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میرضیایوف به حیث رئیس جمهور ازبکستان
انتخاب شد

انتقاد تند جان کری از
سیاستهای بنیامین نتانیاهو

جان کــری ،وزیر خارجــه آمریکا گفته
است اســرائیل باید میان تداوم ساخت
شهرکهای یهودینشین در کرانه غربی
و راه حل دو دولت یکی را انتخاب کند.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به کمک ۲۳
میلیارد دالری این کشــور در سالهای
گذشته به اســرائیل و توافق کمک ۳۸
میلیارد دالری در ده سال آینده ،خودش
را دوســت اســرائیل» خواند که از این
دوستی پشیمان نیست اما نگران امنیت
این کشور است .جان کری که در نشست
سابان در واشنگتن سخن میگفت تاکید
کرد که در موضوع اسرائیل و فلسطین راه
اشتباهی پیموده شده است.

دولت اسرائیل به راه حل تشکیل دو دولت
عالقهمند نیست و به گفته جان کری این
موضوع آمریکا را به دردسر انداخته است
چرا که اســرائیل «همه هشدارهای ما را
درباره شهرکسازی نادیده میگیرد».
آقای کری در تقابل با بنیامین نتانیاهو که
گفته بود اول باید میان اسرائیل و جهان
عرب صلح برقرار شــود ،گفت که صلح با
فلسطینیها ،پیشنیاز صلح با دنیای عرب
است .آقای نتانیاهو که پیش از جان کری
در همین نشست ســخن میگفت تاکید
کرد تنها چیزی که میتواند فلسطینیها
را پــای میز مذاکره بیــاورد ،صلح میان
اسرائیل و جهان عرب است( .بی بی سی)

حمله توییتری ترامپ به چین

روز دوشنبه نتایج انتخابات نشان داد که شوکت
میرضیایوف رهبر موقت ازبکســتان با پیروزی
چشمگیر در انتخابات ،بعد از وفات اسالم کریموف
دومین رئیس جمهور آن کشور گردید.
کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان گفته است:

نتایج اولیه نشــان می دهد که میرضیایوف ۸۸.۶
در صد آرا در انتخابات روز یکشنبه در این کشور
آسیای میانه که  ۳۲میلیون نفر جمعیت داشته و
فاقد سنت انتخابات می باشد را به خود اختصاص
داده است .این فزونی شماره آرا برای میرضیایوف

استعفای ناگهانی
نخستوزیر نیوزلند به دلیل
مسایل خانوادگی

جــان کی ،نخســت وزیر نیوزیلنــد در خبری
غیرمنتظره استعفا داده و گقته از هفته آینده از
قدرت کنار خواهد رفت.
جان کی که از سال  ۲۰۰۸نخست وزیر نیوزیلند
بود دالیل خانوادگــی را علت اصلی این تصمیم
اعالم کــرده و گفته «این ســختترین تصمیم
دوران زندگیاش بوده اســت ».بدین ترتیب ،تا
زمان انتخاب نخســتوزیر جدید از سوی حزب
ملی این کشور ،بیل انگلیش ،معاون نخست وزیر
اداره امور دولت را در دست خواهد گرفت.
به گزارش نشریه هرالد نیوزیلند ،جان کی که از
محبوبیت فراوانی در این کشــور برخوردار است

گفته به درخواست همسرش استعفا داده است.
او که در ســال  ۲۰۰۸برای نخستین بار به قدرت
رســیده بود پیشتر هم اعالم کــرده بود که در
انتخابات سال آینده میالدی دیگر نامزد نخواهد
شــد .آقای کــی در کنفرانس خبــری هفتگی
خود ایــن خبر را اعالم کرد و گفــت « :این کار
(نخستوزیری) مستلزم فداکاری و ایثار فراوان
نزدیکان است و اعضای خانواده من در این سالها
با بردباری فوقالعاد ه کمکم کردند ...تنها چیزی
که می توانم بگویم این اســت که هر چه در توان
داشــتم انجام دادم و اکنون دیگــر توانی برایم
نمانده است( ».بی بی سی)

