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ترامپ :در سوریه مناطق امن
ایجاد خواهیم کرد

دونالد ترامپ،رئیس جمهوری منتخب آمریکا
دیــدگاه خود در مورد حل بحران سیاســی
ســوریه شــامل ایجاد «مناطق امن» در این
کشور را شرح داده است.
آقــای ترامپ که یک رشــته «ســفرهای
تشــکرآمیز» به ایالتهــای مختلف را آغاز

کرده ،در سخنانی در جمع هواداران خود در
ایالت پیسیلوانیا گفت« :وقتی به رویدادهای
سوریه نگاه میکنم ،می بینم بسیار غم انگیز
اســت ،چنان غم انگیز که ما باید به مردم آن
کشور کمک کنیم ».وی افزود که از کشورهای
حوزه خلیج فارس خواهد خواســت تا منابع

یوتیوب کانال تلویزیون
کوریای شمالی را
مسدود کرد

وبسایت یوتیوب که برای پخش ویدئو روی انترنت است،
کانال تلویزیون کوریای شمالی روی این وبسایت را بسته
است .در حال حاضر صفحه «تلویزیون مرکزی کوریای»
حاوی این پیام است که این کانال «بابت نقض آییننامه
یوتیوب قطع شده است ».شبکه تلویزیونی کوریای شمالی
در این کانال خبرهــای روزانه و خبرهای فوری را پخش
میکرد .طبق بعضی گزارشهــا دلیل این اقدام یوتیوب
میتواند این بوده باشد که حکومت پیونگیانگ از محل
آگهیهای روی یوتیوب درآمد داشته است که این خالف
تحریمهای آمریکا علیه این کشور است .تحریمهایی که
وزارت خزانهداری آمریکا در مارچ گذشته ،حدود ده ماه
پیش ،علیه کوریای شــمالی وضع کرد ،تجارت و مراوده
مالی با سازمان «تبلیغ و تهییج» کوریای شمالی را برای
افراد و شرکتهای آمریکایی ممنوع کرده است .روزنامه
واشنگتنپست نوشته اســت گوگل که صاحب یوتیوب
است ،ظاهرا این کانال را ماه گذشته و برای پرهیز از نقض
تحریمها بسته است( .بی بی سی)

مالــی برای کمک به مردم ســوریه را تامین
کننــد و افزود« :ما مناطق امنی در ســوریه
ایجاد میکنیم که به مردم آن کشــور فرصت
زندگی بدهد».
آقای ترامپ در جریان مبــارزات انتخاباتی
خود ،ضمن انتقاد از سیاست «انفعالی» دولت
باراک اوباما در مورد سوریه ،وعده داده بود که
در صورت انتخاب به ریاست جمهوری ،فعاالنه
در صدد کمک به مردم سوریه برآید و مناطق
امنی برای حفاظت آنان در برابر حمالت نظامی
دولت آن کشور ایجاد کند .هدف او عالوه بر
کمک بشردوســتانه به مردم سوریه ،کاهش
شمار پناهندگان سوری اســت که به دلیل
عملیات نظامی ،به خصــوص حمالت هوایی
نیروهای دولتی ،خانههای خود را رها میکنند
و بسیاری از آنان به خارج پناه میبرند.
این نخستین بار از زمان پیروزی در انتخابات
است که دونالد ترامپ این نظر را به طور علنی
تکرار میکند( .بی بی سی)

اتحادیه اروپا تحریمهای
روسیه را تمدید کرد

رهبران اتحادیه اروپا توافق کردهاند که
تحریمهای اقتصادی روســیه را تا میانه
ســال میالدی آینده تمدیــد کنند .این
تحریمها در اعتراض به اقدامهای مسکو
درباره اوکراین بودهاند.
این تحریمها بخشهای دفاعی ،انرژی و
مالی روسیه را هدف میگیرد .قرار است
رایگیــری در این باره هفته دیگر برگزار
شود.
دونالد توسک ،رئیس شورای اروپا ،گفته
است که بعضی از ســران اروپا خواستار
آن بودند که ایــن تحریمها برای مدت
طوالنیتری تمدید شود.
طبــق گزارشها این موضــع از بیم این
بوده است که رئیسجمهور بعدی آمریکا،
دونالد ترامپ ،به طور قاطع پای تحریمهای
روسیه نایســتد .آقای ترامپ بهتازگی

