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صدها تانک و واسطه نظامی امریکا به بیش از  ۸هزار نفر دیگر در
ترکیه از کار برکنار شدند
اروپا وارد شدند

فعالیت دادگاه ویژه
نظامی پاکستان پایان
مییابد

دادگاههای ویژه نظامی برای رســیدگی بــه پروندههای
تروریسم در پاکستان به کار خود پایان خواهند داد.
این دادگاهها به دنبال کشــتن بیش از  ۱۳۰دانشآموز در
مکتب متعلق به ارتش پاکستان در سال  ۲۰۱۴شکل گرفتند.
این دادگاهها بیش از  ۱۶۰نفر را به مرگ محکوم کردهاند اما
تا کنون دوازده نفر اعدام شــدهاند که کمتر از تعداد موارد
اعدام شده توسط دادگاههای غیرنظامی است.
چهار نفر از افراد اعدام شــده در حملــه به مکتب ارتش
پاکستان دخالت داشــتند .گزارش شده که نزدیک به ۹۰
نفر افراد محکوم شــده در این دادگاهها از اعضای طالبان
پاکستان هستند .مقامهای پاکستان میگویند دادگاههای
نظامی به روند اجرای عدالــت کمک کردهاند اما گروههای
حقوق بشــری از پنهانکاری روند فعالیــت این دادگاهها
انتقاد کرده و مدعی هســتند که ایــن دادگاهها به زور از
متهمان اعتراف میگیرند .منتقدان همچنین میگویند که
دادگاههای نظامی بــه طرز قابل توجهی قدرت و اختیارات
ارتش پاکستان را افزایش دادهاند( .بی بی سی)

ترامپ :هرچه برای دیوار
خرج شود مکزیک بعدا
پولش را میدهد

دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری منتخــب آمریکا بار دیگر
از ساخت «دیوار بزرگ» بر ســر راه مهاجران غیرقانونی
مکزیکی سخن گفت .آقای ترامپ ،روز جمعه ۶ ،جنوری و
در حالی که حدود دو هفته بــه آغاز به کارش باقی مانده،
در توییترش نوشــت« :رسانههای ریاکار گزارش نمیدهند
که هر پولی که برای ساخت دیوار بزرگ مصرف شود ،بعدا ً
توسط مکزیک پرداخت خواهد شد».
توییت روز جمعه آقای ترامپ ،پاسخ به انتقاد برخی رسانهها
است که او و تیمش را به مصرف پول مالیات دهندگان برای
ســاخت دیوار مرزی متهم کرده بودند .این انتقادها پس از
آن مطرح شد که شــماری از اعضای جمهوریخواه کنگره
و یکی از مشاوران ارشــد آقای ترامپ ،خواهان اختصاص
بودجه چند میلیارد دالری برای ساخت دیوار مرزی شدند.
بعضی از رسانهها ،تالش جمهوریخواهان برای تامین بودجه
ســاخت دیوار مرزی از محل درآمدهای داخلی را ،نوعی
چرخش در سیاستهای اعالم شده آقای ترامپ خواندهاند
که گفته بود مکزیک هزینه ساخت دیوار را خواهد داد.
آمریکا بیش از  ۳۲۰۰کیلومتر مرز مشترک با مکزیک دارد و
برآورد شده که ساخت چنین دیواری  ۱۴میلیارد دالر هزینه
داشته باشد( .بی بی سی)

صدها تانک ،تــوپ و دیگر تجهیزات نظامی
امریکا به آلمان وارد شــدند .این نقل و انتقال
بخشــی از ماموریت ناتو به خاطر نگرانی از
تجاوز احتمالی روسیه است .این تانک ها طی
چند هفته آینده به شرق اروپا منتقل خواهند
شد .کشــتی های حامل تانک ها و نفربرهای

نظامی روز جمعه در بندر شمالی «ب ِرمرهافن»
آلمان لنگر انداختند .به این ترتیب اســتقرار
ســومین بریگاد نظامی امریکا در اروپا آغاز
شد .صدها تانک و موتر نظامی از طریق ریل و
جاده از آلمان به کشورهای شرق اروپا منتقل
خواهند شد.

