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اسرائیل قطعنامه سازمان ملل متحد را
شرم آور عنوان کرده است

پس از رای ممتنع ایــاالت متحده در قبال
سیاست شهرک سازی اســرائیل در شورای
امنیت ســازمان ملل ،اسرائیل رئیس جمهور
اوبامــا را به خیانت متهم کرده اســت .وزیر
خارجــه آلمان امــا برای موضــع حکومت
کشوراش با این تصویب تاییدی بدست آورده

است.
بنیامیــن نتانیاهو نخســت وزیر اســرائیل
قطعنامه شورای امنیت را ضد اسرائیل و شرم
آورعنوان کرده و آنرا رد نمود .در این قعطنامه
از اســرائیل تقاضا گردیده است تا گسترش
شهرک سازی در بخش فلسطینی اردن غربی

یونکر علیه تغییر

سیاست پناهندگی در
اتحادیه اروپا است

ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از تغییر
در سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا هشدار می دهد.
رئیس جمهور منتخب ایاالت متحده امریکا نیز در بحث
ها در قبال حمله برلین اظهار نظر کرده است.
یونکر با توجه به حمله انیس عامری بر بازار کریسمس
در برلین که  12کشــته به جا گذاشت ،گفته است که
«اروپا باید به انســان های که از مناطق جنگزده و از
ترور فرار کرده اند ،پناه بدهد».
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرده گفته است
که «این اشتباه اســت که تمام پناهندگان در مجموع
مورد سوء ظن تروریسم قرار داده شوند ».به قول وی
هر کســی که از گفتمان اخراج پناهجویان در اینجا
اســتفاده می کند ،جامعه را به نفرت تحریک می کند.
او در ادامه می گوید کــه «ارزش های ما ،طرز زندگی
باهمی مــا در آزادی ،در همکاری و صفا و راســتی،
بهترین سالح در برابر ترور است».
ژان کلــود یونکر ،رئیس کمیســیون اتحادیه اروپا به
عنوان یک نتیجه از حمله برلین خواســتار همکاری
بیشتر در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردیده
اســت .یونکر تاکید کرد که «در یک زمانی که مرز ها
باعث توقف تروریست ها نمی شــوند ،سیاست ملی
داخلی علیه آنها دیگر کافی نیست( ».دویچه وله)

و شــرق بیت المقدس را فوری توقف دهد.
نتانیاهو گفته است که این دستورالعمل مورد
اجرا قرار نمی گیرد .در یک اعالمیه اسرائیل
آمده است که «شورای امنیت برای جلوگیری
از کشتار نیم میلیون نفر در سوریه کاری انجام
نمی دهد و خود را در برابر یگانه دموکراسی
واقعی در شرق میانه متحد می سازد».
یووال اشــتاینیتس وزیر امور انرژی اسرائیل
از طریق تلویزیون این کشــور گفت« :امشب
ایاالت متحده امریکا ،متحد و یگانه دوســت
اش را در شــرق میانه تنها گذاشــت ».این
رفتار در میان دوستان کاری درست نیست.
ایاالت متحده از مهم ترین متحدان اسرائیل
از چندین دهه به این طرف به شمار می رود.
با این حال ،بارک اوباما رئیس جمهور ایاالت
متحده یک رابطه بسیار سرد با نتانیاهو دارد.
جان کری وزیر امور خارجــه ایاالت متحده
امریکا از اســرائیل و فلســطین خواست تا
مذاکرات در مورد صلح و راه حل دو دولت را
از سر گیرند( .دویچه وله)

سفیر پیشین بریتانیا در سوریه:

ما شرایط را در سوریه
بدتر کردیم

سفیر پیشین بریتانیا در سوریه میگوید
در بحران سوریه‹ ،هر قدمی که بریتانیا
برداشت ،اشتباه بود› و بریتانیا ‹شرایط را
در سوریه بدتر کرده است›.
پیتر فورد که ســالهای  ۲۰۰۳تا ۲۰۰۶
ســفیر بریتانیا در دمشــق بــوده ،در
گفتوگو با بیبیســی گفته است این
کشور با نفرســتادن نیرو به خود میدان
و در عوض تشــویق و تقویت گروههای
شورشی به یک نبرد محکوم به شکست،
اوضاع را در سوریه خرابتر کرده است.
آقای فورد گفته است میشد پیشبینی
کــرد که شــرایط بــه کشتهشــدن
چندصدهزار غیرنظامی منجر شود.
موضع وزارت خارجــه بریتانیا این بوده
اســت که برکناری حکومت بشار اسد،

