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نخستوزیر اسپانیا دعوت
پادشاه برای تشکیل
دولت جدید را رد کرد

ماریانو راخوی ،نخستوزیر اسپانیا دعوت پادشاه این کشور
برای تشکیل دولت جدید را رد کرده است.
آقای راخوی که رهبر حزب مردم است که در انتخابات اخیر
اسپانیا ،بیشترین کرسی را در مجلس به خود اختصاص داد
اما نتوانست صاحب اکثریت شود.
فیلیپ ،پادشاه اسپانیا از آقای راخوی خواسته بود تا دولت
جدیدی را تشــکیل دهد .آقای راخوی گفته است که او از
پشتیبانی کافی در مجلس برای به دست آوردن رای اعتماد
برخوردار نیســت .برای اولین بار از چهل سال پیش به این
سو و از زمان برگشــتن دموکراسی به اسپانیا ،پادشاه این
کشور برای پایان دادن به بحران سیاسی ،نشستی با حضور
رهبران احزاب سیاسی برگزار کرد.
با رد دعوت پادشاه اســپانیا از سوی آقای راخوی ،انتظار
میرود پدرو ســانچز ،رهبر حزب سوسیالیســت مامور
تشکیل دولت شود( .بی بی سی)

انتقاد مقام کانادایی از
فعالیت دانشگاههای کانادا
در عربستان

رئیس حکومــت والیت انتاریو کانادا از دو دانشــگاه این
منطقه به علت ارایه خدمات آموزشــی تنها به مردان در
شعبات خود در عربستان سعودی انتقاد کرده است.
برخی از دانشگاههای کانادایی در عربستان شعبه دارند اما
برابر با مقررات اســامی این کشور تنها از مردان ثبت نام
میکننــد .کاتلین وین ،رئیس حکومت انتاریو روز جمعه با
انتقاد از دانشگاه های نیاگارا و آلگونکویین گفته این مراکز
آموزش عالی که ساالنه میلیون ها دالر از محل کمک های
والیتی دریافت میکنند نباید در عربســتان ســعودی که
بــه زنها اجازه تحصیالت عالی برابــر و در کنار مردان را
نمیدهد ،شعبه افتتاح میکردند.خانم وین همچنین گفته
مراتب اعتراض خود را به وزیر آموزش عالی والیت انتاریو
و مسئوالن این دو دانشگاه اعالم کرده و از آنها خواسته به
این موضوع رسیدگی کنند چرا که به نظر او «این وضعیت
باید تغییر کند ».همزمان بــا انتقادهای صریح خانم وین،
کانتیننتال دانشگاه کانادا اعالم کرده فعالیتهای خود در
عربستان سعودی را متوقف خواهد کرد( .بی بی سی)

جو بایدن از وضعیت آزادی بیان
در ترکیه به شدت انتقاد کرد

بحرین و چند کشور دیگر از حق رای در سازمان ملل محروم شدند
ملل است و قرار است ماه آینده ریاست دوره
ای آن را برعهده داشته باشد.
پرداخت نکردن حق عضویت ســاالنه بر رای
کشوری که عضو شورای امنیت سازمان ملل
است ،تاثیری ندارد.
اما قرار گرفتن نام هر کشور در این فهرست
بر وجهه آن در سازمان ملل تاثیر گذار است.
وزارت خارجه ونزوئــا تاکنون در این مورد
اظهارنظری نکرده است.
سازمان ملل به پنج کشوری که درگیر جنگ
های داخلی و یا فقر شــدید باشند علیرغم
پرداخت نکردن حق عضویت اجازه می دهد
که در مجمع عمومی رای بدهند.
گینه بیســائو ،یمن و ســومالیا از جمله این
کشورها هستند( .بی بی سی)

بان کی مون ،دبیر کل ســازمان ملل متحد،
به مجمع عمومی این سازمان اطالع داده که
پانزده کشــور به دلیل پرداخت نکردن حق
عضویت ساالنه خود نمی توانند به عنوان یکی
از اعضا در این مجمع رای بدهند.
از جمله این کشــورها میتــوان به بحرین،
ونزوئال ،لیبیا و مالی اشاره کرد.
ســخنگوی مجمع عمومی سازمان ملل گفته
اســت که ایران هم که یکی از این کشورها
بوده شنبه گذشــته ۱۶ ،جنوری ،در پی رفع
تحریم ها حق عضویت ساالنه خود را پرداخت
کرده است.
ونزوئال ،از تولید کنندگان عمده نفت ،در حالی
این حق عضویت ساالنه را پرداخت نکرده که
در حال حاضر از اعضای شورای امنیت سازمان

