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واکنش تهدیدآمیز کوریای
شمالی به رزمایش آمریکا و
کوریای جنوبی

کوریای شــمالی تمرین نظامی مشــترک همسایه جنوبی
خود با آمریکا را اقدامی تحریکآمیز میخواند که میتواند
مقدمه درگیری نظامی اتمی باشد .کوریای شمالی در ماههای
اخیر کانالهای ارتباطی با کوریای جنوبی و ایاالت متحده را
مسدود کرده است .مانور نظامی مشترک کوریای جنوبی و
آمریکا در شبه جزیره کوریای به روال معمول با واکنش منفی
کوریای شــمالی روبهرو شد؛ واکنشی که رنگ و بوی تهدید
هم دارد .پیونگیانگ رزمایشی که روز دوشنبه آغاز شده
را اقدامی تحریکآمیز میداند .ارتش این کشور اعالم کرده
که اگر تمامیت ارضی کوریای شمالی نقض شود ،پیونگیانگ
آغازگر جنگ اتمی خواهد بود .در بیانیه ارتش آمده که هر
مهاجمی «به تلی از خاکســتر تبدیل خواهد شد» .کوریای
جنوبی و ایــاالت متحده آمریکا اطمینان دادهاند که ماهیت
«اولچی فریدم» – تمرین نظامی ســاالنه دو کشورـ کامال
دفاعی است .دو طرف در رزمایشی دو هفتهای سناریو ورود
کوریای شمالی به خاک همســایه جنوبی را مرور میکنند.
بخش بزرگی از این تمرین با کمپیوتر شبیهســازی شده؛ با
وجود این  ۵۰هزار سرباز از کوریای جنوبی و  ۲۵هزار نیروی
آمریکایی در آن شرکت میکنند( .دویچه وله)

لیتوانیا از آلمان تانکهای
«بوکسر» میخرد

شرکتهای اسلحهســازی «راینمتال» و «کراوس-مافای
وگمن» قراردادی برای فروش اسلحه به ارزش  ۳۸۵میلیون
یورو با لیتوانیا امضا کردند .قرار است این شرکتها تانکهای
چرخ دار نفربر مدل «بوکسر» در اختیار لیتوانیا قرار دهند.
لیتوانیا در نظر دارد در برابر تهاجم احتمالی روسیه که در
همسایگی این کشــور قرار دارد ،ظرفیت دفاعی خود را به
شدت افزایش دهد .این کشور به آلمان سفارش ساخت ۸۸
تانک چرخدار نفربر مدل «بوکسر» را داده است .تانکهای
چرخ دار نفربر مدل «بوکسر» را شرکت «آرتک» (کراوس-
مافای وگمن و راینمتال) میسازد .هزینه این تانکها ۳۸۵
میلیون یورو برآورد شده که بیشترین هزینه نظامیلیتوانیا
در تاریخ خود به حساب میآید.
یــوازاس اوالکاس ،وزیر دفاع لیتوانیــا در این باره گفت:
«ایــن ســرمایهگذاری در زمانی طوالنی بــرای تقویت
نیروهای دفاعی کشور است و نشــان میدهد که لیتوانیا
خود مســئولیت امنیت خود را به عهده دارد و در این راه
ســرمایهگذاری میکند ».در ویلنیوس ،پایتخت لیتوانیا،
اعالم شــده که تانکهای چرخدار نفربر مدل «بوکسر» با
شرایط آب و هوایی این کشــور همخوانی پیدا میکنند و
قرار است در ســال  ۲۰۱۷تحویل مقامات این کشور داده
شوند .این تانکها مجهز به زرهای  ۳۰میلیمتری ،مسلسل
و موشکهای ضدتانک خواهند بود( .دویچه وله)

ایران :روسیه پرواز از پایگاه هوایی
همدان را متوقف کرد

استفاده روســیه از پایگاه هوایی همدان از
قرار معلوم پایان یافته اســت .خبر استقرار
جنگندههای روســی در نوژه که اعالم آن به
گفته وزیر دفاع ایران همراه با «بیمعرفتی»

