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آلمان کمک مالی به ترکیه را
افزایش داد

آلمان با توجه به بحران پناهجویی کمکهای توســعهای به
ترکیه را افزایش داد .این کشور در سال جاری  ۵۰میلیون
یورو در اختیار ترکیه میگذارد .پیشتر هم قرار شده بود ۳
میلیارد یورو از منابع اروپایی در اختیار ترکیه قرار گیرد.
گرد مولر ،وزیر همکاری اقتصادی و توسعه آلمان ،به نشریه
«بیلد آم زونتاگ» گفت« :ما کمک به ترکیه را در سال ۲۰۱۶
از  ۳۶میلیون یورو به  ۵۰میلیون یورو افزایش میدهیم».
قرار اســت بخش بزرگ این پــول در مناطق مرزی ترکیه
ســرمایهگذاری شود .ســاخت مکتب ،آموزشهای فنی و
حرفهای و تقویت زیرســاختهای شهری از جمله مواردی
هستند که به گفتهی مولر در کانون توجه قرار دارند.
ترکیه در حال حاضر میزبان  ۲ /۵میلیون پناهجوی سوری
اســت .آلمان تالش میکند با تأمین آینده پناهجویان در
منطقه ،از موج پناهجویی در اروپا که بار عمده آن به دوش
آلمان است ،بکاهد.
بخش عمده پناهجویان برای رســیدن بــه اروپا از ترکیه
عبور میکنند .در ماه نوامبر اتحادیــه اروپا و آنکارا برای
کنترل موج پناهجویی بر ســر برنامهای مشــترک توافق
کردند .ترکیه بر اساس این برنامه متعهد شد پناهجویان را
مستقیم روانهی اروپا نکند .این برنامه در عمل طبق انتظار
پیش نمیرود .در روز جمعه  ۲۲جنوری و همزمان با ســفر
احمد داوداغلو ،نخســتوزیر ترکیه به آلمان  ،آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان ،قول داد برای غلبه بر معضل پناهجویی ،از
محل منابع اتحادیه اروپا سه میلیارد یورو در اختیار ترکیه
قرار گیرد( .دویچه وله)

کوالک در شرق آمریکا دستکم
 ۱۹قربانی گرفته است

ایالتهای شرقی آمریکا از جمعه شب ( ۲۲جنوری) شاهد
توفان و کوالک است .این توفان تا کنون دستکم  ۱۹کشته
بر جای گذاشته است .در نیویورک وضعیت فوقالعاده اعالم
شده و در واشنگتن وسایل نقلیه عمومی کار نمیکنند.
دو کالنشــهر آمریکا نیویورک و واشــنگتن و ایالتهای
کارولینای شــمالی ،کنتاکی ،اوهایو ،تنســی ،ویرجینیا و
آرکانزاس در شــرق این کشور از روز جمعه درگیر توفان و
کوالک هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،این کوالک زمستانی تا کنون
حداقل  ۱۹نفر را در این ایالتها قربانی خود کرده است .از
این میان  ۱۳تن در اثر تصــادف رانندگی که در اثر توفان
رخ داده کشته شدهاند ،چهار نفر با بیل مکانیکی به هنگام
برفروبیو دو نفر در اثر سرما جان خود را از دست دادهاند.
این توفان زمستانی زندگی در ســواحل شرقی آمریکا را
مختل کرده است .ســازمان هواشناسی آمریکا اعالم کرده
که تا کنــون چنین کوالکی در دو کالنشــهر نیویورک و
واشنگتن سابقه نداشته است.
تنها در نیویورک ارتفاع برف به  ۶۴ســانتیمتر میرســد.
فرماندار این شــهر رفت و آمد خودروها در داخل شهر ،در
طول جزیره ،روی پلها و نیز در تونلهای میان نیویورک و
نیوجرسی را ممنوع کرده است .وی همچنین اعالم وضعیت
فوقالعاده کرده است.
شنبه شــب نیز بارش برف و وزش بیوقفه باد در نیویورک
همچنان ادامه داشت .در این شهر و نیز در واشنگتن رفت
و آمد وسایل نقلیه عمومی در برخی مناطق به طور کامل و
در جاهایی تقریبا متوقف شده است .از شهروندان نیویورک
خواسته شده که در خانههای خود بمانند( .دویچه وله)

