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سفر وزیر دفاع عربستان به پاکستان
محمد بن ســلمان ،نایب ولیعهد عربستان سعودی و وزیر
دفاع این کشــور ،برای یک سفر یک روزه وارد پاکستان
شده است.
برخی از رســانههای پاکســتان هدف اصلی این سفر را
هماهنگــی با مقامات پاکســتانی در رابطــه با تحوالت
منطقهای و بویژه قطع رابطه عربســتان با ایران ارزیابی
کردهاند.
سفر نایب ولیعهد عربستان به پاکستان کوتاه مدتی پس
از ســفر عادل الجبیر ،وزیر امور خارجه سعودی به اسالم
آباد صورت گرفته است .همزمان به نقل از روزنامه «دان»
چاپ پاکستان گزارش شده است که سرتاج عزیر ،مشاور
نخســت وزیر پاکســتان در امور خارجه ،گفته است که
پاکســتان آمادگی دارد تا در «زمان مناسب» بین ایران
و عربســتان میانجیگری کند .پاکســتان به درخواست
عربستان ســعودی برای اشتراک در ائتالف ضد تروریسم
پاســخ مثبت داد .اگرچه مقامات اســام آباد گفتهاند
که هنوز درباره مکانیســم این ائتــاف جزئیاتی ندارند.

پرواز بمب افکن امریکایی
بر فراز کوریای جنوبی

ایــاالت متحــدۀ امریکا بمــب افکن
دورپیمای «بی  »۵۲خــود را به کوریای
جنوبی فرستاد .این نمایش قدرت نظامی
به خاطر این بود که به کوریای شــمالی
نشان داده شــود که آزمایش اخیر اتومی
اش بسیار ناچیز است.
بر اســاس معلومات مرکــز فرماندهی
پاسیفیک نیروهای ایاالت متحدۀ امریکا،
بمب افکن دورپیمای «بی  »۵۲در ارتفاع
کمی از فراز شهر اوســان در شمالغرب
کوریای جنوبی گذشــت .دریاساالر هری
هریــس جونیور از مرکــز فرماندهی یاد
شده گفت« :این اقدام تعهد آهنین ایاالت
متحــدۀ امریکا در قبــال متحدانش در
کوریای جنوبی ،جاپــان و همچنان دفاع
از وطن امریکاییان را نشــان می دهد».
او کوریای شــمالی را به تخطی صریح از
تعهدات بین المللی اش متهم ساخت.
گفته شده است که دو جنگندۀ امریکایی
و کوریای جنوبی بمب افکن «بی  »۵۲در
فضای کوریای جنوبی را بدرقه می کردند.

پولیس آلمان:

پس از آن بمب افکن امریکایی به پایگاهش
در جزیرۀ گوام در اوقیانوس آرام برگشت.
بمــب افکن های «بــی  ،»۵۲که توانایی
انتقال سالح هســته یی را نیز دارند ،در
گذشــته چندین بار به منظور تمرینات
ســاالنه به کوریای جنوبی فرستاده شده
بودند .ایــاالت متحدۀ امریکا برای ارعاب
کوریای شــمالی ۲۸۵۵۰ ،سرباز خود را
در کوریای جنوبی مســتقر ساخته است.
رژیم کمونیستی در پیونگ یانگ ادعا می
کند که در آزمایش اتومی روز چهارشنبه
گذشته ،کوریای شــمالی برای اولین بار
یک بمــب هایدروجنی را انفجار داد .این
آزمایش خشــم جهانی را بــر انگیخت.
اما اولین ارزیابی لــرزش زمین در خارج
از کوریای شــمالی ،به گفتۀ کارشناسان
غربی ،نشــان داده است که این بیشتر به
آزمایش معمولی اتومی شــباهت داشته
است .به قول این کارشناسان انفجار یک
بمب هایدروجنی لرزه های شدید تری در
پی دارد( .دویچه وله)

