شنبه  23دلو 1395

3

February 11 ,2017

اعتراضات گسترده در رومانی؛
وزیر دادگستری استعفا کرد

اردوغان الیحه
اصالح قانون اساسی
را امضا کرد

رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهــور ترکیه الیحه اصالح
قانون اساســی ترکیه را که به تائید مجلس رسیده ،امضا
کرده است.
به این ترتیب راه برای برگزاری همهپرسی ماه آپریل برای
افزایش اختیارات رئیس جمهور هموار میشود.
یک ســخنگوی دولت ترکیه گفته است که زمان برگزاری
این رفراندوم احتماال شانزدهم ماه آپریل سال جاری خواهد
بود.
رئیس جمهور ترکیه گفته است در حالی که دولت در حال
جنگ با نیروهای کرد و شبه نظامیان اسالمگرا در داخل و
در نواحی هم مرز با سوریه است ،این اصالحات پیشنهادی
ثبات بیشتری را در کشور ایجاد میکند.
مجلس ترکیه در ماه گذشــته میالدی الیحه  ۱۴مادهای را
تصویب کرد.
دولت گفته اســت براســاس این تغییرات ،سمت نخست
وزیری دراین کشور حذف میشود و قدرت اجرایی بیشتری
در اختیار رئیس جمهور قرار می گیرد.
منتقدان بیم آن دارند که این تغییرات باعث تمرکز قدرت
شود( .بی بی سی)

حمله هوایی روسیه چند
سرباز ترکیه را کشت

والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روســیه به خاطر کشــته
شدن سه سرباز ترکیه در جریان حمله هوایی تصادفی یک
جنگنده روسی ابراز همدردی کرده است.
این سربازان به همراه پیکارجویان مخالف دولت سوریه در
عملیاتی برای تصرف شهر الباب شرکت داشتند.
شهر الباب در کنترل گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش)
است.
ارتش ترکیه گفته اســت که یکی از جنگندههای روسیه،
ساختمانی را که در آن تعدادی از سربازان اعزامی ترکیه در
آن مستقر بودند ،هدف قرار داده است.
به گفته ارتش ترکیه ،این جنگنده قصد داشت اهداف متعلق
به داعش را مورد حمله قرار دهد ،اما تصادفا سه سرباز این
کشور در جریان حمله به ساختمان محل استقرار نیروهای
ترکیه کشته شدند.
براســاس این گزارش در جریان این حمله  ۱۱سرباز دیگر
ترکیه مجروح شدند.
کرملین با صدور بیانیهای گفته است که رئیس جمهور پوتین
در تماســی تلفنی با همتای ترک خود نسبت به وقوع این
حادثه که باعث مرگ تعدادی از نیروهای ترکیه در نزدیکی
شهر الباب شد ،ابراز همدردی کرده است( .بی بی سی)

فلورین یورداکه ،وزیر دادگستری رومانی پس
از چند روز اعتراضات علیه دستور دولت برای
کاهش مجازات فســاد در این کشور از سمت
خود اســتعفا کرده است .آقای یورداکه که از

را که منجر بــه مصونیت قضایی بســیاری
از سیاســتمداران این کشــور در برابر اتهام
فساد میشــد پس بگیرد .با این وجود برخی
تظاهرکننــدگان گفتهانــد میخواهند همه
اعضای کابینه استعفا دهند.
وزیران کابینه رومانی گفتهاند حکمی که آخر
هفته ملغی اعالم شد به مردم درست توضیح
داده نشده است.
در اوایل هفته جاری کالوس یوهانیس رئیس
جمهوری رومانی به مجلس هشــدار داد که
«استعفای این وزیر کافی نخواهد بود».
این بزرگترین تظاهرات مردم در رومانی پس از
تهیه کنندگان این دســتور دولت است گفته سقوط کمونیسم در سال  ۱۹۸۹بشمارمی آید،
است «هر کاری انجام داده ام قانونی است».
که از زمان آغاز آن در هفته گذشــته صد ها
دولت چپگرای رومانی پیشــتر تحت فشار هزار نفراز مردم در آن شــرکت کردهاند( .بی
اعتراضات مردم مجبور شــد دســتور خود بی سی)

