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پارلمان اسپانیا به بحران  ۱۰ماهه
در این کشور پایان داد

ساخت بلندترین سد
جهان در تاجکستان
آغاز شد

در شرق تاجیکستان مرحله نهایی ساخت بلندترین سد در
جهان آغاز شده اســت .به همین منظور مقامات تاجیک با
انجام مراســمى مجرای رودخانه «وخش» را که شاخابی از
آمودریا است ،مسدود کردند تا ساخت دیواره این سد ،آغاز
شود.
در این مراسم که روز شنبه برگزار شد ،امامعلى رحمان،
رئیــس جمهور ،و مقامات دیگر تاجیکســتان شــرکت
داشتند.
نیروگاه «راغون ،بزرگترین طرح انرژی تاجیکستان است و
مقامات تاجیک اجــرای آن را تنها راه رفع کمبود برق در
این کشــور ،بویژه در فصلهاى پاییز و زمستان ،مىدانند؛
اما برخی از همســایههای تاجیکستان ،بویژه ازبکستان ،با
ساخت سدى به ارتفاع  ٣٣٥متر در این منطقه زلزلهخیز،
مخالفند.
سهراب ضیا ،خبرنگار بىبىسى فارسی در تاجیکستان ،که
هنگام بستهشــدن مجراى رودخانه وخش در محل ساخت
راغون حضور داشت ،میگوید« :یکی از مراحل مهم ساخت
نیروگاه راغون در محل اجرای این پروژه اتفاق افتاد .مجرای
رودخانه وخش را مســدود کردند ،تا شرایط برای ساخت
دیواره سد راغون فراهم شــود .رویدادی مهم برای مردم
تاجیکســتان که چهل سال در انتظار به وقوع پیوستن آن
بودند( ».بی بی سی)

پارلمان اسپانیا به ماریانو راخوی ،رهبر حزب
راست میانه مردم به عنوان نخست وزیر رأی
اعتماد داد تا به بحران سیاسی  ۱۰ماهه در این
کشور پایان دهد .حزب مردم در انتخابات ماه
دسمبر سال گذشــته میالدی و انتخابات ماه
جون ســال جاری موفق نشد اکثریت کرسی

های پارلمان را به دست آورد.
حزب سوسیالیست ،حزب اصلی مخالف دولت
از اعضای خود در پارلمان خواســت که رأی
ممتنع بدهند و به ایــن ترتیب آقای راخوی
امکان یافت که دولت اقلیت تشکیل دهد.
آقای راخوی گفت که روز پنجشــنبه اعضای

مقررات تازه و سخت استرالیا
دست کم  ۴۷کشته در برای مقابله با پناهجویان

حملههای هوایی به دو
شهر یمن

بر اثر حمله هوایی نیروهای ائتالفی به رهبری عربستان به
یک زندان تحت کنترل نیروهای حوثی در شــهر الحدیده
یمن ،دســت کم  ۳۰تن از حوثیها و زندانیانشــان کشته
شدند .حمله نیروهای ائتالفی به شهر تعز هم موجب کشته
شدن  ۱۷غیرنظامی شد.
به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات
محلی ،پزشکان و خانوادههای کشتهشدگان ،هواپیماهای
نیروهای نظامی مؤتلف به رهبری عربستان سعودی شامگاه
شــنبه یک زندان تحت کنترل نیروهای شورشــی حوثی
در شــهر الحدیده را هدف حمله قرار دادند و باعث کشته
شدن دستکم  ۴۵نفر شــدند .خبرگزاری فرانسه تعداد
کشتهشدگان را دستکم  ۳۰نفر اعالم کرده است .چند تن
از زندانیان در میان کشتهشدگان هستند.
به گزارش رویترز ،زندان شــهر الحدیده در شامگاه شنبه
ســه بار بمباران شده است و هنگام حمله هوایی  ۸۴تن از
زندانیان در ساختمان زندان بودهاند.
خبرگزاری فرانســه از دو بمباران در شــامگاه شنبه در
الحدیده خبر داده و شــمار زندانیان در زندان حوثیها را
بیش از  ۴۰نفر ذکر کرده اســت .ائتالف نظامی کشورهای
عربی منطقه خلیج فارس به رهبری عربستان هنوز در این
باره موضعی نگرفته است( .دویچه وله)

