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در آخرین پیروزی ترامپ ،کروز کناره گیری کرد

جانشین فرمانده کل سپاه ایران:

در صورت تهدید تنگه هرمز
را میبندیم

سردار حسین سالمی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اســامی ایران در گفتوگو بــا بخش خبری صدا
و سیمای جمهوری اســامی گفت اگر از تنگه هرمز عبور
ضــررداری اتفاق بیفتد که ما را تهدیــد کند این تنگه را
میبندیم.
جانشــین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفته
ایران میتواند بر اساس کنوانسیون  ۱۹۸۲حقوق دریاها در
صورت تهدید ،اجازه تردد هیچ کشتی یا شناوری را از تنگه
هرمز ندهد .به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ،ایسنا،
سردار حسین ســامی در گفتوگو با بخش خبری صدا و
سیمای جمهوری اسالمی ایران گفته است« :بر اساس این
کنوانســیون ،مجبوریم اگر از تنگه هرمز عبور ضررداری
اتفاق بیفتد با این عبور مقابله کنیم و به آمریکا و شــرکای
منطقهای آنها هشدار میدهیم اگر بخواهند از تنگه هرمز
اســتفاده و ما را تهدید کنند ما از قانون عبور بیضرر در
کنوانسیون دریاها اســتفاده میکنیم و اجازه عبور و تردد
هیچ کشتی یا شناوری که بخواهد تهدید کند نمیدهیم».
کنوانســیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها یک معاهده
بینالمللی اســت که در دسمبر  ۱۹۸۲در سومین کنفرانس
ســازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا به
تصویب رســید .این قرارداد بینالمللی منبع اصلی حقوق
دریاهاست و به «قانون اساسی دریاها» معروف است .سردار
سالمی اشاره مســتقیمی به تهدیدهایی که ممکن است از
طرف آمریکا متوجه ایران باشد نکرد اما به حق ایران برای
انجام رزمایش دفاعی اشاره کرد و گفت« :این برای ما حق
کام ً
ال قانونی اســت و اجازه نمیدهیم هیچ قدرتی و هیچ
کشوری در حوزه اقدامات دفاعی ،تمرینات و رزمایشهای
بازدارنده و دفاعی ما بخواهد تصمیمی اعمال کند و این یک
قاعده عمومی است که تا امروز اجرا کردهایم( ».دویچه وله)

بنیانگذار پگیدا به جرم
تحریک مردم محکوم شد

لوتس بَخ َمن ،از بنیانگذاران حرکت ضد خارجی پگیدا در
آلمان به جریمه نقدی محکوم شــد .او پیش از این نیز به
خاطر قاچاق مواد مخدر و صدمه بدنی مجازات شــده بود
و سوء ســابقه دارد .محکمه شهر دریسدِ ن آلمان بَخ َمن را
به جرم تحریــک مردم به پرداخت مبلغ  9600یورو جریمه
نقدی محکوم کرد .این بنیانگذار اتحاد ضد اســامی و ضد
خارجی پگیدا (اروپاییان میهن پرست علیه اسالمی شدن
غرب) متهم است که آوارگان را صفحه فیس بوکش تحقیر
کرده و به نفرت علیه آن ها فراخوانده اســت .طبق اتهام،
بخمن در ســپتمبر ســال  2014در صفحه فیس بوکش به
آوارگان ناسزا گفته و آن ها را «کثیف» و «حیوان» خوانده
اســت .لوتس بخمن در طول جلسات محکمه موضع گیری
نکرد ،امــا از طریق وکیل مدافعش همه اتهام ها را رد کرد.
کاترین ِ
رایشــل ،وکیل مدافع او گفت که بخمن این عبارت
ها را در فیس بوک ننوشته اســت ،بلکه این کار یک آدم
ناشناس است.
این خانم وکیل مدافع افزود که در طول جلســات محکمه
«به هیچ وجه ثابت نشــده» که بخمن نگارنده این جمالت
و عبارت ها در فیس بوک بوده است .بخمن به خاطر جرائم
مختلف ماننــد قاچاق مواد مخــدر ،دزدی و صدمه بدنی
مجازات شده است و سوء سابقه دارد( .دویچه وله)