جنگندههای روســی از پایــگاه هوایی نوژه
علیه مخالفان دولت سوریه توضیحاتی ارائه
کرد.
بر این اساس ،ایران و روســیه تفاهم کرده
بودنــد که خبر اســتفاده از پایــگاه بعد از
عملیات اعالم شود .به گفتهی بهرام قاسمی:
«روســیه نه در ایران پایگاه دارد و نه مستقر
شده اســت .موضوعی بود که انجام گرفت و
عجالتا پایان گرفت».
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس شــورای اســامی هم تأیید
کرده که روسها از مدتها پیش از پایگاه نوژه
اســتفاده میکردند .خبرگزاری دانشجویان
روسهــا بــوده ،واکنشهــای فراوانی را ایران (ایسنا) روز دوشنبه به نقل از عالءالدین
برانگیخته بود.
بروجردی گزارش داد که روســیه «مدتی»
ســخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی اســت از پایگاه همدان استفاده میکرده اما
در نشست خبری دوشنبه در مورد استفاده خبر آن اخیرا علنی شده است( .دویچه وله)

رئیس جمهور مکزیک
در پایاننامه خود ‹تقلب›
کرده است

انریکه پینا نیتو ،رئیس جمهوری مکزیک ،از ســوی
روزنامهنگاران این کشور در تدوین پایاننامه داکترای
حقوق خود متهم به تقلب شــده است .ویدیویی که
در وبسایت خبری ‹آریستگویی نوتیسیاس› منتشر
شــده ادعا کرده اســت که رئیس جمهور حدود ۲۹
درصد از پایاننامه خود را بدون ذکر منبع ،از ســایر
پژوهشگران کپیبرداری کرده است .سخنگوی دولت
انکار کرد که آقای نیتو مرتکب تقلب شــده اما گفت
که او در سبک نوشــتاری دچار «اشتباهاتی» شده
زیرا منابع را ذکر نکرده اســت .آقای نیتو از دانشگاه
خصوصی پانآمریکانا فارغالتحصیل شــده اســت.
براســاس این گزارش  ۱۹۷پاراگراف از مجموع ۶۸۲
پاراگراف در پایاننامه آقای نیتو از نویسندگان دیگر
از جمله انریکه کرائوزه ،مورخ مکزیکی تا لیندا هال،
پژوهشگر از دانشــگاه نیومکزیکو کپیبرداری شده
اســت .روزنامهنگاران این وبسایت خبری میگویند
که پاراگرافهــای مذکور دارای عالمــت نقل قول
نیستند و حتی در فهرســت منابع این پایاننامه از
نویســندگان اصلی آنها نام برده نشده است .ادواردو
سانچز ،ســخنگوی دولت ،از اینکه عدم استفاده از
نقل قول و یا عدم ذکر منابع ،برای روزنامهنگاران این
کشور آن هم بیش از دو دهه بعد از انتشار پایاننامه
«جالب توجه» است ،ابراز تعجب کرده است .او گفت
که آقای نیتو برای دریافت پایاننامه خود در رشــته
حقوق دارای همه شــرایط الزم دانشگاه پانآمریکانا
بوده اســت .گروه تحقیقاتی آریستگویی نوتیسیاس
در گذشته نیز رئیس جمهوری را هدف انتقادات قرار
داده است( .بی بی سی)

ورزشکاران مشت زنی افغان عازم
روسیه میشوند

ورزشــکاران مشــت زنی افغان جهت اشتراک در یک
کمپ تمریناتی عازم روســیه میشوند .وحیداهلل حمیدی
هماهنگ کننده فدراســیون مشــت زنی افغانستان در
صحبت با رادیــو آزادی گفت در این کمپ تمرینی که در
شــهر اومسک روسیه راه اندازی میشــود دو ورزشکار
د ختر و دو پسر و چهار هیت اشــتراک می ورزد .آقای

