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نتانیاهو :اظهارات بان کیمون
تشویق ترور است

انتقاد دبیرکل سازمان ملل متحد از سیاست شهرکسازی
اسرائیل در کرانه باختری رود اردن ،واکنش تند نخستوزیر
اسرائیل و سفیر این کشــور در سازمان ملل را برانگیخت.
بنیامین نتانیاهو گفت ســازمان ملل «بیطرفی» خود را از
دست داده است.
بان کیمون ،دبیرکل ســازمان ملل متحد ،روز سهشــنبه
در جریان بحث شــورای امنیت درباره بحران اســرائیل و
فلسطینیها ،از سیاست خانهسازی دولت اسرائیل در کرانه
باختری رود اردن به شدت انتقاد کرد.
بان خانهسازی اسرائیل در اراضی فلسطینیها را «اقدامی
تحریکآمیز» خوانــد که موجب رشــد جمعیت مهاجر
میشود ،تنشها را افزایش میدهد و چشمانداز پیداکردن
راهحل سیاسی برای بحران را نابود میکند.
دبیرکل سازمان ملل گفت« :سرخوردگی فلسطینیها زیر
بار نیمقرن اشــغال سرزمینشان و گفتوگوهای فلجشده
صلح ،درحال فزونی است ».بان کیمون افزود« :همچنانکه
ملتهای تحت فشــار در طول تاریخ نشــان دادهاند ،این
طبیعت انســان است که در مقابل اشــغال واکنش نشان
دهد که اغلب در خدمت رشــد نفرت و افراط گرایی قرار
میگیرد ».دبیرکل سازمان ملل خواستار توقف خانهسازی
از ســوی اســرائیل به عنوان «گامی به سوی صلح» شد.
خانهسازی اسرائیلیها در اراضی اشغالی فلسطینیها از نظر
سازمان ملل متحد ،اقدامی غیرقانونی است( .دویچه وله)

اپل برای اولین بار با کاهش
درآمد روبرو شده است

درآمد کمپانی اپل برای اولین بار نسبت به سال قبل کاهش
خواهد داشت .این درآمد تا پایان ماه مارس سال جاری بین
 ۵۰تا  ۵۳میلیارد دالر خواهد بود ،در حالی که اپل در مدت
مشابه سال قبل  ۵۸میلیارد دالر درآمد کسب کرده بود.
روند رو به رشد فروش محصوالت اپل پس از سالها متوقف
شده است .در ایام کریسمس سال  ۲۰۱۵که محصوالت اپل
معموال فروش باالیی دارند ،این روند تنها رشدی خفیف را
شاهد بود .دلیل این امر باال رفتن ارزش دالر و افت اقتصادی
در برخی کشورها عنوان شد.
کمپانی اپل از نظر اقتصادی در حال برگشت به سال ۲۰۰۷
اســت؛ زمانی که اولین گوشیهای آیفون به بازار آمدند .به
گفته تیم کوک رئيس کمپانــی اپل ،فروش این کمپانی در
فصل جاری نســبت به مدت مشابه ســال قبل کمتر شده
است .فروش ســال نوی میالدی و کریسمس به طور سنتی
برای اپل بســیار مهم است به خصوص که معموال در همین
ایام جدیدترین مدل گوشــی این کمپانی به بازار میآید.
در سال گذشته میالدی و کریســمس  ۲۰۱۴اپل توانست
از فروش گوشــی جدید خود  ۱۸میلیارد و  ۲۰میلیون دالر
درآمد کســب کند .این مبلغ نسبت به فروش گوشی مدل
قبلتر رشدی  ۴۶درصدی داشت.
در ایام کریسمس  ۲۰۱۵اما فروش اپل با رشد بسیار کم / ۴
 ۰درصدی روبرو بود .این کمپانی تنها توانست  ۷۶میلیون
و  ۸۰۰هزار دستگاه به فروش برساند و معادل  ۱۸میلیارد و
 ۴۰۰میلیون دالر درآمد کســب کند .دارایی کنونی کمپانی
اپل  ۲۱۶میلیارد دالر است .مسئوالن اپل نسبت به وضعیت
بد اقتصادی این کمپانی هشــدار دادهاند و آن را بیش از
هرچیز ناشی از باال رفتن ارزش دالر میدانند که باعث شده،
محصوالت اپل برای فروش در دیگر کشورها قیمت باالتری
پیدا کند( .دویچه وله)