ایبراهیموویچ :اگر به عمد کولمن
را میزدم به کما میرفت

که قرار است برای پنج سال زمام امور را در راس
دولت در دست داشته باشــد ،پیروزی انتخاباتی
کریموف ســلف وی را به یاد می آورد که برای ۲۷
ســال در راس این کشور سرشار از منابع و کاالها
قرار داشت .والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه

در یک صحبت تیلفونی پیروزی را به میرضیایوف
«به گرمــی تبریک گفتــه» و وی را برای بازدید
ازکرملین دعوت نموده است .میرضیایوف که در
سال  ۲۰۰۳به حیث نخست وزیر مقرر گردید ،مانند
رهبر قبلی اش از عین حزب می باشد( .دویچه وله)

دونالــد ترامپ ،رئیــس جمهور منتخب
آمریکا ،با انتشار چندین توییت از سیاست
پولی چین و همچنین عملکرد این کشور
در دریای جنوبی چین انتقاد کرده است.
آقای ترامپ در یکی از توییتهایش گفته
است« :آیا چین از ما در مورد کاهش ارزش
پول واحد این کشــور و یا ســاخت یک
مجتمع نظامی سوال میکند ».سپس خود
در پاسخ گفته« :من فکر نمیکنم».
آمریکا مدتهاست چنین استدالل میکند
که چین ارزش یــوان ،واحد پولی خود را
بطورغیرواقعی پایین نگه داشــته که این
مسئله در رونق تجاری چین نقش مهمی
داشته است.
پایین نگه داشتن ارزش یوان باعث ارزانتر
شدن صادرات چین در بازارهای بینالمللی

شده است.
هفته گذشــته آقای ترامــپ با گفتگوی
تلفنی مستقیمی که با رئیس جمهور تایوان
داشت ،خطر وقوع جنجالی دیپلماتیک با
چین را ایجاد کرد .رئیس جمهور منتخب
آمریکا با زیر پا گذاشتن سیاست آمریکا
که از ســال  ۱۹۷۹از زمان قطع روابط با
تایوان برقرار بوده ،با رئیس جمهور تایوان
صحبت کرد.
این اقدام آقای ترامپ با ناخشنودی چین
روبرو شد.
آمریکا همچنین در مورد مناقشه موجود
بیــن چین و چند کشــور دیگر در مورد
ادعای مالکیت بر جزایــر دریای جنوبی
چین ازاین کشور خواسته بود که دست از
این ادعا بردارد( .بی بی سی)

او که همیــن چندی پیش برنــده بود،
اکنون بار دیگر برنده شــد .الکساندر فان
دیر بیلین به حیــث رئیس جمهور جدید
اتریش انتخاب شد .رقیب دست راستی و
عوامگرای او متحمل شکست غیر منتظره
و چشمگیری شد .دست راستی عوامگرا در
انتخابات ریاست جمهوری اتریش متحمل
شکست آشکاری گردید .الکساندر فان دیر
بیلین رهبر پیشین سبزها در نتایج نهائی
موقتی که شام یکشنبه اعالم گردید۵۱،۷ ،
درصد آرا را به دست آورده است .نوربرت
هوفــر رقیبش  ۴۵ســاله نامزد «حزب
آزادی اتریــش» ( )FPÖکــه یک حزب
دست راستی عوامگرا است ۴۸،۳ ،درصد

آرا را به خود اختصاص داده است .حدود
 ۷۰۰هزار رای مکتوب روز دوشنبه شمارش
می شود .بنابراین طبق تجربه نتیجه نهائی
شمارش آرا دو باره تعدیل می گردد .فکر
می شود که حتا در آن صورت آرای فان دیر
بیلین به  ۵۳،۳در صد برسد .رئیس جمهور
آینده که خود را مرد برنده برای اقامت در
کاخ هوفبــورگ ویانا می داند در قبال این
نتایج آرا گفت که « من سپاسگزارم ».این
پروفیسور اقتصاد در رای گیری ملغی شده
دور دوم در  ۲۲می نیز برنده شده بود .قرار
است او در  ۲۶جنوری  ۲۰۱۷به حیث رئیس
جمهور سوگند وفاداری یاد کند .مدت کار
وی برای شش سال است( .دویچه وله)

