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پاپ درباره رواج پوپولیسم هشدار داد

شرق شهر موصل عراق
آزاد شد

پس گیری شــهر موصل به طور موثــری حاکمیت گروه
تروریستی «دولت اســامی» را در خاک عراق متاثر می
کند اما هرچند که نیمه شرقی این شهر آزاد شده اما جنگ
شدیدی برای تسخیر نیمه دیگر شهر انتظار می رود.
ســاکنان شرق شهر موصل پس از تســخیر این منطقه ،با
جنرال عبدالغنی الســعدی ،فرمانده واحد ضد تروریسم
عراق عکس گرفتند؛ ســربازان این جنــرال جنگجویان
«دولت اسالمی» یا داعش را از این منطقه بیرون راندند.
اما بازدید جنرال الســعدی از خانه هایی که روزی توسط
جنگجویان داعش اشغال شــده بودند ،یادآور خطر پیش
روی دیگری نیز اســت چرا که نیروهــای امنیتی آمادگی
می گیرند تا حمالت خود را به غرب شــهر متمرکز کنند.
در گشــت و گذار خانه به خانه ،این مقام نیروهای امنیتی
عراق به اسناد ،برنامه ها و شواهد دسته اول داعش برخورد.
در یکی از خانه ها ،وسایل ساخت بمب و یک خریطه بزرگ
از پیچ و میخ کشــف شد که برای باالبردن شمار تلفات در
مواد انفجاری استفاده می شوند .در کنار این ابزار ،دستکش
های صنعتی ،سیم و چاشنی های انفجاری وجود داشت.
عالوه بر این ،کتابی نیز از شورشیان به دست آمد که در آن
توضیح داده شده است چطور از سالح های روسی استفاده
باید کرد .گفته می شــود که جنگجویان داعش به خوبی
آموزش دیده اند که چطور از راکت های ضد تانک استفاده
نمایند( .دویچه وله)

زلزله هشت ریشتری
در جزیره پاپوآ گینه نو
در استرالیا

روز یکشنبه  ۲۲جنوری ساعت سه و نیم بعدازظهر به وقت
محلی زلزلهای با شــدت  ۸ریشتر جزیره پاپوآ گینه نو در
اســترالیا را لرزاند .پس از وقوع این زلزله هشدار سونامی
اعالم شده است.
زلزلهای به شــدت  ۹/۷ریشتر بعدازظهر روز یکشنبه ۲۲
جنوری ساعت ســه و نیم به وقت محلی ( ۴و نیم صبح به
وقت اروپای مرکزی) جزیره پاپوآ گینه نو در اســترالیا را
لرزاند .هنوز آماری از تلفات احتمالی و خسارات این زلزله
اعالم نشده است.
مرکز این زمینلرزه از ســوی مرکز زلزلهشناســی ایاالت
متحده آمریکا  ۴۷کیلومتری غرب آراوا واقع در شــمال
ساحل جزیره بوگاینویل از اســتانهای پاپوآ و عمق آن
واقع در  ۱۵۴کیلومتری سطح زمین اعالم شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز پــس از وقوع این زمینلرزه
هشدار سونامی برای جزایر پاســیفیک به خصوص پاپوآ
گینه نو و ســولمونز اعالم شده اســت .با این حال معاون
مرکز زلزلهشناسی پاپوآ گینه نو به رویترز گفته با توجه به
عمق زیاد این زمینلرزه احتمال وقوع ســونامی پس از آن
بعید است .مرکز سونامی پاسیفیک هشدار داده که ارتفاع
امواج از  ۳/۰متر به یک متر افزایش یافته و ممکن است در
نزدیکی سواحل پاپوآ گینه نو و سولمونز بیشتر هم بشود.
جزایر دیگر مثل نائورو ،پونپای ،کوســرا ،وانوئاتو ،چوک و
اندونزیا نیز پیشتر اخطار سونامی گرفته بودند( .دویچه وله)

پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیکهای جهان در
مورد رواج پوپولیسم هشدارداده است.
به گفته پاپ ترویج بحرانهای سیاسی میتواند
منجر به روی کار آمــدن دیکتاتوهایی مانند
هیتلر شــود .رهبر کاتولیکهای جهان این
اظهارات را در گفتگویی با روزنامه اسپانیایی

