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کوریای شمالی:

آزمایش بمب هیدروژنی با موفقیت انجام شد

ســاعتی پس از آنکه لرزشی قوی در نزدیکی
مرکز آزمایشهای اتمی کوریای شــمالی ثبت
شد ،دولت این کشــور اعالم کرد که یک بمب

هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است.
در بمبهای هیدروژنی از همجوشی هسته ای
برای ایجاد انفجاری بســیار قوی تر از یک بمب

اوباما مقررات تازه خریداری سالح
برای مقابله با خشونت را اعالم کرد

باراک اوباما در نطقی پرحرارت در کاخ ســفید
محدودیت های تازه برای خریداری ســاح را
اعالم کرده و گفته اســت که «بهانهجویی های
مستمر برای بیکار نشستن» در این زمینه باید
پایان یابد.
کاخ ســفید طرح های آقای اوباما را که عمدتا
بر بررسی سابقه خریداران سالح متمرکز است
اعالم کرده است.
این برنامه با حکم ریاســت جمهوری اعالم می
شود و بخش اعظم آن بدون تصویب کنگره قابل
اجراست ،هرچند ناظران پیش بینی می کنند که
مخالفان آن را در دادگاه ها به چالش بکشند.
رئیس جمهور آمریــکا گفت« :امــروز اینجا
جمع شــده ایم ،نه برای اینکه در مورد آخرین
تیراندازی جمعی کاری کنیم ،بلکه برای اینکه

جلوی تیراندازی بعدی را بگیریم».
او افزود« :البی سالح ممکن است اکنون کنگره
را به گروگان گرفته باشد ،اما نمی تواند آمریکا
را به گروگان بگیرد».
جمعی از بازماندگان و بســتگان قربانیان این
گونه تیراندازی ها در این مراسم در کنار آقای
اوباما حضور داشتند.
گبی گیفوردز نماینده ســابق کنگره که در یک
تیراندزای جمعی در آریزونا از ناحیه ســر تیر
خورد اما جان به در بــرد هم در میان حاضران
در کاخ سفید بود.
خشونت با ســاح گرم در آمریکا خیلی بیشتر
از سایر کشــورهای توسعه یافته است و ساالنه
حدود  ۳۰هزار قربانی می گیرد که درصد بزرگی
از آن شامل آمار خودکشی است( .بی بی سی)

حکومت آلمان اعزام  650سرباز
به مالی را تصویب کرد

کابینه حکومت فدرال آلمان اعزام  650ســرباز
بــه مالی را روز چهار شــنبه تصویب کرد .این
سربازان قرار است در آنجا قطعات صلح سازمان
ملل متحد به نام «مینوســما» را تقویت کنند.
سربازان آلمانی قب ً
ال در جنوب مالی فعال بودند.
مأموریت مینســوما به ویژه بــر مناطق ناآرام
در شمال این کشــور تمرکز دارد .قطعات صلح
در آنجا باید ثبات را تحکیــم کنند ،و این کار
راحتی نیست .مینسوما خطرناک ترین مأموریت
ســازمان ملل متحد خوانده می شود .از زمانی
که یک نیروی  ۱۱هزار نفری ،مشــتمل بر زنان
و مردان ،دو ســال پیش در کشور مالی مستقر
شــد ،تا حال  ۵۶ســرباز این مأموریت کشته
شده اند .مینسوما وظیفۀ بزرگی در یک ساحۀ
وسیع دارد .شــمال و شمال شرق مالی ،که این
مأموریت ملل متحــد برای ثبات در آنجا تالش

می کند ،تقریب ًا سه برابر بزرگتر از آلمان است.
سه سال پیش شورشــیان تقریب ًا سراسر این
منطقه را تحــت کنترول خود درآوردند .پس از
آن سربازان فرانسوی مداخله کردند و در مالی
یک حکومت مرکزی نو تشکیل شد که در این
میان یک قرارداد صلح را با شورشیان عقد کرده
است .از آن زمان تا حال باشندگان شمال مالی
در انتظار تحقق یافتن وعدۀ «بهتر شدن» اند.
کولیبالی ،یک باشندۀ  ۴۰سالۀ شهر کیدال ،اما
نشــانه ای از این بهتر شدن را نمی بیند .او می
گوید« :هیچ نشانه ای از حضور دولت در اینجا
دیده نمی شود .نه اداره ای وجود دارد ،نه والی،
نه خدمات فنی و تخنیکی ،نه سازمان های غیر
دولتی کــه دولت را حمایت کنند .من واقع ًا یک
انسان خوشبین هستم ،اما در اینجا چیزی برای
خوشبینی نیست( ».دویچه وله)