 BBCاز  MSNپیشی گرفت

نمایش خیره کننده رئال مادرید برابر دپورتیووالکرونیا ،رکورد سه مهاجم
رئال را بهبود بخشید.
ل مادرید و بارسلونا ادامه
به نقل از مارکا ،نمایش خیره کننده مهاجمان رئا 
دارد .لیونل مســی ( ،)9لوییس سوارس ( )15و نیمار ( ،)15در مجموع 39
در اللیگا به ثمر رســاندند .این در حالی اســت که گرت بیل ( ،)14کریم
بنزما ( )14و رونالدو ( )12گل زدهاند و این رکورد را در دیدار دیشب برابر
دپورتیوو الکرونیا بهبود بخشیدند.
لیونل مســی در بازی شنبه شب بارسا برابر گرانادا هت تریک کرد .نیمار،
دیگر مهاجم آبیاناریها هم گلزنی کرد و در سانتیاگو برنابئو نیز بیل هت
ل مادرید دو گل به ثمر رساند.
تریک کرد و کریم بنزما ،دیگر مهاجم رئا 
تعداد گلهای زده رئال مادرید در بازیهای رفت اللیگا به  52گل رســید
و بارســلونا با یک بازی کمتر ،تاکنون  44گل را وارد دروازه حریفان کرده
است.

مهاجم بر پولیس پاریس در
کمپ مهاجران در آلمان
زندگی می کرد

پولیس آلمان به یک سرپناه مهاجران یورش برد که

به نقل از پولیس مرد مهاجم بر پوســته پولیس شهر
پاریس قب ً
ال در آن زندگی می کرد .گفته شــده است
که این مرد جوان با چهار نام مســتعار در آلمان ثبت
شده بود.
پولیس آلمان گفت مردی که تالش کرده بود روز پنج
شنبه گذشته بر یک پوسته پولیس فرانسه در شمال
این کشور حمله کند ،در یک ســرپناه مهاجران در
ایالت نوردراین وستفالن آلمان زندگی می کرد.
پولیس آلمان در یک اعالمیه نوشته است که مقامات
شام روز شــنبه یک اقامتگاه پناهجویان را در شهر
رکلینگهاوسن محاصره و بازرسی کردند .اما پولیس
نگفته است که آیا واقعا این مرد به عنوان یک پناهجو
در آلمان ثبت نام شده بود یا خیر.
این مرد مهاجم زمانی در نتیجه شلیک پولیس فرانسه
کشته شد که با یک ساطور قصابی و واسکت انتحاری
تقلبی تالش کرده بود وارد یک پوسته پولیس شود.
فرانکویس مولینس ،سارنوال پاریس گفت که این مرد
یک پرچم به همراه داشت که از سوی گروه تروریستی
«دولت اسالمی» یا داعش استفاده می شود .به گفته
این سارنوال مرد مهاجم همچنان یک پرچم دیگر نیز
با خود داشته است که توسط دیگر گروه های شورشی
اسالمگرا استفاده می شود.
پولیس آلمان اضافه کرده اســت که تحقیقات در این
زمینه ادامه دارد و آنها در همکاری نزدیک با پولیس
فرانسه روی این موضوع کار می کنند.
گمان می رود که مرد مهاجم از تونس باشــد؛ هرچند
رسانه های آلمانی گزارش داده اند که وی چهار هویت
و نام مستعار با پس زمینه های مختلف داشته که یکی
هم شهروندی مراکش بوده است( .دویچه وله)

عربستان سعودی روز سهشنبه ( ۱۵دسامبر) ضمن اعالم
تشکیل چنین ائتالفی گفت که  ۳۴کشور عمدتا مسلمان
عضو این ائتالف ضد تروریستی خواهند بود.
برخی از رســانههای پاکستان گزارش کردهاند که بحث و
تبادل نظر درباره این «ائتالف ضد تروریسم» محور اصلی
گفتگوهای آقای سلمان با مقامات ارشد پاکستان است.
پیشتر اما پاکستان دعوت عربستان سعودی برای پیوستن
به ائتالف در یمن را نپذیرفته بود .ایران و عربستان از دو
گروه مختلف در منازعه یمن حمایت میکنند .نمایندگان
پارلمان پاکســتان روز جمعه در پی چنــد روز مذاکره
قطعنامهای را تصویب کردند کــه در آن ضمن حمایت از
تالش برای خاتمه دادن به بحران یمن از طریق مذاکره ،از
دولت خواســته شد که از اعزام واحدهای نظامی به جنگ
یمن خــودداری ورزد .این قطعنامه در عین حال از موضع
عربســتان ســعودی حمایت کرد و خواستار حل و فصل
بحران یمن از طریق مذاکره بین گروههای سیاســی آن
کشور شد( .بی بی سی)

