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نخستوزیر جدید ترکیه وزیران کابینه خود را معرفی کرد
بینالی یلدیریم ،رئیس حزب عدالت و توســعه ،حزب
حاکم ترکیــه ،وزیران کابینه خــود را اعالم کرد .اکثر
وزیران دولت ســابق که به اردوغــان وفادار بودند ،در
پســتهای خود باقی ماندهاند .از  ۲۶عضو کابینه تنها
یک زن عهدهدار وزارت است.
بینالی یلدیریم ،وزیر راه و ترابری دولت احمد داووداوغلو
روز یکشنبه به ریاست حزب عدالت و توسعه برگزیده
شد .یک روز بعد رجب طیب اردوغان او را مامور تشکیل
کابینه کرد و بینالی یلدیریم روز سهشــنبه کابینه ۲۶
نفره خود را در آنکارا معرفی کرد.
رســانههای ترکیه نوشــتهاند دیداری بین اردوغان و
یلدیریم پشت درهای بســته انجام شد که دو ساعت
بهطول انجامید .احتماال فهرســت کابینه در این دیدار

حزب راست افراطی
در انتخابات اتریش
شکست خورد

‹الکســاندر ون در بلــن› رئیس جمهور
منتخب اتریش پس از پیروزی قول داده
اســت برای ترمیم شــکاف هایی که در
جریان این انتخابــات در جامعه اتریش
عیان شــده تالش کند .نوربرت هوفر از
حزب راست افراطی ‹آزادی› که خیلی ها
در اروپا نگران پیروزی او بودند شکست را
پذیرفته است .آقای ون در بلن که هوادار
اتحادیه اروپا و مورد حمایت حزب ســبز
است آقای هوفر را با اختالف بسیار اندک
 ۳۱هزار رای از میان  ۴میلیون  ۶۴۰هزار
رای ریخته شــده به صندوق ها شکست
داد .آقای هوفر در این انتخابات با شــعار
مخالفت با اتحادیــه اروپا و ضدمهاجرت
مبارزه می کرد .او شکســت را غم انگیز
توصیف کرد .وزارت داخله اعالم کرد که
آقای ون در بلن با  ۲میلیون و  ۲۵۴هزار و
 ۴۸۴رای در مقابل  ۲میلیون و  ۲۲۳هزار
و  ۴۵۸رای یعنی با اختالف شــش دهم
درصد برنده شده است .هرچند که آقای

ون در بلن ۷۲ ،ساله ،رسما مستقل است
اما برای یک دهه رهبر سبزهای اتریش
بود و بعضی از سیاستمداران احزاب سبز
اروپا از او به عنوان اولین رئیس جمهور
سبز جهان ستایش کردند.
او پس از پیــروزی گفت درک می کند
که بسیاری از اتریشی ها نظرات دیگری
دارند و بعضی خیلی عصبانی هستند اما
افزود :مردم می توانند متفاوت باشند و
باز به هم احترام بگذارند.
حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه
در اشاره به فاصله خیلی نزدیک حزب
راست افراطی آزادی اتریش به پیروزی
در انتخابات گفت :این عملکرد تاریخی
مســلما پیشدرآمــدی بــر موفقیت
های آینــده برای همــه جنبش های
میهنپرستانه در اتریش و سراسر جهان
است .اما شکست آقای هوفر باعث شده
خیلی از سیاســتمداران اروپایی نفس
راحتی بکشند( .بی بی سی)

