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دولت عراق:

هند به دنبال خرید 36
جنگنده رافائل از فرانسه

رمادی آزاد شد

مقامات عراقی میگویند که نیروهای دولتی این کشور
اکنون کنترل کامل رمادی ،مرکز والیت انبار را در دست
دارند و این شهر «آزاد» شده است.
در اوایل بامداد روز دوشــنبه  ۲۸دســامبر به نقل از
مقامات عراقی گزارش شــده بود که نیروهای ارتش و
حامیان شبهنظامی آن در حال پاکسازی شهر و مقابله با
معدود نیروهای باقیمانده گروه موسوم به دولت اسالمی
(داعش) هستند.
ارتش عراق پیشتر رســما تایید کرده بود که نیروهای
داعش از رمادی عقبنشینی کردهاند و نیروهای دولتی
در حال تسلط کامل بر این شهر هستند.
ارتش عراق عملیات پس گرفتن رمــادی از داعش را
سهشنبه گذشــته و با همراهی نیروهای مسلح عمدتا

رکورد کسری بودجه
عربستان شکست

کسری بودجه دولت عربستان سعودی در
سال  ۲۰۱۵میالدی به رقم بیسابقه ۳۶۷
میلیارد ریال سعودی ،معادل  ۹۸میلیارد
دالر رسیده است.
شورای امور اقتصادی و توسعه عربستان
این میزان کســری بودجه را با توجه به
سقوط قیمت نفت در ماههای اخیر «رقمی
قابل قبول» خوانده است.
کل هزینههای دولت عربســتان سعودی
در سال  ۲۰۱۵میالدی  ۹۷۵میلیارد ریال
ســعودی بوده که بیش از رقمی اســت
که پیشبینی شــده بود .به گفته یکی از
مشاوران اقتصادی دولت عربستان ،عالوه
بر سقوط قیمت نفت ،عوامل دیگری مانند

پاداش به کارکنان دولت در زمان تفویض
قدرت به ملک ســلمان هــم در افزایش
هزینهها نقش داشته است.
به گفته کارشناســان ،دخالــت نظامی
عربســتان در یمن هم در افزایش مخارج
دولتی نقش داشته است.
درآمدهای دولت عربســتان ،که عمدتا
درآمدهای نفتی اســت ،در سال جاری
میالدی به  ۶۰۸میلیارد ریال رســید ،در
حالی کــه درآمد پیشبینی شــده ۷۱۵
میلیارد ریال سعودی بود.
ملک سلمان ،پادشــاه عربستان ،پیشتر
گفته بود که قصد دارد وابستگی به درآمد
نفت را کاهش دهد( .بی بی سی)

مدیر برنامههای دفاع موشکی
اسرائیل اخراج شد

مدیر برنامههای دفاع موشــکی اسرائیل
به دلیل «نقض جدی مقــررات حفاظت
اطالعات» از کار خود برکنار شده است.
وزارت دفاع اســرائیل جزییات بیشتری
از دلیل اخراج یائیــر راماتی ارائه نکرده
اســت ،اما گفته است که ماهیت تخلف او
به گونهای بوده که باعث برکناری او شده
است .به گزارش رسانههای اسرائیلی دلیل
برکناری آقای راماتی پیدا شدن اطالعات
محرمانه روی کمپیوتر شــخصی او بوده
است .یائیر راماتی در چهار سال گذشته
مسئولیت تمام پروژههای دفاع موشکی
اسرائیل از جمله گنبد آهنین و پیکان را

بر عهده داشت.
به گفته وزارت دفاع اســرائیل «مقامهای
مسئول» در حال رسیدگی به پرونده آقای
راماتی هستند.
خبرگزاری رویترز به نقــل از منابعی که
نامشان را فاش نکرده گزارش داده است
که آقای راماتی به جاسوســی یا جرایم
مشــابه آن متهم نشــده بلکه اتهام او
سهلانگاری در مدیریت اطالعات است.
آخرین آزمایش سیســتم ضــد راکت
اسرائیل با عنوان سیستم «فالخن داوود»
هفته گذشــته و تحت نظر آقای راماتی
انجام شد( .بی بی سی)

