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نگرانیها نسبت به تخریب
سد موصل افزایش یافته است

نگرانی ها درباره ایمنی ســد موصل ،بزرگترین سد عراق،
افزایش یافته است .این سد که در مسیر رود دجله ساخته
شده و در سال  ۱۹۸۴افتتاح شــد ،در حال حاضر با خطر
تخریب روبرو اســت .وزارت خارجه آمریکا هشــدار داده
تخریب این ســد باعث جاری شدن ســیل در شهرهای
تکریت ،ســامرا ،موصل و حتی بغداد خواهد شد و صدها
نفر را بیخانمــان خواهد کرد .یکی از مقامات عراقی گفته
است که فرسایش پایههای سد موصل در زیر آب و همچنین
فرسایش شــدید در محل ورودیهای جریان آب ،این سد
را با خطر تخریب روبرو کرده است .کمبود بودجه و رقابت
بین دولت بغداد و دولت اقلیم کردســتان تعمیر این سد را
با مشکالتی مواجه کرده اســت .کمبود نیروی انسانی هم
از جمله دالیل دیگر در عملی نشــدن تعمیرات سد موصل
اعالم شده است .گفته شده نیمی از کارگران پس از آن که
پنج ماه دستمزدی به آنها پرداخت نشد ،کار تعمیرات سد
را رها کردند .ســد موصل در دوران حکومت صدام حسین
ساخته شد( .بی بی سی)

داعش مسئولیت انفجار بمب
در قاهره را به عهده گرفت

گروه موسوم به دولت اســامی (داعش) مسئولیت انفجار
بمب در روز پنجشــنبه در قاهره ،پایتخت مصر را به عهده
گرفته است .روز پنجشنبه  ۲۱جنوری انفجار بمبی در یک
آپارتمان در قاهره به کشته شدن  ۹نفر منجر شد .گزارش
ها از کشته شدن شش مامور پولیس از جمله رئیس پولیس
جیزه در این انفجار حکایت داشت .این آپارتمان در خیابانی
که به اهرام ثالثه منتهی می شد ،واقع بود .این انفجار زمانی رخ
داد که نیروهای امنیتی به خانهای که تصور میشد مورد استفاده
نیروهای اخوان المسلمین باشد ،یورش بردند( .بی بی سی)

ترکیه خواهان پول بیشتر
برای مهاجران است

در بحــران مهاجران ،از دیدگاه ترکیــه اتحادیه اروپا باید
کمک های مالی بیشــتری را به مقایسه آنچه تا حال وعده
داده است ،در نظر داشته باشد .قرار است کابینه ترکیه به
برلین برای یک نشست مشورتی حکومتی بیاید.
احمد داوود اوغلو نخســت وزیر ترکیــه بالفاصله قبل از
اولین نشست مشــورتی بین حکومات آلمان و ترکیه در
برلین پایتخت آلمان به خبرگــزاری آلمانی (دی .پی .ای).
گفته است که «ما برای بدست آوردن پول از اتحادیه اروپا
التماس نمی کنیم ».او در ادامه گفته است که «اما اگر یک
تعهد جدی برای تقسیم فشــار از ناحیه بحران مهاجران
وجود داشــته باشد ،پس ما باید طی نشستی در مورد تمام
جزئیات بحران با هم مشورت کنیم .سه میلیارد یورو تنها
برای نشان دادن اراده سیاسی برای تقسیم فشار است».
ترکیه مهم ترین کشــور ترانزیتی بــرای پناهجویان به
خصوص مهاجران ســوریه اســت که می خواهند به اروپا
بیایند .اتحادیه اروپا وعده داده اســت که برای ترکیه سه
میلیارد یورو می پردازد تا مصرف این مهاجران کند و مانع
ورود آنها به اتحادیه اروپا گردد .در عوض ،ترکیه می خواهد
از مرزها بهتر حفاظت کند و مبــارزه علیه قاچاقچیان را
تقویت بخشد .هدف جلوگیری از سفر پناهجویان به اروپا
است .پرداخت پول وعده داده شده از اروپا اما هنوز جریان
پیدا نکرده است( .دویچه وله)

