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عربستان  47نفر از جمله یک رهبر
شیعه را اعدام کرد

عربستان ســعودی گفته است که  47تن را به
دلیل اتهامات تروریستی اعدام کرده است .در
میان اعدام شــدگان ،نمر النمر ،یک روحانی
برجسته شیعه و منتقد حکومت نیز شامل می
باشد.
وزارت داخله عربستان سعودی خبر داده است

که این کشــور  47تن را روز شنبه اعدام کرده
است که بســیاری از آنان به اتهاماتی مرتبط با
تروریسم محکوم شده بودند .این وزارت گفته
است بیشتر کســانی که سرزده شدند ،در یک
رشته حمالت القاعده که بین سال های  2003تا
 2006رخ دادند ،دخیل بودند.

تاسیس سه واحد نظامی
جدید در ارتش چین

چین به عنوان بخشــی از برنامهای گســترده برای
مدرنسازی و افزایش بازده ارتش این کشور سه واحد
نظامی جدید راهاندازی کرده است .این واحدهای تازه
شامل یک ستاد فرماندهی کل برای نیروهای زمینی،
یک واحد حمایت استراتژیک و یک ستاد فرماندهی
موشکی اســت که زرادخانه هستهای چین را کنترل
میکند .شــی جینپینگ ،رئیــس جمهور چین ،در
مراسم افتتاح این واحدها اعالم کرد که تغییرات تازه،
رویای چین برای داشــتن ارتشی قدرتمند را محقق
خواهد کــرد .چین قصد دارد به عنوان بخش دیگری
از این اصالحات شــمار نیروهای «ارتش آزادیبخش
خلق» خود را با کاهشی  ۳۰۰هزار نفری به دو میلیون
نفر برساند و در عوض تجهیزات نظامی و فنی ارتش را
به روز کند .خبر تغییرات تازه در حالی اعالم میشود
که وزارت دفاع چین روز پنجشنبه  ۳۱دسامبر اعالم
کرد که در حال ســاخت دومین ناو هواپیمابر خود با
تکنولوژی کامال داخلی است .چین همزمان با افزایش
تنشهای آبی با همســایگان خود در دریای جنوبی
و شــرقی چین تالش میکند نیروی دریایی خود را
تقویت کند( .بی بی سی)

الشباب ویدیویی درباره
سخنان جنجالی دونالد
ترامپ منتشر کرد

گروه اسالمگرای الشباب در سومالیا ویدیویی درباره
دونالد ترامپ ،از داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری
آمریکا منتشر کرده اســت .در این ویدیو به سخنان
اخیر آقای ترامپ اشاره شــده که در آن خواسته تا
از ورود مســلمانان به خاک آمریکا جلوگیری شود.
الشــباب که از گروههای مرتبط با القاعده است ،در
این ویدیو از آمریکایی های آفریقایی تبار خواســته
است با گرویدن به اســام در «جهاد» شرکت کنند.
در این ویدیو همچنین به نژاد پرســتی ،خشــونت
پولیس و افکار ضد اســامی در آمریکا اشاره شده
است .تیم تبلیغاتی دونالد ترامپ تاکنون واکنشی به
این ویدیو نداشته است .در سالهای اخیر شماری از
آمریکایی های سومالیایی تبار در ایالت مینهسوتا به
گروه الشباب پیوسته اند .دونالد ترامپ در واکنش به
کشتار  ۱۴نفر در کالیفرنیا به دست یک زوج مسلمان،
خواهان توقف کامل ورود تمام مســلمانان به آمریکا
شــد .این حرف او واکنشهای منفی گستردهای در
داخل و خارج آمریکا داشت( .بی بی سی)

در میان اعدام شــدگان،نمر النمر یک روحانی
برجسته شیعه نیز شامل اســت .این روحانی
 55ساله منتقد تبعیض خاندان حاکم آل سعود
نسبت به شیعیان عربستان سعودی بود.
عربستان صدها شیعه را پس از اعتراضات سال
های  2011و  2013دســتگیر کرد .اقلیت شیعه
عربســتان حدود  15درصد نفوس این کشور را
تشکیل می دهد.
نمر در ســال  2012به اتهام «ترویج تفرقه» در
جریان اعتراضات دستگیر شــد .هرچند نمر
مبارزه بدون خشــونت را پیش گرفته بود ،اما
خاندان آل سعود را تهدید می کرد در صورتی
که سیاســتش را در قبال شیعیان تغییر ندهد،
کشور را به سوی تجزیه می کشاند.
شــماری از شــیعیان به خاطر نقششــان در
اعتراضات به اعــدام محکوم شــده اند .این
اعتراضات چندین کشــته از جمع معترضین و
پولیس بر جای گذاشتند( .دویچه وله)

