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 ۲۵میلیون دالر جایزه برای اطالعات
مربوط به محل اقامت بغدادی

دولت آمریکا جایزهی افشای اطالعات موثر
دربارهی ابوبکر بغدادی ،رهبر «دولت اسالمی»
را از  ۱۰میلیون دالر به  ۲۵میلیون دالر افزایش
داد .دلیل این امر« ،گسترش چشمگیر خطر»

از ســوی او در چند سال گذشته عنوان شده
است .وزارت امور خارجهی آمریکا روز جمعه
( ۱۶دســمبر) اعالم کرد که به «دلیل کشتار
هــزاران غیرنظامی در خاورمیانه و کشــتن

نخستوزیر و رئیس
حزب حاکم پولند در
پارلمان «حبس» شدند

صدها کنشــگر ،خبرنگار و نمایند ه با بســتن درهای
پارلمان پولند از خروج بئاتا شــدوو ،نخســت وزیر و
یاروســاو کاچینســکی ،رئیس حزب حاکم «قانون و
عدالت» این کشور جلوگیری کردند .پولیس با پرتاب گاز
اشکآور معترضان را پراکنده کرد.
صدهــا خبرنگار ،نمایندهی پارلمــان پولند و هواداران
اپوزیســیون در اعتراض به اجــرای «اصالحات نظام
رســانهای» و تصویب بودجهی ســال  ۲۰۱۷دولت ،روز
جمعه و شنبه ( ۱۶و  ۱۷دسمبر) در ورشو ،پایتخت پولند،
به تظاهرات و بستنشینی در پارلمان دست زدند.
بئاتا شدوو ،نخست وزیر و یاروسالو کاچینسکی ،رئیس
حزب حاکم «قانــون و عدالت» که همراه نزدیک به ۲۰۰
نمایندهی حزب برای تصویب پیشنویس بودجهی ۲۰۱۷
دولت در پارلمان حضور داشــتند ،ناگزیر شدند شب را
در بنای پارلمان بهسر ببرند .نیروهای پولیس در سحرگاه
روز شنبه ( ۱۷دسمبر) با استفاده از گاز اشکآور و اعمال
خشونت توانستند محاصرهی تظاهرکنندگان را بشکنند
و نخســتوزیر و رئیس حزب حاکم را تا محل اقامتشان
اسکورت کنند( .دویچه وله)

گروگانهای جاپانی ،آمریکایی و بریتانیایی،
جایزهی اطالعاتی که در کشــف محل اقامت
ابوبکر بغدادی ،رهبر گروه تروریستی «دولت
اسالمی» (داعش) موثر افتد ،افزایش یافته و
به  ۲۵میلیون دالر رسیده است.
ابوبکر بغدادی ،در ســال  ۲۰۱۴پس از تصرف
موصل از سوی داعش خود را «خلیفه» خواند
و با پشتیبانی شبهنظامیان اسالمگرا یک سوم
از خاک عراق و سوریه را تسخیر کرد .آخرین
پیام او در اوایل ماه نوامبر سال جاری میالدی،
هنگام عملیات بازپسگیری موصل منتشــر
شده است .او در این پیام صوتی  ۳۱دقیقهای،
نیروهای داعش در شهر موصل را تهییج کرده
تا در برابر حمالت ارتش عــراق و نیروهای
ائتالف بینالمللی عقب ننشینند و به مبارزه
ادامه دهند( .دویچه وله)

سیستم متحرک موشکی
روسیه در مناطق اروپایی
گسترش پیدا میکند

یک فرمانده نظامی روســیه گفت این
کشور در ســال  ۲۰۱۷سیســتم های
متحرک موشکیاش را در مناطق اروپایی
گسترش خواهد داد.
جنــرال ســرگئی کاراکایــوف گفت:
تکنولوژی پل موقت اکنون اجازه میدهد
موشکهای هســتهای به مناطق جدید
نقل مکان کنند و «از هر گونه موانع آبی»
عبور کنند.
تنش میان روسیه و ناتو به خاطر الحاق
کریمه و درگیری در اوکراین تشدید شده
است .با این حال ،دو طرف توافق کردهاند
که روز دوشنبه در بروکسل مذاکره کنند.
جنز اســتولتنبرگ ،دبیر کل ناتو گفته
اســت« :حاال که تنشها تشدید شده،

