمندی
پیش رو داریم .اکنون به اللیگا فکر میکنیم.

مایکل فلپس نام خود را
از فهرست سیستم تست
دوپینگ خارج کرد

قهرمان شــنای المپیک با خارج کردن اسم خود از لیست
سیستم تست دوپینگ ،بار دیگر بازنشستگی خود را تایید
و رسمی کرد.
به نقل از  ،APمایکل فلپس در برنام ه جایزه عینک طالیی
شنای آمریکا به خبرنگاران اعالم کرد نام خود را از لیست
تست دوپینگ آمریکا خارج کرده است.
فلپس بعد از المپیک ریو  ۲۰۱۶اعالم بازنشســتگی کرد .او
پیش از این در المپیک  ۲۰۱۲لندن نیز اعالم بازنشســتگی
کرده بود اما بعــد از مدتی دوباره تصمیــم گرفت که در
مسابقات بینالمللی شرکت کند.
مایکل فلپــس پرافتخار ترین ورزشــکار تاریخ بازیهای
المپیک است .او بیشــترین مدال را در بازیهای المپیک
کسب کرده است .فلپس  ۲۸مدال المپیک دارد.

شکست تیمهای برتر
کنفرانس شرق در NBA

بامداد دیروز در لیگ بســکتبال  NBAچهار بازی انجام
شــد و در یکی از این بازیها آنتالنتا هاوکس تیم رده دوم
کنفرانس شرق در مقابل نیواورالنز پلیکانز شکست خورد.
به نقل از  ،Foxsportsدر بازی مهــم بامداد دیروز لیگ
 ،NBAآتالنتا هاوکس که در رده دوم کنفرانس شرق قرار
دارد ،بــا نتیجه  ۱۱۲بر  ۹۴از نیواورالنز پلیکانز شکســت
خورد .در این بازی ،تیم فرازیر تاثیرگذارترین نقش را برای
پلیکانز ایفا کرد .او  ۲۱امتیازآوری ۱۴ ،پاس منجر به گل و ۵
ریباند داشت .ترنس جونز و جرو هالیدی نیز برای پلیکانز
خوب عمل کردند تا این تیم حریف سرســخت خود را از
پیش رو بردارد.
شیکاگو بولز که در رده چهارم کنفرانس شرق قرار دارد نیز
از دنوز ناگتس شکست خورد .این بازی با نتیجه  ۱۱۰بر ۱۰۷
به پایان رسید .در این بازی جمال ماری با کسب  ۲۴امتیاز
بیشتری امتیازآوری را برای تیم خود داشت.

اتحادیهی اروپا قرار است روز  ۲۴نوامبر
در مورد موضوع قطع مذاکرات با ترکیه بر
سر شرایط عضویت این کشور در اتحادیه
رایگیری کند.
رجب طیب اردوغان از پیش اعالم کرده
که نتیجــهی رایگیری را به رســمیت
نخواهد شناخت.
رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه،
از پارلمان اروپا انتقاد کرد و تصمیم آتی
آن در مــورد توقف گفتوگوها بر ســر
عضویــت ترکیه در اتحادیــهی اروپا را
«بیارزش» خواند .قرار اســت نمایندگان
 ۲۷کشور عضو این اتحادیهروز پنجشنبه

( ۲۴نوامبر ) در این مورد رای بدهند .گفته
میشود که اکثریت پارلمان اروپا خواهان
قطع مذاکرات با ترکیه است.
اردوغان که در مراسم گشایش کنفرانس
اسالمی برای همکاری اقتصادی و تجاری
در استانبول ســخنرانی میکرد ،در این
رابطه گفت«:نتیجــه رأیگیری پارلمان
اروپا برای ما هیچ ارزشی ندارد».
به گفتــهی رئیسجمهــور ترکیه صرف
رایگیری در بارهی توقــف گفتوگوها
نشــان میدهد که «اتحادیــهی اروپا
از تشــکلهای تروریســتی پشتیبانی
میکند»( .دویچه وله)

پاکستان :گلوله باران نیروهای
هندی  ۹نفر را کشت

مقامات پاکستانی میگویند که دستکم ۹
نفر در گلولهباران نیروهای هندی کشته
شــدهاند .به گفته مقامات پاکستانی این
افراد هنگامی کشته شدند که گلولهها به
یک بس مسافربری اصابت کرد.
این حادثه در منطقه مورد منازعه کشمیر
رخ داده است.
بر اساس همین گزارشها  ۱۱نفر دیگر نیز
مجروح شدهاند.
مقامات پاکستانی همچنین میگویند که
دو غیرنظامی در حادثــهای دیگر در اثر
بمباران نیروهای هندی در منطقه کشمیر
تحت کنترل پاکستان کشته شدهاند.
پیشتر گزارش شــده بود که هند گفته
انتقام سه سرباز کشــته شده این کشور
را خواهد گرفــت .به گفته مقامات هندی
جسد یکی از این سربازان مثله شده است.