الپاییــس و در حالی بیان کــرد که دونالد
ترامپ ،به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا
ســوگند یاد کرده است .او با اشاره به این که
هنوز زود است که بتوان درباره دونالد ترامپ
قضاوت کرد ،گفت« :بایــد ببینیم ترامپ چه
کاری انجام خواهد داد».اما پاپ برپایی دیوارو

کاخ سفید رسانهها را به
دروغگویی درباره تعداد
حاضران در مراسم تحلیف
ترامپ متهم کرد

شان اسپایسر ،ســخنگوی کاخ سفید
از گزارش رســانهها در خصوص جمعیت
حاضر در مراســم تحلیف دونالد ترامپ
انتقاد کرد .آقای اسپایســر در نخستین
کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که مراسم
روز جمعه« ،پرجمعیتترین» مراســم
تحلیف در تاریخ آمریکا بوده است.
سخنان و رفتار آقای اسپایسر با واکنش
منفی خبرنگاران حاضــر در کنفرانس
روبهرو شد .حتی عدهای آن را «بیسابقه»
توصیف کردهاند .بر اســاس آمار رسمی
بیش از یک میلیــون و  ۸۰۰هزار نفر در
نخستین مراسم تحلیف باراک اوباما در
ســال  ۲۰۰۹حضور داشتند .در حالی که

ش این رقم در
بر اســاس برخی از گزار 
مراسم تحلیف آقای ترامپ در روز جمعه
به  ۵۰۰هزار نفر نرسید .آقای اسپایسر
در این کنفرانس این گزارشها را غلط
خواند و گفت که کاخ سفید قصد دارد
که رسانهها را «پاســخگو» کند .شان
اسپایســر ،ســخنگوی کاخ سفید از
گزارش رســانهها در خصوص جمعیت
حاضر در مراسم تحلیف دونالد ترامپ
انتقاد کرد .آقای اسپایسر در نخستین
کنفرانــس مطبوعاتی خــود گفت که
مراســم روز جمعه« ،پرجمعیتترین»
مراســم تحلیف در تاریخ آمریکا بوده
است( .بی بی سی)

رئال مادرید قهرمان اللیگا
میشود؟

قهرمان نیم فصل در اللیگا همیشــه در پایان فصل جام
قهرمانی را باالی ســر نمیبرد کــه این موضوع موجب
نگرانی هواداران مادریدی شده است.
ل مادرید روز شــنبه در هفت ه نوزدهم
به نقل از آس ،رئا 
اللیگا برابر ماالگا دو بر یک پیروز شد و توانست قهرمان
نیم فصل شود .البته این قهرمانی نه برای تیم و نه برای
هواداران ارزشــی ندارد .آمار نشان میدهد تنها ۵۲.۴۹
درصد تیمهایی که قهرمان نیم فصل شدند ،در انتها نیز با
صدرنشینی اللیگا را به پایان رساندند .آمار سفید پوشان
در این زمینه بهتر است .مادرید  ۳۴بار قهرمان نیم فصل
شد که توانست  ۲۳قهرمانی نیم فصل را به جام در پایان

فصل تبدیل کنند ،یعنی  ۶۷.۶۴درصد .آخرین قهرمانی
این تیم به فصل  ۲۰۱۱ – ۱۲برمیگردد .شکست ناپذیری
ل مادرید در  ۴۰بازی پیاپی با قهرمانی Undecima
رئا 
در لیگ قهرمانان ،سوپرجام اروپا و جام جهانی باشگاهها
همراه بود اما هواداران پس از دو شکست هفت ه گذشته،
از تکرار اتفاقات دو فصل گذشته میترسند .در آن سال
مادرید تحت هدایت کارلــو آنچلوتی در لیگ قهرمانان
اروپا ،سوپرجام اروپا و جام جهانی باشگاهها قهرمان شد
اما در نهایت نتوانست قهرمان اللیگا شود .آخرین باری
که مادرید قهرمان نیم فصل شــد ،نتوانست فصل را با
قهرمانی به پایان برساند و جام به بارسلونا رسید.

