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وضعیت فوقالعاده در ترکیه
سه ماه دیگر تمدید شد

حمله اسالمگرایان به
یک زندان در فیلیپین

یک گروه شــبه نظامی اسالمگرا با حمله به یک زندان در
جنوب فیلیپین  ۱۵۰زندانی را فراری داد .در میان فراریان
روســای چندین گروه شورشــی قرار دارند .یک نگهبان
زندان نیز در جریان این حمله کشته شده است.
دهها شورشــی مســلح با حمله به یک زندان در جنوب
فیلیپین بیش از  ۱۵۰زندانی را فراری دادند .به گفته رئیس
زندان ،در جریان این حمله یک نگهبان زندان کشته شده
است.
رئیس زندان احتمال داده که این حمله از سوی شورشیان
مســلمان و جداییطلبی صورت گرفته باشد که شاخهای
تندرو از جبهه آزادی مسلمانان مورو هستند.
زندانی که مورد حمله این گروه مسلح قرار گرفته در شهر
کیداواپان واقع در ایالت کوتوباتو اســت .حملهکنندگان
اندکی پیش از سپیدهدم جریان برق زندان را قطع کردند.
سپس به مدت دو ســاعت تبادل آتش میان شورشیان و
نیروهای امنیتی برقرار بود.
حملهکنندگان سپس سراغ ســلولهایی رفتهاند که در
آنها شورشیان زندانی بودند و در میان آنها چندین تن از
رهبران شورشی نیز قرار داشتند .پولیس ،ارتش و نیروهای
محلی در جستوجو برای یافتن فراریان هستند و به گفته
رئیس زندان توانستهاند چهار تن از آنان را مجددا دستگیر
کنند( .دویچه وله)

پارلمان ترکیه بــا تمدید وضعیت فوقالعاده پارلمان ترکیه شــامگاه سهشــنبه تمدید
در این کشور برای سه ماه دیگر موافقت کرد .وضعیت فوقالعاده در این کشــور را به مدت
هیئت دولت ترکیه قبال این تصمیم را گرفته ســه ماه دیگر تایید کرد .وضعیت فوقالعاده
و آن را برای تایید به پارلمان ارائه کرده بود .در ترکیه پس از کودتــای  ۱۵جوالی ۲۰۱۶

سرباز اسرائیلی به دلیل قتل
همدست احتمالی انیس مرد زخمی فلسطینی مجرم
عامری بازداشت شد
شناخته شد

بازرســان تحقیق در پرونده حمله تروریســتی به بازار
کریســمس برلین محل سکونت فردی را بازرسی کردهاند
که گمان میرود در این حمله مشــارکت داشــته است.
مظنون جوان  ۲۶ســاله تونسی است که در یک اقامتگاه
پناهجویان زندگی میکرد.
دو هفته پس از حمله به یک بازار کریســمس در برلین،
ماموران ســارنوالی کل آلمان شــامگاه سهشنبه محل
ســکونت دو فردی را که مظنون به داشتن ارتباط با انیس
عامری هستند ،بازرسی کردهاند.
یکی از این دو نفر یک پناهجوی  ۲۶ساله تونسی است که
در یک اقامتگاه پناهجویی زندگی میکند .این فرد متهم
است که از نقشــه انیس عامری برای عملیات تروریستی
مطلع بوده و احتماال در عملیات حمله به بازار کریســمس
به او کمک کرده است .براساس گفتههای ماموران تحقیق،
این جوان تونســی انیس عامری را از اواخر ســال ۲۰۱۵
میشناخته و اعتراف کرده که تا اندکی پیش از حمله ،با او
در تماس بوده است( .دویچه وله)

دادگاه نظامی در اسرائیل سرباز اسرائیل
متهم به قتل مردی فلسطینی را مجرم
شناخت .سه قاضی دادگاه اعالم کردند
که الور آزاریا مرتکب قتل شــبه عمد
مردی فلســطینی به نــام عبدالفتاح
الشریف ۲۱ ،ساله شده است که زخمی
روی زمین افتاده بود .شــریف پیش از
زخمی شدن سرباز اســرائیلی دیگری

