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فعاالن :بمباران شدید در
شهر حلب  ۲۰کشته
بجا گذاشت

گروه فعاالن اپوزســیون دولت ســوریه اعالم کرد که در
بمباران شدید مناطق تحت کنترول شورشیان مخالف رژیم
دست کم  20تن کشته شــدند .اداره صحت گفته است که
تمام شفاخانه ها در این مناطق از کار افتاده اند.
شنبه پنجمین روز متوالی بود که منطقه شرقی شهر حلب
توســط جنگنده های ارتش سوریه بمباران شد .این ناحیه
که  275هزار باشنده دارد ،تحت کنترول شورشیان مخالف
رژیم اسد است .حمالت روز سه شنبه زمانی آغاز شد که
روسیه ،متحد رژیم سوریه از آغاز حمالت تهاجمی اش در
مناطق تحت کنترول شورشیان در والیت ادلب در شمال و
حمس در مرکز ســوریه خبر داد .این بمباران یک روز پس
از آن صورت گرفت که حمالت هوایی چهار شفاخانه را در
شرق حلب هدف قرار داد .یک اعالمیه اپوزیسیون ،که شام
روز جمعه از سوی رئیس صحت اپوزیسیون نشر شده به این
اشاره کرده است که همه شفاخانه های شرق حلب به دلیل
بمباران های روزهای گذشته از ارائه خدمات عاجز مانده و
از کار افتاده اند.
در این اعالمیه آمده اســت« :تخریب عمدی زیرساخت ها
به خاطر ادامه محاصره بیشتر مردم را متاثر ساخته است .از
جمله کودکان ،زنان ،مردان و افراد کهنسال بدون خدمات
صحی و درمانی مانده اند(».دویچه وله)

سوریه پیشنهاد سازمان ملل
برای اعطای خودمختاری
به شرق حلب را رد کرد

ولید معلم ،وزیر خارجه سوریه ،در جریان دیداری با استفان
دی میستورا ،نماینده ویژه ســازمان ملل ،در امور سوریه
پیشنهاد مطرح شده در مورد اعطای خودمختاری به شرق
حلب ،به عنوان بخشی از توافق صلح را رد کرده است.
شرق حلب در کنترل شورشیان مخالف دولت سوریه قرار
دارد .آقــای معلم پس از دیدار با آقای دی میســتورا در
کنفرانســی خبری گفت« :این پیشنهاد بطور کامل رد شد.
این پیشنهاد نقض تمامیت ارضی کشور ما است».
آقای معلم گفته است« :چگونه ممکن است که سازمان ملل
به تروریستها پاداش دهد؟»
دیدار آقای دی میســتورا از سوریه در حالی صورت گرفته
که دولت این کشور با پشتیبانی جنگندههای روسی حمالت
سنگینی را به شرق حلب در ماههای اخیر انجام داده است.
نماینده ویژه ســازمان ملل اخیرا برای متوقف کردن جنگ
در حلب پیشنهادی ارائه کرده که براساس آن به شورشیان
مخالف اجازه خروج از مناطق تحت محاصره داده میشود و
همچنین دولت سوریه ایجاد یک منطقه خودمختار در شرق
حلب را باید به رسمیت بشناسد.
آقای معلم همچنین افزود« :ما به او ( استفان دی میستورا)
گفتیــم که ما با ضرورت خروج تروریســت ها از شــرق
موافقیم...اما این غیرممکن است که  ۲۷۵هزار شهروند ما
که در این مناطق هستند ،توسط  ۵تا  ۶هزار فرد مسلح به
گروگان گرفته شوند( ».بی بی سی)