تنها راه برای پایان رنج مردم ســوریه
بوده است .پیتر فورد میگوید بریتانیا
یا باید نیرو به میدان میفرستاد یا باید
از تشویق جنگ مســلحانه مخالفان
خودداری میکرد .ســال  ۲۰۱۳اعضای
پارلمان بریتانیا به اقدام نظامی احتمالی
علیه حکومت اســد بــرای ممانعت از
کاربرد تســلیحات کیمیاوی رای منفی
داد.
دو سال بعد با حمایت پارلمان ،بریتانیا
حملههای هوایی بــرای هدفگرفتن
مواضع گروه موســوم به دولت اسالمی
را آغاز کــرد .اقدام دولــت بریتانیا
«منحصرا» محدود به داعش در سوریه
بود و نه فرستادن نیروی بریتانیایی به
میدان( .بی بی سی)

شهزاد محمدی بازیکن برتر

کشورهای درجه دوم اعالن شد

شــهزاد محمدی یک بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان
از سوی شورای بین المللی کرکت به عنوان بازیکن برتر
کشورهای درجه دوم اعالن شد.
آقای محمدی در شــورای بین المللی کرکت برای کسب
لقب بازیکن برتر نامزد شده بود.
او پس از شکســت حریفان اش توانست این مقام را به
دست آورد .شورای بین المللی کرکت در صفحه انترنتی

اش نوشتهاست که شهزاد محمدی در شانزده بازی یک
روزه  ۶۹۹دوش ،در  ۱۷بازی بیست آوره بین المللی ۵۳۳
دوش و در بازیهای چهار روزه بین القاره یی  ۳۰۱دوش
انجام داده و در نتیجه بازیکن برتر شناخته شد .در همین
حال راشــد خان آرمان یک عضو دیگر تیم ملی کرکت
افغانســتان مقام پنجم را در میان بالران برتر بازیهای
بیست آوره جهان کسب کردهاست( .رادیو آزادی)

لمپارد :منتظر ارائه پیشنهاد
چلسی هستم

فرانک لمپــارد عنوان کرد حاضر اســت همین االن با
قراردادی  5ساله به چلسی بیاید و برای این تیم فوتبال
بازی کند.
به نقل از دیلی میرر ،فرانک لمپــارد از زمان جدایی از
نیویورک سیتی تاکنون بدون تیم بوده و هفته گذشته با
حضور در تمرین چلسی با همتیمیهای سابقش روبهرو
شد و به تمرین پرداخت تا آمادگی خودش را حفظ کند .با
وجود آنکه خیلیها انتظار داشتند لمپارد نیز مثل جرارد
خداحافظی خودش را از فوتبال اعالم کند اما اســطوره
تیم آبیپوش شهر لندن میگوید قصد خداحافظی ندارد
و حتی منتظر دریافت پیشنهاد  5ساله برای فوتبال بازی

کردن است.
او دربــاره این موضوع گفت :من هنــوز منتظر دریافت
پیشنهاد  5ساله از چلسی هستم .درست است که االن
 38سال سن دارم اما توانایی بازی کردن دارم .از حضور
در چلسی و دیدار با همتیمیهای سابق و دوستانم خیلی
خوشحال شدم .دیدن جان تری برایم خیلی لذت بخش
بود .امیدوارم که پیشــنهاد بازی برای چلسی را دریافت
کنم .البته هر پســتی که چلسی بخواهد حاضرم در این
باشــگاه فعالیت کنم چرا که چلسی باشگاه بزرگی برای
من محسوب میشود و همیشــه در قلب من جا دارد و
وقتی در این باشگاه هستم احساس آرامش میکنم.