پرواز میان دوشنبه و تاشکند پس از
 ۲۵سال وقفه از سر گرفته شد

بعد از  ۲۵ســال وقفه ،پــرواز هواپیماهای
مسافربری میان پایتختهای تاجیکستان و
ازبکستان از سر گرفته شد.
صبح روز  ۲۲دلو ( ۱۰فبروری) یک هواپیمای
شرکت «ســامان ایر» تاجیکستان با حدود
 ۶۰مسافر برای نخســتین بار با هدف انجام
یک پرواز آزمایشی از پایتخت تاجیکستان،
به شهر تاشــکند ،پایتخت کشور همسایه
ازبکستان پرواز کرد.
این مســافران غالبا از مامــوران دولتی و
کارمندان شــرکت «ســامان ایر» ،تعدادی

است مســئوالن آن در شــهر تاشکند با
مســئوالن شــرکت هواپیمایی ازبکستان
مســائل مربوط به گشایش مسیر پروازهای
مرتب و دایمی میان دو کشــور را بررسی
کنند.
طول پرواز میان دوشــنبه و تاشــکند ۴۵
دقیقه اســت .قیمت تکت هواپیمای شرکت
«ســامان ایر» در این مسیر حدود  ۱۴۰دالر
است .بسیاری می گویند سفر با راه زمینی
از دوشنبه به تاشکند بمراتب ارزانتر است.
خبرنگار و  ۱۴مسافر دیگر بودند.
این شرکت با انتشــار بیانیه ای گفت قرار (بی بی سی)

هشدار مقامهای امنیتی آمریکا:
افزودن سپاه به فهرست تروریستها خطرناک است

مقامهای ارشد دفاعی و امنیتی آمریکا به کاخ
ســفید در مورد گنجاندن نام سپاه پاسداران
ایران در فهرست گروههای تروریستی ایاالت
متحده آمریکا هشدار دادهاند.
به گزارش رسانههای آمریکایی این مقامهای
ارشــد دفاعی و اطالعاتی گفتهاند گذاشتن
نام سپاه در فهرســت گروههای تروریستی
میتواند امنیــت نیروهای آمریکایی در عراق
و روند جنگ با داعش ،گروه موسوم به دولت
اسالمی را به خطر بیندازد.
آنها به دولت آمریکا گفتهانــد که این اقدام

مارادونا :خوشحالم عضوی
از فیفای پاک شدم

اســطوره فوتبال آرجنتین رضایت خــودش را از انتخاب به عنوان یکی از
سفرای فیفا ابراز کرد.
به نقل از ســاکرنت ،دیگو مارادونا تایید کرد به عضویت فیفا درآمده و یکی
از سفرای این نهاد فوتبالی شده است .او به تمجید از مسئوالن جدید فیفا
پرداخته است و گفت :االن باید بگویم که قطعی شده و من به عنوان عضوی
از فیفا فعالیت خواهم کرد .پست جدیدی که در فیفا خواهم داشت به رشد
این رشته ورزشی کمک خواهد کرد .من به عنوان سفیر فیفا انتخاب شدم و
میخواهم کارم را به نحو احسن شروع کنم .حاال میتوانم یکی از آرزوهایی
که از مدتها قبل به دنبال آن بودم را ببینم که به حقیقت پیوســته است.
کار در یک فیفای شفاف و پاک در کنار افرادی که به فوتبال ارزش میدهد
و فوتبال را دوست دارند .من از همه کسانی که به من این فرصت را دادند تا
در فیفا کار کنم تشکر میکنم .این یک افتخار بسیار بزرگ برای من است.
قهرمان جام جهانی سال  1986زمانی که سپ بالتر ریاست فیفا را بر عهده
داشــت یکی از منتقدان اصلی فیفا بود و به شدت علیه بالتر و همدستش
میشــل پالتینی انتقادهای بسیار زیادی داشــت اما بعد از روی کار آمدن
اینفانتینو که رابطه نزدیکی با مارادونا دارد این اسطوره آرجنتینی بارها به
تمجید از فیفا و مسئوالن این نهاد پرداخته است.

