دوشنبه  20ثور 1395

3

May 09 ,2016

اعتراض ها علیه مسدود شدن گذرگاه مرزی برنر به روی مهاجرین

داعش مسئولیت حمله
مرگبار به هشت پولیس
مصری را پذیرفت

بار دیگر نیروهای امنیتی در مصر مورد حمله مســلحانه
قرار گرفتند .هشت پولیس هنگام گشت شبانه در نزدیکی
قاهره به ضرب گلوله کشته شدند .گروه تروریستی داعش
مسئولیت این حمله خونین را بر عهده گرفت.
در نخستین ســاعت روز یکشنبه دستکم هشت پولیس
هنگام گشت شبانه در حاشیه پایتخت مصر به ضرب گلوله
کشته شــدند .وزارت داخله مصر اعالم کرد که چهار نفر
با ســاح تمامخودکار به یک بس پولیس حمله کردهاند.
ماموران پولیس قرار بوده در نخستین ساعات روز یکشنبه
به منظور تامین امنیت در محله حلوان واقع در جنوب شهر
قاهره به گشت شبانه بپردازند.
چهار عامل سوء قصد از درون موتر خود خارج شده ،موتر
پولیــس را متوقف کرده و بر آن آتش گشــودند .ماموران
پولیس با لباس شخصی گشت میزدهاند .داعش روز یکشنبه
مســئولیت این حمله خونین را بر عهــده گرفت .از زمان
سرنگونی محمد مرســی ،رئیس جمهور اسالمگرای مصر،
در ســال  ۲۰۱۳نیروهای امنیتی این کشور بارها هدف سوء
قصد قرار گرفتهاند .در سالهای اخیر صدها مامور پولیس
در مصر کشته شــدهاند .در بسیاری از موارد ،بخصوص در
مورد سوءقصدهایی که در صحرای سینا به وقوع میپیوندد،
گروههای محلی وابسته به داعش مسئولیت کشتن ماموران
پولیس را بر عهده گرفتهاند( .دویچه وله)

وزیر داخله ایران سوءقصد
به میرمحمود موسوی را
«اتفاقی روزانه» خواند

در پی حمله ســه مهاجم به میرمحمود موســوی ،برادر
میرحسین موســوی ،وزیر داخله این سوءقصد را از «نوع
زورگیری» خواند .میرمحمود موسوی در این حمله با ضربات
چاقو از ناحیه سر و گردن به شدت مجروح شده است.
بنا به گزارش ســایت «کلمه» ،میرمحمود موســوی ،برادر
میرحسین موسوی شنبه شب از ســوی افراد ناشناس با
سالح سرد مورد حمله قرار گرفته است .بنا به این گزارش،
این ســومین باری است که میرمحمود موسوی مورد حمله
«افرادی با لباس شــخصی» قرار میگیرد .در حمله اخیر او
از ناحیه گردن آســیبهای جدی دیده است .بنا به گزارش
سایت «عصر ایران» عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر داخله
در روز  ۱۹ثور در حاشــیه همایش فرماندهان انتظامی در
واکنش به حمله به برادر میرحســین موسوی گفت« :بنده
هم این موضوع را در فضای مجازی شنیدهام که از فرمانده
نیروی انتظامی پرسوجو کــردم ،گفتند که قبال موردی از
سوءقصد به این فرد گزارش نشده است ».وزیر داخله افزود:
«اینطور اتفاقات به طور روزانه برای افراد مختلف رخ داده
میشود .طبق برآوردهای اولیه این موضوع از نوع زورگیری
بوده و قصد خاصی پشــت آن نبوده اما دستور پیگیری و
برخورد با عامالن داده شــده است ».سایت کلمه به نقل از
شاهدان عینی مینویســد که یکی از مهاجمان به هیاهو و
فحاشی پرداخته ،دومی از جلو به موسوی حمله کرده و نفر
سوم با چاقو از پشت به گردن او ضربه وارد کرده است .گفته
میشود موســوی با دفاع از خود در آخرین لحظات مانع از
آن میشود که «ضربهای کاری» به وارد شود(.دویچه وله)