حمیدی هدف از راه اندازی این مســابقات را آمادگی
بهتر ورزشــکاران در مســابقات جهانی عنوان کرد.
به اســاس معلومات آقای حمیدی این ورزشــکاران به
نمایندگی از تیم مشت زنی پوهنتونهای افغانستان در
این کمپ تمرینی اشتراک می ورزند .این کمپ تمرینی از
 ۵سپتمبر الی هژدهم سپتمبر ادامه دارد( .رادیو آزادی)

زیدان :در انتخاب ترکیب اصلی دچار
سردرد میشوم

سرمربی رئال مادرید از پیروزی مقتدرانه تیمش خوشحال
است و به ستایش از عملکرد شاگردانش پرداخت .او تاکید
کرد که در انتخاب ترکیب اصلی به مشکل می خورد.
به نقل از  ،EFEرئال مادرید فصل جدید رقابتهای اللیگا
را مقتدرانه آغاز کرد .شــاگردان زینالدین زیدان که در
ورزشــگاه خانگی رئال بتیس به میــدان رفتند عملکرد
خوبی از خود نشان دادند و با سه گل به پیروزی رسیدند
تا گام نخست را محکم بردارند.
زیدان از آغاز مقتدرانه تیمش راضی اســت و تاکید کرد
که این پیروزی به راحتی به دســت نیامد .سرمربی رئال
مادرید در نشســت خبری بعد از بازی گفت :بازی کردن
در ورزشــگاه خانگی رئال بتیس همواره ســخت است.
باید اعتراف کنم کــه تیم میزبان ما را کمی اذیت کرد اما
خوشبختانه توانستیم به پیروزی برسیم.
لیگ را خوب شروع کردیم و این خوشحال کننده است.
بسیار خوشــحالم که چنین بازیکنانی را در اختیار دارم.
همه بازیکنان رئال مادرید برای پیروز شدن نهایت تالش
خــود را به کار گرفتند .هم در خط حمله و هم در کارهای

دفاعی خوب بودیم.
او ادامه داد :فرصت های زیادی را روی دروازه حریف
خلق کردیم و این در حالی اســت که میزبان فرصت
های گلزنی کمی داشــت .دروازه خود را بســته نگه
داشــتیم و این نکته امیدوار کنندهای به شمار میآید.
وقتی تیمت را میبینی که برای به دســت گرفتن توپ
میجنگد بدون شک چنین چیزی دستاورد بزرگی به
شمار میآید .هماهنگی در کارهای دفاعی همواره نتایج
مثبتی به دنبال خواهد داشت.
زیدان درباره آسنســیو گفت :او خرید بسیار خوبی
است .با وجود آنکه ایســکو و خامس بازیکنان بسیار
خوبی هستنند اما من آسنســیو را انتخاب کردم و او
جواب اعتماد من را داد.
در انتخاب ترکیب اصلی دچار ســر درد می شــوم.
خوشبختانه ترکیب خوبی را انتخاب کردم و در نهایت
هم ســه امتیاز را به دست آوردیم .این پیروزی حاصل
کار گروهی بود و نمی تــوان تنها چند بازیکن را دلیل
اصلی آن دانست.

بریتانیا زندانیان اسالمگرای
افراطی را در بخشهایی
ویژه نگهداری میکند

لیزتراس ،وزیر عدلیه بریتانیا ،از ایجاد
بخشهایی ویژه در داخل زندانهای این
کشور برای نگهداری زندانیان اسالمگرای
افراطی که میتوانند بر ســایر زندانیان
تاثیر داشته باشند ،خبر داده است.
خانم تــراس همچنیــن طرحهایی را
برای انجام بازرســیهای بیشــتر در
بخش زندانیان مســلمان و خارج کردن
کتابهایی با محتوای ترویج افراطگرایی
از کتابخانههــای زندانیــان اعالم کرده
است.
امــا در مقابــل مخالفان ایــن برنامه
هشــدار دادهاند که چنین اقداماتی به
قهرمانســازی زندانیان مسلمان منجر