سازمانهای اطالعاتی آمریکا:

هک انتخاباتی آمریکا به
دستور پوتین صورت گرفت

ســازمانهای اطالعاتی آمریکا در پی
بررسیهای خود به این نتیجه رسیدهاند
که هــک انتخاباتی در آمریــکا برای
تضعیــف هیالری کلینتــون و کمک به
پیروزی دونالد ترامپ دستوری بوده که
از سوی رئیسجمهور روسیه صادر شد.
سازمانهای اطالعاتی آمریکا روز جمعه
گزارش بررســیهای خــود در ارتباط
با حملهی ســایبری و هــک انتخاباتی
در آمریکا را منتشــر کردنــد .باراک
اوباما ،رئیسجمهــور آمریکا که دوران
ریاســتجمهوریاش رو به پایان است،
ســازمانهای اطالعاتــی را موظف به

آرسنال با کاسورال و مرتساکر
تمدید میکند

ســرمربی آرسنال خبر داد تیمش به زودی با دو بازیکن خود تمدید خواهد
کرد.
به نقل از دیلی تلگراف ،آرسنال که در چند هفت ه اخیر نتایج خوبی را کسب
نکرده است ،باید روز شنبه در جام حذفی به میدان برود.
آرســن ونگر خبری خوش برای هواداران تیمش قبل از بازی با پرستون در
جام حذفی داشت و گفت :صحبتهایمان با کاسورال و مرتساکر با موفقیت
پیش رفــت و به زودی قرارداد این دو بازیکن تمدید خواهد شــد .تمدید
قرارداد با این دو جزو اولویت های باشــگاه بود که خوشبختانه به آن دست
ل و انتقاالت ،بازیکن جدیدی هم به
یافتیم .البته ممکن اســت در پنجره نق 
خدمت بگیریم اما از آن دســت مربیها نیستم که به شایعات و گمانهزنیها
عالقهای داشته باشم .به همین خاطر تا بازیکنی را قطعا به خدمت نگیریم،
از او صحبتی نخواهم کرد.
ونگر درباره دیدار با پرستون در جام حذفی هماضافه کرد :قبال دو سال جام
حذفی را کســب کردیم و از این بابت شرایط خیلی خوبی داشتیم .همیشه
با احتــرام و اهمیت از جام حذفی صحبت کردیم .امســال هم تا جایی که
بتوانیم میخواهیم در جام حذفی باال برویم .بعد از چند بازی فشــرده در
لیگ برتر ،می خواهم در بازی با پرستون چند تغییری در تیمم داشته باشم.
خوشبختانه  ۲۶بازیکن آماده دارم که همه شانس بازی دارند.

بررسی این رویداد کرده بود.
این ســازمانها در پی تحقیقات خود
نتیجهگیــری کردهاند کــه «والدیمیر
پوتیــن ،رئیسجمهور روســیه برای
تأثیرگــذاری بــر رونــد انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا در نوامبر سال
 ۲۰۱۶دستور انجام کمپینی سایبری را
داده بوده است».
این گزارش طبــق اطالعات و دادههای
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا)،
ســازمان امنیت ملــی (ان اس ای) و
پولیس فدرال آمریکا (اف بی ای) تهیه
شده است( .دویچه وله)

طی دو هفته آینده ،چهار هزار ســرباز نیز در
پولند با این تجهیزات نظامی یک جا می شوند
و پس از آن بین هفت متحد ناتو در شرق اروپا،
از اســتونیا گرفته تا بلغاریا تقسیم خواهند
گردید .یک واحد فرماندهی برای سازماندهی
لوجستیکی در آلمان مستقر خواهد گردید.
استقرار این تجهیزات بخشی از «عملیات قاطع
اتالنتیک» است؛ برنامه ای که ایاالت متحده
در ماه اکتوبر در برابر نگرانی کشورهای التویا،
لتوانیا ،پولند و دیگر کشــورها پس از الحاق
کریمیا به روسیه در سال  ،۲۰۱۴پیشکش کرد.
جنرال تیموتی مک گوری ،در پاسخ به پرسش
خبرنگاران که پرسیدند ،آیا این اقدام پیامی
به روســیه می فرســتد ،گفت« :بهترین راه
برای حفظ آرامش و صلــح از طریق آمادگی
داشتن میسر می شــود» .او افزود« :این فقط
نشــاندهنده قدرت و همگرایــی متحدان و
همچنان نشاندهنده تعهد ایاالت متحده برای
حفظ صلح در این قاره می باشد»( .دویچه وله)