در اعتراض ها علیه مسدود شــدن گذرگاه مرزی ب ِرنر
به روی مهاجرین ،برخورد های خشــونت آمیز رخ داد.
پولیس ایتالیا علیه تظاهرکنندگان که ســنگ و وسایل
آتش بازی پرتاپ می کردند ،از گاز اشک آور کار گرفت.
براســاس اظهارات ادارات دولتــی در زدو خورد ها در
گذرگاه مرزی ایتالیا با اتریــش ،دو پولیس زخمی و ده
تظاهرکننده دستگیر شدند.
پولیس اتریش گفت که در این سومین تظاهرات در یک
ماه ،بیش از  600تظاهرکننده شرکت داشتند.
گفته شده است که مظاهره کنندگان بیشتر به گروه های
چپی تعلق داشته اند .آنها خواهان «از میان بردن مرزها»
شدند و تالش می کردند از ایتالیا جانب اتریش برسند.
در پایان اپریل حکومــت اتریش اعالم کرد که برای
مسدود کردن گذرگاه مرزی «برنر» آمادگی می گیرد
تا با یک «وضعیت خطیر» توسط موج آمدن مهاجرین
مواجه نگردد.

کوریایشمالی :فقط در
صورت تهدید از سالح اتمی
استفاده میکنیم

به گزارش رسانههای کوریایشمالی ،کیم
جونگ اون ،رهبر این کشور گفته از سالح
هستهای اســتفاده نخواهد کرد مگر در
صورتی که استقالل کشورش تهدید شود.
این سخنان در جریان کنگره «کم سابقه»
حزب کارگران کوریایشمالی عنوان شده
اســت.همچنین گزارش شده کیم جونگ
اون در جریان ایــن اجالس گفته درصدد
عادی ســازی رابطه با کشورهایی است
که پیشتر بــا پیونگیانگ روابط تیرهای
داشتند .رسانهها همچنین به نقل از رهبر
کوریایشــمالی گزارش کردهاند که او بر
گفتگوهای بیشتر با کوریایجنوبی تاکید
کرده و گفته باید با مذاکرات بیشــتر به
درک و تفاهم بیشــتری با سئول رسید.
در همین حــال ،به نقل از رســانههای
این کشــور ،کیم جونگ اون تاکید کرده
«کشورش باید به مفاد ان.پی.تی( .پیمان
منع گسترش سالحهای اتمی) پایبند باشد
و در جهت عاری کردن جهان از سالحهای

هســتهای حرکت کند ».حزب کارگران
کوریایشمالی که حاکمیت در این کشور
را در دست دارد ،بعد از حدود  ۳۶سال ،در
چند روز گذشته اجالس ملی خود را برگزار
کرده است .خبرگزاری کی.سی.ان.ای .در
پیونگیانگ ،روز یکشــنبه به نقل از کیم
جونگ اون گزارش کرد« :کوریایشمالی
به عنوان یک قــدرت اتمی متعهد ،هرگز
از سالح هستهای اســتفاده نخواهد کرد
مگر زمانی که اســتقاللش توســط یک
تهاجم اتمی تهدید شود ».او تاکید کرده
دولتش به دنبال «گسترش و عادی سازی
روابط با کشــورهایی است که حاکمیت و
اســتقالل حزب کارگران این کشور را به
رسمیت بشناسند؛ حتی اگر در گذشته سر
مخاصمه (با پیونگیانگ) داشتهاند».
هزاران نماینده این حزب در میان تدابیر
شدید امنیتی به پیونگ یانگ رفتهاند تا
در مورد آینده این حزب و انتخاب روسای
جدید آن رایزنی کنند( .بی بی سی)