اتمی ساده استفاده می شود.
خبرگزاری یونهاپ کوریای جنوبی گزارش داد
که وزرای کابینه این کشــور درحال برگزاری
نشستی اضطراری هستند.
گمان می رود که کوریای شــمالی از سال ۲۰۰۶
به این سو ســه آزمایش زیرزمینی اتمی انجام
داده که همگی در مرکز موســوم به پانگی-ری
در شمال این کشور بوده است.
به گزارش مرکز زمین شناســی آمریکا ،لرزش
صبح چهارشنبه در حدود  ۵۰کیلومتری پانگی-
ری در عمق  ۱۰کیلومتری زمین روی داده است.
این مرکز گفت که شــدت زمین لرزه  ۵.۱درجه
بود ،اما یک ســازمان دولتــی کوریای جنوبی
شدت آن را  ۴.۲درجه ارزیابی کرد( .بی بی سی)

شورای امنیت:

طرفهای یمنی به
آتشبس پایبند بمانند

شورای امنیت طی جلســ ه خود پشت درهای
بسته از طرفهای یمنی خواست به آتش بسی
که از اواسط دسامبر گذشــته اجرایی شده و
اکنون پایان یافته است ،پایبند باشند.
به نقل از پایگاه انترنتی شبکه خبری الجزیره،
رئیس دورهای شورای امنیت در پایان جلسه این
شورا پشت درهای بسته تاکید کرد :کشورهای
عضو از طرفهای یمنی خواســتند تا بار دیگر
به صورت جــدی و پایدار به درگیریها در یمن
پایان داده و به آتــش بس احترام بگذارند چرا
که این مساله اهمیت بسیار زیادی برای اعضای
شورای امنیت دارد.
وی ابراز امیدواری کــرد :طرفهای منطقهای
تاثیرگذار در یمن مذاکراتی را برای حل بحران
آغاز کرده و از پیامدهــای منفی این وضعیت
ممانعت به عمل آورند.

دادگاه عالی بنگالدش
حکم اعدام رهبر حزب
اسالمگرا را تایید کرد

حکم اعدام رهبر بزرگترین حزب اســامگرای
بنگالدش در دادگاه عالی این کشور ابرام شده
است .روز سهشــنبه ۶( ،جنوری) ،دادگاه عالی
بنــگالدش رای خود را در مــورد حکم دادگاه
کیفری علیه مطیع الرحمن نظامی ،رهبر حزب
جماعت اسالمی اعالم کرد.
او در دادگاه کیفری به چهار بار اعدام محکوم
شده بود و دادگاه عالی سه فقره از این احکام را
مورد تایید قرار داد.
بــا رای دادگاه عالی ،حکم اعدام آقای نظامی
میتواند ظرف چند ماه آینده به اجرا گذاشــته
شــود مگر اینکه دادگاه عالی با بررسی مجدد
پرونده موافقت کند یا رئیس جمهوری بنگالدش
او را مورد عفو قرار دهد.
محاکمه رهبر جماعت اسالمی به اقدامات او در
جریان جنگ استقالل بنگالدش از پاکستان در
سالهای  ۱۹۷۰و  ۱۹۷۱ارتباط دارد و او متهم بود
که در فعالیت علیه طرفداران استقالل ،مرتکب
جرایم جدی شده اســت .از جمله اتهامات او،
ارتــکاب قتل و تجاوز جنســی و همچنین ،به
عنوان فرمانده گروهی از شــبهنظامیان مخالف
استقالل ،سازماندهی قتل شماری از روشنفکران
بنگالی در آن زمان است .سارنوال پرونده ضمن
ابراز خرسندی از حکم دادگاه عالی ،گفته است
که مهمترین جرمی که متهم مرتکب شده ،قتل
روشنفکران است( .بی بی سی)

سایت فیفا برنده توپ طالی
 2015را فاش کرد

سایت فیفا لیونل مســی را به عنوان
برنــده توپ طالی ســال  2015قبل از
شروع این مراسم فاش کرد .این سایت
همچنین برنده بهترین بازیکن زن سال
را نیز در کمال تعجب اعالم کرد.
به نقــل از دیلیمیل ،مراســم انتخاب
بهترینهــای فوتبال جهان در ســال
 2015یازدهم جنوری در زوریخ سوئیس
برگزار خواهد شد .همه نگاهها به لیونل
مسی ،کریستیانو رونالدو و نیمار است
تا از بین ایــن بازیکنان بهترین بازیکن
سال معرفی شود تا ارزشمندترین جایزه
فردی فوتبال را به خود اختصاص دهد.
در حالی که تقریبا یک هفته تا مراسم
انتخاب بهترینهای فوتبال جهان زمان
باقی اســت ،فوتبالدوســتان سراسر
جهان بهتزده شــدند وقتی که سایت