تونس مقررات منع رفت و آمد اعالم کرد

در سراســر تونس مقررات منع رفت و آمد
اعالم شده است.
وزارت داخله تونس اعالم کرده اســت که به
خاطر «تهدید علیه اموال خصوصی و عمومی»
از ساعت  ۸شب تا  ۵صبح مقررات رفت و آمد
برقرار میشــود .گفته شده که نقض مقررات
منع رفت و آمد ممکن اســت «خطراتی» به
دنبال داشته باشد.
تصمیم دولت تونس واکنشی به اعتراضهای
چند روز اخیر به بیکاری و مشکالت اقتصادی
بوده است .پنج ســال پیش بروز اعتراضات
مشــابهی در تونس سرآغاز انقالبهای «بهار
عربی» شد .اعتراضات این هفته از تجمعهایی
در شــهر قصرین برای اعتــراض به بیکاری
آغاز شد .روز یکشــنبه یکی از معترضان در

شهر قصرین کشته شــد که این اتفاق خشم
معترضــان را برانگیخت و آنهــا در روزهای
گذشــته در مواردی با ماموران پولیس درگیر
شدهاند .روز چهارشنبه یک مامور پولیس در
این درگیریها کشته شد .اعتراضات از شهر
قصرین به دیگر شهرهای تونس کشیده شده
است .یکی از شــعارهای اصلی معترضان در
روزهای اخیر «کار ،کرامت ،آزادی» بوده است
و برخی این اعتراضات را به اعتراضات سرآغاز
انقالب تونس تشبیه کردهاند .در دسمبر ۲۰۱۱
محمــد بوعزیزی ،جوان دســتفروش ،خود
را در اعتراض به توقیف وســایلش توســط
ماموران شــهرداری به آتش کشــید .اقدام
محمد بوعزیزی به ســرعت جرقه اعتراضاتی
سراسری را در تونس زد( .بی بی سی)

وعده اوباما به مرکل برای
مدیریت بحران پناهجویان
باراک اوبامــا به آنگال مــرکل وعده داد
که کشــورش برای حل بحران پناهجویان
«کمکهای قابــل مالحظهای» بــه اروپا
خواهد کرد .اوباما امیدوار است در سپتمبر
کنفرانســی برای حل بحران سوریه برگزار
کند .بــاراک اوبامــا ،رئیسجمهور ایاالت
متحده آمریــکا ،در گفتوگویی تلفونی با
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ،وعده داد که
آمریکا در حل بحران پناهجویان به اروپا و
بهویژه آلمان کمک خواهد کرد.
دو رهبــر روز پنجشــنبه ( ۲۱جنوری) با
یکدیگر گفتوگوی تلفونی داشتند .اشتفان
زایبرت ،ســخنگوی صدراعظــم آلمان ،با
اعــام این خبر گفت که مــرکل در تماس
تلفونی با اوباما دربــارهی برنامههای خود
برای برگزاری کنفرانسی جهت جمعآوری
کمکهــای مالی الزم برای رســیدگی به

پناهجویان ،صحبــت کرد .مرکل قصد دارد
در  ۴فبروری کنفرانسی را جهت جمعآوری
کمکهــای مالی الزم برای رســیدگی به
وضعیت ســوریهای پناهجو در شهر لندن
برگزار کند.
زایبرت در بیانیهای که از سوی دفتر آنگال
مرکل منتشــر شده اســت ،تاکید کرد«:
رئیسجمهور آمریکا قول مســاعد داد که
برای رســیدگی به بحران پناهجویان کمک
قابل مالحظهو چشمگیری کند».
در این بیانیه آمده است که رهبران آلمان
و آمریکا بار دیگر تاکیــد کردند که برای
حل بحران ســوریه ،راهی جز «شیوههای
سیاسی» کارساز نیست و «تالشی جدی و
استوار» برای حل بحران سوریه و آسیبی
که به دیگر کشــورهای منطقه زده ،الزم
است( .دویچه وله)

