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نیروهای داعش از آخرین پایگاهشان در رمادی عقبنشینی کردهاند

وزیر مالیه آلمان :هدف ما ایجاد
یک اردوی مشترک در اروپاست

به گفتۀ شــویبله بحران پناهجویان باید
ســبب «فعالیت قوی تر اتحادیۀ اروپا در
مناطق درگیر بحران» شــود .وزیر مالیۀ
آلمان یادآور شد« :این برای آلمان بدین
مفهوم اســت که ما در سیاست خارجی
و امنیتی خود باید بیشــتر از آنچه شاید
دوست داشــته باشــیم ،فعال گردیم».
شویبله همچنان گفت« :بدون یک فعالیت
قوی تر اروپایی نمی توانیم خاور نزدیک و
میانه را با ثبات بسازیم .همین مسأله در
مورد افریقا نیز صدق می کند».
وزیر مالیه آلمــان فدرال با اشــاره به
اختالفــات داخل اروپا بر ســر پذیرش
پناهجویان از برآورده ســاختن خواست
کشور های اروپای شرقی طرفداری کرد.
او گفــت« :با دشــنام دادن متقابل نمی
توان به یک همبستگی رسید .کشورهای
اروپای شرقی نیز باید پناهجو بپذیرند ،اما
کمتر از آلمان»( .دویچه وله)

قول کروس به هواداران
رئال مادرید

ستاره آلمانی رئال مادرید به هواداران این تیم قولهایی داد.
به نقل از سایت رسمی باشگاه رئال مادرید ،رئال روزهای خوبی را با هدایت
رافائل بنیتس در اللیگا پشت سر نمیگذارد .این تیم نتایج ضعیفی کسب
کرده و هواداران این تیم را خشمگین کرده است.
تونی کروس در نخســتین فصــل حضورش در رئــال مادرید ،بازیهای
درخشــانی را برای این تیم به نمایش گذاشــت اما در فصل جاری آماده
نیست و یکی از دالیل ضعف کهکشــانیها در میانه میدان بوده است .او
در این زمینه گفت :بله ،قبول دارم کــه در فصل جاری خوب نبودیم اما
میتوانیــم به روزهای اوج برگردیم .باید اعتــراف کرد رئال گاهی اوقات
خوب بازی نمیکند .اشتباهات زیادی داریم .با این حال باید بگویم که روز
به روز تالش میکنیم تا تیم را از شرایط بدی که دارد ،خارج کنیم .این یک
واقعیت اســت که بازیکنان رئال همواره به دنبال کسب جام و درخشش
هستند اما یک واقعیت مهمتر وجود دارد و آن این که هیچ موفقیتی بدون
تالش به دست نخواهد آمد.
او ادامه داد :بدون شــک امیدوار هســتم و ایمان دارم که در آینده بهتر
و بهتر خواهیم شــد .به همه هواداران رئال قول می دهم که تغییراتی در
راه اســت و آینده برای ما است .ما رئال هستیم و این توانایی را داریم که
شرایط را به راحتی تغییر دهیم.

کمپانی :با قدرت برمیگردم

کاپیتان منچسترسیتی از آسیب دیدگی دوبارهاش بسیار ناراحت است اما
به هوادارانش قول داد به زودی به میادین بازمیگردد.
به نقل از اســکای اسپورتس ،ونسان کمپانی بعد از یک ماه و نیم دوری از
میادین ،در دیدار برابر ســاندرلند در ترکیب اصلی سیتی به میدان رفت
تا مانوئل پیگرینی و هواداران این تیم ،نفس راحتی بکشند اما کمپانی در
این دیدار بار دیگر آسیب دید.
این بازیکن بلجیمی بعد از بازی درباره آسیب دیدگی خود گفت :روز بسیار
بدی برایم بود .چند هفته دور از میادین بودم و از بازگشت به ترکیب تیمم
احساس خوبی داشتم .کامال آماده این دیدار بودم اما شادیام دوام نیاورد
و االن بسیار ناراحت هستم .آسیب دیدگی جدیدم ،جزئی است اما بسیار
درد میکشم .به آنهایی که نگران من هستند میگویم که نگران نباشند.
به زودی این آسیب دیدگی را پشتسر میگذارم و بازمیگردم.
او ادامه داد :برای رسیدن به این جایگاهی که اکنون در آن هستم ،تالش
زیادی انجام دادم .تنها هدفم این اســت که منچسترســیتی و تیم ملی
بلجیم به بهترین و شایســتهترین جایگاه خود برســند .به همین خاطر،
لحظهای دســت از تالش برنمیدارم .امیدوارم که سال  ،2016سال خوبی
برای همه باشد.