جانلوییجی بوفون ،آقای شماره ۶۰۰

دروازهبان یوونتوس برای ششصدمین بار در بازی برابر
میالن بــرای تیمش به میدان رفت.بــه نقل از فوتبال
ایتالیا ،یوونتوس شــب تلخی را در دوحه قطر پشتسر

گذاشت .بیانکونریها برابر میالن با یک گل پیش افتادند
اما در نهایت گل تســاوی را دریافت کردند و در ضربات
پنالتی هم تن به شکست دادند تا این روسونری باشد که
برخالف پیشبینی ،جام قهرمانی را باالی سر ببرد .در این
دیدار جانلوییجی بوفون برای ششــصدمین بار در درون
دروازه تیمش قرار گرفت .دروازهبان  ۳۸ساله ایتالیا در
حالی به این رکورد دست یافت که می تواند با ادامه این
روند ،به زودی رکورددار بازی در یک تیم ایتالیایی شود.
او برای رسیدن به این مهم ،پائولو مالدینی را پیش روی
خود می بیند .از طرفی بر اســاس گزارش توتو اسپورت،
بوفون در نظــر دارد تا پایان فصل  ۲۰۱۸همچنان در این
تیم حضور داشته باشــد و ممکن است او بتواند رکورد
 ۶۴۷بازی پائولو مالدینی در این تیم را نیز بشکند.

آتش بس در شرق
اوکرایین شکننده است

توافق روی آتش بس به مناســبت جشن کریسمس میان
نیروهای دولتی کیف و جدایی طلبان هوادار روســیه در
شرق اوکرایین احتماال نقض شده است .در حال حاضر این
دهمین آتش بس از آغاز جنگ به شمار می رود.
نمایندگان از روسیه ،اوکرایین و سازمان امنیت و همکاری
های اروپا ( )OSCEروز چهارشــنبه در مینسک موافقت
کردند تا جنگ در شرق اوکرایین به طور کامل از روز شنبه
به بعد متوقف گردد .از نیمه شب به وقت کیف آتش بس به
حالت اجرا درآمد .اولریکه دیمیر معاون سخنگوی حکومت
آلمان ،آتش بس مذکور را با در نظر داشــت تشدید جنگ
ها در این اواخر در منطقه اطراف دبالتسیو «سیگنال مهم»
توصیف کرده است.
نخســت ،هر دو طرف اعالم کرده بودند کــه به درگیری
پایان داده می شــود .بعدا یک سخنگوی نیروهای نظامی
اوکرایین از چهار حمله توســط جدایی طلبان گزارش داده
است .رهبری شورشــیان در دینسک که از مسکو حمایت
بدست میآورد ،گفته است که نیروهای نظامی اوکرایین 140
بار باالی شان آتش گشوده اند.اما در این مورد گزارش های
مستقل در دست نیست.
تا روز جمعه ،هر دو طرف با سالح های سنگین در نزدیکی
شهر دبالتسیو با هم درگیر بودند .ناظران سازمان امنیت و
همکاری اروپا هزاران شــلیک و انفجار را در امتداد جبهه
ثبت کرده است( .دویچه وله)

گاوک :خشم نباید به
خشونت و نفرت
مبدل شود

یوآخیم گاوک در ســخنرانی ســاالنه اش به مناســبت
جشن»کریســمس» از مردم خواســت که خشم در برابر
تروریزم نباید به خشونت و نفرت تبدیل شود .او بر قضاوت
منصفانه و توجه دقیق تاکید کرد.
حمله خونین بر بازار کریسمس در برلین ،سخنرانی سنتی
یوآخیــم گاوک رئیس جمهور حکومت فــدرال آلمان به
مناسبت فرا رسیدن ســال نو میالدی را تحت شعاع خود
قــرار داد .این حمله که با یورش انیــس عامری یک تبعه
تونس بر مردم در شــهر برلین صورت گرفت ،دوازه کشته
و چهل و هشت زخمی قربانی گرفت.
در سخنرانی ثبت شده یوآخیم گاوک گفت« :تعداد زیادی
که در این حادثه جان باختند و زخمی شــدند ،ما را عمیقآ
وحشــت زده و آشفته ساخته اســت .در این حمله مردم
احساس خشم و غضب ،ترس و عدم قدرت کرده اند.
یوآخیم گاوک در آخرین ســخنرانی خود به عنوان رئیس
جمهور آلمان گفــت که نباید این گونه احساســات همه
را مغلوب نموده و هراس شــما به خشونت و انزجار مبدل
گرداند .گاوک همچنان اضافه نمود که بجای آن همه تالش
کنند تا یکپارچگی خود را حفظ نموده ،شفقت و بردباری را
بیشتر تقویت بخشند.
او گفت که «هر کسی که «حساس ،پاسخگو و مفید» است
می تواند خشــم و ترس خود را به قــوت در برابر نفرت و
خشونت و تحقیر دیگران تبدیل نماید( .دویچه وله)

