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پوتین :روسیه از هر متجاوز بالقوهای
قویتر است

والدیمیــر پوتین ،رئیس جمهور روســیه،
هشدار داده است که نیروهای نظامی کشورش
در مقایســه با هر «متجاوز بالقوهای» قویتر
هستند ،چرا که روسیه موشکهای هستهای
و دیگــر تجهیزات نظامی خود را به روز کرده
است.
آقای پوتین ،در نشست مطبوعاتی ساالنه با

خبرنگاران ،گفت« :بر کســی پوشیده نیست
که ما برای بهبود توان موشــکی خود تالش
بسیار کردهایم».
رئیس جمهور روسیه آمریکا را به برانگیختن
مسابقه تســلیحاتی متهم کرد و گفت خروج
آمریکا از پیمان محدودســازی موشکهای
ضدبالستیک در سال « ،۲۰۰۱به ایجاد شرایطی

هواپیماربایی لیبیا؛ گروه
دوم شامل  ۴۴نفر از
مسافران آزاد شدند

بر اساس تازهترین گزارشها گروهی دیگر از مسافران
شــامل  ۴۴نفر از هواپیمای ربوده شده شرکت هوایی
لیبیا آزاد شــدند .پیشتر گروهی شامل حدود  ۲۵نفر
از مسافران شامل زنان و کودکان آزاد شده بودند .این
پرواز داخلی لیبیا با  ۱۱۸سرنشین ربوده شده و مجبور
به فرود اضطراری در جزیره مالت در مدیترانه شده بود.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی یک ایرباس A۳۲۰
متعلق به شرکت هواپیمایی آفریقیه ،در حال پرواز در
داخل لیبیا بود که از مسیر خود منحرف شد.
طبق گزارشها دستکم یک هواپیماربا تهدید کرد که
به وسیله نارنجک هواپیما را منفجر خواهد کرد.
هنوز مشخص نشده اســت که تقاضای هواپیماربا چه
بوده است اما بعضی از رســانهها گزارش کردهاند که
بیش از یک نفر در این اقدام دست داشته است.
کلنل حامد خیالی ،شهردار سبها در لیبیا به بیبیسی
گفته است که  ۱۱۱نفر از سرنشینان مسافر بود ه و بقیه
خدمه این هواپیما بودهاند.
جوزف موسکات ،نخست وزیر مالت در صفحه توییتر
خود اعالم کرد که سرنشینان شامل  ۸۲مرد ۲۸ ،زن و
 ۱کودک هستند.
او همچنین گفته است که نیروهای امنیتی و امدادی در
آمادهباش هستند( .بی بی سی)

برای یک مسابقه تسلیحات هستهای جدید
انجامیده است».
انضمام شــبه جزیره کریمه به خاک روسیه و
دیگر درگیریهای اوکراین ،به همراه مداخله
نظامی روسیه در ســوریه ،تنش را میان این
کشور و قدرتهای غربی تشدید کرده است.
انتخاب دونالد ترامپ به ریاســت جمهوری
آمریکا احتمال بهبود روابط آمریکا و روسیه
را تقویت کرده است ،چرا که دونالد ترامپ و
والدیمیر پوتین پیش از این متقابال یکدیگر را
ستایش کردهاند.
با ایــن وجود والدیمیر پوتیــن هم خواهان
توسعه موشــکهای هستهای شد که بتوانند
از سد سیستمهای دفاع ضدموشکی بگذرد.
چند ســاعت پس از او دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور منتخب ایاالت متحده هم گفت آمریکا
باید زرادخانه هســتهای خود را بهطور عمده
تقویت کند و گسترش بدهد.
برآورد میشــود که روسیه و آمریکا هر یک
بیش از  ٧هزار کالهک هســتهای داشــته
باشند( .بی بی سی)