نخست وزیر ایتالیا کناره گیری اش
را اعالم کرد
پیروزی فان دیر بیلین در اتریش
پس از ناکامی همه پرســی بــرای تغییر قانون
اساســی درایتالیا ،رنسی نخست وزیراین کشور
براســاس تعهد قبلی کناره گیــری اش را اعالم
نمود .قراراســت او روز دوشنبه درخواست کناره
گیری ازمقاش را به ماتاریــا رئیس جمهور این
کشور ارائه دهد .ماتیو رنسی نخست وزیر ایتالیا
مســئولیت کامل ناکامی همه پرسی برای تغییر
قانون اساسی در این کشور را که بنابر درخواست
او راه اندازی گردیده بود ،به عهده گرفته و کناره
گیری اش را از پست نخست وزیری ایتالیا اعالم
کرد .رنســی در یک ســخنرانی که ازتلویزیون
این کشور منتشــر گردید ،گفت « :مخالفان این
اصالحات «با اکثریت قابل مالحظه یی» پیشنهاد
تغییر قانون اساسی را رد نمودند و به همین دلیل
او درخواست استعفایش را به ماتاریال تقدیم می

کند ».قبل از این سخنرانی اعالم گردید که حدود
 ۶۰درصد مردم ایتالیا دریک همه پرســی به روز
یکشنبه پیشنهاد نخست وزیر این کشور مبنی بر
تغییر قانون اساسی ایتالیا را رد کردند و  ۴۰درصد
با این پیشــنهاد مؤافق بوده اند .براساس طرح «
اصالحات بوشی» که به نام ماریا ایلینا بوشی وزیر
اصالحات درکابینه رنسی خوانده می شد ،قرار بود
تعدیالتی در قانون اساسی این کشور وارد گردد
که بر اســاس آن ،سیســتم مجالس عوام و سنا
در پارلمان تغییر نموده و قدرت مجلس ســنا در
تغییرات و تجدید نظر در قوانین این کشور کاهش
یابد .به این ترتیب اعضای مجلس سنا از  ۳۱۵به
 ۱۰۰عضو کاهش یافتــه و از جانب مردم انتخاب
نگردند و حق تصمیم گیــری در تمام قوانین را
نداشته باشند( .دویچه وله)

 11ماه ۱۱ ،موفقیت برای زینالدین زیدان

زالتان ایبراهیموویچ اظهار کرد به عمد ســیموس کولمن را متوقف نکرده
است اما اگر اینطور میشد ،ممکن بود بازیکن حریف به کما برود.
به نقل از دیلی میرر ،زالتــان ایبراهیموویچ در یکی از صحنه های دیدار با
اورتون با ســیموس کولمن درگیر شــد و روی این بازیکن افتاد که بازیکن
حریف به شــدت آسیب دید .برخورد زالتان با بازیکن حریف طوری بود که
خیلی ها از محرومیت زالتان خبر دادند.
ایبراهیموویچ با رد این ادعا که از عمد به کولمن ضربه زده اســت ،در این
زمینــه گفت :هیچ عمدی در کار نبود .اگر قرار بود به عمد کولمن را بزنم ،او
به کما می رفت .در یکی از صحنه ها تعادلم را از دســت دادم و زیرم خالی
شد .همین باعث شــد بازیکن حریف آسیبی نبیند .با این حال هیچ عمدی
در کار من نبوده است.
زالتــان ایبراهیموویچ ســیزدهمین گل خود را در دیدارهای رســمی و
غیررســمی این فصل با پیراهن شیاطین سرخ وارد دروازه اورتون کرد ولی
گل او در دقایق پایانی اورتون با اشتباه مروان فلینی و دادن یک پنالتی به
تیم حریف موجب شد تا بازی با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