اتریش یونان را به اخراج
از شنگن تهدید کرد
اتریش برای پذیرش آوارگان سقف تعیین
کرده و اتحادیه اروپا در فکر تمدید کنترل
مرزهای درونی حوزه شــنگن است .اتریش
همچنین یونان را به کنترل ناکافی مرزهای
اتحادیــه اروپا متهم و به اخــراج از حوزه
شنگن تهدید کرده است.
یوهانا میــکل الیتنر ،وزیر داخله اتریش به
روزنامه آلمانی «ولــت ام زونتاگ» گفت،
نیروی دریایــی یونان از قویترین نیروهای
اروپاست و این که میگویند مرز بین ترکیه
و یونان قابل کنترل نیست «افسانه» است.
الیتنر تهدید کرد« :اگر دولت یونان در آتن
کار بیشتری برای حفاظت از مرزهای بیرونی
انجام ندهد بایــد بهصراحت درباره اخراج
موقت یونان از حوزه شنگن گفتوگو کرد».
الیتنــر گفت ،صبر بســیاری از اروپاییها
به ســر آمده و تا حاال بسیار صحبت شده
و اینــک نوبت عمل اســت .او تأکید کرد:

«موضوع بر سر حفظ ثبات ،نظم و امنیت در
اروپاست».
او از یونــان انتقاد کرد که تــا بهحال برای
پذیرفتن پیشنهادهای کمک دیگر اعضای
پیمان شنگن برای حفاظت از مرزها «مردد»
عمل کرده اســت .آتن بارها این اتهام را رد
کرده و گفته اســت که طبق کنوانســیون
ســازمان ملل متحد باید آوارگانی که از راه
دریا به این کشــور پناه میآورند را نجات
داده و به خاک خــود راه دهد .یونان به نوبه
خود ترکیه را مقصر میشناســد که مانع از
پناهجویانی که مسیر یونان را پیش میگیرند
نمیشــود .در صورت خروج یونان از حوزه
شــنگن مرزهای خارجی اروپــا به هنگری
عقبنشــینی خواهد کرد ،به این علت که
آن دسته از کشورهای منطقه بالکان که بین
یونان و هنگری قرار دارند مشــمول قرارداد
شنگن نمیشوند( .دویچه وله)

جو بایدن ،معاون رئیس جمهوری آمریکا شــدیدا از دولت
ترکیه به دلیل محدود کردن آزادی بیان در این کشور انتقاد
کرده اســت .آقای بایدن همچنین از این کشــور به خاطر
تهدید روزنامه نگاران ،تعطیل کردن شبکه های اجتماعی
و بازداشــت چهره های آکادمیک که مخالف سیاست های
دولت هســتند انتقاد کرد .معاون رئیس جمهوری آمریکا
که برای دیداری دو روزه به ترکیه ســفر کرده ،قرار است
با رجب طیب اردوغان ،رئیــس جمهورو احمد داود اوغلو،
نخست وزیر دیدار و مذاکره کند.
آقای بایدن گفته اســت که وضعیت فعلی آزادی بیان در
ترکیه تحت رهبری آقای اردوغان نمونه مناسبی برای سایر
کشورهای منطقه نیست( .بی بی سی)

تيم نوزده ساالن کرکت افغانستان
تيم ايرلند را شکست داد

تيم ملى نوزده ساالن کرکت افغانستان ،در يک مسابقۀ
تمريناتى جام جهانى ،تيم ايرلند را شکست داد.
فريد هوتک سخنگوى کرکت بورد افغانستان ،دیروز (٣
دلو) به آژانس خبرى پژواک گفت که قرعۀ اين بازى پنچاه
اوره را ،افغانستان برد و نخست فيصلۀ بيتينگ نمود.
وى افزود که تيم ملى نوزده ســاالن کرکت کشور ،در ٥٠
اور تعيين شده با ســوخت  ١٠بازيکن ٢٧٧ ،دوش به نفع
تيم خود انجام داد و به کشــور ايرلند  ٢٧٨دوش هدف
تعيين نمود.
از سوى تيم افغانستان؛ احســان اهلل جنت بسيار خوب
بازى کــرد و به تنهايى  ١٣٣دوش انجــام داد؛ همچنان
طارق  ٤٠دوش ،رشــيد خان  ٣٢دوش و کريم جنت ٢٤