درمانگاه پزشکان بدون مرز
در یمن هدف حمله موشکی
قرار گرفت

سازمان پزشکان بدون مرز میگوید که
درمانگاه این سازمان در منطقه رازح در
شمال والیت صعده در یمن هدف موشک
قرار گرفته و در جریان این حمله حداقل
سه نفر کشته و ده نفر زخمی شدهاند.
به گفته ملک شاهر ،سخنگوی پزشکان
بدون مرز ،هنوز مشخص نیست که این
موشک از جنگندههای عربستان سعودی
شلیک شــده یا از یک سکوی زمینی
پرتاب موشک.
والیت صعده یکی از مراکز اصلی تجمع و
قدرت شورشیان حوثی است که با دولت
یمن و متحدانش ،از جمله عربســتان
سعودی در جنگ هستند.
ایــن والیــت از ابتدای ســال جاری
خورشــیدی هــدف حمــات هوایی
جنگندههای عربستان و متحدانش بوده
است.
پزشکان بدون مرز ماه پیش نیز عربستان

را به حمله به یکی دیگر از درمانگاههای
این سازمان در تعز متهم کرد که باعث
زخمی شدن  ۹نفر شده بود.
ائتالف به رهبری عربستان در آن زمان
اعالم کرد که این موضوع را بررســی
خواهد کرد.
در همین حال اســماعیل ولد شــیخ،
نماینده سازمان ملل در امور یمن دیروز
وارد صنعا پایتخت این کشــور شد تا
شورشیان و متحدانشان را قانع کند که
هفته آینده در دور تاز ه گفتگوهای صلح
شرکت کنند.
اما عبدالملک مخالفی ،وزیر امور خارجه
یمن گفت که گفتگوهای صلح زودتر از
بیستم جنوری آغاز نخواهند شد.
نمایندگان دولت عبدربه منصور هادی
ماه پیش به مدت شش روز با شورشیان
در ســوییس مذاکره کردنــد ،اما این
گفتگوها به جایی نرسید( .بی بی سی)

یک استدیوم ورزشی بزرگ در کابل
ایجاد میشود

فدراســیون فوتبال افغانستان اعالم کرد که
به زودی کار اولیه ایجاد یک استدیوم ورزشی
فوتبال در کابل آغاز خواهد شد.
در خبرنامه ارسالی این فدراسیون به رسانهها
آمده است ،ســاحه ایجاد «استدیوم فوتبال
پیروزی» در هفتههای آینده مشخص میشود.
بر اساس خبرنامه ،محمد یوسف کارگر ،معاون

فنی فدراسیون فوتبال افغانستان در سفراش
به آمریکا با نمایندگان ارگانهای مختلف این
کشور روی ایجاد اســتدیوم ورزشی مذکور
بحث کرده است .در این دیدار دوطرف پس از
توگو ،روی ایجاد استدیوم فوتبال
بحث و گف 
پیروزی در کابل به توافق رسیدهاند.
در حال حاضر کارگر در آمریکا به سر میبرد

و پس از بازگشت ،نمایندگان آمریکا برای
بررسی ایجاد استدیوم ورزشی مذکور نیز
وارد کابل خواهند شد .هرچند هنوز معلوم
نیســت برای این پروژه چه مبلغ هزینه
درنظر گرفته شــده ،اما گفته میشود که
ایجاد اســتدیوم مذکور ،بزرگترین پروژه
ورزشی در کشور است( .مرکزی)