به ظن جاسوسی بازداشت کرد

یوشیهیده سیوگا ،سخنگوی دولت جاپان گفت که توکیو در
هیچ جایی مشغول فعالیت جاسوسی نیست
جاپان تایید کرده اســت که مقامات چینی یک زن و مرد
جاپانی را به ظن جاسوسی دستگیر کردهاند.
این دو نفر در ماه جون (شــش ماه پیش) بازداشــت شده
بودند.
با این دستگیریها شمار جاپانیهایی که در چین به اتهام
جاسوسی نگهداری می شوند به چهار نفر میرسد.
رســانههای جاپانی میگویند که مظنون زن در یک مکتب
زبان جاپانی در شــانگهای کار میکرده است .یوشیهیده
سیوگا ،سخنگوی دولت جاپان گفت کشورش در هیچ جایی
مشغول فعالیت جاسوسی نیست.
در چین افراد مظنون به جاسوسی در صورت مجرم شناخته
شدن ،ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند.
چین ماه سپتمبر (سه ماه پیش) اعالم کرده بود دو جاپانی
را به ظن جاسوسی بازداشت کرده است.
در سال  ۲۰۱۰چهار شــهروند جاپانی به اتهام ورود به یک

این عملیات بعد از پیشرویهای اولیه با مقاومت شدید
داعش روبرو شد که باعث کند شدن پیشروی نیروهای
دولتی در سه روز گذشته شده بود.
شهر رمادی در  ۱۲۰کیلومتری غرب بغداد ،مرکز والیت
انبار عراق اســت که در اواســط بهار امسال به دست
نیروهای داعش افتاد.
پــس گرفتن این شــهر میتواند یکــی از مهمترین
پیروزیهــای نیروهای دولتی عــراق در برابر داعش
محسوب شــود که از تابستان ســال گذشته تا کنون
حدود یک سوم از خاک این کشور را اشغال کرده است.
عملیات پس گرفتن رمادی بــا حمایت هوایی نیروهای
ائتالف به رهبری آمریکا در حال انجام است( .بی بی سی)

نیروهــای داعــش از آخرین پایگاهشــان در رمادی
عقبنشینی کردهاند
یک مقام امنیتی عراق به بیبیســی گفت که نیروهای
عراقی وارد مجتمع ســاختمانهای دولتی شهر رمادی
شــدهاند که آخرین پایگاه نیروهای موسوم به دولت
اسالمی (داعش) در این شهر محسوب میشد.
به گفته این مقام عراقی که خواسته نامش فاش نشود،
نیروهای داعش روز یکشنبه  ۲۷دسامبر از پایگاه خود
در رمادی ،مرکز والیت انبار عقبنشینی کردهاند.
ارتش عراق عملیات پــس گرفتن رمادی از داعش
را سهشــنبه گذشــته و با همراهی نیروهای عمدتا
قبایلی سنی آغاز کرد.

