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ارتش عراق شرق موصل را به طور کامل ایران مخالف حضور آمریکا
در نشست آستانه است
پس گرفت

ورود  ۵۰میلیارد دالری
عربستان به صنعت
انرژیهای تجدیدپذیر

عربستان سعودی روز سهشنبه  ۱۷جنوری ،نخستین توربین
بادی این کشــور نفتخیز را به عنوان بخشی از برنامه این
کشور برای چرخش به سوی انرژیهای تجدیدپذیر افتتاح
کرد.
آرامکو ،شرکت ملی نفت عربســتان اعالم کرده است که
این پروژه حاصل همکاری آنها با شــرکت جنرال الکتریک
آمریکا است.
این توربین بادی برق مورد نیاز یک نیروگاه شرکت آرامکو
در شهر طریف در شمال عربستان و در نزدیکی مرز با اردن
را تامین خواهد کرد.
خالد الفالــح ،وزیر انرژی عربســتان ،دیروز در اجالس
جهانی انرژیهای نوین که در ابوظبی برگزار شــد اعالم
کرد که عربســتان برای این پروژه تــا  ۵۰میلیارد دالر
بودجه در نظر گرفته اســت و این کشــور قصد دارد به
«رقیبی بســیار جدی» در عرصه انرژیهای تجدیدپذیر
تبدیل شود.
شــرکت آرامکو در بیانیهای به مناسبت افتتاح این توربین
بادی گفته است« :یک توربین بادی با تولید  ۲.۷۵مگاوات
الکتریســیته ،برق مورد نیاز  ۲۵۰خانه را تامین میکند که
پیش از این باید  ۱۹هزار بشکه نفت صرف این کار میشد.
در نتیجه میزان تقاضا از شبکه سراسری برق در عربستان
کاهش مییابد( ».بی بی سی)

ارتــش عراق اعــام کرده اســت که تمام
بخشهای شرق شهر موصل را از گروه موسوم
به دولت اســامی (داعش) پس گرفته است.
طالب شــغاتی ،فرمانده واحد ضد تروریسم
ارتش عراق ،به خبرنگاران گفت که نیروهای
دولتی این کشور کنترل کرانه شرقی رود دجله
را به دست گرفتهاند .رود دجله از میان شهر

میگذرد و آن را به دو بخش شــرقی و غربی
تقســیم میکند.بعد از مدتهــا که عملیات
موصل با کندی روبرو شده بود ،نیروهای ارتش
عراق با همراهی گروههــای مختلف در حال
پیشروی سریع در مناطق شرقی شهر هستند.
روز شــنبه  ۱۴جنوری دولت عراق اعالم کرد
که نیروهای این کشــور کنترل کامل دانشگاه

موصــل را در اختیار گرفتهاند .عملیات موصل
برای پس گرفتن این شــهر بزرگ و مهم عراق
از داعش ،از حدود ســه ماه پیش آغاز شد اما
بعد از پیشــرویهای اولیه به دلیل مقاومت و
ضدحملههای داعش ،شرایط آب و هوا و نگرانی
از وضعیت غیرنظامیــان مدتی با کندی پیش
رفت یا به حالت تعلیق در آمد( .بی بی سی)

باراک اوباما سربازی را که رئیس سامسونگ در
بمباران اشتباهی اردوگاه به ویکیلیکس اطالعات داده انتظار تصمیم درباره
پناهجویان در نایجریا حد
حکم دستگیری

اقل  ۱۰۰کشته بجا گذاشت

بود بخشید

ارتش نایجریا تایید کرده است که در بمباران اشتباهی یک
جنگنده این کشــور در منطقهای در شمال شرق نایجریا
تعداد زیادی غیرنظامی کشته شدهاند.
گروه پزشکان بدون مرز اعالم کرده است که این حمله در
یک اردوگاه پناهجویان در منطقه ران واقع در شمال شرق
نایجریا رخ داده و دســت کم  ۱۰۰کشته و  ۱۲۰زخمی به جا
گذاشته است.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ هم تایید کرده است که شش
نفر از کارکنانش در این بمباران کشته شدهاند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس تعداد قربانیان این حادثه را بیش
از  ۱۰۰نفر گزارش کرده است.
سرلشــگر الکی ایرابور ،یکی از فرماندهان ارتش نایجریا
گفته اســت که هدف این بمباران نیروهای گروه شورشی
بوکو حرام بودهاند اما به اشــتباه غیرنظامیان در آن هدف
قرار گرفتهاند.
آقای ایرابور گفته هنوز معلوم نیست چند نفر جان خود را از
دست دادهاند اما تایید کرده که اعضای گروه پزشکان بدون
مرز و همین طور صلیب سرخ بینالملل در میان زخمیهای
حادثه هستند.
اذعان به چنین اشــتباهی از سوی ارتش نایجریا کمسابقه
است( .بی بی سی)

