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تحریمهای اتمی علیه ایران برداشته شد
آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران
به تعهدات خود بر اســاس توافــق جامع اتمی با
گروه  ۵+۱عمل کرده است و اتحادیه اروپا و دولت
آمریکا بالفاصله اعالم کردند که تحریمهای مرتبط
با فعالیتهای هستهای ایران ،از جمله تحریمهای
اعمال شده توسط شــورای امنیت برداشته شده
اســت .محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران
صبح روز شــنبه  ۱۶جنوری هنگام ورود به ویانا
گفت که روز اجرای توافق جامع اتمی امروز است
و تحریم ها لغو خواهد شد ،اما مذاکرات او با جان
کری ،وزیر امور خارجه آمریکا تا ساعت های پایانی
شب به طول انجامید.
در میانه روز ناگهان اعالم شد که ایران و آمریکا به
تبادل زندانیان پرداختهاند.
به این ترتیب چهار شــهروند ایرانی-آمریکایی و
یک آمریکایی دیگر که در ایران در زندان به ســر
می بردند آزاد شدند و در مقابل دولت آمریکا هم

هفت زندانی را آزاد کرد و از تعقیب  ۱۴نفر دیگر از
طریق پولیس بین الملل صرف نظر کرد.
پس از اعالم برداشــته شدن تحریم های ایران که
در یک بیانیه مشترک توســط فدریکا موگرینی،
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و آقای
ظریف اعالم شــد ،وزیر امور خارجه آمریکا گفت
که مبادله زندانیان نتیجــه مذاکرات دیپلماتیک
مجزایی بوده است که مستقیما به مذاکرات اتمی
مربوط نبوده ،اما به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی
راه را برای این مبادله هموار کرده است.
ولی اهلل ســیف ،رئیس کل بانــک مرکزی ایران
تخمین زده است که منابع مسدود شده ایران که
آزاد می شود حدود  ۳۰میلیارد دالر است.
نرخ دالر در بازار ایران طی روز و پس از اعالم اولیه
آقای ظریف به دلیل افزایش عرضه کاهش یافت و
معامالت در بورس تهران افزایش چشمگیری پیدا
کرد( .بی بی سی)

پرز :جهان خواهان ایجاد
دو کشور مستقل اسرائیلی و
فلسطینی است

شــیمون پرز در مصاحبهای با اشپیگل
گفت که تنها راهحل بــرای جلوگیری از
ادامه خشونتها ،ایجاد دو کشور مستقل
فلسطینی و اســرائیلی است .او گفت که
دوره کشورگشایی به سر آمده و واقعبینی
سرانجام ما را مجبور به پذیرش آن خواهد
کرد .در ماههای گذشته اسرائیل با موجی
از خشونت جوانان فلسطینی مواجه بوده
اســت .در آخرین حادثه تروریستی در
سال جدید میالدی دو نفر در مرکز تلآویو
به ضرب گلوله کشــته شــدند .ده سال
نخســتوزیری بنیامین نتانیاهو دستاور
چندانی برای پیشرفت گفتوگوهای صلح
نداشته است و عم ً
ال راهحل ایجاد دو کشور
مستقل اسرائیلی و فلسطینی در کنار هم
به فراموشی ســپرده شده است .شیمون
پرز ،سیاســتمدار کهنهکار اسرائیلی که

پســتهای مهمی همچون نخستوزیری
و ریاســتجمهوری این کشور را بر عهده
داشــته در گفتوگویی بــا مجله آلمانی
اشپیگل به تشریح وضعیت کنونی اسرائیل
و فلسطینیها پرداخته است .پرز ترورهای
اخیر از ســوی جوانان فلسطینی را نوعی
«قیــام» میخواند کــه در هماهنگی با
تحوالت منطقه قابل توضیح است .به گفته
پرز گرچه اقدامات تروریستیدر خاورمیانه
تشدید شــده وجریانهای تمامیتخواه
جوانان را به خود جلب و جذب میکنند،
اما در مورد جوانان فلســطینی وضعیت تا
حدودی متفاوت است.
بنا بــه ارزیابی پرز ،جوانان فلســطینی
میبینند که از طرح دو کشــور مستقل
چیزی باقــی نمانده و مذاکــرات نیز به
بنبست کشیده شده است( .دویچه وله)