در تازه ترین مورد از تصفیهها درترکیه،
بیش از  ۸هزار نفر دیگر در این کشور از
کار برکنار شدهاند.
این افراد از نیروهــای پولیس ،کارکنان
بخش قضایی ،بهداشــتی ودانشگاهیان
هستند.
بیش از یکصد و بیســت هزار نفر اززمان
وقوع کودتای نافرجام در جوالی ســال
گذشته ( )۲۰۱۶در این کشور از کار برکنار
و یا به حالت تعلیق در آمدهاند.
دهها موسسه هم از زمان برقراری وضعیت
فوق العاده در کشور بسته شدهاند.
وضعیت فوق العاده کــه در پی کودتای
نافرجام سال گذشــته در ترکیه برقرار

کهنهسرباز آمریکایی،
عامل تیراندازی

کشته شدن دستکم  ۴۰نفر در
میدان هوایی فلوریدا
انفجار اعزاز ،نزدیک مرز ترکیه

عامل حملهی مســلحانه و تیراندازی در میدان هوایی
فورت الدردیل در فلوریدا یک کهنهســرباز آمریکایی
بوده اســت .در جریان این تیراندازی دســت کم پنج
نفر کشته شدند .گفت ه میشــود که فرد ضارب دچار
مشکالت روانی بوده است.
در جریان تیراندازی و حمله مسلحانهای که روز جمعه
در میدان هوایی فورت الدردیــل در ایالت فلوریدای
ت کم پنج نفر جان خود را از دست
آمریکا روی داد ،دس 
داده و هشت تن دیگر نیز زخمی شدند.
عامل این حملهی مسلحانه که کهنهسربازی آمریکایی
است ،خود را تسلیم مأموران کرد .طبق اعالم مقامات
آمریکا او پیشتر به عنوان عضو ارتش آمریکا در عراق
مستقر بوده است.
آنگونه که یکــی از مقامات وزارت دفــاع آمریکا به
خبرگزاری فرانسه گفته اســت ،فرد ضارب همچنین
پیشتر عضو گارد ملی پورتوریکو و ایالت آالسکا بوده
است .پورتوریکو تحت حاکیمت سیاسی ایاالت متحده
قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه نام عامل تیراندازی در
میدان هوایی فلوریدا استبان سانتیاگو است .او در طی
ماه اپریل  ۲۰۱۰تا فبروری  ۲۰۱۱در عراق مستقر بوده و
در ماه اگست ســال  ۲۰۱۶میالدی نیز ارتش آمریکا را
ترک کرده است( .دویچه وله)

بر اســاس گزارشها دستکم  ۴۰نفر در
یک انفجار عظیم در شهر اعزاز ،در شمال
والیت حلب در سوریه ،و هفت کیلومتری
مرز ترکیه کشته شدهاند.
گزارش شــده که یک موتر حامل سوخت
عامل این انفجار مهیب بوده است.
مرکز ‹دیدبان حقوق بشر سوریه ‹ مستقر
در بریتانیا شمار کشــتهها را «دستکم
 ۴۳نفر» گزارش کرده اســت .دهها نفر
دیگر زخمی شدهاند .شهر اعزاز در شمال
سوریه ،در کنترل شورشیان مخالف دولت
است و از نقاط حساس در مسیر رساندن

زیدان به رکورد انریکه رسید

ســرمربی رئال مادرید با شکست گرانادا
رکورد  ۳۹بازی پیاپی بدون باخت را به ثبت
رساند.
به نقل از آس ،رئال مادرید عصر شــنبه در
سانتیاگو برنابئو به راحتی گرانادا را با پنج
گل شکست داد .این پیروزی سفیدپوشان
را  ۴۰امتیازی کرد و عالوه بر این زینالدین
زیدان بــه رکورد لوییس انریکه رســید.
بارســلونا با هدایت انریکه رکورد  ۳۹بازی
بدون شکســت را در فصل گذشته به ثبت