دوش انجام دادند .هوتک گفت که تيم ايرلند نتوانست که
به اين هدف برسد و تم بازيکنان اين تيم ،در  ١٥١دوش از
ميدان خارج شدند و افغانستان ،اين مسابقۀ کرکت را با
تفاوت  ١٢٦دوش از آن خود کرد.
از سوى بالران افغانستان ،کريم جنت و ضياءالرحمن دو-
دو بازيکن ايرلند و رشيدخان ،مسلم موسى ،ظاهر خان،
شمس الرحمن ،طارق و نجات مسعود هر کدام يک-يک
بازيکن ايرلندى را از ميدان خارج ساختند.
احسان اهلل جنت ،بهترين بازيکن اين مسابقه اعالن شد.
قرار است که مسابقات جام جهانى به شمول تيم هاى ١٩
ساالن از  ١٦کشور جهان ،بتاريخ  ٨دلو در بنگلديش آغاز
شود( .پژواک)

توفان عظیم برف در شرق
ایاالت متحدۀ امریکا

پایتخت ایاالت متحدۀ امریکا تا کنون هیچگاهی شاهد
چنین برفباری عظیم پیش بینی شــده نبوده است .ده
ها هزار نفر پــس از خرید آذوقۀ احتیاطی ،در تاریکی
نشســته اند .اما این توفان بزرگ برف خطر جانی هم
دارد .یک توفان بی ســابقۀ برف ساحۀ وسیعی را در
شــرق ایاالت متحدۀ امریکا فلج ساخته است .در این
ساحه حدود  ۲۵درصد جمعیت این کشور زندگی می
کنند .این توفان تا کنون چهار کشــته به جا گذاشته
است .به قول پولیس این افراد در تصادم های ترافیکی
ناشــی از برفباری در ایالت های ارکنزاس ،تنیسی و
کینتکــی جان باخته اند .خبرگــزاری فرانس پرس از
هشــت کشته در اثر برفباری شــدید در شرق ایاالت
متحده ســخن گفته اســت .ده ها هزار نفر بدون برق
مانــده اند .همچنان هزاران پــرواز طیاره لغو گردیده
است .به اساس تخمین مقامات ،خسارات ناشی از این
توفان برف به یک میلیارد دالر بالغ می شود.
این توفان برف در شرق ایاالت متحدۀ امریکا به جانب
شــمال ادامه دارد .در واشــنگتن پایتخت این کشور
ضخامت طبقۀ جدید برف به  ۹۰سانتی متر می رسد ،که
تا کنون نظیر نداشته است .حتی رفت و آمد قطار های
زیرزمینی تا روز یکشــنبه در این شهر متوقف ساخته
شده است .شهر های پر جمعیت نیویارک و فالدلفیا در
شرق ایاالت متحده نیز برفباری های جدید تا ضخامت
 ۴۶سانتی متر را انتظار دارند.
در دست کم  ۲۰ایالت با جمعیت بیشتر از  ۸۵میلیون
نفر ،از وضعیت خراب هوا هشــدار داده شــده است.
بســیاری از مردم آذوقۀ احتیاطی خریــده اند تا در
جریان این وضعیت خراب هوا با مشــکل روبرو نشوند.
به باشندگان این مناطق از ظهر روز جمعه رسم ًا مشوره
داده شــد که تنها در حالت اضطراری و عاجل از خانۀ
خود بیرون بروند .بارک اوبامــا رئیس جمهور ایاالت
متحدۀ امریکا نیز برای چند روز آینده هیچ ســفری را
درنظر نگرفته اســت .جوش ایرنست سخنگوی اوباما
گفت« :حدس می زنم که او در گرمای خوشــایند کاخ
سفید خواهد ماند»( .دویچه وله)