لسترسیتی بدترین مدافع عنوان
قهرمانی در تاریخ لیگ انگلیس

آمار ضعیف لسترســیتی در فص جاری لیگ برتر انگلیس ممکن است در
نهایت منجر به سقوط این تیم شود.
به نقل از آس ،لسترســیتی تاکنون بدترین آمار را به عنوان مدافع عنوان
قهرمانی در لیگ برتر انگلیس بر جای گذاشته است .تیم کلودیو رانیری در
 ۱۴هفته ،تنها  ۱۳امتیاز کســب کرده است .لستر که فصل گذشته قهرمان
لیگ برتر شده بود اکنون باید برای فرار سقوط رقابت کند.
آمار به ثبت رسیده لستر بدترین آمار یک مدافع عنوان قهرمانی در تاریخ
لیگ انگلیس محسوب میشود .چلسی که ســال  ۲۰۱۵قهرمان شده بود،
در سال گذشــته در  ۱۴هفته  ۱۵امتیاز کسب کرد .این آمار بدی برای تیم
قهرمان محســوب میشــود اما با این حال دو امتیاز بیشتر از لستر کسب
کرد .رانیری پس از شکست برابر ساندرلند گفت :برای سقوط نکردن رقابت
خواهیم کرد.
یکی از دالیل ضعف لســتر ،پایین آمدن آمار گلزنی جیمی واردی و ریاض
محرز است .همچنین این تیم جانشینی برای انگولو کانته در تیم ندارد .اگر
شرایط روباه ها بهتر نشود ،لستر اولین تیمی خواهد شد که در لیگ انگلیس
یک فصل پس از قهرمانی به دسته پایینتر سقوط میکند.

شکست کلیپرز و ساکرامنتو
در NBA

بامداد دیروز لیگ بســکتبال  NBAبا انجام چهار بازی ادامه پیدا کرد که
در مهمترین این بازیها لسآنجلس کلیپرز ،تیم رده ســوم کنفرانس غرب
شکست خورد.
به نقل از  ،Fox sportsدر حســاسترین بازی بامداد دیروز آتالنتا پیسرز
توانست با نتیجه  111بر  102لسآنجلس کلیپرز را شکست بدهد .در این بازی
تادئوس یانگ  17امتیاز برای آتالنتا کسب کرد و با وجود اینکه این تیم در
میانه بازی 10 ،امتیاز عقب بود توانست در نهایت پیروز شود.
در بازی دیگر اوکالهاما ســیتی تاندر ،تیم مدعی کنفرانس غرب با نتیجه
 101بر  92مقابل نیواورالنز پلیکایز شکســت خورد .در این مســابقه راسل
وستبروک پنجمین ترییل دابل پیاپی خود را انجام داد و به پیروزی تیماش
کمک کرد .او بعد از مایکل جردن که  7ترییل دابل پیاپی داشــته اســت.
موفقترین فرد در این کار بوده اســت .وستبروک همچنین  28امتیاز17 ،
ریباند و  12پاس منجر به گل داشت.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
اورالندو مجیک  - 98دیترویت پیستونر 92
نیویورک نیکس  - 106سکرمنتو کینگز 98

ســرمربی فرانســوی در کمتر از یک سال
حضورش در مادریــد موفقیتهای زیادی
کسب کرده است.
به نقل از مــارکا ۱۱ ،ماه از حضور زینالدین
زیــدان در رئــال مادرید می گــذرد .این
سرمربی فرانسوی در  ۴جنوری سال جاری
به عنوان ســرمربی جدیــد مادرید معرفی
شــد .او یک سال و نیم سرمربی کاستیا بود
و مدتی به عنوان دستیار کارلو آنچلوتی در
رئال مادرید کار و سپس فلورنیتو پرس او را
به عنوان سرمربی باشگاه انتخاب کرد.
ســرمربی فرانســوی تیم را ســاخت و از
نخستین بازیاش برابر دپورتیوو الکرونیا تا
به امروز ،تنها دو بار شکست خورده است .از

