پنج شنبه  2جدی 1395

3

Desember 22 ,2016

وزارت خارجه آمریکا :غیبت از مذاکرات
سه جانبه سوریه به معنی تضعیف نقش
رهبری آمریکا نیست

وزارت خارجه آمریکا غیبت این کشــور از
مذاکرات سه جانبه صلح سوریه را کم اهمیت
جلوه داده و همزمان نســبت بــه درگیری
فرقهای و مشارکت گروههای وابسته به ایران
در جنگ داخلی ســوریه ابراز نگرانی کرده
اســت .همچنین ،یک گروه مخالف حکومت
سوریه با ابراز عدم اعتماد به ایران ،از روسیه

خواسته دســت از حمایت از حکومت سوریه
بردارد .در واکنش به نشست وزیران خارجه
سه کشور روسیه ،ترکیه و ایران درباره جنگ
داخلی سوریه و بیانیه نهایی آن ،جان کربی،
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این نظر را رد
کرده که دعوت نشدن این کشور به این جلسه
به معنی «بی اعتنایی» به نقش ایاالت متحده

آتشسوزی و انفجار
در بازار پتاقی مکزیک
چندین کشته
بر جا گذاشت

مقامهای محلی میگویند در انفجار و آتشســوزی بازار
پتاقــی و لوازم آتشبازی در حومــه پایتخت مکزیک،
دســتکم  ۲۶نفر کشته شدهاند و دهها زخمی هم بر جا
گذاشته است.
این انفجار در بازار ســنپابلیتو در حدود  ۳۰کیلومتری
مکزیکوسیتی رخ داد.
در تصاویری که از این آتشســوزی رسیده است ،دود
غلیظی بلند شده و آسمان پر شده است از نورافشانی،
آتشبازی و پتاقیهایی که به هوا میرود.
هنوز علت حادثه معلوم نشده است .دهها نیروی امدادی
و پولیس خود را به صحنه رساندهاند .از ساکنان محلی
خواستهاند به محل حادثه نزدیک نشوند و راهها را خالی
نگه دارند .این بازار پتاقی  ۱۱سال پیش در سپتمبر ۲۰۰۵
هم آتش گرفت و خرابی بســیاری بر جا گذاشت .در آن
حادثه که قبل از جشــنهای روز استقالل مکزیک رخ
داد ،چند ده نفر زخمی شدند( .بی بی سی)

در حل بحران سوریه است.
وزیران خارجه سه کشــور در پایان دیداری
در مســکو ،بیانیهای صادر کردند که در آن
ضمن تاکید بر تالشهای بینالمللی از جمله
توســط ســازمان ملل برای خاتمه دادن به
بحران سوریه ،از برگزاری نشست دیگری در
این زمینه در قزاقستان خبر دادند .مشخص
نیست که قرار اســت چه کشورهایی به این
جلســه دعوت شــوند .در این بیانه ،وزیران
خارجه سه کشــور «بر عزم خود برای مبارزه
با داعش و النصره و تفکیک میان آنها و گروه
های معارض مســلح» نیز تاکید نهادهاند .این
بخش از بیانیه ناشی از مشارکت ترکیه در این
نشست است .دولت ترکیه از برخی گروههای
«میانه رو» مخالف حکومت سوریه حمایت و
به آنها کمک میکند .اگرچه مذاکرات مسکو
بدون حضور ایاالت متحده برگزار شــد ،به
گفته ســخنگوی وزارت خارجه آن کشــور،
وزیر خارجه ایاالت متحده در تماس با وزیران
خارجه ترکیــه و روســیه از تصمیمات این
مذاکرات با خبر شد( .بی بی سی)