ضربه راست سنگین آلوارز،
امیر خان را به کف رینگ چسباند

امیر خان ،بوکسور  ۲۹ساله بریتانیایی ،در مقابل سائول
آلوارز ،حریف مکزیکی خود شکست خورد.
آلوارز  ۲۵ساله در راند ششم با ضربه بسیار بسیار سنگین
راســت به طرف چپ صورت امیر خان او را به کف رینگ
چسباند.
این مسابقه در الس و گاس انجام شد و آلوارز مکزیکی از
کمربند قهرمانی خود دفاع میکرد.
خان برای دیدار با آلوارز دو کالس وزنی باالتر رفته بود و
دسته وزنی خود را از سبک وزن (حدود  ۶۴کیلو) به میان
وزن (حدود  ۷۲کیلو) تغییر داده بود.
مسابقه برای وزن حدود  ۷۰کیلوگرم ترتیب داده شده بود
که حدود  ۲کیلوگرم کمتر از وزن معمول میان وزن است.
اما آلوارز به هنگام ورود به رینگ حدود  ۸۰کیلوگرم وزن
داشت و جثهاش در مقایسه با خان کامال بزرگتر بود.

ولفگانگ زوبوتکا وزیر داخله این کشور گفت که اتریش
می خواهد «ســتگاه ها برای یک حصار ایجاد کند» ،اما
این حصار را در قدم اول «مونتــاژ» نمی کند ،تا به این
وســیله نباید «تصویری از منزوی کردن» به وجود آید.
اما باید آمادگــی گرفت که در صورت ضرورت ،عبور گاه
مرزی مسدود شود ،افزون برآن در این جا یک مرکز برای
راجستر کردن ایجاد می شود.
از طریق گذر گاه مرزی برنــر روزانه  2500موتر الری و
حدود  15هزار موتر های خورد عبور می کنند .ژان کلود
یونکر رئیس کمیســیون اتحادیه اروپا به اتریش در برابر
مسدود کردن این مرز هشدار داد.
یونکر گفت که گذرگاه مــرزی «ب ِرنر» از هر نقطه نظری
یک راه ارتباطی مهم میان شــمال و جنوب اروپا است و
«هرچیزی که در برابر «ب ِرنر» ســد ایجاد می کند ،فقط
پیامد های ســنگین اقتصادی ندارد» ،بلکه باید از وقوع
«یک فاجعه سیاسی» آن نیز جلوگیری شود( .دویچه وله)

مبارزه در ســالن  ۲۰هزار نفری «تــی  -موبایل» صورت
گرفت و سالن تقریبا پر از هواداران آلوارز بود.
در  ۴راند اول ،خان نمایش خوبی داشت و با سرعت باالی
خود به نوعی بر مسابقه مسلط بود .در راند پنجم به نظر
میرســید که آلوارز به خود مســلطتر شده و در نهایت
ضربه ناگهانی بســیار سنگین راستش در راند ششم ،کار
را برای بوکسور بریتانیایی ،تمام کرد.
با این پیروزی آلوارز تاکنون  ۴۷پیروزی در رینگ داشته
که  ۳۳تای آنها با ناک اوت بوده اســت .او یک تساوی و
یک شکست در کارنامه خود دارد.
شکست آلوارز در ســال  ۲۰۱۳و از سوی فلوید میوودر
بود.
خان از  ۳۵مسابقه خود  ۴شکست را متحمل شده که سه
تا آنها با ناک اوت بوده است( .بی بی سی)

برگزاری انتخابات
شاروال ها در لبنان

مردم لبنان برای اولین در شــش سال گذشته برای
شرکت در انتخابات شاروال ها ازجمله در شهر بیروت
روز یکشنبه  ۸می به پای صندوقهای رای رفتند.
حوزههای رای گیری از صبح دیــروز در بیروت و دو
والیت در منطقه بقاع در اولین مرحله از این انتخابات
باز شده است .قرار است انتخابات شاروال ها تا  ۲۹ماه
می در پنج والیت دیگر برگزار شــود .به گفته وزارت
داخله لبنان رایگیری بدون بــروز حادثه در جریان
اســت .این اولین بار از ســال  ۲۰۱۰میالدی است که
انتخابات شاروال ها در کشوری برگزار میشود که طی
دو سال گذشــته فاقد رئیس جمهور است .در بیروت
حدود  ۴۷۰هزار نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت
نام کردهاند ،این در حالی اســت که گفته شده شمار
افراد واجد شرایط بیش از این میزان است( .بی بی سی)