سه جام ممکن تنها یک جام را از دست داد.
 ۳۳بازی بدون شکست را پشت سر گذاشت
و اکنون در میان ســه نامزد نهایی بهترین
سرمربی سال فیفا قرار دارد.
فتح لیگ قهرمانان اروپا مهمترین موفقیتش
در این  ۱۱ماه بوده اســت .با این حال زیدان
موفقیتهای دیگری نیز کسب کرده است و
اکنون از او به عنوان یک مربی متفاوت یاد
میکنند .ســرمربی فرانسوی توانست برای
موقعیتهای ســخت راهحل پیدا کند و به
آرامی مشکالت را حل کرد.
 ۱۱موفقیت ســرمربی مادرید به شرح زیر
است:
۱ـ بازگرداندن اعتماد بازیکنان به سرمربی

۲ـ بازگشت شادی به برنابئو پس از پیروزی
پرگل برابر دپورتیوو الکرونیا ،اسپورتینگ
خیخون و اسپانیول
۳ـ شروع لیگ قهرمانان با پیروزی برابر رم
۴ـ پیروزی های پیاپی در ماه مارچ
۵ـ پیروزی در نوکمپ
۶ـ جبران نتیجه برابر ولفســبورگ در لیگ
قهرمانان
۷ـ فتح undecima
۸ـ قهرمانی در سوپر جام اروپا
۹ـ پیروزی تاریخی برابر اتلتیکو مادرید در
کالدرون
۱۰ـ تساوی برابر بارسلونا در لحظه آخر
۱۱ـ صدرنشینی ۳۳ ،بازی بدون شکست

چرا مسی فردا شب از ابتدا برای بارسلونا بازی
خواهد کرد؟

مهاجم بارســلونا برای پیشــی گرفتن از
کریســتیانو رونالدو و رسیدن به رکورد 100
گل در لیگ قهرمانان اروپا تالش می کند.
به نقل از آس ،امشب بارسلونا میزبان مونشن
گالدباخ در نوکمپ خواهــد بود .این دیدار
برای آبی اناری هــا از لحاظ نتیجه اهمیتی
ندارد چون این تیم هفته گذشــته صعودش
را به عنوان تیم نخست به مرحله یک هشتم
نهایی قطعی کرد .با این حال لوییس انریکه
در نشســت خبری پیش از بازی از حضور

لیونل مسی در ترکیب اصلی برای دیدار خبر
داد.
دلیل این موضوع واضح است .مسی همیشه
دوســت دارد بازی کند و عالوه بر این نمی
خواهد از رقیب همیشــگی اش کریستیانو
رونالدو عقب بماند .مهاجم ارجنتینی قصد
دارد پیش از رونالدو اولین بازیکنی باشد که
به رکورد  100گل در لیگ قهرمانان می رسد.
رونالدو اکنون با  95گل در صدر گلزنان برتر
این رقابت ها قرار دارد .مسی در این فصل با

به ثمر رساندن  9گل توانست خود را به این
رکورد نزدیک کند .او برابر منچستر سیتی و
سلتیک در نوکمپ هت تریک کرد .در اتحاد
برابر سیتی گلزنی کرد و در آخرین بازی در
زمین سلتیک نیز یک گل به ثمر رساند.
مهاجم ارجنتینی اکنون  92گله است و تنها
سه گل با رونالدو فاصله دارد.
مسی عالوه بر این می تواند به رکورد رونالدو
در فصل گذشته لیگ قهرمان در بازی های
گروهی ( 11گل) برسد.