بازگشت اینتر به جمع مدعیان

اینتر بــا برتری برابر پالرمو به جمع مدعیان لیگ ایتالیا
بازگشت.
در هفته جاری رقابتهای لیگ ایتالیا چند دیدار برگزار
شد که در یکی از دیدارها اینتر در خانه پالرمو به میدان
رفت و با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید تا روند مثبت
تیم پیولی ادامه داشته باشد.
ژوائو ماریو تنها گل بازی را برای اینتر به ثمر رساند .این

بازی در اواخر رنگ خشــونت گرفت و یک بازیکن از هر
دو تیم اخراج شد.
دیدار جنوا و کروتون با تســاوی  ۲بر  ۲به پایان رسید.
در دیگر دیدار ساسولو سه بر یک پسکارا را برد و بولونیا
بــا دو گل تورینو را که میهایلویچ هدایت آن را بر عهده
دارد ،شکست داد .در جدول رده بندی یوونتوس باالتر
از رم و ناپولی در صدر جدول قرار دارد.

سویا بازی هیجانانگیز در
پامپلونا را برد

تیم فوتبال ســویا موفق شد در زمین اوساسونا به یک
پیروزی پرگل دست پیدا کند.
در ادامه دیدارهای هفته نوزدهم اللیگا اسپانیا ،تیمهای
اوساســونا و سویا در پامپلونا به مصاف هم رفتند که این
دیدار با برد چهار بر سه سویا به پایان رسید.
در این دیدار ابتدا ســرخیو لئــون در دقیقه  ۱۵برای
اوساســونا گلزنی کرد .در ادامه ویسنته ایبورا  ۴۳بازی
را به تساوی کشــاند اما همین بازیکن در دقیقه  ۶۳به
اشــتباه دروازه تیم خود را باز کرد تا سویا یک بار دیگر
عقب بیفتد .دو دقیقه بعد اما ایبورا بازهم برای تیمش گل

زد تا دیدار باز هم مساوی شود.
در دقیقه  ۸۰نیز فرانکو واســکس گل سوم سویا را وارد
دروازه اوساسونا کرد .پابلو سارابیا نیز در دقیقه  ۹۲گل
چهارم ســویا را زد .یک دقیقه بعد نیز کنان کودرو گل
سوم اوساسونا را زد اما نتوانست مانع از شکست تیمش
شود .با این نتیجه ،سویا  ۴۲امتیازی شد تا با یک بازی
بیشتر نســبت به رئال مادرید ،یک امتیاز کمتر از این
تیم داشته باشد .اوساسونا هم با  ۹امتیاز در رده بیستم
جدول قرار دارد .این بهترین نیم فصل ســویا در تاریخ
اللیگا بوده است.

سیم خاردار برای دورنگه داشتن خارجیها را
محکوم کرد.صحبتهای جنجالی آقای ترامپ
درباره مهاجران مکزیکی و طرحهای او برای
کشــیدن دیواری به منظور جلوگیری از ورود
آنها به آمریکا با واکنشهای زیادی روبرو شده
است( .بی بی سی)