ظاهرا انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه آمریکا در
ایالت ایندیانا نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست
جمهوری را مشخص کرده است .در ایندیانا دونالد ترامپ
برد و پس از آن تد کروز کنارهگیری کرد.
دونالد ترامپ ،نامزد جمهوریخواهان پیش از انتخابات
مقدماتی این حزب در ایالت ایندیانای آمریکا اعالم کرده
بود« :اگر ما در ایندیانا ببریم تصمیم نهایی گرفته شــده
است ».شمارش مقدماتی آرا در ایندیانا حاکی از پیشی
گرفتن واضح ترامپ از رقبایش تد کروز و جان کیسیک
بود .بعد از آن که پیروزی ترامپ محرز شد ،تد کروز اعالم
کرد از رقابتبرای نامزدی این حزب در انتخابات ریاست
جمهوری کنار خواهد رفت .کروز ،ســناتور محافظهکار
ایالت تگــزاس اصلیترین رقیب ترامپ بــود .او بعد از

آمریکا ،روسیه را به
قدرتنماییهستهایمتهمکرد
آمریکا ،روســیه را بــه «قدرتنمایی
هستهای» و این که عزم کرده نظم جهانی
را به هم بزند.
اشتون کارتر ،وزیر دفاع آمریکا ،گفت که
از تیرگی روابط کشورش با روسیه متاسف
اســت اما آمریکا باید نیروی بازدارندگی
اش را در شرق افزایش دهد.
روابط دو کشــور بعد از بحران اوکراین
و حضور اخیر روســیه در دریای بالتیک
تیره شده است .روسیه ،در مقابل ناتو را
متهم میکند که امنیت ملی اش را به خطر
انداخته است .آقای کارتر که در آلمان و
در مقر فرماندهی آمریکا در اروپا ،سخن
میگفت ،در مورد روسیه گفت که در زمان
عقب میرود .با این حال آقای کارتر گفت،
جنگ که سهل اســت ،آمریکا به دنبال
جنگ ســرد هم با روسیه نیست .روسیه
پیشتر به دنمارک هشــدار داده بود اگر
به دیوار دفاع موشکی ناتو اجازه استقرار
در خاکش را بدهد ،ناوهایش هدف حمله
هسته ای قرار میگیرند .روسیه کشورهای
پولند و ناروی را هم این چنین تهدید کرده

بود .جاناتان مارکوس ،تحلیلگر مســائل
دفاعی در بی بی سی ،میگوید مانور ناتو
در پولند و جمهوریهای دریای بالتیک و
همین طور افزایش زرادخانه آمریکاییها
در اروپا ،روسیه را نگران کرده است.
تحلیلگر بی بی ســی نوشــته تحرکات
نظامی روســیه از جمله بــه روز کردن
سالحهای هســته ای خود ،ناتو را به باال
بردن توان نظامی اش در اروپا تشــویق
کرده اســت .آقای کارتر گفته که آمریکا
نمیخواهد با روســیه دشــمنی کند اما
تاکید هم کرده کــه« :ما از همپیمانانمان
دفاع میکنیم ».او گفتــه که آمریکا در
 ۲۵سال گذشته نیازی به افزایش قدرت
ناتو در جبهه شــرقی نمیدیده اما حاال
وضع فرق کرده اســت .از سال  ۲۰۱۴که
درگیریها در شــبهه جزیره کریمه در
اوکراین آغاز شــد ،روابط دو کشور رو به
سردی گذاشته است .رویارویی دو کشور
در دریای بالتیک و اختالف نظرشــان در
ســوریه هم به اختالفات دو کشور دامن
زده است( .بی بی سی)

