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ملکه بریتانیا :بهتر است شمعی افروخت تا تاریکی را نفرین کرد
الیزابت دوم ،ملکه بریتانیا ،در پیام خود به مناســبت
میالد مسیح از مشکالت سال جاری و امید به شرایطی
بهتر در سال آینده سخن گفته است.
ملکه بریتانیا در این پیام با اشــاره به سنت آذینبندی
درخت کریســمس ،گفت که گردآمدن در اطراف این
درخت هم فرصتی برای چشــم دوختن به سال آینده
و هم زمانی برای ارزیابی ســالی اســت که نزدیک به
پایان است .ملکه الیزابت دوم در اشاره به حوادث تلخ
ســال  ۲۰۱۵گفت« :درست است که جهان در این سال
با لحظاتی تاریک روبرو شــد ،اما انجیل یوحنا آیهای
سرشــار از امید دارد که معموال در مراســم مذهبی
کریسمس قرائت میشــود :نور در تاریکی میتابد ،و

تاریکی بر آن چیره نمیشــود ».او توصیه کرد که باید
از این گفته الهام گرفت که «بهتر است شمعی افروخت
تا تاریکی را نفرین کرد ».الیزابت دوم یادآور شــد که
تابستان امســال با هفتادمین سالگرد پایان جنگ دوم
جهانی مصادف بود و گفت که در پایان آن جنگ ،مردم
اسلو ،پایتخت ناروی ،یک درخت بزرگ کاج را به عنوان
تشکر به مردم بریتانیا هدیه کردند و این سنت همچنان
ادامه داشــته و این درخت هر ساله در میدان ترافالگار
لندن قرار میگیرد و چراغانی میشــود .ملکه بریتانیا
گفت بر این درخت پانصد المپ روشن میشود و بر فراز
آن ،ستارهای درخشان به نشانه ستاره بیت لحم و نوید
تولد عیسی مسیح نصب است( .بی بی سی)

یکی از قویترین
مخالفان اسد کشته شد

زهــران علوش ،رهبر جیش االســام و
معاونانش در حمله هوایی در حومه دمشق
کشته شدند.
در حالی که ارتش سوریه مدعی این حمله
هوایی شده فعاالن سوری آن را به روسیه
نسبت دادهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،تلویزیون
دولتی ســوریه روز جمعه ( ۲۵دسامبر)
در گزارشــی مدعی شــده مرگ زهران
علوش ،رهبر گروه جیش االســام ،یکی
از بزرگترین گروههای مسلح مخالف بشار
اســد‹ ،در پی حمله هوایی ارتش سوریه›
روی داده است.
این در حالی اســت که فعاالن ســوری
ساعاتی پیش گفته بودند حمله هوایی از
سوی نیروهای روسی به مرگ رهبر جیش
االسالم انجامیده است.
رویترز به نقل از یکی از گروههای مخالف
سوری نوشته که زهران علوش در حملهای
به مقر فرماندهی جیش االسالم کشته شد
که در یکی از محلههای حومه دمشق ،که
تحت کنترل شورشیان است قرار دارد.
شبکه العربیه از قول فعاالن سوری گفته

پنتاگون پیشنهاد روسیه
درباره تبادل اطالعات
علیه داعش را رد کرد

است که عالوه بر زهران علوش ،جانشین
او و سخنگوی گروه جیش االسالم هم در
این حمله کشته شدهاند.
مرگ رهبران جیش االســام تنها چند
روز پــس از به توافق رســیدن مخالفان
دولت ســوریه در اجالسی که شهر ریاض
عربستان میزبان آن بود ،روی میدهد.
بــه عقیده لینا ســینجاب ،گزارشــگر
بیبیسی در بیروت این رویداد میتواند
پیام مهمی به شرکت کنندگان در اجالس
ریاض ارســال کند مبنی بر این که دولت
بشار اسد به مذاکره احتمالی با چه گروهها
و افرادی تمایــل دارد و بالعکس .جیش
االسالم در لیستی که روسیه ،متحد قوی
دمشــق ،از ‹گروههای تروریستی› تهیه
کرده بود ،قرار داشت .با وجود این ،جیش
االســام در مذاکرات گروههای مخالف
سوری که چندی پیش عربستان سعودی
در ریاض میزبان آن بود شرکت داشت .این
گروه که گفته میشود از سوی عربستان
سعودی حمایت میشــود بخش مهمی از
مزارع شرق دمشق مشــهور به «غوطه» را
تحت کنترل خود دارد( .بی بی سی)

