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بنعلی ییلدریم به ریاست حزب عدالت و توسعه ترکیه انتخاب شد
حزب حاکم «عدالت و توسعه» ترکیه ،بنعلی ییلدریم،
نخســتوزیر جدید این کشور را به ریاست خود برگزید.
ییلدریم در ســخنان خود از همان آغاز مشخص کرد که
چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.
حزب عدالت و توســعه ترکیه در کنگره فوقالعاده خود
یگانه کاندیدا برای احراز ریاست این حزب را انتخاب کرد.
رئیس جدید این حزب اســامی و محافظهکار ،بنعلی
ییلدریم ،نخســتوزیر جدید و فرد مورد اعتماد رجب
طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه است .به طور سنتی،
نخســتوزیر ترکیه ریاســت حزب خود را نیز عهدهدار
است.
پیــش از رأیگیری در کنگره فوقالعــاده حزب که روز
یکشنبه  ۲۲مه برگزار شد ،ییلدریم تأکید کرد که او نیز
سیاست اردوغان برای تغییر نظام سیاسی کشور به «نظام
ریاستی» اولویت قائل خواهد شد.
نظام ریاستی به این معناســت که رئیسجمهور ریاست
دولت را نیز برعهده خواهد داشت.

ییلدریم در سخنان خود تصریح کرد که هماکنون نیز «در
عمل» نظام ریاســتی در حال اجراست و این تغییر باید
هر چه سریعتر با تغییر قانون اساسی کشور مشروعیت
پیدا کند.
با انتخاب ییلدریم به ریاست حزب عدالت و توسعه ،رجب
طیب اردوغان ،به عنــوان رئیسجمهور ،به او مأموریت
تشکیل هیئت دولت را خواهد داد.
ییلدریم پس از انتخاب خود به ریاست حزب اعالم کرد که
دولت او در «هماهنگی کامل» با حزب عدالت و توسعه و
بهویژه با «رهبر ما» اردوغان عمل و کار خواهد کرد.
در پی اختالف میان نخســتوزیر پیشــین و اردوغان،
ییلدریم  ۶۰ســاله که تا آن زمان وزیر راه و ترابری بود،
جایگزین احمد داوداوغلو شد.
داوداوغلو از جمله متهم شــده بــود که به قدر کافی در
جهت سیاســت اردوغان برای تغییر نظام سیاسی کشور
و برقراری «سیستم ریاستی» تالش از خود به خرج نداده
است( .دویچه وله)

اعالم جدایی دین از
سیاست در تونس

ایدئولوژی اسالم سیاسی فاصله میگیرد
و افزود« :مــا باید دیــن را از مبارزات
سیاسی دور نگه داریم».
حزب اســامگرای «النهضت» تونس به
طور رسمی اعالم کرد که دو حوزه دین و
سیاست را از یکدیگر تفکیک خواهد کرد
و از سنت «اسالم سیاسی» فاصله خواهد
گرفت .حزب النهضت تونس نخســتین
حزب اسالمگرا بود که در پی انقالبهای
موسوم به «بهار عربی» در سال  ۲۰۱۱در
قدرت سیاسی این کشور حضوری پررنگ
یافت .پس از ســرنگونی رژیم خودکامه
و فاســد زینالعابدیــن بنعلی و بیرون
راندن او از کشور و در حالی که بسیاری
از شهروندان تونس که برای انقالب خود
هویتی اسالمی قائل بودند ،این حزب در
نخستین انتخابات به پیروزی رسید .با این
حال النهضت با نیروهای سکوالر وارد یک
دولت ائتالفی شد .به گزارش خبرگزاری
فرانسه ،حزب اســامگرای النهضت روز
جمعــه  ۲۰می کنگره ســه روزه خود را