رئیس جمهوری چین
بانک سرمایهگذاری
در زیر ساختهای
آسیا را افتتاح کرد

شــی جین پینگ ،رئیس جمهوری چین در پکینگ در
مراسمی ویژه بانک جدید سرمایه گذاری در زیرساخت
های آســیا را که رقیب بانک جهانی دانسته می شود
افتتاح کرده است .در حال حاضر چین بزرگترین دارنده
سهام در بانک سرمایه گذاری در زیرساخت های آسیا
موســوم به  AIIBاســت ،پس از آن کشورهای هند،
روســیه ،آلمان و کوریایجنوبی قرار دارند ۵۷ .کشور،
از جمله متحدان ایاالت متحده آمراکا مثل اســترالیا و
کوریای جنوبی عضو آن هســتند ،اما آمریکا و جاپان
درخواســت برای پیوســتن به این بانک را به دلیل
نگرانــی از نحوه اداره آن رد کردهاند و از کشــورهای
دیگر نیز خواستهاند که عضو این بانک نشوند« .بانک

هی در ســال  ۲۰۱۱کمربند قهرمانی خــود را به والدمیر
کلیچکو واگذار کرد.
هی در ســال  ۲۰۱۲موفق شده بود تا دریک چیزورا را در
راند پنجم شکست دهد.
این بوکسور بریتانیایی پس از یک عمل جراحی سنگین
برروی شــانهاش ،و پس از مشــورت با پزشکان ،اعالم
بازنشستگی کرد.
با این پیروزی هی از  ۲۹مســابقه حرفهای خود فقط دو
شکست داشته است.
بر اســاس گزارشها حدود  ۱۶هزار نفر در سالن «او »۲
لندن برای دیدن مسابقه حاضر بودند.

یوسین بولت:

حذف رکوردهای
دوومیدانی کاری
بیهوده است
یوســین بولت ،مــدال آور  6دوره المپیک در رشــته
دوومیدانی ،پیشــنهاد برای حذف تمامی رکوردهای ثبت
شده در این رشته را بیهوده دانست.
به نقل از  ،Inside the gamesفدراســیون د وومیدانی
انگلیس هفت ه گذشته پیشــنهاد کرد تمامی رکوردهای
ثبت شده در دوومیدانی حذف شــوند .این پیشنهاد به
دلیل گسترش دوپینگ در دوومیدانی و رسواییهای اخیر
در این رشته ورزشــی داده شده است .ایده حذف کردن
رکوردها از چند وقت پیش شــروع شد و چندین کشور با
آن موافقت کردهاند.
پائوال رادکلیف که رکورد او در دوی ماراتن از سال 2003
تاکنون دست نخورده باقی مانده است نیز به این پیشنهاد
انتقاد کرده است.

جنگجویان گروه تروریســتی «دولت
اسالمی» (داعش) بنابر منابع فعالین ،ده
ها تن را به قتل رســاندند و حدود 400
فرد غیر نظامی را در شرق سوریه ربوده
اند .ناظران حقوق بشــر سوریه که مقر
آن در لندن است ،روز یکشنبه گزارش
نمــوده اند که تروریســت های دولت
اسالمی پس از حمله بر منطقه دیرالزور
افراد مذکور را باخود برده اند .افزون بر
این جهادگرایان دولت اسالمی همچنان
موفق شده اند یک بخش دیگر این شهر
را اشــغال نمایند .در پــی درگیری در
نواحی مذکور دست کم  85فرد ملکی و
 50تن از اعضای اردوی حکومت سوریه
جان خود را از دست داده اند.
جنگجویان گروه تروریســتی «دولت
اســامی» ( داعش) روز شنبه حمالتی
را در بخشهایی از مناطق تحت کنترول
نیروهای اردوی ســوریه آغاز کردند و
بنابر منابع ناظران حقوق بشــر سوریه،
این جنگجویان با پیشــرویی در نواحی
شمال شهر دیرالزور به قتل عام اهالی