پیروزی سخت بارسلونا در
زمین ماالگا

بارســلونا با نتیجه  2بر یک توانست ماالگا را در اللیگا
شکست دهد و سه امتیاز حساس را به دست آورد.
هفته بیست و یکم رقابتهای اللیگا اسپانیا روز شنبه با
برگزاری یک دیدار ادامه یافت که در آن بارسلونا مدافع
عنوان قهرمانی در ورزشــگاه الرومادا زمین اختصاصی
ماالگا به میدان رفت و توانســت بــا نتیجه  2بر یک به
برتری برسد.
آبیاناریهــا خیلی زود در دقیقه  2با گل منیر الحدادی
به گل رســیدند تا این بازیکن اولین گلش را در لیگای
اسپانیا به ثمر برساند تا نشان دهد فقط متخصص گلزنی
در کوپا دلری نیست.
بازیکنان ماالگا در ادامه چندین بار تا آستانه فروپاشی
دروازه بارسا پیش رفتند و حتی یک بار تیرک دروازه این
تیم را به لرزه درآوردند تا اینکه در دقیقه  32مســابقه
میزبان موفق شد گل خورده را جبران کند .خروج اشتباه
براوو از دروازه باعث شــد تا فرصتطلبی آئور ،ماالگا را
به بازی برگرداند تا بازی در نیمه نخست با تساوی یک
بر یک به پایان برســد .در نیمه دوم بارسا بازی را بهتر
شــروع کرد و در دقیقه  51لیونل مسی بهترین بازیکن
جهان در دقیقه  51ســانتر آدریانو را با یک قیچی بغل
زیبا وارد دروازه ماالگا کــرد تا تیمش را پیش بیندازد.
بازیکنان ماالگا در ادامه بازی مستقیم را در دستور کار
قرار دادند و صاحب چند موقعیت شــدند که بیدقتی
بازیکنان این تیم نتوانست دروازه بارسا را باز کند تا این
دیدار با برتری  2بر یک بارسلونا به پایان برسد.

نوریچ-لیورپول؛  ۹گل در
هیجانانگیزترین بازی فصل

مهاجم گلزن منچسترسیتی میگوید در صورتی که آماده
باشد جشنواره گل به راه میاندازد و هیچ چیز نمیتواند
او را متوقف کند .ســرخیو آگوئرو یکی از ارزشمندترین
مهاجمان لیگ برتر اســت که در دوســال گذشــته با
مصدومیتهای مداوم دســت و پنجه نرم کرده ولی هر
وقت آماده بوده ،توانسته برای تیمش گلزنی کند .هر چند
او در این فصل اغلب در بازیهای منچسترســیتی غایب
بود ،ولی ابراز امیدواری کرد به زودی با قدرت بازگردد.

ویرا :مورینیو بهترین مربی فوتبالم بوده است

ســرمربی جدید نیویورک ســیتی آمریکا میگوید از
مورینیــو چیزهای زیادی یاد گرفتــه و او بهترین مربی

دوران فوتبالش بوده است .به نقل از دیلی میل پاتریک
ویرا ستاره ســابق خط دفاعی آرســنال اولین تجربه
سرمربیگری خود را از لیگ آمریکا شروع کرده و هدایت
نیویورک سیتی را در این کشور بر عهده گرفته است .او
در حالی که ســالها شاگرد ونگر در آرسنال بوده معتقد
اســت مورینیو بهترین مربی دوران فوتبالش بوده است.
سرمربی سابق نیویورک ســیتی به روزنامه تایمز گفت:
قطعا ژوزه بهتریــن مربی فوتبالم بوده اســت .او تاثیر
خیلی زیادی روی من داشــت .مورینیو و ونگر دو شیوه
متفاوت مربیگــری دارند .ونگر تنها روی تیم خود تمرکز
میکند و سعی میکند به بازیکنانش آزادی بدهد این در
حالی که مورینیو نه تنها در مورد تیم خود بلکه در مورد
نقاط ضعف و قــوت و ویژگیهای روحی روانی حریف نیز
چیزهای زیادی میداند .جزئیاتی که او از فوتبال میداند
بینظیر است و کامال مشخص است که چه از بازیکنانش