سارنوالی کوریای جنوبی :رئیسجمهور در
فساد مالی دست داشته است

کرده اســت پارک گون هه ،رئیسجمهور این
کشــور در جریان پرونده فساد مالی یکی از
دوستان بســیار نزدیکش دخیل بوده است.
مقامات قضایی این کشــور در تحقیقات خود
به این نتیجه رســیدهاند که پارک گون هه به
عنوان «همدست» با چوی سون سیل همکاری
داشته است .چوی متهم است که به پشتوانه
دوستی با پارک گون هه مبالغ هنگفتی کمک
مالی از شرکتها دریافت کرده و به این ترتیب
بر ثروت خود افزوده است .او همچنین متهم
به دخالت وسیع در امور دولتی است .به گفته
ســارنوالی کوریای جنوبی تحقیقات در مورد
نقش پارک گون هه در این پرونده ادامه دارند
و شواهد تا کنونی نشان میدهند که او «نقشی
قابلتوجه» ایفا کرده است .با این حال به دلیل
مقامات قضایی کوریای جنوبی گفتهاند که طبق داشته اســت .متهم اصلی این پرونده دوست مصونیت رئیسجمهور طبق قانون اساسی این
شواهد پارک گون هه ،رئیسجمهور این کشور صمیمی پارک است که اینک در بازداشت به کشور نمیتوان علیه پارک گون هه رسما اقامه
«نقش قابلتوجهی» در پرونده فســاد مالی سر میبرد .ســارنوالی کوریای جنوبی اعالم دعوا کرد( .دویچه وله)

اردوغان خواهان
پیوستن ترکیه به سازمان
همکاریهای شانگهای شد

رجــب طیب اردوغــان ،رئیس جمهور
ترکیه گفته اســت که این کشور نباید
روی پیوستن به اتحادیه اروپا تمرکز کند
و میتواند به جای آن به کشورهایی مثل
روسیه و چین در سازمان همکاریهای
شانگهای بپیوندد.
رسانههای ترکیه به نقل از آقای اردوغان
گفتهانــد که او قبال دربــاره این ایده با
والدیمیرپوتین ،رئیس جمهور روســیه
و نورســلطان نظربایف ،رئیس جمهور
قزاقستان مذاکره کرده است.
هر دو این کشورها عضو پیمان امنیتی -
اقتصادی شانگهای هستند.

در ایــن پیمــان ،کشــورهای چین،
قرقیزســتان و تاجیکستان هم حضور
دارند.
ترکیه سالهاست که در انتظار پیوستن
به اتحادیه اروپا است.
سرکوب و دستگیریهای گسترده پس
از کودتای نافرجــام ماه جوالی در این
کشــور با انتقادات گسترده کشورهای
اروپایی روبرو شده است.
به گفته آنها ،این اقدامات آقای اردوغان
احتماال ناقض معیارهایی است که ترکیه
باید برای پیوســتن به ایــن اتحادیه
رعایت کند( .دویچه وله)

تیم ملی کرکت  ۱۹سال کشور ،یک
تیم باشگاهی هندی را شکست داد

تیم ملی کرکت  ۱۹ســال افغانستان که برای حضور در
رقابت های آســیایی در هند به سر می برد در یک بازی
دوستانه توانست تیم باشگاهی پایدی را شکست بدهد.
فرید هوتک ،ســخنگوی کرکت بورد گفته است که این
دیدار روز شنبه در شهر ممبی برگزار شده است.
همچنان گفته شده اســت که این دیدار را ملی پوشان
افغان شــروع کردند و در  ۵۰آور توانستند  ۲۲۸دوش
کسب کنند .در مقابل تیم پایدی نتوانسته هدف تعیین
شده را تکمیل کند و این دیدار را با اختالف  ۳۳دوش به

حریف خود واگذار کرد.
رقابت های کرکت قهرمانی جوانان آســیا قرار است به
زودی و به میزبانی هندوستان برگزار شود.
تیم ملی جوانان افغانســتان در دوره قبلی این رقابت ها
که در امارات متحده عربی برگزار شد ،نمایش قابل قبولی
داشت و توانست به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها راه
پیدا کند .کرکت از محبوب ترین ورزش ها در افغانستان
است ،این رشــته توانســته نتایج خوبی در سال های
گذشته کسب کند( .بخدی)

جوکوویچ حریف ماری در فینال
 ATPلندن

تنیســور صربســتانی با شکست کی نیشــیکوری در
نیمهنهایی  ATPتور لندن به فینال این بازیها رسید.
دومین دیدار نهایی تور  ATPلندن بین نواک جوکوویچ
و کی نیشیکوری برگزار شــد که تنیسور صربستانی به
راحتی توانست حریف جاپانی خود را شکست دهد.
مرد شــماره دو جهان در دو ست پیاپی نیشیکوری را با
نتایج مشابه شش بر یک شکســت داد و به فینال این
بازیها راه پیدا کرد.