رابطه نه چندان خوب بین دو کشور از ماه
سپتمبر و به بعد از آنکه  ۱۹سرباز هندی
در منطقهای در نزدیکی خطی که کشمیر
تحت کنترل هند را از کشمیر تحت کنترل
پاکستان جدا میکند ،کشته شدند بیشتر
تیره شد.
دو کشور هند و پاکستان مدعی حاکمیت
کامل بر کشمیر هســتند .در حال حاضر
یک خط مــرزی غیررســمی (الین آو
کنترل) ،این منطقه را بین هند و پاکستان
تقسیم کرده است.
این منطقــه عامل مهمی در تنشها میان
این دو کشور است.
از زمان استقالل هند و پاکستان در سال
 ،۱۹۴۷تاکنون ســه جنگ تمام عیار بین
این دو کشور روی داده که دو مورد آن بر
سر کشمیر بوده است( .بی بی سی)

رکوردشکنی دورتموند و لژیا در
لیگ قهرمانان اروپا

بوروســیا دورتموند آلمان و لژیا ورشــو پولند رکورد
پرگلترین دیدار لیگ قهرمانان اروپا را به خود اختصاص
دادند.
به نقل از مارکا ،دورتموند و لژیا ورشو در مرحله گروهی
لیگ قهرمانان اروپا سهشنبه شب در آلمان به مصاف هم
رفتند که این دیدار با نتیجه عجیب هشــت بر چهار به
پایان رســید و این دیدار به پرگلترین بازی تاریخ این
رقابت ها تبدیل شد.
پیش از ایــن ،این رکورد به دیــدار موناکو و دپورتیوو
الکرونیا اختصاص داشت .در این بازی که در سال ۲۰۰۳
برگزار شــد ،موناکو هشت بر سه حریف اسپانیاییاش را
شکست داد .در دیدار سه شنبه شب اما رکورد دیگری
نیز به ثبت رســید .در  ۳۲دقیقه بازی هفت گل از خط

دروازه ها عبور کرد که سهم دورتموند پنج و لژیا دو گل
بود .در دیگر بازی پرگل تاریــخ لیگ قهرمانان (موناکو
و دپورتیوو) هفت گل در  ۴۵دقیقه به ثمر رســید .البته
پیش از این ،این رکورد به بایرن مونیخ تعلق داشــت که
در  ۳۳دقیقه پنج بار دروازه لیل را باز کرد.
در ادامه به بازیهای که در نیمه نخست پنج گل یا بیش
از آن به ثمر رسیده ،اشاره می شود:
باته بوریسف صفر شاختار ( ،۶نتیجه نهایی  ۷بر صفر)
موناکو  ۵دپورتیوو الکرونیا ( ،۲نتیجه نهایی  ۸بر )۳
دورتموند  ۵لژیا ( ،۲نتیجه نهایی  ۸بر )۴
بایرن مونیخ  ۵لیل صفر( ،نتیجه نهایی  ۶بر )۱
رم صفر بایرن مونیخ ( ،۵نتیجه نهایی  ۷بر یک)
بایرن مونیخ  ۵پورتو صفر( ،نتیجه نهایی  ۶بر یک)

کریم بنزما به رکورد
ایبراهیموویچ رسید

مهاجم فرانســوی با گلزنی در دیدار برابر اسپورتینگ
لیسبون به رکورد ستاره سویدنی در لیگ قهرمانان اروپا
رسید.
به نقل از مارکا ،رئال مادرید سهشــنبه شب در دقایق
پایانی بازی برابر اسپورتینگ لیسبون با گل کریم بنزما
توانســت حریفش را در لیگ قهرمانان اروپا شکســت
بدهد .بدین ترتیب مهاجم فرانســوی آمار گلزنیاش را
در این رقابتها بهتر کرد و تعداد گلهایش را به زالتان
ایبراهیموویچ و آندری شــوچنکو رســاند و در جایگاه
ششم برترین گلزنان لیگ قهرمانان قرار گرفت.
این بازیکن فرانسوی تنها دو گل با هموطنش تیری آنری
فاصله دارد .با توجه به بازی نکردن آنری میتواند برترین

گلزن فرانسوی این رقابتها شود.
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