ارتش ترکیه :بزرگراه الباب را
از کنترل داعش درآوردیم

ارتش ترکیه میگوید ،نیروهای شورشی
ســوری تحــت حمایت این کشــور
توانستهاند بزرگراه الباب به حلب که تا
کنون در دست شبهنظامیان داعش بود را
تحت کنترل کامل خود در بیاورند.
ارتــش ترکیــه اعالم کرده اســت که
شورشــیان ســوری تحت حمایت این
کشور توانستهاند با کمکهای هوایی و
زمینی بزرگراه الباب منتهی به حلب را
از کنترل نیروهای گروه «دولت اسالمی»
(داعش) در بیاورند .ارتش ترکیه این خبر
را در گزارش روزانه خود از عملیات «سپر

فرات» منتشر کرده است .هدف از این
عملیات که نزدیــک به چهار ماه پیش
آغاز شد عقب راندن داعش از مناطق
مرزی ترکیه است.
ارتــش ترکیه میگویــد ،هواپیماهای
جنگــی این کشــور  ۴۸هدف داعش
را منهــدم کرده و  ۱۵شــبهنظامی را
کشتهاند.
چهار ســرباز ترک نیز که در موتر خود
طی مســیر میکردند بر اثــر انفجار
بمــب کنار جادهای جراحت ســطحی
برداشتهاند( .دویچه وله)

دل پوترو بهترین ورزشکار سال
ارجنتین شد

تنیسور ارجنتینی عنوان بهترین ورزشکار سال  ۲۰۱۶را
به خود اختصاص داد.
به نقل از کالرین ،خوان مارتین دل پوترو در مراســمی

که در پارکه نورته ارجنتین برگزار شد جایزه
طالیی اولیمپیا را دریافت کرد .این جایزه به
بهترین ورزشکار سال ارجنتین داده میشود.
در این مراســم در چهــل بخش مختلف به
ورزشکاران جوایزی اهدا میشود که بهترین
جایزه به نایب قهرمان المپیک ریو داده شد.
دل پوترو پس از بهبود آســیب دیدگیاش
از ناحیه مچ دست بازگشــتی درخشان به
جهان تنیس داشت .او توانست به همراه سه
هموطن دیگرش فاتــح تنیس جام دیویس
شــود .همچنین در المپیک ریو مدال نقره
را کسب کرد و توانســت اندی ماری و نواک جوکوویچ
تنیســورهای برتر جهان را شکست دهد .موفقیتهای
دل پوترو باعث شد رتبهاش از  ۱۴۲به  ۳۸برسد.

خشنترین تیم تاریخ که هیچ تیمی
حاضر به رویارویی با آن نیست

تیم کانالس در لیگ دسته چهارم به خشن ترین
تیم جهان معروف شده است.
به نقل از رکــورد ،تیم کانالس در لیگ دســته
چهارم پرتگال که به تازگی تاســیس شده است،
در  ۷دیــدار اخیر خود در حالی بــا نتیجه  ۳بر
صفر به برتری رســیده است که تیم مقابل حاضر
به رویارویی با آن نشــده اســت .تیم کانالس از
هواداران افراطی پورتو هستند که از دسته چهارم
پرتگال فعالیت خود را آغاز کرده است و حرکات
بسیار خشــنی را در زمین و خارج از زمین انجام
می دهند .تیم های مقابل ترجیح دادند  ۷۵۰یورو
جریمه پرداخت کنند و بازی خود را ببازند تا با این تیم
تیفوسی ها دیدار کنند .این بازیکنان در طول بازی مدام
داور و بازیکنان تیم مقابل را تهدید می کنند.