وزیر مالیۀ آلمان فدرال مخارج بلندتری
را برای مأموریت های نظامی کشــورهای
اروپایی انتظــار دارد .او از همین رو می
گوید کــه هدف باید ایجــاد یک اردوی
مشترک اتحادیۀ اروپا باشد.
ولفگنگ شویبله وزیر مالیۀ آلمان فدرال
بــه روزنامۀ آلمانی «بیلد» ،شــمارۀ یک
شــنبه ،گفته اســت« :ما پول به مراتب
بیشــتری برای فعالیت های مشــترک
دفاعی اروپا مصرف خواهیم کرد .سیاست
خارجی و امنیتی اتحادیۀ اروپا باید گام به
گام باهم پیوند داده شود».
این سیاستمدار از حزب اتحاد دموکرات
مســیحیان افزود« :هدف ما باالخره باید
تشــکیل یک اردوی مشــترک اروپایی
باشد» .شویبله اســتدالل کرد« :هزینۀ
هریک از  ۲۸اردوی ملی در اتحادیۀ اروپا
می تواند بســیار مؤثر مورد استفاده قرار
بگیرد».

چین دو شهروند جاپانی را

روسیه مقرهای ضد ترور
در مناطق حساس ساحلی
ایجاد میکند

روســیه چندین مقر عملیاتی ضــد ترور در چندین
منطقه ســاحلی مهم از جمله شبهجزیره کریمه ،شرق
دور و شمالگان ایجاد میکند .به نقل از خبرگزاری راشا
تودی ،حکم مرتبط به این امر به امضای والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوری روسیه رسیده اســت و بر اساس آن
«ایجاد مقر عملیاتی در مناطق دریایی برای سازماندهی،
استفاده از نیروها و تجهیزات برای عملیاتهای فدرال
ضد ترور» در برخی از شــهرها در دســتور کار قرار
گرفت .این مقرها همچنین عملیاتهای ضد ترور در
سایر مناطق دریایی هم انجام میدهد که هدف از آن
تاکید بر حق حاکمیت خود است و نیز کشتیهایی با
پرچم روســیه به حرکت در میآیند .این تصمیم که
از ســوی مقر عملیاتی ضد تروریسم اتخاذ شده یک
حکم الزامآور برای تمام آژانسهای دولتی اســت که
تحت فرمان این مقر است .براساس این حکم ،مقرهای
مذکور در «کاسپیسک ،مورمانسک،پتروپاولووسک-
کامچاتسکی ،ســیمفروپل ،یوژنو  -ساخالینسک» از
سوی فرماندهان سرویس گارد مرزی سرویس امنیت
فدرال در مناطق مذکور اداره میشوند.

پولیس تگزاس :آتش سوزی
مسجد هوستون مشکوک است

رئیس جمهور چک
موج پناهجویان را تهاجم
سازمان یافته خواند

میلوس زیمن ،رئیــس جمهور چک در
پیام کریسمس خود نسبت به سیاست
استقبال از مهاجران هشدار داده و این
فرهنگ میهمان نوازی اروپاییان را ساده
لوحانه خوانده است.
میلــوس زیمن ،در ســخنرانی عیدانه
خود که روز شنبه به نشر رسید ،گفت:
«من کامــآ معتقدم که ما با یک تهاجم
ســازمان یافته روبرو هستیم ،نه یک
حرکت خودجوش».
رئیس جمهور  71ســاله چک همچنان
مهاجران را با اتباع کشــورش مقایسه
کرد که در زمان تسخیر چک به دست
نازی ها به بریتانیا رفته بودند .به گفته
او چک ها قصد داشتند تا «از آنجا برای
آزادی کشــور خود بجنگند نه این که
در آنجــا از خدمات اجتماعی بهره مند
شوند».
رئیس جمهور چک که در سال  2013به

این ســمت انتخاب گردید ،می گوید:
«توده بــزرگ از مهاجران غیر قانونی
را جوانانی تشــکیل می دهند که از
صحت کامل برخوردار بوده و در عین
حال مجرد هستند .من متعجب هستم
که چرا این مردها سالح به دست نمی
گیرنــد و برای آزادی کشــور خود از
چنگ دولت اسالمی نمی جنگند؟»
رئیس جمهور چک از جمله کســانی
شــناخته می شــود که نگرش ضد
مهاجران دارد .او در ماه نوامبر ســال
جاری در یک تجمع ضد اســامی در
کنار ســایر سیاســتمداران راستگر
و واحد شــبه نظامی در شــهر پراگ
اشتراک نمود.
در اوایل این ســال او همچنان هشدار
داد که مهاجران ممکن اســت با خود
تروریسم و بیماری های واگیر را وارد
اروپا کنند( .دویچه وله)