آغاز کــرد و چنانکه پیش از این انتظار
میرفت ،جدایی دین از سیاست را اعالم
کرد.
در مراسم گشــایش این کنگره حزبی
که در جنوب تونس ،پایتخت این کشور
برگزار شد هزاران نفر شرکت جستند.
آخرین کنگره این حزب در ســال ۲۰۱۲
برگزار شــده بود .به گزارش رویترز ،در
این مراسم راشــد الغنوشی ،رهبر این
حزب گفت که «حــزب النهضت از یک
جنبش ایدئولوژیک مبارزه برای کسب
هویت به یک جنبــش اعتراضی علیه
رژیــم خودکامه و حال بــه یک حزب
دمکراتیک ملی تحول یافته است».
غنوشــی در میان جمع بزرگ هواداران
این حــزب افزود« :ما بایــد دین را از
مبارزه حزبی دور نگه داریم».
به دنبال این ســخنان ،باجی ســعید
اسبســی ،رئیسجمهور سکوالر تونس
از این رویکرد تــازهی حزب النهضت
استقبال کرد( .دویچه وله)

ارتش عراق از ساکنان فلوجه
خواست آماده ترک
شهر باشند

ارتش عراق از ساکنان شهر فلوجه در والیت انبار عراق
خواسته است که تا آماده ترک کردن شهر باشند.
بنا بر گزارشهــا ،ارتش عراق در تــدارک عملیاتی
گســترده برای پس گرفتن این شهر از نیروهای گروه
موسوم به دولت اسالمی (داعش) است.
شهر فلوجه در حدود  ۶۰کیلومتری غرب بغداد ،اولین
شــهر عراق بود که در زمستان ســال  ۲۰۱۴به اشغال
داعش در آمد .در اعالمیه ارتش که از تلویزیون دولتی
عراق پخش شد ،از ساکنان شهر خواسته شده که آماده
باشند از «مســیرهای امنی که بعدا اعالم خواهد شد»
شهر را ترک کنند.
سایت شــفق ،نزدیک به کردهای عراق ،گزارش داده
اســت که حدود  ۲۰هزار نیروی امنیتــی و نظامی در
اطراف فلوجه موضع گرفتهاند.
نیروهــای دولتی عراق که مدتهاســت به دنبال پس
گرفتن فلوجه از داعش هســتند ،مسیرهای تدارکاتی
شهر را بستهاند و داعش هم مانع خروج مردم از مناطق
تحت کنترل خود میشود.
حدود یک ماه پیش سازمان دیدهبان حقوق بشر گزارش
داد که ساکنان فلوجه غذایی برای خوردن ندارند و از
گرسنگی جان میدهند.
به گزارش این سازمان به نقل از ساکنان فلوجه ،مردم
شهر برای زنده ماندن «با پودر هسته خرما نان میپزند
و سوپ علف درست میکنند( ».بی بی سی)

افغانستان در مسابقات ۶بال سنوکر
آسیا به سیمی فاینل راه یافت

در مسابقات شش بال سنوکر آسیا افغانستان به سیمی
فاینل این مسابقات راه یافته است.
محمد غیور میرزایی معاون فنی فدراســیون ســنوکر
افغانســتان در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس خان
سینزی ســنوکر باز افغان با شکست دادن هالند ،ایران و
پاکستان به سیمی فاینل این مسابقات راه یافت.

آقای میرزایی افزود مســابقات شش بال سنوکر آسیا با
اشتراک سیزده کشور آســیایی در شهر ابوظبی امارات
متحده عرب راه اندازی شده و از افغانستان سه بازیکن و
یک هیئت در این مسابقات اشتراک دارند.
این مســابقات از تاریخ  ۱۸می آغــاز و تا  ۲۸همین ماه
جریان دارد( .رادیو آزادی)