سیصدمین پیروزی فدرر در
رقابتهای گرنداسلم
راجر فدرر در رقابتهای تنیس اوپن اســترالیا به
پیروزی رسید.
به نقل از یورو اســپرت ،راجر فدرر صبح روز جمعه
توانست در دور سوم مسابقات تنیس اوپن استرالیا
حریف خود دیمیترف گریگور از بلغاریا را شکســت
دهد و به دور چهارم این رقابتها راه یابد.
فدرر توانست در چهار ســت با نتیجه ی  ٣بر یک
گریگور را از پیش رو بردارد.
نتایج چهار ســت این مسابقه به ترتیب ،٦-٣ ،٤-٦
 ١-٦و  ٤-٦بود .بدین ترتیب فدرر در دور چهارم با
دیوید گوفین از آلمان رو به رو می شود.
این ســیصدمین پیــروزی فــدرر در رقابتهای
گرنداسلم بود.

کارلوس سفیر رئال مادرید در آسیا شد

روبرتو کارلوس به عنوان ســفیر رئال مادرید در توسعه
فوتبال در قاره آسیا انتخاب شــد تا یکی دیگر از رئالی
های قدیمی نیز به این تیم بازگردد .به نقل از بلیچر ،در
حالی که روبرتو کارلوس چندی پیش ابراز تمایل کرده بود
تا به رئال مادرید بازگردد و در این تیم به فعالیت بپردازد،
این باشگاه روبرتو کارلوس را به عنوان سفیر فوتبال خود
در آسیا انتخاب کرد.
کارلوس که بین ســال های  2001تا  2006در کنار زیدان
در برنابئو بازی کرد ،تردیدی ندارد که هم تیمی سابقش
می تواند کهکشانی ها را به روزهای خوب شان برگرداند

اما ازهواداران خواست تا به او فرصت بدهند تا تیم مورد
نظرش را بسازد . او درباره این موضوع گفت :من مطمئنم
که زیدان با رئال به جام خوهد رسید .در اللیگا آنها خیلی
خوب کارکردند.
در اروپا هم واقعا خوب بازی می کنند .تاکنون پنج سال
در ترکیب روسیه و هند مربیگری کردم .باید بیشتر از این
یاد بگیرم و باید گام بــه گام به جلو پیش رفت.او درباره
ل مادرید گفت :او
زین الدین زیدان  ،ســرمربی جدید رئا 
سرمربی مناسبی برای رئال به شمار میرود .رابطهاش با
بازیکنان خوب است.

سانتوس :پرتگال مدعی قهرمانی در یورو است

ســرمربی پرتگال می گوید تیمش شــانس زیادی برای
موفقیت در یورو  2016دارد.
به نقل از رکورد ،پرتگال در سال  2004در خانه تا یک قدمی
قهرمانی اروپا پیش رفت ولی شکست برابر یونان باعث شد
تا این تیم با رونالدو نتواند قهرمانی را تجربه کند .آنها بعد
از  3دوره پیاپی که از طریق پلی اف راهی یورو می شدند
این بار با صعود از گروه خود مسافر فرانسه شدند .فرناندو
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ســانتوس درباره
شــانس پرتگال
بــرای قهرمانی در
یورو گفت :پرتگال
شانس خوبی برای
قهرمانــی در یورو
دارد و می دانم که
مردم پرتگال از من
توقع دارند تیمشان
را در مراحل پایانی
ببینند .خوشبختانه
در شــرایط خوبی
قــرار داریم و بعد
از جام جهانی سیر
صعودی را در پیش
گرفتیم و اکنون با
یک برنامه ریزی خوب قبل از شروع رقابت ها می توانیم
به نتیجه خوب در یورو فکر کنیم .سرمربی پرتگال ادامه
داد :در طــول یک تورنمت و قبل از آن اتفاقاتی می افتد
که تاثیر زیادی روی نتیجه یک تیم دارد و به همین خاطر
نمی توان قطعی درباره یک موضوع صحبت کرد ولی آنچه
برای من اهمیت دارد این است که مردم در طول برگزاری
یورو  2016یک پرتگال متفاوت را خواهند دید.