گفتگوی مســتقیم با روسیه مهمتر و
حساستر است».
در اولین نشست شورای ناتو-روسیه،
در ماه ژوئیه ،ســفیران  ۲۸کشور عضو
ناتو با الکســاندر گروشــکو نماینده
روســیه گفتگو خواهند کــرد .آقای
گروشکو گفت که قصد دارد یک گفت
و گوی صریح در مورد وضعیت امنیتی،
به ویژه «عواقب تقویت ناتو در شرق»
انجام دهد.
ناتو همکاری با روسیه را پس از الحاق
شبه جزیره کریمه به این کشور در سال
 ۲۰۱۴به حال تعلیق در آورد .از آن زمان
تا کنون روابط بین دو طرف سرد باقی
مانده است( .بی بی سی)

رئیس جدید شورای کریکت
افغانستان معرفی شد

حکومت افغانستان برای حل مشکل کریکت افغانستان،
شــکراهلل عاطف مشعل را به عنوان رئیس جدید شورای
کریکت افغانستان معرفی کرد.
نسیم اهلل دانش ،قبل از او رئیس این شورا بود.
با ایجاد تنش میان رهبری شــورای کریکت افغانستان و
شماری از بازیکنان تیم ملی کریکت ،حکومت افغانستان
برای حل این مشــکل ،رئیس جدید را برای این شــورا
معرفــیکرد .شــماری از بازیکنان تیــم ملی کریکت
افغانســتان قبال در شبکههای اجتماعی همرسانی کرده
بودند که اعضای شــورای کریکت در میان بازیکنان تیم
کریکت این کشور در بازیهای رســمی ،بدون در نظر
گرفته شدن شایستگی اعمال سلیقه میکنند.
اکلیــل حکیمی ،وزیــر مالیه و عضو شــورای کریکت
افغانستان در مراسم معرفی رئیس جدید شورای کریکت،
روز شنبه  ۲۷قوسدر کابل گفت که رئیس جدید به دلیل
لیاقت و شایستگی به این سمت انتخاب شدهاست .آقای
حکیمی افزود که اعضای شــورای کریکت افغانســتان

تصویب کردهاند که شرح وظایف رئیس عمومی و رئیس
اجرایی کریکت باید طوری تدوین شــود که از تداخل
کاری میان این دو جلوگیری شود .اعضاء شورای کریکت
افغانســتان از رئیس جدید انتظار دارند که نکات قوت
و ضعف بازیکنان شناســایی ،بودجه به صورت شــفاف
مصرف ،بازیکنان براساس شایســتگی انتخاب شوند و
بازی کریکت نیز در افغانســتان سراسری شود .شکراهلل
عاطف مشعل ،رئیس جدید شورای کریکت در این مراسم
گفت که بخاطر بهبود اداره و رشد کریکت افغانستان با
همکاری و مشوره متخصصان و بازیکنان با تجربه کریکت
افغانســتان تالش خواهد کرد .رئیس جدید شــورای
کریکت افغانســتان برای مدت سه سال انتخاب شده و
کار او ساالنه از سوی اداره شــورای کریکت افغانستان
مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .کریکت افغانســتان در
سالهای اخیر رشد چشــمگیری داشت ه است .اختالفها
در ماههای اخیر باعث نگرانی عالقمندان این ورزش در
افغانستان شده بود( .بی بی سی)

زیدان :برای قهرمانی به جاپان
سفر کردیم

ســرمربی رئال مادرید اعالم کرد برای قهرمانی در جام
جهانی باشگاه ها به جاپان سفر کردند.
به نقــل از آس رئال مادرید امــروزدر دیدار نهایی جام
جهانی باشگاه ها برابر کاشیما قرار میگیرد .زین الدین
زیدان در نشست خبری پیش از بازی گفت :این رقابتها
اهمیت زیــادی برای ما دارد .بــرای قهرمانی به جاپان
آمدهایم .بازی ســختی خواهد بود .کاشــیما ما را دچار
مشــکل خواهد کرد اما ما آماده هستیم .برابر آمه ریکا
مکزیک کمی عجیب بازی کردیم .به خاطر سفر طوالنی
چنین اتفاق پی افتاد اما در بازی شرایط فرق می کند.
ســرمربی رئال مادرید در ادامه افزود :به دنبال پیروزی