احمد جنتی رئیس
پنجمین دوره مجلس
خبرگان ایران شد

احمد جنتی ،دبیرکل شــورای نگهبان ایران توانست
بر رقبای خود غلبه کند و با  ۵۱رای ریاســت مجلس
خبــرگان را برعهــده گیرد .پنجمیــن دوره مجلس
خبرگان روز سهشــنبه با پیام علــی خامنهای ،رهبر
جمهوری اسالمی کار خود را آغاز کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا احمد جنتی با کسب ۵۱
رای به عنوان رئیس پنجمیــن دوره مجلس خبرگان
برگزیده شد .دو نامزد دیگر این مقام ابراهیم امینی و
محمود هاشمی شاهرودی بودند که به ترتیب  ۲۱و ۱۳
رای کسب کردند.
محمدعلی موحدی کرمانی به عنوان نایب رئیس اول
و محمود هاشمی شاهرودی نیز به عنوان نایب رئیس
دوم مجلس خبرگان در دوره پنجم انتخاب شدند.
احمــد جنتی به عنــوان یکــی از نامزدهای اصلی
اصولگرایــان در انتخابات ماه حــوت  ۱۳۹۴از حوزه
انتخابیه تهران به مقام هفدهــم (از هجده نماینده)
دست یافته بود .به گفته ناظران سیاسی آرای محدود
چهرههای اصلی اصولگرایان در انتخابات اخیر بسیار
معنادار بود.
پنجمین دوره مجلس خبرگان با پیام علی خامنهای،
رهبر جمهوری اسالمی در روز سهشنبه گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری ایســنا پیام خامنهای از سوی
محمد محمدی گلپایگانی ،رئیس دفتر رهبر ایران در
مجلس خبرگان قرائت شد.
خامنــهای ضمن تبریک بــه نماینــدگان منتخب،
مسئولیت آنان را در قبال وظایف پیشرو یادآور شده
اســت .در پیام خامنهای آمده است« :مسئولیت این
مجلس حراســت دقیق و همهجانبه از هویت اسالمی
و انقالبی نظام حاکم بر کشــور و هدایت دستگاههای
درهمتنیــدهی این نظام به ســمت هدفهای واال و
عالیقدر آن است .ادای این مسئولیت سنگین نیازمند
صالحیتهایی است که در قانون اساسی به آن اشاره
شده است( ».دویچه وله)

رونالدو :مصدومیتم جدی نیست
فینال را می بریم

کریســتیانو رونالدو به ارزیابی شرایط خود و تیمش قبل
از دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا پرداخت و عنوان کرد
مصدومیتش جدی نیست.
به نقــل از گلوبوی برازیل ،مهاجم رئــال مادرید پس از
آسیب دیدگی در جلســه تمرینی رئال مادرید در حالی
که عصبانی بود ،تمرین تیمش را ترک کرد .با این حال او
خیلی سریع به این موضوع واکنش نشان داد و نگرانی را
از هواداران رئال دور کرد.
او درباره این موضوع گفت :مصدومیت من جزئی است و
یکی دو روز دیگر به شــرایط خوب خودم باز می گردم و
شــرایط خوبی برای همراهی رئال در دیدار نهایی خواهم
داشــت .در حال حاضر تالش می کنم سخت تمرین کنم

تا خودم را برای دیــدار نهایی لیگ قهرمانان آماده کنم.
امسال فصل پرفشاری داشتم و دقایق زیادی در ترکیب
تیم به میدان رفتم و طبیعی اســت کــه در اواخر فصل
مشــکالت عضالنی به وجود بیاید ولی مشــکل من حاد
نیســت .رونالدو ادامه داد :شکست در دیدار نهایی لیگ
قهرمانان برای هر کدام از دو تیــم ناکامی خواهد بود و
رئال تمام تالش خود را به کار خواهد بســت تا به برتری
در این بازی برسد .این بازی مرگ و زندگی برای ما است
و باید به برتری برسیم .بازی خیلی مهمی در پیش داریم.
بهترین راه در حال حاضر حفظ تمرکز و انجام تمرین است
تا به بهترین شکل بتوانم برای این بازی آماده شویم و به
موفقیت برسیم.