میشود .یان اچســون ،مسئول سابق
زندانها که مســئله رواج افراطگرایی
در داخــل زندانها را بررســی کرده
گفته است که «ترســی سازمانی» در
مقابله با دیدگاههــای افراطگرایانه در
داخل زندانها وجــود دارد به این دلیل
که کارکنــان زندانها بیم آن دارند که
از برخوردهــای آنها در مقابل زندانیان
تفسیری نژادپرستانه شود.
به گفته آقای یان اچسون «در زندان ها
باید نظم و کنترل برقرار باشد .چنانچه
چنین اصولی در زندان ها حاکم نباشد
شرایط برای رشــد افراط گرایی بسیار
آسان می شود( ».بی بی سی)

دی بوئر :روز خوب ما
نبود اما بهتر میشویم

ســرمربی اینتر که تیمش در هفته نخست برابر کیهوو تن
به شکست داد قول داد که در آینده نرآتزوری بهتر نتیجه
خواهد گرفت.
به نقل از اســکای اسپورت ایتالیا ،اینتر فصل جدید رقابت
های ســری  Aرا ناامید کننده آغاز کرد .نرآتزوری که به
هدایت فرانک دی بوئر سرمربی جدید خود در خانه کیهوو
به میدان رفت با دو گل تن به شکست داد.
دی بوئر از شکست در نخستین گام احساس ناامیدی دارد
اما او تاکید کرد که با تالش زیاد زمینه ســاز موفقیت اینتر
خواهد شد.
سرمربی ســابق آژاکس گفت :من تنها دو هفته است که
هدایت اینتر را برعهده گرفتهام و طبیعی اســت که در این
مدت کوتاه نمیتوانم تفکرات خــود را به بازیکنان انتقال
دهم .من به زمان نیاز دارم و اطمینان دارم که با تالش زیاد
می توانیم به روزهای اوج خود برسیم.
او ادامه داد :شکســت در هیچ حالتی من را خوشــحال
نمیکند .از نتیجه به دســت آمده ناراحت هســتم و قول
میدهم که برای بهتر شدن سطح کیفی اینتر نهایت تالش
خود را به خرج دهــم .اطمینان دارم که بازی به بازی بهتر
خواهیم شد .در هفته بعد بازی بهتری را به نمایش خواهیم
گذاشت و برای سه امتیاز به میدان خواهیم رفت.

عصبانیت و ناراحتی
سیمئونه بعد از توقف در
ایستگاه نخست اللیگا

سرمربی اتلتیکو مادرید از تساوی برابر آالوس اصال راضی
نیســت و تاکید کرد که این یک امتیاز برای تیم او کافی
نیست .به نقل از رویترز ،اتلتیکو مادرید فصل جدید رقابت
های اللیگا را خوب شروع نکرد .شاگردان سیمئونه که در
ورزشگاه خانگی خود از دیپورتیو آالوس پذیرایی کردند با
تســاوی یک بر یک متوقف شدند تا در همین گام نخست
یک امتیاز را از دست دهند.
شاگردان سیمئونه در دقیقه  ۹۰از روی نقطه پنالتی توسط
گامیرو به گل رســیدند اما باالفاصله گل تساوی را دریافت
کردند تا یک تساوی تلخ را به دست آورند.
طبیعی است که ســیمئونه از عملکرد شاگردانش و کسب
این نتیجه بســیار ناراحت باشد .او بعد از بازی گفت :بازی
را بســیار خوب شــروع کردیم .با انگیز و شور و هیجان
باالیی بازی کردیم و نهایت تالش خود را به کار گرفتیم اما
متاسفانه پیروز نشدیم .نباید فراموش کنیم که آالوس هم
نهایت تالش خود را به کار گرفت و انگیزه الزم را هم داشت.
او ادامه داد :از کسب این تســاوی بسیار ناراحت هستم.
میتوانســتیم بــه راحتی پیــروز بازی باشــیم اما قدر
موقعیتهای خود را ندانســتیم .طبیعی است که از نتیجه
بازی راضی نباشــم .دو امتیاز را از دســت دادیم درحالی
که میتوانســتیم به راحتی پیروز شویم .اگر کمی آرامش
داشتیم میتوانستیم راحت به پیروزی برسیم اما بیتجربه
عمل کردیم.