تیم باسکتبال معلولین کابل توانست
تیم بلخ را شکست دهد

به سلسلۀ مســابقات بسکتبال روی ویلچیر ورزشکاران
معلول تیم کابل توانست تیم والیت بلخ را شکست دهد.
کبیر خوشبین رئیس فدراسیون معلولین به رادیو آزادی
گفت که فاینل این مســابقات شنبه برگزار میشود و در

این مســابقات  ۹۰ورزشکار معلول از هشت والیت کشور
اشتراک کرده اند.
هدف این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی
معلولین بسکتبال کشور عنوان شده است( .رادیو آزادی)

 122متر بدون اکسیژن در عمق دریا
«ویلیــام تروبریج» نیوزیلندی موفق شــد رکورد قبلی
«فریدایوینگ» را که متعلق به خود او بود بشکند.
به گزارش سرویس حوادث ایسنا ،تروبریج توانست رکورد
فریدایوینگ یا «زیر آبی آزاد» را که دو روز پیش با رفتن

بدون اکســیژن در عمق  122متری دریا برجای گذاشته
بود ،بشــکند .به گزارش یورونیــوز ،او  124متر بدون
اکســیژن به عمق دریا رفت .دایو تروبریج  4دقیقه و 24
ثانیه به طول انجامید.

داوود اوغلو نخست وزیر
ترکیه به استعفا می اندیشد

مطبوعات ترکیه از جنگ قدرت بین نخســت وزیر
داوود اوغلــو و رجب طیب اردوغــان رئیس دولت
گزارش داده اند .گفته شده است که نخست وزیر روی
کناره گیری از قدرت می اندیشد.
چنانچه رسانه های ترکیه گزارش داده اند ،عامل این
منازعه می تواند مناقشــه فزاینده ناشی از ریاست
داوود اوغلو بر حزب حاکم «عدالت و توســعه» است
که یک حزب اسالمی محافظه کار می باشد.
ناظران از عالیم یک تنش عمیق و حتا ستیزه و دعوا
بین داوود اوغلو و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور
ترکیه گزارش می دهند .اکنون روزنامه های «حریت»
و « جمهوریت» گزارش داده اند که نخســت وزیر در
نظر دارد استعفا بدهد.

اما تا کنون تصمیم نگرفته است.
دو ســال پیش داوود اوغلو نخست وزیری و ریاست
حزب «عدالت و توسعه» را از اردوغان تحویل گرفت،
در حالی که او در عالی ترین مقام دولتی تغییر سمت
داد .اما اردوغان هنوز هم به تســلط خود بر حکومت
و حزبش ادامه مــی دهد .هفته گذشــته مقامات
رهبری حزب «عدالت و توســعه» خالف اراده داوود
اوغلو صالحیت های رئیس حزب را محدود کرد .این
شکســتی برای رئیس حزب و حکومت شمرده می
شــود .نزدیکان اردوغان او را به دلیل تندی فزاینده
اش انتقاد می کنند .طبق گــزارش های مطبوعاتی
اردوغان در نظر دارد که به جای داوود اوغلو بن علی
یلدریم وزیر ترانســپورت یا برات البیرق وزیر انرژی
و داماد خود را به این مقام تعیین کند( .دویچه وله)

لیگ قهرمانان آسیا-گروه E

صعود نمایندگان کوریا ،چین
و جاپان به مرحله حذفی

چونبوک موتورز کوریای جنوبی و اف.سی توکیو جاپان
از گروه  Eو اف.سی سئول و شاندونگ لیوننگ چین از
گروه  Fبه مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا راه یافتند.
در ادامه دیدارهای هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا در
مرحله گروهی ،تیمهای چونبوک موتورز کوریای جنوبی
و اف.سی توکیو جاپان با کســب بیسترین امتیازها در
گروه  Eتوانستند به مرحله حذفی رقابتها صعود کنند.
چونبوک موتورز روز چهارشنبه در خانه برابر جیانگسو
چین با نتیجه  2بر  2متوف شد اما به عنوان تیم نخست
گروه به مرحله بعد راه یافت .اف.سی توکیو هم که پیش
از دیدار دیروز در رده سوم جدول قرار داشت با برتری 2
بر یک خارج از خانه برابر بیندونگ ویتنام ،جواز حضور
در مرحله حذفی را به دست آورد.
جدول گروه  Eدر پایان دور مقدماتی
 - 1چونبوک موتــورز کوریای جنوبی  10امتیاز (تفاضل
گل )4
 - 2اف.سی توکیو جاپان  10امتیاز (تفاضل گل صفر)
 - 3جیانگسو چین  9امتیاز
 - 4بیندونگ ویتنام  4امتیاز