سفر مخفیانه فرمانده ارشد
ارتش آمریکا به سوریه

جنرال جوزف وتل ،فرمانده ستاد مرکزی
ارتش آمریکا در خاورمیانه ،در ســفری
غیرمنتظره از شمال ســوریه دیدن کرد.
وتل عالیترین مقام ارتش آمریکاست که
از زمان آغاز درگیریهای داخلی در سوریه
به این کشــور ســفر کرده است .جنرال
جوزف وتل در ســفر یازده ساعته خود به
شمال سوریه با مشاوران نظامی آمریکا که
برای آموزش شورشیان سوری در منطقه
حضور دارند ،دیدار و گفتگو کرد .به گفته
یک سخنگوی ستاد مرکزی ارتش آمریکا
جنرال وتل در این سفر مخفیانه همچنین
با رهبران «نیروهای دموکراتیک سوریه»
( )SDFگفتگو کرده اســت .محتوای این
گفتگوها علنی نشد ه است .گروهی کوچک
از خبرنگاران در پرواز از عراق به ســوریه
وتل را همراهی کردند .این خبرنگاران به

دالیل امنیتی تنهــا زمانی که جنرال وتل
سوریه را ترک کرده ،مجاز به اطالعرسانی
در مورد این سفر شدهاند .این خبرنگاران
همچنیــن از گزارشدهــی در مورد نوع
هواپیمایی که وتل با آن به ســوریه سفر
کرده ،محل دقیق فرود وی و نیز انتشــار
اسامی و تصاویر مشاوران آمریکایی که با
وی دیدار کردهاند ،منع شده بودند .جنرال
وتل عالیترین مقام ارتش آمریکاست که
از زمان آغاز درگیریهای داخلی در سوریه
در سال  ۲۰۱۱به این کشور سفر کرده است.
نزدیک به  ۲۰۰مشاور نظامی ایاالت متحده
هم اینک با هدف آموزش شورشیان سوری
در مبارزه علیه گروه تروریســتی «دولت
اسالمی» در ســوریه حضور دارند .ایاالت
متحده هیچ نیــروی عملیاتی نظامی در
سوریه ندارد( .دویچه وله)

تیراندازی در کنسرتی در اتریش ۲
کشته و شماری مجروح برجای گذاشت

پولیس اتریش از تیراندازی مردی مســلح به سوی جمعیتی که در یک کنسرت در

شهر نینزینگ در غرب اتریش شرکت کرده بودند ،خبر داده است.
در جریان این تیراندازی  ۲نفر کشــته و چندین نفر مجروح شــدند .بر اساس این
گزارش ضارب سپس خود را کشته اســت .دست کم  ۱۵۰نفر در این کنسرت که در
فضای باز یک کلوپ موتورسواری برگزار شده بود ،شرکت داشتند .شهر ننزینگ در
نزدیکی مرز اتریش با کشــور لیختن اشتاین واقع است .گزارش شده ضارب که ۲۷
ســاله بوده پس از مشاجره با زنی در پارکینگ برای برداشتن سالح به سوی موترش
رفته و ســپس به طرف جمعیتی که در کنسرت شرکت کرده بودند ،تیراندازی کرده
است .وضعیت برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است( .بی بی سی)

گواردیوال 3 :سال فوقالعاده
در این باشگاه سپری کردم

سرمربی بایرن مونیخ اعالم کرد که سه سال فوقالعادهای
را با این تیم تجربه کرده است.
به نقل از آس ،بایرن مونیخ شــنبه شب در فینال جام
حذفی آلمان در ضربات پنالتی چهار بر سه دورتموند را
شکست داد و قهرمان شد.
پپ گواردیوال پس از بازی گفت :ســه سال فوقالعاده را
با بازیکنان این باشگاه سپری کردم .از این فینال راضی
هستم ،بازیکنان را شگفت زده خواهد کرد.
گواردیوال بایرن مونیخ را تــرک خواهد کرد و از فصل
آینده هدایت منچسترسیتی را برعهده میگیرد .او در
این باره گفت :تجربه بزرگی بود بهترینها را برای بایرن
مونیخ در  10یا  20سال اخیر آرزو میکنم .خوشحالم از
این که این گونه با این تیم خداحافظی میکنم.