رونالدینیو از وارث و
جانشین خود میگوید

ستاره سابق بارسلونا و تیم ملی فوتبال برازیل به ستایش از نیمار پرداخت
و او را وارث و جانشین خود در بارسلونا دانست.
به نقل از پایگاه اطالع رســانی  ،EFEرونالدینیــو ،یکی از محبوبترین
بازیکنان برازیلی در نزد هواداران بارســلونا است .این بازیکن که از پاری
سن ژرمن به جمع آبی اناریها پیوست توانست این تیم را به قهرمانی در
رقابتهای لیگا و لیگ قهرمانان اروپا برساند.
معموال بارســلونا بازیکنان برازیلی خوبی در اختیار داشته است .اکنون
نیمار ،ستاره برازیلی آبی اناریها است و در همان پستی بازی میکند که
رونالدینیو چند سال در آن درخشید و به محبوبیت زیادی دست یافت.
رونالدینیو به ســتایش از نیمار پرداخــت و او را وارث حقیقی خود در
بارســلونا دانست .او گفت :نیمار وارث و جانشین من در بارسلونا است .او
االن در همان پستی بازی میکند که من در آن ایفای نقش میکردم .براین
باورم که نیمار برای مدت طوالنی در بارسلونا باقی خواهد ماند .او بازیکن
بسیار بزرگی است و نشان داده که توانایی باالیی دارد .نیمار در چند سال
آینده نماینده فوتبال برازیل خواهد بود.

یکی از ســخنگویان وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد،
ایاالت متحده برنامهای برای همکاری با روســیه در
مقابله با رادیکالهای داعش در ســوریه ندارد و به
تبادل اطالعات درباره اهداف تروریستی نمیپردازد
مگر اینکه مسکو موضع خود را در قبال دولت دمشق
تغییر دهد.
میشــل بالدانزا ،ســخنگوی وزارت دفــاع آمریکا
(پنتاگون) در مصاحبهای با خبرگزاری اســپوتنیک
گفت :ما به دنبال همکاری با روســیه درباره سوریه
نیستیم مگر آنکه دولت مسکو استراتژی حمایت از
بشار اســد را تغییر داده و بر مقابله با داعش تمرکز
کند .این درحالی اســت که گنادی گاتیلوف ،معاون
وزیر خارجه روســیه اعالم کرد که روسیه و آمریکا
درباره گروههای تروریســتی اصلی در خاورمیانه با
هم تفاهم دارند .گاتیلوف به اســپوتنیک گفت :ما با
شــرکای آمریکاییمان درباره گروههای تروریستی
اصلی در خاورمیانه تفاهم داریم لذا در این زمینه نیاز
به گفتوگو داریم .وی ادامه داد که کشــورهای عضو
گرو ه بینالمللی حمایت از ســوریه درباره گروههای
تروریستی در خاورمیانه باهم اختالف نظر دارند.
معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد که این اقدام
هماهنگــی کنونی برای تدوین لیســت گروههایتروریستی -با هماهنگی اردن ادامه خواهد یافت.
روز جمعه سرگئی رادتسکوی ،رئیس ستاد مشترک
دپارتمان عملیاتی ارتش روســیه گفت :مسکو آماده
تبادل اطالعات با ائتــاف تحت رهبری آمریکا علیه
داعش در سوریه است و امیدوار است که آمریکا نیز
چنین پیشنهادی را بپذیرد.

