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بایدن ترامپ را تشویق
کرد مثل یک بزرگسال
رفتار کند

جو بایدن معــاون رئیس جمهور آمریــکا در واکنش به
حمالت دونالد ترامپ به سازمان های اطالعاتی این کشور
گفته است که رئیس جمهور منتخب باید «بزرگ شود».
آقای ترامپ روز جمعه در جریان گزارش این ســازمان ها
دایر بر «مداخله روسیه» در انتخابات ریاست جمهوری ماه
نوامبر قرار خواهد گرفت .اما آقای ترامپ این ادعاها را زیر
ســوال برده و در توییت هایش از جامعه اطالعاتی آمریکا
انتقاد کرده اســت .آقای بایدن گفت نشانه «بی فکری»
است اگر رئیس جمهور منتخب به دستگاه های اطالعاتی
ایمان نداشته باشد .او در مصاحبه ای با شبکه پی بی اس
گفت« :اگر رئیس جمهور به دستگاه های متعدد اطالعاتی
از ســازمان اطالعات دفاعی گرفته تا ســازمان اطالعات
مرکزی ایمان نداشته باشــد ،و آماده نباشد به آنها گوش
کند ،کامال نشانه بی فکری است( ».بی بی سی)

پنج تن از ساکنان
یک کمپ آوارگان پس از
آتش سوزی به طور موقت
بازداشت شدند

پس از آتش سوزی در یک کمپ آوارگان در منطقه «اُست
ِوست َفلِن» آلمان ،پنج تن از ســاکنان این کمپ به ظن
آتش افروزی عمدی به طور موقت بازداشت شدند.
آنگونه که سخنگوی پولیس در شهر «بیله فِلد» روز جمعه
صبح اعالم کرد ،این پنج تن پنجشنبه شب به ظن «آتش
زدن تشک ها» بازداشت شــدند .این آتش سوزی بعد از
چاشت روز پنجشنبه در یک کمپ موقت آوارگان واقع در
شمال شهر «پادِربورن» رخ داد .قوای اطفائیه با بیش از ۱۰۰
مامور به محل ســانحه آمد و توانست آتش سوزی را شام
همان روز تحت کنترول در آورد ۵۷ .تن در این ســانحه
زخمی شدند که جراحت های یکی از آن ها شدید است.
به  ۲۷تن از زخمی ها در محل ســانحه رسیدگی شد۳۰ ،
تن دیگر به شفاخانه های حوالی منطقه انتقال داده شدند.
در این میان  ۲۵تن از آن ها از شفاخانه مرخص شده اند.
ســاختمان محل زندگی آوارگان در پی این آتش سوزی
کامال ویران شده است.
پولیــس هنوز در مورد میزان خســارت مالی وارد آمده
اطالعاتی ارائه نکرده است( .دویچه وله)

سران نهادهای جاسوسی امریکا :روسیه در انتخابات
دخالت کرده است

سران نهادهای اســتخباراتی امریکا تاکید
می کنند که آنها شواهد قوی در دست دارند
مبنی بر این که روسیه تالش موفقانه ای برای
اخالل انتخابات امریکا داشته است .اما دونالد

ترامــپ ،رئیس جمهور منتخــب امریکا این
نتیجه گیری را ردمی کند .سازمان استخبارات
امریکا موسوم به «سیا» روز پنجشنبه گفت که
مقامات روسیه را که به سایت افشاگر «ویکی

اتریش می خواهد کنترول
مرزی را تا زمان نامشخص
تمدید کند

پس از آلمان ،اتریــش هم می خواهد
کنترول مرز خود را که تا اواســط ماه
فبــروری اعتبــار دارد ،تمدید کند.
حکومت اتریش گفتــه که لغو کنترول
مرزی مشــروط به پیدا کردن راه حلی
برای همه اتحادیه اروپا است.
ُولفگنگ ســوبوتکا ،وزیر داخله اتریش
به روزنامه آلمانی «دی ِولت» گفت« :تا
زمانی که اتحادیه اروپا نتواند از مرزهای
خارجی اش محافظت کند ،ما در اتریش
از اقدامات ملی استفاده می کنیم».
او افــزود به خاطر حفــظ امنیت ملی
«بسیار مهم است که بدانیم چه کسانی
وارد کشور ما می شــوند .من به هیچ
وجه حاضر نیستم در این زمینه ریسک
کنم» .توماس دیمیزیر ،وزیر داخله آلمان