حمله مردان مسلح بر پایگاه
هوایی هند نزدیک مرز پاکستان

یک گروه کوچک مردان به شدت مسلح بر
پایگاه هوایی «پتانکوت» در منطقه پنجاب
این کشــور ،نزدیک مرز پاکســتان آتش
گشــودند .یک مقام امنیتی گفته است که
این جنگجویان اســامگرا یونیفورم اردو
پوشــیده بودند .منابعــی در وزارت دفاع
هند گفته اند کــه حداقل دو مهاجم و یک
محافظ پایگاه هوایی «پتانکوت» بامداد روز
شــنبه در حمله مردان مسلح کشته شده
اند .مقامات در جســتجوی دیگر مهاجمان
در منطقه هســتند .گزارش شده است که
چهار مهاجم در این حمله کشته شدند اما
«اچ .اس .دیلون» یک مقام ارشد پولیس به
خبرگزاری فرانسه گفته است« :دو مهاجم
در تبادله اولیه آتش کشته شدند اما کشته

های دیگر احتمالی را تایید نمی توانیم» .به
گفته دیلون« ،پنج تا شش پرسونل امنیتی
نیز در این حمله زخمی شدند که به شفاخانه
منتقل گردیدند» .مهاجمان نتوانستند به
این پایــگاه هوایی که در آن هلیکوپترهای
جنگی و جــت های جنگنده هند نگهداری
می شــوند ،نفوذ کنند .در همین حال ،یک
مقام امنیتی دیگر بــدون ذکر نامش گفته
اســت که «نیروهای امنیتی توانستند از
ایجاد خســارت بزرگ در پایگاه جلوگیری
کنند» .این مقام که در صحنه حضور داشته،
گفته است« :آنها به شــدت مسلح بودند
و هدفشان ایجاد خســارت حداکثری به
تجهیزات پایگاه بود اما ما در پیشگیری از
آن تاکنون موفق بوده ایم»( .دویچه وله)

اوباما :برای کنترل خشونت با
اسلحه ،یک جانبه اقدام میکنم

باراک اوبامــا ،رئیسجمهــوری آمریکا،
میگوید دیگر منتظر اقــدام کنگره برای
مقابله با خشونت مســلحانه نمیماند و در
سال جدید میالدی با استفاده از اختیارات
ریاســتجمهوری به طور یکجانبه اقدام
میکند .آقای اوباما ،روز جمعه (اول جنوری)
در نخســتین گزارش هفتگی خود در سال
 ،۲۰۱۶خطاب به مردم کشــورش گفت بنا
دارد به زودی با لرتا لینچ ،سارنوال کل کشور
دیدار کنــد و با او در مورد اختیارات قانونی
رئیسجمهــوری برای مداخلــه در قوانین
مالکیت اسلحه مشورت کند.
«سه سال پیش یک طرح معقول که حمایت

فراحزبی داشت پیشــنهاد شد که بررسی
پیشینه همه خریداران اســلحه را الزامی
میکرد .در نظر داشــته باشــید که حدود
 ۹۰درصــد مردم آمریکا از این پیشــنهاد
حمایت میکردند .حتی اکثریت خانوارهای
عضو انجمن ملی اســلحه هم از آن حمایت
میکردند .ولی البی اسلحه علیه آن بسیج
شــد و ســنا به آن رای نداد .از آن زمان
دهها هزار نفر از هموطنان آمریکایی ما در
خشونت مسلحانه ،کشته شدهاند .دهها هزار
نفر .بله ،میدانیمکــه نمیتوانیم جلوی هر
اقدام خشنی را بگیریم ولی اگر تالش کرده
بودیم دستکم جلوی یکی از این اقدامات
را بگیریم چه؟ چه میشد اگر کنگره کاری
کرده بــود ،هر کاری ،تــا بچههایمان را از
خشونت مسلحانه حفظ کنیم؟»
تحلیلگران معتقدند ســخنان آقای اوباما
به زودی با واکنش تنــد جمهوریخواهان
و انجمن اســلحه آمریکا (ان.آر.ای) روبرو
خواهد شد( .بی بی سی)