ده ها کشته در سانحۀ
قطار در هندوستان

در نتیجۀ یک سانحۀ قطار در هندوستان دست کم ۳۲
تن جان باختند .این بار اول نیست که در این کشور یک
قطار مسافربری از خط آهن بیرون میشود.
به قول مقامات هندوستان این حادثه شام شنبه زمانی
رخ داد که لوکوموتیف و هشــت واگن یک قطار سریع
السیر (تیزرفتار) از خطآهن بیرون شد .این قطار جمع ًا
 ۲۲واگن داشت .گفته میشــود که در این حادثه ،در
منطقۀ دور افتاده ای در ایالت جنوبی «اندرا پرادیش»
کم از کم  ۵۰تن دیگر زخمی شده اند .وضعیت هفت تن
آنها بسیار وخیم است.
دلیل این حادثه تاکنون روشــن نیســت ،اما برخی از
مقامات حکومتی میگویند که یک نقص در سیســتم
برک و یا هم غفلت راننده لوکوموتیف احتماالً ســبب
این حادثه شده است .این قطار مسافربری از جگدلپور
به سوی بهوبانسوار ،مرکز ایالت اودیشا در حرکت بود.
پس از این ســانحه ،رفت و آمد قطارها در این مسیر
ساحلی متوقف ساخته شد.
در همیــن نوامبر گذشــته در حادثۀ مشــابهی در
هندوستان  ۱۴۶تن جان باختند .ریل مهمترین واسطه
نقلیه در هندوستان اســت .روزانه تخمین ًا  ۲۰میلیون
نفر در این کشــور به وســیلۀ قطار از یک جا به جای
دیگری میروند .اما سیســتم خطآهن در هند بسیار
فرسوده و کهنه شده و اکثر اوقات فاقد تدابیر اساسی
ایمنی است .به اساس یک گزارش سال  ۲۰۱۲حکومت
هندوستان ،ساالنه در این کشور حدود  ۱۵هزار انسان
در رویداد های مختلف قطار جان میبازند.
ناریندرا مودی نخســت وزیر هند به خانواده های جان
باختگان تسلیت گفت .دویچه وله)

رومنیگه :نباید گواردیوال را
سرزنش کرد

رییس اجرایی باشــگاه بایرن مونیخ انتقادهای رسانه های
انگلیســی از گواردیوال را عادالنه ندانست و تاکید کرد که
سیتی برای موفقیت باید بازیکنان باکیفیتی جذب کند.
به نقل از  ،elsportپپ گواردیوال در منچسترسیتی نتایج
خوبی کسب نکرده و نتوانســته است انتظارات را برآورده
کند.
با وجــود اینکه انتقادهــای زیادی از ایــن مربی بزرگ
اسپانیایی میشــود اما کارل هاینس رومنیگه نظر دیگری
دارد .او در حمایت از پپ گواردیوال گفت :نمیتوان به خاطر
نتایج ضعیف منچسترســیتی ،گواردیوال را سرزنش کرد.
سران سیتی اگر میخواهند پپ خوب نتیج ه بگیرد ،باید در
فصل نقل و انتقاالت با قدرت عمل کنند و بازیکنان خوبی
را جذب کنند تا زمینه موفقیت برای پپ هم فراهم شود.
او ادامه داد :این یک واقعیت اســت که در منچسترسیتی
مانند بارســلونا و بایرن مونیــخ ،بازیکنان باکیفیت وجود
ندارد و گواردیوال برای موفقیت باید بازیکنانی را که به آنها
نیاز دارد جذب کند.

کایخون :پیروزی بر میالن
به خاطر تاثیر مارادونا بود

مهاجم اسپانیایی ناپولی معتقد است تاثیر حضور مارادونا
در این تیم در برد این تیم برابر میالن مشهود بود.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،ناپولی در هفته بیست و یکم لیگ
برتر موفق شد با نتیجه دو بر یک میالن را در ورزشگاه سن
سیرو شکست بدهد و سه امتیاز حساس این دیدار را از آن
خود کند.
خوسه ماریا کایخون که زننده گل دوم تیمش در این بازی
بود که به زیبایی توانست توپ را از بین پاهای جانلوییجی
دوناروما وارد دروازه میالن کند .این مهاجم اسپانیایی بعد
از بازی گفت :نشــان دادیم تیم بزرگی هســتیم .شکست
دادن میالن در سن سیرو کار آسانی نیست .فکر کنم تاثیر
دیگو مارادونا در تیم ما مشهود بود .او بازیکن بزرگی بوده
اســت و الگوی خیلی از بازیکنان فعلی تیم ماست .حضور
او در کنار تیم باعث شد تا روحیه تیم باال برود و بازیکنان
انگیزه زیادی پیدا کنند.
او ادامه داد :در  ۳۰دقیقه نخست ،تیم برتر زمین بودیم ولی
در ادامه میالن قدرت را در دست گرفت و به بازی برگشت
و میتوانست حتی گل تســاوی را نیز وارد دروازه ما کند.
میخواهیم در کورس برای رســیدن به صدر جدول باقی
بمانیم .به همین منظور باید در دیدارهای حســاس ،امتیاز
بگیریم .امیدواریم این هفته ،امتیاز ما با صدر جدول کمتر
شود .برای رسیدن به قهرمانی ناامید نیستیم .شانس خوبی
برای رســیدن به این هدف داریم ولی این تنها به خودمان
بســتگی ندارد .باید تیمهای مقابل ما نیز امتیاز از دست
بدهند .با یوونتوس و رم رقابت میکنیم که خیلی ســخت
امتیاز از دســت میدهند و اکثر بازیهای خود را با برد به
پایان میرسانند.