روز چهارشــنبه ماموران پولیس کوریای جنوبی با ورود به
ساختمان مرکزی سازمان خدمات بیمه ملی این کشور ،این
محل را در ارتباط با پرونده فســاد مالی و سوءاستفاده از
قدرت توسط دفتر رئیس جمهوری مورد تفتیش قرار دادند.
ماموران در پایان این عملیات ،چندین جعبه حاوی مدارک
را توقیف کردند و با خود بردند .همزمان ،گزارش شــد که
سارنوالی کوریای جنوبی حکم بازداشت دختر چوی سون-
سیل ،دوست پارک گون-هه ،رئیس جمهوری را صادر کرده
است .خانم چوی متهم اصلی این پرونده محسوب میشود
و از چندی پیش در بازداشت به ســر برده است .سازمان
خدمات بیمه ملی کوریای جنوبی از جمله سهامداران عمده
شرکت سامسونگ و شــمار دیگری از شرکتهای عمده
کوریای جنوبی اســت که به ارتباط با پرونده اتهام فساد
مالی مرتبط دانسته شده و اخیرا مدیران آنها در برابر هیئت
پارلمانی رسیدگی به این پرونده حضور یافتند .این سازمان
متهم است که به عنوان ســهامدار عمده ،سال گذشته از
ادغام دو شرکت عمده در شرکت سامسونگ حمایت کرد.
ظاهرا تصمیم به حمایت از این ادغام نتیجه درخواســت یا
اعمال فشار خانم چوی سون-سیل بوده است( .بی بی سی)

دستور اوباما برای منع
همیشگی حفاری نفتی در
حوزه شمالگان

این تجهیــزات که برای حفاری در آبهای قطب شــمال
ساخته شدهاند ،هنوز به این منطقه فرستاده نشدهاند.
بــاراک اوبامــا در یکــی از آخرین دســتورهای دوره
ریاســتجمهوریاش حفاریهای جدید نفتی را در عمده
آبهای حوزه مرزی آمریکا در قطب شــمال و بخشهایی
از اقیانوس اطلس ممنوع کرد .دونالد ترامپ که جای باراک
اوباما را در کاخ ســفید خواهد گرفت ،در دوره مبارزههای
انتخاباتــی وعده داده بود که تولید نفــت و گاز آمریکا را
افزایش میدهد؛ یکــی از وعدههای او کــه مایه نگرانی
گروههای حامی محیط زیســت شده بود .این تصمیم آقای
اوباما درست یک ماه به پایان دوره او اعالم شده است.
همســایه شــمالی ،کانادا هم از این اقدام حمایت میکند
و همزمان محدودیت مشــابهی برای حــوزه مرزهای آبی
خود وضع کرده اســت .البته کانادا هر  ۵سال یکبار این
ممنوعیت را تمدید میکند ولی کاخ ســفید تاکید میکند
که ممنوعیت وضعشــده برای آمریکا ،دائمی است .یکی
از وعدههــای انتخاباتی دونالد ترامپ ،افزایش بهرهبرداری
آمریکا از منابع نفت و گاز طبیعیاش بوده است.
رئیسجمهوری آمریکا گفته اســت بــا توجه به خطرهای
عمده نشت نفت در شــرایط آبوهوایی دشوار این مناطق
و توانایی محدود این دو کشور در رویارویی با این شرایط،
چنین حفاری در آبهای محدوده قطب شــمال و اقیانوس
اطلس را ممنوع میکند( .بی بی سی)

پیروزی تیمهای برتر لیگ
NBA
بامداد دیروز در لیگ بســکتبال  ،NBAیازده بازی انجام
شد .در این بازیها تیمهای کلیولند کاوالیرز و گلدن استیت
وریرز که صدرنشــین کنفرانس غرب و شــرق هستند به
پیروزی رسیدند.به نقل از  ،fox sportدر یکی از مهمترین
بازیهای بامداد دیروز گلدن استیت وریرز با نتیجه  104بر
 74یوتا جاز را از پیشرو برداشــت .استفن کری  ،ستاره
گلدن استیت در این بازی  25امتیاز کسب کرد و سه ریباند
انجام داد .کوین دوران و دریمونــد گرین دیگر بازیکنان
مطرح گلدن اســتیت نیز به ترتیب با کسب  22امتیاز و 15
امتیاز به پیروزی گلدن استیت کمک کردند .در بازی مهم
دیگر کلیولند کاوالیرز توانست با نتیجه  114بر  108میلواکی
باکس را شکست دهد .در این بازی لبرون جیمز  34امتیاز
برای کلیولند کسب کرد .او در  23ثانیه آخر بازی پرتابسه
امتیازی به ثمر رســاند تا پیروزیهای پیایی کلیولند ادامه
پیدا کند .جیمز بعد از ایــن بازی گفت :این ضربات چیزی
است که من همیشه تمرین میکنم .در این نیز بسیار خوب
توپ را پرتاب کردم .تنها به ضربهام اعتماد کردم .به کاری
که انجام می دادم اعتماد کردم و توانســتم از پس آن بر
بیایم .نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
نیواورالنز پلیکانز  – 108فیالدلفیا سونی سیکسرز 93
نیویورک نیکس  – 118ایندیانا پیسرز 111
اورالند و مجیک  – 136میامی هیت 130
سن آنتونیو اسپرز  – 102هیوستون راکتز 100
سکرمنتو کینگز  – 126پورتلند تریل بلیزرز 121
لس آنجلس کلیپرز  – 119دنور ناگتز 102
بوستون سلتیکس  – 112ممفیس گریزلیز 109