برتری اسپرز مقابل رپترز در
لیگ NBA

بامداد دیروز در لیگ بسکتبال  ،NBAهشت بازی انجام شد .در مهمترین
این بازیها سن آنتونیو اسپرز تیم رده دوم کنفرانس غرب توانست ،تورنتو
رپترز تیم رده دوم کنفرانس شــرق را شکت دهد .در بازی مهم دیگر لس
آنجلس لیکرز توانست به پیروزی دست یابد.
به نقل از  ،fox sportدر مهمترین بازیهای بامداد روز چهارشــنبه سن
آنتونیو اسپرز توانست با نتیجه  110بر  82تورنتو رپترز را از پیشرو بردارد.
در این بازی کاهی لئونارد ،موثرترین بازیکن اسپرز  25امتیاز کسب کرد.
المارکوس آلدریج نیز  23امتیازاضافه کرد تا در نهایت اسپرز پیروز میدان
باشد.
در ایــن بازی رپترز کمترین امتیاز فصل خود را کســب کرد .این تیم 29
امتیاز کمتر از متوسط امتیاز فصل خود را به دست آورد.
در بازی دیگر لس آنجلس لیکرز بــا نتیجه  116بر  102ممفیس گریزلیز را
شکست داد .خولیوس رندل در این بازی تریپل دابل انجام داد و  19امتیاز
کسب کرد.
نیک یانگ و آنجلو راسل در دقایق ابتدایی بازی پرتاپهای سه امتیازی به
ثمر رســاندند و باعث شدند که این تیم از رقیب خود پیشی بگیرد .لیکرز
با ثبت  17پرتاب سه امتیازی ،رکورد فصل خود را در این نوع امتیازگیری
ثبت کرد.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
سکرمنتو کینگز  – 120دنور ناگتز 113
فنیکس سانز  – 99میامی هیت 90
داالس موریکس  – 113واشنگتن ویزاردز 105
ایندیانا پیسرز  – 121دیترویت پیتسونز 116

انریکه :اتلتیک بیلبائو همیشه
ما را به دردسر میاندازد

سرمربی بارسلونا معتقد اســت که اتلتیک بیلبائو حریف آسانی نیست و
همیشه تیمش را به دردسر می اندازد.
به نقل از آس بارسلونا پنجشنبه شــب در دیدار رفت مرحله یک هشتم
نهایی کوپــا دل ری به مصاف اتلتیک بیلبائو مــیرود .لوییس انریکه در
نشست خبری پیش از بازی گفت :اتلتیک در کوپا پر سابقه است .از آن ها
شناخت کافی داریم .بازی سختی پیش رو خواهیم داشت .اتلتیک همیشه
برایمان مشکل ساز است .این دیدار همچون بازی های دیگر جذاب خواهد
بود .اتلتیک شــیوه بازی اش را برابر ما تغییر نخواهد داد این تیم شجاع
است و از ریسک ترسی ندارد.
سرمربی بارسلونا درباره بازیکنانی که تعطیالت خود را در آمریکا جنوبی
گذراندند و به اســپانیا بازگشــتند ،گفت :آن ها توانستند از این فرصت
استفاده کنند و از تعطیالت خود لذت ببرند .ما نیز چنین شرایطی داشتیم
اما به این معنی نیســت که بازیکنان آماده نیستند .شرایط آن ها بهتر از
قبل نیز است.
انریکه درباره اهداف تیم در سال جدید اظهار کرد :ژانویه ماه مهمی است.
باید سطح خود را باال ببریم و بهتر شویم .میخواهیم فصل را با خشنودی
به پایان برسانیم.
فصل نقل و انتقاالت زمســتانی از جنوری شــروع شده است .سرمربی
اسپانیایی درمورد خرید بازیکن جدید گفت :همیشه به دنبال تقویت تیم
هستیم .از تیم خود رضایت دارم اما برخی از پست ها نیاز به تقویت دارد.

را با چاقــو زخمی کرده بود .آزاریا۲۰ ،
ساله متهم است که در ماه مارچ سال
گذشته زمانی که آقای شریف زخمی
روی زمین افتاده است به سوی او رفته
و با شلیک تیر به سر ،او را کشته است.
این پرونده واکنشهــای متفاوتی را
در اسرائیل برانگیخته است .بسیاری
معتقدند آزاریا به دلیل نقض مقررات
نظامی باید مجازات شود
و عدهای دیگر میگویند
که اقــدام او توجیهپذیر
اســت .این تیراندازی
در جریــان موج حمالت
فلســطینیان با چاقو به
اسرائیلیها در سال گذشته
رخ داد( .بی بی سی)