پارلمان آلمان با تصویب
قطعنامهای کشتار ارامنه را
نسل کشی خواهد خواند

قرار است به تاریخ دوم ماه جون پارلمان
فدرال آلمان با تصویب قطعنامه ای جنایت
 100ســال قبل امپراتــوری عثمانی علیه
ارامنه را نســل کشــی خوانده و محکوم
نماید .حکومت اردوغــان از این تصمیم
پارلمان آلمان به شدت خشمگین می باشد.
باوجود واکنش های شدید از جانب ترکیه،
پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ) در نظر
دارد تا قتل عام یا نســل کشی ارامنه را
ضمن قطعنامه ای محکوم نماید.
برای نخستین بار احزاب اتحادی سوسیال
مســیحی و دموکرات مســیحی ،حزب
سوسیال دموکرات و حزب سبز های آلمان
می خواهند ضمن یک اعالمیه مشــترک
رسم ًا جنایات امپراتوری عثمانی در سال
 1915علیه ارامنه را نسل کشی یا قتل عام
بخوانند.
تا اکنون فقط سال گذشته در مراسم یادبود
از این فاجعــه تاریخی در این رابطه بحث
شد و نوربرت المرت رئیس پارلمان آلمان

توافق سیتی با دورتموند
برای جذب گوندوغان

منچسترســیتی در آســتانه به خدمت گرفتن ایلکای
گوندوغان از بوروسیا دورتموند با مبلغ  19میلیون پوند
است.
به نقل از دیلی میل ،ایلــکای گوندوغان هافبک ترک
تبار آلمانی که سابقه زیادی در مصدومیت دارد در این
تابستان از دورتموند جدا میشود و مقصد بعدی او لیگ
برتر و منچسترسیتی خواهد بود .در این بین دو باشگاه
ســیتی و دورتموند برای انتقال گوندوغان با مبلغ 19
میلیون پوند توافق کردهاند .گوندوگان  ۲۵ساله تا سال
 ۲۰۱۷با زردپوشان وستفالن قرارداد داشت.
باشگاه منچسترسیتی همچنین پل پوگبا را زیر نظر دارد
تا در صورت امکان او را در این تابستان به ترکیب خود
اضافه کند ،هرچند انتظار میرود که تیم سرشناس شهر
تورین برای فروش وی به آبیهای شهر منچستر رقمی
در حدود  ۷۵میلیون پوند طلب خواهد کرد.
منچسترسیتی چشم به جذب ایسکو ،هافبک بازیساز
رئالمادرید دوخته اســت .مانوئل پیگرینی ،سرمربی
فعلی منچسترسیتی پیش از این قصد به خدمت گرفتن
او را از ماالگا داشت ،هر چند در نهایت رقابت برای جذب
این هافبک اسپانیایی را به رئالمادرید واگذار کرد.

آنچلوتی :رئال مادرید بازهم
اتلتیکو را شکست میدهد

نمایندگان کوریا و چین به جمع  8تیم برتر
آسیا راه یافتند

چونبوک موتورز کوریا و شــانگهای  SIPGچین به به
مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا راه یافتند.
در چارچوب مرحله یک هشــتم نهایی رقابتهای لیگ
قهرمانان آســیا دیروز ابتدا دو تیــم چونبوک موتورز
کوریای جنوبی و ملبورن ویکتوری اســترالیا به مصاف
یکدیگر رفتنــد که این دیدار در پایان با برتری  2بر یک
نماینده کوریا به پایان رسید.
بازی رفت دو تیم با تســاوی یک بر یک به پایان رسیده
بود و به این ترتیب چونبوک موتورز اولین تیمی بود که به

جمع  8تیم برتر آسیا راه یافت.
اما در دومین بازی شانگهای  SIPGچین و اف سی توکیو
جاپان بــه مصاف یکدیگر رفتنــد و نماینده چین با گل
دقیقه  90سی وو موفق شد با حساب یک بر صفر نماینده
جاپان را شکست دهد .بازی رفت دو تیم در ژاپن با برتری
 2بر یک اف ســی توکیو به پایان رسید اما در نهایت این
تیم چینی بود که به دلیل گل زده در خانه حریف و البته
به لطف گل دقیقه  90مهاجمش از حذف شدن فرار کرد و
به جمع  8تیم برتر آسیا راه یافت.