شفافیت بینالملل :فساد اقتصادی در سال  ۲۰۱۵کاهش یافته است
ســازمان «شــفافیت بینالملل» در گزارش جدید خود
اعالم کرده که فساد مالی در سال  ۲۰۱۵در جهان کاهش
یافته اســت .با این حال گروه بزرگی از کشورها همچنان
دچار فساد اقتصادی باالیی هستند .در تازهترین گزارش
سازمان «شفافیت بینالملل» گفته شده است که مبارزه
جهانی برای عقبراندن فساد و اختالس در سال گذشته
وضع را در برخی کشورها کمی بهتر کرده است« .شاخص
فســاد» ( )Corruption Perception Indexدر سال
 ۲۰۱۵میالدی حاکی از این بهبود است .با این حال در دو
سوم کشورهای مورد بررسی ( ۱۶۸کشور) فساد اقتصادی
همچنان باالست.
کشــور دنمارک برای دومین بار بــا  ۹۱امتیاز به عنوان
ســالمترین اقتصاد دنیا در راس این فهرســت است .به
دنبال آن فنلند و سویدن قرار دارند .آلمان با  ۸۱امتیاز در
جایگاه دهم است و نسبت به سال  ۲۰۱۴میالدی دو رتبه
باالتر رفته اســت .آمریکا و اتریش هر یک با  ۷۶امتیاز

وزیر دفاع اسرائیل:

پول ترکیه صرف خرید نفت
از داعش میشود

وزیر دفاع اسرائیل گفته است که بخشی از
منابع مالی نیروهای گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش) از ترکیه تامین شده است.
موشه یعلون که به آتن ،پایتخت یونان سفر
کرده ،گفته اســت که از پــول ترکیه برای
ت طوالنی برای خرید نفت از گروه داعش
مد 
استفاده شده اســت .وزیر دفاع اسرائیل
به خبرنگاران گفته اســت کــه ترکیه به
پیکارجویان اجازه داده تا از اروپا به سوریه
و عراق سفر کنند و سپس به کشورهایشان
برگردند .آقای یعلون گفته است که این به
عهده دولت ترکیه اســت که تصمیم بگیرد
آیا میخواهد با تروریســم مبارزه کند یا نه
اما تا کنون ترکیه چنین رویکردی نشــان
نداده اســت .اظهارات وزیر دفاع اسرائیل

میتواند به تالشها برای بهبود روابط میان
کشورش و ترکیه لطمه بزند.
روســیه نیز چندی پیش ادعای مشابهی را
علیه ترکیه مطرح کرد و ترکیه با خشــم
چنین اتهاماتی را تکذیب کرده است.
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روســیه
گفته اســت که انگیزه ترکیه در سرنگونی
هواپیمای نظامی روسی حفاظت از تجارت
نفتی با داعش بوده است .به دنبال سرنگونی
این هواپیما به دســت ترکیه ،روابط میان
دو کشور تیره شده اســت .پس از مطرح
شــدن این اتهامات ،رجب طیب اردوغان،
رئیسجمهوری ترکیه متقابال روسیه را متهم
کرد که به تجارت نفت با داعش مشــغول
است( .دویچه وله)

راهیابی
اندی ماری
به نیمه نهایی
اوپن استرالیا
در ادامــه رقابتهای تنیس اوپن اســترالیا ،اندی ماری
توانست با شکست دادن داوید فرر به دور نیمه نهایی راه
پیدا کند.
به نقل از یورو اســپورت ،اندی ماری میتوانست در دور
یک چهارم نهایی مسابقات تنیس اوپن استرالیا داوید فرر
را با نتیج ه سه بر یک شکست دهد .نتایج چهار ست این
مسابقه به ترتیب  2 – 6 ،7 – 6 ،3 – 6و  3 – 6بود.
روز سهشنبه نیز در مسابقات دیگر یک چهارم نهایی نواک
جوکوویچ توانســت حریفش کی نیشیکوری را شکست