اعالم شده و این سومین بار است که تمدید
میشود.
تمدیــد حالت فوقالعاده پیشــتر در هیئت
دولت ترکیه تصویب و برای تایید به پارلمان
ارائه شده بود.
بهنظر میرســد دولت و پارلمان ترکیه زیر
تاثیر حمله خونین به کلوپ شبانه «رینا» در
استانبول در شب سال نوی میالدی ،تصمیم
به تمدید حالت فوقالعاده در کشور گرفتهاند.
در این حمله دستکم  ۳۹نفر جان خود را از
دست دادند و حدود  ۶۵نفر نیز زخمی شدند.
 ۲۷نفر از جانباختگان شــهروندان خارجی
بودند .ترکیه در یک سال گذشته شاهد دهها
مورد حمله تروریستی بود که در جریان آنها
بیش از  ۳۰۰نفر کشــته و نزدیک به  ۱۵۰۰نفر
نیز زخمی شدند( .دویچه وله)

ترکیه :هویت مهاجم
استانبول شناسایی
شده است

وزیر امور خارجه ترکیه میگوید ماموران امنیتی هویت
مهاجم کلوب شبانه استانبول را شناسایی کردهاند و
عملیات برای دســتگیری او ادامه دارد .در چارچوب
این عملیات روز چهارشنبه  ۲۷نفر در ازمیر بازداشت
شدند.مولود چاووشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز
چهارشنبه در گفتوگو با خبرگزاری دولتی «آناتولی»
اعالم کرد که هویت مهاجم کلوب شــبانه «رینا» در
استانبول شناسایی شده اســت .چاووشاوغلو گفت
مشخصات اصلی متهم به دست آمده اما وزیر خارجه
از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
در حمله به کلوب «رینا» در شب آغاز سال نو میالدی
در استانبول  ۳۹نفر کشته و  ۶۵نفر زخمی شدند۲۷ .
نفر از قربانیان خارجی هستند .گروه «دولت اسالمی»
(داعش) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
چاووشاوغلو همچنین از عملیات گســترده نیروهای
امنیتی ترکیه برای بازداشت متهم خبر داد با اینحال
هنوز اثری از فردی که مهمانان کلوب رینا را به رگبار
مسلسل بست ،به دست نیامده است( .دویچه وله)

ترامپ بار دیگر نسبت به
صحت اتهام حمالت سایبری
روسیه ابراز تردید کرد

دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری منتخب
آمریکا ،بار دیگر تلویحا نسبت به صحت
اتهام دخالت هکرهای روسی در جریان
انتخابات ریاســت جمهوری ابراز تردید
کرده اســت .آقای ترامــپ در یک متن
توئیتری نوشته است :جلسه گزارشدهی
«اطالعاتی» پیرامون «هک روســی» تا
روز جمعه به تعویق افتاده ،شاید به زمان
بیشــتری برای تکمیل پرونده احتیاج
بوده .خیلی عجیب است!
آقای ترامپ به طور گســترده از توئیتر
برای طرح نظرات خود استفاده میکند.
قرار بوده است رئیسان نهادهای اطالعاتی
آمریکا در مالقات با آقای ترامپ در مورد
هک شــدن ایمیلهای حزب دموکرات
در جریــان مبارزات انتخابات ریاســت

یک مقام چینی ،شاروال و
دبیر محلی حزب کمونیست
را به ضرب گلوله کشت

گزارش شــده یک مقام محلی در شهر
پانژیهــوا چین شــاروال و دبیر محلی
حزب کمونیست را به ضرب گلوله کشته
و بعدا خودکشــی کرده اســت .گزارش
شده اســت این فرد که رئیس دفتر امور
زمین و منابع شــهر بوده به طور ناگهانی
وارد محل نشســت رهبران شهر شده و
آتش گشوده است .خبرگزاری شینهوا
گزارش داده که شــاروال و دبیر محلی
حزب زخمی شــدهاند.چنین تیراندازی
در چین ،که قوانین ســخت گیرانهای در
باره مالکیت اسلحه دارد امری نادر است.