چلسی منینگ ســرباز  ۲۹ساله ارتش
آمریکا که اســناد محرمانه در اختیار
سایت افشاگر ویکیلیکس گذاشته بود
با بخشــش باراک اوباما ماه مه از زندان
آزاد میشــود .او محکوم به  ۳۵سال
حبس بود و باید تا سال  ۲۰۴۵در زندان
میماند.
تنها سه روز مانده به پایان دوره ریاست
جمهوری باراک اوباما ،روز سهشنبه ۱۷
جنوری اعالم کرد که چلسی منینگ را
بخشیده است .این زندانی ماه می آزاد
خواهد شد.
چلسی منینگ ســرباز  ۲۹ساله ارتش
آمریــکا در ســال
 ۲۰۱۰مدارک ســری
ارتــش و وزارت امور
خارجــه آمریکا را در
اختیار سایت افشاگر
ویکیلیکس گذاشته
بود و بــه همین دلیل
در سال  ۲۰۱۳به ۳۵
ســال زندان محکوم

شــد و میبایست تا ســال  ۲۰۴۵در
حبس بماند.
جمهوریخواهان آمریکا از این تصمیم
اوباما خشــمگین هســتند و از یک
«پرونده خطرنــاک قضایی» صحبت
میکنند.
این ســرباز ترانس جنــدر در زندان
مردانه ارتش در ایالت کانزاس زندانی
بود و دوبار دســت به خودکشی زد.
یکی از دستیاران اوباما از قول او گفته
که چلسی به اندازه کافی رنج کشیده
و حکم  ۳۵سال حبس برای او «بیش از
حد زیاد» است( .دویچه وله)

صعود اندی ماری به راند سوم
مسابقههای تنیس اپن استرالیا

در ادامــه رقابتهای راند دوم مســابقههای تنیس اپن
استرالیا ،اندی ماری توانست حریف خود را شکست دهد و
به راند دوم راه یابد .نیک گرگیوس استرالیایی در این راند
شکست خورد و از ادامه بازیها بازماند.
عصر دیروز اندی ماری توانست حریف خود اندره روبلف
را در راند دوم شکست بدهد و به راند سوم مسابقهها راه
یابد .این بازی در ســه سه ست با نتایج  ۰-۶ ، ۳-۶و ۲-۶

به پایان رسید.
او در راند سوم ،سم کری از آمریکا رو بهرو خواهد شد .در
بازیهای مهم دیگر نیک کرگیوس با نتیجه  ۳بر  ۲از آندره
لپی ایتالیایی شکست خورد .نتایج  ۵ست این بازی، ۶-۱ ،
 ۲-۶ ،۴-۶ ،۷-۶و  ۸-۱۰بود.
بازیهای راند ســوم فردا توماس بردیچ با رامبر فدرر و
استن واورینکا با ترویکی روبهرو خواهند شد.