نهایی شده است .در کابینه جدید تعداد زیادی از وزیران
دولت احمد داووداوغلو در پستهای خود باقی ماندهاند.
اما برخی جابجا شده و ولکان بوزکر وزیر اتحادیه اروپا
در دولت قبلی جای خود را به عمر چلیک داده اســت.
چلیک قبال سخنگوی حزب عدالت و توسعه بود.
از  ۲۶عضو کابینه تنها یک زن عهدهدار وزارت اســت.
فاطمه بتول ســایان کایا وزیر خانواده و سیاســتهای
اجتماعی تعیین شــده اســت .در دولت قبلی دو زن
عهــدهدار وزارت بودنــد .در کابنیه جدیــد ،مولود
چاووشاوغلو همانند ســابق ،وزیر امور خارجه است و
بکیر بوزداغ ،مســئولیت وزارت عدلیه را بر عهده دارد.
برات آلبایراق ،داماد اردوغان نیز همچنان در پست خود
به عنوان وزیر انرژی باقی مانده است( .دویچه وله)

ل مادرید میتواند
سرمربی بایرن مونیخ معتقد است رئا 
دوباره اتلتیکومادریــد را در فینال لیگ قهرمانان اروپا
شکست دهد.
توگو با ســایت گل
به نقل از آس ،کارلو آنچلوتی در گف 
ل مادرید ،بارسلونا ،اتلتیکومادرید ،دیگو پابلو
درباره رئا 
سیمئونه صحبت کرد.
مادرید و اتلتیکو شنبه هشــتم جوزا فینال این فصل
لیگ قهرمانان اروپا را برگزار میکنند .سرمربی پیشین
مادرید در این باره گفت :پیشبینی فینال خیلی سخت
است .درست اســت که دو سال پیش فینال مشابهی را
برابر این تیم تجربه کردیم و قهرمان شــدیم .مادرید
میتواند دوباره اتلتیکو را شکست بدهد اما کسب این
پیروزی آسان نخواهد بود.
آنچلوتی درباره قهرمانی دو سال پیش در لیسبون گفت:
فکر میکنم بازیکنان باور داشتند میتوانند بازی را به
تساوی برسانند .خیلی سخت است که بازیکنان از روی
نیمکت چیزی بگویید .آنها خیلی خوب عمل کردند.
زیدان برای نخستین بار مربیگری در یک تیم بزرگ را
تجربه میکند .آنچلوتی که این موضوع را در فینال لیگ
قهرمانان اروپا تاثیر گذار نمی داند ،در این زمینه اظهار
کرد :زیدان فوقالعاده عملکرد فوقالعادهای داشــت و
توانست ایدههایش را عملی کند .رابطه خیلی خوبی با
بازیکنانش دارد .او در دیدار نهایی حضور داشــته است
و می داند بازیکنان چه لحظاتی را تجربه خواهند کرد.
زیدان به همه آنها اعتماد دارد.
او در ادامــه افــزود :اگر مادرید قهرمان شــود فصل
فوقالعادهای را همچون سویا ،بارسلونا و اتلتیکو پشت
سر خواهد گذاشت .اگر این اتفاق نیفتد نباید گفت فصل
بدی بوده اســت .نیم فصل دوم برای مادرید فوقالعاده
بود .سرمربی بایرن مونیخ درباره اتلتیکو نیز عنوان کرد:
برخی از بازیکنان این تیم تغییر پیدا کردند .با این حال
به برتری خود در اروپا ادامه دادند .عملکرد سرمربی این
تیم فوقالعاد ه بود .با حضور بازیکنانی همچون سائول و
آنخل کورئا باعث تهاجمی تر شدن تیم شد اما سرمربی
توانایی این کــه از بازیکنی همچون آنتوان گریزمان در
کارهای دفاعی استفاده کند را دارد.