ارتش عراق :در حال پیشروی
به سوی قلب رمادی هستیم

نیروهای عراقــی میگویند در نبرد با
شــبهنظامیان گروه موســوم به دولت
اســامی (داعش) در رمــادی در حال
پیشروی به سوی قلب این شهر هستند
و تالش میکنند آخرین منطقه آن را که
هنوز در اختیار داعش است پس بگیرند.
ایــن عملیات که از روز ســهشــنبه
گذشــته ( ۱۵دســامبر) آغاز شده ،در
روزهای اخیر با مقاومت شدید نیروهای
باقیمانده داعش و تلههای انفجاری این
گروه به کندی پیــش میرود .عملیات
انتحــاری و تکتیراندازهای داعش هم
از دیگر موانع پیشروی نیروهای دولتی
عراق است.

دگروال یحیی رسول ،سخنگوی ارتش،
روز شنبه  ۲۶دســامبر اعالم کرد که
نیروهــای عراقی بــه چندصد متری
ســاختمانهای دولتی در مرکز شهر
رمادی رسیدهاند.
به گفته آقای رســول پرهیز از تلفات
غیرنظامی اولویــت نیروهای عراقی
است و ارتش نگران آن است که داعش
از غیرنظامیان به عنوان ســپر انسانی
استفاده کند.
شــهر رمادی در  ۱۲۰کیلومتری غرب
بغداد ،مرکز والیت انبار عراق است که
در اواسط بهار به دست نیروهای داعش
افتاد( .بی بی سی)

تالش  250پناهجو برای رسیدن
به شهر سئوتا

پــس از چندین ماه برای بار نخســت
سیل از پناهجویان به منطقه سئوتا در
شمال افریقا هجوم بردند .بیش از 250
تن بــرای عبور از موانــع مرزی تالش
نمودند که از این میــان  185تن آنان
موفق شدند .اما این تالش تلفات جانی
نیز به همراه داشــت .در شب کرسمس
صد هــا پناهجو از مراکش تالش کردند
با استفاده از این فرصت ،موانع امنیتی
مرزی را عبــور نموده و خود را به خاک
اســپانیا برســانند .بر بنیاد گفته های
مقامات مراکش ،پولیس این کشور 104
مهاجر را بازداشــت نموده و مانع عبور
آنان از این منطقه شــده است.این در
نوع خود بزرگترین حرکت پناهجویان

پــس از چندین ماه بوده اســت .یک
بخش این پناهجویان از خاک مراکش
به دیوار مرزی باال شده و تعداد دیگری
با شــنا تالش کردند که استحکامات
مرزی را عبور نماینــد .با این همه دو
تن پیش از رســیدن به هدف در آب
غرق شده و جان های شان را از دست
دادند.بر بنیاد گفته های صلیب سرخ
بسیاری پناهجویان در این واقعه زخم
برداشــتند .از این میان  12تن آنان که
شکستگی استخوان نیز در وجود شان
دیده می شده به شفاخانه انتقال داده
شدند .بر اســاس گزارش روزنامه «ال
فارو»  30پناهجوی دیگر دارای جراحت
های سطحی بودند( .دویچه وله)

پیروزی افغانستان بر بوتان
در مسابقات جنوب آسیا

تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازی
خود در چارچوب مسابقات جام جنوب آسیا،
بوتان را با نتیجه سه بر صفر شکست داد.
افغانستان سه روز پیش در اولین مسابقهاش
نیز بنگالدش را با نتیجه  ۴-۰برد.
در مسابقه دیروز که در ورزشگاه تریواندروم
در شهر کراالی هند برگزار شد ،خیبر امانی
در دقیقه  ۱۵گل اولی تیم افغانســتان را به
ثمر رساند.
گل دومی افغانســتان را مسیح سیغانی در

دقیقه  ۴۲و گل سوم این تیم را در دقیقه ۵۱
بازهم خیبر امانی با ضربه ســر وارد دروازه
بوتان ساخت.
در این بــازی تیم افغانســتان  ۷۰درصد
مالکیت توپ را در اختیار خود داشت.
بازیکنان افغانستان در این بازی شانسهای
زیادی را برای گلزدن از دست دادند.
افغانســتان که مدافع عنوان قهرمانی این
بازیها اســت ،در گروه  Bبا کشــورهای
بنگالدیش ،بوتان و مالدیو همگروه است.