لی جی یونگ ،از روســای شــرکت سامسونگ که در
بازداشت بسر میبرد در انتظار تصمیم درباره صدور یا
رد حکم دستگیری است.
آقای یونــگ ،وارث احتمالی این شــرکت ،به دادن
میلیونهــا دالر به یکی از دوســتان رئیس جمهوری
کشورش شده است.
آقــای لی ،هــم اکنون معــاون اول «سامســونگ
الکترونیکس» است .اما از ســال  ۲۰۱۴که پدرش ،لی
کون-هی دچار حمله قلبی شد ،وی در عمل به عنوان
رئیس کل مجموعه «سامســونگ گروپ» شــناخته
میشود.
این شرکت متهم است که به سازمانهای غیرانتفاعی
تحت مدیریت «چوی سون-ســیل» ،یکی از معتمدان
رئیسجمهوری این کشور ،پارک گوئن-های ،پول داده
است.
بر اساس اتهامات ،ادعا شــده که در ازای این کمک،
سامسونگ از حمایت سیاسی دولت برای یک قرارداد
تجاری «جنجال برانگیز» برخوردار شود.
اتهام مطرح شده توســط مقامات قضایی این است که
سامسونگ  ۳.۱میلیون دالر به یک شرکت به مالکیت
خانم چوی و دخترش ،پرداخت تا در ازای آن ،حمایت
خانم پارک را از این معامله به دست آورد.
سامسونگ این اتهامات را رد کرده است( .بی بی سی)

چونبوک از لیگ قهرمانان
کنار گذاشته شد

قهرمان دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا از رقابتهای این
دوره کنار گذاشته شد .به نقل از سایت  ،AFCکنفدراسیون
فوتبال آسیا در نهایت تیم چونبوک موتورز کوریای جنوبی
را بــه دلیل دخالت در تعیین نتایج چند بازی در لیگ کوریا
و تبانی در این کشور از حضور در رقابتهای این فصل کنار
گذاشــت؛ اتفاقی که می تواند برای تیم کوریایی در ادامه
لیگ کوریا نیز تاثیرگذار باشد .به همین خاطر بر طبق ماده
 11اسانامه کنفدراســیون فوتبال آسیا این تیم کوریای حق
شرکت در رقابتهای پیشروی لیگ قهرمانان آسیا را نخواهد
داشت .همچنین قرار است این پرونده را کنفدراسیون فوتبال
آسیا به زودی مورد بررسی قرار دهد و در صورت صالحدید
این باشگاه را بار دیگر جریمه خواهد کرد.

گوتسه :قبول دارم انتظارات
را برآورده نکردم

تنها مانع انتقال گریزمان به
منچستریونایتد

یــک روزنامه انگلیســی خبر داد مهاجم فرانســوی
اتلتیکومادرید در تابستان آینده راهی منچستریونایتد
خواهد شد اما یک مانع برای این انتقال وجود دارد.
به نقل از  ،EFEآنتوان گریزمان یکی از بازیکنان مورد
عالقه ژوزه مورینیو برای تقویت خط حمله شیاطین سرخ
اســت .روزنامه ایندیپندنت از رضایت ضمنی گریزمان
برای پیوستن به منچستریونایتد سخن به میان آورد اما
یک مشکل را مانع این انتقال اعالم کرد.
در گزارش ایندیپندنت آمده است :گریزمان برای رفتن
به یونایتد در تابســتان آینده مشــکلی ندارد و شماره
پیراهن او نیز مشخص شده است اما تنها یک مانع باقی

مانده است و آن اینکه باشگاه اتلتیکومادرید از این می
ترســد که فیفا اجازه فعالیت را به این تیم در فصل نقل
و انتقاالت ندهد .اگر این مانع برطرف شود ،گریزمان به
زودی با یونایتد قرارداد نهایی امضا میکند.
گریزمان در ســه فصل حضــورش در اتلتیکومادرید،
عملکرد درخشانی از خود نشان بدهد .او در سال ۲۰۱۶
جزو سه بازیکن نهایی کســب توپ طال بود؛ هرچند در
نهایت این جایزه به کریستیانو رونالدو رسید.
رقم فسخ قرارداد این بازیکن فرانسوی با اتلتیکو مادرید
 ۸۹میلیون پوند است و به نظر میرسد منچستریونایتد
مشکلی با پرداخت این رقم ندارد.

تمدید قرارداد بوناونتورا با میالن

باشــگاه میالن اعالم کرد قرارداد بوناونتورا با این تیم تا
سال  ۲۰۲۰تمدید شده است.
به نقل از فوتبــال ایتالیا ،جیاکومــو بوناونتورا هافبک
میالن قراردادش را با این تیم تا سال  ۲۰۲۰تمدید کرد.
این بازیکن  ۲۷ســاله که از سال  ۲۰۱۴در این تیم بازی
میکند ،از بهترین های میالن در یکی دو فصل اخیر بوده
است و همین باعث شده اســت تا سران میالن متقاعد
شوند تا قرارداد او را به مدت  ۴سال دیگر تمدید کند.