دولت اســترالیا قوانین ســختگیرانه
جدیدی درخصوص پناهجویان ارایه کرده
است .این طرح هفته آینده برای رایگیری
در پارلمان کشور مطرح میشود.
بر اساس پیشنهاد دولت این کشورآندسته
از پناهجویانی کــه از طریق دریا به این
کشــور میآیند هرگز اجــازه ورود و یا
زندگی در این کشور را نخواهند داشت.
ملکوم ترنبال ،نخســتوزیر اســترالیا،
میگوید این طــرح باعث توقف فعالیت
قاچاقچیان انســان خواهد شــد چون
پناهجویــان میدانند که تالش آنها برای
ورود به استرالیا ناکام خواهد ماند.
قانون جدید وضعیت سه هزار پناهجویی
را که در حال حاضــر در پاپوآ گینه نو و
جزیره نائورو نگهداری میشوند به شدت
پیچیدهتر میکند.

در چارچوب این قوانین تازه در صورت
تصویب پارلمــان ،ممنوعیت دائمالعمر
ورود به خاک اســترالیا شامل افرادی
که به عنوان توریست و یا تجارت وارد
کشور میشــوند و یا با یک استرالیایی
ازدواج می کنند ،خواهد شد.
براساس سیاســتهای مهاجرتی دولت
اســترالیا ،پناهجویانی که با قایق خود
را به ســواحل این کشــور برسانند ،یا
برگردانده میشوند و یا به اردوگاههای
پناهجویان در پاپــوآ گینه نو و جزیره
نائورو اعزام میشوند.
سازمان عفو بینالملل پیشتر در گزارشی
با انتقاد از سیاســتهای مهاجرپذیری
دولت استرالیا ،شــرایط اردوگاه نائورو
برای پناهجویان را «شکنجه» توصیف
کرده بود( .بی بی سی)

اختالفات مدیریتی و وضعیت
آشفتۀ ورزش افغانستان

در حالی که شــرایط امنیتی و سیاسی در افغانستان با
چالشهای جدی روبهرو شــده ،ورزش این کشور نیز در
وضعیت آشفتهتری نسبت به پیش قرار گرفته است.
با آنکه ورزش یکی از عرصههای پیشتاز افغانستان در
دورۀ پس از طالبان شمرده میشود ،ورزش افغانستان در
یکی دو ســال گذشته حال و روز خوبی ندارد .اختالفات
فراوانی بر سر مدیریت این عرصه در افغانستان ،منجر به
افت بیپیشینۀ بسیاری از رشتههای ورزشی شده است.
المپیک ریو دو ژانیرو در برازیل نشانۀ بزرگی از وضعیتی
بود که ورزش افغانســتان در آن گیر مانده اســت .این
دوره چهارمین تجربۀ المپیکی این کشور بود که در آن
افغانستان کمترین شمار ورزشکار را نسبت به سه دوره
قبلی این رقابتها در آتن ،پکینگ و لندن داشت.
در این دور از بزرگترین رقابت ورزشی جهان ،افغانستان
تنها سه ورزشکار داشت که هیچکدام از آنها با سهمیۀ

کســب شــده به بازیهای المپیک نرفته بودند و دلیل
حضورشان در این بازیها کارت سفید یا سهمیۀ امتیازی
از ســوی کمیته بینالمللی المپیک بــود ،در حالیکه
افغانســتان در المپیکهای پکینگ  ۲۰۰۸و لندن ۲۰۱۲
ســهمیۀ المپیک را به دســت آورد و در هر دو دور از
مسابقات در میان کشــورهای صاحب مدال قرار گرفته
بود.
اما در این دوره توفیق بخشــی ،در رشتۀ جودو فقط نه
ثانیه روی دوشک المپیک رقابت کرد و حذف شد .کیمیا
یوسفی و وهاب ظاهری نیز به نمایندگی از افغانستان در
رشتۀ دو  ۱۰۰متر زنان و مردان نیز به عنوان آخرین نفرها
از خط پایان گذشتند و بیحاصل میدان المپیک را ترک
کردند .تکواندوی افغانستان که در هر دو المپیک قبلی
دستکم دو سهمیه و یک مدال کسب کرده بود ،در این
دوره هیچ نمایندهای برای رقابت نداشت( .بی بی سی)