محل پرداخته و دست کم  135تن را به
شمول  58فرد غیر نظامی و  50عضو و
متحدین اردوی رژیم سوریه را به قتل
رساندند.
اما خبرگزاری رســمی سوریه (سانا)
خبر داده است که در حمالت بر شهر
دیرالزور در کل حدود  300تن به قتل
رســیدند .بنابر این گزارش ،اکثریت
قربانیان قتــل عام مذکــور زنان و
کودکان بودند.
به گزارش ناظران حقوق بشر سوریه،
جنگجویان «دولت اساالمی» (داعش)
عالوه بر این ،شنبه شب دست کم 400
تن به شــمول زنان ،کودکان و افراد
جانبــدار حکومت اســد را از منطقه
البغیلیه و اطراف ایــن ناحیه با خود
برده اند .گفته می شــود افراد مذکور
به مناطق تحت کنترول دولت اسالمی
در غرب ایالت دیرالزور در مرز با ایالت
رقه منتقل شــده اند .دیرالزور حدود
 450کیلومتر از دمشق پایتخت سوریه
فاصله دارد( .دویچه وله)

ســرمایهگذاری در زیرساختهای آســیا» ()AIIB
با پنجاه میلیارد دالر ســرمایه قرار اســت به یکی از
بزرگترین موسسههای مالی جهان تبدیل شود .انتظار
می رود ســرمایه این بانک به صد میلیارد دالر برسد.
بســیاری آن را رقیب بانک جهانی می دانند که تحت
نفوذ آمریکا است .ایران یکی از اعضای هیئت موسس
این بانک است .بسیاری از کشورهای آسیا و آمریکایی
جنوبی به عضویت این بانک در آمدهاند( .بی بی سی)

دیوید هی در راند اول حریف خود
را به کف رینگ چسباند

دیوید هی ،بوکسور ســنگین ورزن بریتانیایی موفق شد
مارک دی موری ،حریف استرالیایی خود ،را از پای بیاندازد.
هی که پس از سه سال و نیم دوری از رینگ به دیدار دی
موری رفته بود با ضرباتی سنگین موفق شد در همان راند
اول ،دی موری را ناک اوت کند.
دی موری از همان آغاز مســابقه هدف ضربات شدید هی
قرار گرفت و در عمل نتوانست کاری انجام دهد.
در اواخر راند اول ،ضربه ســنگین راست هی باعث گیجی
شدید دی موری و افتادن او به کف رینگ شد.
هی که  ۳۵ســال دارد گفته اســت میخواهد بار دیگر
قهرمانی دسته سنگین وزن بوکس جهان را بدست آورد.

«دولت اسالمی» بیش از 400
فرد ملکی را در سوریه ربود

در صورتی که رکوردها حذف شوند ،یوسین بولت رکورد 9
ثانیه و  58صدم ثانیهای خود در دوی  100متر و همچنین
رکورد  19ثانیه و  19صدم ثانیه ای خود در دوی  200متر
را از دست خواهد داد.
بولــت در اینباره به رویترز گفت :تــا جایی که می دانم
این کار بســیار بیهوده است .کاری که انجام شده ،انجام
شده .تنها باید به سوی جلو حرکت کرد و باید تالش کرد
مسابقات قهرمانی جهان در آینده و بازیهای المپیک به
بهترین نحو برگزار شوند .نمیتوان نگران گذشته بود اما
میتوان آینده را ســاخت .اخیرا رسواییهای زیادی در
ورزش د وومیدانی رخ داده است .هفت ه گذشته سه تن از
مسئوالن فدراسیون جهانی به صورت مادام العمر محروم
شدند.