پیروزی تیمهای برتر
لیگ NBA

در بازیهای  NBAگلدن استیت وریرز و کلیولند کاوالیرز
تیم های صدرنشــین کنفرانس شــرق و غرب به پیروزی
رسیدند.به نقل از  ،foxsportsدر حساسترین بازی بامداد
دیروز گلدن اســتیت وریرز با نتیجه  ۱۱۹بر  ۱۱۳دیترویت
پستیوتر را از پیشرو برداشت.
در این بازی کوین دورانت ،ستاره گلدن استیت  ۳۲امتیاز
کسب کرد .اســتفن کری و دریموند گرین دیگر بازیکنان
مطرح گلدن اســتیت نیز به ترتیب  ۲۵و پنج امتیاز کسب
کردند.
ســرمربی گلدن اســتیت درباره این بازی اظهار کرد :اگر
تیمش با قدرت کار را تمام کرده اســت .در بازی مهم دیگر
کلیولند کاوالیــرز با نتیجه  ۱۱۹بــر  ۹۹بروکلین نتز را از
پیشرو برداشت.
در این مسابقه لبرون جیمز  ۱۹امتیاز و کوین الو با  ۱۴امتیاز
کسب کردند .کلیولند که در این فصل تاکنون  ۹بازی از ۱۰
بازی را برده و در چهار بازی پیاپی پیروز بوده اســت .در
بازی بعدی خود مهمان گلدن استیت صدرنشین کنفرانس
غرب است.
*نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز
شارلوت هورنتز  - ۱۰۳شیکاگو بولز ۹۱
اورالندو مجیک  - ۱۰۹لس آنجلس لیکرز ۹۰
اوکالهاما سیتی تاندر  - ۱۱۷بوستون سلتیکس ۱۱۲
سکرمنتو کینگز  - ۱۰۹مینه سوتا تمیبرولوز ۱۰۵
میلواکی باکس  - ۱۲۳واشنگتن ویزاردز ۹۶
نیواورالنز پلیکانز  - ۹۱میامی هیت ۸۷
ممفیس گریزلیز  - ۱۱۵هیوستون راکتز ۱۰۹
تورنتو رپترز  - ۱۰۴یوتاجاز ۹۸

مورینیو :زالتان از این بهتر
هم میشود

سرمربی منچستریونایتد به تمجید از زالتان ایبراهیموویچ
پرداخت و عنوان کرد ایــن بازیکن حتی می تواند بهتر از
این هم بشود.
به نقل از دیلی میل ،منچســتریونایتد دوشــنبه در هفته
ماقبل پایانی لیگ برتر برابر ساندرلند به میدان خواهد رفت
و امیدوار است بتواند پنجمین برد پیاپی خود را کسب کند.
ژوزه مورینیو درباره شرایط خود قبل از دیدار این هفته برابر
ساندرلند گفت :از حضور در منچستریونایتد راضی هستم.
وفق پیدا کردن برای من آسان بود .این شغل مشکلی است
اما در اینجا آســان اســت که حس خوبی داشته باشید و
احســاس کنید در خانه حضور دارید .آسان است که حس
کنید باشــگاه به دنبال پیشرفت است و افراد در اینجا می
خواهند دوباره حس خوشــحالی را تجربه کنند .مورینیو با
تمجید از ایبراهیموویچ گفت :زالتان تا همینجای فصل نیز
نشان داده است بازیکن بزرگ و فوق العاده ای است .با این
حال چیزی که باید تاکید کنم این است که زالتان میتواند
از این هم بهتر شــود .او در لیگ چین یا آمریکا بازی نمی
کند و در این سن و سال ،در لیگ برتر خیلی خوب گل می
زند و خیلی خوب در خدمت تیم است .این توانایی را دارد
که شرایط خوبی برای بقیه بازیکنان کناری خود نیز ایجاد
کند .بازیها بسیار فشرده است و چندی دیگر نیز باید در
جام اتحادیه و لیگ اروپــا و جام حذفی بازی کنیم .همین
باعث شده اســت برنامه ریزی کنیم که بازیکنان در تمام
دیدارها به میدان بروند و به بعضی بازیکنان استراحت بدهم
و به بقیه بازیکنان فرصت بازی بدهم تا همه به طور یکسان
برای تیم بازی کنند.