دیماریا :انتقادها از
رونالدو بیانصافی است

هافبک آرجنتینی پاری سن ژرمن معتقد است انتقادها از رونالدو بزرگنمایی
شــده و بیانصافی اســت و هواداران رئال حق ندارند با این بازیکن چنین
رفتاری داشته باشند.
به نقل از ســاکرنت ،کریستیانو رونالدو بعد از یک سال رویایی بسیار خوب
در آغاز سال  2017افت فاحشی داشــته و آمار گلزنیاش در رئال مادرید
پایین آمده اســت .کار تا جایی پیش رفت که هواداران رئال حتی او را در
خانه هو کردند .همین عملکــرد ضعیف رونالدو باعث حذف رئال مادرید از
کوپا دلری شد.
آنخل دیماریا با حمایت از کریستیانو رونالدو گفت :از انتقادهایی که علیه
ف شــدم .به نظرم انتقادها هم بیانصافی است و
رونالدو شــد خیلی متاس 
هم بزرگنمایی میشــود .او کلی برای رئال مادرید زحمت کشیده است .دو
قهرمانی در لیگ قهرمانان به ارمغان آورده است اما مردم آنها را فراموش
کردهاند و بیشــتر میخواهند .همین اتفاق برای مســی هم رخ داد .مردم
گفتند که او دیگر به اندازه کافی گل نمیزند و دیگر مثل گذشــته نیست.
اما بعد از درخشش دوباره مسی این چیزها فراموش شد .من واقعا نمیتوانم
درک کنم مردم چطور رونالدو را زیر سوال میبرند.

کاخ سفید اســتفاده بیسابقه از قانونی است
که برای تحریم نهادهای دولتی بنیان گذاشته
نشده است.
مقامهای آمریکایی پیشتر گفته بودند که در
حال بررســی طرحی هستند که بر اساس آن
نام سپاه پاســداران و گروه اخوان المسلمین
مصر در فهرســت گروههای تروریستی قرار
بگیرد.
یک مقام ارشد کاخ سفید گفته است که دولت
جدیــد آمریکا با جدیت این طــرح را دنبال به خرج دهد اما مالحظات را هم درک میکند.
میکند و قصد دارد در مورد ایران شدت عمل (بی بی سی)

ترامپ بر خالف اظهارات قبلی
خود ،سیاست ‹چین واحد› را
رعایت خواهد کرد

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا ،به
شی جینپینگ ،همتای چینی خود گفته
است که به سیاست «چین واحد» احترام
خواهد گذاشت.
این سیاست ،اساس ادعای مالکیت چین
نســبت به تایوان را تشــکیل میدهد و
کشــورهای جهان با به رسمیت شناختن
آن ،به طور دیپلماتیک میپذیرند که در
چین ،تنها یک دولت وجود دارد .در بیانیه
کاخ ســفید در این مورد آمده است که
روسای جمهوری دو کشور اولین مکالمه
تلفنی خود را داشــتند که طی آن دونالد
ترامپ با درخواست شین جینپینگ برای
احترام گذاشــتن به سیاست بلندمدت

انفجار در یکی از
نیروگاههای اتمی فرانسه

مقامات از انفجار و آتش سوزی در نیروگاه
اتمی فالمانویل در ساحل شمالی فرانسه
خبر دادهاند.
اولیویر مارمیون ،از مقامات ارشــد محلی
به خبرگزاری فرانســه گفته است« :این،
مشــکل فنی مهمی بوده ،اما حادثه اتمی
نیست».
گزارش شــده که  ۵نفر دچار مصدومیت
جزیی شدهاند.
هنوز علت این انفجار مشخص نشده است.
ایــن انفجار در بخش غیرهســتهای این
نیروگاه اتفاق افتاده است.

زیدان :مارسلو و مودریچ میتوانند
برابر اوساسونا بازی کنند

ســرمربی رئال مادرید از حضــور مدافع
برزیلی و هافبک کروات خود در دیدار برابر
اوساسونا خبر داد.
به نقل از آس ،رئال مادرید و اوساسونا شنبه
در هفتم بیســت و دوم اللیگا به مصاف هم
می رونــد .زین الدین زیدان در نشســت
خبری پیش از بازی گفت :در شرایط خوبی
قرار داریم .فرصت زیادی برای تمرین کردن
داشــتیم .بازی در زمین اوساسونا سخت
است .تیم نخســت برابر تیم انتهای جدول
قرار می گیرد ،این موضوع را دوست ندارم.
اوساســونا هر رتبه ای که باشد خوب بازی
می کند ،به خصوص در ورزشگاه خود .می
دانیم که آن ها منتظر ما هستند.
دیدار هفته گذشته رئال مادرید و سلتاویگو
به علت شــرایط بد جوی لغو شد .سرمربی
فرانسوی در این باره اظهار کرد :ما همیشه
میخواهیم بازی کنیم 15 .روز بازی نکردن
زیاد اســت .تصمیم گرفتند بازی لغو شود