مخالفان اسد :با بمباران روسیه و محاصره شهرها مذاکرهای در کار نیست
جورج صبره ،رئیس ‹شورای ملی سوریه› و یکی از چهرههای
اصلی هیات مذاکرهکننده مخالفان بشار اسد ،گفته است تا
وقتی که روســیه بمباران هوایی را متوقــف نکند و دولت
سوریه محاصره مناطق مسکونی را نشکند ،مذاکرهای در کار
نخواهد بود.
آقــای صبره ،نائب رئیــس هیات نمایندگــی مخالفان ،به
خبرگزاری رویترز گفته اســت« :شــکل مذاکرات دغدغه
ما نیســت ،مساله این است که پیششــرطهای الزم برای
مذاکرات عملی شود».
او همچنین گفته اســت که مذاکرات دیگر بنا به برنامهریزی
قبلی در  ٢۵جنوری (دوشــنبه پیش رو) آغاز نخواهد شد و
احتماال به زمانی پس از  ٢٧جنوری موکول میشــود .او در
عین حال احتمال مذاکره غیرمستقیم با دولت بشار اسد را
رد نکرده است.
به دنبــال توافق قدرتهــای جهانی و منطقهای بر ســر
چهارچوب کلی مذاکرات صلح در سوریه ،بنا است که هیاتی
از مخالفان با دولت ســوریه مذاکره کند تا به توافقی برای
برقراری آتشبس و مقدمات تشکیل دولت موقت برسند.

پکک همانند داعش
بایدن :
تهدیدی بزرگ برای ترکیه است
جو بایدن ،معاون رئیس جمهور آمریکا که
به ترکیه ســفر کرده گفته است که از نظر
پکک)
آمریکا حزب کارگران کردســتان( 
همانند گروه موســوم به دولت اســامی
(داعــش) تهدیــدی بزرگ بــرای ترکیه
محسوب می شود.
آقای بایدن ،پکک را بــه عنوان گروهی
تروریستی محکوم کرد و گفت که ترکیه هر
اقدامی را که برای محافظت از شهروندانش
الزم بوده ،انجام داده است.
این اظهارات یک روز پس از آن بیان شــده
که آقــای بایدن از دولــت ترکیه به دلیل
محدود کردن آزادی بیان انتقاد کرد.
آقای بایــدن همچنین از این کشــور به
خاطر تهدید روزنامهنگاران ،تعطیل کردن
شبکه های اجتماعی و بازداشت چهرههای
دانشــگاهی که مخالف سیاست های دولت
هستند انتقاد کرد .سارنوالی ترکیه در حال
بررسی پرونده گروهی از دانشگاهیان این

کشور است که به دلیل مخالفت با عملیات
پکک بازداشت شدهاند.
نظامی علیه 
در چند ماه گذشته بســیاری از شهرهای
مناطق کردنشــین ترکیه در جنوب شرق
این کشور صحنه درگیریهای خونین بین
نیروهای امنیتی ترکیه و نیروهای پ ک ک
بوده است.
گزارش ها همچنین از اســتقرار تانک های
ارتش در برخی از مناطق کردنشین حکایت
دارد .دولت ترکیه در بســیاری از شهرهای
کردنشــین مقررات منع عبور و مرور وضع
کرده است.
پکک که حدود دو
آتش بس بین دولت و 
سال دوام داشــت ،در جوالی سال گذشته
میالدی زیر پا گذاشته شد.
معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر جاری
به ترکیه ،با رجب طیــب اردوغان ،رئیس
جمهور و احمد داود اوغلو ،نخست وزیر این
کشور دیدار و گفتگو کرد( .بی بی سی)

فدرر به یک چهارم نهایی
اوپن استرالیا رسید
در ادامه رقابتهای تنیس اوپن استرالیا ،راجر فدرر
با شکســت دادن دیوید گوفین از آلمان به دور یک
چهارم نهایی راه یافت.
به نقل از یورو اســپرت ،فدرر با نتیجهی  ٣بر صفر
حریف آلمانی خود را شکست داد.
این مسابقه در سه ســت با نتایج  ١-٦ ،٢-٦و ٤-٦
به پایان رســید .فدرر در دور بعد با توماس بردیچ
مسابقه خواهد داد.
او بعد از راهیابی به دور یک چهارم نهایی اعالم کرد
که از این خوشــحالتر نمیتوانست باشد .در دیگر
رقابتهای مهم امروز نیز جوکوویچ ،نیشــیکوری
 ،ویلیامز و شــاراپووا توانســتند با گذشتن از سد
حریفانشان به دور یک چهارم نهایی راه پیدا کنند.