رســانده بود و تا دیروز بهترین رکورد در
اسپانیا به ســرمربی آبیاناریها اختصاص
داشت اما اکنون سرمربی فرانسوی میتواند
با یک پیروزی دیگر آن را به نام خود ثبت
کند.
زیدان با بهترین رکــورد اروپا نیز فاصله
زیــادی ندارد .یوونتــوس در فصل  ۲۰۱۱و
 ۲۰۱۲در  ۴۳بازی پیاپی شکســتی نخورد.
سرمربی مادرید پیش از این باید رکوردهای
ناتینگهام با  ۴۰و میــان با  ۴۲بازی بدون

شکست را بشکند.
رئال زیدان دیروز بیست و هشتمین بازی
بدون شکســت خود در اللیگا را پشت سر
گذاشت .او دو رکورد در این زمینه پیش رو
دارد .بهترین رکورد در مادرید به  ۳۱بازی
بدون شکســت در فصل های  ۹۶-۱۹۹۵و
 ۹۷-۱۹۹۶به ثبت رســید اما در اللیگا این
رکورد به رئال سوسیداد اختصاص دارد .این
تیم در میان سال های  ۱۹۷۸تا  ۸۰در ۳۸
بازی مغلوب هیچ تیمی نشد.

المپیک ریو بودند

آمارها نشان داده اســت که  552.3میلیون نفر مسابقات تنیس روی میز
بازیهای المپیک ریو  2016را تماشا کردهاند.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesموسسه تحقیقاتی  IVisکه از
سوی انجمن فدراسیونهای المپیکی جهانی ( )ASOIFمامور شده است،
این آمارها را منتشر کرده است.
تماشاگرانی که در این آمار به حساب آمدهاند حداقل پنجدقیقه به صورت
مداوم بازیها را تماشا کرده باشد .آمارها نشان داده است که در کشورهای
آسیایی ،تنیس روی میز تماشاگران زیادی داشته است.
چین بیشترین تماشاگر را با  372میلیون نفر داشته است .تیم تنیس روی
میز چین در مسابقات المپیک ریو توانست مدال طال کسب کند .این تیم در
سه المپیک پیاپی ،طال به دست آورده است .تماشاگران جاپانی نیز دومین
جمعیت تماشاگران مسابقات تنیس روی میز را با  27.8میلیون نفر داشتند.
به صورت کلی  433میلیون نفر از آسیا این بازیها را تماشا کردهاند.
از آمریکا  27.8میلیون نفر و از برازیل تنها  23هزار نفر شاهد این مسابقات
بودند.
تماشاگران اروپایی این بازیها  67میلیون نفر بودهاند.
با وجود این که کوآدری آرونــا ،اهل نایجریا اولین بازیکن آفریقایی بود که
توانست به مسابقات یک چهارم نهایی تنیس روی میز ریو را پیدا کند ،تنها
 100هزار نفر از آفریقا مســابقات تنیس روی میز را تماشا کردند .به صورت
کلی مســابقات تنیس روی میز ریو  471ســاعت بود که  13.5درصد افراد
میزان قابل توجهی از این زمان را شاهد بودند.

تدارکات به شورشیان محسوب میشود.
خبرگزاریها گــزارش دادهاند که انفجار
در یکی از مراکز خرید شلوغ شهر اتفاق
افتاده و بیشــتر کشتهشدگان غیرنظامی
هســتند .مردم محلی گروه موســوم به
دولت اسالمی یا داعش را عامل این حمله
میدانند چرا که آنان در تالش برای تصرف
این شهر بودهاند.
گروه ‹مرکز رســانهای حلب ‹ ،نزدیک به
مخالفان دولت ســوریه ،گزارش داده که
یک موتر بمبگذاری شــده عامل انفجار
بوده است( .بی بی سی)

هواداران منچستریونایتد هم

خواهان حضور گریزمان شدند

طرفداران منچستریونایتد خواهان امضای قرارداد با مهاجم اتلتیکومادرید
هستند.
به نقل از سایت گل ،منچستریونایتد خواهان جذب آنتوان گریزمان است.
این باشــگاه انگلیســی قصد دارد تابســتان آینده با مهاجم فرانسوی
اتلتیکومادرید قرارداد امضا کند .روز جمعه روزنامه سان انگلیس در اینباره
نوشــت :یونایتد میخواهد به گریزمان پیشنهادی با دستمزد هفتگی ۲۵۰
هزار یورو (مشابه پل پوگبا) بدهد .هواداران یونایتد به این موضوع واکنش و
عالقمندیشان را به جذب مهاجم فرانسوی نشان دادند.
آندر اررا از طریق توییترش به سوال هوادران پاسخ داد و عالقمندی یونایتد
به جذب این بازیکن را تایید کرد .هافبک یونایتد درباره گریزمان نوشــت:
او یکی از بازیکنان برتر جهان است که هوش و آینده فوقالعادهای دارد.