بارسلونا و مسی
برنده بهترین های سال 2015

بارســلونا به عنوان بهترین تیم و لیونل مســی به عنوان ارزشمندترین
بازیکن سال انتخاب شــد .همچنین سرمربی تیم ملی بلجیم نیز برترین
مربی سال جهان شــد .به نقل از ال موندو ،مراسم انتخاب بهترین های
فوتبال جهان در امارات برگزار شد که در آن بارسلونا باالتر از یوونتوس،
پاریســن ژرمن و بایرن مونیخ عنوان بهترین باشگاه سال  2015را از آن
خود کرد و برنده جایزه  Globe Soccer Awardsشــد .بارتومئو رئیس
بارســلونا با حضور در جایگاه جایگاه جایزه بهترین تیم را کســب کرد.
همچنین در این مراســم که چهره های شــاخص زیادی حضور داشتند
لیونل مسی باالتر از کریســتیانو رونالدو و جان لوییجی بوفون به عنوان
ارزشمندترین بازیکن سال انتخاب شد.
مارک ویلموتس ســرمربی تیم ملی بلجیم به عنوان بهترین مربی فوتبال
جهان در سال  2015انتخاب شــد که توانست بلجیم را به صدر رنکینگ
فیفا برســاند .همچنین در بخش داور روشــن ایرماتوف ازبکستانی به
عنوان بهترین داور سال انتخاب شد .مراسم Globe Soccer Awards
چند سالی است که مشابه مراســم توپ طال توسط شیوخ اماراتی برای
دیده شــدن برگزار می شود و هر ســاله در پایان سال میالدی با دعوت
از بازیکنان و مربیان بزرگ برترین های سال جهان را انتخاب می کنند.

واکنش لمپارد به اخراج مورینیو
و بحران در چلسی

ستاره سابق چلسی درباره شرایط این تیم و اخراج ژوزه مورینیو سخن به
میان آورد .او تاکید کرد که هیدینگ مربی خوبی است و میتواند چلسی
را به روزهای اوجش برگرداند .به نقل از سایت عربی کوره ،فرانک لمپارد
ستاره سابق چلسی برای شــرکت در اهدای جوایز ساالنه دبی به امارات
ســفر کرد .او در گفتوگویی که با رسانههای عربی داشت درباره شرایط
چلســی و اخراج ژوزه مورینیو ســخن به میان آورد .لمپارد که بهترین
گلزن تاریخ باشگاه چلسی به شمار میآید ،گفت :بهترین سالهای دوران
فوتبالی خود را در چلســی پشت سر گذاشتم .بسیار خوش شانس بودم
که با مربــی بزرگی چون مورینیو کار کردم .نمیدانم که آیا آبراموویچ در
اخراج مورینیو اشتباه کرد یا تصمیم درستی گرفت .تنها می توانم بگویم
که قرار گرفتن در جایگاه شانزدهم جدول ردهبندی اصال برازنده نام بزرگ
چلسی نیست .درباره هیدینگ باید بگویم که او مربی بسیار خوبی است
و میتواند تیم را از شرایط بحرانی خارج کند.
ستاره سابق آبی پوشــان لندنی درباره این سوال که آیا اخراج مورینیو
توطئهای از سوی بازیکنان چلســی بود ،گفت :بسیار سخت است که در
اینباره ســخن به میان آورد .فکر نمیکنم توطئهای در کار باشد اما 7-6
بازیکن چلسی مثل قبل خوب و آماده کار نکردهاند .همه باید مسئولیت
این ناکامی را برعهده گیرند.