پیش از این بازی ،در دیداری جذاب و دیدنی ،اندی ماری
توانســت میلوش رائونیچ کانادایی را شکست دهد و به
فینال راه یابد .این بازی ســه ساعت و  ۳۸دقیقه طول
کشــید و لقب طوالنیترین بازی این رقابتها را به خود
اختصاص داد .فینال  ATPلندن بین مرد شــماره یک و
دو جهان برگزار خواهد شد .اگر جوکوویچ در این بازیها
پیروز شــود ،میتواند دوباره در صدر رنکینگ تنیسور
مردان قرار گیرد.

توصیه مارسلو به منتقدان
کریستیانو رونالدو

مدافع برازیلی رئال مادرید بعد از درخشش کریستیانو
رونالــدو در دیدار برابــر اتلتیکومادرید یک توصیه به
منتقدان این بازیکن پرتگالی داشت.
به نقل از مارکا ،رئال مادرید با درخشــش کریســتیانو
رونالدو ،اتلتیکو مادرید را در ویســنته کالدرون تحقیر
کرد و با سه گل به پیروزی رســید .ستاره رئال در این
دیدار رونالدو بود که سه بار گلزنی کرد.
مارســلو بعد از بازی یک توصیه بــه منتقدان رونالدو
داشت .او در اینباره اظهار کرد :از کسانی که به انتقاد از

رونالدو می پردازند ،یک خواســته دارم .فلم این بازی را
یک بار دیگر نگاه کنند.
او درباره پیروزی تیمــش نیز گفت :فکر نمی کنم با این
پیروزی گام بزرگی به ســوی کســب عنوان قهرمانی
برداشته باشــیم .در دیدار بسیار ســختی به پیروزی
رسیدیم اما هنوز زود است درباره قهرمانی صحبت کنیم.
هنوز تا پایان لیگ بازی های زیادی باقی مانده است .هم
در کارهــای دفاعی و هم در کارهای هجومی خوب ظاهر
شدیم و شایسته این پیروزی بودیم.

برگزاری انتخابات
مقدماتی جمهوریخواهان
فرانسه برای انتخاب
نامزد ریاست جمهوری

در حالی که تنها پنج ماه به انتخابات ریاست جمهوری
فرانســه باقی مانده ،حامیــان حزب راســت میانه
«جمهوریخواهان» ،مهمترین حزب مخالف دولت در این
کشــور در جریان انتخاباتی مقدماتی کاندیدای خود را
برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده
انتخاب میکنند .هفت کاندیدا برای کســب نمایندگی
حزب جمهوریخواهان در این انتخابات رقابت میکنند.
نیکال سارکوزی ،رئیس جمهورسابق ،آلن ژوپه و فرانسوا
فیون از نخست وزیران سابق در بین هفت کاندیدای دیگر
از شانس بیشتری برخوردار هستند .انتخاب کاندیدای
جمهوریخواهان برای شــرکت در مبارزات ریاســت
جمهوری در دو مرحله صورت میگیرد .نفرات اول و دوم
انتخابات روز یکشــنبه  ۲۰نوامبر در دور دوم انتخاباتی
که یک هفته بعد برگزار میشــود ،با هم رقابت خواهند
کرد .برنده نهایی کــه کاندیدای حزب جمهوریخواهان
خواهد بود ،احتماال باید در مبارزات انتخاباتی ریاســت
جمهوری با مارین لوپن ،رهبر حزب راســتگرای جبهه
ملی فرانســه رقابت کند .با توجه بــه محبوبیت پایین
حزب حاکم سوسیالیست ،ظاهرا باقی ماندن کاندیدایی
از احزاب چپگرا در دور اول انتخابات ریاست جمهوری
غیرمتحمل بنظر میرسد و نظرسنجیها حاکی است که
نامزد جمهوریخواهان از شانس زیادی برای پیروزی در
انتخابات سال آینده برخوردار است( .بی بی سی)