شــی جین پینگ ،رئیس جمهور چین
که به همراه ســه معاون و شــش وزیر
کابینهاش به تهران ســفر کرده در کاخ
ســعدآباد مورد استقبال رئیس جمهور
ایران قرار گرفت.
ســاعتی بعد از این استقبال  ۱۷سند و
یادداشت تفاهم همکاری بین دو کشور
امضا شد.
شــی جین پینگ ،رئیس جمهور چین
جمعه شــب ( ۲۳جنوری) در صدر یک
هیات بلندپایه سیاســی و اقتصادی به
همراه سه معاون ،شش وزیر کابینهاش
و هیات بزرگی از تجار و بازرگانان وارد
تهران شــد .او و هیات همراه صبح روز
شــنبه ( ۴جنوری) در کاخ ســعدآباد
تهران مورد اســتقبال رســمی حسن
روحانی ،رئیس جمهور ایران قرار گرفت.
چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاســت
وشریک نخست تجاری حدود یکصد
کشور در دنیا محسوب میشود .چین در

دوران تحریمها و بهخصوص در دوران
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد
یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران
بود و بخش عمــده واردات ایران در
سالهای گذشته به تولیدات این کشور
اختصاص داشــت .در این دیدار و در
ساعات نخســت مالقات میان روسای
جمهور دو کشــور  ۱۷سند همکاری
و تفاهم نامــه در زمینه های مختلف
اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی و فرهنگی
به امضا رسید .یادداشت تفاهم ارتقاء
کمربند اقتصــادی جاده ابریشــم،
همــکاری در زمینه مصارف صلحآمیز
انرژی ،معاهــده در زمینه معاضدت
حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری و
معاهده معاضدت قضایی در موضوعات
مدنی و تجــاری ،تفاهم همکاریهای
زیســتمحیطی از جمله ســندهای
همکاری امضا شده میان مقامات ایرانی
و چینی بود( .دویچه وله)

دور سوم تنیس اوپن استرالیا

اندی ماری مرد شــماره  ۲تنیس جهان با پیروزی مقابل
ژائو سوسا ،تنیسباز پرتگالی به دور چهارم اوپن استرالیا
رسید .ماری در این مسابقه حریفش را  ۶-۲و ،۳-۶ ،۶-۲
 ۶-۲شکست داد.
آنــا ایوانوویچ بخت  ۲۰قهرمانی مســابقات با این که در
هنگام حادثه یک ســت از حریف جلو بود ،اما در پایان
 ۶-۴و  ۴-۶ ،۶-۴به مدیسون کیز ،بخت  ۱۵قهرمانی اوپن
استرالیا باخت.
این مســابقه به دلیل غش کردن آقای سیرز  ۵۵دقیقه

متوقف شد .اســتن واورینکا قهرمان دو سال پیش اوپن
استرالیا نیز توانست با پیروزی مقابل لوکاس ُر ُسل به دور
چهارم این تورنمنت برســد .مرد شماره  ۴تنیس جهان
حریف اهل جمهوری چک خــود را با نتایج (۷-۶ )۷-۳
و  ۶-۲ ،۶-۳برد.
تنیسباز سوئیسی پس از مسابقه گفت« :لوکاس همیشه
حریفی سرسخت است ،ولی من خیلی خوب شروع کردم.
حرکاتم خوب بود ،ضربــات او را خوب برگرداندم و باید
بگویم که اینجا زمین مورد عالقهام است».

رییس سابق کمیته ضد دوپینگ :ATP

آگوئرو :آماده باشم ،جشنواره گل راه میاندازم

سرخیو آگوئرو درباره شــرایط خود در منچسترسیتی و
حضور در این تیم گفت :خوشــبختانه شرایط خوبی در
منچسترســیتی پیدا کردهام و خیلی خوشحالم که مربی
نیز از من حمایت کرده است .خوب است که مربی همیشه
از شما حمایت کند ولی میدانم که باید با حضور در زمین
مســابقه جواب اعتماد مربی را بدهم .در ماههای قبل با
مصدومیتهای زیادی دست و پنجه نرم کردهام و مطمئنم
به زودی به شرایط خوب باز میگردم.