انتقاد شدید سیاستمداران
آلمان از عملکرد یونان در
بحران پناهجویان

وزیر مالیه آلمان و یک سیاســتمدار ارشد از ایالت
بایرن آلمــان از عملکرد یونان در مســئله بحران
پناهجویان انتقاد کرده اند .یواخیم هرمن ،وزیر داخله
ایالت بایرن خواهان تشدید کنترول مرزها شده است.
ولفگنگ شویبله ،وزیر مالیه آلمان که امسال به خاطر

سیاست اقتصادی یونان در تماس مستقیم با مقامات
این کشور بوده ،به روزنامه آلمانی «بیلد ام زونتاگ»
گفته اســت که آتن به مدت طوالنی از وظایفش در
قبال مهاجران شــانه خالی کرده است .طبق قانون،
مهاجران در اولین کشور اروپایی که وارد می شوند،
باید ثبت و راجستر شــوند و درخواست پناهندگی
خود را ارائه دهند.
این روزنامه به نقل از شویبله نوشته است که محکمه
های آلمان چند وقت پیش نتیجــه گرفته بودند که
آوارگان در یونــان با رفتار غیر انســانی مواجه اند،
بنابراین به این کشور باز پس فرستاده نشوند .شویبله
در این مصاحبه گفته است« :یونانی ها نباید دیگران را
به خاطر مشکالت خود سرزنش کنند ،آنها باید ببینند
که چطور می توانند وضعیت خود را بهبود بخشند».
یونــان راه اصلی ورود مهاجرانی اســت که از طریق
عبور دریای اژه خود را به اتحادیه اروپا می رســانند.
این کشور مدت هاست به خاطر کم کاری در مدیریت
صدها هزار مهاجر ،مورد انتقاد بوده است( .دویچه وله)

قبایلی سنی آغاز کرد.
این عملیات بعد از پیشرویهای اولیه با مقاومت شدید
داعش روبرو شد که باعث کند شدن پیشروی نیروهای
دولتی در چند 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 شود که از تابستان سال گذشته تا کنون حدود
یک سوم از خاک این کشور را اشغال کرده است.
عملیات پس گرفتن رمــادی با حمایت هوایی نیروهای
ائتالف به رهبری آمریکا انجام گرفته است( .بی بی سی)

معترضین فیلیپینی وارد
جزیرهای در دریای جنوبی
چین شدهاند

تعدادی معتــرض وارد یک جزیره دور
افتاده فیلیپینی واقع در دریای جنوبی
چین که مورد مناقشه است شدهاند.
به گفته مقامات  ۵۰نفــر فیلیپینی که
روز شنبه ( ۲۶دســامبر) وارد جزیره
«پاگاسا» شدهاند پایان دیروز دوشنبه
( ۲۸دسامبر) قصد داشــتند در آنجا
بمانند.
آنها در اعتــراض به آنچه تعرض روز به
افزون چین به منطقــه ویژه اقتصادی
فیلیپین خواندهاند ،در این جزیره تجمع
کردهاند.
چیــن ادعای مالکیت بــر همه دریای
جنوبــی چیــن را دارد و ادعای دیگر
کشورهای منطقه را درباره داشتن حق
مالکیت در این دریــا رد میکند .گفته
میشود که دریای جنوبی چین سرشار
از منابع طبیعی است.
چین طی چند سال اخیر چندین جزیره
مصنوعی در این منطقه ســاخته و این
اواخر بر حجم فعالیتهای خود در این

جزایر افزوده است.
فیلیپیــن ،برونئی ،مالزیــا ،تایوان و
ویتنــام از کشــورهای دیگر منطقه
هستند که در خصوص این آبها ،ادعای
مالکیت دارند.
دریــای جنوبــی چین حــدود ۲۵۰
جزیره دارد که مســاحت این جزایر
بــه  ۱۵کیلومتر مربع میرســد .این
جزایر عموما خالی از سکنه هستند و
بیشترشان زیر آب هستند.
مناقشه در دریای جنوبی چین بر سر
محدوده قلمــرو و تمامیت مرزی در
مناطقی از اقیانوس و جزایر پاراسل و
اسپراتلی است – دو مجمع الجزایری
که چند کشــور ادعای مالکیت تمام
ن را دارنــد .عالوه بر
یا بخشــی از آ 
این جزایــر ،مجموعهای از صخرههای
ســنگی ،صخرههای مرجانی و جزیره
های ماســه ای مانند ســد ساحلی
اســکاربورو نیز در ایــن منطقه قرار
دارند( .بی بی سی)