جان اوبی میکل به تیانچین
پیوست

فدرال در اواخر سال  2016اعالم کرده
بود که قصد دارد پس از ماه فبروری هم
به کنترول مرزی ادامه دهد.
او به روزنامــه آلمانی «بیلد اَم زُنتاگ»
گفته بود« :در حــال حاضر نمی توانم
بگویم که چه زمانی می توان به کنترول
مرزی پایان داد».
از سر گیری معاهده شینگن تا اطالع
ثانوی غیرممکن است رفت و آمد در
میان  26کشــور عضو معاهده شینگن
که بیشــتر کشــورهای اروپایی نیز
جزو آن هستند ،اصوال آزاد است .اما
آلمان و کشورهای دیگر در پی بحران
آوارگان در خزان سال  2015به کنترول
مرزی آغــاز کردند کــه از آن زمان
پیوسته تمدید می شود( .دویچه وله)

لیکس» مواد تهیه می کردند ،شناسایی کرده
است« .ویکی لیکس» اطالعات سری را با هک
«کمیته دموکراتیک ملی» امریکا به دســت
آورده است .به گفته این سازمان استخباراتی،
این مقامات را والدیمیر پوتین رئیس جمهور
روسیه ،توســط فرد سومی مدیریت می کند.
در بیانیه مشترکی درباره تهدیدات سایبری /
انترنتی علیه ایاالت متحده ،جیمز کلپر رئیس
فعلی سازمان سیا ،میشل راجر رئیس «آژانس
امنیت ملی» و مارسل لتر ،معاون ضدجاسوسی
گفته اند که «فقط مقامات عالیرتبه روســیه»
می توانند چنین عملیاتی را دستور بدهند.
کلپر به اعضای «کمیته نیروهای مســلح»
ســنای امریکا گفــت« :روس هــا تاریخ
بلندباالیی در دخالت در انتخابات های خود
و دیگران دارند»( .دویچه وله)

جنگ جهانی دوم
تنش آفرین شد

جاپان ســفیر خود را به طور موقت از کوریای جنوبی
فراخوانده است .این اقدام به دنبال افزایش تنشها با
کوریای جنوبی ،و در ارتباط با نصب مجسمهای صورت
گرفته اســت که بردههای جنسی دوران جنگ جهانی
دوم را نمایش میدهد .فعاالن کوریایی حدود یک ماه
پیش این مجسمه را بیرون محوطه کنسولگری جاپان
در شــهر بوســان ،کوریای جنوبی نصب کردند .این
اولین بار نیست که مجســمه نمایانگر بردگان جنسی
در دروه جنگ جهانــی دوم در کوریای جنوبی نصب
میشــود .برآورد میشــود که ارتش جاپان در طول
جنگ جهانــی دوم از  ۲۰۰هزار زن ،عمدتا کوریایی ،به
عنوان برده جنسی استفاده میکرد .این بردگان جنسی
«زنان آسایشگر» نام گرفتهاند .زنانی از چین ،فیلیپین،
اندونزیا و تایوان نیــز در میان آنها بودند .پس از پایان
جنگ جهانی دوم دولت کوریای جنوبی همواره خواستار
عذرخواهی رســمی دولت جاپان و پرداخت غرامت به
قربانیان بود .اما دولت جاپان میگوید نصب این مجسمه
نقض توافق پیشین در این زمینه است( .بی بی سی)