رضایت آنچلوتی از
عملکرد شاگردانش
با وجود شکست

ســرمربی بایرن مونیخ با وجود شکســت برابر دورتموند
از عملکرد شــاگردانش راضی اســت و به ستایش از آنها
پرداخت.
به نقل از کیکر ،در حساس ترین بازی هفته یازدهم رقابت
های بوندســلیگا بایرن مونیخ در زیگنــال ایدونا پارک به
مصاف بوروســیا دورتموند رفت و در نهایت با یک گل تن
به شکست داد.
کارلو آنچلوتی در نشســت خبری بعد از بازی گفت :نمی
توانم از این شکست ابراز خوشــحالی کنم .تیمم بازی را
واگذار کرده است .طبیعی است که این ناراحت کننده است
اما باید بگویم که بازی خوبی را به نمایش گذاشــتیم .بازی
می توانست در نهایت به گونه ای دیگر رقم بخورد.
او ادامه داد :از نتیجه به دســت آمده اصال راضی نیستم اما
از بازی و کیفیت تیم خود راضی هســتم .دورتموند از قوی
ترین تیم های فوتبال آلمان است .اگر از فرصت های خود
به خوبی استفاده می کردیم ،االن نتیجه دیگری رقم خورده
بود .به هر حال بازی به پایان رســیده است و باید به فکر
بازیهای بعدی بود.
بایرن مونیخ با شکســتی که تجربه کرد ،صدر جدول رده
بندی را پس از هفته ها از دست داد و الیپزیگ شگفتی ساز
در صدر قرار گرفته است.

ونگر :این تساوی
رضایت بخش و خوشحال
کننده است

سرمربی آرسنال از کسب تســاوی برابر منچستریونایتد
در اولدترافورد خوشــحال اســت و به ستایش از عملکرد
شاگردانش پرداخت.
به نقل از دیلی استار ،آرسنال در آخرین لحظات شکست را
با تساوی عوض کرد و با درخشش اولیویه ژیرو یک امتیاز
ارزشمند را در اولدترافورد به دست آورد.
آرسن ونگر در نشست خبری بعد از بازی گفت :نتیجه برای
ما مثبت و رضایت بخش است چراکه تا دقایق پایانی با یک
گل از حریف خود عقب بودیم اما خوشــبختانه بازی را به
تساوی کشاندیم و یک امتیاز ارزشمند را به دست آوردیم.
سرعت الزم را در این دیدار نداشتیم و نتوانستیم انتظارات
را برآورده کنیم .باید توپ را بیشــتر در اختیار داشــته
باشیم .در  20دقیقه نخست نیمه دوم بد بازی کردیم و این
منچســتریونایتد بود که بازی بهتری را به نمایش گذاشت
و با شایســتگی هم به گل رسید .کسب تساوی آن هم در
شرایطی که بازی در حال پایان یافتن بود باعث می شود تا
خوشحال باشیم هر چند این خوشحالی اندک است.
آرسنال نزدیک به  10سال است که نتوانسته در اولدترافورد
به پیروزی برســد .ونگر در این باره گفت :این سوال هم در
طول بازی به ذهن من آمد .امســال هم می توانستیم مثل
سال قبل بازنده بازی شــویم اما خوشبختانه یک امتیاز را
کسب کردیم .فرصت های زیادی را روی دروازه حریف خلق
نکردیم اما در نیمه نخست بهتر ظاهر شدیم .از این تساوی
راضی هســتم .نشان دادیم که تیمی باانگیزه هستیم که تا
پایان دست از تالش برنمی داریم .آرسنال با این تساوی ،با
 25امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی قرار گرفت .این
تیم با صدر جدول  2امتیاز اختالف دارد.