در دیدار روسای جمهور
ایران و چین اسناد همکاری
امضا شد

تبانی برای تنیس خطرناکتر از دوپینگ است
لیورپول در نخســتین بازی هفته بیســت و سوم لیگ
برتر فوتبال انگلســتان ،نوریچ را در خان ه این تیم ۵-۴
شکست داد .این مســابقه یادآور بازی مهیج  ۳۶سال
پیش دو تیم نیز بود که در آن مســابقه لیورپول ۵-۳
برنده شــد .لیورپول کــه در این مســابقه  ۳-۱عقب
افتاده بــود ،در پایان  ۹۰دقیقــه  ۴-۳از حریف پیش
بود .سباستین باسونگ ،دفاع وسط نوریچ در وقتهای
اضافه بازی را به تساوی کشاند ،اما این آدام الالنا بود که
ثانیههایی قبل از پایان بازی ،سرخ ها را به هوا فرستاد.
یورگن کلوپ که پس از خوردن گل مســاوی به وضوح
عصبانی بود ،پس از گل الالنا به همراه شاگردانش جشن
گرفت ،هرچند که خوشــحالی کریستین بنتکه ،مهاجم
لیورپول ،به قیمت شکســته شــدن عینک سرمربی
آلمانی تمام شد .کلوپ گفت« :من یک عینک یدک هم
داشتم ،اما نمیتوانم پیدایش کنم .دنبال عینک گشتن
بدون عینک واقعا سخت است ».نوریچ در  ۲۳بازی این
فصل لیگ برتر  ۴۳گل خورده اســت و فقط ساندرلند
( ۴۵گل) بیشتر از این تیم دروازهاش مقابل حریفان باز
شده است .الکس نیل ،اشتباهات شاگردانش را موجب
«ســقوط» این فصل نوریچ دانست و گفت« :وقتی شما
پنج گل میخورید حقتان است که ببازید».
این نهمین پیرزوی شاگردان یورگن کلوپ در مسابقات
این فصل لیگ برتر بود( .بی بی سی)

ریچارد اینگس ،رییس سابق کمیته ضد دوپینگ ATP
در مصاحب ه خود با سایت خبری «لوموند» اعالم کرد که
تبانی در بازیهای تنیس بیشــتر از دوپینگ برای این
ورزش خطرناک اســت .به نقل از سایت لوموند ،ریچارد
اینگس رییس ســابق کمیته ضد دوپینگ  ATPو داور
ســابق بینالمللی تنیس در صحبتهای خود با لوموند
گفت :تبانی در تنیس تعجبآور نیســت .تنیس ورزشی
اســت که احتمال زیاد تبانی در آن وجود دارد .هر سال
حدود  100هزار مســابقه تنیس برگزار میشود .تبانی در
این ورزش آسان است .کافی است که یک تنیس باز چند

توپ را خراب کند و بازی تمام شود .او گفت :پیش از این
گزارشهایی درباره تبانی در تنیس وجود داشــته است.
من در ســال  2005تنیس را ترک کردم اما افراد کلیدی
تنیس را میشناســم .میدانم که آنهــا خطر را جدی
گرفتهاند .در ســال  2008اتحادیه جهانی تنیس تشکیل
شد .من دقیقا از روابط اتحادیه با برگزار کنندگان بازیها
خبر ندارم .ما داریم اتفاقاتی که در فیفا و  IAAFافتاده
اســت را میبینیم .تمامی ورزشها باید با شفافیت کار
کنند .البته باید این را بدانیــم که اتحادیه نیز نمیتواند
همه اطالعات را در اختیار عموم قرار دهد.

پرس مانع از سفر رونالدو به مراکش

فلورنتینو پرس پس از جلســه با کریستیانو رونالدو ،این
بازیکن را از ســفر به مراکش محروم کرد و عنوان کرد او
دیگر نباید به این کشور سفر کند.
به نقل از ســان ،کریســتیانو رونالدو هــر هفته پس از
تمرینات آخر هفته با رئال مادرید به مراکش سفر می کند
و بعد از یک روز خود را به اسپانیا میرساند .هنوز معلوم
نیست دلیل سفرهای شخصی رونالدو به مراکش چه است
ولی گمانه زنی های زیادی درباره این سفرها به مطبوعات
رسوخ کرده است.
فلورنتینو پرس پس از جلسه با این بازیکن اعالم کرد او
دیگر نباید به مراکش سفر کند و رونالدو نیز قبول کرده
که دیگر به این کشور آفریقایی سفر نکند.