اسکوالری ۲ :هزار سال
دیگر نیز تیمی  ۷بر یک
پیروز نمیشود

هنوز فدراســیون فوتبال پرتگال و کمیته انضباطی این
کشور واکنشی به این اتفاقات در لیگ دسته چهارم این
کشور نداشته اســت و باید ببینیم سریال موفقیت های
این تیم پرتگالی تا کجا ادامه خواهد داشت.

زالتان خرید جدید منچستریونایتد را
فاش کرد

مهاجم سویدنی شیاطین سرخ درست همانند تابستان
گذشته خرید جدید تیمش را فاش کرد.
به نقل از اســکای اســپورت ،یکــی از بازیکنانی که
خبرهای زیاد درباره پیوســتن او به منچســتریونایتد

پولیس کوریای جنوبی
ساختمان مرکز خدمات
بیمه ملی این کشور را
تفتیش کرد

به گوش میرســد ،ویکتور لیندولف ،مدافع ســویدنی
بنفیکا است .به نظر میرســد این بازیکن در نهایت سر
از منچستریونایتد درخواهد آورد و زالتان به نوعی این
خبر را تایید کرد.
زالتان ایبراهیموویچ در ایــن زمینه گفت :لیندولف به
بازیکن بزرگی تبدیل شده است .او در بنفیکا خیره کننده
ظاهر شده و به زودی در یک باشگاه بزرگ بازی خواهد
کرد .منچســتریونایتد در خط دفاعی خود مشــکالت
ی اریک بایی باعث شده ژوزه
زیادی داشت و آسیبدیدگ 
مورینیو به دنبال تقویت خط دفاعی خود در زمســتان
باشد .مورینیو به احتمال زیاد با این مدافع سویدنی که
مشتریان زیادی دارد قرارداد امضا خواهد کرد.

لوییس فیلیپه اســکوالری به ارائه ارزیابی خود از شکست
سنگین برازیل برابر آلمان پرداخت .به نقل از فیفا ،لوییس
فیلیپه اســکوالری در جام جهانی برازیل روی نیمکت تیم
ملی این کشور نشست تا بتواند مانند سال  ۲۰۰۲قهرمانی
در جام جهانی را برای برازیل به ارمغان بیاورد ولی در نیمه
نهایی با نتیجه دور از انتظار  ۷بر یک برابر آلمان شکســت
خورد .اســکوالری درباره انتقادها از نتیجه در نیمه نهایی
برازیل و یادآوری آن شکســت گفت :اگر هر کس من را به
تنهایی مقصر شکست برابر آلمان در نیمه نهایی می داند،
پس من هم به تنهایی مســئول قهرمانــی برزیل در جام
جهانی  ۲۰۰۲بودم .مســئول این شکست سنگین نبودم.
همان کسی بودم که ســال  ۲۰۰۲توانست قهرمانی در جام
جهانی را کسب کند .بعد از جام جهانی برازیل پنج قهرمانی
کســب کردم و خیلی طبیعی مربیگری می کنم .به نظرم
این عادالنه نیست که من به تنهایی مقصر باخت  ۷بر یک
برابر آلمان قلمداد شوم .اسکوالری ادامه داد :قبل از دیدار
نیمه نهایی برابر آلمان فرق زیادی بین برازیل و آلمان نبود.
کارمــان را در جام جهانی خیلی خوب جلو برده بودیم و به
خوبی توانستیم کلمبیا را شکست بدهیم و حذف کنیم .آن
دیدار شرایط خاص خود را داشت و همه چیز انگار مثل یک
فلم ســینمایی پیش می رفت و ما نقشی در آن نداشتیم.
کارمان را به خوبی انجام دادیم ولی به یکباره همه چز برای
ما به بدترین شکل تمام شــد .مطمئن هستم  ۲هزار سال
دیگر طول می کشد که چنین نتیجه ای به دست بیاید.