نیمی از مکاتب سازمان
ملل در خاورمیانه هدف
قرار گرفتهاند

حدود نیمی از مکاتب سازمان ملل در منطقه خاورمیانه در
پنج سال اخیر مورد حمله قرار گرفتهاند ،آسیب دیدهاند و
یا به وضعیتی غیرقابل استفاده افتادهاند.
بر اساس گزارشــی از ســازمان ملل که بیبیسی به آن
دســت یافته بیش از  ۳۰۰مکتب سازمان ملل هدف حمله
قرار گرفته یا تعطیل شدهاند .شدیدترین آسیب را مکاتب
سوریه دیدهاند ،جایی که بیشتر از نیمی از مکاتب سازمان
ملل دیگر برای آموزش استفاده نمیشوند .برخی از مکاتب
سازمان ملل در سوریه تخریب شده و بعضی به دلیل واقع
شــدن در مناطق درگیری در دسترس نیستند .شماری از
مکاتب هم به پناهگاه آوارگان تبدیل شدهاند.
اغلب مکاتب سازمان ملل در سوریه غارت شدهاند و بیشتر
از  ۴۰۰معلم آنها از سوریه گریختهاند.
آژانس ســازمان ملل برای امداد فلسطین مکاتب سوریه را
اداره میکند .پیر کرائنبوهل ،مدیر این آژانس ،از طرفهای
متخاصم خواســته اســت که ماهیت غیرنظامی مکاتب را
به رســمیت بشناســند و کاری به معلمها ،دانشآموزان و
امدادگران نداشته باشند( .بی بی سی)

تندباد سریالنکا و
بنگالدش با یکمیلیون
آواره و دهها کشته

نیروهای امدادگر در بنگالدش اعــام کرده اند که در پی
تندباد دریایی روآنو و وقوع سیل و رانش زمین صدها هزار
نفر نیازمند کمک هستند .شمار کشتگان سیالب در سری
النکا نیز به  ۸۰نفر رسیده است.
خسارتهای جانی و مالی در پی وقوع تندباد دریایی روآنو
در ســریالنکا و بنگالدش افزایش مییابد .ســازمانهای
امدادگر جهانی به کمک سیلزدگان شتافتهاند .این تندباد
دریایی با ایجاد ســیالب و رانش زمین بسیاری از خانهها
را ویران کرده و تاکنــون بیش از یک میلیون آواره برجای
گذاشته است .شــمار کشــتگان تندباد دریایی روآنو در
سریالنکا به بیش از  ۸۰نفر رســیده است .منطقه کگاله،
که در  ۱۰۰کیلومتری شمال کلمبو ،پایتخت سریالنکا واقع
است ،یکی از مناطقی است که به شدت آسیب دیده است.
نیروهای امدادگر موفق شدهاند تنها در این منطقه اجساد
 ۴۸نفر را پیدا کنند .شــمار مفقودشــدگان این حادثه را
مقامات این کشور  ۱۱۸نفر اعالم کردهاند.
گفته میشود قدرت تخریبی سیل در روز یکشنبه کاهش
یافته ،اما به علت وضعیت فوق العاده جوی مناطق آســیب
دیده ،کار عادی سازی شــرایط به چند روز آینده واگذار
شده است .کمکرسانی به آسیبدیدگان در سریالنکا را
از جمله ســازمانهای امدادگر جهانی به عهده دارند .روز
شــنبه یک هواپیمای باری از هند با وســایل کمکی برای
آســیبدیدگان در میدان هوایی کلمبو نشست .دو کشتی
نیروی دریایی هند نیز با وســایل کمکی به بنادر بنگالدش
رسیدهاند .دولت هند از جمله کیسه خواب ،دارو ،کمکهای
پزشکی ،بارانی ،چتر ،قایق و جنراتور به سریالنکا ارسال
کرده اســت .نیم میلیون نفر در این کشور در پی این سیل
آواره شدهاند( .دویچه وله)

مسابقات فوتبال زون شمال در
شبرغان آغاز شده است

به سلسله مسابقات مقدماتی منتخب لیگ برتر فوتبال
افغانستان مســابقات زون شمال در شهر شبرغان آغاز
شده است.
سید علی کاظمی رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در
صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات میان تیم های
پنج والیت شمال آغاز و مدت سه روز جریان دارد تا تیم
فوتبال سیمرغ البرز را انتخاب نمایند.