سیل در هند باعث مرگ افراد
و آوارگی مردم شد

بزرگــی از هند پس از آغــاز باال رفتن
سطح آب تعدادی از رودخانه ها تا حدی
خطرناک زیر آب ماندهاند.
گزارش شده که دســتکم  ۱۷نفر به اثر
حوادث مربوط به ســیل در ایالت مادیا
پرادش جان خود را از دست دادهاند.
در ایالت بیهار در شرق این کشور حداقل
 ۱۵۰۰۰نفر در روستاهای منطقه که با خطر
سیل رو به رو هســتند از خانههایشان
بیرون برده شدهاند.
هند در دوران بارانهای موسمی (مانسون)
از ماه جون تا سپتمبر به طور منظم شاهد
سیلهای شــدید بوده اســت .اما باران
بیش از حد معمول در این ســال منجر به

افزایش ســطح آب چند رودخانه بزرگ و
سیلزدگی در بسیاری از بخشهای هند
شده اســت .گزارشها میگوید در ایالت
بیهار که سطح آب حداقل شش رودخانه
به حدی خطرناک رســیده هزاران نفر از
مردم به بیــش از  ۸۰اردوگاه امدادی پناه
بردهاند.
شــمار افرادی که روی ســقف کلبه و
خانههای غرقشده خود در امتداد سواحل
رودخانه ها پناه بردهاند مشــخص نیست.
در ایالت همسایه اوتار پرادش ،سطح آب
رودخانه گنگ از حد خطرناک گذشته است
و مردم ســاکن در مناطق پست خود را به
مناطق مرتفع رساندهاند( .بی بی سی)

هنگری توافقنامه دوبلین را
عملی نمیکند

به نظر می رســد که هنگــری موفقانه
علیه خواست کشــورهای متعدد اروپای
غربی برای پذیرفتــن مهاجرانی که برای
نخســتین بار در این کشور راجستر شده
اند ،مقاومت می کند .بوداپست می گوید
که این قاعده برایش اعتبار ندارد.
روزنامه «نگیار ن ِم ِزت» روز دوشنبه به نقل
از منابع وزارت داخله هنگری گزارش داده
اســت که این کشور می خواست در سال
جاری  ۷۲۰۰مهاجــر را دوباره به هنگری
بازگشــت دهد ،اما بوداپست فقط چهار
مهاجر را پذیرفته است.
براســاس «قاعده  ۳دوبلیــن» ،تقاضای
پناهندگی یک مهاجر باید در کشــوری
مورد بررسی قرار بگیرد که مهاجر مورد
نظر برای نخســتین بار در آن کشور وارد
شده اســت .اما حکومت هنگری به این

نظر اســت که این توافقات برایش اعتبار
ندارد ،زیرا مثــ ً
ا متقاضیان پناهندگی از
مســیر بالقان بار نخست به یونان رسیده
اند ،پیش از آنکه از طریق صربســتان به
هنگری آمده باشند.
روزنامــه «نگیــار ن ِم ِزت» مــی افزاید،
کشــورهای متعدد عضو اتحادیه اروپا از
جمله آلمان می خواستند که تا  ۱۵آگست،
مجموع ًا  ۱۹۵۴۲متقاضــی پناهندگی را
براســاس «قاعده  ۳دوبلین» به هنگری
بازگشــت دهند .ویکتور اوربان نخست
وزیر محافظه کار دســت راستی هنگری
یک سیاست منزوی کردن و ترساندن را
در قبال مهاجرین دنبال می کند .تا زمان
ایجــاد حصارهای مرزی در خزان ســال
 ،۲۰۱۵صدها هزار مهاجر از راه هنگری به
اروپای غربی آمدند( .دویچه وله)

تورنمنت مسابقات
کرکت سه زون
افغانستان برگزار
میشود
قرار اســت تورنمنت مســابقات کرکت میان سه زون
افغانستان برگزار شود.
عزیزاهلل فضلی معاون کریکت بورد افغانستان در صحبت
با رادیو آزادی گفت این میان مسابقات هشت تیم برتر در
کابل ،ننگرهار و خوست راه اندازی میشود.