آنچلوتی :مولر هنوز بازیکن
تاثیرگذاری در بایرن است

سرمربی ایتالیایی بایرن مونیخ میگوید توماس مولر هنوز چهرهای شاخص
در ترکیب تیمش است و به این بازیکن اعتماد دارد.
به نقل از کیکر ،در روزهای گذشــته اخباری درباره ناراحتی توماس مولر
در بایرنمونیخ زیر نظر آنچلوتی منتشر شده است .آمار پایین گلزنی این
بازیکن زیر نظر آنچلوتی باعث شده تا خیلیها تصور کنند مولر به زودی از
بایرن جدا میشود .در این بین لوتار ماتیوس ،اسطوره باشگاه بایرن مونیخ
مدعی شــد که در بایرن مونیخ تحت هدایت آنچلوتی ،جایی برای توماس
مولر وجود ندارد .توماس مولر بــه همراه تیم ملی آلمان در یورو  2016در
نیمه نهایی حذف شد .کارلو آنچلوتی سرمربی بایرنمونیخ اعتقاد دارد مولر
برای بازگشت به فرم ایده آل احتیاج به استراحت بیشتری دارد.
آنچلوتی درباره این بازیکن گفت :همیشه گفتهام که توماس مولر بازیکن
بسیار باهوشی است و همیشه بیتوجه به پست بازی ،بهترین نقاط زمین را
برای حرکت کردن ،پاس دادن ،ضربه زدن و گلزنی پیدا میکند .او بازیکن
کلیدی ماســت و هنوز هم بعد از بازیهای نیم فصل آلمان بازیکن کلیدی
ما محسوب می شود.

اتحادیه فوتبــال اروپا (یوفا) تیم منتخب
ســال  ۲۰۱۶را با رای کاربــران انترنتی

معرفی کرد .با پایان ســال  ۲۰۱۶میالدی،
یوفا همچون سالهای گذشته تیم منتخب

دســتکم  ۳۳نفر پس از وقوع شورش
در زندانی در ایالت آمازون برازیل کشته
شــدهاند .این خشونتها پنج روز پس از
کشته شدن  ۵۶نفر در جریان شورش در
زندانی در شــهر مانائوس رخ میدهد که
از آن به عنوان بدترین کشتار در زندانی
در برازیل طی دو قرن اخیر یاد میکنند.
اوزیل کاســترو ،وزیر عدلیه این ایالت
به بیبیســی گفته اســت که نبرد بین
گروههای قاچاق مــواد مخدر عامل بروز
شورش و کشتار است.

بازیکنان شاغل در این قاره را معرفی کرد
که نکته قابــل توجه حضور دروازهبان ۳۸
ساله یوونتوس و حضور  ۷بازیکن از بارسا
و رئال است.
دروازهبان :جانلوئیجی بوفون (یوونتوس)
مدافعان :ســرخیو راموس (رئال مادرید)،
لئوناردو بونوچی (یوونتوس) ،ژروم بواتنگ
(بایرن مونیخ) جرارد پیکه (بارسلونا)
هافبکها :لوکا مودریــچ (رئال مادرید)،
تونی کــروس (رئال مادریــد) و آندرس
اینیستا (بارسلونا)
مهاجمان :لیونل مســی (بارسلونا) ،آنتوان
گریزمان (اتلتیکو مادرید) و کریســتیانو
رونالدو (رئال مادرید)
در این تیم نام بزرگانی چون پوگبا ،سوارز،
نیمار و گرت بیل دیده نمیشود.

پیروزی تورنتو و سنآنتونیو در NBA

بامداد دیروز  ٨بازی در لیگ بســکتبال
 NBAانجام شــد کــه در مهمترین این
بازی ها سن آنتونیو اسپرز و تورنتو رپترز،
دو تیم رده دوم کنفرانس شرق و غرب به
پیروزی رسیدند .به نقل از ،Foxsports
در مهمترین بازی بامداد دیروز بســکتبال
آمریکا ،تورنتو رپترز توانست با نتیجه ١٠١
بر  ٩٣یوتا جاز را شکســت بدهد .در این
بازی ،کایل الری ســتاره رپترز بود و ٣١