هستم .وقتی سرمربی مادرید باشید تنها باید این کار را
را انجام دهید .انسان خوشبینی هستم .با داشتن چنین
بازیکنانی همه چیز آسان می شود.
زیدان درباره استفاده از تکنولوژی در مسابقات فوتبال
اظهار کرد :مشکل اصلی زمان است .استفاده از تکنولوژی
نیاز به زمان دارد .خیلی خوب است که از این طریق می
توانیم به بهتر شدن فوتبال کمک کنیم .باید صبور باشیم
تا همه چیز سر جای خود قرار گیرد .به نظرم اگر چیزی
را می توان بهتر کرد باید این کار را انجام داد .هیچکسی
نمی تواند تکنولــوژی را متوقف کند .فوتبال نیز در این
شرایط قرار دارد.

هزاران غیرنظامی
در انتظار خروج از
ویرانههای حلب

هزاران نفر از ساکنان شــرق حلب در انتظار خروج از این
منطقه ویرانشده هســتند .ظهر روز جمعه نیروهای رژیم
اســد و متحدان آنها مانع عبور کاروان غیرنظامیان شدند
و اتوبوسهــای حامل غیرنظامیان بار دیگر به مناطق تحت
محاصره بازگشتند.
روسیه ،متحد رژیم اســد در جنگ داخلی سوریه اعالم
کرده عملیات تخلیه غیرنظامیان از شــرق از حلب پایان
یافته اســت ،در حالی که هزاران غیرنظامی برای خروج از
این مناطق با خاک یکسانشــده لحظهشماری میکنند و
هنوز مشخص نیست عملیات خروج آنها چه زمانی دوباره
از سر گرفته میشود.
حوالی ظهر روز جمعه کاروان حامــل غیرنظامیان پس از
چندین ســاعت انتظار بار دیگر به مناطق تحت محاصره
بازگشــت .گفته میشــود این کاروان حامل حدود ۸۰۰
غیرنظامی بوده که پس از نزدیک به  ۵ساعت انتظار دوباره
به شرق حلب بازگشتند .نیروهای رژیم اسد و مخالفان هر
یک دیگری را مســئول توقف عملیات تخلیه غیرنظامیان
معرفی میکنند .روســیه به عنوان مهمترین متحد رژیم
اســد روز جمعه اعالم کرد که عملیــات تخلیه مخالفان و
خانوادههای آنها از شــرق حلب پایان یافته است .به گفته
وزارت دفاع روســیه ،همه زنان و کودکان از منطقه تحت
کنترل شورشیان تخلیه شدهاند( .دویچه وله)

انفجار بمب در ترکیه
شمار زیاد کشته و
زخمی برجا گذاشت

آبی های لندن موفق شدند با تک گل دیگر کاستا کریستال
پاالس را شکســت دهند تا جایگاه خود را در صدر تثبیت
کنند.در هفته جاری رقابت هــای لیگ برتر انگلیس یک
دیدار برگزار شــد که در آن چلســی صدرنشین به دیدار
کریســتال پاالس رفت و موفق شد با یک گل حریف خود
را شکست دهد تا روند بردهای چلسی به عدد  11برسد.
دیگر کاســتا در دقیقه  43موفق شد برای تیمش گلزنی
کند و  3امتیاز ارزشمند را برای آبی های لندن کسب کند.
چلســی پیشتر فقط یکبار توانســته بود به رکورد  11برد
پیاپی در لیگ برتر دست یابد و در صورتی که هفته بعد نیز
پیروز شوند رکورد تاریخی ثبت خواهند کرد.