دهد و به دور نیمه نهایی برســد .راجر فدرر نیز حریفش
توماس بردیچ را شکســت داده و راهی نیمه نهایی شده
ن ترتیب و در دور نیمه نهایی ،نواک جوکوویچ و
بود .بهای 
راجر فدرر با یکدیگر روبرو میشوند و اندی ماری با برنده
بازی گائل مونفیس و میلوس رائونیک مسابقه خواهد داد.
در مسابقات زنان نیز امروز در دور نیمه نهایی سرنا ویلیامز
به مصاف رادوانسکا از روسیه میرود .کربر از آلمان نیز با
کونتا از انگلیس بازی خواهد کرد تا فینالیستهای اوپن
استرالیا مشخص شوند.

احتمال محرومیت مادام العمر دوومیدانی
کاران دوپینگی انگلیس

رییس فدراســیون د وومیدانی انگلیس به ورزشکاران
اخطار داد ممکن است آنهایی که به صورت جدی قوانین
دوپینگ را زیر پا میگذارند ،برای همیشه محروم شوند.
بــه نقــل از  ،Inside the gamesاد وارنر که اوایل این
ماه میالدی اعالم کرده بود بهتر اســت تمامی رکوردهای
دوومیدانی حذف شــوند و همه آنها دوباره ثبت شوند،
دانیکارانی که
در صحبتهای جدیدش گفت باید دوومی 
دوپینگ انجام میدهند ،برای همیشه محروم شود.
وارنر همچنین پیشــنهاد داد محرومیت فدراســیون
دوومیدانی روســیه تا بعد از المپیک ریو برداشته نشود.
او همچنین معتقد اســت نامزدی دوحــه برای میزبانی
مســابقات قهرمانی جهــان  2017و  2019باید به کمیته
اخالق  IAAFارجاع داده شود تا احتمال رشوه و رایهای
از پیش تعیین شده وجود نداشته باشد.
طرح فدراســیون انگلیس برای محرومیــت مادام العمر

رده شــانزدهم را به خود اختصاص دادهاند .فاسدترین
کشــورهای جهان کوریای شمالی و ســومالیا هستند.
هر کدام از این دو تنها  ۸امتیــاز آوردند .با فاصله کمی
افغانستان و ســودان قرار دارند .ایران با تنها  ۲۷امتیاز
از جمله کشورهایی است که فساد اقتصادی گسترده در
آن حاکم اســت و در رتبه  ۱۳۰قرار گرفته اســت .با این
حال شاخصها نشــان میدهد که ایران نیز در مبارزه با
فساد اقتصادی موفقیتهایی به دست آورده است .ایران
در سال  ۲۰۱۳در ردیف  ۱۴۵جدول «شفافیت بینالملل»
بود و در سال  ۲۰۱۴در ردیف  ۱۳۶قرار داشت .سقوط در
ورطه فساد اقتصادی در ســال گذشته در برازیل از همه
بارزتر بوده است .اختالس کنسرن نفتی «پتروبراس» که
یک کنسرن دولتی اســت ،به یک رسوایی بزرگ تبدیل
شــد .برازیل به همین دلیل پنج امتیاز از دست داد و در
مقام  ۷۶قرار گرفت .همچنین میزان فساد در کشورهای
هنگری ،اسپانیا و مقدونیه باالتر رفته است( .دویچه وله)

دوومیدانــی کارانی که دوپینگ میکنند از مســابقات
جهانی داخل ســالن در پورتلند شروع خواهد شد .این
طرح هنوز به دادگاه برده نشده اما مسئوالن فدراسیون
دوومیدانی انگلیس درباره ایــن قضیه با وکالی خود در
حال بحث و بررسی هستند .وارنر حاضر نشد نام مسئول
عالی رتبه  IAAFکه به او درباره رشوه قطر برای گرفتن
میزبانی خبر داده است را فاش کند.
او در اینبــاره گفت :بــا  IAAFدر خصوص این موضوع
صحبتهایی داشــتم .آنها گفتند نامــزدی دوحه برای
میزبانی بازیهای  2017و  2019به کمیسیون اخالق ارجاع
داده شده است.
فدراســیون دوومیدانی قطر انجــام هرگونه کار خالف
قانونی را رد کرده اســت .با این حال ،بازرسان فرانسوی
پروســه دادن تمامی میزبانیها از سال  2009تا  2022در
فدراسیون جهانی دوومیدانی را بررسی میکنند.