پیگرینی :کلودیو براوو
بهترین دروازهبان جهان است

سرمربی پیشین منچسترســیتی عنوان کرد دروازهبان کنونی این تیم
بهترین در جهان است.
به نقل از فیفا ،مانوئل پیگرینی که با منچسترســیتی قهرمانی در لیگ
برتر را کسب کرد ،بعد از جدایی از این تیم با پیشنهاد تیم ملی کشورش
چیلی روبرو شــد ولی این پیشنهاد را رد کرد تا در چین فعالیت کند .بعد
از جدایی پیگرینی از منچسترســیتی ،کلودیو براوو از بارسلونا به سیتی
پیوســت و البته نمایش خوبی نیز ارائه نکرده است و خیلی ها به انتقاد از
عملکرد این دروازهبان  ۳۳ساله پرداختند .این در حالی است که براوو در
کنار مانوئل نویــر ،داوید دخیا ،جانلوییجی بوفون و کیلور ناواس ،در بین
فهرست اولیه تیم منتخب سال فیفا قرار گرفته است.
پیگرینی درباره وظعیت دروازهبان هموطن خود گفت :این را قبول ندارم
که لیگ برتر با شرایط براوو همخوانی ندارد.
رسانه های انگلیســی در تمام دنیا با هرکس و چیزی که بدشان بیاید،
بدترین رفتار ممکن را دارند .عالوه بر آن براوو جانشین جو هارت ،دروازه
بان شماره یک تیم ملی انگلیس شد و این ها همه دالیلی است که رسانه
ها براوو را دوست نداشته باشند.
اینکه براوو از رئال سوســیداد به بارسلونا پیوست ،به این خاطر بود که او
بهترین دروازه بان جهان است.

احتمال افزایش سهمیه
دوومیدانیکاران مستقل
روسیه در مسابقات جهانی

طبق گزارشهای اخیر کمیته اضطراری فدراســیون جهانی دوومیدانی،
سهمیه دوومیدانیکاران روس در مســابقات جهانی بعدی افزایش پیدا
میکند.
به نقل از  ،I mide the gamesبا توجه به اینکه تعلیق دوومیدان کاران
روسیه تا ماه فبروری  2017ادامه دارد ،کمیته اضطراری  IAAFاعالم کرد
در صورتی که تغییری در آژانس ضددوپینگ روســیه صورت نگیرد ،این
محرومیتها ادامه پیدا میکند .بحثها در این زمینه بین وادا و مسئوالن
روسیه ادامه دارد.
روســیه باید اطمینان بدهد پروســههای ضد دوپینگ در روسیه بدون
دخالتهای خارجی اتفاق میافتد .خبرگزاری  TASSدر این باره از قول
ویتالی موتکو نوشت :امیدوارم با شروع بهار دوباره فدراسیون دوومیدانی
روسیه بتواند کار خود را انجام بدهد.
والدیمیر پوتین ،رییس جمهور روســیه نیز پیش از این اعالم کرده است
این کشــور برنامه ضد دوپینگ جدیدی دارد کــه اوایل  2017آماده می
روس
شود .با توجه به برنامه  IRTPفدراسیون جهانی دوومیدانی کاران
ِ
بیشتری میتوانند به صورت مستقل و شخصی در مسابقات شرکت کنند.
در المپیک ریو آنها داریا کلیشینا توانست این کار را انجام بدهد.
برای اینکه ورزشــکاران بتوانند به صورت مستقل در مسابقات شرکت
کنند ،باید حداقل از  6ماه قبل از بازیها به صورت مداوم تست بدهند.

آگوئرو چهار جلسه از
همراهی سیتی محروم شد

مهاجم ارجنتینی منچسترسیتی به دلیل رفتار خشن برابر چلسی چهار
جلسه از همراهی تیمش محروم شد.
منچسترسیتی در دیدار این هفته برابر چلسی با نتیجه  3بر یک شکست
خورد .در این دیدار سرخیو آگوئرو با داوید لوییس مدافع چلسی درگیر
شد و تکل خشنی روی پای این بازیکن رفت تا اتحادیه فوتبال انگلیس او
را چهار جلسه از همراهی تیمش محروم کند.
به این ترتیب او تا شب کریسمس از بازی در لیگ برتر محروم شده است.