توقف دورتموند برابر
هوفنهایم

دورتمونــد در هفته پانزدهم رقابت های بوندســلیگا برابر
هوفنهایم متوقف شد و دو امتیاز حساس را از دست داد.
هفته پانزدهم رقابتهای بوندســلیگا با انجام یک دیدار
آغاز شــد که در آن دو تیم هوفنهایم و بوروسیا دورتموند
به مصاف هــم رفتند .این دیدار که در ورزشــگاه خانگی
هوفنهایم برگزار شد برنده نداشت و در نهایت با تساوی دو
بر دو به پایان رسید تا دورتموند دو امتیاز حساس دیگر را از
دست دهد .گل های دورتموند را در این دیدار ماریو گوتسه
و پیر اوبامیانگ به ثمر رســاندند .هوفنهایم به این پیروزی
که به دست آورد  27امتیازی شد و موقتا به رده سوم جدول
رده بندی صعود کرد این درحالی است که دورتموند با 26
امتیاز در رده پنجم قرار گرفت .در جدول رده بندی رقابت
های بوندسلیگا بایرن مونیخ با  33امتیاز صدرنشین است
و الیپزیگ هم با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل کمتر در
رده دوم جای دارد.

کاسیاس :پس از Decima
به جدایی از رئال مادرید
فکر کردم

دروازه بان پورتو فاش کرد پس از قهرمانی رئال مادرید در
لیگ قهرمانان اروپــا  ۲۰۱۴به جدایی از این تیم فکر کرده
بود .به نقل از آس ،ایکر کاسیاس در مصاحبه با مجله پورتو
کانال درباره جدایی اش از رئال مادرید ،تیم ملی و انتخاب
پورتو صحبت کرد .دروازهبان اســپانیایی گفت :میدانستم
دورانم در رئال مادرید در ژانویه سال  ۲۰۱۵به پایان رسیده
است .جو خوبی برقرار نبود و به تصمیم جدیدی فکر کردم.
ترک مادرید تصمیم خوبی بود .فکر می کنم زمانش رسیده
بود .پس از فتح  Decimaدر سال  ۲۰۱۴به جدایی از مادرید
فکر کرده بودم اما دیگو لوپس باشــگاه را ترک کرد و جو
خیلی عجیب شد .کاســیاس پس از حضور یولن لوپتگی
دیگر به تیم ملی ملی اســپانیا دعوت نمی شود .دروازهبان
پورتو در این باره اظهار کــرد :دوری از تیم ملی نیز برایم
بهتر بود .هیچگاه شکایتی نکردم تا مشکلی به وجود نیاید.
لوپتگی به من گفت می خواهــد از داوید دخئا در ترکیب
بهره ببرد و من نیــز آن را قبول کردم اما هنوز تیم ملی را
ترک نکردم .چرا نتوانم در جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه بازی
کنم؟ در همه بازی های انتخابــی یورو  ۲۰۱۶بازی کردم و
سپس سرمربی تصمیم گرفت برای رقابت های یورو دخئا را
در ترکیب اصلی قرار بدهد.

وزارت خارجه چین گفته اســت که این
کشور و آمریکا از طریق کانالهای نظامی
در صدد حل و فصل توقیف یک زیردریایی
هدایت شونده از راه دور آمریکا هستند
که نیروی دریایی چین آن را گرفته است.
در بیانیه ایــن وزارتخانه بــه جزییات
بیشتری اشاره نشده است.
روز جمعــه وزارت دفــاع آمریــکا به
طور رســمی از چین درخواســت کرد تا
زیردریایی هدایت شــونده از راه دور این
کشور را که در آبهای دریای جنوبی چین
توقیف شده ،آزاد کند.
وزارت دفاع آمریکا همچنین از دولت چین
خواســت تا به قوانین بین المللی پایبند