مسئول تیم پناهندگان المپیک بهترین
«فرد سال» سازمان ملل شد

تگال لوروپ که مسئول تیم پناهندگان المپیک است از
سوی سازمان ملل به عنوان فرد سال انتخاب شد.
به نقــل از  ،Inside the gamesلوروپ که خود پیش
از این رکوردار ماراتن بوده اســت ،در المپیک ریو 2016
مســئول تیم پناهندگان بود .این تیم متشــکل از پنج

سودانی ،دو ســوریهای ،دو تن از کنگو و یک ورزشکار
از اتیوپیــا بود .این تیم نمادی بــرای ایجاد امید در دل
پناهندگان دنیا شناخته شــد .ورزشکاران سودانی این
تیم توســط لوروپ از کمپ پناهندگان کاکوما در کنیا
انتخاب شــدند .لوروپ خود در مسابقات ماراتن لندن،
نیویورک و برلین قهرمان شده است .او
با ارتباطاتی که با  IOCداشــت تالش
کرد تیم پناهندگان تشــکیل شود و
ورزشــکاران با استعدادی که پناهنده
هســتند و نمیتوانند زیر پرچم کشور
خود مسابقه بدهند ،شانس شرکت در
المپیک را داشته باشند .در نتیج ه این
تیم تشکیل شد و  10ورزشکار پناهنده
برای بازی در المپیک انتخاب شــدند.
لوروپ در ســال  2006ســفیر ورزش
سازمان ملل شد.
او در صحبتهــای گفت :نمیخواهیم
پناهنده های بیشتری در دنیا ببینیم.
میخواهیم آنها به خانــه بازگردند و
سفیران صلح باشند.

زلزلهای شدید مرکز ایتالیا
را لرزاند

کابینه خود را معرفی خواهد کرد.
رهبران حزب سوسیالیســت گفتــه اند که
عملکرد دولــت جدید را به دقــت زیرنظر
خواهند داشت.
گروهــی از اعضای حــزب محافظه کار آقای
راخوی به فساد متهم شده اند( .بی بی سی)

دولت ترکیه دههزار
نفر دیگر را از کار
اخراج کرد

دولت ترکیــه در تازهترین اقدام خــود در واکنش به
کودتای نافرجام در این کشــور ،بیش از دههزار نفر از
کارمنــدان و کارکنان دولتی را به ظن ارتباط با جنبش
فتحاهلل گولن اخراج کرده است.
این افراد که معلمان و اســتادان دانشگاه ،پزشکان و
پرستاران هم در میان آنها هستند ،شنبه شب  ۲۹اکتبر
بر اساس فرمانی اضطراری از کار خود برکنار شدند.
ترکیه فتحاهلل گولن ،شــخصیت مذهبی مخالف رجب
طیب اردوغان ،رئیس جمهــور ،و جنبش هوادار او را
به دست داشــتن در کودتای  ۱۵جوالی متهم میکند
و از آن زمــان تا کنون دهها هزار نفر را به اتهام ارتباط
با جنبش گولن و کودتا دســتگیر یا از کار برکنار کرده
است .آقای گولن اتهام دســت داشتن در کودتا را رد
کرده است.
به گفته خشــایار جنیدی ،خبرنگار بیبیسی فارسی
در ترکیه ،بر اســاس مقررات وضعیت اضطرارى١٢۶٧ ،
استاد دانشگاه در ترکیه اخراج شدهاند و شمار استادان
اخراجی از زمان کودتای نافرجام به بیشتر از  ۶٣٠٠نفر
رسیده است.
همزمان دســتور تعطیلی  ۱۵رسانه هم در ترکیه صادر
شده که بعضی از آنها رسانههای هوادار کردها محسوب
میشدند .همچنین اعالم شده است که با حکم جدید
روســاى دانشــگاه ها در ترکیه از این به بعد انتخاب
نخواهند شــد بلکه از ســوی رئیس جمهور منصوب
میشوند( .بی بی سی)