امتیاز برای تیم اش کسب کرد .او همچنین
پنج پاس منجر به گل و  ٦ریباند انجام داد.
در بازی حســاس دیگر سن آنتونیو اسپرز
توانســت با نتیجه  ١٢٧بر  ٩٩دنور ناگتز را
از پیشرو بردارد .در این مسابقه المارکوس
الدریج ٢٨ ،امتیاز و کاهی لئونارد  ٢٤امتیاز
براس اسپرز کسب کردند تا این تیم پیروز
میدان باشد.
نتایج دیگر بازی های بامداد دیروز:

فنیکس سانز  - ١٠٢داالس موریکس ٩٥
هیوســتون راکتز  - ١١٨اوکالهاما سیتی
تاندر ١١٦
آتالنتا هاکس  - ٩٩نیواورالنز پلیکانز ٩٤
دیترویت پیستونز  - ١١٥شارلوت هورنتز
١١٤
ایندیانا پیسرز  - ١٢١بروکلین نتز ١٠٢
ورتلند تریل بلیــزرز  - ١١٨لس آنجلس
لیکرز ١٠٩

ژاوی :لیگ چین روزی بر اروپا غلبه خواهد کرد

هافبک پیشــین بارسلونا معتقد است که
روزی لیگ چین باالتر از اروپا قرار خواهد
گرفت .به نقــل از آس ،ژاوی هرناندس که
اکنون فوتبال را به صورت غیر حرفهای و در
لیگ ستارگان قطر ادامه میدهد ،وضعیت
کنونی فوتبال در نقل و انتقاالت را بررسی
کرد و درباره لیگ چین که بازیکنان شاغل
در لیگهــای اروپایی را جذب میکند نیز
به صحبت پرداخت .او در این زمینه گفت:
چین در آینده بهترین بازیکنان حاضر در
اروپا را جذب خواهد کرد .باید این موضوع
را جدی گرفت .سالهای زیادی اروپا مقصد
بهترین بازیکنان جهان بود اما اکنون چینی
ها با پیشنهادهای گرانقیمت آنها را به لیگ
خود جذب میکند .هافبک پیشین بارسلونا
درباره تفاوت لیگ  MLSو ســوپرلیگ
چین نیز اظهار کرد :سوپرلیگ چین اکنون

بازیکنان بزرگی در اختیار دارد .این لیگ
قابل مقایســه با  MLSنیست چون اغلب
بازیکنانی که در پایان دوران ورزشیشان
هستند به آمریکا میروند .کاری که چین
انجام میدهد ،متفاوت است چون بهترین
بازیکنان را در نقطه اوج فوتبالشان جذب
میکند .ژاوی در پایان گفت :دستمزدهای

اعزام شد .والری گراســیموف ،فرمانده
نیروهای مســلح روسیه گفته است« :بر
طبق تصمیم والدیمیــر پوتین ،وزارت
دفاع روســیه عملیات نظامی واحدهای
این کشور را در سوریه کاهش میدهد».
این خبر در حالی اعالم شده که شورای
امنیت ،به اتفاق آرا ،قطعنامه پیشنهادی
روسیه و ترکیه را برای برقراری آتش بس
در سوریه تصویب کرد.
این قطعنامه خواستار آتش بس فوری و
رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم
سوریه شده است( .بی بی سی)