هشدار پولیس فدرال آمریکا
درباره حمالت احتمالی
داعش در کریسمس

افبــیآی بــه دفاتر
پولیس محلی در ایاالت
مختلف آمریکا هشــدار
داده کــه مراقب حمالت
احتمالی گروه موسوم به
دولت اســامی (داعش)
بــه کلیســاها در ایام
کریسمس باشند.
پولیس فــدرال آمریکا
گفته صرفا برای احتیاط
این هشــدار را صادر کرده است .اخیرا
فهرســتی از کلیســاهای آمریــکا در
سایتهای متعلق به گروه موسوم به دولت
اسالمی منتشر شده و داعش از هوادارانش
خواسته در تعطیالت کریسمس به تجمعات
مردمی از جمله مراســم کلیساها حمله
کنند .افبیآی گفته است که درباره این
فهرست مشغول تحقیق است.در اطالعیه

پولیس فدرال آمریکا نشانههایی توصیف
شده که باید به چه چیزهایی مشکوک بود
و آنها را به پولیــس گزارش کرد .با حمله
یک الری به بازارچه کریسمس در برلین،
نگرانی از افزایش حمالت به مراسم مذهبی
مسیحیان در ایام کریسمس افزایش یافته
اســت .مظنون اصلی این حمله در ایتالیا
کشته شده است( .بی بی سی)

ارتش ترکیه :دهها عضو داعش
را در سوریه کشتیم

ارتش ترکیه اعالم کــرده که در جریان
درگیری با نیروهای گروه موسوم به دولت
اسالمی(داعش) در شمال سوریه ،دست
کم  ۶۸عضو این گروه را کشته است.
ارتش ترکیه همچنین گفته است که بیش
از  ۱۴۰موضع داعش را در اطراف شهر باب،
در شمال سوریه هدف قرار داده است.
شورشیان مورد حمایت ترکیه شهر باب
را هفتهها است که تحت محاصره دارند.
ترکیه عملیات «سپر فرات» برای بیرون
راندن داعش از این شــهر از حدود چهار
ماه پیش آغاز کرده اســت .هدف از این
عملیــات همچینن
دور کردن نیروهای
کــرد و ســنی از
نواحی مرزی سوریه
است.
درگیریها در این
منطقه در روزهای
اخیر شدت گرفته
است.
تایید اخبار مربوط
بــه درگیریها در

این منطقه و همچنین شمار تلفات تاکنون
از سوی منبع مستقلی تایید نشده است.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه ترکیه را
متهم کرده است که در عملیاتش در باب
 ۲۴غیرنظامی را کشته است .ترکیه این
ادعا را رد کرده است.
وزیر دفاع ترکیــه روز جمعه اعالم کرد
که یــک منطقه در نزدیکی شــفاخانه
ای که بــه عنوان مرکــز فرماندهی و
انبار تجهیزات از سوی داعش استفاده
میشــد ،از ســوی نیروهای شورشی
پاکسازی شده است( .بی بی سی)

رانیری ۲۰۱۶ :بهترین سال
مربیگریام بود

سرمربی ایتالیایی لسترسیتی عنوان کرد هیچ وقت سال
 ۲۰۱۶را فراموش نخواهد کرد؛ سالی که او با لستر قهرمان
لیگ جزیره شد .به نقل از اکسپرس ،کلودیو رانیری موفق
شد در سال  ۲۰۱۶با لسترسیتی دست به کاری بزرگ بزند
و با کنار زدن تمامی مدعیان ،فاتح لیگ برتر شود .اتفاقی
که یکی از عجیبترین اتفاقات تاریخ لیگ برتر محسوب
میشود .کلودیو رانیری درباره این اتفاق در آستانه سال
نو میالدی گفت ۲۰۱۶ :در حالی برایم تمام میشــود که
باید اعتراف کنم بهترین سال مربیگریام بود .هیچ وقت
از یاد نمیبرم چطور در این ســال با لسترسیتی قهرمان
لیگ برتر شــدم .از همان ابتدا هیچ کس روی قهرمانی