این بازیکن همچنین  ۸بازی ملی نیز برای تیم ملی ایتالیا
داشته است و قبل از حضور در میالن سابقه بازی در تیم
هایی چون آتاالنتا و پادووا بازی کرده است.
او بعد از تمدید قرارداد با میــان گفت :ما به زمان نیاز
داریم ،مونتال تنها چند ماه اســت اینجا حضور دارد و به
زمان نیاز داریم تا به روند نتیجه گیری بازگردیم .درباره
شانس بازگشتمان به مسیر موفقیت اطمینان دارم ،ولی
اکنون تنها باید بر روی کسب نتایج در زمین تمرکز کنیم.

هافبک بوروســیا دورتموند از عملکرد خود در این فصل
راضی نیســت .به نقل از بید ،بوروسیا دورتموند در فصل
نقل و انتقاالت ماریو گوتســه را از بایرن مونیخ به این تیم
بازگرداند ولی این بازیکن نتوانســت در بازگشت مجدد به
تیم زردپوش آلمان عملکرد خوبی داشــته باشــد و مورد
انتقاد کارشناسان قرار گرفته است .گوتسه درباره شرایط
خود در این تیم گفت :قبول دارم نتوانســتم در دورتموند
آن طور که خودم انتظار داشــتم عمل کنم .شرایط چندان
خوبی در بازگشــت به دورتموند نداشتم .اینجا انتظارات از
من خیلی زیاد اســت ولی متاسفانه شرایط خوبی نداشتم.
من امســال در  15دیدار تنها  2گل به ثمر رساندم و قول
میدهم در ادامه بهتر شــوم و عملکرد خوبی داشته باشم.
هنوز بازیهای زیادی در لیگ و لیگ قهرمانان اروپا داریم که

خیلی زود است بخواهیم درباره عملکرد فردی و تیمیمان
در ایــن فصل نظر بگوییم .ما تیم خیلــی خوبی داریم که
بازیکنان زیاد و خوبی در ترکیب خود دارد ولی متاســفانه
تنها نقطه منفی ما این است که ثبات نداریم و همین باعث
شده است نتوانیم آنطور که برنامه داشتیم عمل کنیم .ماریو
گوتســه درباره حضور در لیگ قهرمانان اروپا گفت :زمانی
که در دوره نخســت حضورم در دورتموند بودم ،صعود به
فینال لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کردم ولی نتوانستم به
دلیل مصدومیت در آن بازی به میدان بروم و متاسفانه تیمم
نیز شکســت خورد .اکنون امیدوار هستم امسال به همراه
دورتموند به لیگ قهرمانان اروپا برسم .هیچ آرزویی مهمتر
از این در سال جاری ندارم و میخواهم همراه با دورتموند
هر طور که شــده فینال لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کنم.
معتقد هستم آنقدر بازیکن خوب و با کیفیتی در تیم داریم
که بتوانیم برای کسب قهرمانی در این رقابتها تالش کنیم.
زننده گل قهرمانی آلمان در جام جهانی  ،2014در مدت 3
فصل حضور در بایرن و بازی کردن تحت هدایت گواردیوال
نتوانســت بازیهای درخشانش در دورتموند را تکرار کند.
او در بیشــتر این دوره نیمکت نشــین بود و پس از اینکه
دورتموند عالقه خود به بازگرداندن او را نشان داد ،ستاره
آلمانی نیز با آغوشی باز به استقبال تیم سابقش رفت.