اویس عزیزی ،دروازهبان افغانستان به
تیم نفت تهران پیوست

اویس عزیزی ،دروازهبان تیم ملی فوتبال
افغانســتان به تیم لیگ برتر نفت تهران
پیوســت .بر بنیاد معلومات فدراســیون
فوتبال افغانستان ،اویس عزیزی از دنمارک
به ایران رسیده و قرار است تحت نظر علی
دایی تمریناتــش را آغاز کند .بر بنیاد این

معلومات ،اویس نخســتین انتخاب نفت
تهران بوده که توجه علی دایی ،مربی این
تیم را جلب کرده اســت .عزیزی در حال
حاضــر در تیم فوتبال آوارتــا در لیگ ۲
دنمارک بازی میکند و این نخستین حضور
یک فوتبالیست افغان در لیگ برتر فوتبال

جمهوری توضیحاتی بــه او بدهند و به
نظر میرســد که آقای ترامپ تاخیر در
ایــن گزارشدهی را بــه احتمال تالش
ســازمانهای اطالعاتی برای دست و پا
کردن مدارکی در اثبات نظر خود نسبت
داده است.
مشخص نیست که قرار بوده این مالقات
در چه زمانی انجام شود و کاخ سفید هم
هنوز به اظهارات رئیس جمهوری منتخب
واکنشی نشان نداده است( .بی بی سی)

ایران است .عزیزی در سال  2015برای بار
نخست به نفع افغانســتان وارد مستطیل
سبز شــد و از زمانی که منصور فقیریار به
علت مصدومیت تیم ملــی را ترک کرد،
تاکنون در  14بازی جهانی وارد میدان شده
است( .بخدی)

این تیراندازی در یک مرکز نمایشگاهی
در شهر پانژیهوا با جمعیت یک میلیون
در والیت سیچوان در جنوب غرب چین
اتفاق افتاده است .به گزارش شین هوا،
جسد این مرد مسلح بعدا در طبقه دوم
ســاختمان پیدا شده است .انگیزه حمله
روشن نیست .جان سدورس ،خبرنگار بی
بی سی از پکینگ گزارش می دهد هفته
گذشته یک زن که در غرفه خیابانیاش
مشتریان می توانســتند با تفنگ بادی،
به پوقانه شلیک کنند ،به سه سال و نیم
زندان محکوم شد( .بی بی سی)

سرمربی هال سیتی
اخراج شد

مایک فیالن به خاطر کســب نتایج ناامید کننده برکنار شد تا چهارمین
مربی اخراجی در فصل جاری لیگ برتر انگلیس باشد.
به نقل از اسکای اسپورت ،هال سیتی در ادامه روند ناامید کننده خود در
رقابت های لیگ برتر انگلیس ،این بار در ورزشــگاه خانگی خود با سه گل
برابر وست برومویچ تن به شکســت داد تا بعد از  ۲۰هفته تنها  ۱۳امتیاز
کسب کرده باشد.
سران باشگاه هال ســیتی بعد از شکست تحقیر کننده برابر وست برویچ
تصمیم گرفتند که مایک فیالن را برکنار کنند .فیالن پیشتر دستیار الکس
فرگوسن در منچستریونایتد بود.
این چهارمین مربی است که در فصل جاری رقابت های لیگ برتر انگلیس
برکنار میشود.

یحیی توره جدایی از
منچسترسیتی را رد کرد

ژیرو :دریافت سه گل مایه شرمساری است

مهاجم فرانسوی آرسنال دریافت سه گل
در بازی برابر بورنموث را مایه شرمســاری
برای تیمش دانست.
به نقل از اسکای اسپورت ،آرسنال در هفته
بیستم رقابتهای لیگ برتر انگلیس بازی
ســه بر صفر باخته را با تساوی سه بر سه
عوض کرد.
اولیویه ژیــرو بعد از بازی گفت :با صراحت
بگویم که فکر میکردم گل پیروزی را هم

به ثمر می رســانیم و با نتیج ه چهار بر سه
حریف را شکست میدهیم ولی متاسفانه
بد شــانس بودیم .در دقایق پایانی چند
فرصت خوب گلزنی داشتیم که نتوانستیم
از آنها استفاده کنیم .خوشبختانه سه گل
عقب افتاده را جبران کردیم .تالش زیادی
از خود نشان دادیم و بسیار جنگنده ظاهر
شدیم.
او ادامــ ه داد :دریافت ســه گل برای تیم

بزرگی همچون آرســنال مایــه ننگ و
شرمساری است .نباید این گونه اشتباهات
فاحشی داشته باشیم و اجازه بدهیم حریف
به راحتی دروازه ما را باز کند.
ژیرو در پایان ســخنان خــود درباره گل
زیبایی که در دیدار برابر کریستال پاالس
به ثمر رســاند نیز گفــت :گل بینظیر و
فراموش نکردنی بود .خوشبختانه در دیدار
هم گلزنی کردم.