مظنون حمله برلین در
ایتالیا کشته شد

مردی که مظنــون به حمله بــه بازار
کریســمس در برلین بود ،روز جمعه در
حومه شهر میالن ایتالیا کشته شد .این
خبر را یک منبــع امنیتی به خبرگزاری
رویترز گفته اســت .انیس عامری ،این
مرد  ۲۴ساله تونسی چهار روز تمام تحت
تعقیب نهادهای امنیتی در سراسر اروپا
قرار داشت .انیس عامری چهار روز پیش
با موتر الری به یک بازار کریســمس در
برلین حمله کرد و  ۱۲تن را به قتل رساند
و  ۴۸نفــر را مصدوم کــرد .تیراندازی
هنگامی رخ داد که پولیس مشغول گزمه
و کنترول شــبانه در منطقه «سیســتو
سن جیووانی» شهر «میالن ایتالیا بود.
به گزارش خبرگزاری ایتالیایی «انسا»،
ســاعت  ۳صبح هنگامی که پولیس از
مظنون خواست تا اسناد
شناســایی خود را ارائه
کند ،این فرد سالح کشید
و شــلیک به تیراندازی
کرد .در تیراندازی متقابل،
یک افســر پولیــس نیز
زخمی شده است .مارکو
مینیتی ،وزیر داخله ایتالیا
در یک نشســت خبری

در رم گفت که عامــری پس از آن که
در ایست و تالشی شــبانه ،به پولیس
شــلیک کرد ،هدف تیراندازی پولیس
قرار گرفت و کشته شد .مینیتی ،وزیر
داخله ایتالیا گفت در این که فرد کشته
شــده ،انیس عامری است« ،هیچ جای
شبهه» نیســت .وزیر داخله ایتالیا از
پولیس و نیروهای امنیتی کشــورش
ســتایش کرد .عامری در سال  ۲۰۱۱از
کشــورش تونس به ایتالیا رفت .او با
افرادی در ایتالیا ارتباط داشــته است.
او اندکی پــس از ورودش به ایتالیا ،به
جرم آتــش زدن یک کمپ پناهجویان
به چهار سال زندان محکوم شد .او در
سال  ۲۰۱۵از زندان رها شد و به آلمان
رفت( .دویچه وله)

تیم ملی فوتبال زنان افغانستان
برای شرکت در مسابقات
جنوب آسیا به هند رفت

تیم ملی فوتبال زنان افغانستان برای شرکت درمسابقات
فوتبال جنوب آسیا به هند سفر کرد.
طاهر روفی ،مدیر فنی فدراســیون فوتبال افغانستان به
بیبیسی گفت که بازیهای جنوب آسیا به میزبانی هند
روز  ۲۵دسمبر سال جاری میالدی آغاز شود.
فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک
خود نوشــته که تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان روز
سهشنبه  ۷جدی ساعت  ۵عصر به وقت محلی به مصاف
تیم ملی هند میرود.
رقیب بعدی افغانســتان نیز تیم ملی فوتبال بنگالدیش
است.

انتخاب بازیکنان تیم های فوتبال افغانســتان همواره با
حاشیه و اعتراض در نحوه انتخاب بازیکنان همراه است،
ولی طاهر روفی گفت که بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان
براساس شایستگی انتخاب شدهاند.
او گفت که تیم ملی افغانستان از آمادگی الزم برخوردار
و او امیدوار است که با دست پر به افغانستان برگردد.
در مســابقات فوتبال زنان جنوب آســیا کشــورهای
افغانســتان ،هند ،نپال ،بنگالدیش ،مالدیو ،سریالنکا،
پاکســتان و بوتان شــترک میکنند .امسال گفته شده
که پاکســتان به دلیل تنشهای سیاسی با هند در این
مسابقات حضور نخواهد داشت( .بی بی سی)

سویا حریف رئال مادرید در
کوپا دل ری شد

رئال مادرید در مرحله یک هشتم نهایی کوپا دل ری باید
به مصاف سویا برود .قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی
کوپا دل ری دیروز برگزار شــد و تیم ها حریفان خود را
شــناختند .در مهمترین بازی رئال مادرید میزبان سویا
خواهد بود .همچنین بارســلونا برابر اتلتیک بیلبائو قرار
می گیرد .در دیگر بازی مهــم اتلتیکومادرید به مصاف
الس پالماس می رود .رئال سوســیداد میزبان ویارئال

خواهد بود و والنســیا برابر ســلتاویگو قرار می گیرد.
همچنین دپورتیوو الکرونیــا و آالوس دیگر دیدار این
مرحله را برگزار می کننــد و آلکورکن نیز برابر کوردوبا
قرار می گیرد .ایبار نیز میزبان اوساسونا خواهد بود.
دیدارهــای رفت در روزهای چهاردهــم و پانزدهم دی
برگزار می شــود و بازی های برگشــت بیست و یکم و
بیست و دوم این ماه انجام خواهند شد.

