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داعش تعداد زیادی
گروگان را پس از توبه
آزاد کرد

از عراق گزارش شده است که گروه موسوم به دولت اسالمی
(داعش) در اقدامی بیســابقه بیش از  ۳۰۰گروگان خود را
آزاد کرده است.
گزارش شده اســت که این افراد در غرب عراق نگهداری
میشدند .به گفته منابع امنیتی عراق تعدادی از شهرداران
و دیگر مقامات دولتی محلی و نیروهای نظامی در بین افراد
آزاد شده هســتند .براساس گزارشها ظاهرا این گروگانها
پــس از آن که از اقدامات قبلی خــود «توبه» کردند آزاد
شدهاند .گزارشها حاکی است این زندانیان آزاد شده تعهد
دادهاند تا به مشاغل قبلی خود برنگردند .به نظر میرسد
که این اولین باری باشــد که داعش تعداد زیادی گروگان
خود را در این شرایط آزاد میکند .نیروهای داعش مناطقی
از عراق را در اختیار دارند .عملیات نیروهای دولتی عراق
برای شکست داعش در این مناطق به ویژه موصل مدتها
است که آغاز شده است( .بی بی سی)

نخست وزیر بریتانیا :در بازار
واحد اروپا نمیمانیم

الوروف ترامپ را به نشست صلح سوریه در آمار کشته های جنگ یمن
آستانه دعوت کرد
به  ۱۰هزار نفر رسید

ســرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه در یک
کنفرانس خبری دونالد ترامپ را به شــرکت
در نشســت صلح ســوریه در آستانه دعوت
کرد .او در عین زمان مدعی شــد که سازمان
استخبارات ایاالت متحده در تالش استخدام
دیپلوماتهای ارشد روسی بوده است.
ســرگئی الوروف ،وزیر خارجه روســیه روز

سه شــنبه در این کنفرانس خبری همچنین
دیپلوماتهای امریکایی را به تغییر جامه برای
فعالیتهای جاسوسی در روسیه متهم کرد .او
در این کنفرانس خبری حوادث سال گذشته
را به بررســی گرفت که در جریان آن مداخله
نظامی روسیه در سوریه و تحریمهای ایاالت
متحده بر این کشور موضوعات حاد را تشکیل

صلیب سرخ آلمان:

ترزا می ،نخست وزیر بریتانیا ،اعالم کرد خروج این کشور
از اتحادیه اروپا به معنای پایان قطعی عضویت این کشور در
اتحادیه خواهد بود .خانم می تاکید کرد که این کشــور در
بازار واحد اروپا نخواهد ماند.
ترزا می گفت که بریتانیا قصــد دارد تا حد ممکن با دیگر
کشــورهای اروپایی وارد تجارت آزاد شود ،اما نمیخواهد
یک عضو «نصفه نیمه» در اتحادیه اروپا باشد.
نخســت وزیر بریتانیا برای اولین بار از «بریتانیای جهانی»
ســخن گفت و اعالم کرد که این کشــور «دوست خوب و
همســایه» اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند ،اما همچنین به
دنبال روابط بیشتر با کشورهای قارههای دیگر خواهد بود.
ســخنرانی خانم می درباره برگزیت ،که در چند روز اخیر
گمانهزنیهای زیادی درباره محتوای آن مطرح شــده بود،
اولین موضعگیری رسمی دولت بریتانیا درباره نحوه خروج
این کشــور از اتحادیه اروپا و مذاکــرات آینده بریتانیا با
کشورهای اروپایی بر سر برگزیت است .بالفاصله پس از این
سخنرانی ارزش پوند بریتانیا در برابر دالر آمریکا حدود ۱.۵
درصد باال رفت .خانم می گفت که بریتانیا از اتحادیه اروپا
خارج خواهد شد ،اما این به معنای خروج از اروپا نیست.
به گفته نخست وزیر بریتانیا مردم این کشور با «چشم باز»
به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادهاند.
خانم می تضمین کرد که پس از مذاکره بریتانیا با کشورهای
اروپایی ،توافقی که حاصل میشود پیش از اجرایی شدن به
رای پارلمان بریتانیا گذاشته خواهد شد( .بی بی سی)