رکس تیلرســون ،مدیرعامل شــرکت
نفتی اکسونموبیل را برای سمت وزارت
خارجه آمریکا پیشنهاد داده است .آقای
تیلرسون رابطه خوبی با رهبران روسیه
دارد و پیشتــر موضعی انتقادی درباره
تحریم روسیه گرفته است.
اروپا این تحریمها را هر بار برای بازهای
شــشماهه تمدید کرده اســت .این
تحریمها در پی باالگرفتن درگیریها در
شــرق اوکراین و پس از آن وضع شدند
که روسیه ،شبهجزیره کریمه را ضمیمه
خاک خود اعالم کرد .برآورد میشود از
ابتدای بحران اوکران ،حدود  ۱۰هزار نفر
در جریان آن کشته شده باشند؛ بحرانی
که با وجودی تالشهای المان و فرانسه
برای میانجیگری هنوز فرو ننشســته
است( .بی بی سی)

افغانستان تیم کریکت امارات
عربی را شکست داد

کریــم جنت و فرید ملک بازکنــان تیم ملی کرکت
افغانستان در نخستین بازی  20آوره در برابر عربستان
سعودی به پیروزی رسیدند.
بر بنیاد معلومات نشر شــده در ویبسایت «کریک
انفو» ،بازیکنان افغانستان با حفظ  161دوش ،تنها در
 11دوش برنده شــدند و کریم جنت در  25دوش و 3
ویکت بهترین بازیکن این رقابت شناخته شد.
رقابتهای  20آوره کرکت روز پنجشــنبه در اکادمی
جهانی کرکت برگزار شــد که در این رقابت نجیباهلل

زدران ،از افغانستان بازی تهاجمی را از خود به نمایش
گذاشت که تنها در  10بال  31دوش را انجام داد.
شهزاد محمدی ،با  38دوش ،نبی عیسیخیلی ،با 26
دوش ،کریم جنت ،با  25دوش و راشــد آرمان با 14
دوش در  20آور با حذف  6بازیکن توانستند  161دوش
را انجام دهند.
اما تیم کرکت امارات عربی با از دســت دادن ویکت
یکی پی دیگــر 11 ،دوش عقب ماند و تنها  151دوش
انجام داد( .وطندار)

سوارس :تمدید قرارداد مسی با
بارسلونا خوشحالم میکند

هم تیمی اروگوئهای لیونل مسی خواستار تمدید قرارداد
این بازیکن با بارسلونا شد.
به نقل از ال پائیس ،لوئیس سوارس آقای گل فصل قبل
اللیگا ،پنجشنبه شب تصمیم گرفت تا قرارداد خود را با
این تیم به مدت  5سال دیگر تمدید کند و به حضور در
بارسلونا تداوم ببخشد.
سوارس بعد از تمدید قرارداد خود با بارسلونا گفت :اگر
لیونل مسی هم قراردادش را تمدید کند ،خوشحالی من
کامل می شود .تمدید قرارداد من پیغامی برای او نیست.
مســی به اندازهای بالغ است که بداند چه چیزی برای او
مناسب است .مســی بهترین هم تیمی من است .وقتی
مسی در میدان اســت یعنی این که او می تواند در هر
لحظه سرنوشت ســاز ظاهر شود .او هوشی باور نکردنی

دارد .مســی نه تنها در گلزنی فوق العاده است بلکه در
دادن پاس گل و ایجاد فضا برای دیگران هم بسیار خوب
کار می کند .تمدید قرارداد من با بارسلونا یک پیام برای
لیونل مسی بود.
او حاال باید بهترین تصمیم را برای فوتبال خود بگیرد و
انتخاب کند که چه شرایطی را در پیش بگیرد .از تمدید
قراردادم بسیار خوشحال هســتم .در جایی هستم که
همیشه دوست داشتم باشم .واقعا از این بابت خوشحالم.
بابت این مسئله از همه تشکر می کنم .من هیچوقت شور
و شوق خودم را برای بازی در بارسلونا از دست نمی دهم
و دوست دارم در باشــگاهی که راحت هستم از فوتبال
خداحافظی کنم و در بارســلونا بمانم .باید ببینم شرایط
چطور پیش خواهد رفت.