و به آن احترام مــی گذاریم .نمیدانیم در
دو بازی (برابر والنســیا و سلتاویگو) چه
اتفاقاتی خواهد افتــاد .تنها از زمان دیدار
برابر والنسیا آگاه هستیم.
ســرمربی مادرید درباره بازیکنان تیمش
گفت :با کیلور ناواس صحبت نکردم .او در
وضعیت خوبی به سر می برد .به اتفاقاتی که

در آینده رخ خواهد داد اهمیتی نمیدهم.
ناواس تنها به چهار ماه پیش رو فکر میکند.
لوکا مودریچ و مارسلو آماده بازی هستند.
تصمیم گیری ایســکو درباره آیندهاش با
خودش و باشــگاه خواهد بــود .او بازیکن
مهمی برای تیم است .خوب کار می کند .من
او را دوست دارم.

هوملس :خداحافظی الم خیلی زود بود

به نقل از نشــریه کیکر ،فیلیپ الم در بازی
بایرن مونیخ و شــالکه برای پانصدمین بار
برای این تیم آلمانی بــه میدان رفت و در
ادامه اعالم کرد در پایــان فصل فوتبال را
کنار خواهد گذاشــت؛ تصمیمی که برای
خیلی هــا تعجب برانگیز بود چرا که الم در
 31ســاله در حالی اقدام به خداحافظی از
فوتبال کرده اســت که هم بایرن مونیخ تا
پایان فصل بازیهای زیاد و البته مهمی دارد
و این میتواند تمرکز الم و ســایر بازیکنان
تیم را بر هم بزند و هم اینکه او فقط  31سال
سن دارد و می توانست سالها برای تیمش به
میدان برود.
متس هوملس دیگر مدافــع بایرن مونیخ

درباره خداحافظی فیلیــپ الم گفت :من
تصمیم الم را بــرای خداحافظی از فوتبال

آمریکا در مورد چین موافقت کرد.
از ماه دســامبر که دونالد ترامپ به تلفن
تبریــک رئیس جمهوری تایوان پاســخ
داد ،روابط میان واشــنگتن و پکن سرد
بوده اســت .آقای ترامپ در آن زمان از
این مکالمه تلفنی دفاع کرد و گفت درک
نمیکند که چرا آمریکا باید به سیاســت
«چین واحد» پایبند بماند.
رهبران قبلی آمریکا با تابعیت از سیاست
«چین واحد» ،تایــوان را به عنوان یک
کشور مستقل به رسمیت نمیشناختند و
با جزیره تایوان روابط جداگانه نداشتند.
چین تایوان را بخشی جدانشدنی از خاک
خود می داند( .بی بی سی)

درک می کنم و برای او آرزوی موفقیت می
کنم .او یکی از بزرگترین بازیکنانی بود که
افتخار داشــتم در کنارش بازی کنم .الم از
بزرگترین بازیکنان بایرن مونیخ خواهد بود
و همیشــه باشگاه قدردان او خواهد بود .او
برای تیم ملی آلمان و بایرن مونیخ زحمات
زیادی کشــید و ما هیچوقت این زحمات را
از یاد نخواهیــم برد .الم بعد از جام جهانی
در بهترین زمان ممکــن خداحافظی خود
از تیم ملی را اعالم کرد و مطمئن هســتم
او تمام جوانب را در نظر گرفته اســت تا از
بایرن مونیخ و فوتبال کناری گیری کند .او
بازیکنی است که مدت ها روی این تصمیم
فکر کرده است.

گفته شده که خطر نشت مواد رادیوآکتیو
وجود ندارد.
یکی از دو رآکتــور این نیروگاه از چرخه
فعالیت خارج شــده و خطــری محیط
زیســت را تهدید نمی کند .پیشتر گفته
شده که انفجار در یکی از محلهای نصب
توربینهای این نیروگاه اتفاق افتاده است.
نیروگاه اتمــی فالمانویل دو رآکتور اتمی
دارد .رآکتور ســوم این نیروگاه در حال
ساخت است.
دو رآکتــور این نیــروگاه در دهه ۱۹۸۰
میالدی ساخته شده است( .بی بی سی)