بازگشت ستاره بایرن به
شرایط بازی

 500میلیون نفر شاهد

مسابقات تنیس روی میز

شد ،در اکتبر سال گذشته به مدت سه ماه
دیگر تمدید شد.
وضعیت فوق العاده به مقامات ترکیه اجازه
میدهد تا افراد مظنون به دســت داشتن
در کودتا را از کار برکنار کنند.
شــب  ۱۵جوالی ســال جاری میالدی
واحدهایی از نظامیان ترکیه تالش کردند
با حمله به ساختمانهای کلیدی و کنترل
خیابانهای اصلی استانبول و آنکارا دولت
حزب حاکم عدالت و توســعه را ســاقط
کننــد .کودتاگران از تانــک ،هواپیمای
جنگنده و هلیکوپتر استفاده کردند و در
جریان درگیریها حدود  ۲۷۰نفر کشــته
شدند( .بی بی سی)

صعود آسان منچستریونایتد به دور چهارم
جام حذفی در روز تاریخسازی رونی

ســرمربی رئال مادرید با شکست گرانادا
رکورد  ۳۹بازی پیاپی بدون باخت را به ثبت
رساند.
به نقل از آس ،رئال مادرید عصر شــنبه در
سانتیاگو برنابئو به راحتی گرانادا را با پنج
گل شکست داد .این پیروزی سفیدپوشان
را  ۴۰امتیازی کرد و عالوه بر این زینالدین
زیدان بــه رکورد لوییس انریکه رســید.
بارســلونا با هدایت انریکه رکورد  ۳۹بازی
بدون شکســت را در فصل گذشته به ثبت

رســانده بود و تا دیروز بهترین رکورد در
اسپانیا به ســرمربی آبیاناریها اختصاص
داشت اما اکنون سرمربی فرانسوی میتواند
با یک پیروزی دیگر آن را به نام خود ثبت
کند.
زیدان با بهترین رکــورد اروپا نیز فاصله
زیــادی ندارد .یوونتــوس در فصل  ۲۰۱۱و
 ۲۰۱۲در  ۴۳بازی پیاپی شکســتی نخورد.
سرمربی مادرید پیش از این باید رکوردهای
ناتینگهام با  ۴۰و میــان با  ۴۲بازی بدون

شکست را بشکند.
رئال زیدان دیروز بیست و هشتمین بازی
بدون شکســت خود در اللیگا را پشت سر
گذاشت .او دو رکورد در این زمینه پیش رو
دارد .بهترین رکورد در مادرید به  ۳۱بازی
بدون شکســت در فصل های  ۹۶-۱۹۹۵و
 ۹۷-۱۹۹۶به ثبت رســید اما در اللیگا این
رکورد به رئال سوسیداد اختصاص دارد .این
تیم در میان سال های  ۱۹۷۸تا  ۸۰در ۳۸
بازی مغلوب هیچ تیمی نشد.

 75هزار دالر پاداش برای دو کشتیگیر
ســرمربی رئال مادرید با شکست گرانادا
رکورد  ۳۹بازی پیاپی بدون باخت را به ثبت
رســاند .به نقل از آس ،رئــال مادرید عصر
شنبه در ســانتیاگو برنابئو به راحتی گرانادا
را با پنــج گل شکســت داد .این پیروزی
سفیدپوشــان را  ۴۰امتیازی کرد و عالوه بر
این زینالدین زیدان به رکورد لوییس انریکه
رسید .بارسلونا با هدایت انریکه رکورد ۳۹
بازی بدون شکســت را در فصل گذشته به