قرار است افغانستان در  ۲۸دسامبر با مالدیو
بازی کند .در گروه  Aاین مسابقات تیمهای
هند ،سریالنکا و نپال بازی میکنند.
این آخرین بار اســت که افغانستان در جام
فوتبال جنوب آسیا شــرکت میکند؛ زیرا
قرار است این کشور از سال بعد در جام تازه
ایجاد شده ‹حوزه آسیای میانه› بازی کند.
این حوزه شــامل کشــورهای افغانستان،
ایران ،ازبکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان
و قرقیزستان است( .بی بی سی)

ناواس :در پایان فصل هواداران به
رئال افتخار میکنند

دروازهبان رئال مادرید معتقد است هواداران از نتایج رئال در پایان فصل
رضایت خواهند داشت.
ل مادرید
به نقل از آس ،کیلور ناواس در مصاحبه خود با سایت باشگاه رئا 
گفت :من بازیکن رئال هســتم .میدانم از تیم چــه چیزی میخواهند.
توقعات زیادی دارند .باید تمام توان خود را به کار گیریم تا تمام بازیها را
با پیروزی پشت سر بگذاریم.
ل مادرید در ادام ه افزود :هر روز که میگذرد بهتر میشــوم
دروازهبان رئا 
اما گاهی اوقات نمیتوانیم بازی خوبی برابر حریفان به نمایش بگذاریم ،اما
مطمئن هستیم در مسیر مناسبی قرار داریم و در پایان فصل هواداران به
تیم خود افتخار خواهند کرد.
رئال مادرید در آخرین بازی ســال  2015چهارشنبه هفته جاری در هفته
هفدهم اللیگا اســپانیا به مصاف رئال سوسیداد میرود .ناواس در اینباره
ل مادرید با تمام قوا به میدان خواهد رفت تا هواداران سال 2015
گفت :رئا 
را با خوشی به پایان برسانند .مطمئن هستم که اتحاد میان هواداران و تیم
ل مادرید را قدرتمندتر میسازد.
رئا 
دروازهبان کاستاریکایی درباره ســال  2016که تنها چند روز به آغاز آن
مانده اســت ،اظهار کرد :برای کســب تمام عناوین مبارزه خواهیم کرد.
خانوادهای بزرگ را تشکیل دادهایم که تنها یک هدف دارد و آن برد است.

چراغ سبز گواردیوال به سیتی

رسانه های اســپانیایی اعالم کردند که پپ
گواردیوال به سران منچستر سیتی چراغ سبز
نشــان داده و حتی بازیکنی که دوست دارد
این باشگاه انگلیسی جذب کند را هم اعالم
کرده است.
به نقــل از الموندو دیپورتیــو ،قرارداد پپ
گواردیوال با بایرن مونیخ تابســتان  2016به
پایان می رســد و این مربی اسپانیایی حاضر

نشد قرارداد خود را با این تیم آلمانی تمدید
کند.
به احتمال خیلی زیاد ســرمربی سابق آبی
اناریها راهــی رقابتهای لیگ برتر انگلیس
خواهد شد تا هدایت یکی از دو تیم بزرگ
شهر منچستر را برعهده گیرد .اما او راهی
کدام یک از این دو تیم می شود؟
روزنامه الموندو دیپورتیو اسپانیا اعالم کرد

که گواردیوال با موافقت خود با خرید نیمار
به سران باشگاه منچستر سیتی چراغ سبز
نشان داده اســت و به احتمال خیلی زیاد
هدایت این تیم را بر عهده خواهد گرفت.
نیمار در فصل جاری بهترین بازی ها را برای
بارسلونا به نمایش گذاشته و سهم بسزایی
در صدرنشــینی آبی اناری ها در رقابتهای
لیگا داشته است.