گواردیوال :زندگیام را برای
بایرن مونیخ دادم

دیگو سیمئونه پس از راهیابی به فینال :داستان
موفقیت آتلیتکو مادرید شبیه یک فلم است

دیهگو سیمئونه سرمربی اتلتیکومادرید پس از راهیابی
ایــن تیم به فینال لیگ قهرمانــان اروپا گفته موفقیت
«هیجان انگیز» آنها مقابل بایــرن مونیخ در بازی نیمه
نهایی مانند دقایق پایانی یک فلم بوده است.
آتلتیکومادرید در مجموع دو بازی رفت و برگشــت در
نیمه نهایی این رقابتها  ۲-۲با بایرن مونیخ مساوی کرد
ولی به دلیل گل زده در خانه حریف راهی فینال شد.
ســرمربی ارجنتینی اتلتیکومادرید پس از پایان بازی
گفت »:در مجموع  ۱۸۰دقیقه دو بازی رفت و برگشت ما
نتیجه سه سال کار را به نمایش گذاشتیم .امیدوارم که
در بازی فینال هم این سرنوشت ما را کمک کند».
در مسابقه برگشــت بایرن مونیخ با گل ژاوی آلونسو از
حریف پیش افتاد ولــی در پیش از پایان نیمه اول جان
اوبالک پنالتی توماس مولر را مهار کرد تا اتلتیکو شانس
خوبی برای صعود به مرحله بعدی داشته باشد.
اتلتیکومادریــد در نیمه دوم روی یک ضد حمله و فرار

آنتونیو گریزمان گل مســاوی را به ثمر رســاند ،بایرن
مونیخ در ادامه تالش زیــادی کرد تا دروازه حریف خود
را باز کند و در نهایت  ۱۵دقیقه مانده به پایان مســابقه
رابرت لواندوفسکی با ضربه سر دروازه آتلتیکو را باز کرد
تا دقایق باقیمانده مســابقه همراه با هیجان فوق العاده
ای دنبال شــود .پپ گواردیوال در آخرین روزهای حضور
خود در بایرن مونیخ امید زیادی داشــت تا با برد مقابل
اتلیتکومادرید باالخره بتواند به طلســم ناکامی در لیگ
قهرمانان اروپا پایان دهد.
مربی اسپانیایی بایرن مونیخ در هر سه فصلی که هدایت
این تیم را برعهده داشــت با حذف در مرحله نیمه نهایی
لیگ قهرمانان اروپا از رقابتها کنار رفت.
بازیکنان دیهگو ســیمئونه در فینال رقابتهای این فصل
لیگ قهرمانان باید در ورزشگاه سن سیروی شهر میالن
مقابل یکی از دو تیم منچسترسیتی و یا رئال مادرید قرار
بگیرند( .بی بی سی)