نیمار بهترین برازیلی سال
 2015شد

مهاجم تیم بارسلونا برای دومین بار پیاپی به عنوان بهترین
برازیلی سال انتخاب شد و جایزه سامبای طالیی را به خود
اختصاص داد.
به نقل از گلوبو ،نیمار مهاجم برازیلی بارســلونا در ســال
 2015عملکرد خوبی داشت و همراه این تیم به قهرمانی در
لیگ قهرمانان اروپا ،لیگا و کوپا دل ری دست یافت تا سال
خوبی داشته باشد .گلهای این بازیکن برازیلی و همکاری
با لوئیس ســوارس باعث شد تا بارسلونا مشکلی را در نبود
مسی حس نکند.
نیمار برازیلی برای دومین بار جایزه ســامبای طالیی را به
خود اختصاص داد .این جایزه هر ســاله به بهترین بازیکن
برازیلی میرسد که در فوتبال اروپا فعالیت کرده است.
او همچنین در کنار کریســتیانو رونالدو و لیونل مسی به
عنوان یکی از سه نامزد نهایی توپ طالی  2015مطرح شده
است.
بعد از نیمار ،داگالس کاستا از بایرن مونیخ در رده دوم قرار
گرفت و فیلیپه ملو که در این سال در دو تیم گاالتاسرای و
اینتر عضویت داشت در رده سوم قرار گرفت.

بازگشت کاپیتان لیورپول،
این بار به عنوان مربی

استیون جرارد ،کاپیتان پیشین لیورپول قصد دارد پس از
پایان دوران بازیاش برای مربیگری به این باشگاه بازگردد.
این بازیکن  ۳۵ساله که با لباس لیورپول ده بار قهرمان شد،
پایان فصل گذشته این تیم را ترک کرد و راهی لسآنجلس
گلکسی در آمریکا شد.
جرارد به روزنامه تلگراف گفت« :صد در صد مطمئن نیستم
اما احتماال امســال آخرین سالی اســت که بازی میکنم.
با کلوپ صحبت کردم و باشــگاه به مــن اطالع داد که به
بازگشتم عالقهمند است».
جرارد که  ۷۱۰بار بــرای لیورپول به میدان رفت ۱۱۴ ،بازی
ملی را نیز در کارنامه دارد .او گفت« :من همیشــه نسبت
به لیورپول و فدراسیون فوتبال انگلستان تعصب داشتهام،
وقتی هم که برگــردم در کنار کارشناســی فوتبال برای
تلویزیون سعی میکنم در باشگاه بچرخم ،تمرینات مربیان
را نگاه کنم و تجربه کسب کنم .قاعدتا از نوامبر یا دسامبر
 ۲۰۱۶آماده کار هســتم و تمام کسانی که در دنیای فوتبال
هستند ،مطلع خواهند شــد و  ۷۵درصد احتمال دارد که
وارد دنیای مربیگری شوم».
کاپیتان پیشــین تیــم ملی انگلســتان همچنین گفت،
متاسف اســت که حضور در دورههای مربیگری را زودتر
شروع نکرده اســت« :ای کاش از  ۲۱-۲۲سالگی دورههای
مربیگری را شــروع میکردم و از تمــام زمانهایی که به
عنــوان بازیکن تیم ملی در هتلها تلــف میکردم و پای
تلویزیون مینشســتم ،اســتفاده میکردم .اگر آن موقع
دورههای مقدماتی را میگذراندم ،االن میتوانســتم برای
دوره حرفهای اقدام کنم( .بی بی سی)

در ترکیب سال «اکیپ» نامی
از رونالدو نیست

در ترکیب منتخب بهتریــن بازیکنان
جهان در سال  2015نامی از کریستیانو
رونالدو به چشــم نمیخورد .به نقل از
روزنامه اکیپ فرانســه ،نشریه معتبر
فرانسوی اسامی بهترین بازیکنان سال
 2015را اعالم کرد و نکته جالب این که در
این ترکیب منتخب خبری از کریستیانو
رونالدو ،فوق ستاره رئال مادرید نیست.
در این فهرســت یازده نفره بارسلونا با
هفت بازیکن ،بیشترین نماینده را دارد
و این به خاطر عملکرد خیره کننده ای
اســت که این تیم در سال  2015داشت.
ترکیب یازده نفره اکیپ عبارت است:
سنگربان:
مانوئل نویر
مدافعان:
جــرارد پیکه ( بارســلونا) ،داوید آالبا

(بایرن مونیخ) ،تیاگو سیلوا (پاری سن
ژرمن) ،فیلیپ الم (بایرن مونیخ)
هافبک ها:
ایوان راکتیچ (بارســلونا) ،ســرخیو
بوسکتس (بارسلونا) ،آندرس اینیستا
(بارسلونا)
خط حمله:
لوییس سوارس ،نیمار و لیونل مسی هر
سه از بارسلونا
و اما در ترکیب بهترین بازیکنان جهان
از نظــر اکیپ ،بــدون در نظر گرفتن
پســت آنها ،نام رونالدو وجود دارد اما
نفر چهارم است .او بعد از لیونل مسی،
نیمــار و لوییس ســوارس در جایگاه
چهارم قــرار دارد و بعد از این بازیکن
پرتگالی هم نام روبرت لواندوفسکی به
چشم می آید.