بیش از  20مهاجر در
دریای اژه غرق شدند

تراژیدی جان باختن مهاجران در مســیر بحری میان
ترکیــه و یونان ادامه دارد .در تــازه ترین موارد غرق
شــدن قایقهای مهاجران در دریای اژه بیش از  20تن
جان داده اند و ده ها تن دیگر ناپدید اند.

صبح روز جمعه یک قایق حامــل مهاجران در دریای
اژه در نزدیکی جزیره فارماکونیسی واژگون شد .گارد
ساحلی یونان هفت جسد از سرنشینان این کشتی را از
آب پیدا کرده است که شش تن آنها کودک بوده اند.
مقامهای گارد ساحلی یونان خبر داده اند که  41تن از
سرنشینان این قایق نجات داده شده اند و چندین نفر
دیگر هنوز ناپدید اند.
در فاصلــه چند مایل دریایی از محــل این حادثه در
نزدیکی جزیره کالولیمنوس یک قایق دیگر مهاجران
غرق شــد .تلویزیون دولتی به نقل از گارد ســاحلی
گزارش داده اســت که  14تن از سرنشینان این قایق
غرق شده اند.
از این حادثــه  26تن نجات یافته اند .شــمار دقیق
سرنشــینان این قایق معلوم نیست ،اما نجات یافتگان
گفته اند که سرنشــینان این قایــق بین  70تا  100تن
بودند .در عملیات جســتجو و نجات این مهاجران سه
هلیکوپتر ،چندین کشتی ماهیگیران ،قایقهای گزمه
گارد ســاحلی و همچنین مسئوالن آژانس محافظت از
مرزهای اروپا موسوم به «فرانتکس» شرکت دارند.
با وجود سرمای هوا و سختتر شدن شرایط پناهندگی
در کشورهای اروپا ،هزاران مهاجر در مسیر راه هستند.
کشورهای اروپایی بر ترکیه فشار وارد میکنند تا مانع
سفر این مهاجران شود( .دویچه وله)

نیمار :خوشبختانه
هنوز زندهام!

ستاره برازیلی آبی اناریها از پیروزی و عملکرد تیمش
در دیدار برابر بیلبائو راضی است .او به خطاهای زیادی
که بازیکنان حریف روی او مرتکب شدند واکنش نشان
داد .به نقل از الموندو ،در شــبی که بارســلونا مسی و
سوآرس ،دو ستاره بزرگ خود را در اختیار نداشت نیمار
نقش ناجی را بازی کرد و با بــازی خوبی که به نمایش
گذاشــت زمینه را برای پیروزی آبــی اناریها در جام
حذفی اســپانیا فراهم کرد تا جایی که شاگردان لوئیس
انریکه موفق شدند که با نتیجه دو بر یک در خانه بیلبائو
به پیروزی برســند تا کاری راحت در دیدار برگشــت
پیشرو داشته باشــند .بازیکنان بیلبائو در این دیدار
بارها روی نیمار ،ســتاره برازیلی بارسلونا مرتکب خطا
شــدند و او این گونه واکنش نشان داد :بله.بسیار اذیت
شدم ،اما خوشــبختانه هنوز زندهام! بعضی از خطاهای
روی من عمدی بود اما بعضی هم طبیعی بود و نمیتوان
جلوی آنها را گرفت .درباره داوری هم باید بگویم که چیز
خاصی وجود نداشت.

ویکتور والدس از
منچستریونایتد جدا شد

دروازهبان اسپانیایی سابق بارســلونا بعد از پشت سر
گذاشــتن دورهای سخت و درگیری با لوئیس فان خال از
این تیم جدا شد .به نقل از بلیچر ،ویکتور والدس دروازهبان
اسپانیایی که به منچستریونایتد پیوسته بود ،در این تیم
با فان خال به مشــکل خورد .این مربی هالندی به والدس
گفتــه بود که باید در تیم زیر  21ســالهها به میدان برود
که البته با مخالفت این دروازهبان روبرو شــد و سپس فان
خال هم به دلیل ســرباز زدن این دروازهبان از دستورش،
او را از حضور در تیم اصلــی منع کرد و اجازه خروج او را
هم از تیم نداد .باالخره این دروازهبان با گرفتن مجوز خود
از منچســتریونایتد از جمع این تیم جدا شد تا کابوسش
با فان خال را به فراموشی بســپارد .البته والدس بعد از
جدایی از منچستریونایتد با انتشار بیانیهای از حمایتهای
هواداران منچســتر از خود تشکر کرد .در این بیانیه آمده
است :حمایتهایی که در این ماههای سخت از من به عمل
آوردید را هرگز فراموش نخواهم کرد .به زودی میبینمتان.
منچستریونایتد در حال حاضر در رده پنجم لیگ برتر قرار
دارد و تالش میکند سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کند.