اسکیباز آمریکایی رکورد تعداد پیروزی
در رشته دانهیل را شکست

لیندســیون رکورد پیروزی در رشــته «دانهیل» در
مسابقههای جام جهانی اسکی را شکست.
به نقــل از  ،Inside the gamesرکورد تعداد پیروزیها
در مسابقههای «دانهیل» تاکنون در دست آن ماری موزر
بود.
لیندسی ون اسکیباز  31ساله آمریکایی توانست در یک

دقیقه و  37ثانیه و یک صدم ثانیه پیســت را طی کند و
برای سی و هفتمین بار در این رشته قهرمان شود.
او درباره این موفقیت خود گفت :این بســیار عالی است.
من دفعات زیادی در این پیســت به پیروزی رسیدهام.
فشار زیادی بر روی من بود .سعی کردم بر اسکی تمرکز
کنم .فکر میکنم که خیلی خوب عمل کردم.

آمار بد رونالدو در گلزنی خارج از خانه

مهاجم رئال مادرید در دو ماه اخیر آمار بســیار بدی در
گلزنی خارج از خانه به جا گذاشته است.
به نقــل از آس ،آخرین باری که کریســتیانو رونالدو در
ورزشگاهی به جز سانتیاگو برنابئو گلزنی کرده است ،به
نوامبر سال  2015برابر ایبار بازمیگردد .در این دیدار روی
لوکاس واسکس در محوطه جریمه خطا کردند و داور نقطه
ی را نشان داد.
پنالت 
مهاجم پرتگالی در دقایق پایانی توانســت از این نقطه
درواز ه حریــف را باز کند .او دومین گل مادرید در این به
بازی را به ثمر رســاند .نزدیک به دو ماه از آن تاریخ می
گذرد اما رونالدو نتوانســته بیرون از برنابئو گلزنی کند.
هرچنــد مادرید تنها دو بازی خارج از خانه برابر تیمهای
ویارئال و والنسیا داشته است اما این موضوع برای تیمی

یکی از مشکالتی که در مسیر این مذاکرات بروز کرده ترکیب
هیات مذاکرهکننده مخالفان است .به تازگی محمد علوش ،از
رهبران جیش االسالم ،به عنوان مذاکره کننده ارشد معرفی
شده است .سوریه گروه جیش االسالم (یک گروه اسالمگرای
سلفی) را تروریستی میداند و حاضر به مذاکره با آن نیست.
اسالم علوش ،ســخنگوی این گروه گفته که جیش االسالم
در روزهای اخیر تحت فشار زیادی بوده تا «سازش» کند .او
از عربســتان سعودی ،قطر و ترکیه به خاطر حمایتهایشان
تشکر کرده است .یک مســاله دیگر در مذاکرات حضور یا
عدم حضور گروههای کرد سوری در مذاکرات است.
شورای ملی سوریه و ‹کمیته مذاکرات عالی› که اخیرا در ریاض
تشکیل شده ،گفتهاند حضور یک طرف ثالث در مذاکرات را
نمیپذیرند .صالح مسلم ،از رهبران اصلی کردهای سوریه،
درباره گروه جیش االســام به رویترز گفت« :آنها ذهنیتی
مانند داعش و جبهه نصرت دارند و دنبال تشکیل حکومتی
اسالمی هســتند ».با وجود این مسائل ،برخی دیپلماتهای
غربی ابراز امیدواری کردهاند کــه مذاکرات به زودی آغاز
شود( .بی بی سی)

همچون رئال که پنج امتیاز با صدر فاصله دارد ،به چشم
میآید.
مادریدیهــا در دیدار بــا ویارئال با تــک گلی که در
المادریگال دریافت کردند ،سه امتیاز را از دست دادند.
همچنین از کســب دو امتیاز برابر والنسیا ،در دیداری
که دو بر دو مســاوی شد نیز محروم شدند .رونالدو برابر
ویارئال بیشترین ضربات را به سمت دروازه حریف زد اما
مقابل والنسیا ،تنها دو شوت زد و هر دو به بیرون از زمین
رفت.
در این فصل ،رونالدو در بازیها خارج از خانه کمتر گلزنی
کرده است .مادریدهای تا اینجای فصل در اللیگا  9بازی
مهمان حریفان بودند که در همه این بازیها ،رونالدو تنها
در سه بازی گلزنی کرده است.