شورش در زندان برازیل
دستکم  ۳۳کشته
به جا گذاشت

تیم منتخب سال  ۲۰۱۶یوفا معرفی شد

عصبانیت جرارد پیکه
نحوه قضاوت داور دیدار اتلتیک بیلبائو و بارســلونا ،مدافع اسپانیایی را
خشمگین کرده است .به نقل از آس ،بارسلونا پنجشنبه شب در دیدار رفت
مرحله یک هشتم نهایی کوپا دل ری ،دو بر یک مغلوب اتلتیک بیلبائو شد.
جرارد پیکه پس از این بازی جنجالی و پربرخورد گفت :پنالتی روی نیمار
آشــکار بود .خطا روی من نیز پنالتی بود اما میدانیــم چرا داور پنالتی
نگرفت .میخواهیم فوتبال بازی کنیم و نه قمار .شــرطبندی باعث چنین
قضاوتهایی میشود .شــاهد دیدار رئال مادرید و سویا بودیم( .اشاره به
قضاوت بحثبرانگیز ).امیدواریم سطح داوران بهتر شود.
مدافع بارســلونا در پایان اظهــار کرد :اتلتیک خیلی خــوب بازی کرد.
میتوانســتیم گل دیگری به ثمر برسانیم .به تســاوی نزدیک بودیم اما
این اتفاق نیفتاد .باید در نوکمــپ نتیجه را جبران کنیم و یکی از بهترین
بازیهــای خود را به نمایش بگذاریم تا صعــود کنیم .هدفمان فتح همه
عناوین در این فصل است.

فرمانده ارتش روســیه گفته اســت در
اجرای دســتور والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهوری ،برای کاســتن از حضور نظامی
این کشور در ســوریه ،خروج بخشی از
واحدهای ارتش روسیه از آن کشور آغاز
شده است.
قراراست که در اولین مرحله ناو هواپیما
بر روسیه موسوم به آدمیرال کوزنتسف،
از این کشور خارج شود.
این ناو هواپیما بر در اکتبر سال گذشته
در حمایــت از عملیــات نظامی علیه
مخالفان بشار اســد به دریای مدیترانه

مجسمه بردگان جنسی

هافبک نیجریهای چلســی از این پس با پیراهن تیانجین تدا در لیگ چین
بازی خواهد کرد .به نقل از دیلیمیل ،جان اوبی میکل پس از نیمکتنشینی
در فصل جدید لیگ برتر انگلیس تصمیم گرفت این کشور را ترک کند و در
آسیا به فوتبال خود ادامه بدهد.
هافبک پیشــین چلســی از این پس پیراهن تیانجین تدا چین را خواهد
پوشــید و در این تیم هفتهای  ۱۴۰هزار یورو دریافت خواهد کرد .پس از
اسکار ،میکل دومین بازیکن چلسی اســت که در  ۱۰روز اخیر با یک تیم
چینی قرارداد میبندد .پیش از این اسکار به شانگهای چین پیوسته بود.

از داوری

حضور نظامی روسیه در
سوریه کاهش مییابد

پیشنهادی چینیها خیلی باالست .کاری
که چین انجام میدهد ،شاید مقصد واقعی
بهترینهای جهان باشد .اگر چین لیگی با
بازیکنان و مربیان برتر تشکیل بدهد ،می
تواند مقصد دیگری برای بهترینهای جهان
باشــد و اروپا تنها این ویژگی را نداشته
باشد.

او گفت که ســر بعضــی از قربانیان از
بدنشان جدا شده است.
شــورش در زندان ‹آگریکــوال د مونته
کریســتو ‹ روز جمعه  ۶جنوری آغاز شد
اما به گفته آقای کاسترو وضعیت اکنون
تحت کنترل است.
پس از کشتار زندان ‹آنیسیو جوبیم ‹ در
مانائوس ،بروز درگیریهای خشونت آمیز
بیشتر بین گروههای جنایتکار رقیب در
زندانهای این کشور توسط کارشناسان
پیش بینی شــده بود .مقامات میگویند
که پولیس موفق به بازداشــت  ۴۰نفر از
 ۸۷زندانی شده اســت که روز یکشنبه
فرار کرده بودند .پیش از این مرگبارترین
کشتار در زندانی در برازیل در سال ۱۹۹۲
رخ داد؛ هنگامی کــه در حین مقابله با
شورش در زندان کاراندیرو در سائو پائولو
 ۱۱۱زندانی کشته شــدند .بیشتر آنها را
ماموران کشتند( .بی بی سی)