مواضع سفیر پیشنهادی
ترامپ برای اسرائیل
بحثانگیز شد

دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور منتخــب آمریکا همچنان
مشغول تقســیم پســتهای گوناگون در دولت آتیاش
اســت .او حال دیوید فریدمن ،وکیل و مشاور یهودی خود
را به عنوان ســفیر آتی ایاالت متحده در اسرائیل معرفی
کرده اســت .دیوید فریدمن ،مشاور و وکیل دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا در امور ملکی به عنوان ســفیر ایاالت
متحده در اسرائیل معرفی شده است.
تحلیلگران گزینش فریدمن از ســوی ترامپ را نشــانهی
چرخش در سیاست آتی واشــنگتن در خاورمیانه ارزیابی
میکنند .سیاست دولت آمریکا در قبال مسائل خاورمیانه
تا کنون کموبیش فراحزبی بوده است.
فریدمن که در حین کارزار انتخاباتی نقش مشــاور ترامپ
در مسائل اســرائیل را داشت ،پس از اعالم خبر معرفیاش
به عنوان سفیر آتی آمریکا در اسرائیل تصریح کرد که کار
خود در این مقام را در اورشلیم  /بیتالمقدس آغاز خواهد
کرد .این در حالی است که سفارتخانه آمریکا در اسرائیل از
 ۶۸سال پیش تا کنون در تل آویو قرار دارد.
او در هماهنگی با راســتگرایان افراطی اســرائیل شــهر
قسمتشدهی اورشلیم را که فلسطینیان نیز آن را پایتخت
خود میدانند« ،پایتخت ابدی اسرائیل» خوانده و از اینکه
مأموریت خود به عنوان سفیر آمریکا در اسرائیل را در این
شهر آغاز میکند ،ابراز خوشحالی کرده بود( .دویچه وله)

کاخ سفید پوتین را مسئول
هک کردن ایمیلهای
دموکراتها خواند

ایــاالت متحده امریکا گفته اســت که
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه
شخص ًا مســئول هک کردن ایمیل های
مقامــات حزب دموکرات اســت .رئیس
جمهور بارک اوباما گفت «در زمان و محلی
که خود ما انتخاب مــی کنیم» معامله به
مثل می کنیم.
حکومت بارک اوباما که کارش رو به پایان
است ،روز پنجشــنبه مدعی شده است
که والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه
مستقیم ًا مسئول هک کردن ایمیل های
دموکرات هــا در جریان کارزار انتخاباتی
ریاست جمهوری آن کشور بوده است.
بــن رودز مشــاور اوباما بــه تلویزیون
( )MSNBCگفته اســت که «هیچ مورد
از چنین اقدامی در درون حکومت روسیه
بدون اطالع پوتین صــورت گرفته نمی

تواند .ســرانجام پوتین مســئول اعمال
حکومت روسیه است».
کاخ ســفید گفته اســت کــه این یک
«حقیقت» اســت که این اعمال به کار زار
انتخاباتی ترامپ کمک کرده است.
بارک اوبامــا رئیس جمهور ایاالت متحده
امریکا در اخیر روز پنجشنبه در مصاحبه
ای با رادیوی (ان پی آر) گفته اســت که
ایاالت متحده امریکا علیه این هک کردن
ایمیل ها از جانب روســیه عمل به مثل
خواهد کرد.
اوباما گفت« :من فکر می کنم در این شکی
وجود ندارد هرگاه کدام حکومت خارجی
بکوشد بر درستی انتخابات ما تاثیر منفی
بگذارد ،ما نیاز به اقدام عملی داریم .و ما
در زمان و مکانــی که خود ما انتخاب می
کنیم ،آن را انجام می دهیم( ».دویچه وله)

ارزش یورو به نازلترین سطح

برنامهریزی یک
نوجوان  ۱۲ساله برای خود در  ۱۳سال گذشته رسید
سوءقصد در آلمان

به گزارش رســانههای آلمان یک نوجوان  ۱۲ســاله بر آن
بوده در شــهر لودویگزهافن دست به دو سوءقصد بزند ،از
جمله در یکی از بازارهای کریسمس .گفته میشود که این
نوجوان با داعش در ارتباط بوده اســت .طبق اطالعاتی که
شــبکه تلویزیونی آلمانی  SWRبه آن دست یافته ،یک
نوجوان  ۱۲ســالهی آلمانی ـعراقی قصد داشته است که
در شهر لودویگزهافن آلمان دو سوءقصد انجام دهد .اولین
مورد به برنامهریزی برای ســوءقصد در بازار کریسمس این
شــهر برمیگردد .این نوجوان اما ظاهرا در هنگام ساختن
بمب دســتی دچار خطایی شده که سبب گردید ،این بمب
منفجر نشــود .دومین تالش او نیز که سوءقصدی در تاریخ
پنج دســمبر در یکی از مراکز خرید لودویگزهافن بود ،با
ناکامی روبرو شــد .این نوجوان  ۱۲ســاله بمب دستساز
خود را در یک کولهپشتی جاســازی کرده بود ،اما یکی از
عابران در مرکز خرید متوجه این کوله پشتی شد و پولیس
را در جریان گذاشــت .مأموران پولیس نیز به سرعت رد
این نوجوان را پیدا کردنــد .پولیس آلمان البته این امکان
را ندارد که نوجوان مزبور را مورد اتهام قرار دهد ،چرا که او
هنوز به سنی نرسیده که مجازات قانونی شامل حال او شود.
طبق قوانین آلمان نوجوانان در این کشور از سن  ۱۴سالگی
مسئول اعمال خود شناخته میشــوند و میتوان قوانین
جزایی را در مورد آنان اعمال کرد( .دویچه وله)