پولیس شــهر هوســتون در ایالت تگزاس آمریکا
میگوید به چگونگی وقوع آتشسوزی که روز گذشته
جمعه در یک نمازخانه روی داد مظنون است.
بازرسان میگویند آتشسوزی از چند نقطه نمازخانه
این مســجد که در یک مرکز خرید واقع شده شروع
شده است.آتش به این نمازخانه خسارات جدی وارد
کرده اما تلفات جانی نداشت .همزمان شورای روابط
اسالمی آمریکا اعالم کرده که میزان حمالت به مراکز
اسالمی و مساجد پس از واقعه کشتار سن برناردینو
افزایش یافته است.دو هفته پیش ،یک زوج مسلمان
در ســن برناردینو کالیفرنیا با حملــه به یک مرکز
معلوالن  ۱۴نفر را کشــتند و دهها نفر را هم زخمی
کردند( .بی بی سی)

 40درصد از دوپینگهای روسیه
در ورزش جوانان است

رییــس پیشــین آژانس ضــد دوپینگ
روسیه ( )RUSADAاعالم کرد  40درصد
دوپینگها در کشور روسیه در ورزشهای
جوانان اتفاق میافتد.
بــه نقــل از  ،Inside the gamesرامیل
خابریف درباره دوپینگ در روسیه مسائلی
را اعالم کرد .در صورتــی که حرفهای او
درست باشد ،روسیه با مشکل گستردهتری
مواجه اســت زیرا نسل جوان ورزشکار این
کشور نیز درگیر دوپینگشدهاند.
خابریف در اینبــاره به  R-SPORTگفت:
مشکل دوپینگ در روســیه درست است
و نمیتوان آن را رد کرد .نتایج بررســیها
نشان میدهد که ما نســبت به کشورهای

دیگر ،بیشتر مشــکل دوپینگ داریم .این
نشــان میدهد که مشــکل جدی است.
این مســاله خطرناک اســت که حدود 40
درصد مشــکالت دوپینگ مربوط به ورزش
جوانان میشود .حتی مربیان به استفاده از
دوپینگ روی آوردهاند تا در سطح کشوری
و محلی نتیج ه بگیرند RUSADA .از سوی
کمیســیون مســتقل ضد دوپینگ ،مورد
اعتراض قرار گرفت و این مســاله منجر به
محرومیت فدراســیون د وومیدانی روسیه
از ســوی فدراسیون جهانی شــد .اعتبار
آزمایشگاه ضد دوپینگ روسیه نیز گرفته
شد.
خابریف اوایل این ماه از ریاست RUSADA

کنارهگیری کرد .با این حال ،ویتالی موتکو،
وزیــر ورزش روســیه اعالم کرده اســت
فدراسیون دوومیدانی روسیه هنوز حقوقی
دارد که نادیده گرفته شــده است .موتکو
درباره آزمایشــگاه ضد دوپینگ روســیه
گفت :پروسه برگرداندن اعتبار آزمایشگاه،
در حال انجام است و بسیاری از کارها انجام
شده اســت .ما در برنامههای ضد دوپینگ
صحبتهایی کردهایم.
پیش از ایــن نیز موتکو اعــام کرده بود
آزمایشگاه کامال بســته نمیشود بلکه تیم
جدیدی در آن شروع به کار خواهند کرد.
هنوز مشخص نشده اســت آیا محرومیت
دانی این
روسیه برداشــته میشود و دوومی 
کشور میتواند در المپیک شرکت کند یا نه.