راهیابی افغانستان به نیمهنهایی
مسابقات قهرمانی فوتبال جنوب آسیا

افغانستان با پیروزی  ۴-۱در برابر مالدیو به
مرحله نیمهنهایی بازیهای قهرمانی جنوب
آسیا راه یافت .افغانستان دیروز با شکست
مالدیو ،سومین پیروزی پیاپی خود در این
بازیها را به ثبت رساند.
افغانســتان که مدافع قهرمانی این بازیها
اســت ،در دو بازی نخســتش نیز بوتان را
 ۳-۰و بنگالدش را  ۴-۰شکست دادهاست
و پیشــاپیش به مرحله نیمه نهایی صعود
کردهاست .فیصل شایســته ،هافبک تیم
افغانســتان در دقیقه  ۲۰نخســتین گل

افغانســتان را به ثمر رســاند .علی فاسر،
مهاجم مالدیو در دقیقه  ۳۱دروازه افغانستان
را باز کرد و نتیجه مسابقه  ۱-۱مساوی شد.
تنها ســه دقیقه بعد در دقیقــه  ،۳۴امید
پوپلزی ،هافبک افغانســتان برای بار دوم
دروازه مالدیو را گشود و دومین گل به سود
افغانستان رقم خورد.
نیمه اول بازی  ۲-۱به سود افغانستان تمام
شد.
در دقیقه  ،۵۱آرش هاتفی ،دیگر هافبک تیم
افغانستان یک ضربه کورنر را تبدیل به گول

کرد و تنها سه دقیقه بعد از آن امید پوپلزی
بار دیگر دومین گل خود و چهارمین گل تیم
افغانستان را وارد دروازه مالدیو کرد.
این نخستین بار اســت که تیم افغانستان،
تیم فوتبال مالدیو را شکست میدهد.
قرار اســت افغانســتان در  ۳۱دسامبر در
مســابقه نیمهنهایی در برابر سریالنکا قرار
بگیرد و مسابقه نهایی این رقابتها چهارم
جنوری برگزار میشود.
مســابقه دیروز در ورزشگاه تریواندروم در
شهر کراالی هند برگزار شد( .بی بی سی)

تیم کرکت افغانستان در ردیف  ۱۰تیم برتر جهان قرار گرفت

شــورای بین المللی کرکت بعد از مسابقهء
میان نیو زیالند و سریالنکا اعالن نمود که تیم
ملی کرکت افغانستان در مسابقات او دی آی
( )ODIیا بازیهای یکــروزه در ردیف  ۱۰تیم

برتر جهان قرار گرفته استر که به این اساس
افغانستان اکنون یک قدم پیشتر از آیرلند و
دو قدم جلوتر از زمبابوی قرار دارد .افغانستان
بعد از آن شامل  ۱۰تیم برتر جهان شد که به

روز جمعه در بازی یکروزه در مقابل زمبابوی
برنده شــد .قابل یاد آوریست که افغانستان
در نخستن بازی پنجاه آوره با زمبابوی ،آن
کشور را به روز جمعه شکست داد.

رونالدو برترین گلزن  2015فوتبال جهان

کریســتیانو رونالدو با  55گل زده به عنوان
برترین گلزن سال  2015فوتبال اروپا انتخاب
شد .به نقل از ســایت یوفا ،سال  2015رو به
اتمام اســت و بعد از بازی های شب دوشنبه
لیگ برتر انگلیس پرونده فوتبال در این سال
بسته شد.
ســال  2015در حالی رو به اتمام اســت که
بارسلونا توانست به سه گانه برسد و بهترین
تیم باشــگاهی فوتبال جهان بود .کریستیانو
رونالدو نیز با وجــود عملکرد ضعیف تیمش
با زدن گل های متعــدد نام خود را به عنوان
برترین گلزن باشگاهی ثبت کرد.
بعد از رونالدو نام لیونل مسی رقیب همیشگی
او دیده می شود که امسال در حالی که دو ماه
را به دلیل مصدومیت از دست داد با  6گل زده
کمتر در رده دوم قرار گرفته اســت و درست
مانند لواندوفسکی با  49گل زده در رده سوم