برخورد لفظی ظریف و
ترکی فیصل در حاشیه
اجالس داووس

در حاشیه اجالس داووس یک جلسه غیر رسمی پشت
درهای بسته درباره مذاکرات هفته آینده سوریه برگزار
شــد .در این نشست برخورد لفظی میان ترکی فیصل،
نماینده عربستان و ظریف ،وزیر امور خارجه ایران در
گرفت.
در یکی از جلسات غیر رسمی اجالس داووس که پشت
درهای بسته برگزار شد ،میان محمد جواد ظریف ،وزیر
امور خارجه جمهوری اســامی ایران و ترکی الفیصل،
نماینده عربستان سعودی برخورد لفظی درگرفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،این برخورد بر سر موضوع
سوریه و ظاهرا روز چهارشنبه ( ۲۰جنوری) روی داده
اســت .اختالفها میان عربســتان و ایران به موضوع
نشست صلح سوریه مربوط میشود که قرار است روز
دوشنبه  ۲۵جنوری در ژنو برگزار شود.
بر سر این موضوع که چه گروههایی باید به نمایندگی
از اپوزیســیون سوریه در این نشســت شرکت کنند
اختالف نظر وجود دارد .عربستان سعودی که بخشی از
نیروهای اپوزیسیون سوریه را حمایت میکند میگوید
پیش از برگزاری این نشســت ،روســیه باید بمباران
مواضع نیروهای مخالف دولت در سوریه را متوقف کند .
گفته شده در این جلســه که نمایندگان سازمان ملل
و دیگر مقامات کشورها هم شــرکت داشتند ،فضای
سردی حاکم بوده اســت .یکی از شرکتکنندگان در
این نشست که نخواسته نامش فاش شود میگوید که
گفتوگوها در این جلسه مانند مکالمه ناشنوایان بوده
است.
یک عکاس رسمی در داووس به رویترز گفته است که
بیرون از اتاق برگزاری این جلسه غیررسمی ،از صحنه
دست دادن ظریف و ترکی الفیصل عکس گرفته اما این
عکس را منتشر نکرده است( .دویچه وله)

غافلگیری اینتر در دقیقه 90

اینتر در دقیقه  90گل تســاوی را از تیم کارپی دریافت
کرد تا  2امتیاز حســاس را در کورس قهرمانی از دست
بدهد .تیمهای التزیو و فیورنتینا نیز توانستند دست پر
از زمین خارج شوند و سه امتیاز را کسب کنند.
هفته بیســت و یکــم رقابتهای لیــگ ایتالیا عصر
روزیکشــنبه با برگزاری  7دیدار ادامــه یافت که در
حساسترین بازی اینتر که به پیروزی یک بر صفر برابر
حریفانش عادت کرده بود ،این بــار نیز برابر کارپی به
میدان رفت و در حالی که با گل پاالســیو یک بر صفر از
حریف خود پیش بود در دقیقه  90از تیم  10نفره کارپی
گل تساوی را دریافت کرد .الزانیا توانست دروازه اینتر
را باز کند تا شاگردان مانچینی در ادامه روند ضعیف چند
هفته اخیر خود در این دیدار به تساوی برسند.
همچنین فیورنتینا موفق شــد در خانه به مصاف تورینو
برود و با دو گل ایلیچ و رودریگز به برتری برســد تا در
رده سوم جدول قرار گیرد.
همچنین در دیگر دیدار مهم التزیو موفق شــد در خانه
با نتیجه  4بر یک برابر حریفش کیهوو به پیروزی برسد.
ناپولی صدرنشــین لیگ ایتالیا خیالــش را بابت صدر
جدول راحت کرد و توانست ســامپدوریا را با نتیجه 4
بر  2شکســت دهد تا با  47امتیاز موقعیتش را در صدر
تثبیت کند.
هیگوآین ،همســیک ،مرتنس و اینسینیه گلزنان تیم
صدر جدول ایتالیا بودند.