کلوپ :پیروزی مهم و ارزشمندی بود

ســرمربی لیورپول از به ستایش از عملکرد
شــاگردانش پرداخــت و پیــروزی برابر
لسترسیتی را با ارزش و مهم دانست.
به نقل از اســکای اسپورتس ،لیورپول بعد از
ســه بازی موفق شد طعم پیروزی را در لیگ
برتر انگلیس تجربه کند .شــاگردان یورگن
کلوپ در ورزشگاه آنفیلد میزبان لسترسیتی
صدرنشین بودند و با گلی که کریستین بنتکه
به ثمر رساند ،سه امتیاز این دیدار حساس را

به دست آوردند.
کلوپ در نشســت خبری بعد از بازی گفت:
بعد از ســه دیدار موفق شدیم به پیروزی
برسیم .تنها به کسب سه امتیاز در این دیدار
فکر میکردیم .پیروزی برابر لسترســیتی
صدرنشین برای ما بسیار مهم و ضروری بود
و خوشبختانه هم به آنچه که میخواستیم،
دست یافتیم.
او ادامه داد :در نیمه نخست ،بازی خوبی را

به نمایش گذاشــتیم .مجبور شدم در تیمم
تغییراتــی به وجــود آورم .بنتکه تعویض
طالیی و برگ برنده ما بود و موفق شد تک
گل بازی را به ثمر برساند .در کل باید بگویم
هدف اصلی و اساسی ما در این دیدار ،کسب
سه امتیاز و پیروز شدن بود که خوشبختانه
به آن دست یافتیم .بازیکنان لیورپول نشان
دادند میتوانند در روزهای سخت ،زمینه را
برای پیروزی تیم مهیا کنند.

تمجید هیدینگ از نمایش کاستا

ســرمربی چلســی از نمایش دیگو کاستا
برابر واتفورد تمجید و عنوان کرد که اســکار
پنالتیزن اول چلســی باقی میماند .به نقل
از یورو اسپورت ،چلسی در اولین دیداری که
گاس هیدینگ را روی نیمکت خود میدید برابر
واتفورد به تساوی  2بر  2رسید .دیگو کاستا که
این فصل کمفروغ بوده است ،هر دو گل تیمش
را به ثمر رساند تا مورد تمجید سرمربی تیمش
قرار گیرد .گاس هیدینگ ســرمربی چلسی
پس از تساوی برابر واتفورد گفت :واکنش او را
به هو شدن دوست داشتم .وقتی کاستا هو شد
توانســت مانند حرفهایها عمل کند و گلزنی

کند و این برای من بسیار با ارزش است .فکر
میکنم او به خوبی ارزشهای خودش را نشان
داد .متاسفم که در این دیدار اخطار گرفت و
در بازی بعدی در تیم حضور نخواهد داشت.
او انرژی خوبی در هر دیدار صرف تیم میکند
ولی کمی باید فکر بازی درگیرانه او باشیم .از
اینکه او اخطار گرفت راضی نیســتم ولی در
کل عملکرد کاستا را دوست داشتم .سرمربی
هالندی چلسی ادامه داد :ناراحتکننده بود
که نتوانستیم پنالتی لحظات پایانی را به گل
تبدیل کنیم اما باید اضافه کنم که واتفورد ،به
خاطر سبکی که بازی کرد.

منطقه نظامی در چین و عکســبرداری بدون اجازه از آن
برای زمان کوتاهی بازداشت شدند( .بی بی سی)