قرار گرفته است .برترین گلزنان باشگاهی
فوتبال اروپا در سال 1 2015
 کریستیانو رونالدو  /رئال مادرید  55گل -2لیونل مسی  /بارسلونا  49گل
 -3روبرت لواندوفسکی /بایرن مونیخ 49
 -4لوئیس سوارز /بارسلونا  46گل
 -5زالتان ابراهیموویچ /پی اس جی  45گل
 -6نیمار /بارسلونا  43گل
 -7آبومیانگ /دورتموند  42گل
 -8آرتیز آدوریز /بیلبائو  38گل
 -9توماس مولر  /بایرن مونیخ  36گل
 -10گونسالو هیگوآین  /ناپولی  35گل
نکته جالب در این فهرست نبودن بازیکنی
از لیگ انگلیس بین  10بازیکن برتر اســت
و نزدیک تریــن بازیکن لیگ برتری در این
فهرست هری کین مهاجم تاتنهام است که
در رده دوازدهم قرار گرفته است.

رســانههای هند از تمایل این کشور برای امضای قرارداد با
فرانسه جهت خریداری جنگندههای رافائل خبر دادند.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،رسانههای هندی گزارش
دادند ،این احتمال وجود دارد که فرانســه و هند قرارداد
خرید  36جنگنده رافائل را در جریان سفر فرانسوا اوالند،
رییس جمهوری فرانسه به دهلینو امضا کنند.
قرار است رییس جمهوری فرانســه  25جنوری سفری به

هند داشــته باشــد .روزنامه «هند امروز» گزارش داد که
مانوهار پاریکار ،وزیر دفاع این کشور ابراز امیدواری کرده
که کشورش بتواند در جریان خرید این جنگندههای رافائل
تخفیف  25درصدی بگیرد و به جای پرداخت  105میلیون
یورو به ازای هر جنگنده حدود  75میلیون یورو بپردازد.
هند و فرانســه در سه سال گذشــته در خصوص خرید
جنگندههای رافائل در حال رایزنی هستند.
پیش از این وزارت دفاع هند اعالم کرد که طرف فرانسوی
حاضر شــده  50درصد ارزش قرارداد فروش جنگندههای
رافائل را در اقتصاد هند سرمایهگذاری کند.

دنمارک می خواهد
کنوانسیون آوارگان
سازمان ملل بازنگری شود

نخست وزیر دنمارک گفته است که این کشور ممکن است
کنوانسیون آوارگان سازمان ملل متحد را بازنگری کند .در
همین حال قرار است تا مسافران در مرز دنمارک – سویدن
کنترول شوند.
الرس لوکه راسموســن ،نخست وزیر دنمارک روز یکشنبه
به تلویزیون «تی .وی  »2این کشور گفت« :اگر وضعیت به
همین منوال ادامه یابد یا بدتر شود ...ما باید گفتگو کنیم .و
دنمارک به تنهایی قادر نخواهد بود تا قواعد بازی را تغییر
دهد».
نخست وزیر دنمارک که حزب «ونستر» او پشتیبانی حزب
ضد مهاجرت موسوم به «حزب مردم دنمارک» را در پارلمان
داراست ،گفته است که کنوانسیون  1951باید بازنگری شود
تا حقوق آوارگان در اولین کشــوری که به آن گریخته اند،
روشن گردد.
راسموسن در ادامه گفته است« :اگر کسی از جنگ بگریزد و
دو یا سه سال در ترکیه زندگی کند ،آیا او باید پس از آن به
اروپا بیاید و درخواست پناهندگی بدهد؟ طوری که اکنون
انجام مــی دهند .قوانین حاضر به این مردم اجازه می دهد
که چنین کنند ،اما ما باید در مورد آن بحث کنیم».
نخست وزیر دنمارک به این باور است که اتحادیه اروپا ،که
کشورش عضوی از آن است باید کوشش کند تا کنوانسیون
آوارگان سازمان ملل متحد ،موسوم به «کنوانسیون ژنیو» یا
«کنوانسیون  »1951تغییر داده شود.
سیاســت حکومت دنمارک در قبــال پناهجویان هنگامی
با واکنش شــدید جهانی روبرو شد که اخیرا وزارت ادغام
این کشور طرحی را به پارلمان معرفی کرد که بر اساس آن
اجناس گرانبهای آوارگان ضبط می گردد( .دویچه وله)