محمد جواد ظریف اعالم کرد که ایران با
شرکت آمریکا در مذاکرات صلح سوریه
مخالف است .این موضع در تقابل با موضع
روســیه و ترکیه قرار دارد .دولت اوباما
دولت آتی آمریکا را برای شرکت در این
مذاکرات ترغیب کرده است.
محمــد جواد ظریف ،وزیــر امور خارجه
ایران ،شــامگاه سهشــنبه ( ۱۷جنوری)
مخالفت ایران با شرکت آمریکا در نشست
آســتانه را اعالم کرد و گفــت« :مخالف
حضور آمریکا در نشست آستانه هستیم
و دعوتی از آنها نکردهایم».
موضع ظریف به روشنی در تقابل با موضع
روسیه و ترکیه اســت که پیشتر عنوان
شــده بود که از دولت آتی آمریکا برای
شــرکت در مذاکرات صلح سوریه دعوت

کردهاند.همزمان با ظریف ،علی شمخانی،
دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران نیز
تأکیــد کرد که به دلیــل مخالفت ایران،
«هیچگونه دعوت مشترکی» از سوی سه
کشــور مبتکر مذاکرات (روسیه ،ترکیه و
ایران) برای حضــور آمریکا در مذاکرات
صلح سوریه نشده اســت و «آمریکا در
مدیریت و جمعبندی نتایج اجالس آستانه
نقشی نخواهد داشت».
شمخانی ضمن تأکید بر حضور «پر رنگ و
فعال» ایران در نشست آستانه گفت« :به
طور قطع آمریــکا در فرآیند گفتوگوها
و جمعبندی نتایج اجالس آستانه نقشی
نخواهد داشــت و احتمال دعوت کشور
میزبان از آمریکا به عنوان ناظر در اجالس
وجود دارد»( .دویچه وله)

عضو حزب محافظهکار ایتالیا
رئیس جدید پارلمان اروپا شد

آنتونیو تایانی عضو حــزب محافظهکار
ایتالیا و ســخنگوی برلوسکونی در زمان
نخســتوزیری او ،به عنوان رئیس جدید
پارلمــان اروپا انتخاب شــد .او به جای
مارتین شــولتز عضو حزب سوســیال
دموکرات آلمان به این سمت برگزیده شد.
با کنارهگیری مارتین شــولتز آلمانی از
پست ریاســت پارلمان اروپا پس از پنج
سال ،آنتونیو تایانی از حزب محافظهکار
«فورســا ایتالیا» بــه جای او
انتخاب شــد .تایانی به همراه
پنج کاندیــدای دیگر در این
رقابت شــرکت کرد و در یک
انتخابات چهارمرحلهای همراه
با جانی پیتالی سوسیالیست به
مرحله نهایی راه یافت.
در نهایت تایانی توانســت با

کسب  ۳۵۱رأی در مقابل  ۲۸۲رأی پیتال،
به عنوان رئیــس پارلمان  ۷۵۱نفره اروپا
انتخاب شــود .این انتخاب با ناخرسندی
اپوزیســیون در پارلمان اروپا روبرو شده
اســت .فرانک والتر اشــتاینمایر ،وزیر
خارجــه آلمان ضمن تبریــک به تایانی
درباره خطر اروپاســتیزی ،پوپولیسم و
ناسیونالیســم در اروپا به رئیس جدید
پارلمان هشدار داده است( .دویچه وله)

دروازه بان مصر مسنترین بازیکن
جام ملتهای آفریقا لقب گرفت

دروازهبان تیم ملی فوتبال مصر با حضور در دیدار تیمش
مقابل مالی موفق شــد رکورد مسنترین بازیکن تاریخ
جام ملتهای آفریقا را به خود اختصاص بدهد.
به نقل از مارکا ،مصر و مالی سهشــنبه شــب در مرحله
گروهی جام ملتهای آفریقا برابر هم قرار گرفتند و این
بازی بدون گل به پایان رســید اما در این دیدار رکورد
جدیدی به ثبت رسید .اســام الحداری ،دروازهبان مصر
با  ۴۴سال مســنترین فوتبالیست جام ملتهای آفریقا
لقب گرفت .تاکنون هیچگاه بازیکنی با این ســن در این
رقابتها حاضر نشــده بود .او یکشــنبه  ۴۴ساله شد و

توانست رکورد حســام حسن که در  ۳۹سالگی در جام
ملتهای  ۲۰۰۶حضور داشــت را بشکند .این دروازهبان
مصری از نیمکت بازی را دنبال میکرد اما در دقیقه ۲۸
ی احمد الشناوی به میدان رفت.
بازی به علت آسیبدیدگ 
حداری یکی از پرافتخارترین بازیکنان مصری به حساب
میآید .او توانســت به همراه تیمملی کشورش در سال
 ۲۰۱۰و  ۱۹۹۸ ، ۲۰۰۶ ،۲۰۰۸قهرمان رقابتهای این قاره
شــود .مصر با فتح هفت عنوان قهرمانی پر افتخارترین
تیم قاره است و پس از آن غنا و کامرون با چهار قهرمانی
قرار دارند.