اتوئو :نیمار روزی بهترین بازیکن جهان میشود
ســاموئل اتوئو شــکی ندارد که نیمار روزی
بهترین بازیکن جهان خواهد شد.
به نقل از گلوبو ،نیمار ستاره برازیلی بارسلونا
در این فصل پیشرفت زیادی کرده است ولی
هنوز با مســی و رونالدو فاصله دارد ،با این
حال اتوئو معتقد است ستاره برازیلی بارسلونا
بــه زودی به بهترین بازیکــن جهان تبدیل
میشــود .اتوئو درباره تــوپ طالی فوتبال
جهان گفــت :فکر میکنم مســی ،رونالدو،
نیمار به درستی جزو نامزدهای نهایی بهترین
بازیکن فیفا در سال  2015برگزیده شدهاند.
مســی و رونالدو فصل بسیار خوبی را پشت
سر گذاشتهاند اما احساس میکنم از دوران

اوج خود به دور هســتند .ستاره ارجنتینی
و پرتگالی در هفت سال گذشته این جایزه
را به خود اختصاص دادهاند و میتوانم بگویم
امســال هم شــانس باالیی برای تصاحب
این عنوان خواهند داشــت .اتوئو در ادامه
سخنانش درباره زالتان ابراهیموویچ ،ستاره
سوئدی پاریسنژرمن هم گفت :هرگز با او
همبازی نبودم امــا چند باری برابر هم قرار
گرفتیم .زالتــان از بازیکنان بزرگ فوتبال
جهان است و میتواند نقش سرنوشتسازی
برای تیمش داشته باشــد .با این حال باید
بگویم فوتبال یک بازی دسته جمعی است
و باید همه با هم تالش کنند.

آتشسوزی در استرالیا
بیش از صد خانه را تخریب کرد

در ایالت ویکتوریای اســترالیا بیش از یک صد خانه در اثر
آتشسوزی های جنگلی تخریب شده است.
دو شــهر که مردم برای تعطیالت به آنجــا می روند و نیز
جادهای که مســیر عبور جهانگردان است ،بیش از دیگر
مناطق در اثر این حریق آسیب دیدهاند.
بسیاری از ســاکنان منطقه و گردشگران مجبور به فرار و
گذراندن شب کریســمس در پناهگاه شدند و جشنهای
کریسمس به هم خورد.
باران به خاموش شــدن بخشهایی از شعلهها کمک کرده
است .بیش از  ۵۰۰مامور آتشنشــانی ۶۰ ،تانکر آب و ۱۸
هواپیما وارد عمل شــدهاند اما آتش هنــوز به کنترل در
نیامده است.
این آتشسوزی از یک هفته پیش آغاز شد اما بادهای قوی
و افزایش دمای هوا به آن دامن زد.
ایالت ویکتوریای اســترالیا یکی از مســتعدترین مناطق
جهان برای آتشســوزی است .در ســال  ۲۰۰۹در جریان
فاجعهبارترین آتشســوزی جنگلی استرالیا ،بیشتر از ۱۷۰
نفر در این ایالت جان باختند( .بی بی سی)

خروج پیکارجویان سوری از
اردوگاه پناهجویان یرموک
‹متوقف شده›

تخلیه پیکارجویان و خانوادههای آنها از اردوگاه پناهجویان
یرموک در جنوب دمشق که قرار بود امروز آغاز شود ،فعال
متوقف شده است .گزارشهای ضد و نقیضی در باره دالیل
این توقف منتشر شدهاند .برخی گزارشها به مرگ زهران
علوش ،رهبر جیش االســام در حمله هوایی اشاره کرده
و آن را دلیل این امر دانســتهاند .شمار دیگری هم دالیل
لجستیکی را دلیل توقف خروج این نیروها خواندهاند.
قرار بود نیروهای اعضای گروه موســوم به دولت اسالمی
(داعش) ،و جبهه نصرت بر اساس توافقی که با میانجیگری
سازمان ملل متحد صورت گرفت ،امکان عبور امن به مناطق
تحت کنترل خود در سوریه را بیابند.
ســازمان ملل پس از این خروج میتوانســت کمکهای
ضروری را به داخل اردوگاه بفرستد.
جنگ میان نیروهــای دولتی ســوریه و مخالفان آنها در
یرموک به بنبســت رسیده است .در این اردوگاه ،مخالفان
دولت عالوه بر جنگ با دولت ،با یکدیگر نیز می جنگند.
اردوگاه یرموک در حالی کانون درگیریهای سنگین میان
گروههای مختلف اســت که هزاران پناهجوی فلسطینی
همچنــان در آن ســکونت دارند .ایــن اردوگاه که برای
اسکان آوارگان فلسطینی جنگ اعراب و اسرائیل در سال
 ۱۹۴۸ساخته شــد ،زمانی بزرگترین و شکوفاترین جامعه
فلسطینی ســوریه را در خود جای داده بود و بیش از ۱۸۰
هزار فلسطینی در آن زندگی میکردند( .بی بی سی)