جواب ابهام آمیز نیمار درباره
ماندن در بارسلونا

ستاره برازیلی آبی اناریها به شهر بارسلونا برگشت تا مذاکرات خود را با
سران باشگاه درباره تمدید قراردادش شروع کند اما او جواب ابهامآمیزی
درباره ماندنش در این تیم اسپانیایی داد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی  ،EFEنیمار در فصل جاری عملکرد درخشانی
در ترکیب آبی اناریها داشــته و بهترین گلزن این تیم و رقابتهای لیگا
به شمار میآید.
این بازیکن برازیلی ســومین فصل حضورش در بارســلونا را پشت سر
میگذارد و قرارداد او تابستان سال آینده به پایان میرسد .او وارد اسپانیا
شــد تا مذاکرات خود را با سران بارسلونا درباره تمدید قراردادش شروع
کند اما جواب ابهام آمیزی به رسانهها داد تا نشان دهد که احتمال جدایی
او از این تیم وجود دارد.
او گفت :بله به اسپانیا برگشتهام تا مذاکرات خود را برای تمدید قراردادم
با مدیران بارســلونا شروع کنم .نیمار درباره این سوال که آیا در بارسلونا
باقی میماند ،گفت :میخواهیم در ســال جدید موفقیتهای سال قبل را
تکرار کنیم .نمیدانم روند مذاکرات چه می شــود .زندگی طوالنی است و
معلوم نیست که چه سرنوشتی به دنبال دارد .منچستر سیتی جدیترین
مشــتری نیمار به شمار میآید و حاضر اســت که برای جذب این ستاره
برزیلی رقم باالیی را پرداخت کند .از منچســتر یونایتد و پاری سن ژرمن
هم به عنوان دیگر مشتریان نیمار سخن به میان میآید.

اعالم زمان جدایی کونته
از آتزوری

رســانههای ایتالیایی زمان خداحافظی کونته از تیم ملی ایتالیا را اعالم
کردند و از دو گزینه جدی برای جانشینی او هم سخن به میان آوردند.
به نقل از توتو اســپورت ایتالیا ،آنتونیو کونته یکــی از بهترین مربیان
ایتالیایی فوتبال اروپا به شــمار می آید .او اکنون هدایت تیم ملی فوتبال
ایتالیا را برعهده دارد و با این تیم آزمون سختی پیشرو دارد.
کونته سه ســال هدایت یوونتوس را برعهده داشت و توانست این تیم را
به سه عنوان قهرمانی پیاپی در رقابتهای سری  Aبرساند و بعد از آن به
عنوان ســرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا انتخاب شد و توانست با این تیم
جواز حضور در رقابتهای یــورو  2016را برعهده گیرد و باید این آزمون
سخت را پشت سر بگذارد.
روزنامه توتو اســپورت ایتالیا اعالم کرد که کونته بعد از رقابتهای یورو
 2016از هدایت تیم ملــی ایتالیا کنارهگیری خواهد کرد و از فابیو کاپلو و
لوچیانو اسپالتی به عنوان گزینههای اصلی جانشین این مربی بزرگ سخن
به میان آورد.