مراسم روز بین المللی
یادبود از هولوکاست
برگزار شد

در چند کشــور جهان مراسم متعددی به مناسبت روز
بین المللی یادبود از هولوکاســت برگزار شده و یا در
حال برگزاری است 27 .جنوری مصادف است با هفتاد
و یکمین سالروز آزادی اردوگاه های کار اجباری آلمان
نازی در آوشویتس.
مهمان افتخاری پارلمان فدرال در ساعات یادبود از این
مناسبت به روز چهارشــنبه ،روت کلوگر یک اتریشی
نجات یافته از اردوگاه کار اجباری آوشــویتس بود که
به ایاالت متحده امریــکا پناه برده بود و این دعوت را
قبول کرد تا در برابر بوندستاگ یا پارلمان فدرال آلمان
سخنرانی کند.
او در ســال های  1944و  1945از «سردترین زمستان
های زندگی اش» در هنگام رهایی آوشویتس سخن به
میــان آورد .او برای چندین ماه پیش از آزادی اش کار
اجباری انجام داده بود.
او به هنگام رســیدن به آوشــویتس در مورد عمرش
دروغ گفت .او  12ســال داشــت اما یک زندانی دیگر
به وی اشــارت نمود که خود را  15ساله معرفی کند و
این موجب شد تا در بین عمله کاری جایی بیابد .دیگر
زندانیانی که با کلوگر آمدند ،چنین خوشبخت نبودند و
به اتاق های گازی آوشویتس فرستاده شدند .شاید این
تقدیر او بوده باشــد .پیش از سخنرانی کلوگر ،نوربرت
المیرت رئیس پارلمان فدرال آلمان با افتتاح نمایشگاه
جدیدی که تاریــخ بیش از  13میلیون زن ،مرد و طفل
مجبور شده به کار اجباری برای رژیم نازی را نشان می
دهد ،مراسم یادبود را شروع کرد .سیاستمداران آلمان
در برابر سالون کام ً
ال پر مجلس این کشور در بوندستاگ
به منظور اعتراف ســاالنه آلمان به نقشی که در جنگ
جهانی دوم داشــته اســت و در آن  6میلیون یهودی
و ســایر اقلیت ها به دســت رژیم نازی کشته شدند،
سخنرانی کردند( .دویچه وله)

گام بلند میالن برای رسیدن
به فینال حذفی

میالن با برتری در زمین تیم دستهسومی الساندریا یک
گام به حضور در دیدار نهایی نزدیکتر شد.
در دیدار رفت مرحله نیمهنهایی جام حذفی ایتالیا تیم
شگفتیساز الســاندریا به دیدار میالن رفت .شاگردان
میهایلوویچ به برد نسبتا راحتی در برابر الساندریا دست
پیدا کردند.
میالنیها در این دیدار ســوار بر بازی بودند و چندین
موقعیت گل ایجاد کردنــد ولی در باز کردن دروازه این
تیم ســختکوش موفق نبودند .در اواسط نیمه نخست
خطای مــوررو روی آنتونلی ،یک ضربه پنالتی را نصیب
روسونری کرد که توسط بالوتلی به گل اول بازی تبدیل
شد .در دقایق باقیمانده این نیمه اتفاق خاصی رخ نداد
وبازی با همان تکگل به پایان رسید.
در نیمــه دوم تالش بازیکنان دو تیــم نتیجهای در بر
نداشت تا این دیدار با برتری یک بر صفر میالن به پایان
برسد.
دیگر دیــدار این مرحله بین یوونتــوس و اینتر برگزار
خواهد شد.