قرارداد گرت بیل با
رئال مادرید تمدید شد

رئال مادرید پس از توافق با مهاجم ولزی خود قرارداد این
بازیکن را تمدید کــرد .به نقل از آس ،رئال مادرید و گرت
بیل برای تمدید قرارداد به توافق رسیدند و مهاجم ولزی تا
ســال  2022در این تیم خواهد ماند .بیل امروز در نشست
مطبوعاتی حاضر میشود و در این باره صحبت میکند.
پیش از این تونی کروس ،لوکا مودریچ و لوکاس واســکس
نیز قرارداد شان را با مادرید تمدید کرده بودند.

ورزشکار دوپینگی روسیه
از بازگرداندن مدال
طالی المپیک سر باز زد

قهرمان پرتاب نیزه روســیه که آزمایش دوپینگش مثبت
اعالم شده است از پس دادن مدال خود سر باز زد.
به نقل از ســایت روســی  ،New4uتاتیانا لیسنکو که در
المپیک لندن با دوپینگ مدال طال کسب کرده بود از پس
دادن مدال خودداری کرد .این خبر توسط همسر و مربی او
یعنی نیکوالس بلوبورودوف تایید شده است .بلوبورودوف
در مصاحبهای اعالم کرد :هیچ مدالی را پس نمیدهیم .اول
از همه همان طور که تاتیانا گفته بود ،شکایت میکنیم و این
پرونده هنوز مختومه نشده است .دوم اینکه او به کار خود
پایان داده است و بیشــتر از این فعالیت نخواهد کرد .فکر
میکنم او یک قهرمان باقی میماند .با ما به صورت انسانی
برخورد نمیشود .نمیدانم چرا باید مدال را پس بدهیم.
تصمیم برای گرفته شــدن مدال از لیسنکو توسط IOC
گرفته شده و دوپینگ او بعد از بررسی نمونه های المپیک
پکینگ و لندن مثبت شد .لیســنکو از استروئید استفاده
کرده و در سال  2005نیز دوپینگ داشته است.

احتمال تغییر میزبان مسابقات
جهانی کاراته 2018

آنتونیو اسپینوز ،رییس فدراسیون جهانی کاراته ()WKF
اعالم کرد که احتمال دارد میزبان مسابقات جهانی کاراته
 2018که قرار بود لیمای پرو باشد تغییر کند.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesمسابقات جهانی
کاراته ســال  2018قرار بود در لیمای پرو برگزار شود .در
ســال  2012این میزبانی به پرو داده شد .با این حال رییس
فدراسیون جهانی اعالم کرد که نگرانیهایی درباره ساخت
و ساز اســتادیومها در پرو وجود دارد و این کشور احتماال
نمیتواند ظرف دو سال استادیوم ها را آماده کند.
مسئوالن برگزاری پیشبینی کردهاند که در دسامبر 2018
استادیوم اصلی آماده میشود که بسیار دیر است.
رییس فدراســیون جهانی اعالم کرد که آخر امسال درباره
این که آیا لیما میزبان بازیها باقی میماند یا میزبان دیگری
انتخاب میشود تصمیم گیری خواهد شد.
او در این باره افزود :در حال حاضر مشــکالتی وجود دارد
و استادیومها آماده نیســتند بنابراین نمیتوانم بگویم که
 100درصد لیما میزبان باقی می ماند .ما تا آخر سال درباره
این مساله تصمیم گیری میکنیم .درباره میزبان مسابقات
جهانی کاراته ســال  2020و  2019پیش از مسابقات جهانی
امسال در اتریش تصمیم گیری شد .مسابقات جهانی سال
 2020در دبی برگزار میشود و مسابقات جهانی زیر  21سال
 2019نیز در تنریف در جزایر قناری برگزار میشود.