دخئا :همه تیم ها
پول خرج میکنند

دروازهبان منچســتریونایتد به ارزیابی خود از عملکرد این فصل شیاطین
سرخ و بازیهای پیش رو پرداخت.
به نقل از دیلی میل ،در حالی که تصور می شد منچستریونایتد با خریدهایی
که در تابســتان انجام داده اســت در بین  ۳تیم نخست جدول رده بندی
قرار داشته باشد ،هنوز به این هدف نرسیده و به همین خاطر انتقادهایی به
مورینیو و بازیکنان این تیم صورت گرفته است .انتقادهایی که داوید دخئا
آنها را رد کرده است و معتقد است همه تیم ها مثل یونایتد پول صرف خرید
بازیکنان جدید کردند.
داوید دخئا درباره این موضوع گفت :فوتبال همین اســت و همه باشگاه ها
در این فصل مثل یونایتد هزینه کردند .این درســت نیست که بگوییم فقط
منچستریونایتد خرید داشته است و بقیه تیم ها هیچ خریدی نداشتند .من
معتقدم که یونایتد شرایط خوبی دارد و ما هیچ مشکلی در تیم نداریم و به
مرور زمان بهتر می شویم و شرایط جدیدی به دست می آوریم .ما در فینال
جــام اتحادیه قرار داریم و در یورولیگ و جام حذفی نیز می توانیم قهرمان
شویم و این بهترین راه برای غنی کردن تاریخ باشگاه بزرگ منچستریونایتد
است .نمی خواهیم این فرصت را برای کسب قهرمانی از دست بدهیم .برای
قهرمانــی در لیگ برتر باید به ما زمان بدهند تــا در این صورت بتوانیم به
قهرمانی در لیگ هم برسیم.

ونگر :از قهرمانی در لیگ
برتر ناامید نمی شویم

شکست كليولند در NBA

صبح دیروز در ليگ  ،NBAپنج بازي انجام
شــد كه در مهمترين اين بازي ها كليولند

كاواليرز شكست خورد و بوستون سلتيكس
به پیروزي رسيد.
به نقــل از  ،Foxsportsدر مهمترين بازي
بامداد امروز اوکالهاما سيتي تاندر با نتيجه
ي  ١١٨بر  ١٠٩كليولند كاواليرز را شكست
داد.
در اين بازي راسل وست بروك با كسب ٣٩
امتياز و انجام  ١٢ريباند و  ١١پاس منجر به
گل تريپل دابل كرد.
در آن سوي ميدان كايري ايروينگ با كسب
 ٢٨امتياز بيشترين امتياز آوري را داشت اما
در نهايت با تالش هاي او كليولند نتوانست
حریف خود را شكست دهد.
در بازي مهم ديگر بوســتون سلتيكس كه

در رده ي دوم كنفرانس شــرق قرار دارد،
با نتيجه ي  ١٢٠بر ١١١پورتلند تريل بليزرز
را شكست داد.
در اين بازي ابتدا پورتلند  ١٧امتياز پيشي
گرفت اما سلتيكس دوباره بازي را در دست
گرفت.
ايسايا توماس با كسب  ٣٤امتياز بيشترين
امتياز آوري را براي سلتيكس داشت .
نتايج ديگر بازي هاي بامداد امروز:
هيوستون راكتس  - ١٠٧شارلوت هورنتس
٩٥
فيالدلفيا سوني سيكســرز  - ١١٢اورالندو
مجيك ١١١
داالس موريكس  - ١١٢يوتا جاز ١٠٥

سرمربی آرسنال هنوز امیدوار است تیمش بتواند به چلسی در صدر جدول
لیگ برتر برسد.
به نقل از گاردین ،آرسنال در چند هفته اخیر با افت فاحشی روبرو شده و دو
شکســت پی در پی برابر واتفورد در خانه و چلسی در استمفوردبریج باعث
شده است تا فاصله این تیم با صدر جدول افزایش یابد .با این حال سرمربی
فرانسوی هنوز از قهرمانی تیمش در رقابت های این فصل ناامید نشده است.
این در حالی است که توپچی های لندن  12امتیاز با صدر جدول فاصله دارند.
آرسن ونگر درباره شــرایط تیمش قبل از بازیهای هفته جدیدی لیگ برتر
گفت :وقتی یک جنگجو هستید باید رقابت کنید و دست از تالش برندارید.
این همان کاری است که باید انجام دهیم .االن در دو حیطه باید بجنگیم .اول
اینکه بــا وجود اختالف با صدر جدول تالش خواهیم کرد تا بتوانیم قهرمان
لیگ برتر شــویم و در ادامه تالش می کنیم تا سهمیه لیگ قهرمانان را به
دست بیاوریم .نباید تسلیم شویم.