آقای کاظمی افزود از هشت زون کشور تاکنون مسابقات
در چهار زون راه اندازی شده است.
به اســاس معلومات آقای کاظمی مســابقات مقدماتی
منتخب لیگ برتر فوتبال از دو ماه بدینسو آغاز و تا یک
ماه جریان دارد.
قرار است بعد از انتخاب تیم زون شمال این مسابقات در
والیت بدخشان راه اندازی گردد( .رادیو آزادی)

پیروزی تورنتو در بازی های
پلی آف NBA

دیوید هی بوکسور بریتانیایی ،رقیب
خود را در راند دوم به خانه فرستاد

دیوید هی ،بوکسور بریتانیایی در دومین حضور خود در
رینگ پس از بازگشــت به مسابقات سنگین وزن بوکس،
موفق شد تا به پیروزی دست یابد.
هی در راند دوم موفق شد تا آرنولد گجرگیجج ،بوکسور
اهل کوزوو را با ناک اوت شکست دهد .هی سه بار حریف
خود را به زمین زد تا در نهایت داور مسابقه را تمام شده
اعالم کرد
این مسابقه در سالن او ۲لندن برگزار شد.
هی در اولین دیدار حرفهای خود در جنوری سال جاری و
پس از حدود سه سال و نیم دوری از رینگ ،موفق شد تا
مارک دی موری ،حریف استرالیایی خود ،را در همان راند
اول به کف رینگ بچسباند.
گزارش شده اســت که حریف بعدی هی ،شانون بریگز،
بوکسور  ۴۴ســاله قدیمی آمریکایی است .این مسابقه
برای ماه سپتمبر در نظر گرفته شده است.

هی میخواهد کــه در نهایت با آنتونی جوشــا ،دارنده
کمربند قهرمانی ســنگین وزن (آی بی او) و یا تایسون
فیوری دیگر بوکســور بریتانیایی دارای کمربند قهرمانی
(دبلیو بی او) و همچنین (دبلیو بی ای) دیدار کند.
دیدار در نظر گرفته شده بین هی و فیوری در سال ۲۰۱۳
و قبل از کنارهگیری هی از رینگ ،انجام نشد.
هی که  ۳۵ســال دارد گفته اســت میخواهد بار دیگر
قهرمانی دسته سنگین وزن بوکس جهان را بدست آورد.
هی در ســال  ۲۰۱۱کمربند قهرمانی خــود را به والدمیر
کلیچکو واگذار کرد.
کلیچکو پیشتر در مسابقه ای از تایسون فیوری شکست
خورد .این دو قرار است بزودی باردیگر با یکدیگر روبرو
شوند
هی در ســال  ۲۰۱۲موفق شده بود تا دریک چیزورا را در
راند پنجم شکست دهد( .بی بی سی)

در ادامهی رقابتهای پلی آف لیگ  ،NBAصبح دیروز
یک بازی انجام شد و تورنتو رپترز به پیروزی رسید.
به نقل از  ،ESPNدر ادامه بازی های پلی آف کنفرانس
شرق ،تورنتو رپترز توانست با نتیجهی  ٩٩بر  ٨٤کلیولند
کاوالیرز را شکست دهد .در این بازی بیسماک بیومبو با
انجام  ٢٦ریباند برای تورنتو رکورد شکنی کرد .دی مار
دی روزن نیز با کسب  ٣٢امتیاز برای این تیم درخشید.
لبرون جیمز با کسب ٢٤امتیاز بازیکن موثر کاوالیرز بود.
این سومین بازی کلیولند و تورنتو در دور نیمه نهایی بود
و در حال حاضر کلیولند دو بر یک بر تورنتو برتری دارد.