پناهجویان به اقامتگاه ثابت
نیاز دارند

خیمه ها زیر بار برف ها فرو می افتند.
همچنان در ســالون های سردی که در
یونان وجود دارند پناهجویان را یخ می
زند .سرما به صورت خاص برای کودکان
خرد سال و نوزادان یک تهدید حیاتی
است.
صلیب ســرخ آلمان روی یک اقامتگاه
ثابــت برای آن پناهجویانــی در یونان
تاکید می کند که قســم ًا مجبور اند در
خیمه ها زندگــی کنند .رودولف زایترز
رئیس صلیب ســرخ آلمان به نشــریه
«نوین اوسنابروکرسایتونگ» گفته است
که « سرمای شــدید زمستان با حرارت
 ۱۵درجه زیر صفر غیر از آن نیز وضعیت
دشوار کمک های بشری را برای کسانی

که در اردوگاه هــای پناهجویان قرار
دارند ،نهایت مشکل می گرداند».
از زمان مسدود شــدن راه بالقان به
اینســو ،طبق گزارش صلیب ســرخ
آلمان هنوزهم  ۶۲هزار و  ۵۰۰پناهجو
که عمدت ًا خانواده ها اســتند در یونان
می باشند .بســیاری از آنها ازهشت
ماه به اینسو در آنجا زندگی می کنند
و « روزانه با عــدم اطمینان در مورد
آینده شان» بسر می برند .کسانی که
در اقامتگاه هــای ثابت نیز زندگی می
کنند ،می بایست مانند آن پناهجویانی
احساس سرما کنند که در سالون های
بدون وســایل گرم ساختن در اردوگاه
ها می خوابند( .دویچه وله)

افغانستان تیم امارات را در
چارچوب جام کریکت صحرا
شکست داد

افغانســتان در دومین بازی خود در برابر امارات متحده
عربی در چارچوب بازیهای بیســت دور ‹جام صحرا ‹ به
پیروزی رسید .در بازی که در استادیوم ورزشی شیخ زاهد
در ابوظبی برگزار شــد ،ابتدا افغانستان توپزنی را آغاز
کرد .تیم امارات با از دست دادن  ۷بازیکن خود در جریان
 ۲۰دور ت وپاندازی  ۱۴۶امتیاز بدســت آورد و هدف ۱۴۷
امتیاز را برای رقیبان افغان خود تعیین کرد.
تیم افغانستان توانست در  ۱۸دور و با از دست دادن تنها ۵
بازیکن این هدف را بدست بیاورد و تیم امارات را شکست

دهد .بازیکنان تیم افغانستان ،دولت زدران ،راشد خان و
فرید احمد ،هر یک به ترتیب  ۲ ،۴و  ۱بازیکن تیم امارات
را سوختاندند.
در میان بازیکنان تیم امارات هر یک شمیم انور با کسب
 ۵۲امتیاز ،روهن مصطفی با کسب  ۲۹امتیاز و غالم شبیر
با کسب  ،۲۰بیشترین امتیاز را برای تیم خود کسب کردند.
از جمله بازیکنان افغان ،ســمیعاهلل شینواری  ۴۲امتیاز،
اصغر استانکزی  ۲۴امتیاز و کریم جنت  ۲۲امتیاز بدست
آوردند( .بی بی سی)