میهایلوویچ :به من بگویید

وظیفه داور کنار دروازه چیست

ســرمربی میالن با انتقاد از داور پنجم دیدار تیمش
با امپولی اعالم کرد تساوی نتیجه عادالنهای بوده است.
به نقل از مدیاســت ،روســونری در هفته بیست و یکم
کالچو در خانه امپولی به میدان رفت و با تســاوی دو بر
دو ،ورزشگاه کارلو کاستالنی را ترک کرد.
در این دیدار ،کارلــوس باکا  8و جیاکومو بوناونتورا 48
برای میالن گلزنی کردنــد .گلهای امپولی را هم پیوتر
زیلینسکی  32و ماسیمو ماکارونه  61به ثمر رساندند .با
این نتیجه ،امتیازهای میالن به  33رسید و این تیم در
رده ششم قرار گرفت .امپولی هم با  32امتیاز رده هشتم
را در اختیار دارد.
سینیشــا میهایلوویچ در مورد این دیدار گفت :به اینجا
آمدیم که بازی را ببریم .حاال از اینکه نتوانســتیم این
کار را انجام دهیم ،ناامید شــدیم .به خصوص اینکه دو
بار هم از حریف پیش افتادیم .باید میتوانستیم هر سه
امتیاز را بــه خانه ببریم .میهایلوویچ در مورد صحنهای
مشکوک به پنالتی نیز گفت :بدون هیچ شکی باید برای
ما پنالتی گرفته میشد .به من بگویید وظیفه داور پنجم
که در آنجا ایستاده ،چیســت .او آنجا ایستاده که این
اتفاقها را نبیند؟ ســرمربی پیشین سمپدوریا در ادامه
به صحبت در مورد بازی پرداخت و گفت :با تویضهایی
که انجام دادیم ،نشان دادیم که فقط پیروزی میخواهیم.
چند بار هم سیستم بازی را عوض کردیم .تنها چیزی که
نداشــتیم ،قدرت تمامکنندگیمان بود و چند بار هم در
ضدحملهها ناکام ماندیم.

پیشروی مهم نیروهای دولتی
سوریه در والیت الذقیه
رســانههای دولتی سوریه خبر دادهاند
که شــهر «ربیعه» به کنترل نیروهای
دولتی درآمده است .ربیعه آخرین شهر
در والیت الذقیه اســت کــه از کنترل
شورشــیان مخالف بشار اسد خارج می
شود.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه که در لندن
مستقر است گفته که این پیشرویها با
پشتیبانی هوایی روسیه صورت گرفته و
بخشی از این عملیات با هدایت افسران
روسی انجام شده است.
تصرف ربیعه به ارتش سوریه این امکان
را میدهد تا بر مســیرهای تدارکاتی
شورشــیان از مناطق مرزی ترکیه به
شمال سوریه فشار بیشتری وارد کنند.
کنترل شــهر ربیعه تازهترین مورد از
مجموعه دســتاوردهای نیروهای بشار
اسد از زمانی است که روسیه به حمایت
از دولت سوریه وارد جنگ داخلی این

کشور شــد .در تحولی دیگر درباره
سوریه ،جان کری ،وزیر خارجه آمریکا،
که به عربستان ســعودی سفر کرده
نسبت به ایجاد تحوالتی در مذاکرات
صلح ســوریه که قرار است در هفته
جاری در ســوئیس برگزار شود ،ابراز
امیدواری کرده است.
آقــای کری گفتــه کــه در جریان
دیدارش از عربســتان درباره راههای
پایان دادن به درگیریهای ســوریه با
مقامات این کشور مذاکره کرده است.
اختالفنظرهایی در مــورد مذاکرات
صلح سوریه وجود دارد .قرار است این
مذاکرات امروز در ژنو برگزار شود .جان
کری به منظور دستیابی به توافقی در
مورد گروههای شورشی که میتوانند
دراین مذاکرات حضور داشته باشند،
در تماس مداوم با سرگی الوروف ،وزیر
خارجه روسیه است( .بی بی سی)