سومین شکست پیاپی
منچستریونایتد در لیگ برتر

منچســتریونایتد در آغاز هفته هجدهم لیگ برتر در خانه استوک سیتی
شکست خورد تا بحران در این تیم همچنان ادامه داشته باشد.
هفته هجدهم لیگ برتر انگلیس عصر روز شنبه با برگزاری یک دیدار آغاز
شد که در آن منچستریونایتد که چند هفتهای است در حسرت برد مانده
در خانه استوک سیتی به میدان رفت و در نهایت با دو گل شکست خورد
تا فان خال هالندی در آستانه اخراج از این تیم قرار گیرد.
فان خال در این دیدار وین رونی را روی نیمکت ذخیرهها قرار داد.
در دقیقه  19مســابقه بویان کرکیچ مهاجم سابق بارسلونا موفق شد روی
اشتباه دپای که به دخیا پاس به عقب داده بود ،دروازه منچستر را باز کند.
در ادامه نوبت به آرناتوویچ مهاجم اتریشــی رســید تا در این دیدار نیز
گلزنی کند و بار دیگر ارزشهای خودش را نشان دهد .آرناتوویچ در دقیقه
 26موفق شد روی یک شــوت مهارنشدنی دروازه یونایتدها را باز کند تا
نیمه نخست این دیدار با برتری دو بر صفر میزبان به پایان برسد.
در نیمه دوم فان خــال وین رونی را نیز به میدان فرســتاد تا تیمش را
هجومیتر از قبل کند ولی میدانداری اســتوکیها اجازه خودنمایی را به
این تیم نداد تا استوک سیتی که در خانه تیم قدرتمندی است سه امتیاز
این دیدار خانگی را کســب کند تا فان خال در آستانه اخراج از منچستر
قرار گیرد.
شیاطین سرخ باید دوشــنبه همین هفته در آخرین دیدار نیم فصل برابر
چلسی به میدان بروند.

مسی پیراهنش را به حراج گذاشت

مهاجم بارســلونا پیراهن امضا شــدهاش را برای کمک به شفاخانه ای به
حراج گذاشت.
به نقل از آس ،لیونل مســی یکی از پیراهنهای امضا شده را برای حراج و
کمک به شفاخانه کودکانی در بوسنی به این کشور فرستاد.
جاسمینا فاجیک ،فعال حقوق بشر اقدام به جمعآوری پیراهن ورزشکاران
مختلفی کرده است تا با طرح آنها ،برای آن شفاخانه پزشکهای جدیدی
را به کار گیرند.
فاجیک به همین منظور با مســی تماس گرفت و مهاجم ارجنتین وقتی
متوجه شد این موضوع به کودکان مربوط است سریع حمایت خود را اعالم
کرد و پیراهن امضا شدهاش را فرستاد.
عالوه بر پیراهن ملی پیراهنهای بازیکنان دیگری همچون ماتئو کواچیچ،
ادین ژکو ،میرالم پیانیچ در حراجی که از  21دسامبر آغاز شده و تا پنجم
جنری ا دامه دارد ،هستند.
فاجیک در این باره گفت :برای پیراهن مسی پیشنهادی  500یورویی داریم
و برای پیراهنهای ژکو و پیانیچ  250یورو پیشنهاد دادهاند.