گلدن استیت مچ کلیولند کاوالیرز
را خواباند

بامداد دیروز  ۹بازی در لیگ  NBAانجام شــد که در
مهمترین بازیها گلدن استیت وریرز و کلیولند کاوالیرز،
دو تیم صدرنشــین کنفرانس شرق و غرب به مصاف هم
رفتند که این دیدار با برد نهایت گلدن استیت همراه بود.
به نقل از  ،Foxsportsدر حســاسترین بازی لیگ
بسکتبال آمریکا ،گلدن اســتیت وریرز مقابل کلیولند
کاوالیرز قرار گرفت .این بازی با نتیجه  ۱۲۶بر  ۹۱به نفع
وریرز به پایان رسید .در این بازی دریموند گرین تریپل
دابل انجام داد .کوین دورانت اســلم دانگ هایش را به
نمایش گذاشــت و  ۲۱امتیاز کسب کرد .اشتفن کری نیز
توانست  ۲۰امتیاز به دست آورد .او پنج ،سه امتیاز به ثمر
رساند .کری برای سومین بار در فصل مقابل رقیب خود
لبرون جیمز قرار گرفت .با وجود اینکه کایری ایروینگ
پرتابهای بســیار خوبی را برای کلیولند به ثمر رساند.

این تیم نتوانست به پیروزی دست یابد.
کری درباره این بازی گفت :این بازی بسیار با کیفیت بود.
همچنین مســابقات فضایی دارند که ما برای آن زندگی
میکنیم .چه ببازیم و چه ببریم همیشه دوست داریم در
این فضا بازی کنیم.
لبرون جیمز که تیمش متحمل شکســت شده بود نیز
گفت :فکر نمیکنم این نوع بازیها رقابت باشد .در تیم
بسیار خوب با هم بازی میکنند .فکر میکنم در NBA
با هم رقابت نداریم.
در بازی مهم دیگر نیز اوکالهاماسیتی تاندر با نتیجه ۱۲۰
بر  ۹۸مقابل لس آنجلس کلیپرز شکست خورد .تاندر که
به تازگی به اوج خود بازگشــته بود بار دیگر نتوانست به
پیروزی دســت یابد .دی آندره جردن در این بازی برای
کلیپرز دابل دابل انجام داد و  ۱۹امتیاز کسب کرد.

میدادند.
الوروف مشکل «سیســتماتیک» تروریسم
بینالمللی به شمول ناکامی جامعه بینالمللی
در تشــکیل جبهه واحدی بــر علیه جرایم
ســازمانیافته ،ترافیــک مــواد مخــدر و
خشونتهای تروریستی را برجسته کرد .او از
اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب
ایــاالت متحده امریکا مبنی بــر تمرکز روی
مبارزه علیه تروریسم بینالمللی استقبال کرد.
الوروف از ترامپ دعوت کرد که در مذاکرات
صلح سوریه در آســتانه پایتخت قزاقستان
اشتراک کند .این نشست به تاریخ  ۲۳جنوری
توسط روسیه و ترکیه برنامه ریزی شده است
که از جوانب درگیر در سوریه حمایت میکنند.
الوروف گفــت ایــن کنفرانس کــه رهبران
شورشیان مخالف بشار اسد نیز در آن شرکت
میکنند ،به هدف «تحکیم» آتش بس کنونی
برگزار میشــود .کنار گذاشتن ایاالت متحده
امریکا در این گفتگوها نوعی تحقیر نگریسته
شده است( .دویچه وله)

جان کری سخنان
ترامپ درباره مرکل
را «بیمورد» خواند

جان کری ســخنان ترامــپ درباره نقد سیاســت
پناهجوپذیری آنگال مرکل را بیمورد دانســته و گفته
این از وظایف یک رئیسجمهوری نیســت که در امور
داخلی کشــورهای دیگر دخالت کند .ترامپ سیاست
مرکل را اشتباهی فاجعهبار خوانده بود.
واکنشها به سخنان جنجالی دونالد ترامپ درباره اروپا
همچنان ادامه دارد .ترامــپ در مصاحبه با دو روزنامه
اروپایی سیاست پناهجوپذیری آنگال مرکل صدراعظم
آلمان را «اشتباهی فاجعهبار» خوانده بود.
جان کری وزیر امور خارجه کنونی آمریکا در مصاحبه
با شبکه سیانان ،این ســخنان ترامپ را «بیمورد»
دانســته و گفته دخالت به این صورت مستقیم در امور
داخلی دیگر کشــورها از وظایف یک رئیسجمهوری
نیست.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه سیاســت پناهجوپذیری
مرکل را مورد ستایش قرار داد و گفت« :من فکر میکنم
او (مرکل) در این زمینه به طرز فوقالعادهای شجاعانه
عمل کرد».
فرانســوا اوالند رئیسجمهوری فرانسه نیز نسبت به
ســخنان ترامپ واکنش نشان داد .او در مراسمی برای
سفیر جدید آمریکا در فرانسه در این باره گفت« :اروپا
برای آنکه بداند چــکار باید بکند به نصیحت از بیرون
نیازی ندارد( ».دویچه وله)