گردباد یازده نفر را
در تگزاس کشت

گزارشها از ایالت تگزاس آمریکا حاکی اســت گردبادهای
تازه  ۱۱نفر را در این ایالت جنوبی کشــته اســت .با مرگ
این افراد شــمار تلفات طوفانهای یک هفته گذشــته در
ایالتهای مختلف آمریکا به  ۲۹نفر رسیده است.
شنبه شــب ( ۲۶دسامبر) گردباد یک موتر را با سرنشینان
آن در بزرگراهی در نزدیکی شهر داالس تگزاس از جا کنده
و به خارج از جاده پرتاب کرده اســت .پنج سرنشین این
موتر کشته شدهاند.
مسئوالن محلی هشــدار دادهاند که ایالتهای تگزاس و
اوکالهما با «کوالکی تاریخی» روبرو هســتند که میتواند
ارتفاع برف را به  ۴۰سانتیمتر برساند.
طوفانهای اخیر در جنوب آمریکا در مقایسه با زمستانهای
قبلی به شکل بیسابقهای شدید بوده است.
بنا بــر گزارشها از تگزاس ،طوفــان و گردباد درختها را
شکسته ،موترها را از بین برده و ساختمانها و کلیساها را
ویران کرده است.
در ایالتهایی که در معرض طوفان هستند ،دست کم سی
هزار نفر بدون برق ماندهاند و در بعضی مناطق گاز هم قطع
شده است.
تا کنون مرگ ده نفر در ایالت میسیســیپی و شش نفر
دیگر در ایالت تنســی تایید شــده اســت .در هر یک از
ایالتهای آرکانزاس و آالباما هم یــک نفر جان خود را از
دست دادهاند( .بی بی سی)

ونگر :بعد از  3اشتباه داور،
چه انتظاری دارید؟

سرمربی آرسنال به انتقاد شدید از داوری پرداخت و اشتباهات آنها را در
رقم خوردن شکست سنگین تیمش تاثیرگذار دانست.
به نقل از  ،BeIN SPORTآرســنال بهترین فرصت برای صدرنشینی در
لیگ برتر انگلیس را از دست داد و در خانه ساوتهمپتون با نتیجه چهار بر
صفر شکست خورد.
آرســن ونگر در نشســت خبری بعد از بازی گفت :اعتراف میکنم خوب
نبودیم و مستحق باخت هم بودیم .ساوتهمپتون بازی بسیار خوبی انجام
داد .آنها از امتیاز میزبانیشــان نهایت استفاده را بردند و شایسته کسب
سه امتیاز بودند.
ونگر در ادامه ســخنانش به انتقاد از عملکرد تیم داوری پرداخت و گفت:
اشتباهات داوری به ضرر ما بود .هیچکس نمیتواند انکار کند عملکرد تیم
داوری به ضرر ما بود .ســه گل از چهار گل ساوتهمپتون درست نبودند .با
این حال ،داور به راحتی از کنار آنها گذشــت و باعث شــد تا حریف یک
پیروزی پر گل را به دست آورد .گل نخست ساوتهمپتون ،آفساید بود .در
گل دوم ،مهاجم حریف روی بازیکن ما خطا کرد و گل سوم هم روی کرنری
به ثمر رســید که به هیچ وجه کرنر نبود .وقتی این همه اشتباه میشود،
طبیعی است شکست پر گلی برای ما رقم میخورد.

بوسکتس ،دردسر تازه
آبیاناریها

رسانههای اسپانیایی اعالم کردند هافبک بارسلونا ،سران باشگاه را برای
افزایش دستمزدش تهدید کرده است.
به نقل از  ،EFEســرخیو بوسکتس که محصول آکادمی الماسیا است ،در
دوران مربیگــری پپ گواردیوال بود که فرصت حضــور در ترکیب اصلی
بارســلونا را پیدا کرد و با بازیهای درخشــانش ،یحیی توره را مجبور به
جدایی از بارسلونا و پیوستن به منچسترسیتی کرد.
اکنون برخی از رســانههای اســپانیایی اعالم کردند بوسکتس به میزان
دســتمزدش در بارسلونا معترض است و سران این باشگاه را تهدید کرده
که چنانچه حقوق ســالیانه او را باال نبردند از این تیم جدا خواهد شــد.
روزنامه گوادیارو نوشت که بوســکتس از سران بارسلونا خواسته که رقم
دریافتی ساالنه او را به  14میلیون یورو ،یعنی برابر با رقم دریافتی آندرس
اینیستا افزایش دهند.
این روزنامه اسپانیایی نوشت که بوسکتس از تیمهای زیادی پیشنهاد دارد
و میخواهد با درخواســت افزایش حقوقش ،سران بارسلونا را تهدید کند
که اگر چنین کاری را انجام ندهند به پیشــنهادهایش از سایر تیمها فکر
خواهد کرد.