تالش ورزشکار  93ساله برای
حضور در المپیک 2016

بیل گیلفویل  93ساله قصد دارد که در مسابقات ماه آینده تنیس روی میز
در آمریکا شرکت کند.
به نقل از  ،Inside the gamesاز آنجایی که گیلفویل عضو رسمی تنیس
روی میز آمریکا اســت ،میتواند در این مســابقات در کنار ورزشکاران
حرفهای شرکت کنند .این مسابقات قرار است از چهارم تا ششم فبروری
در گرین برو در کارولینای شمالی برگزار شود.
گیلفویل اهل کانزاس اســت و مدت  80ســال در رشته تنیس روی میز
فعالیت داشــتند .او همچنین در ســال  2012هم تالش کرد تا همراه تیم
آمریکا به المپیک برود اما موفق نشد.
بیل گیلفویل در اینباره به  KMBC NEWSگفت :در آن سال نیز خوب
عمل کردم .تنها یک راکت  45دالری داشــتم و تجهیزات دیگران گران
قیمت بود .امسال بیشتر تمرین خواهم کرد .این هیجان انگیز است.
گیلفویل از زمان کودکی تنیس و تنیس روی میز بازی کرده است .او مدت
 40سال مربی هر دو رشته بوده است.
مسنترین ورزشــکار المپیک در سال المپیک  1920در رشته تیراندازی
در بازیها شــرکت کرد .او اسکار سوان سویدنی بود که در زمان برگزاری
بازیها  72سال داشت .سوان سهمیه ورود به المپیک  1924را نیز کسب
کرد اما به دلیل مریضی از این بازیها کنارهگیری کرد .ســوان همچنین
مسنترین دارنده مدال طالی المپیک است .او در سال  1912در استهکلم
مدال طالی المپیک را کسب کرد.

شکست خانگی اینتر برابر ساسولو

اینتر میالن مقابل ساسولو با یک گل مغلوب شد.
اینترمیالن عصردیروز در هفته نوزدهم سری  Aایتالیا میزبان ساسولو بود
و در نهایت با یک گل از میهمانش شکست خورد.
نیمه نخســت این دیدار بدون گل پایان یافت .در دقایق اضافی نیمه دوم
پنالتی به نفع ساسولو گرفته شد و دومنیکو براردی دروازه اینتر را باز کرد
تا تیم شهر میالن با یک شکست خانگی تلخ نیم فصل را به پایان برساند.
در این دیدار جیسون موریلو و میراندا از اینتر و پائولو کاناوارو و فرانچسکو
ماگناللی از ساسولو کارت زرد دریافت کردند .اینتر با  39امتیاز در صدر
جدول قرار دارد و ساسولو با  31امتیاز در رتبه ششم جای گرفت.

حمله جبهه نصرت به یک
ایستگاه رادیویی در سوریه

گزارشها از سوریه حاکی اســت که اعضای جبهه نصرت،
از گروههای مســلح مرتبط با القاعده و مخالف بشار اسد،
با حمله به یک ایستگاه رادیویی در شهر کفرنبل در شمال

غرب ســوریه دو نفر از فعاالن سرشــناس را به گروگان
گرفتهاند.
این گروه هنوز درباره علت این اقدام خود توضیحی نداده
است .گروه دیده بان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر
است ،به گروگان گرفته شــدن این دو فعال را تایید کرده
اســت .اما یکی دیگر از گروههای مخالف دولت ســوریه
گفته که سیاستهای سکوالر این ایستگاه رادیویی عامل
حمله پیکارجویان جبهه نصرت بوده اســت .گفته شــده
که جبهــه نصرت پیش از این رئیس این شــبکه رادیویی
را دســتگیر کرده بود .از جبهه نصرت بــه عنوان یکی از
ســازمانیافتهترین ،تهاجمیترین و موفقترین گروههای
مسلح مخالف بشار اسد یاد میشود .شهر کفرنبل در شمال
غرب والیت ادلب واقع اســت .این منطقه از سال  ۲۰۱۲در
کنترل نیروهای مخالف قرار دارد( .بی بی سی)