یحیی توره :هنوز از
قهرمانی ناامید نشدیم

هافبک ســاحل عاجی منچسترسیتی عنوان کرد با وجود
نتیجههای بدی که در لیــگ گرفتند ،هنوز از قهرمانی در
لیگ برتر ناامید نیستند.
به نقل از دیلی استار ،شکست سنگین منچسترسیتی برابر
اورتون باعث شد شانس قهرمانی سیتیزنها در لیگ برتر
کاهش یابد .با این حال یحیی توره معتقد است آنها هنوز از
قهرمانی در لیگ برتر ناامید نشدند.
توره دربــاره این موضوع گفت ۱۰ :امتیــاز با صدر جدول
ردهبندی فاصله داریم و این اختالف کمی نیســت اما باید
بگویم به هیچ وجه از قهرمانی در لیگ برتر ناامید نشدیم.
اگر تیمها امتیاز از دســت بدهند ،میتوانیم این فاصله را
جبران کنیم .فکر میکنم در لیــگ برتر هر چیزی امکان
پذیر است .در فوتبال شما باید مثبت اندیش باشید .انسان
خوش بینی هستم و میدانم باید بعضی مواقع بپذیرید چه
جایگاهــی در فوتبال دارید .باید چنــد بازی پی در پی را
ببریم تا روحیه خودمان را باال ببریم.
توره ادام ه داد :به همین خاطر بازی بعدی ما از اهمیت زیادی
برای ما دارد .باید هر طور که شده پیروز شویم و سه امتیاز
این مســابقه را کســب کنیم ۱۷ .بازی تا پایان رقابتهای
ی مانده اســت و بدون شک همه تیمها امتیاز
لیگ برتر باق 
از دســت خواهند داد .لیگ بسیار طوالنی است .باید فقط
به کار خودمان فکر کنیــم و اینکه بتوانیم امتیازاتمان را
به دســت بیاوریم .نباید ناامید باشیم .فکر میکنم بازی با
اورتون یک اتفاق بود که دیگر تکرار نمیشود .در آن بازی
بد بودیم اما داستان آن بازی با بقیه بازیها فرق میکند.

آینده مبهم مدافع
کامرونی در لیورپول

جوئل ماتیپ ممکن اســت حداقل تا یک ماه آینده نتواند
تیمش را همراهی کند.
به نقل از ســاکرنت ،دقایقی قبل از شروع دیدار لیورپول
و منچســتریونایتد فیفا اعالم کرد با توجه به اینکه جوئل
ماتیپ از حضور در تیم ملی کامرون ســر باز زده اســت،
نمیتواند لیورپــول را همراهی کند .به همین خاطر حضور
این بازیکن در بازیهای بعــدی لیورپول نیز در هالهای از
ابهام قرار گرفته است .فیفا اعالم کرده است تنها در صورتی
که سران فوتبال کامرون و باشگاه لیورپول به توافقی دست
یابند ،ایــن بازیکن می تواند برای تیمش به میدان برود در
غیر این صورت ماتیپ نمیتواند قرمزهای آنفیلد را همراهی
کند .طبق اساســنامه فیفا این بازیکن حداقل تا یک ماه
آینده نمیتواند لیورپول را همراهی کند .هر چند باشــگاه
انگلیسی اعالم کرده است گمان میکرده ماتیپ از تیم ملی
خداحافظی کرده ولی فیفا هنوز قانع نشده است .به همین
دلیل به نظر می رســد ماتیپ تا چند هفته نتواند برای تیم
باشگاهی خود به میدان برود .این در حالی است که لیورپول
در یک ماه آینده بازیهای حســاس و تعیین کنندهای در
پیش دارد.