پیروزی ارزشمند رم و توقف ناپولی در ایتالیا

رم با برتری برابر کیه وو اختالف امتیار خود را به یوونتوس
کاهش داد .در هفته هجدهم رقابت های لیگ ایتالیا چند
دیدار برگزار شــد که در یکی از دیدارها رم در خانه به
دیدار کیهوو رفت و با نتیجه  3بر یک به برتری رســید.
در این دیدار استفان الشعراوی ،ادین ژکو و دیگر پروتی
برای رم گلزنی کردند .در دیگــر دیدار ناپولی در زمین
فیورنتینا به تساوی  3بر  3رسید .اینسینیه ،گابیادینی
و مرتنس گلهای ناپولی را به ثمر رساندند .در دیگر دیدار
پالرمو و پســکارا یک بر یک مساوی کردند  .کالیاری با
نتیجه  4بر  3ساسولو را برد و دیدار سامپدوریا و اودینزه
بدون گل به پایان رسید.

حمالت هوایی ترکیه
به سوریه تلفات سنگین
غیرنظامی برجای
گذاشته است

برخی گزارشها از تلفــات غیرنظامیان در نتیجه حمالت
هوایی ترکیه به شمال سوریه حکایت دارد .در خبری دیگر،
مقامات ترکیه هنوز نســبت به محتوای یک نوار ویدیوئی
داعش در مورد زنده ســوزاندن دو نظامی اسیر این کشور
واکنشی نشان ندادهاند.
صبح روز جمعه ،گروه ناظران حقوق بشــر سوریه گزارش
کرد که حمالت نیروی هوایی ترکیه به هدفهایی در شهر
الباب واقع در شمال سوریه که روز پنجشنبه آغاز شده بود
با شدت ادامه داشته اســت .به گفته این گروه ،در حمالت
هوایی روز پنجشــنبه  ٧٢غیرنظامــی از جمله  ٢١کودک
کشته شدند و ادامه این عملیات در روز جمعه ،تا کنون به
کشته شدن شانزده غیرنظامی ،از جمله سه کودک ،منجر
شده اســت .به این ترتیب ،مجموع تلفات غیرنظامی این
حمالت تا کنون به هشتاد و هشت نفر رسیده است.
گروه ناظران حقوق بشر سوریه در مورد خسارات و تلفات
احتمالی نیروهای دولت اســامی  -داعش  -در نتیجه این
حمالت اطالعاتی نداده است .براســاس این گزارش ،این
عملیات سنگینترین حمالت نیروهای ترکیه از زمان آغاز
عملیات ارتش آن کشــور در شمال ســوریه در تابستان
گذشته بوده است .شهر الباب در شمال سوریه و در فاصله
حدود بیست و پنج کیلومتری از مرز ترکیه قراردارد و طی
هفتههای اخیر ،ارتش ترکیه و شبهنظامیان طرفدار ترکیه
در صدد تصرف این شهر بودهاند( .بی بی سی)

دو تن به ظن ترور در
شهر دویسبورگ آلمان
دستگیر شدند

دو تن به ظن آمادگی برای یک حمله تروریســتی در شهر
دویسبورگ آلمان توسط پولیس دستگیر گردیدند .هردو
مرد مظنون به یــک حمله احتمالی بر مرکز خرید و فروش
شهر اوبرهاو ِزن آلمان هســتند .براساس گزارش پولیس
دو برادر کوزوویی به ســنین  ۲۸و  ۳۱ساله به ظن طراحی
یک حمله بر شــهر اوبرهاوزن بازداشت شده اند .به گفته
سخنگوی پولیس ،در حال حاضر تحقیقات به شدت جریان
دارد که برنامه های این دو برادر به کجا رسیده بودند و آیا
کس و یا کســان دیگری نیز در این برنامه ها شریک بوده
اند یا خیر؟
پنجشنبه شــب پولیس یک مأموریت چندین ساعته را در
مرکز خرید و فروش موسوم به «سینترو» در شهر اوبرهاوزن
ایالت ناردراین ویســتفالن انجــام داد .در همین ارتباط
سخنگوی پولیس گفت« :ما حضور خود را به صراحت نشان
دادیم» .در این عملیات نیروهای مســلح پولیس به شمول
پولیس مخفی در مرکز مذکور به گشت زنی پرداختند .اما
ســخنگوی پولیس در قبال این عملیات جزئیات بیشتری
ارائه نکرد( .دویچه وله)