سرمربی بایرن مونیخ که از ناکامی تیمش در نیمه نهایی
لیگ قهرمانان اروپا بسیار ناراحت است تاکید کرد برای
موفقیت این تیم همه کار انجام داده است.
به نقل از کیکر ،بایرن مونیخ با وجود بازی بسیار خوبی
که برابر اتلتیکو مادرید به نمایش گذاشــت و با وجود
پیروزی که برابر این تیم اســپانیایی به دست آورد اما
در نهایت از صعود به فینال بازماند و برای سومین سال
پیاپی برای یک تیم اســپانیایی از دور رقابت ها حذف
شد.
در نخســتین دیدار دور برگشــت نیمــه نهایی لیگ
قهرمانان اروپا دو تیم بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید به
مصاف هم رفتند و در نهایت این بایرن بود که با نتیجه
دو بر یک بازی را به سود خود به پایان رساند اما اتلتیکو
مادرید بــه خاطر پیروزی یک بر صفر در دیدار رفت در
مجموع با نتیجه دو بر دو و بــه خاطر گل زده در خانه
حریف به دور بعد راه پیدا کرد.
گواردیوال از حذف شــدن تیمش بسیار ناراحت است.
او در نشســت خبری بعد از بازی گفت :همه زندگیم
را برای بایــرن مونیخ دادم .تیم بســیار خوبی آماده
حضور در رقابت های مختلف کردم اما متاســفانه یک
بار دیگر از صعود به فینال باز ماندیم .برای رســیدن
به فینال دست به هر کاری زدیم .بازی بسیار خوبی را
برابر اتلتیکو مادرید به نمایش گذاشتیم و به شاگردانم
افتخار می کنم.

اعالم کنارهگیری خــود در ایندیانا گفت« :ما هر چه در
توان داشــتیم انجام دادیم .اما رأیدهندگان راه دیگری
را انتخاب کردند».
اما جان کیســیک اعالم کرد ،رقابت را در هر صورت تا
برگزاری کنگره حزب جمهوریخواه در تابســتان ادامه
خواهد داد .او در توئیتــر برای کروز آرزوی بهترینها را
کرد .با این پیروزی به نظر میرسد که نامزدی نهایی حزب
در انتخابات ریاست جمهوری  ۸نوامبر را دونالد ترامپ به
دست بیاورد .او در توئیتر از رأیدهندگان ایالت ایندیانا
تشکر کرد و نوشــت« :شما مردمی بسیار خاص هستید.
من هرگز فراموش نخواهم کرد ».ترامپ به هواداران خود
در نیویورک گفت« :روز غیــر قابل باوری بود و در اصل
سال غیر قابل باوری بود( ».دویچه وله)

تخلیه یک شهر در کانادا
در اثر گسترش آتش سوزی

دامنه های آتش ســوزی گسترده در
ایالت البرتای کانادا اکنون به شهر فورت
مک موری رسیده که برعالوه خسارات
زیاد ،باشندگان شــهر به مکان دیگری
انتقال داده شــده اند .البرتا مرکز مهم
صنایع نفت این کشور محسوب می شود.
در ادامه این آتش ســوزی راشل نوتالی
نخســت وزیر ایالت البرتا گفت« :انتقال
اهالی این محــل ،بزرگترین رویداد در
نوع خود در تاریخ این ایالت می باشد».
اکنون به دلیل آتش سوزی جنگل ها ده
ها هزار کانادایی در حال فرار اند .مقامات
کانادا همچنان بیش از  100هزار باشنده
شهر فورت مک موری را به ترک خانه ها
و منازل آنان و تخلیه کامل شهر مذکور
فراخوانده اند.
قرار اســت اهالــی این شــهر در 20
کیلومتری فورت مک موری در اقامتگاه
هایی که به منظور تضمین جانی این افراد
ایجاد گردیده اند ،منتقل گردند .ترافیک
مزدحمی در جاده های مسیر این محل
وجود دارد .وضعیت این منطقه به شدت
خراب بوده و شماری از خانه های حومه