ســازمان ملل متحد می گوید که حداقل
 ۱۰هزار نفر در جنگ یمن میان شورشیان
حوثی و ائتالف تحت رهبری عربستان که
از دولت رسمی این کشور حمایت می کند
کشته شده اند .سازمان ملل گفت که این
آمار «نشــانگر نیاز به حل این وضعیت»
است که برای  ۲۱ماه ادامه داشته.
این خبر درحالی منتشــر می شــود که
عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن
روز دوشــنبه در شــهر بندری عدن با
فرستاده سازمان ملل دیدار کرد.
این مناقشــه میان حوثی ها و دولت در
مارچ  ۲۰۱۵اوج گرفت زمانی که نیروهای
ائتالف تحت رهبری عربســتان برای سر

کار برگرداندن دولــت منتخب یمن وارد
این جنگ شدند.
جیمی مک گلدریــک هماهنگ کننده
کمک های انساندوستانه سازمان ملل در
یمن گفت از آن زمان «تخمین ها حاکی از
مرگ بیش از  ۱۰هزار نفر است که در این
مناقشه کشــته شده اند و تقریبا  ۴۰هزار
نفر هم زخمی شده اند».
او افزود که میلیون ها نفر در این کشــور
که در مناطق جنگ زده زندگی می کنند
با کمبود آذوقه روبرو هستند .آقای مک
گلدریک گفت ۷« :میلیون نفر هستند که
نمی دانند وعده بعدی غذایشان را باید از
کجا تهیه کنند( ».بی بی سی)

مسایل مطرح در مجمع جهانی
اقتصاد در داووس

در یک کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت
چهل و هشــتمین اجالس مجمع جهانی
اقتصاد ،کالوس شــواب رئیس این مجمع
با اشاره به معضالت جهانی تأکید کرد که
«نباید فقط بــه راه حل عوامگرایانه اتکاء
نمود».
از ســخنان کالوس شــواب در مراسم
گشــایش مجمع جهانی اقتصاد در شهر
داووس ســویس که به تاریخ  ۱۶ماه روان
میالدی افتتاح گردید و قرار اســت تا ۲۰
جنوری ادامه یابد ،چنین برداشــت می
شود :او تقصیری ندارد ،مجمع اقتصادی
جهان که ســال  ۱۹۷۱توســط وی ایجاد
گردید ،نیز مقصر نمی باشد .نابرابری های
اقتصادی در اکثر کشورهای جهان نیز در
افزایش نگرانی ها و ترس در قبال جهانی
شدن تقصیری ندارند .همچنان جریان ها

و نهضت های مخالف و پیشرفت گروه های
عوامگرا ،خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و
نیز پیروزی ترامپ در ایاالت متحده ،هیچ
کدام را نمی تــوان مقصر وضعیت کنونی
جهانی دانست .کالوس شــواب یکی از
ســخنرانی های خود را به خوانش گرفت
که بیست ســال قبل نگاشته بود .در این
سخنرانی او از افزایش عوامگرایی هشدار
داده بود و تأکید داشت که جهانی شدن
باید برای همه سودمند واقع گردد ،نه فقط
برای یک جمعیت کوچک اعیان در جامعه.
شــواب بار دیگــر تأکید نمــود که این
اظهارات هنوز هم اعتبار دارند .او افزود:
«هرگونه عملکردی بــرای حل معضالت
پیچیده جهانی و چالــش های موجود با
ارائه راه حل های ساده ،از قبل محکوم به
ناکامی می باشد( ».دویچه وله)

راهیابی نواک جوکوویچ به دور
دوم مسابقههای اپن استرالیا

در ادامه رقابتهای راند یک تنیس اپن اســترالیا نواک
جوکوویچ تنیسباز شماره دومی جهان توانست فرناندو
ورداسکو از اسپانیا را شکست دهد و به راند دوم راه یابد.
در ادامه رقباتهای راند یک تنیس اپن استرالیا نوواک
جوکوویچ توانست با نتیجه  ۳بر صفر فرناندو ورداسکو را
شکست دهد .این بازی در سه ست با نیتجه ۶-۷ ، ۱-۶
و  ۲-۶به پایان رسید.
بدین ترتیب جوکوویــچ در راند دوم با برنده رقابت بین