یحیی جامع گامبیا را ترک کرد

یحیی جامع ،رئیس جمهور پیشین گامبیا
که در انتخابات اخیر ریاســت جمهوری
شکست خورد کشورش را ترک کرد.
به گفته جامعه اقتصادی کشورهای غرب
آفریقا آقای جامع با هواپیما به گینه رفته
است و قرار اســت نهایتا برای زندگی در
تبعید به گینه استوایی برود.
آقای جامع برای  ۲۲سال رهبر گامبیا بود
اما در انتخابات ماه دســامبر مقابل آداما
بارو شکست خورد.
یحیی جامع هنگام ورود به میدان هوایی
بانجول ،پایتخــت گامبیا با اســتقبال
هوادارانش روبهرو شد .او بر روی سکوی
کوچکی ایســتاد و به مــارش نظامی که

توسط گروه موســیقی نواخته میشود،
گوش داد .او سپس بر روی فرش قرمز قدم
زد و به سوی هواپیما رفت و پیش از سوار
شدن قرآنی که در دست داشت را بوسید.
آداما بــارو که پیروز انتخابات ریاســت
جمهوری شده اســت در حال حاضر در
سنگال به ســر میبرد و گفته است که به
زودی به گامبیا باز میگردد.
او هفته پیش در سفارت گامبیا در سنگال
سوگند یاد کرد .آقای بارو در گفتوگویی
با بیبیسی گفته اســت که قصد دارد با
تشکیل کمیته حقیقت و آشتی اتهامات
نقض حقوق بشر در دوران یحیی جامع را
بررسی کند( .بی بی سی)

پولیس فدرال:

پناهجویان فاقد مدرک هم
اخراج می شوند

پناهجویــان رد شــده در آلمان حتی
بدون مدرک از کشــورهای مبدا شان هم
بازگشــت داده خواهند شد .پیش از این
نبود اوراق هویت ،یکی از موانع اخراج به
موقع پناهجویان پنداشته می شد.
دیتر رومان رئیــس پولیس فدرال آلمان
می گوید ،آنعــده پناهجویانی که واجد
شــرایط پذیرش در این کشور شناخته
نمی شوند را می توان بدون اوراق اضافی
مورد نیاز هم به کشورهای شان بازگشت
داد .رومــان در گفتگو با رســانه آلمانی
«دویچلند فونک» گفت کــه در قوانین
بین المللی هیچ الزامی دیده نمی شود که
بازگشت دادن پناهجویان پذیرفته ناشده
را به اوراق جاگزینی پاسپورت و یا مدارک
دیگر برای انجام سفر ،وابسته دانست .او
همچنان گفت «پیش از این کافی بود که

جواز سفر «برگه عودت» از سوی یکی از
ملت ها و یا اعضــای اتحادیه اروپا صادر
گــردد ،در حالی که این عمــل را دولت
فدرال خود می توانــد انجام دهد .رئیس
پولیس فدرال همچنان بیان داشــت که
نبود اوراق معتبر هویت افراد ،ســبب می
شود تا اخراج به موقع پناهجویان رد شده
به تعویق بیفتد .رومان همچنان خواستار
صالحیت های قانونی فدرال در خصوص
اخــراج پناهجویان رد شــده گردید .در
حال حاضر اداره فدرال در امور مهاجرت
و پناهندگان روی آن تصمیم می گیرد که
آیا یک فرد حــق پناهندگی را می تواند
بدست بیاورد یا خیر .در صورتی که فرد این
حق را بدست نیاورد ،صالحیت به اداره امور
اتباع خارجی محلی و پولیس ایالت مربوطه
ارجاع می شود( .دویچه وله)