پیروزی گلدن استیت در
لیگ NBA

بامداد دیروز در لیگ بســکتبال  ٥ ،NBAبازی انجام شد.
در مهمترین این بازیها گلدن اســتیت وریرز صدرنشین
کنفرانــس غرب به پیروزی دســت یافــت و لسآنجلس
لیکرز تیم مطرح این کنفرانس شکســت خورد .به نقل از
 ،Foxsportsدر حســاسترین بازی بامداد دیروز گلدن
استیت وریرز با نتیجهی  ١١٧بر  ١٠١بروکلین نتز را از پیش
رو برداشــت .در این بازی کوین دورانت  ٢٦امتیاز آوری٩ ،
ریباند و  ٧پاس منجر به گل داشــت .کلی تامپسون دیگر
بازیکن کلیدی گلدن اســتیت نیز  ٢٣امتیاز برای این تیم
کســب کرد .در بازی حساس دیگر میامی هیت با نتیجهی
 ١١٥بر  ١٠٧لسآنجلس لیکرز را از پیش رو برداشت.
در این مسابقه جاستین وینسلو و حسن وایتساید با کسب
 ٢٣امتیاز و  ١٣ریباند پیروزی میامی را رقم زدند.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
نیویورک نیکس  - ١٠٦اورالندو مجیک ٩٥
بوستون سلتیکس  - ١٠٩ایندیانا پیسرز ١٠٢
سن آنتونیو اسپرز  - 101لسآنجلس کلیپرز 106

چلسی انتقال  ۶۰میلیونی
اسکار به شانگهای را
تایید کرد

باشــگاه چلســی تایید کرد هافبک برازیلی این تیم با ۶۰
میلیون پوند راهی شانگهای چین میشود.
به نقل از یورو اســپورت ،اسکار ،هافبک  ۲۵ساله برازیلی
که با آمدن آنتونیو کونته شــرایطش در چلسی سخت با
پیشنهاد  ۶۰میلیون یوریی تیم شانگهای چین رو به رو شد.
تیمی که هدایت آن را آندره ویاش بواش پرتگالی (سرمربی
پیشین چلسی) بر عهده دارد .باشگاه چلسی اعالم کرد با
شــانگهای در این زمینه به توافق رسیده است و در فصل
نقل و انتقالت زمستانی این جابه جایی صورت خواهد داد.

کونته :فشار صدر جدول را
دوست دارم

سرمربی چلســی معتقد است تیمش میتواند فشار حضور
در صدر جدول را تحمل کند .او عنوان کرد عاشــق چنین
فشارهایی است .به نقل از اکسپرس ،چلسی توانسته است
خودش را از جمع مدعیان جدا کند و با  ۱۱برد پیاپی ،مدعی
نخست قهرمانی این فصل محسوب میشود .آنتونیو کونته
درباره حضور در صدر جدول در نخستین سال مربیگریاش
در لیگ انگلیس گفت :حضور در صدر ،اتفاق خوبی اســت.
به حرف مردم که میگویند چلسی قهرمان لیگ میشود و
با بقیه تیمها فرق دارد ،اهمیت نمیدهم .وقتی صدر جدول
باشید ،همه درباره تیم شــما حرف میزنند و طبیعتا روی
شما فشار میآید ولی من عاشق این فشار هستم .معتقدم
تیمم میتواند فشــار حضور در صدر جدول را تحمل کند.
ترجیح میدهم چنین فشــاری روی تیمم باشد و بدانم که
هنوز هیچ چیز تمام نشــده است .چلسی دوشنبه باید در
هفته هجدهم لیگ انگلیس برابر بورنموث در خانه به میدان
برود که بعید دیدار سختی برای آبیپوشان باشد .کونته که
با یوونتــوس قهرمانی در لیگ ایتالیا را در کارنامه دارد ،در
این زمینه گفت :بازیکنان چلسی در گذشته نشان دادند چه
قابلیتهایی دارند.