اوباما نسبت به پیشداوری
در مورد ترامپ هشدار داد

ترامپ یکی از مخالفان سرسخت قرارداد
«ترانس پاســیفیک» اســت .بسیاری از
کشورهای اپک از فسخ این قرارداد توسط
او نگران هستند .باراک اوباما در نشست
اپک در پرو گفت که با ورود ترامپ به کاخ
سفید نباید «منتظر بدترینها بود».
بــاراک اوباما ،رئیسجمهــور آمریکا در
یک ســخنرانی در حضــور نزدیک به
هزار دانشــجو و مدیر جوان در شــهر
لیما ،پایتخت پرو از همه خواســت تا از
پیشداوری عجوالنه در مورد رئیسجمهور
آینده آمریکا خودداری کنند.
اوباما که برای شــرکت در اجالس اپک
به پرو ســفر کرده ،روز شنبه خطاب به
حاضران در این سخنرانی گفت« :منتظر

بدترینها نباشید .امیدوار باشید که دولت
[آینده آمریکا] کارش را انجام بدهد ،بعد
از آن میتوان در این مورد قضاوت کرد».
اوباما اضافه کرد کــه پس از هر انتخاباتی
احساســی از ناامنی حاکم میشــود و
نمیتوان از مبارزات انتخاباتی به این نتیجه
رسید که شــخص چگونه حکومتداری
خواهد کــرد .رد قــرارداد «تجارت آزاد
ترانس پاسیفیک» یکی از موضوعات اصلی
کارزار انتخابانی دونالد ترامپ بود که اینک
به عنوان چهــل و پنجمین رئیسجمهور
آمریکا به قدرت رســیده است .او روز ۲۰
جنوری سال آینده ( )۲۰۱۷رسما با اجرای
مراسم سوگند بر مسند ریاستجمهوری
تکیه خواهد زد( .دویچه وله)

خارج شدن قطار از ریل

در هند دستکم  ۱۱۶کشته
بر جا گذاشت

قطارهــای مســافربری در هنــد از
خطرناکترین وســایل حمل و نقل جهان
هســتند .اکثر آنها بیش از ظرفیت خود
مسافر ســوار میکنند .ســوانح ناشی از
این امر پیامدهــای هولناکی دارند .مانند
سانحههای قطار در ایالت اوتار پرادش.
یک قطار مسافربری «ایندورپتنا اکسپرس»
با بیش از  ۲۰واگن در نزدیکی شهر کانپور
واقع در شــمال هند در نخستین ساعات
بامداد یکشنبه از ریل خارج شد.
بر اساس گزارش خبرگزاریها ۱۴ ،واگن این
قطار از ریل خارج شده و در جریان آن سه
واگن کامال تخریب شدهاند .تنها بین  ۱۰۰تا
 ۱۵۰مسافر از مجموع حدود  ۲۵۰۰مسافر
قطار ،در این ســه واگن به سر میبردهاند.

علت ســانحه هنوز اعالم نشــده ،اما به
گفتهی وزارت راه آهن هند ،ممکن اســت
ریلهای فرسوده عامل خارج شدن واگنها
از ریل باشند.
سورش پربهو ،وزیر راه آهن هند ،رسیدگی
کامل و دقیق برای یافتن عامل سانحه قطار
را اعالم کرده اســت .او در توییتر ،ضمن
تاکید بر بســیج تمام نیروهای امدادی،
نوشــت که با عامالن و مسئوالن احتمالی
سانحه برخورد جدی خواهد شد.
سانحه حدود ساعت  ۳بامداد یکشنبه در
مسیر میان پنتا و ایندور در نزدیکی منطقه
پخریان (در ایالــت اوتار پرادش) واقع در
 ۶۵کیلومتری جنوب شهر کانپور رخ داده
است( .دویچه وله)

آخرین دیدار؛ تیم بانوان رقابتهای
جنوب آسیا را ترک میکند

قرار اســت که در آواخر ماه دسمبر ســالجاری ،تیم
فوتبال بانوان کشور برای آخرین بار در رقابتهای جنوب
آسیا در برابر حریفهایش به میدان برود.
بر بنیاد فیصلۀ رهبری فدراســیون فوتبال کشور ،تیم
فوتبال بانــوان پس از این در رقابتهای جنوب آســیا
اشتراک نکرده و با یک رویکرد تازه و آمادهگیهای الزم
در رقابتهای آسیایی مرکزی شرکت میکند.
پیش از این ،قرعهکشــی رقابتهای فوتبال جنوب آسیا
در هندوستان برگزار شد که تیم فوتبال بانوان افغانستان
در ردۀ ( ب) در برابر هندوســتان میزبان و بنگلهدیش