دلبوسکه :کاسیاس دوست دارد
در یورو حضور داشته باشد

ســرمربی تیم ملی اســپانیا اعالم کرد ایکر کاسیاس
دوست دارد به یورو  2016فرانسه برود.
به نقل از آس ،ویسنته دلبوسکه درباره ادامه همکاری
اش با تیم ملی اسپانیا پس از یورو  2016گفت :رفتن من
برای تیم ملی فدراســیون و خودم ،خوب است .هشت
سال بر نیمکت این تیم نشستم و مسئولیت سنگینی را
به عهده داشتم .از بودن در تیم ملی خوشحال هستم و
دوست دارم ادامه بدهم اما سال های زیادی از حضورم
در این جا می گذرد .باید منتظر ماند .زمان زیادی باقی
مانده است تا بهترین تصمیم گرفته شود.
سرمربی تیم ملی اسپانیا در رابطه با یورو  2016هم اظهار
کرد :در صورت قهرمانی ،سومین عنوان پیاپی را بدست
خواهیم آورد .هیچ تیمی تا به حال به این رکورد دست
نیافته اســت .کار خیلی سختی است ولی ما خودمان را
باور داوریم چون بازیکنان خوبــی را در اختیار داریم.
اتفاقی که در جام جهانــی برزیل برایمان افتاد( ،حذف
در مرحله گروهی) برایمان تجربه شد .در گروهمان با تیم
هایی که هالند را حذف کردند ،روبهرو خواهیم شد .نباید
آنها را دســتکم بگیریم .دلبوسکه درباره حضور ایکر
کاسیاس در یورو نیز گفت :کاسیاس به من گفت دوست
دارد به یورو برود حتی اگر نیمکت نشــین باشد .ایکر
بازیکنی منحصر به فرد است .سال های زیادی را در تیم
ملی حضور داشته است .ایکر الگویی برای دیگر بازیکنان
این عصر اسپانیاست .او فوتبالیست موفقی بوده است و
چهره خوبی از خود در دنیا بر جا گذاشته است.

سابیا پیشنهاد مربیگری در
چیلی را رد کرد

الخاندرو ســابیا ســرمربی پیشــین تیم ملی فوتبال
ارجنتین ،پیشنهاد مربیگری در تیم ملی فوتبال شیلی
را رد کــرد .به نقل از روزنامه اوله ارجنتین ،هدایت تیم
ملی فوتبال چیلی را در رقابت های کوپا آمهریکا گذشته
به عهده خورخه ســامپائولی بود .این مربی آرژانتینی
موفق شد چیلی را به عنوان قهرمانی برساند.
سامپائولی بعد از قهرمانی ارزشمندی که به دست آورد،
در بین مردم چیلی بســیار محبوب شد و آنها دوست
داشــتند که او قراردادش را تمدید کند اما این مربی از
ادامه همکاری خود با چیلی انصراف داد.

روحانی :یخ روابط ایران و
اروپا در حال بازشدن است
روحانــی در رم گفت پــس از توافق
هســتهای ،روابط ایران با اروپا بهتر از
گذشته خواهد شــد .او همچنین گفت
کلید عادی شــدن رابطه با آمریکا در
دســت واشنگتن اســت و دولتمردان
آمریکا باید از این کلید استفاده کنند.
حسن روحانی ،رئیس جمهور ایران روز
چهارشنبه در پایان سفر خود به ایتالیا
در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و به
پرسشهای رسانههای ایتالیا پاسخ داد.
او که روز دوشــنبه وارد رم شده بود،
روز چهارشــنبه برای با دیدار مقامهای
فرانسه راهی پاریس شد .رئیس جمهور
ایــران در طول اقامت خــود در رم به
واتیکان رفت و با پاپ فرانسیس ،رهبر
کاتولیکهای جهان نیز دیدار و گفتوگو
کرد.
پوشاندن تعدادی از مجسمههای برهنه
قصــر کاپیتول در رم از حاشــیههای
جنجالی ســفر روحانی بــه ایتالیا بود
که بازتاب گســترده و انتقادآمیزی در

رسانهها و شبکههای اجتماعی داشت.
روحانــی در کنفرانــس مطبوعاتی
خود دربــاره رابطه ایران و اروپا گفت،
کشــورهایی که در فضای تحریم ضرر
کردند ،کشــورهای اروپایی بودند و با
تحریم ،شرایطی پیش آمد که از فضای
فعالیت در ایران محروم شدند.
او با ابراز خوشبینی به آیندهی روابط
ایران و اروپا تصریح کرد که در دوران
تحریم ،شــرایط باخت -باخت برای
ایران و اتحادیه اروپا بود .پس از توافق
هستهای ،شرایط برد-برد بین ایران و
اروپا پررنگتر خواهد شد.
روحانی افزود« :بعد از این توافق ،یک
فضای مثبتی بــرای همکاریها ایجاد
میشــود ،این ارتباطات بین ما و اروپا
کامال منجمد شده بود ،در یک زمستان
سردی این روابط منجمد شده بود ،من
کامال آفتاب همــکاری را بر روی این
یخها مشــاهده میکنم ،این یخها در
حال باز شدن است( .دویچه وله)