باشــد.پنتاگون گفته بود که درخواست
خود را در مورد بازگرداندن این زیردریایی
به مقامهای چین فرستاده کرده است.
پیشتر روزنامه چینی گلوبال تایمز به نقل
از یک منبع نظامی چین نقل کرد که این
مناقشه به آرامی حل خواهد شد.
این زیردریایی هدایت شونده توسط یکی
از کشــتیهای نیــروی دریایی چین در
آبهای بین المللی رهگیری شد.
مقامهای آمریکایی همچنین گفته بودند
که وســیله توقیف شــده که «گالیدر
دریایی» نامیده میشود ،دستگاهی برای
آزمایــش درجه شــوری آب و دمای آن
است( .بی بی سی)

بان کیمون احتماال

در انتخابات ریاستجمهوری

کوریایجنوبی شرکت میکند

در نتیجــه انفجاری یک موتر بمب در کنار یک ایســتگاه
بس در شــهر قیصریه ترکیه تعداد زیادی کشته و زخمی
شــدند .اردوی ترکیه از دســت کم  ۱۳سرباز کشته شده
سخن گفته است .رســانه های ترکیه تصاویری را از محل
حادثه به نشر رسانیده اند که در آن بخش های سوخته یک
بس را نشــان می دهد .محل دقیق این انفجار در نزدیکی
دانشگاه أرجياس می باشد .بر بنیاد اطالعات نشر شده از
قول مقامات ترکیه ،در این حمله دست کم  ۱۳سرباز اردوی
ترکیه کشته شــده و  ۴۶تن دیگر ،به شمول افراد ملکی
زخمی گردیده اند .گفته می شود حمله کننده یک اتوبوس
حامل سربازان و افراد ملکی که پس از ختم وظیفه برگشته
بودند را هدف قرار داده است.
امبوالنس های زیادی به محل حادثه نیز در رفت و برگشت
اند .شــفاخانه های محلی تائید کرده انــد که این حادثه
تعدادی کشــته و زخمی نیز برجا گذاشته اما قادر به تایید
رقم آنان نبوده اند .یک هفته قبل دو حمله خونین ترکیه
را تکان داد .در نتیجه ایــن دو حمله  44تن جان باختند.
پس از اوج گیری تنش های تازه میان کردها و دولت ترکیه
در تابســتان سال پار ،انقره هرگونه گفتگو با حزب خلق ها
را رد کرده است .رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
همواره سیاســتمداران این جناح را «تروریستان» خطاب
کرده است( .دویچه وله)

یازدهمین برد پیاپی
چلسی در لیگ برتر

چین از تالش برای
حل و فصل توقیف
زیردریایی آمریکا خبر داد

بان کی مون ،دبیرکل سازمان ملل متحد
به طور تلویحی اشــاره کــرده که ممکن
است در انتخابات ریاستجمهوری کوریای
جنوبی شــرکت کند .دوره دبیرکلی آقای
بان در سازمان ملل متحد تا چند روز دیگر
(پایان دسمبر) تمام میشود.
آقای بان در آخرین نشســت خبری خود
به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد گفته
است که پس از اندکی استراحت به کوریای
جنوبی باز خواهد گشت و تصمیم خواهد
گرفت که به چه نحو به کشــورش خدمت
کند .قرار است انتخابات ریاستجمهوری
کوریای جنوبی دسمبر سال آینده برگزار

شــود .اما ممکن اســت به دلیل آن که
پارک گــون هه ،رئیسجمهــوری فعلی
درگیر مســایل مربوط به استیضاح است،
این انتخابات دو ماه دیگر برگزار شــود.
در صــورت رای مجلس کوریای جنوبی به
برکناری رئیسجمهوری ،او از این ســمت
کنار میرود و انتخابــات جدیدی برگزار
خواهد شــد .اظهارنظر آقای بان در حالی
صورت میگیــرد که تظاهرات علیه پارک
گون هه ،رئیسجمهوری کوریای جنوبی در
سئول و سایر شهرها همچنان ادامه دارند.
انتظار میرود امــروز نیز تظاهرات بزرگی
علیه خانم پارک برگزار شود( .بی بی سی)