انتخاب شد .که در این رقابتها هندوستان ،افغانستان،
سریالنکا ،بنگلهدیش ،بوتان و مالدیف اشتراک کرده اند.
بر اساس جدول بازیها ،قرار است که تیم فوتبال بانوان
کشور به تاریخ  27دسمبر در برابر هندوستان میزبان و
به تاریخ  29همین ما در برابر بنگهدیش به میدان برود.
بر بنیاد معلومات داده شده از سوی فدراسیون فوتبال
افغانســتان ،رقابتهای فوتبال جنوب آسیا به تاریخ 26
ماه دسمبر ســالجاری آغاز میشود و پس از  10روز به
تاریخ  4ماه جنوری  2017و اعالم قهرمان این رقابتها به
پایان میرسد( .وطندار)

سیمئونه :شکست بسیار تلخی بود

ســرمربی ارجنتینی اتلتیکومادرید شکست برابر رئال
مادرید در ویسنته کالدرون را بسیار تلخ توصیف کرد.
به نقل از  ،EFEاتلتیکومادرید شکست سنگینی را در
هفته دوازدهم اللیگا متحمل شد و با سه گل در ویسنته
کالدرون برابر رئال مادرید تن به شکســت داد تا فاصله
این تیم با صدر جدول رده بندی زیاد شود.
دیگو سیمئونه در نشست خبری بعد از بازی گفت :همه
چیــز به خوبی پیش می رفت تا اینکــه داور یک ضربه
پنالتی به سود رئال گرفت .بعد از آن دیگر شرایط برای
ما بسیار سخت شد .در نیمه دوم بازی خوبی را به نمایش
گذاشتیم و شایسته رسیدن به گل بودیم .بازی هجومی
را در دســتور کار خود قرار دادیم و طبیعی بود که رئال

روی ضد حمالت کار کند .آنها موفق شــدند که از بازی
رو به جلو ما نهایت اســتفاده را ببرند و دو گل دیگر هم
به ثمر برسانند.
ســیمئونه درباره عملکرد رئال مادریــد در این دیدار
هم گفت :رئال مثل همیشــه بازی کــرد .تنها تفاوت
این تیم نســبت به دیدارهای قبلی این بود که رونالدو
سرنوشتساز ظاهر شد و در این دیدار بسیار آماده نشان
داد .نتوانستیم او را در این بازی از کار بیاندازیم و همین
باعث شد رئال پیروز بازی شود.
سرمربی اتلتیکو مادرید در پایان سخنانش نیز گفت :این
شکست در آینده به ما کمک خواهد کرد با این حال باید
بگویم که شکست بسیار تلخی بود.

پیروزی گلدن استیت و کلیپرز در لیگ
NBA

بامداد دیروز مسابقات لیگ بسکتبال  NBAبا انجام ٩
بازی از سر گرفته شد که در مهمترین این بازی ها ،گلدن
استیت وریرز به پیروزی رســید و لس آنجلس کلیپرز
شکست خورد.
به نقل از  ،ESPNدر مهمترین بازی بامداد دیروز ،NBA
گلدن استیت وریرز توانست میلواکی باکس را با نتیجه
نزدیک  ١٢٤بر  ١٢١شکســت داد .در ایــن بازی کوین
دورانت  ٣٣امتیاز و کلی تامپسون  ٢٩امتیاز برای وریرز
کسب کردند تا این تیم پیروز میدان باشد.

در بازی مهم دیگر لس آنجلس کلیپرز توانست با نتیجه
 ١٠٢بر  ٩٥شیکاگو بولز را از پیش رو بردارد.
نتایج دیگر بازی های بامداد دیروز:
هیوستون راکتز  - ١١١یوتا جاز ١٠٢
میامی هیت  - ١١٤واشنگتن ویزاردز١١١
بوستون سلتیکس  - ٩٤دیترویت پیستونز ٩٢
نیواورالنز پلیکانز  - ١٢١شارلوت هورنتز ١١٦
اورالندو مجیک  - ٩٥داالس موریکس ٨٧
فیالدلفیا سونی سیکسرز  - ١٢٠فنیکس سانز ١٠٥