ما حســابی باز نکرده بود و خودم هم فکر نمیکردم این
اتفاق رخ دهد .من قبل از این قهرمانی نتوانســته بودم
هیچ عنوان قهرمانی را در کارنامهام داشته باشم و برای
اولین بار به این مهم رســیدم .من در این سالها سخت
تالش کردم و شاید حقم بود که بتوانم یک قهرمانی مهم
داشته باشــم که این اتفاق با لستر برایم رقم خورد و از
این بابت خوشحالم.
لسترسیتی توانست به جمع  ۱۶تیم برتر لیگ قهرمانان
راه یابد و بایــد در این مرحله گرگهای فوتبال انگلیس
برابر سویا قرار گیرد .آنها در لیگ برتر اما شرایط خوبی
ندارند و در نیمه پایین جدول جا خوش کردهاند.

مانچینی :حضورم در پاری سن ژرمن
کذب است

ن ژرمن
سرمربی ســابق اینتر درباره حضور در پاریس 
فرانسه و همین طور درگیریهای قبلی خود صحبت کرد.
به نقل از گاتزتا دلواســپورت ،اونای امری در پاریسن
ژرمــن نتایج ضعیفی را کســب کرده اســت .این تیم
ل حاضر بعد از تیمهای نیس و موناکو در
فرانسوی در حا 
رده سوم جدول ردهبندی قرار گرفته است.
در همین رابطه شــایعاتی درباره حضور روبرتو مانچینی
ن ژرمن به گوش میرسد که این
برای حضور در پاری س 

مربی در واکنش به این اخبار گفت :این اخبار تمام کذب
ن ژرمن نداشتم.
است .هیچ صحبتی با ســران پاریس 
فعال هیچ چیز امکان پذیر نیســت .امیدوارم سال ۲۰۱۷
برایم خوب باشــد و بتوانم در تیم خوبی مربیگری کنم.
طبیعی است که مربی مثل من بیکار باشد ،اخبار زیادی
دربارهاش شنیده شود.
پیشتر از من به عنوان جانشین فرانک دیبوئر در اینتر
صحبت به میان آمده بود.

اسکار به شانگهای اسآیپیجی میرود

در پی توافق تیمهای چلسی و شانگهای اسآیپیجی،
اســکار ،بازیکن  ۲۵ساله تیم چلسی ،در آغاز فصل نقل
و انتقاالت جنوری ســال  ۲۰۱۷به این تیم چینی خواهد
پیوست.
پیش از این ،بازیساز برزیلی تیم چلسی اعالم کرده بود
که او به احتمال « ۹۰درصد» راهی ســوپر لیگ فوتبال
چین خواهد شــد .حاال ،پس از توافق دو تیم ،شانگهای
اسآیپیجی با پرداخــت  ۶۰میلیون پوند ( ۷۳میلیون
دالر) این بازیکن را جذب کرد.
اسکار که در ســال  ۲۰۱۲با مبلغ  ۲۵میلیون پوند (۳۰
میلیون دالر) به چلســی پیوست ،در  ۱۳۰بازی در لیگ
برتر انگلســتان ۲۲ ،بار برای چلسی گل زد .این هافبک
تهاجمــی یکی از مهرههای مهم چلســی در فصلهای
 ۲۰۱۴/۲۰۱۳و  ۲۰۱۵/۲۰۱۴بود.

خبر پیوســتن اســکار  -که گفته میشود هفتهای ۴۰۰
هزار پونــد ( ۴۹۰هزار دالر) حقوق خواهد گرفت  -مدت
کوتاهی پس از زمزمههای پیوستن کارلوس توس به تیم
شانگهای شنهوآ مطرح شد( .بی بی سی)