و همچنان یوآخیــم گاوک رئیس جمهور
این کشــور این رویداد را برای اولین بار
نسل کشی خواندند که این اظهارات آنان با
اعتراض های شدید مقام های انقره مواجه
گردید .همچنان چندین اقدام آلمان برای
به رسمیت شناختن مشترک این فاجعه از
جانب ترکیه با بن بست مواجه گردید.
با وجود آن ،فرانک والتر اشتاینمایر وزیر
امور خارجه آلمــان در این زمینه متردد
است که آیا این جهت گیری پارلمان فدرال
آلمان بر سر استفاده از اصطالح قتل عام در
این زمینه برای رسیدگی و حل این معضل
و نیز آشتی مؤثر خواهد بود .این در حالی
است که برای بهبود مناسبات با ترکیه و نیز
جلوگیری از اخــال در مذاکرات اتحادیه
اروپا بر ســر تنظیم بحران پناهجویان با
ترکیه و حکومت اردوغان ،طرح پیشنهادی
حزب سبزهای آلمان مبنی بر به رسمیت
شــناختن قتل عام ارامنه در ماه فبروری
سال روان به تعویق افتاد(.دویچه وله)

چندین هلیکوپتر و موتر
نظامی روسیه در سوریه
در نتیجه حمله داعش
منهدم شدند

تعدادی هلیکوپتر و موترهای نظامی روســیه در سوریه
ســوخته و از میان رفته اســت .تصاویر ماهوارهای که در
اختیار بیبیسی قرار گرفته نشان میدهد که هفته گذشته،
چهار هلیکوپتر و بیست الری نظامی روسی در داخل یک
پایگاه هوایی متعلق به این کشــور واقع در مناطق مرکزی
سوریه به طور کامل سوخته و از بین رفتهاند.
این پایگاه هوایی که به تی ٤٠-شــهرت دارد ،در مسافت
حدود  ٦٠کیلومتری پالمیرا واقع است و مورد استفاده هم
نیروهای روسی و هم نیروهای دولتی سوریه بوده است .در
اثر این آتش سوزی ،یک واحد کامل هلیکوپترهای رزمی
به طور کامل منهدم شده است.
شــرکت آمریکایی اســتراتفور ،که در زمینــه گردآوری
اطالعات فعالیت دارد ،با انتشار این عکسها گفته است که
احتمال میرود شبهنظامیان گروه موسوم به دولت اسالمی
 داعش  -مسئول انهدام این تجهیزات باشند.به گفته این شرکت ،ظاهرا این پایگاه هدف پرتاب موشک
یا آر پی جی توسط داعش قرار گرفت و احتمال دارد اصابت
موشکها به مخزن سوخت پایگاه باعث وقوع آتش سوزی
گسترده شده باشد.
در خبری که در خبرگزاری رسمی داعش منتشر شده ،این
گروه مستقیما مســئولیت انهدام هلیکوپترها و موترهای
روسی را برعهده نگرفته و تنها گفته است که این تجهیزات
سوخته اســت .در زمان وقوع حادثه در هفته گذشته ،این
خبرگزاری پیشتر تصویری از یکی از شبهنظامیان داعش را
در حال شلیک آر پی جی به سوی این پایگاه منتشر کرده
ت اند که ممکن است که در این
بود .بعضی کارشناسان گف 
پایگاه به دالیلی آتشسوزی روی داده و باعث انفجار مخزن
سوخت شده باشد( .بی بی سی)

فرمانده ارشد سپاه محمد
در کشمیر کشته شد

پولیس در کشــمیر تحت کنترل هند میگوید یک فرمانده
ارشد گروه پیکارجوی سپاه محمد در درگیری با نیروهای
امنیتی کشته شده است.
این فرمانده گروه اسالمگرای جیش محمد در درگیریهای
دوشنبه شب با نیروهای امنیتی کشته شده است.
نیروهای امنیتی کشمیر تحت کنترل هند زمانی که مطلع
شدند این فرمانده ارشــد پیکارجو و یک عضو دیگر این
گروه در سرینگر در ایالت جامو و کشمیر هند حضور دارند،
وارد عمل شــدند .کشته شــدن این فرمانده ارشد جیش
محمد هنوز از سوی منابع مستقل تائید نشده است.
گروه پیکارجوی جیش محمد ،در پاکستان مستقر است و
دولت هند این گروه اســامگرا را مسئول چندین عملیات
مرگبار از جمله حمله به پایگاه نیروی هوایی هند در اوائل
سال جاری میالدی میداند که منجر به مرگ  ۷سرباز شد.
کشــمیر بین هند و پاکستان تقسیم شــده و عاملی در
خصومت بین این دو قدرت منطقهای بوده است.
از زمان استقالل هند و پاکستان در سال  ،۱۹۴۷تا کنون سه
جنگ تمام عیار بین این دو کشور روی داده که دو مورد آن
بر سر کشمیر بوده است( .بی بی سی)