پولیس آسترالیا هفت تن
را در ارتباط با یک حمله
قریب الوقوع دستگیر کرد

پولیس آسترالیا روز جمعه اعالم کرد که
طرح حمله بر چند منطقه مهم شهر ملبورن
را کشف کرده است .به گفته پولیس ،قرار
بوده است تا این «حمله قریب الوقوع» با
بمب در روز کریسمس انجام شود .پولیس
آسترالیا روز جمعه خبر داد که شش مرد
و یک زن که همه در دهه بیســت سالگی
عمر خود هستند ،در یک عملیات شبانه
در مناطق مختلف شهر ملبورن دستگیر
شدند .ملبورن دومین شهر بزرگ آسترالیا
است .پولیس در بیانیه ای گفته است که در
این عملیات پولیس ضد تروریسم آسترالیا
و آژانس اســتخبارات داخلی این کشور
دخیل بودند.
انــدرو کولین ،کمیســار پولیس فدرال
آســترالیا گفت« :این خنثا ســازی قابل
توجه چیزی اســت که مــا آن را حمله

قریب الوقوع در ملبــورن می دانیم» .او
گفت که «تهدیدات بــه طور کامل از بین
رفته اند» ،هرچند کــه وضعیت امنیتی
روز جمعه در ملبورن تشدید شده است.
گراهام اشــتون ،سرپرست پولیس گفته
است که در روز کریسمس و روز مسابقات
کریکیت ،نیروی پولیس بیشتری به گزمه
خواهند پرداخت .در روز مسابقات کریکت
موسوم به «باکسینگ دی» هزاران تن در
این شهر گردهم می آیند .مالکوم ترنبول،
نخست وزیر آسترالیا به خبرنگاران گفته
اســت که این حمله طراحی شده« ،یک
حمله تروریستی توسط دولت اسالمی» یا
داعش بود .بــه گفته او ،این حمله «یکی
از خطرناکترین حمالت تروریستی بود که
تاکنون ،طی ســال های گذشته کشف و
خنثا شده اند»( .دویچه وله)

دخالت ترامپ و تعویق قطعنامه
علیه شهرکسازی اسرائیل

نخست وزیر اســرائیل خواستار دخالت
ترامپ شــده بود .ترامپ هم اقدام کرد.
امری بی ســابقه در آمریکا .نتیجه آن به
تعویق افتادن طرح قطعنامه علیه اسرائیل
بود.
انتقاد به سیاست شهرک سازی اسرائیل
در کرانه غربــی رود اردن پدیده تازهای
نیســت و این بار نخســتی نیســت که
کشــوری علیه سیاست شــهرک سازی
اســرائیل قطعنامهای را به سازمان ملل
عرضه میکند .اما ،تا کنون آمریکا چنین
قطعنامههایی را در شورای امنیت سازمان
ملل وتو کرده اســت .این بار نیز قرار بود
روز پنجشنبه  ۲۲دســمبر ،به پیشنهاد
مصر قطعنامهای علیه سیاســت شهرک
سازی اسرائیل در ســازمان ملل مطرح

شــود .قطعنامهای که قرار بود اسرائیل را
از دنبال کردن این سیاســت بازدارد .اما
طرح این قطعنامه بــه تعویق افتاد .گفته
میشــود که علت تعویق دخالت آشکار
دونالد ترامپ بوده است.
سیاست دولت اوباما در قبال شهرک سازی
اســرائیل ،در مجموع سیاستی انتقادی
بوده و آن را مانعی برای پیشبرد مذاکرات
صلح در خاورمیانه ارزیابی میکرده است.
سیاست دولت آینده آمریکا اما سیاست
متفاوتی است .انتخاب دیوید فریدمن به
عنوان ســفیر دولت ترامپ در اسرائیل
و اظهــارات جنجالبرانگیز او بر ســر
گشایش ســفارت آمریکا در اورشلیم یا
بیت المقدس حکایت از چنین سیاستی
دارد( .دویچه وله)