آمریکایی

ثبت رســانده بود و تا دیروز بهترین رکورد
در اسپانیا به سرمربی آبیاناریها اختصاص
داشت اما اکنون سرمربی فرانسوی میتواند
با یک پیــروزی دیگر آن را به نام خود ثبت
کند .زیدان با بهترین رکورد اروپا نیز فاصله
زیادی ندارد .یوونتوس در فصل  ۲۰۱۱و ۲۰۱۲
در  ۴۳بازی پیاپی شکستی نخورد .سرمربی
مادرید پیش از این باید رکوردهای ناتینگهام
با  ۴۰و میالن با  ۴۲بازی بدون شکســت را

بشکند .رئال زیدان دیروز بیست و هشتمین
بازی بدون شکست خود در اللیگا را پشت
سر گذاشت .او دو رکورد در این زمینه پیش
رو دارد .بهترین رکورد در مادرید به  ۳۱بازی
بدون شکســت در فصل های  ۹۶-۱۹۹۵و
 ۹۷-۱۹۹۶به ثبت رســید اما در اللیگا این
رکورد به رئال سوسیداد اختصاص دارد .این
تیم در میان ســال های  ۱۹۷۸تا  ۸۰در ۳۸
بازی مغلوب هیچ تیمی نشد.

ستاره فرانسوی بایرن مونیخ به شرایط بازی رسیده و می تواند برای تیمش
در دیدارهای بعدی به میدان رود.
به نقل از  ،DPAکینگســلی کومان ،ستاره فرانســوی بایرن مونیخ که با
گواردیوال به بازیکنی بزرگ تبدیل شد در فصل جاری عملکرد خوبی از خود
نشان نداده است .او دو ماه پیش در تمرین تیمملی فوتبال فرانسه آسیب
دید و تا االن نتوانســته به میدان رود .کومان به شرایط بازی رسیده است.
ستاره فرانسوی بایرن مونیخ گفت :حس بسیار خوبی داریم .خوشبختانه به
شــرایط بازی رسیده ام و می توانم بایرن را همراهی کنم .در فصل جاری بد
شانس بوده ام .وقتی به شرایط بازی رسیدم دوباره مصدوم شدم و امیدوارم
که این بار دیگر مصدون نشوم .االن دوباره میتوانم بخندم و به میدان روم.
از کومان به عنوان جانشــین فرانک ریبری در بایرن مونیخ یاد می شود.
او یکی دیگر از اســتعدادهای ناب فوتبال فرانسه است که اگر آسیب نبیند
میتواند به بازیکنی بزرگ تبدیل شود.

ابراز ناراحتی ماری و

جوکوویچ از تبانی قهرمان
مسابقات تنیس استرالیا

بعد از مشخص شدن تبانی اولیور اندرســون ،قهرمان مسابقات نوجوانان
تنیس اپن اســترالیا ،اندی ماری و نواک جوکوویــچ ناراحتی خود را اعالم
کردند .به نقل از  ،Inside the gamesپولیس ورزش ایالت ویکتوریا در
استرالیا ،تنیسباز  ۱۸ساله اهل بریزبین را جریمه کرد .او متهم به تبانی شده
است .اندی ماری ،تنیس باز شــماره یک جهان اعالم کرد از این خبر آگاه
شده و درخواست کرده است با عوامل این فساد در تنیس به شدت برخورد
شــود .ماری در این باره به  AFPگفت :هر زمــان که چنین اتفاقی بیفتد،
بســیار ناراحت کننده اســت .اگر افرادی که در این فساد دست داشتند،
دستگیر شوند بسیار خوب و مثبت است .اگر همین اتفاقاتی بیفتد و کسی
کاری انجام ندهد ،برای آینده ورزش بسیار بد است .بنابراین باید افرادی که
در این فساد دست دارند به شدت جریمه شوند.
ل حاضر تنیس باز شماره دوی جهان
نواک جوکوویچ صربســتانی که در حا 
اســت نیز از این اتفاق ابراز ناراحتی کرد .او در اینباره گفت :شنیدن این
خبرها بسیار ناراحت کننده اســت .به خصوص اینکه این تنیس باز ،جوان
ل زیادی
است و در مسابقات گرند اسلم نوجوانان برنده شده است .او پتانسی 
دارد .نمیدانم چرا این کار را انجام داده است .همه اشتباه میکنند .اندرسون
یک مسابقه را با گرفتن  ۵۰هزار دالر واگذار کرده است.