ارتش ترکیه از کشته شدن
 ۱۸نیروی پکک خبر داد

ارتش ترکیه از کشته شدن  ۱۸نفر از اعضای حزب کارگران
کردســتان (پکک) در جریان تازهتریــن درگیریها در
جنوب شرق کشور خبر داده است.
براســاس این گزارش این افراد در شــهرهای جزیره در
نزدیکی مرز سوریه و یکی از مناطق دیاربکر کشته شدند.
در هــر دو منطقه از زمان آغاز عملیــات نیروهای امنیتی
ترکیه علیه پ ک ک در اوایل ماه دســامبر ســال گذشته
میالدی ( )۲۰۱۵مقررات منع آمد و شد اعمال شده است.
ارتش ترکیه با صدور بیانیهای شــمار کشته های نیروهای
پکک را در شهرهای جزیره ،سیلوپی ،و در منطقه سور در
دیاربکر از آغاز عملیات بیش از  ۴۰۰نفر برآورد کرده است.
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه هم گفته است که
در جریان عملیات علیه پکک در داخل و خارج کشور در
سال گذشته میالدی بیش از  ۳۰۰۰نفر کشته شدهاند.
حزب کارگران کردســتان که عبداهلل اوجاالن رهبری آن
را به عهده دارد ۳۰ ،ســال برای استقالل کردستان مبارزه
مسلحانه کرده است .بیش از  ۴۰هزار نفر که اکثر آنها کرد
هستند در جریان جنگ با نیروهای دولتی ترکیه جان خود
را از دست دادهاند( .بی بی سی)

زیدان در میان بهترینهای تاریخ
رئال مادرید

زینالدین زیدان پس از سال  1959بهترین شروع را در تاریخ رئال مادرید
داشته است .به نقل از آس ،رئال اولین بازیاش را تحت هدایت زینالدین
زیدان با پیروزی پرگل پشــت سر گذاشــت .مادریدیها در هفته نوزدهم
اللیگا اســپانیا به مصاف گرانادا رفت و با  5گل ایــن تیم را بدرقه کردند.
این پیروزی تماشاگران ســانتیاگوبرنابئو را به وجد آورد و دیگر سوتهای
اعتراضآمیزشان در ورزشگاه شنیده نمیشد .از سال  1959هیچ سرمربی
شروع به این خوبی نداشــته و زیدان چهارمین سرمربی است که بهترین
شروع را در تاریخ باشگاه داشته است .موفقیت دیگر مربیان به سالهای دور
بازمیگردد .زیدان پشت سر خوسه آنخل براوندو قرار دارد .رئال با هدایت او
کارتاختا را با نتیجه  9بر صفر در سال  1928شکست داد .رئال تحت رهبری
فلتیاس سوسیچ در سال  1959هفت بر یک برابر رئال بتیس پیروز شد .پدرو
یورنته لوپس در سال  1926در اولین بازیاش برابر خیمناستیکا قرار گرفت
و  6بر صفر این تیم را شکست داد .زیدان در مقایسه با دیگر سرمربیان در
دوران دوم ریاســت فلورنتینو پرس در این باشگاه شروع موفقتری داشته
است .اولین بازی تحت هدایت مانوئل پیگیرینی در  23آگوست سال 2009
برابر دپورتیوو الکرونیا برگزار شــد .این بازی بــا نتیجه  3بر  2با پیروزی
مادریدیها به پایان رسید و السانا دیارا گل پیروزیبخش را به ثمر رساند.
دیگر گلهای این بازی توسط رائول گونسالس ،کریستیانو رونالدو ،ریکی و
والرون به ثمر رســید .ژوزه مورینیو در  30آگوست سال  2010کار خود را
در رئال با تساوی آغاز کرد .سفیدپوشان برابر مایورکا به تساوی بدون گل
رسیدند .رئال با هدایت کارلو آنچلوتی در  18آگوست سال  2013برابر رئال
بتیس دو بر یک پیروز شد .ابتدا خورخه مولینا رئال بتیس را پیش انداخت
ولی گلهای بنزما و ایسکو پیروزی را برای مادریدیها به ارمغان آورد.