راهیابی جوکوویچ به
یک چهارم نهایی تنیس استرالیا
تنیسور صربستانی توانســت حریفش ژیل
ســیمون را در دور چهارم مســابقات اوپن
استرالیا شکست دهد و به یک چهارم نهایی
این مسابقات راه یابد.
به نقل از یورو اسپورتس ،نواک جوکوویچ که
مرد شــماره یک تنیس جهان است ،توانست
در پنج ســت حریفش را با نتیج ه سه بر دو
شکســت دهد .نتایج پنج ست این بازی به
ترتیــب  6 – 4 ،4 – 6 ،7 – 6 ، 3 – 6و 3 – 6
بود .جوکوویچ در دور یک چهارم نهایی با کی
نیشیکوری روبرو میشود .در بازیهای مهم
دیگر دیروز نیز نیشیکوری ،ویلیامز و شاراپووا
هم به دور یک چهارم نهایی راه یافتند.

شکست کلیولند برابر بولز
در ادامه رقابتهای لیگ برتر بســکتبال  NBAشیکاگو
بولز برابر کلیولند به برتری رسید.
در ادامه رقابتهای لیگ بسکتبال حرفهای آمریکا NBA
بامداد یکشنبه قرار بود  10مسابقه برگزار شود که با توجه
به شرایط نامناسب جوی این کشور دو دیدار لغو و هشت
مسابقه برگزار شــد .در جریان مسابقههای برگزار شده
شیکاگو به مصاف کلیولند رفت و با درخشش پائو گسول،
سنتر اسپانیایی خود  96بر  83کلیولند را مغلوب کرد.
گسول در این دیدار با کسب  25امتیاز 10 ،ریباند و شش
پاس منجر به گل بهترین بازیکن تیمش بود و نقش زیادی
در پیــروزی تیمش ایفا کرد .در طرف دیگر میدان لبرون
جیمز با کســب  26امتیاز 13 ،ریبانــد و  9پاس منجر به
گل بهترین بازیکن کلیولند بود ،اما نتوانست از شکست

تیمش جلوگیری کند.
در دیگر دیدارهای برگزار شــده پورتلند  121بر  103لس
آنجلس لیکرز را شکســت داد و ممفیس  101بر  106برابر
مینه سوتا تن به شکست داد.
** نتایج دیگر دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:
* ایندیانا  – 97ساکرامنتو 108
* دیتروید  – 101دنور 104
* آتالنتا  – 95فینیکس 98
* میلواکی  – 99نیواورالند 116
* نیویورک  – 84شارلوت 97
دیدار تیمهای بوســتون برابر فیالدلفیا و واشنگتن برابر
یوتا جاز به دلیل شــرایط نامناســب جوی این روزهای
آمریکا برگزار نشد.

ستایش پیگرینی از سرخیو آگوئرو

سرمربی منچسترســیتی از عملکرد مهاجم ارجنتینی
تیمش که دو گل به ثمر رساند ابراز رضایت کرد.
به نقل از ال ترســرا ،منچسترسیتی شنبه شب در هفته
بیست و ســوم لیگ برتر انگلیس برابر وستهام دو بر دو
مساوی شد و فرصت صدرنشینی را از دست داد.
ســرخیو آگوئرو هر دو گل سیتی را به ثمر رساند .مانوئل
پیگرینــی پس از این دیدار گفت :پیــش از بازی انتظار
چنین اتفاقهایی را نداشــتیم .اگر تمام بازی را بررسی
کنید ،میبینید تنها دو یا سه موقعیت گلزنی داشتیم .در

پایان بازی هم یک فرصت داشتیم.
سرمربی سیتی درباره عملکرد سرخیو آگوئرو اظهار کرد:
او خیلی خوب بازی کرد .دو گل زد که یکی از روی نقطه
ی بود .فرصت دیگری نیز داشت .او صد درصد آماده
پنالت 
است و من هم از عملکردش راضی هستم.
سرمربی چیلیایی منچسترسیتی درباره تیمش نیز گفت:
همیشــه تالش میکنیم خالقانه و تهاجمی بازی کنیم.
حضور کلچی ایهیناچــو در نیمه دوم موثر بود و او در به
ثمر رسیدن گل دوم تاثیر داشت.