مسابقات آزمایش بایسکل
سواری ریو به تعویق افتاد

مســئوالن برگزاری ریو  2016اعالم کردند مســابقات
آزمایشی بایسکلسواری این مسابقهها به تعویق افتاده
است.
به نقل از  ،Inside the gamesمسابقات آزمایشی قرار
بود اولین مسابقاتی باشــد که در پیست ولودروم ریو
برگزار شود .این مســابقات قرار بود بین  18مارچ تا 20
ل حاضر این مسابقات به تعویق
مارچ برگزار شود .در حا 
افتاد و قرار شــد  29اپریل تا یکم ماه می برگزار شود.
مســئوالن در ماه دســامبر اعالم کردند  76درصد کار
ساخت ولودروم ریو به پایان رسیده است .ریو  2016در
بیانیهای اعالم کرد :ما و اتحادیه جهانی بایسکلسواری
در انتظار برگزاری مســابقات آزمایشی بسیار هیجان
انگیز هســتند .این دو ســازمان با یکدیگر همکاری
نزدیکی خواهند داشــت تا برای مسابقات آزمایشی و
بازیهای المپیک آماده شــوند .هیچ تغییری در تاریخ
بازیهای بایسکلســواری در المپیــک وجود نخواهد
داشت .این بازیها از یازدهم تا شانزدهم اگست برگزار
میشــوند .بازیهای بایسکلسواری پارالمپیک نیز بین
هشتم تا یازدهم سپتمبر برگزار میشوند.

اعتراف هیدینک به آفساید
بودن گل جان تری

ســرمربی چلســی اعتراف کرد گل کاپیتان تیمش در
دقایق پایانی دیدار برابر اورتون در شــرایط آفساید به
ثمر رسیده است .به نقل از اسکای اسپورتس ،در یکی از
دیدارهای حساس هفته بیست و دوم لیگ برتر انگلیس،
چلسی در اســتمفوردبریج میزبان اورتون بود که این
دیدار با تساوی سه بر سه به پایان رسید .تا دقایق آخر
این دیدار ،اورتون با نتیجه سه بر دو از حریفش پیش بود
اما چلســی در دقیقه  98وقتهای اضافه دیدار ،گلی را
به ثمر رساند که کامال نادرست بود و در شرایط آفساید
به ثمر رســید اما داور آن را درســت اعالم کرد .گاس
هیدینگ در نشست خبری بعد از بازی گفت :نمی توانم
حقیقت را انکار کنم .جان تری در آفساید بود و گلی که
او به ثمر رساند درست نبود .به هر حال امکان اشتباهات
داوری هم وجود دارد و نمی توان چنین مسائلی را انکار
کرد .سرمربی هالندی چلسی ادامه داد :بسیار خوشحالم
که در این دیدار بازنده نبودیم .تری بار دیگر ثابت کرد
چه بازیکن خوب و تاثیرگذاری برای چلسی است.

حمایت برلوسکونی از
میهایلوویچ

مالک باشگاه میالن از سرمربی این تیم حمایت کرد.
به نقل از آس ،ســیلویو برلوســکونی دربــاره آینده
میهایلوویچ بر نیمکت میــان گفت :کامال کار او را باور
دارم .باید رو به جلو پیش برویم و همه چیز را در اختیار
او قرار دهیم تا بتواند به موفقیت دست پیدا کند.
رییس باشگاه میالن در دو سال اخیر ،سه سرمربی را بر
کنار کرده و همه چیز آماده است تا میهایلوویچ ،نفر سوم
باشد .روســونری در جایگاه هشتم جدول سری  Aقرار
دارد .شایعه شده مارچلو لیپی ،در صورت نتیجه نگرفتن
میهایلوویچ ،جانشین سرمربی کنونی میالن خواهد شد.
از طرفــی میهایلوویچ درباره رابطهاش با برلوســکونی
گفت :مثل همیشــهایم و چیزی فرق نکرده است .بارها
گفتم هفتهای یک بار با او صحبت میکنم .به بازیکنانم
میگویم تمرکزشــان روی فوتبال باشد .کار کردن در
تیمی که همه سه ماه اســت میگویند سرمربی برکنار
خواهد شد ،سخت است.