واران فینال لیگ قهرمانان
را از دست داد

مدافع رئال مادرید به علت آســیب دیدگی در فینال
لیگ قهرمانان اروپا حضور نخواهد داشت.
به نقل از آس ،بر اساس اعالم باشگاه رئال مادرید ،رافائل
واران فینال لیگ قهرمانان را به علت مشکالت عضالنی
از دســت خواهد داد .روند بهبودی مدافع فرانســوی
نزدیک به سه هفته طول خواهد کشید و به همین دلیل
او نخواهد توانســت در دیدار نهایــی برابر اتلتیکو در
هشــتم جوزا به میدان برود .در نبود بازیکن فرانسوی
زین الدین زیدان به احتمال فراوان از سرخیو راموس و
په په در ترکیب اصلی استفاده خواهد کرد.

بالن :افتخارات ملی پاری
سن ژرمن کافی نیستند

سرمربی پاری سن ژرمن با بیان اینکه به عناوینی که در
ســال های اخیر کسب کرده افتخار میکند ،تاکید دارد
که عناوین ملی کافی نیستند .به نقل از پرنسا فوتبال،
پاری سن ژرمن شنبه شب با شکست چهار بر دو مارسی
قهرمان جام حذفی فرانسه شد .زالتان ابراهیموویچ در
آخرین بازیاش برای این تیم دو گل به ثمر رساند .لوران
بالن پس از فتح سومین جام خود در این فصل گفت :فکر
می کنم فصل سختی را پشت سر گذاشتیم .با شکست
هایی رو به رو شدیم باید بر این لحظات سخت غلبه کرد.
اتحاد تیمی این مشــکالت را حل می کند .هفته آینده
سعی خواهم کرد کل فصل را آنالیز کنم .سرمربی پاری
ســن ژرمن در ادامه اظهار کرد :همیشه به عناوینی که
در سال های اخیر کســب کردهایم افتخار میکنم و به
بازیکنانی که تحت هدایتم هستند نیز افتخار میکنم اما
این عناوین کافی نیستند.

مورینیو سرمربی منچستریونایتد شد
مقامات منچستریونایتد از پایان همکاری با لوئیس فان
خال خبر دادند ژوزهمورینیو را جانشین استاد خود در
منچستر یونایتد معرفی کردند.
به نقل از بی بی سی اسپورت ،مقامات منچستریونایتد
در نهایت تصمیم خود را بعد از قهرمانی در جام حذفی
گرفتند و در حالی که یک سال از قرارداد فان خال با این
تیم باقی مانده بود ،این مربی را برکنار و ژوزه مورینیو را

به عنوان سرمربی جدید خود اعالم کرد.
مورینیو قرار است روز دوشنبه قرارداد خود را به عنوان
ســرمربی منچســتریونایتد امضا کند و به ماهها شایعه
درباره حضور در تیم های مختلف پایان دهد.
مورینیو قبال در بارســلونا دســتیار فان خال بود و برای
اولین بار این مربی مورینیو را از پست مترجمی به عنوان
مربی انتخاب کرد.

یوونتوس قهرمان جام حذفی ایتالیا شد

بیانکونری با گل آلوارو موراتا در وقت های اضافه موفق
شد با برتری برابر میالن فاتح جام حذفی ایتالیا شود و
برای دومین بار پیاپی هر دو جام را در ایتالیا کسب کند.
دو تیم یوونتوس و میالن از تیــم های پرافتخار ایتالیا
در دیدار نهایی جــام حذفی ایتالیا در حالی برابر هم به
میدان رفتند که یووه در مرحله قبل اینتر را شکست داد
و میالن نیز از سد الکساندریه گذشته بود .در این دیدار
دو تیــم در حالی برابر هم به میــدان رفتند که آلگری

سرمربی یووه برابر تیم سابق خود به میدان رفت و قصد
داشت مثل سال قبل هر دو جام داخلی را در ایتالیا کسب
کند .بازی دو تیم در پایان  90دقیقه تالش با تساوی بدون
گل به پایان رسید تا وقت های اضافی سرنوشت این دیدار
را تعیین کند .بازی در دقیقه  110در حالی که دو تیم برای
پنالتی آماده می شدند با گل آلوارو موراتا با حساب یک بر
صفر به سود یوونتوس تغییر کرد تا این تیم با همین تک
گل قهرمان جام حذفی ایتالیا شود.