جنوبی این شهر آتش گرفته و تخریب
شــده اند و چندین تانــک های تیل
منفجر شده اند .نیروهای نجات نیز به
طور متداوم با چندین هلیکوپتر و بیش
از  100کارمند اطفائیه مشغول کمک به
مردم اند .همچنــان از نیروهای نظامی
این کشــور نیز تقاضای کمک صورت
گرفته اســت .به گفته رئیس نیروهای
اطفائیه شهر فورت مک موری ،این شهر
تقریب ًا زیر آتش شــده است .همچنان
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز
از جانب حکومت مرکزی این کشور به
مناطق مذکور وعده کمک داده است.
با آنهم به گفته نوتالی نخســت وزیر
ایالت البرتا در این آتش سوزی تا حال
کسی زخمی نشــده و منابع استخراج
نفت نیز خســارت ندیده اند .نواحی
مذکــور اکنون پس از یک زمســتان
معتدل شدیدا ً با خشکی مواجه گردیده
اند .روز سه شنبه گرمی هوا به  30درجه
سانتی گراد رسید .مقامات نگران اند که
در صورت بادهای ســرد ،آتش سوزی
جنگل ها تشدید یابند.

کرکت بورد افغانستان یک کمپ
تمریناتی  ۳۰روزه را آغاز کرد

کرکت بورد افغانســتان برای ورزشکاران تیم انکشافی
کرکت افغانســتان یک کمپ تمریناتی  ۳۰روزه را آغاز
کرد .فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی
گفت که این تمرینات در شــهر کابل برای  ۳۰ورزشکار
تیم کرکت انکشافی افغانستان آغاز شده است.

به گفته او هدف از این تمرینات رشــد ورزش بازیکنان
میباشد.
این در حالیســت که کرکت بورد افغانستان چندی قبل
چند تــن از مربیان را برای آمــوزش مربی گری به هند
فرستاده بود( .رادیو آزادی)

پیروزی گلدن استیت و شکست تورنتو در
NBA

صبح دیروز در ادامه بازی های پلی آف  ،NBAدو بازی
انجام شد که در آنها گلدن اســتیت وریرز به پیروزی
رسید و تورنتو رپترز شکست خورد.
به نقل از  ،ESPNدر مهمترین بازی پلی آف کنفرانس
غرب گلدن استیت وریرز با نتیجه ی  ١١٠بر  ٩٩پورتلند
تریل بلیزرز را شکست داد .در این بازی دریموند گرین
بهترین عملکرد را برای گلدن استیت داشت .او  ١٧امتیاز
کسب کرد و  ١٤ریباند و  ٧پاس منجر به گل داشت.
این بازی دوم گلدن اســتیت و پورتلنــد در دور یک

چهارم نهایی بود و بدین ترتیب گلدن استیت  ٢بر صفر از
پورتلند پیشی گرفت.
در تنها بازی کنفرانس شــرق نیز میامی هیت با نتیجه ی
 ١٠٢بر  ٩٦رپترز را شکست داد.
در این بازی دایان وید بهتریــن عکلکرد را برای میامی
داشــت  .او  ٢٤امتیاز کســب کرد و  ٦ریباند و  ٤پاس
منجربه گل انجام داد.
این اولین بــازی میامی و رپترز در دور یک چهارم نهایی
بود .بدین شکل میامی یک بر صفر از رپترز پیشی گرفت.

لوکا تونی آخر فصل کفشهایش را میآویزد

مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال ایتالیا در پایان فصل از
دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد.
به نقل از ســایت فوتبال ایتالیا ،لوکا تونی  38ساله که
در آخرین دیدار ورونا با مقابل پالرمو در سری  Aغایب
خواهــد بود ،ترجیح داد بــه دوران فوتبالش در دیدار
روز یکشــنبه هفته آینده مقابل یوونتوس در ورزشگاه
بنتگودی پایان دهد.
تونی در این زمینه گفت :پس از ســالهای زیادی که در

دنیای فوتبال سپری کردم به این نتیجه رسیدم که زمان
کنارهگیری از فوتبال اســت .هفتههای سختی را پیش از
گرفتن این تصمیم داشــتم .از حاال تا یکشنبه ،احساس
دوگانهای بین شادی و غم خواهم داشت.
مهاجم پیشین باشــگاههای فیورنتینا و بایرن مونیخ که
نتوانست مانع از ســقوط ورونا به سری  Bشود ،در این
فصل تنها پنج گل زد .این در حالی بود که فصل قبل 22
بار دروازه حریفان را باز کرده بود.