به اســاس معلومات آقای فضلی این مسابقات دو روزه
و چهار روزهاست و آمادگی تیمها جهت این مسابقات
جریان دارد.
این مسابقات به تاریخ شانزدهم سنبله آغاز و مدت ۲۸
روز ادامه میابد( .رادیو آزادی)

ویرا :پوگبا هرگز نمیتواند مانند مسی
و رونالدو شود

ستاره سابق آرسنال تاکید کرد که پوگبا اصال نمیتواند
مانند مسی و رونالدو شود .او به مقایسه آرسنال کنونی با
آرسنال دوران خودش نیز پرداخت.
به نقل از یورو اســپورت ،پل پوگبا بــه عنوان گرانترین
بازیکن تاریخ فوتبال جهان انتخاب شــده اســت .او از
یوونتوس به منچستر یونایتد پیوست تا بار دیگر در لیگ
جزیره به میدان رود.
پاتریک ویــرا که یکی از بهترین هافبکهای تاریخ لیگ
جزیره است ،به ســتایش از پوگبا پرداخت و به سخنان
مورینیو درباره این بازیکن فرانسوی واکنش نشان داد.
او گفت :من عالقه بســیار زیادی به بــازی پوگبا دارم و

سبک بازی این بازیکن را بسیار میپسندم .او استعداد
شــگفت انگیزی دارد اما باید به خوبی بداند که لیگ
جزیره متفاوت با هر لیگ دیگری است .در اینجا فشار
روی این بازیکن زیاد است و باید بتواند چنین شرایطی
را تحمل کند.
ویرا درباره اظهارنظر مورینیو که پوگبا را با مســی و
رونالدو مقایســه کرده بود ،گفت :چنین چیزی اشتباه
اســت .پوگبا نمیتواند مسی و رونالدو باشد چرا که او
باید در یک فصل  ۴۰گل به ثمر برساند و چنین چیزی
امکان ندارد .در منچستر یونایتد بازیکنی مانند زالتان
وجود دارد که میتواند کمک زیادی به پوگبا کند.

گریزمان :دیوید بکام الگوی من است

ســتاره فرانســوی اتلتیکو مادرید رقابت با مسی
و رونالــدو را افتخار بزرگی بــرای خود می داند و
از الگوی ورزشی اش ســخن به میان آورد .به نقل
از گاردین ،آنتوان گریزمــان طی دو فصلی که در
ترکیب اتلتیکو مادرید بــه میدان رفته ،از بهترین
بازیکنان این تیم بوده است .او با وجود آنکه از تیم
های بزرگ فوتبال اروپا پیشنهاد داشت اما تصمیم
گرفت در اتلتیکو مادرید به فوتبال خود ادامه بدهد
و قراردادش را تمدید کند .این بازیکن فرانســوی
که جزو سه نامزد نهایی بهترین بازیکن اروپاست،
از رقابت با کریستیانو رونالدو و لیونل مسی بسیار
خوشحال است و از الگوی خود سخن به میان آورد.
گریزمان در گفت و گویی که با نشریه گاردین داشت
درباره مسائل مختلفی سخن به میان آورد .او درباره
رونالدو و مسی گفت :هر دو بازیکن از بهترین های
فوتبال جهان است.
آرزویم این اســت که بتوانم در کنار این دو بازیکن
برای کسب توپ طال رقابت کنم و این افتخار بزرگی
برای من به شمار می آید.
او درباره الگوی خود گفت :دیوید بکام را بســیار
دوست دارم و به عشق او پیراهن شماره  7را بر تن
می کنم .او الگوی من است.