سیمئونه :با وجود پیروزی تنها نیمی از راه را رفتیم
سرمربی اتلتیکومادرید معتقد است که با
وجود پیروزی در خانه الس پاالماس هنوز
صعودشان به یک هشتم نهایی کوپا دل ری
قطعی نشده است.
به نقل از آس ،اتلتیکومادرید سهشنبه شب
در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی کوپا
دل ری با دو گل میزبانش الس پاالماس را
شکســت داد .دیگو پابلو سیمئونه پس از

بازی گفت :الس پالماس بــازی که انتظار
داشتیم را به نمایش گذاشت .همیشه این
احســاس وجود داشت که درواز ه باز شود.
در نیمه دوم شــرایط مشــابه بود .نتیج ه
خیلی خوبی کســب کردیــم .هر بازیکن
ویژگیهای خاص خــودش را دارد که در
بازی آن را نشــان داد .با این نتیج ه تقریبا
نیمی از راه را رفتیم.

ســرمربی اتلتیکومادرید در پایان اظهار
کرد :همیشه با بهترینها در بازیها ظاهر
می شویم و فرقی نمیکند چه بازی پیشرو
داشته باشیم .از بازیکنانی بهره می بریم که
بتوانند پیروزی را برایمان به ارمغان بیاورند.
درست است که نتیج ه خوبی کسب کردیم
اما ممکن است در بازی برگشت اتفاق غیر
منتظرهای رخ دهد.

هافبک ساحل عاجی منچسترسیتی هرگونه شایعه درباره جدایی خود از
این تیم را رد کرد.
بــه نقل از دیلی میل ،بعد از درگیری بیــن مدیربرنامه های یحیی توره و
پپ گواردیوال ،خیلیها تصور می کردند این بازیکن دیگر جایی در ترکیب
سیتی ندارد و در زمستان از این تیم جدا شود .حتی گمانهزنیهایی درباره
حضور این بازیکن در لیگ ایتالیا شنیده شد ولی توره بعد از عذرخواهی از
گفتههای مدیربرنامههای خود خیلی دیر به ترکیب سیتی اضافه شد و در
بازی های گذشته تیمش به میدان رفت.
یحیی توره درباره حضور در منچسترسیتی گفت :قرار نیست در زمستان
جایی بروم .میخواهم در ســیتی بمانم .با هیچ باشگاهی مذاکره نخواهم
داشت .فوتبالیست هستم و به زمین فوتبال تعلق دارم .آینده من نیز اینجا
رقم میخورد .فعال خیلی زود است بخواهم درباره آینده صحبت کنم چون
لیگ هنوز به پایان نرسیده است .من و بقیه همتیمیهایم تمرکز داریم تا
بتوانیم لیگ را به خوبی به پایان برسانیم.

ناراحتی توخل از غیبت
بهترین گلزن تیمش

ســرمربی بوروســیا دورتموند میگوید تیمــش در هفتههای آتی بدون
اوبامیانگ به مشکل خواهد خورد.
به نقــل از بیلد ،پیر امریک اوبامیانگ باید بــهزودی برای حضور در جام
ملتهای آفریقا ،گابن را همراهی کند و به این ترتیب نمیتواند چند هفته
برای تیمش بازی کند .این در حالی است که دورتموند نتایج خوبی کسب
نکرده است و نیاز دارد تا در بازیهای آینده به برتری برسد تا خطر کسب
ســهمیه این تیم از بین نرود .دورتموند در اولین دیدار دور برگشت برابر
وردربرمن دیدار خواهد کرد؛ در این دیدار اوبامیانگ غایب خواهد بود.
توماس توخل درباره وضعیت تیمش بدون اوبامیانگ و حضور این بازیکن
در جام ملتهای آفریقا گفت :واقعا خیلی ســخت است که بتوانیم جای
خالــی او را پر کنیم .اوبامیانگ بازیکن بزرگی اســت و غیبت او میتواند
خیلی تیمش را دچار مشکل کند.