ناکامی جوکوویچ در رولند گاروس

تنیسور صربستانی با وجود کسب پیروزی های متعدد
در رولند گاروس موفق به فتح این جام نشده است.
به نقل از آس ،نواک جوکوویچ در میان  10تنسیور برتری
که بیشــترین پیروزی را در بازیهای رولند گاروس به
دســت آوردند قرار دارد اما او در این میان تنها کسی
است که موفق به قهرمانی در این رقابت ها نشده است.
مرد شــماره یک جهان تاکنون  48پیروزی در بازیها
پاریس کسب کرده است .تنیسور صربستانی در سالهای
 2012و  2015به دیدار نهایی رسید اما در نخستین فینال
مغلوب رافائل نادال شد و سه سال بعد برابر استنیسالو
واورینکا شکست خورد.
رافائل نادال پادشــاه رقابتهای رولند گاروس اســت.
تنیسور اســپانیایی تاکنون  10بار قهرمان این تورنمنت
شده و به  70پیروزی دست یافته است .او تنها دو بار در

این رقابت ها مغلوب حریفان خود شد.
پس از او راجر فدرر قرار دارد .تنیســور سوییســی 65
پیروزی را در این بازیها به ثبت رســاند و یک قهرمانی
در سال  2009به دســت آورد .گیرمو ویالس ارجنتینی
در پیروزی ها در جایگاه سوم است .او  58بازی را با برد
پشت سر گذاشــت و یک بار در سال  1977قهرمان شد.
آندره آغاسی با  51پیروزی در سال  1999به مقام نخست
رسید .همچنین نیکوال پیترانجلی ایتالیایی  50برد را به
ثبت رساند و در سال های  1959و  60جام فیلیپ کارتیه
را باالی ســر برد .جوکوویچ با  48پیروزی باالتر از متس
ویالندر که سه قهرمانی در این رقابت ها به دست آورده
است قرار دارد .همچنین یارسالو دروبنی که دو بار فاتح
بازی های پاریس شده است با  46پیروزی پایین تر از مرد
شماره یک تنیس جهان است.

کانتونا :مورینیو نه ،گواردیوال تنها مربیای
است که منچستر را تغییر میدهد

اریک کانتونا در سالروز تولدش و اعالم حضور مورینیو
در منچستریونایتد عنوان کرد این مربی را دوست دارد
ولی او جــزو خانواده بزرگ یونایتد نیســت .به نقل از
گاردین ،اریک کانتونا روز سه شنبه وارد  50سالگی شد
و به همین خاطر مصاحبهای درباره شرایط تیم سابق خود
منچستریونایتد انجام داده است .کانتونا درباره حضور
مورینیو در این تیم گفت :من مورینیو را دوست دارم اما
از نظر سبک بازی فکر نمیکنم مناسب منچستریونایتد
باشد .شخصیت مورینیو را دوست دارم .او بسیار باهوش
اســت ،از بازیکنانش میخواهد با  ۱۰۰درصد توان بازی

کنند و جام هم میبرد .ولی سبک بازی تیمهای او طوری
است که فکر نمیکنم با شرایط منچستریونایتد یکسان
باشد .او در ادامه گفت :من دوست داشتم گواردیوال را در
تیم ببینم .او به منچستر آمد ولی به تیم اشتباهی رفت .او
تنها مربی است که قابلیت تغییر یونایتد را به خوبی دارد و
به همین خاطر نظر من برای یونایتد گواردیوال بود .سیتی
گواردیوال را به خدمت گرفته است و اگز سران یونایتد از
من میخواستند تا هدایت یونایتد را بر عهده بگیرم قبول
می کردم چرا که من میتوانــم کاری کنم تیمم فوتبال
زیبایی به نمایش بگذارد و سیتی را به چالش بکشد.