نام  ۲۰۰دوومیدانی کار
دوپینگی روس به فدراسیون
جهانی داده شد

نام  ۲۰۰دوومیدانی کار روس که در یافتههای مک الرن اسم آنها آمده است
به فدراسیون جهانی دوومیدانی داده شد.
به نقل از  ،Inside the gamesفدراسیون جهانی دوومیدانی ()IAAF
ایــن خبر را اعالم کرد و برخی از معیارهای ســختتر برای امکان حضور
ورزشکاران روس بدون ملیت اصلی خود در مسابقات داد.
بر اساس این گزارش ،افرادی که نام آنها در گزارشهای مربوط به دوپینگ
سیستماتیک روسیه آمده است ،نمیتوانند در مسابقات بینالمللی شرکت
کننــد مگر این که بتواننــد ثابت کنند نقشــی در اقدامات خالف قانون
نداشتند .بیش از هزار ورزشکار روس از  ۳۰رشته ورزشی مختلف متهم به
دست داشــتن در دوپینگ بودند IAAF .در بیانیهای اعالم کرد ۲۰۰ :اسم
دوومیدانی کاران روس به  IAAFداده شده است .انتظار میرود که حدود
 ۶۰ورزشکار روس در برنامه تست گیری فدراسیون جهانی ثبتنام کنند.
به نظر میرســد  IAAFراه را برای ورزشکاران روس هموارتر کرده است
تا بتوانند به صورت مستقل در مســابقات بینالمللی شرکت کنند .داریا
کلیشینا تنها دوومیدانی کاری بود که در ال ریو این کار را انجام داد.
فدراسیون جهانی دوومیدانی از نوامبر  ۲۰۱۵محروم شده است .برای این
که ورزشــکاران روس بتواند به صورت مستقل در مسابقات شرکت کنند
باید حداقل  ۶ماه در برنامه تســت دوپینگ  IAAFباشد .ضمنا آنها نباید
حداقل تا سه ماه هیچ خطایی در تستهای خارج از مسابقات داشته باشند.

لواندوفسکی مشکل دیگر
بایرن مونیخ با گواردیوال را
فاش کرد

مهاجم بایرن مونیخ از نحوه آمادهسازی سرمربی اسپانیایی انتقاد کرد.
به نقل از آس ،پپ گواردیوال خاطره خوشی در مونیخ بر جای نگذاشت .این
موضوع از صحبتهای بازیکنان حاضر در بایرن مونیخ و بازیکنان قدیمی
این تیم آشکار است.
آرین روبــن ،فرانک ریبری ،دانتــه ،لوتار ماتیــوس و مطبوعات آلمان،
از ســرمربی اســپانیایی انتقاد کردند .آخرین اظهار نظر مربوط روبرت
لواندوفسکی است .مهاجم پولندی بایرن در اینباره به روزنامه بیلد گفت:
اکنون بهتر بازی میکنیم .از لحاظ فیزیکی و تاکتیکی در شــرایط بهتری
قرار داریم .در دو سال اخیر همیشه در پایان فصل از لحاظ فیزیکی مشکل
داشتیم و بازیکنان با آسیبدیدگی های زیادی روبهرو می شدند.
گواردیوال در آلمان ،در آخرین فصل حضورش به خاطر ناتوانی در رسیدن
به فینال لیگ قهرمانان اروپا مورد انتقاد قرار گرفت و بایرن سه فصل پیاپی
برابر تیمهای رئال مادرید ،بارسلونا و اتلتیکومادرید در نیمهنهایی شکست
خورد .لواندوفســکی درباره آمادهسازی تیم در این فصل اظهار کرد :روند
کاری تیم در جریان خوبی قرار دارد .خیلی از بازیکنان به علت حضور در
یورو  ۲۰۱۶نتوانستند به خوبی خود را از لحاظ جسمانی آماده کنند .پس از
پیوستن به تیم ،به سرعت بازیها آغاز شد .میدانستم به علت مدتزمان
محدود در آمادهسازی با ضعفهایی روبهرو خواهیم شد .اکنون سخت در
حال تمرین هستیم.