ارتش ترکیه :دستکم
 ۵۰پیکارجوی داعش در
شمال سوریه کشته شدند

ارتش ترکیه از کشــته شدن دستکم  ۵۰پیکارجوی
گروه موســوم به دولت اســامی (داعش) در شمال
سوریه خبر داده است .براساس این گزارش توپخانه
ارتش ترکیه سه موشکانداز داعش و چندین خودرو
وابسته به این گروه را در جریان عملیاتی نابود کرده
است .هواپیماهای شناســایی بدون سرنشین ترکیه
محل اســتقرار این تجهیزات داعش را پیش از حمله
شناسایی کردند .ارتش ترکیه گفته است که این اقدام
به تالفی حمالت موشکی داعش در طول مرز مشترک
سوریه و ترکیه انجام شده است.
به گفته ارتش ترکیه بیش از  ۲۰نفر در جریان حمالت
موشــکی داعش از مناطق تحت کنترل این گروه در
سال جاری کشته شدهاند( .بی بی سی)

توخل :نه در دفاع خوب
بودیم نه در حمله

سرمربی دورتموند از عملکرد شاگردانش در دیدار برابر
فرانکفورت راضی نیست و به انتقاد از انها پرداخت.
به نقل از اســکای اســپورتس ،نوار پیروزیهای پیاپی
دورتموند قطع شــد .این تیم در هفته سی و سوم رقابت
های بوندسلیگا در خانه فرانکفورت به میدان رفت و در
میــان ناباوری با یک گل تن به شکســت داد .البته این
بازی تاثیری در جایــگاه دورتموند در جدول رده بندی
نداشــت و در همان رده دوم باقی بماند .توماس توخل
از شکست تیمش در این دیدار ناراحت است با این حال
تاکید کرد که شــاگردانش عملکرد خوبی از خود نشان
ندادند .او در نشست خبری بعد از بازی گفت :باید اعتراف
کرد که عملکرد خوبی از خود نشان ندادیم .برای کسب
پیروزی و سه امتیاز به میدان رفته بودیم اما متاسفانه تن
به شکست دادیم و این ناراحت کننده است .تیم حریف
اجازه فضاسازیی را به ما نداد و در کارهای دفاعی بسیار
منظم و حساب شده بازی کرد .نه در کارهای دفاعی خوب
بودیم و در حمله و طبیعی اســت که در چنین شرایطی
هم شایسته پیروزی نیســتیم .او ادامه داد :پیر امریک
اوبامیانگ می توانست در این دیدار گلزنی کند .او چند
موقعیت خوب داشــت .فرانکفورت بعد از گلی که به ثمر
رساند به کارهای دفاعی روی آورد .ما توپ و میدان را در
اختیار داشتیم و به راحتی می توانستیم بازی را به تساوی
کشانیم اما از فرصت های خود به خوبی استفاده نکردیم و
باید این شکست را پذیرفت.

انتقاد سریعترین مرد دنیا از
سرمربی منچستریونایتد

پورتلند و تورنتو بردند اما همچنان
عقب هستند

در ادامه رقابت های پلی آف  ،NBAصبح دیروز دو بازی
انجام شد که در آنها تورنتو و پورتلند به پیروزی رسیدند
اما در مجموع از حریف عقب هستند.
به نقل از  ،ESPNدر ادامه رقابت های پلی آف کنفرانس
شــرق ،تورنتو رپترز با نتیجه  ٩٥بــر  ٩١میامی هیت را
شکســت داد .در این بازی کایل الری با کسب  ٣٣امتیاز
بیشــترین امتیاز آوری را برای رپترز داشت .این سومین
بازی رپترز و میامی در دور یــک چهارم نهایی بود و در

حال حاضر رپترز دو بر یک از میامی پیشی گرفته است.
در تنها بازی کنفرانــس غرب نیز پورتلند تریل بلیزرز با
نتیجه  ١٢٠بر  ١٠٨گلدن استیت وریرز را شکست داد .در
این بازی دامیان لیالرد با کســب  ٤٠امتیاز برای پورتلند
درخشــید تا این تیم حریف سرسخت خود را شکست
دهد .این ســومین بازی این دو تیم در دور یک چهارم
نهایی بود و با وجود برد پورتلند ،همچنان گلدن استیت
دو بر یک بر این تیم برتری دارد.