انتقاد وزیر مالیه آلمان
از سیاست اتریش
در قبال مهاجران

بحران پناهجویان در اروپا شــدیدتر
می شود .تصمیم اتریش که می خواهد
سرحد نهایی را برای پذیرش پناهجویان
تعیین مــی کند ،مورد انتقاد شــدید
ولفگنگ شویبله وزیر مالیه آلمان قرار
گرفته است.
ولفگنگ شــویبله ،وزیر مالیه آلمان از
عدم هماهنگی در تصمیم گیری اتریش
در قبال تعیین حد نهایی برای پذیرش
پناهجویان شــکایت کرده است .او به
صفحه انترنتی آلمانی «اشپیگل آنالین»
گفته است« :زمانی که من شنیده ام که
این تصمیم در همــکاری نزدیک با ما
صورت نگرفته است ،من باید یک نفس
عمیق می کشیدم».
شــویبله تاکید کرده اســت که انگال
مرکل ،صدراعظم آلمان همچنین در ماه
های اخیر در قبال مسئله پناهجویان به
هماهنگی نزدیک با اتریش سعی کرده
بود .شــویبله که یکی از اعضای حزب
دموکرات مسیحی آلمان و یکی از بزرگ

ساالن کابینه این کشور است ،از عدم
همکاری دیگر کشورهای اتحادیه اروپا
در بحــران پناهجویان نیز انتقاد کرده
است .او گفته است که برخالف بحران
یورو« ،فکر می کنم بخشی از شرکای
ما در اتحادیه اروپا در مشکلی که فع ً
ال
از ناحیه بحــران پناهندگان اتحادیه
اروپا با آن روبرو اســت ،تحت فشار
قرار ندارند ».او در ادامه گفته است که
«من فکر می کنم این اشتباه است ،اما
واقعیت فع ً
ال چنین است».
وزیر مالیه آلمان همزمان از شکســت
یک راه حــل اروپایی در سیاســت
پناهندگان هشدار داده است .شویبله
در گفتگویــی که در حاشــیه مجمع
اقتصادی جهــان در داووس صورت
گرفته اســت ،گفت که «اگر سیستم
شینگن از بین برده شود ،اروپا به طور
چشــمگیری با خطر روبرو می گردد
 هم از لحاظ سیاســی و هم از لحاظاقتصادی»( .دویچه وله)

راهیابی جوکوویچ به دور چهارم
تنیس اوپن استرالیا
نــواک جوکوویچ مرد شــماره یک تنیس
جهان ،توانست با شکست دادن آندریاس
سپی به دور چهارم مسابقات اوپن استرالیا
راه پیدا کند.
به نقل از یورو اسپورت ،نواک جوکوویچ با
نتیجه ی ســه بر صفر آندریاس سپی را در
دور سوم مسابقات اوپن استرالیا شکست
داد.
این بازی در سه ســت با نتایج ،٥-٧ ،١-٦
 ٦-٧به پایان رسید.
بدین ترتیب جوکوویــچ در دور چهارم با
ژیل سیمون فرانسوی رو به رو می شود.