اولین زن راننده فرمول یک
درگذشت

بیل :زیدان سرمربی بزرگی
خواهد شد

ل مادرید معتقد اســت زین الدین زیــدان در آینده
بازیکــن رئا 
سرمربی بزرگی میشود .به نقل از آس ،رئال مادرید شنبه شب در
هفت ه نوزدهم اللیگا با پنج گل دپورتیو و الکرونیا را شکســت داد.
گــرت بیل در این دیدار هت تریک کرد و کریم بنزما دیگر گلهای
رئال مادرید را به ثمر رساند .بیل پس از بازی گفت :مهمتر از همه،
کسب سه امتیاز اســت .به این روند ادامه خواهیم داد تا پیروزی
را با آرامش به دســت آوریم .تفاوتی نمیبینــم ،همه ما حرفهای
هســتیم و در طول فصل ،کار و تمرین میکنیم .واضح است که از
مدت زمان حضور زین الدین زیدان مدت زیادی نگذشته است .تنها
چند روز با او تمرین کردیم .خیلی خوب اســت که او اینجاست اما
باید همچون گذشته کار کنیم .مهاجم رئال مادرید درباره برکناری
رافائل بنیتس نیز اظهار کرد :این اتفاقات در فوتبال میافتد .باید به
راه ادامه داد .این تصمیم من نیست و در مورد آن نظری ندارم .بیل
درباره هت تریکش نیز گفت :گلزنی خوب است اما از همه مهمتر،
تیم است .کسب سه امتیاز اهمیت دارد.

پیروزی جوکوویچ بر نادال در
حضور گواردیوال

نواک جوکوویچ با شکســت رافائل نادال فاتح اولین مسابقه اوپن
سال  2016شد.
به نقل از مارکا ،شــنبه شب دیدار نهایی اولین مسابقه اوپن تنیس
سال  2016در دوحه قطر برگزار شــد که در این بازی جوکوویچ با
نتایج شش بر یک یک و شش بر دو در دو ست نادال را شکست داد
و به مقام قهرمانی دست یافت.
جوکوویچ در  10رویارویی اخیر خود با این تنیســور اسپانیایی در
 9بازی پیروز شــده است و پس از این دیدار به بیست و چهارمین
پیروزیاش برابر نادال دست یافت .پیش از این دو تنیسور در تعداد
پیروزیها برابر بودند.
پپ گواردیوال ســرمربی بایرن مونیخ به همراه برخی از بازیکنانش
از نزدیک شــاهد این بازی بودند .ژاوی آلونسو ،خاوی مارتینس،
رافینیا و تیاگــو پیش از بازی نزد نادال رفتنــد و برای او آرزوی
موفقیت کردند .فرانــک ریبری و ژروم بواتنــگ نیز در جایگاه
تماشاگران حضور داشتند.

ماریا ترزا دفیلیپیز ،اولین راننده زن فرمول یک در ســن  89ســالگی
درگذشت .به نقل از یورو اسپرت ،دفیلیپیز ایتالیایی اولین زنی بود که در
مســابقههای گرند پری قهرمانی جهان فرمول یک مسابقه داد .او در سن
 89سالگی درگذشــت .دفیلیپیز در سال  1958کار خود را شروع کرد و
در سه گرند پری شــرکت کرد .او در همان سال نتوانست در مسابقههای
مازراتی و پورشــه به موفقیت دســت یابد .بعد از مرگ ژان بهرا مالک

تیمی که در آن حضور داشــت ،از ورزش کنارهگیری کرد .دفیلیپیز بعد
از اینکه برادرانش به او گفتند توانایی رانندگی ســریع را ندارد ،دوباره در
مســابقههای فیات  500شرکت کرد و در این مسابقهها پیروز شد .او گفته
است که مردان همیشه در توانایی او شک داشتند.

علی بن حسین :چین در آینده
میزبان جام جهانی میشود

نایب رییس فیفا معتقد است که چین در آینده میزبان جام جهانی خواهد
بود .به نقل از آس ،علی بن حســین در مصاحبــه با یکی از روزنامههای
چینی گفت :چین برای آینده فوتبال حیاتی اســت و بدون شک در آینده
جام جهانی را میزبانی خواهد کرد .فوتبال چین در حال پیشــرفت است.
انتخاب این کشور برای میزبانی جام جهانی به هیچ وجه به اندازه میزبانی
قطر در سال  2022با انتقاد روبهرو نخواهد شد .آنها قبال میزبانی المپیک
را با موفقیت پشت ســر گذاشتند و میزبانی جام جهانی نیز را با موفقیت
برگزار خواهند کرد .نایب رییس فیفا در انتخابات ســال گذشته مغلوب
سپ بالتر شد اما دوباره برای انتخابات امسال نامزد شده است .او در این
خصوص گفت :فیفا شایســته ریاست یک فرد مناسب است چون یکی از
مهمترین ورزشهای جهان است.