زالتان تا  ۳۷سالگی در یونایتد؟

به نظر می رسد ســران یونایتد خواستار حضور زالتان
ایبراهیموویچ در این تیم برای حداقل دو ســال دیگر
شدند.
به نقل از سان ،زالتان ایبراهیموویچ در فصل اول حضور
خود در یونایتد تقریبا عملکرد خیلی خوبی داشته است
و توانســته با  ۱۴گل زده در کنار دیگو کاستا و الکسیس
ســانچس در صدر جدول گلزنان قرار بگیرد .عملکرد
خوب این بازیکن باعث شــده است تا ســران یونایتد
پیشنهاد تمدید قرارداد این بازیکن را برای دو سال دیگر
ارائه کنند .زالتان ایبراهیموویچ بعد از آنکه در پاری سن
ژرمن فرانســه به چند قهرمانی در لیگ فرانسه رسید و
برترین گلزن تاریخ این باشگاه شد ،به یونایتد پیوست و

در آخرین بازی خود نیز برابر لیورپول گلزنی کرده است.
در این بین مارکوس رشــفورد ،ذخیره زالتان در یونایتد
گفت :شخصیت و ذهنیت این بازیکن فوق العاده است و
من خیلی چیزها از او یاد میگیرم و خیلی دوســت دارم
کنار او بازی کنم .زالتان مربوط به نســل گذشته است
و افتخارات زیادی داشته اســت و قهرمانی های زیادی
کسب کرده است و تجربه او قطعا به سود ما خواهد بود.
منچســتریونایتد شــنبه باید در دیداری حساس برابر
استوک سیتی به میدان برود .بازی که دیدار رفت آن با
تساوی یک بر یک به پایان رسید و این دیدار می تواند
از آخرین شــانس های یونایتد برای حضور بین تیم های
صدرنشین باشد.

پیروزی تیمهای رده دوم کنفرانس
شرق و غرب NBA

بامداد دیــروز در  NBAپنج بازی انجام شــد که در
مهمترین این بازیها سن آنتونیو اسپرز و تورنتو رپترز،
تیمهــای رده دوم کنفرانس غرب و شــرق به پیروزی
رســیدند.به نقل از  ،Foxsportsبامداد دیروز تورنتو
رپترز توانســت با نتیج ه  ۱۱۹بر  ۱۰۹مقابل بروکلین نتز
به پیروزی برســد .در این بازی دی مار دی روزن دابل
دابــل انجام داد و  ۳۶امتیاز کســب کرد .کوری جوزف
نیز با کســب  ۳۳امتیاز بیشترین امتیازآوری فصل خود
ن ترتیب تورنتو چهارمین برد پیاپی
را تجربــه کرد .بهای 
خود را کسب کرد و بروکلین یازدهمین باخت پیاپی خود
را کســب کرد .در بازی حساس دیگر سن آنتونیو اسپرز
با نتیجه  ۱۲۲بر  ۱۱۴مینه ســوتا تیمبرولوز را شکست

داد .کاهی لئونارد در این بازی  ۳۴امتیاز کســب کرد و
هفت ریباند انجام داد .این چهارمین بازی پیاپی است که
لئونارد بیش از  ۱۳۰امتیاز کسب میکند .او اولین بازیکن
سن آنتونیو از سال  ۲۰۰۳است که توانسته است در اولین
نیمه یک فصل  ۹۵۰امتیاز کسب کند .در سال  ۲۰۰۳تیم
دانکن توانســته بود این کار را انجام بدهد .المارکوس
آلدریچ ،دیگر ستاره اســپرز نیز در این بازی  ۲۹امتیاز
کسب کرد و چهار ریباند انجام داد.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز
میامی هیت –  – ۱۰۹هیوستون راکتز ۱۰۳
داالس موریکس  – ۹۹شیکاگو بولز ۹۸
دنور ناگتز  – ۱۲۷لس آنجلس لیکرز ۱۲۱