حذف مرد شماره یک تنیس جهان
از جام آزاد استرالیا

اندی ماری ،مرد شــماره یک تنیس جهان در چهارمین
مسابقه خود در جام آزاد استرالیا مقابل حریف نه چندان
سرشناسی شکست خورد و از ادامه مسابقات باز ماند.
او در این مسابقه مقابل میشا زهورف ،از آلمان قرار گرفت
که برای نخستین بار در جام آزاد استرالیا بازی میکند.
زهورف که در حال حاضر در رده پنجاهم رده بندی بندی
جهانی قرار دارد با این پیــروزی به مرحله یک چهارم
نهایی راه یافت.
ماری که روز بسیار دشواری داشت ،فقط یک ست را آن
هم با زحمت فراوان برد و نهایتا با نتیجه سه (،۶-۲ ،۶-۴
 )۷-۵بر یک ( )۵-۷مسابقه را باخت.

روز پنجشنبه هم نواک جوکوویچ ،مدافع عنوان قهرمانی
و برنده شــش عنوان قهرمانی در این مســابقات مقابل
حریفی از ازبکستان شسکت خورد و حذف شد .با حذف
دو تنیس باز برتر ردهبندی جهان راه برای مدعیان دیگر
این رقابت هموار شده اســت .در حال حاضر در غیاب
ماری و جوکوویچ اســتن واورینکا ،رافائل نادال ،ملوش
رائونیچ و راجر فدرر از جمله کســانی هستند که بخت
خود را قهرمانی پررنگتر میبینند .ماری و جوکوویچ در
مجموع سال گذشته سه گراند اسلم تنیس را از آن خود
کردند که سهم جووکویچ قهرمانی در استرالیا و فرانسه و
سهم ماری قهرمانی ویمبلدون بود( .بی بی سی)

یوونتوس با شکست التزیو
صدرنشین ماند

بیانکونری با برتری خانگی برابر التزیو جایگاه نخســت
خود را در جدول رده بندی حفظ کرد.
در هفته بیســت و یکم لیگ فوتبال ایتالیا ،یک دیدار
برگزار شــد که در آن یوونتوس صدرنشین در خانه به
دیدار التزیو رفت و با نتیجه دو بر صفر به برتری رســید

تا همچنان جایگاه خــود را در صدر جدول لیگ ایتالیا
حفظ کند.
در این دیــدار پائولو دیباال در دقیقه پنج و گونســالو
ایگواین در دقیقه  ۱۷بــرای بیانکونری گلزنی کردند تا
روند مثبت تیم ماسیمیلیانو آلگری حفظ شود.

آلگری :مارکیسیو برابر التزیو غایب
خواهد بود

سرمربی یوونتوس از غیبت هافبک کلیدی تیمش برابر
التزیو خبــر داد اما اظهار کرد دنــی آلوس میتواند به
میدان برود .در یکی از دیدارهای حساس هفته بیست و
یکم سری  Aایتالیا ،دو تیم یوونتوس و التزیو برابر هم به
میدان خواهند رفت .دیداری که میتواند تاثیر زیادی در
صدرنشینی یووه در پایان فصل داشته باشد.
ماسیمیلیانو آلگری پیش از این بازی گفت :متاسفانه در
این بازی کلودیو مارکیسیو را در اختیار نخواهیم داشت.
عالوه بر او ،دنی آلوس نیز شــرایط چندان خوبی برای
همراهی تیم ندارد ولی ممکن است به میدان برود .دیگر

مشــکل خاصی در تیم نداریم و بقیه بازیکنان میتوانند
برای ما به میدان بروند .آلگــری ادامه داد :اهمیت این
بازی را به خوبی میدانم .به خوبی با اندیشههای ماسیمو
اودو آشنایی دارم .تیم او فوتبال جذاب و درگیرانهای به
نمایش میگذارد .بازی کردن برابر التزیو در دیدار رفت
درسهای زیادی برای من داشت .یوونتوس در حالی برابر
التزیو بازی خواهد کرد که رم ،نزدیکترین تعقیبکننده
یووه باید برابــر کالیاری به میدان بــرود .بعید به نظر
میرسد شاگردان آلگری مشکل خاصی برای کسب سه
امتیاز مسابقه داشته باشند.