انریکه :تنها چیزی که در داربی
اهمیت دارد ارائه بازی زیباست

سرمربی بارسلونا ارائه بازی زیبا در داربی کاتالونیا را مهم
تر از همه چیز می داند.
بارسلونا امروز در هفته شــانزدهم اللیگا برابر اسپانیول
قرار می گیرد .لوییس انریکه در نشســت خبری پیش از
بازی گفت :نمایش زیبا در بازی امروز اهمیت زیادی دارد.
دیدار امروز متفاوت است .دو تیم در شرایط خوبی برابر
هم قرار خواهند گرفت .اسپانیول موقعیت های کمی ایجاد
می کند و در ضد حمالت خوب عمل می کند .این موضوع
می تواند کلیدی باشد .سرمربی بارسلونا در ادامه افزود:
فکر نمی کنم داربی کاتاالن دیداری غیر عادی باشد .در

همه شهر ها داربی وجود دارد و بیشترین اهمیت را دارد.
اغلب این بازی های تماشایی هستند.
انریکه درباره رابطه بد خود با کیکه ســانچس فلورس
گفت :نمی دانم این موضوع چه اهمیتی در رابطه با بازی
فردا دارد .نمی خواهم در این باره صحبتی کنم.
لوییس ســوارس قراردادش را با بارسلونا تمدید کرد اما
هنوز قرارداد لیونل مســی تمدید نشده است .سرمربی
بارسلونا در این باره اظهار کرد :هر بار که تمدید قرارداد
اتفاق می افتد باشــگاه قوی تر می شــود .بازیکنان می
خواهند در این جا از فوتبال لذت ببرند.

برد تیم های رده سوم لیگ NBA

بامداد دیروز پنج بازی در لیگ بســکتبال  NBAانجام
شــد که در این بازی ها بوستون ستیکس و لس آنجلس
کلیپرز ،تیم های رده ســوم کنفرانس شــرق و غرب به
پیروزی دست یافتند.
به نقل از  ،Foxsportsدر حساس ترین بازی های لیگ
 NBAبامداد دیروز ،بوســتون سلتیکس با نتیجه  ۹۶بر
 ۸۸شارلوت هورنتز را از پیش رو برداشت .در این بازی
ایســایا توماس  ۲۶امتیاز کسب کرد که  ۱۶امتیاز آن در
غیر اول بازی به ثمر رســید .ال هارفورد نیز  ۱۸امتیاز
آوری داشت .در بازی دیگر ،لس آنجلس کلیپرز با نتیجه

 ۱۰۲بر  ۹۸میامی هیت را شکست داد .این چهارمین برد
پیاپی کلیپرز بود .در این مسابقه بلیک گریفین  ۲۰امتیاز
کســب کرد .کریس پادل و جی جی ردیک نیز هرکدام
 ۱۷امتیاز آوری داشتند .در  ۷ثانیه آخر بازی دی آندره
جردن با پرتاب های سه امتیازی خود توانست به پیروزی
کلیپرز کمک کند.
نتایج ذیر بازی های بامداد دیروز:
واشنگتن ویزاروز  - ۱۲۲دیترویت پیستونز ۱۰۸
لس آنجلس لیکرز  - ۱۰۰فیالدلفیاسونی سیکسرز ۸۹
سکرمنتو کینگز  - ۹۶ممفیس گریزلیز ۹۲

راموس به فینال جام جهانی
باشگاهها میرسد

مدافع رئــال مادرید در فینــال جام جهانی
باشــگاه ها حضور خواهد داشــت .به نقل از
آس ،رئــال مادرید امروز بعد از ظهر در فینال
جام جهانی باشــگاهها برابر کاشیما قرار می
گیرد .سفیدپوشــان در این بازی می توانند
از حضور سرخیو راموس بهره ببرند .کاپیتان
مادرید به دلیل مشکالت جسمانی دیدار نیمه
نهایی برابر آمهریکا را از دست داد .زین الدین
زیدان ریسک نکرد و از او در دیدار نیمه نهایی
استفاده نکرد.
با ایــن حال په په در فینــال حضور نخواهد
داشت .مدافع پرتغالی در کنار هم تیمی هایش
حضور نخواهد داشــت و هنوز آسیب دیدگی
اش به طور کامل رفع نشــده اســت .به نظر
میرسد رافائل واران جایگزینش خواهد شد.