دونــده جامائیکایــی و قهرمان المپیک از ســرمربی
منچستریونایتد انتقاد کرد .به نقل از آس ،یوسین بولت
که طرفدار منچســتریونایتد است از سرمربی و عملکرد
این تیم انتقاد کرد و گفت :فصل پر فراز و نشــیبی بود.
منظورم این نیست که از آن خوشحالم .فکر میکنم خیلی
از بازیکنان دوســت ندارند برای لوئیس فان خال بازی
کنند .دارنده  6مدال طالی المپیک در ادامه اظهار کرد:
فان خال سبکی را دوســت دارد که آن مناسب یونایتد
نیست .در تیم ما حمله اولویت دارد اما او ترجیح میدهد
توپ عبور کند .منظورم این نیســت که سرمربی خوبی
نیست بلکه معتقدم شخص مناسبی برای هدایت یوناتید
نیست .بولت  29ســاله افزود :یورگن کلوپ ،سرمربی
لیورپول را ترجیح میدهم .زمان سر الکس فرگوسن تیم
تهاجمی داشــتیم .کلوپ هم فوتبال تهاجمی را دوست
دارد .منچســتریونایتد که به فینال جام حذفی انگلیس
رسیده است ،با یک گل نورویچ را شکست داد .اکنون آنها
برای کسب سهمیه در لیگ قهرمانان اروپا تالش میکنند.

ریوالدو :به خاطر حفظ جان
خود به المپیک ریو نروید

بازیکن پیشین تیم ملی برازیل از مردم جهان خواست به
خاطر حفظ جانشان به المپیک ریو  2016نروند .به نقل
از آس ،ریوالدو برازیلی از مردم خواست به خاطر به خطر
افتادن جانشــان به بازهای المپیک ریو نروند .بازیکن
پیشین بارسلونا از طریق اینستاگرم خود عکس دختر
جوان برازیلی که شنبه کشــته شده بود را به اشتراک
گذاشت و نوشت :امروز در ریودوژانیرو چند مجرم این
دختر  17ساله را به قتل رساندند .این موضوع هر لحظه
در برازیل بدتر می شود .به تمام کسانی که می خواهند
به برازیل سفر کنند یا برای بازی های ریو به این کشور
بیایند توصیه می کنم در کشــور خود بمانند .در برازیل
زندگی شما به خطر می افتد.

تغییرات گسترده در ترکیب
دولت عربستان سعودی

به دستور ملک سلمان ،پادشاه عربستان
تغییرات بیسابقهای در ترکیب کابینه و
حوزههــای کاری وزارتخانههای این
کشور صورت گرفته است .یکی از این
تغییرات مهم کنار گذاشــتن النعیمی،
وزیر نفت پس از  ۲۰سال خدمت در این
سمت است.
بنا به حکم ســلطنتی ملک سلمان نه
تنها وزیر نفت ،بلکه ترکیب وزارتخانه
نیز تغییر یافته است .وزارتخانه جدید
با نام وزارت انــرژی ،صنعت و معادن و
منابع زیرزمینی از این پس سیاســت
نفتی در این کشور را نیز تعیین میکند.
تصدی ایــن وزارتخانه جدید به خالد
الفالح ،وزیر پیشــین بهداشت سپرده
شده است.
الفالح پیش از تصدی وزارت بهداشت،
مدیر عامل شرکت دولتی نفت «آرامکو»
بود .این سمت هم اکنون در اختیار امین
ناصر اســت.بنا به گزارش خبرگزاری
آلمان ،شــرکت آرامکو که مسئولیت