زمینلرزهای شــدید صبح یکشنبه مرکز
ایتالیا را لرزانــد .در گزارشهای اولیه از
خسارت و تلفات احتمالی این زلزله آماری
منتشر نشده اســت .این منطقه سه روز
پیش از این زلزله هم به شدت لرزیده بود.
سازمان زمینشناسی ایاالت متحده آمریکا
شدت زلزله ســاعت  ۷و  ۴۰دقیقه صبح
یکشــنبه (در مرکز ایتالیا را  ۶/۶ریشتر
اعالم کرده است .مرکز این زمینلرزه ۶۸
کیلومتری جنوب شرقی شهر پروجا اعالم
شده است.
مرکز مطالعات زمینشناسی آلمان در شهر
پستدام شدت زمینلرزه را  ۶ /۵درجه در
مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ارزیابی
کرده است .لرزش زمین که گفته میشود
در عمق حدود  ۱۰کیلومتری ســطح زمین
بوده ،از قرار معلوم در رم ،پایتخت ایتالیا

هم حس شده است.
در گزارشهای نخســتین تنها به تخریب
ساختمانها اشــاره شده و اعالم شده که
بررسی درباره تلفات احتمالی ادامه دارد.
شامگاه چهارشــنبه هم دو زمینلرزه به
شدت  ۵/۵و  ۶ /۱ریشــتر مرکز ایتالیا را
لرزانده بودنــد .در آن زمینلرزه یک مرد
در پی سکته قلبی درگذشت ،چندین تن
مجروح و هزاران نفر بیخانمان شــدند .از
شامگاه چهارشنبه چندین پسلرزه در این
منطقه ثبت شده است .در روزهای پایانی
ماه اگست (دو ماه پیش) هم زمینلرزهای
سهمگین مرکز ایتالیا را لرزاند .در آن زلزله،
بر اساس آمار رسمی ۲۹۸ ،تن جان خود را
از دست دادند .دولت ایتالیا اعالم کرد که
زلزله یادشده  ۴میلیارد یورو خسارت به بار
آورده است( .دویچه وله)

آمریکا از خانوادههای
دیپلماتهای خود خواست
استانبول را ترک کنند

وزارت خارجه آمریکا روز شنبه از اعضای
خانوادههای کارمندان خود در استانبول
خواســته به دالیل امنیتی ترکیه را ترک
کنند.
آن طور کــه وزارت خارجه آمریکا اعالم
کرده افزایش تهدیدهــای امنیتی علیه
آمریکاییها و اطالعاتی که نشان میدهد
‹گروه های افراطیگرا در پی صدمه زدن به
شهروندان آمریکایی هستند› ،علت صدور
چنین دستوری بوده است.
با وجود این ،وزارت خارجه آمریکا اعالم
کرده کنسولگری این کشور در استانبول
همچنان باز خواهد بود و به فعالیت عادی
خود با اســتفاده از تمامی پرسنل ادامه

خواهد داد.
وزارت خارجــه همچنین تاکید کرده این
دستور شامل حال دیپلماتهای دیگر این
کشور که در خارج از استانبول و شهرهای
دیگر ترکیه مستقرند نمیشود.
هفته گذشــته هم وزارت خارجه آمریکا
با صدور هشداری از شــهروندان ایاالت
متحده خواسته بود حتیالمقدور از سفر
به مناطق جنوب شرقی ترکیه پرهیز کنند
و در بقیه نقاط این کشور هم هوشمندانه
تردد کنند.
احساسات ضد آمریکایی در ترکیه پس از
کودتای نافرجام تابستان گذشته در این
کشور افزایش یافته است( .بی بی سی)