فیفا به صورت اتفاقــی برای دقایقی
برنده توپ طالی  2015مردان و بهترین
بازیکــن زن ســال  2015را بر روی
خروجی خود منتشر کرد.
ســایت فیفا لیونل مســی ســتاره
ارجنتینی بارســلونا و سلیا ساسیچ را
به عنوان بهتریــن بازیکن مرد و زن
ســال  2015معرفی کرد .البته دقایقی
بعد سایت فیفا نام مسی و ساسیچ را
از روی خروجی خود برداشــت .البته
انتخاب این دو نفر به عنوان بهترینهای
سال تعجبی نخواهد داشت چرا که هر
دو ســال فوقالعادهای سپری کردند و
شــانس زیادی برای انتخاب به عنوان
بهترینهای سال را دارند اما اشتباه به
نظر غیر عمد سایت فیفا ،باعث تعجب
عالقهمندان به فوتبال شده است.

بی تفاوتی رئالیها نسبت به
جدایی بنیتس

بازیکنان رئال مادرید نسبت به برکناری
رافائل بنیتس بی تفاوت بودند .به نقل
از مارکا دوشــنبه شب فلورنتینو پرس
در ورزشگاه ســانتیاگو برنابئو حضور
یافت و برکناری رافائل بنیتس را اعالم
کرد و هدایت رئــال مادرید را به زین
الدین ســپرد .پس از این اتفاق هیچ
یک از بازیکنان رئال مادرید واکنشــی
نشــان ندادند .بنیتس اخیرا مشکالتی

با خامس رودریگس و ایســکو داشت
کــه موجب نیمکت نشــینی هافبک
اســپانیایی در چند بازی آخر شــده
بود امــا بنیتس پیش از ایــن نیز با
کریســتیانو رونالدو ،سرخیو راموس،
کریم بنزما ،خسه و چریشف اختالفاتی
داشت .بی تفاوتی بازیکنان نسبت به
خداحافظی او نبود رابطه خوب میان او
و شاگردانش را تایید میکند.

پیروزی شیکاگو و شکست لیکرز
در NBA

در مســابقات بامداد دیــروز NBA
تیمهای نیویورک نیکس ،شیکاگو بولز،
داالس موریکــس و گولدن اســتیتس
وریرز به پیروزی دست یافتند .به نقل
از ســایت  ،ESPNدر رادامه رقابتهای
بسکتبال آمریکا ،چهار مسابقه در لیگ
 NBAانجام شــد که در این مسابقات
نیویورک نیکس توانست با نتیجه  107بر
 101آتالنتا هاکز را شکست دهد .در این
مسابقه کارملو آنتونی با کسب  23امتیاز
و انجام یازده ریباند و هفت پاس منجر
به گل بهترین بازیکن تیم نیویورک بود
و ال هورفورد با کسب  13امتیاز و انجام
 10ریباند و هشــت پــاس منجر به گل
بهترین بازیکن آتالنتا هاکز بود.

در مسابقه دیگر شیکاگو بولز توانست
با نتیجه  117بر  106میلواکی باکس را
شکســت دهد .در این مسابقه مایکل
کارتــر ویلیامز با کســب  20امتیاز و
انجام سه ریباند و  12پاس منجر به گل
بهترین بازیکن میلووکی باکس شد.
پاول گاســول نیز با  26امتیاز و انجام
یازده ریباند و پنج پاس منجر به گل به
بهترین بازیکن شیکاگو بولز بدل شد.
داالس ماوریکز نیز توانســت با نتیجه
 117بر  116ساکرمنتو کینگز را شکست
دهد .در این مســابقه درون ویلیامز با
کســب  25امتیاز و انجام دو ریباند و
چهار پاس منجر به گل بهترین بازیکن
تیم داالس ماوریکز بود.