صعود لیورپول به فینال ویمبلی در
ضربات پنالتی

لیورپول با برتری برابر استوک سیتی در ضربات پنالتی
راهی دیدار نهایی جام اتحادیه شد.
در اولین دیدار از دور برگشــت مرحله نیمهنهایی جام
اتحادیه انگلیس دو تیم لیورپول و اســتوک سیتی برابر
هم به میدان رفتند .قرمزپوشان که میخواستند با کلوپ
به اولین فینال خود راه یابند و در ومبلی حضور داشــته
باشند ،برای خلق موقعیت گل در این دیدار از خود تالش
زیادی نشان دادند.
بازی دو تیم در  90دقیقه با برتری یک بر صفر اســتوک
ســیتی به پایان رســید .مارک آرناتویچ روی حرکتی
مشکوک به آفساید توانســت دروازه لیورپول را باز کند
تا دو تیم در مجموع دو دیدار رفت و برگشــت به تساوی
یک بر یک برسند و بازی به وقتهای اضافه کشیده شود.

در وقتهای اضافه نیمه نخســت اتفاق خاصی رخ نداد و
استوک توانســت برتری خود را حفظ کند .در وقتهای
اضافه نیمه دوم بازی دو تیم متعادلتر از نیمه نخســت
دنبال شد و خستگی باعث شده بود بازیکنان کیفیت خود
را نتوانند نشــان دهند تا بازی به ضربات پنالتی کشیده
شود.
در ضربات پنالتی ،لیورپول موفق شــد با نتیجه  6بر  5به
برتری برسد و راهی دیدار نهایی شود.
در دیگر دیــدار این مرحله ،منچسترســیتی باید برابر
اورتون به میــدان برود تا تکلیف فینالیســتهای جام
اتحادیه مشخص شود که در ومبلی دیدار نهایی آن برگزار
میشود .فصل قبل چلسی با برتری برابر تاتنهام قهرمان
جام اتحادیه شد.

بارسلونا و رئال مادرید در میان برترین
برندهای اسپانیا

رئال مادرید و بارســلونا در میان بهترین برندهای سال
اســپانیا قرار گرفتنــد .به نقل از آس ،بر اســاس اعالم
«اینتربرند» ،این دو تیم تنها باشگاه های فوتبال هستند
که در این فهرســت قرار دارند .رئال با ارزش  459میلیون
یورو و بارسلونا با  428میلیون یورو در رتبه های بیستم و

بیست و دوم جای گرفتند .از طرفی «مویستار»« ،زارا» و
«سانتاندر» ،سه برند برتر سال اسپانیا معرفی شدند .ارزش
مویســتار که رتبه اول را به خود اختصاص داده12.066 ،
میلیون یورو است .زارا با  10.687میلیون یورو و سانتاندر با
 4.644میلیون یورو در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

رائونیک حریف اندی ماری در نیمه نهایی اوپن
استرالیا شد

در ادامه ی رقابت هــای دور یک چهارم نهایی تنیس
اوپن استرالیا ،میلوس رائونیک توانست گائل مونفیس
فرانســوی را شکست دهد و به نیمه نهایی راه یابد .او
در این دور به مصاف اندی مــاری می رود .به نقل از
یورواســپرت ،میلوس رائونیک کانادایی توانســت با
نتیجه ی  ٣بر  ١حریف خود گائل مونفیس را شکست
دهد و به دور نیمه نهایی راه پیدا کند .او در این دور با
اندی ماری روبرو می شود .نتایج  ٤ست این مسابقه به
ترتیب  ٣-٦ ،٦-٣ ،٣-٦و  ٤-٦بود .راجر فدرر و نواک
جوکوویچ نیز در دور نیمه نهایی با یکدیگر مســابقه
خواهند داد تا فینالیست های مسابقات مشخص شوند.