رونالدو و رکوردهایی که
به ثبت رساند

مهاجم رئال مادریــد در دیدار برابر آالوس چند رکورد
جدید را به ثبت رساند.
ل مادرید شــنبه عصر در هفته دهم
بــه نقل از آس ،رئا 
اللیگا چهار بر یک آالوس را شکســت داد .کریستیانو
رونالدو توانست در این دیدار سه گل به ثمر برساند.
او برابر  31حریفی که در اللیگا با آنها روبرو شده است،
ل مادرید برای نخستین بار
گلزنی کرده است .مهاجم رئا 
بود که برابر آالوس قرار میگرفت و تنها پس از 16دقیقه
با گلزنی از روی نقطه پنالتی توانســت به رکورد لوییس
آراگونس ( گلزنی برابر  31تیم) برسد .رونالدو همچنین
به رکورد آلفردو دیاستفانو در این رابطه رسید.
باالتر از رونالدو ،اوگو ســانچس و رائول گونسالس قرار
دارند .هر یک به ترتیب برابــر  33و  34تیم حاضر در
اللیگا گلزنی کردند .رکورد گونســالس بینظیر است .او

مقابل هر  34تیمی که بازی کرده است گلزنی کرد.
رونالدو بیشترین گل را برابر سویا و ختافه به ثمر رسانده
است .هر دو تیم  20بار توسط مهاجم پرتگالی دروازهشان
باز شده است .پس از این دو تیم اتلتیک بیلبائو قرار دارد
که در  16بازی  15بار دروازه شــان توسط این بازیکن باز
شد.
رونالدو در مجموع برابر  31تیم 266 ،گل زده اســت که
 53گل از روی نقطــه پنالتی درون دروازه حریفان جای
گرفته اســت .این تعداد گل در  243بازی به ثمر رسید.
همچنین مندیسو روســا چهل و نهمین ورزشگاهی بود
ل مادرید گلزنی کرد .او
که رونالدو در آن بــا پیراهن رئا 
سیامین هت تریکش را در دیدار دیروز با پیراهن مادرید
به ثبت رساند ،یعنی پنج هت تریک بیشتر از لیونل مسی
از سال .2009

عملکرد سه مهاجم اتلتیکومادرید بهتر
از BBC

ســه مهاجم اتلتیکومادرید تاثیرکذار تر از سه مهاجم
رئال مادرید در گلزنی بودند.
به نقل از آس ،روز شــنبه اتلتیکومادرید در هفته دهم
اللیگا چهار بر دو ماالگا را شکســت داد .کوین گامیرو
و یانیک کاراســکو گل های قرمز سفیدپوشان را به ثمر
رساندند و آمار گلزنی شــان را بهبود بخشیدند .آنتوان
گریزمان ،دیگر مهاجم ایــن تیم نیز دو پاس گل در این
بازی داد.
سه مهاجم مادریدی تاکنون در  25گل اتلتیکو در اللیگا
تاثیرگذار بودند .گامیرو ،کاراسکو و گریزمان تاکنون 16
گل به ثمر رســاندند و  9پاس گل دادند .گریزمان  6گل
و چهار پاس گل داده اســت .گامیرو و کاراسکو پنج بار
گلزنی کردند و به ترتیب هر یک سه و دو پاس گل دادند.

از طرفی ( MSNلیونل مسی ،نیمار و لوییس سوارس) در
بارسلونا با اختالف نزدیکی باالتر از شاگردان دیگو پابلو
سیمئونه قرار دارند .این سه بازیکن در  26گل تاثیرگذار
بودند .سوارس  6گل و ســه پاس گل داده است ،مسی
با وجود آســیب دیدگی ،به همین تعداد گلزنی کرد و دو
پاس گل داد .نیمار مهاجم برازیلی بارسا تنها چهار گل به
ثمر رساند و سه پاس گل داد( BBC .کریم بنزما ،گرت
بیل و کریستیانو رونالدو) عملکرد درخشانی در این فصل
نداشــتند و تنها در  16گل تاثیرگذار بودند .سه مهاجم
مادریدی  12گل را به ثمر رســاندند و چهار پاس گل به
همتیمیهایشان دادند .سهم رونالدو پنج گل و دو پاس
گل ،بنزما چهار گل و دو پاس گل و بیل ســه گل و یک
پاس گل است.