دودیگ و اسیتومین روبهرو میشود .در رقابت دوم دیگر
داوید فرر توانست عمر جاسیکا از استرالیا با نتیجه  ۳بر
صفر را شکست دهد.
نتایج سه ست این بازی  ۰-۶ ، ۳-۶و  ۲-۶بود .در دیگر
رقابتها نیز گائل مومفیس ،رافائل نادال و ملیوس رائونیچ
توانستند به راند دوم راه یابد.
در بازیهای انفرادی زنان نیز ســرنا ویلیامز توانست در
راند اول به پیروزی دست یابد.

رکورد  65برد سرنا ویلیامز در
گرند اسلم

دیروز سرنا ویلیامز با پیروزی مقابل حریفش در مسابقات
راند یک تنیس اوپن اســترالیا رکورد  65برد و تنها یک
باخت در مسابقات راند یک گرند اسلم را ثبت کرد.
به نقل از سایت  ،MSNبامداد روز سهشنبه سرنا ویلیامز
در بازیهای راند یک مسابقات اوپن استرالیا  2017مقابل
بلیندا نبچیچ با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسید .او در
این مسابقه یک بازی بی نقص را به نمایش گذاشت.
ویلیامز ،تنیس باز شماره دو جهان تاکنون  22بار قهرمان
گرند اسلم شده است و این بار برای رکورد  23قهرمانی

مبارزه میکند .او با برد مقابل بنچیچ تعداد بردهای خود
در راند یک گرند اسلم را به  65برد رسانده و در این راند
تنها یک باخت داشته است.
ویلیامز درباره این بازی گفت :او به تازگی بین  10تنیس
باز برتر آمده اســت .فکر میکنم یکی از ســختترین
بازیها در راند یک را داشتم.
ویلیامز در فصل  2011دچار مصدومیت شد و نتوانست در
بازیهای اوپن آمریکا به جایی برسد .او فصل  2017را نیز
با باخت در مسابقات نیوزیلند آغاز کرد.

ژیرو :آرسنال قهرمانی در لیگ برتر را
میخواهد

مهاجم فرانسوی آرسنال از عزم باالی توپچیهای لندنی
برای قهرمانی در لیگ برتر خبر داد .به نقل از اکسپرس،
اولیویه ژیرو کــه در ابتدای فصل نیمکتنشــین بود،
اکنون توانسته است خودش را به ترکیب اصلی آرسنال
برگرداند و گلهای مهمی برای این تیم به ثمر برساند .او
که تاکنون دو قهرمانی در جــام حذفی در کارنامه خود
دارد ،امیدوار است بتواند قهرمانی در لیگ برتر را برای
اولیــن بار بعد از جدایی از مونپولیه در ســال  ۲۰۱۲را
تجربه کند .ژیرو گفت :از نظر من هنوز قهرمانی در لیگ
برتر هدف اصلی ما در این فصل اســت .خیلی امیدوارم
بتوانم روزی قهرمانی در لیگ برتر را تجربه کنم .این کار

خیلی سخت است ولی ما ناامید نیستیم و میخواهیم هر
طور شده این عنوان را کسب کنیم .همه چیز به خودمان
بســتگی دارد .حق از دســت دادن امتیاز نداریم .باید
همه بازیهایمان را تا پایان فصل ببریم و منتظر باشــیم
رقیبانمان امتیاز از دست بدهند.
وی درباره پیشــنهادش از لیگ چیــن گفت :صادقانه
میخواهم صحبت کنم .اینطور پیشنهاد برای هر بازیکنی
خیلی زیاد رخ نمیدهد.
از نظر مالی میتوانم این پیشــنهاد را مورد بررسی قرار
بدهم ولی االن جواب من خیر اســت اما ممکن است در
آینده تصمیم دیگری بگیرم.