تکسیرا مدنظر لیورپول قرار گرفت
باشگاه لیورپول نیز به جمع مشــتریان آلکس تکسیرا
اضافه شده است.
به نقل از گاردین ،آلکس تکسیرا با گلهای خود در شاختار
خود را به عنوان مهاجمی خطرناک نشان داده است و به
همین خاطر نیز تیم های زیادی خواهان به خدمت گرفتن
او هســتند .در حالی که گفته می شد چلسی مقصد این
بازیکن است ولی لیورپول نیزبه دنبال او است.
مقامات باشــگاه لیورپول که از عملکــرد بنتکه راضی

نیستند ،امیدوار هستند تا تکسیرا برازیلی را از شاختار
خریداری کنند تا بتوانند مشــکل گلزنی خود را در بین
مهاجمان برطرف کنند.
زمان زیادی تا پایان نقل و انتقاالت زمستانی باقی نمانده
اســت و به نظر میرسد تکســیرا در تابستان راهی تیم
جدیدی شــود و او این فصل را در شاختار به پایان ببرد.
این بازیکن خود ابراز امیدواری کرده بود در لیگ برتر به
میدان برود.

محکوم شدن ماسکرانو به یک سال زندان

احتمال پیوستن لواندوفسکی
به رئال قوت گرفت

قیصر فوتبال آلمان از احتمال جدایی روبرت لواندوفسکی
از بایرن مونیخ و پیوستن او به رئال مادرید سخن گفت.
به نقل از یورو اســپورت ،خبرهای زیادی درباره جدایی
روبرت لواندوفســکی از بایرن مونیخ به گوش میرسد.
این بازیکن بهترین فصل حضورش در بایرن را پشــت
ســر میگذارد و جدایی پپ گواردیــوال از یک طرف و
عالقه این باشگاه آلمانی به جذب ایگواین از طرف دیگر
باعث شده تا احتمال جدایی این بازیکن لهستانی بسیار
زیاد باشــد .رئال مادرید با هدایــت زین الدین زیدان
جدیترین مشــتری لواندوفسکی است و از طرف دیگر
هم این بازیکن دوست دارد که پیراهن کهکشانیها را بر
تن کند .فرانس بکن باوئر ،قیصر فوتبال آلمان و رئیس
افتخاری باشگاه بایرن براین باور است که لواندوفسکی
احتمال دارد که به رئال مادرید برود .او گفت :روبرت در
بین هواداران بایرن محبوب است .او عشق خود را به این
تیم ثابت کرده اســت و هواداران هم دوست دارند که او
در تیم بماند ،اما رئال مادرید عالقه زیادی به جذب این
بازیکن دارد و چه بسا او به این تیم برود.

مدافع بارسلونا به دلیل فرار مالیاتی در کشور اسپانیا به
یک ســال زندان محکوم شده است و در صورتی که این
رای دادگاه در دادگاه تجدیدنظر تایید شــود او باید یک
سال را در زندان سپری کند.
به نقل از مارکا ،خاویر ماســکرانو از پرداخت مالیاتش در
اسپانیا سرباز زده بود و به همین دلیل به یک سال حبس
تعلیقی محکوم شــد .طبق قوانین اسپانیا مجازات زندان
کمتر از دو سال اجرایی تلقی نمی شود.
او که پیش از این به این جرم طی سال های  ۲۰۱۱و ۲۰۱۲
اعتراف کرده بود و مجبور به پرداخت  ۱.۵میلیون یورو از
اموال و جریمه  ۲۰۰هزار یورویی شــده بود به رای نهایی
دادگاه اعتراض خواهد کرد .احتمــاال رقم  21هزار یورو

جریمه نقدی جایگزین یک سال زندان ماسکرانو میشود.
همچنین از سوی دیگر شنیده می شود که ماسکرانو حق
پخش تصویرش را به یک کمپانــی در مادیرای پرتگال
ســپرده تا از پرداخت مالیات حق پخش خود در سالهای
 2012و  2013فــرار کند.این توافق در واقع ماه دســمبر
سال گذشته میالدی حاصل شــده بود و روز پنجشنبه
طی نشستی  ۱۰دقیقه ای با قاضی رسیدگی کننده به این
پرونده در بارسلون رسمی شد .ماسکرانو پیش از این به
دلیل پنهان کردن درآمد حاصل از حق انتشــار تصاویر
شخصی طی سالهای  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۳که به نوعی با یک فرار
مالیاتی یک و نیم میلیون یورویی همراه بوده از ســوی
سارنوالی بارسلون مجرم شناخته شده بود.