مسی ،نیمار و هازارد در صدر
ارزشمندترین بازیکنان جهان

پایگاه آماری  CIESفهرست ارزشمندترین بازیکنان فوتبال
جهان را منتشــر کرد .به نقل از ساکرنت ،پایگاه اطالعاتی
مربوط به اتحادیــه فوتبال اروپا  CIESدر جدیدترین آمار
خود فهرست  20بازیکن ارزشمند فوتبال جهان را مشخص
کرد که در این فهرســت نام لیونل مسی ،ستاره ارجنتینی
بارســلونا در صدر قرار دارد .پس از این بازیکن نیمار ،ادن
هازارد و کریستیانو رونالدو در ردههای دوم تا چهارم قرار
دارند .بر اساس اعالم این مرکز ،لیونل مسی فوق ستاره تیم
فوتبال بارسلونا ارزشمندترین بازیکن جهان است و قیمتی
ن اعالم شده بین  255.3میلیون
که برای این ستاره ارجنتی 
یورو است .نکته جالب این است که ادن هازارد ارزشمندتر
از کریستیانو رونالدو در این ردهبندی قرار گرفته است .سن
کمتر هازارد یکی از عواملی بوده است که باعث شده ارزش
او در مقایسه با رونالدو در بازار نقل و انتقاالت بیشتر باشد؛
هر چند او در چند ماه اخیر افت فاحشــی کرده است .او
فصل گذشــته به عنوان برترین بازیکن لیگ برتر شناخته
شــد تا بعد از اینکه این افتخار را در لیگ فرانسه کسب
کرد در لیگ انگلیس نیز کسب کرده باشد .بعد از هازارد،
نام کریستیانو رونالدو  30ســاله در این ردهبندی در رتبه
چهارم دیده میشود .در این لیست ،سه بازیکن از بارسلونا،
پنج بازیکن بازیکن از رئال مادرید ،پنج بازیکن از چلسی و
هفت بازیکن از تیمهای آرسنال ،لیورپول ،منچستر سیتی
و تاتنهام به چشم میخورد.

مخالفتها با میزبانی
کوریایشمالی در مسابقات
جهانی جودو

ماریوس ویزر ،رییس فدراســیون جهانــی جودو دیروز
(چهارشــنبه) اعالم کرد ،میزبانی کوریای شــمالی برای
مســابقات جودوی قهرمانی جوانان جهان در سال  2017با
مخالفت اسلوانیا و بوسنی و هرزگوین روبرو شده است .به
نقــل از  ،Inside the gamesماریوس ویزر همچنین در
صحبتهای خود اعالم کرد که شــهرهای پاریس ،توکیو،
کازان ،باکو و قاهره قصد دارند که برای میزبانی مســابقات
قهرمانی جهان  2018و  2019اقدام کنند .ســه شهر در بین
این شــهرها پیش از این میزبان مسابقات جودو بوده اند.
پاریس در سالهای  1997و  2011میزبان مسابقات قهرمانی
جهان بوده است.
توکیو میزبان مسابقات قهرمانی جهان  2010بوده است و در
سال  2020نیز میزبان المپیک خواهد بود .قاهره نیز در سال
 2005میزبان مســابقات قهرمانی جهان بوده است .باکو و
کازان پیش از این میزبان مسابقات دیگر جودو بوده اند .باکو
در مسابقات قهرمانی اروپا در سال  2015میزبان مسابقات
جودو بوده است .کازان نیز میزبان مسابقات قارهای امسال
خواهد بود .هیوستون میزبان مســابقات قهرمانی جهان
وزنهبرداری نیز احتمال دارد که برای میزبانی مســابقات
قهرمانی جهان جودو نامزد شود.

نیمار :امیدوارم بتوانم به سلطه
مسی و رونالدو پایان دهم

ســتارهی برازیلی آبی اناریها امیدوار است که بتواند در
سال جاری به سلطه مسی و رونالدو پایان دهد و توپ طال
را به دست آورد.
به نقل از روزنامه دیلی میل انگلیس ،نیمار ،ســتاره فوتبال
برازیل در گفت و گویی که بــا روزنامه دیلی میل انگلیس
داشــت ابزار امیدواری کرد که بتواند به ســلطه مسی و
کریســتیانو رونالدو بر توپ طالی فوتبال جهان پایان دهد
و به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شود.
این بازیکن برازیلی که جزو سه نامزد نهایی کسب توپ طال
در سال  2015است ،گفت :کاکا آخرین بازیکن برازیلی است
که توانسته توپ طال را به دست آورد و امیدوارم که من هم
چنین جایزهای را به فوتبال برازیل هدیه کنم .امیدوارم که
بتوانم در سال جاری به سلطه مسی و رونالدو پایان دهم و
توپ طال را به دست آورم.
او ادامــه داد :بازیکنانی مانند ریوالــدو ،کاناوارو و فیگو
توانســتند در آغاز هزاره جدید به سلطه زیدان و رونالدو
پایان دهند و توپ طال را به دست آوردند و امیدوارم که من
هم بتوانم به سلطه مسی و رونالدو پایان دهم و این جایزه
را به دست آورم.