چین خطاب به تایوان :دست
از «توهم استقالل» بردارید

رســانه دولتی چین پــس از برگزاری انتخابات ریاســت
جمهوری در تایوان گــزارش داد ،تایوان باید از تالش خود
برای «توهم اســتقالل» دست بکشد چرا که هرگونه اقدام
برای این مساله مسموم کننده است.
به نقل از خبرگــزاری رویترز ،تســای اینگ ون و حزب
دموکراتیک مترقی وی موفق شــد در انتخابات ریاســت
جمهوری تایوان که روز شنبه برگزار شد ،پیروز شود؛ این
پیروزی باعث بی ثباتی و مخدوش شــدن بیشتر روابط با
چین میشود.
خانم تســای اینگ ون قول داده تا با چین در صلح بماند
درحالیکــه دفتر امور تایوان در چین هشــدار داده که با
هرگونه تالش برای استقالل تایوان مقابله میکند و پکینگ
از تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد.
خبرگزاری شینهوا هشدار داد که هرگونه تالش تایوان برای
استقالل همانند سمی است که میتواند باعث از بین رفتن
و نابودی تایوان شود.
این خبرگزاری در ادامه گــزارش داد :اگر در تنگه تایوان
صلح و امنیتی وجود نداشــته باشــد ،دولت جدید تایوان
باعث رنجش سکنه به ویژه جوانان میشود .روزنامه گلوبال
تایمز چاپ حزب کمونیســت چین نیز نوشــت :اگر دولت
جدید تایوان به دنبال عبــور از خط قرمزها همانند دولت
قبلی باشد ،به بن بســت میخورد .ما امیدواریم که خانم
تســای حزب را از توهم اســتقالل بیرون ببرد و به دنبال
توسعه روابط و اقدامات صلح آمیز میان تایوان و چین باشد.

اوباما در فلینت میشیگان
به دلیل آلودگی آب وضعیت
فوقالعاده اعالم کرد

باراک اوباما ،رئیس جمهور آمریکا ،در شهر فلینت در ایالت
میشــیگان به دلیل آلودگی آب این شهر به سرب وضعیت
فوقالعاده اعالم کرده است.
براســاس گزارشهای دریافتی ایــن آلودگی در پی ایجاد
تغییراتی در سیســتم ذخیره آب این شهر در سال ۲۰۱۴
اتفاق افتاده است.
گفته شده که ورود مواد سربی از لولههای قدیمی به درون
مخزن آب ،عامل این آلودگی بوده است.
در اوایل هفته جاری ریک اســنایدر ،شــهردار این شهر،
خواستار کمکی  ۳۱میلیون دالری و اعالم وضعیت فوقالعاده
در این شهر شد.
اما گزارشها حاکی است که آقای اوباما این درخواست را رد
کرده و گفته بــود که اعالم حالت فوقالعاده تنها در هنگام
بروز بالیای طبیعی انجام میشود.
در ماه اکتبر سال گذشــته آزمایشهای انجام شده نشان
دهنده افزایش سطح سرب در سیستم ذخیره آب و میزان
خون کودکان در این شهر بود.
قرار گرفتن در معرض ســرب باعث ایجاد مشــکالتی در
یادگیــری و همچنین ناهنجاریهــای رفتاری در کودکان
میشود.
پیش از این ساکنان این شهر از بوی بد ،سردرد و همچنین
رنگ آب شکایت کرده بودند.
این شــهر در سال  ۲۰۱۴میالدی منابع تامین آب را از شهر
دیترویت به رودخانه شهر فلینت تغییر داد.
سارنوال کل شهر میشیگان گفته است که درباره بحران آب
در این شهر تحقیق خواهد کرد( .بی بی سی)