بخش پتروشــیمی عربستان را نیز بر
عهده دارد ،نقشــی مهــم در اقتصاد
عربستان ایفا میکند .شمار کارکنان
این شرکت  ۶۰هزار نفر است.
شــرکت آرامکــو یک هشــتم نفت
صادراتی جهــان را تولید میکند .به
گفتــه مقامات ســعودی ،بخشهایی
از این شــرکت قرار اســت به بخش
خصوصی واگذار شود.
تغییــرات جدید محدود بــه وزارت
نفت نبوده و شــامل برکناری وزیران
آب و بــرق ،حمل ونقــل ،بازرگانی،
امور اجتماعی ،بهداشــت و حج نیز
از ســمتهای خود بوده اســت .این
تغییرات در راســتای تحقق برنامهای
است که به «چشمانداز  »۲۰۳۰معروف
شده است.
بر اساس این برنامه ،رهبران عربستان
قصد دارند که توسعه اقتصادی کشور
را بدون وابســتگی بــه نفت متحقق
کنند( .دویچه وله)

قهرمانی خورخه لورنسو در مسابقات
گرندپری موتوجیپی
خورخه لورنســو ،موتورسوار اســپانیایی توانست در
مسابقات گرندپری موتوجیپی لومان قهرمان شد.
به نقل از مارکا ،خورخه لورنسو از تیم یاماها در مسابقات
گرندپری موتوجیپی در لومان قهرمان شد.
والنتینو روســی ،همتیمی او تنها توانست در دور سوم
خوب عمل کند .خورخه لورنسو  0.441ثانیه سریعتر از

حریف اسپانیایی خود مارک مارکس حرکت کرد .مارکس
در تیم هوندا مســابقه میدهد .روسی که در مسابقات
قبلی در اسپانیا اول شده بود.
بعد از چهار مسابقه مارکز در حال حاضر با  17امتیاز باالتر
از لورنسو قرار دارد و روسی با هفت امتیاز کمتر بعد از این
دو نفر قرار دارد.

رافائل نادال :برخیها با من مشکل
شخصی دارند

تنیسور اسپانیایی معتقد است افرادی که او را متهم به
دوپینگ میکنند ،با او مشکل شخصی دارند.
بــه نقل از مــارکا ،رافائل نادال چنــدی پیش از وزیر
ورزش سابق فرانســه که او را به دوپینگ متهم کرده
بود ،شــکایت کرد .او در مصاحبهای با الموندو از خود و
دیگر تنیس بازان حرفــهای دفاع کرد .رافائل نادال در
مصاحبه خود گفت :کامــا مطمئنم که تمامی حریفانم
پاک هستند .هیچ شکی در این باره ندارم .اول از برنامه
ضد دوپینگ مطمئن هستم و دوم این که به مردم اعتماد
دارم مگر این که خالفش ثابت شود.
نادال که تاکنون  14بار قهرمان مســابقات گرند اسلم
شده اســت ،در ادامه اظهار کرد :افرادی که او را متهم
به دوپینگ کردند از زندگی خود راضی نیستند و سبک
بازی کردن او را دوست ندارند.
او در این باره افزود :آنها این کار را میکنند زیرا مشکل
شــخصی دارندو از خودشان راضی نیســتند .از نظر

تکنیکی شــاید آنها از نوع جنگیدن من برای هر امتیاز
و سبک بازیام خوششــان نمیآید .از این چیزها در کار
حرفهام زیاد دیدم .نادال که امسال قصد دارد به قهرمانی
دهم خود در مسابقات اپن فرانسه دست یابد اعالم کرد
که هرگز از مواد نیروزا استفاده نکرده و هیچ وقت تست
دوپینگ مثبت نداشــته اســت .نادال اعالم کرد که در
حال پیش بردن پرونده شــکایتش از وزیر ورزش سابق
فرانسه اســت .او در این باره گفت :وقتی چنین اتفاقاتی
تکرار میشود و شخصی که در مقام باالیی است میگوید
و مردم را به فکر فرو میبرد ،مساله جدی میشود .چنین
شخصی بدون داشــتن اطالعات نظر اشتباه داده است.
زمانی میرسد که من باید این اتفاق را متوقف کنم و برای
چیزی که هســتم و برای زندگیام بجنگم .مثبت شدن
تست دوپینگ در دنیای تنیس اتفاق نادری است .با این
حال اخیرا تست دوپینگ ماریا شاراپووا یکی از ستارگان
دنیای تنیس مثبت شد.