انریکه :ارزیابی مسی با عناوین
فتح شده مضحک است

سرمربی بارسلونا معتقد است که مقایس کردن مهاجم
ارجنتینی با عناوین فتح شده مضحک است.
به نقل از آس ،لوییس انریکه در مصاحبه با سایت باشگاه
بارسلونا در باره تیمش و لیونل مسی صحبت کرد.
سرمربی اسپانیایی آبیاناریها گفت :مدتهاست که به
فتح جام عادت کردیم.
با وجود این که در طول فصل ،بازیکنان را به علت آسیب
دیدگی از دســت می دهیم اما به تالش خود برای فتح
جام ادامه می دهیم و نســبت به آن خوشبین هستیم.

بارسا بهترین بازی را به نمایش می گذارد و هدفش کامال
مشخص است.
انریکه درباره مســی اظهار کرد :او می تواند هر طور که
بخواهد بازی کند .مسی بازیکن متفاوتی است .مضحک
است که او را با عناوین کسب شدهاش ارزیابی می کنند.
مســی را نمی توان با بازیکنان کنونی و قدیمی مقایسه
کرد .اکنون یک فوتبالیســت حرفه ای خیلی آماده تر
است و اطالعات زیادی نسبت به بازیکنان قدیمی دارد.
هیچ بازیکنی در تاریخ در حد و اندازه مسی نیست.

رکوردی  ۷۹ساله در سری  Aشکسته شد
پیترو پلگری با  ۱۵سال و سه ماه نخستینن بازی اش را
برای جنوا بازی کرد و جوانترین بازیکن تاریخ ســری A
لقب گرفت تا رکورد  ۷۹سال قبل رم را بشکند.
به نقل از مارکا ،جنوا پنجشــنبه شب و در هفته هفدهم
ســری  Aبرابر تورینو قرار گرفــت و با یک گل مغلوب
میزبانش شد .جنوا در این بازی به بازیکن  ۱۵ساله خود
فرصت داد تا نخستین بازی اش را برای این تیم در سری
 Aانجام بدهد .پیترو پلگری که در  ۱۷مارچ ســال ۲۰۰۱

متولد شده است ،با  ۱۵سال و  ۲۸۰روز توانست به رکورد
آمادئو آمادی برســد .این بازیکن نیز زمانی که  ۱۵سال
داشت ،در سال  ۱۹۳۷با پیراهن رم به میدان رفت و پیش
از این رکورد جوانترین بازیکن حاضر در ســری  Aبه او
تعلق داشت .البته در  ۱۹نوامبر سال جاری ،مویس کین،
نخستین بازیکن حاضر در سری  Aشد که متولد هزاره
جدید اســت .مهاجم یوونتوس در آن بازی ۱۶ ،سال و ۸
ماه داشت.

نیمار :دوست دارم در سال آینده سهگانه
را دوباره تجربه کنم
مهاجم بارسلونا میخواهد همه جام های ممکن در سال
 ۲۰۱۷را باالی سر ببرد.
به نقل از مارکا ،نیمار که برای تعطیالت سال نو به برازیل
سفر کرده اســت ،بامداد روز جمعه در دیدار خیریه ای
حضور داشت که روبینیو بازیکن پیشین رئال مادرید نیز
او را همراهی کرد.
مهاجم بارســلونا پس از بازی گفت :دوست دارم در سال
 ۲۰۱۷همه جام ها را باالی سر ببرم و می خواهیم به همراه
بارسلونا دوباره سه گانه را کسب کنیم.
باشگاه بارسا تاکنون قرارداد بیشتر بازیکنان اصلی اش
را تمدید کرده اما هنوز در رابطه با لیونل مسی این اتفاق
نیفتاده اســت .مهاجم برازیلی در ایــن باره اظهار کرد:
مســی در بارســلونا خواهد ماند و مطمئنم مانند من و
سوارس قراردادش را تمدید خواهد کرد.