کریستیانو رونالدو،
برنده جایزه بهترین فیزیک

فوق ســتاره رئال مادرید به خاطر بــدن ورزیدهای که
دارد ،جایزه بهترین و آمادهترین فیزیک بدنی را به خود
اختصاص داد.
به نقل از رویترز ،عکسی از کریستیانو رونالدو روی جلد
مجله « »GQمنتشر شده است .در این عکس ،کریستیانو
رونالدو عضالت فوق العادهاش را به نمایش گذاشــته و
شکم او دقیقا  6تکه است که بیانگر یک شکم ایدهآل به
شمار میآید .به همین خاطر جایزه نوبل فیزیک ایدهآل
برای ورزشکار به او داده شــد تا این ستاره پرتگالی بار
دیگر در تیتر نخست قرار بگیرد.

رونالدو همواره بدن آمادهای داشته است و درصد چربی
بســیار پایینی دارد .همین باعث شــده است تا یکی از
بهترین و آماده ترین بدن ها را در بین فوتبالیســت ها
داشته باشد .رونالدو چند روز پیش نتوانست در رقابت با
لیونل مسی ،برنده توپ طال  2015باشد .او در فصل جاری
با افت محسوسی مواجه شــده و خبرهای زیادی درباه
جدایی اش از رئال مادرید به گوش می رســد .این ستاره
پرتگالی با رافائل بنیتس ،سرمربی پیشین رئال مادرید به
مشکل خورد و همین باعث شد نتواند عملکرد خوبی در
ترکیب کهکشانی ها داشته باشد.

المپیک امسال بدون «کوبی»

ستاره تیم بســکتبال لس آنجلس لیکرز اعالم کرد در
المپیک ریو بازی نخواهد کرد.
به نقــل از مارکا ،کوبــی برایانت دربــاره حضورش در
بازیهای المپیک  2016که پنجم تا بیســت و یکم اگست
برگزار میشــود به صحبت پرداخت و گفت :فکر میکنم
آخرین بــازیام را با پیراهن لیکرز انجــام بدهم ،برایم

شــیرینتر خواهد بود .بازیهای المپیک فرصتی برای
بازیکنان جوان اســت تا در این مسابقهها حضور داشته
باشــند و بازی کنند .برایانت در نوامبر ســال گذشته از
عالقمندیاش به حضور در المپیک پیشرو گفته بود .او به
همراه آمریکا دو مدال طالی المپیک پکن ( )2008و لندن
( )2012را به دست آورده است.

احتمال خانهنشینی چند هفتهای دیگو کاستا

مهاجم باشگاه چلسی به خاطر آسیب دیدگی ممکن است
چند هفته خانهنشین شود.
به نقل از ســاکرنت ،دیدار تیمهای چلسی و اورتون در
لیگ برتر انگلیس به تساوی ســه بر سه رسید .در این
دیدار دیگو کاســتا ،مهاجم آبیهای لندن موفق شد بار
دیگر برای تیمش گلزنی کند اما او به شدت در این دیدار
آســیب دید .به همین دلیل ممکن است برای چند هفته

خانه نشین شود.
گاس هیدینک درباره آســیب دیدگی این ستاره تیمش
گفت :کاستا به شــدت از ناحیه ساق پا احساس درد می
کرد .او بالفاصله بعد از پایان بازی به شفاخانه منتقل شد
و اکنون باید منتظر نتیجه گزارش کادر پزشــکی باشیم.
امیدواریم آســیب دیدگی این بازیکن جدی نباشد و او
خیلی زود به ترکیب تیم برگردد.