ضرباالجل حکومت سوریه
به شورشیها برای
ترک حلب

با ادامه خروج افراد از شرق حلب ،ارتش
حکومت سوریه به شورشیها هشدار داده
است که در مدت باقیمانده ،شرق حلب
را ترک کنند .گزارش شــده است که روز
سهشنبه سربازان ارتش سوریه با بلندگو
اعالم میکردند کــه بهزودی وارد مناطق
محاصرهشده در شرق حلب میشوند.
ولی یک از چهرههای ارشــد در نیروهای
شورشی گفته است تا وقتی کسی از مردم
غیرنظامی باقی مانده باشد که بخواهد از
شرق حلب برود ،آنها هم باقی میمانند.
صلیب سرخ میگوید در روزهای گذشته
و با توافق بین نیروهای وفادار به بشــار
اسد و شورشیها برای تخلیه شرق حلب،

تا کنون  ۲۵هزار نفر از این منطقه خارج
شدهاند.
تا پیش از آنکــه نیروهای وفــادار به
حکومت سوریه بر این منطقه تسلط پیدا
کنند ،سازمان ملل متحد برآورد میکرد
که  ۴۰هزار نفر مردم غیرنظامی و  ۱۰هزار
نیروی شورشی مسلح در شرق حلب گیر
افتادهاند.
معلوم نیست اآلن دقیقا چند نفر از آنها در
این منطقــه باقی ماندهاند .در همین حال
وزرای خارجه ایران ،ترکیه و روسیه پس
از دیدار و مذاکرات در مسکو ،در بیانیهای
گفتهاند کــه برای حل بحران ســوریه
همکاری میکنند( .بی بی سی)

حمله به دفتر «حزب دمکرات
کردستان» در اربیل

دو انفجار در مقابل دفتر «حزب دمکرات
کردستان» در اربیل عراق دست کم هفت
کشــته و تعدادی زخمی بر جا گذاشت.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها
را بر عهده نگرفته است.
هفت نفر در جریان انفجــار دو بمب در
نزدیکی دفتر «حزب دمکرات کردستان»
در اســتان اربیل عراق کشته شدند .این
انفجارها که در اقلیم نسبتا امن خودمختار
کردســتان رخ داده اســت در نوع خود
کمنظیر محسوب میشود.
انفجار سهشــنبه در شــهر کوی سنجق
اربیل حدود ساعت  ۱۰شب به وقت محلی

رخ داد .به گفته جالل کریم ،معاون وزارت
داخلی اقلیم خودمختار کردستان عراق،
در جریان این انفجارها پنج تن از اعضای
«حزب دمکرات کردســتان» ،یک نیروی
امنیتی و یک کودک کشته شدند .او بدون
روشن ساختن جزئيات گفت ،تعدادی نیز
زخمیشدهاند.
اقلیم کردستان عراق که دولت ،نیروهای
امنیتی و پرچم خود را داراست بخشی از
کشور عراق است که به رغم خشونتهای
شدیدی که در سالهای پس از  ۲۰۰۳سایر
مناطق این کشــور را در بر گرفته عمدتا
امن است( .دویچه وله)