مارکو وراتی مرد سال 2015
فوتبال ایتالیا شد

مسی به المپیک ریو نمیرود

سرمربی تیم ملی ارجنتین می گوید لیونل مسی به المپیک
ریو نخواهد رفت.
به نقل از  ،NBCلیونل مســی بهترین بازیکن جهان قرار
نیست در المپیک ریو  2016همراه تیم ملی ارجنتین حضور
داشــته باشــد .این خبر را تاتا مارتینو سرمربی تیم ملی
ارجنتین در اختیار رسانههای این کشور گذاشت.
مارتینو درباره حضور مســی در ریو گفت :در حال تصمیم
گیری هستیم ولی من بعید میدانم مسی در المپیک حضور
داشته باشد.
هر تیم ملی میتواند از حضور ســه بازیکن باالی  23سال
در بازیهای المپیک اســتفاده کند .با در نظر گرفتن این
رقابتها که در تابستان برگزار میشود سنگینی رقابتهای
باشگاهی باعث خواهد شد تا مسی در این رقابتها حضور
نداشته باشد تا از مصدومیت او جلوگیری شود.
مارتینو در پایان گفت :هنوز تصمیم نگرفتم کدام بازیکن را
از تیم ملی در اختیار تیم المپیک قرار دهم .سه بازیکن را
در آینده در اختیار تیم المپیک خواهیم گذاشــت که هنوز
تصمیمی گرفته نشده است.
لیونل مســی در المپیک  2008پکینگ همراه ارجنتین به
مقام قهرمانی رســید .او در آن زمان  21سال داشت تا این
افتخار را در کارنامه خود ثبت کرده باشد.

ستاره پاری سن ژرمن به خاطر نمایش
درخشــانی که در این تیم داشــت به
عنوان بهترین بازیکن فوتبال ایتالیا در
سال  2015انتخاب شد.
به نقل از  ،360 SPORTمارکو وراتی،
ســتارهی ایتالیایی پاری سن ژرمن که
این روزها مشــتریان زیادی پیدا کرده
اســت به عنوان بهترین بازیکن فوتبال
ایتالیا در سال  2015انتخاب شد تا نشان
دهد که آینده درخشانی در انتظار این
بازیکن است .فدارسیون فوتبال ایتالیا
چند روز پیش اســامی پنج بازیکن را
برای انتخاب «مرد سال فوتبال ایتالیا»
در سال  2015انتخاب کرد .جیان لویجی
بوفــون ،آنتونیو کاندروا ،آلســاندرو
فلورنزی ،مارکو وراتی و گرازینی ،پنج
بازیکنــی بودند که نامــزد انتخاب به
عنوان مرد سال فوتبال ایتالیا در سال
 2015بودنــد و در نهایت این «وراتی»
بود که بر دیگر رقبای خود غلبه کرد و

توانست برای نخستین بار عنوان مرد
سال فوتبال ایتالیا را به دست آورد.
هر ســال نامزدهای انتخاب بهترین
بازیکن فوتبال ایتالیا توسط فدارسیون
فوتبال این کشور انتخاب میشوند و
در نهایت فوتبال دوستان با رای دادن
خود بهترین گزینه را انتخاب خواهد
کرد .در ســال  2014بوفون و  2013و
 2012آندرا پیرلو این جایزه را به دست
آوردند اما این نوبت به وراتی رســید
تا با بازیهای درخشــانی که در پاری
سن ژرمن به نمایش گذاشت به عنوان
مرد سال فوتبال ایتالیا انتخاب شود.
این بازیکن جوان مشــتریان زیادی
دارد .رئال مادرید جدی ترین مشتری
اوســت .خبرهای درباره عالقه بایرن
مونیخ هم به جذب وراتی به گوش می
رسد اما بعید به نظر می رسد که پاری
ســن ژرمن به راحتی این بازیکن را از
دست بدهد.