ستاره یونایتد برای ششمین بار
پیاپی مرد سال ارمنستان شد

هنریک مخیتاریان برای ششــمین بار پیاپی
به عنوان مرد سال فوتبال ارمنستان در سال
 ۲۰۱۶انتخاب شد.
به نقل از دیلی میل ،هنریک مخیتاریان ستاره
سابق بوروســیا دورتموند که از این فصل در
منچســتریونایتد توپ میزند بــار دیگر به
عنوان مرد سال فوتبال کشورش در سال ۲۰۱۶
انتخاب شد.
مخیتاریان که بــه دلیل مصدومیتهای مزمن
در ابتدای فصل زیاد بــرای تیمش به میدان
نرفت در آســتانه آغاز سال  ۲۰۱۷میالدی در
مراســم بهترین بازیکن سال کشــورش حاضر شد و به
عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد .او این جایزه را برای
هفتمین بار که شش دوره آن پیدرپی بوده کسب کرده

است .همچنین داوید آالبا به عنوان بهترین بازیکن سال
اتریش در سال  ۲۰۱۶برای ششمین بار انتخاب شد .او در
تیم بایرن مونیخ توپ میزند.

هواداران مادرید خواهان جدایی
خامس رودریگس

ل مادرید ترجیح میدهند باشگاه
بیشــتر هواداران رئا 
هافبک کلمبیایی را بفروشد.
به نقل از آس ،خامس رودریگس مدت هاســت در رئال
مادرید نیمکت نشین اســت و حتی پس از حضور زین
الدین زیــدان در این تیم وضعیــت هافبک کلمبیایی
تغییری نکرده اســت .اعتراض او در این زمینه نیز نظر

سرمربی فرانسوی را عوض نکرد و او نیکمت نشین باقی
ماند.
زیــدان در غیاب هافبک های اصلی تیم ایســکو را به
رودریگــش ترجیح می دهد امــا در مصاحبه های خود
بازیکن کلمبیایی را مهره اررزشــمندی عنوان میکند.
رودریگس کــه از این موضوع ناراحت اســت ،پس از
قهرمانی مادرید در جام جهانی باشگاهها در مصاحبهای
گفت :از تیمهای دیگر پیشــنهاد دارم و تنها هفت روز
فرصت دارم به آنها فکر کنم.
به همین خاطر آس یک نظر سنجی در سایت خود قرار
ل مادرید باید رودریگس
داد و از هواداران پرسید آیا رئا 
را بفروشد یا نه.
 ۷۰.۸۵درصد ( ۱۷هزار و  ۷۵۱رای) موافق فروش هافبک
کلمبیایی بودند و  ۲۹.۱۵درصد (هفت هزار و  ۳۰۴رای)
مخالف این موضوع بودند.

اعتراض بارسلونا به بخشش رئال مادرید

پس از کاهش محرومیت باشگاه رئال مادرید در دادگاه
عالی ورزش ،رییس باشگاه بارسلونا نسبت به این موضوع
اعتراض کرد.
به نقل از آس ،دادگاه عالــی ورزش فرجام خواهی رئال
مادرید در رابطه با امضای قرارداد با بازیکنان را پذیرفت
و محرومیت این تیم از یک ســال به  ۶ماه کاهش یافت.
یعنی باشگاه اســپانیایی میتواند تابستان سال آینده
( )۲۰۱۷بازیکن جذب کند و تنها زمســتان  ۲۰۱۷قادر به
خرید بازیکن نیست.
مادرید به علت تخلف در امضای قرارداد با بازیکنان زیر
 ۱۸سال با این جریمه روبرو شده است .کاهش محرومیت
رئال مادرید باعث تعجب باشــگاه بارسلونا شد .خوسپ
ماریا بارتومئو به این موضوع واکنش نشــان داد و گفت:
باید وکالی این پرونده در این رابطه توضیح بدهند چون

کســانی که از رئال مادرید دفاع کردند ،از بارسلونا هم
در این زمینه دفاع کــرده بودند .محرومیت مادریدیها
کاهش داده شــد اما برای ما نتوانستند این کار را انجام
بدهند.