غیبت روبن و ریبری در
تمرین بایرن مونیخ

بایرن مونیخ به احتمال زیاد در بازی برابر دارمشتات آرین
روبن و فرانک ریبری را در اختیار نخواهد داشت.
به نقل از بیلد ،بایرن مونیخ صدرنشــین فعلی بوندسلیگا
که به دلیل تفاضل گل بهتر نســبت به الیپزیگ در صدر
قرار گرفته ،یکشــنبه باید در دیداری خارج از خانه برابر
دارمشــتات به میدان برود .در تمرین باواریاییها برای این
دیدار ،آرین روبن و فرانک ریبری حضور نداشــتند و این
دو بازیکن زیر نظر پزشــک باشگاه تمرینات اختصاصی را
انجام دادند.
به این ترتیب به احتمال زیاد بایــرن مونیخ برای دیدار با
دارمشــتات که روز یکشــنبه برگزار خواهد شد ،روبن و
ریبری دو ستاره خود را در اختیار نخواهد داشت و این کار
را برای بایرن سخت خواهد کرد.
بایرن در حالی باید برابر دارمشــتات در دیداری خارج از
خانه به میدان برود که الیپزیگ صدرنشــین نیز به دیدار
هرتابرلین خواهد رفت.

توخل :انتظارات از گوتسه
خیلی باالست

ســرمربی دورتموند از عملکرد ماریو گوتسه در تیمش در
رقابتهای این فصل دفاع کرد.
به نقل از اشــپیگل ،ماریو گوتســه بعد از جدایی از بایرن
مونیخ به دورتموند پیوست ولی نتوانست عملکرد گذشته
خود را در تیم زردپــوش آلمانی تکرار کند و عملکرد او با

انتقاد همراه بوده اســت با این حال توماس توخل سرمربی
دورتمونــد به حمایــت از این بازیکــن پرداخت و گفت:
انتظارات از گوتسه در دورتموند خیلی باالست و همه انتظار
دارند او در هر بازی بدرخشــد و بهترین بازی را به نمایش
بگذارد .خیلی ها فراموش کردند او چه مصدومیت هایی را
پشت سر گذاشته است.
دورتموند  56میلیون یورو برای جذب دو ســتاره تیم ملی
آلمان یعنی ماریو گوتسه و آندره شورله هزینه کرده است
ولی تاکنون نتوانسته اســت درخشش خوبی در این فصل
داشته باشد و این دو بازیکن اغلب مقصر بازیهای ضعیف
تیمشان قلمداد شدند.
توخل ادامه داد :گوتسه و شــورله مدوم نیستند و متعلق
به همین تیم هستند و همه این دو بازیکن را دوست دارند
و ما تالش می کنیم تا این دو بازیکن بازی به بازی شــرایط
خوب خودشان را داشته باشــند .هر دو پس از یورو ۲۰۱۶
خیلی دیر به تمرینات اضافه شــدند .در کنار این پیوستن
به یک تیم جدید را هم اضافه کنید .شــورله خوب کارش
را شــروع کرد اما برای  ۴هفته مصدوم شد .ماریو همچنان
به زمان احتیاج دارد .اون به فرم ایده آل خود نرسیده ،اما
وضعیت او در حال بهبود اســت .پیشرفت او قابل مشاهده
است .انتظارات زیادی از آن ها وجود دارد اما تا زمانی که با
تمام توان تالش کنند مورد اعتماد کامل ما هستند.

نرخ برابری یورو در قیاس با دالر آمریکا
بار دیگر کاهش یافته است .روز پنجشنبه
 ۱۵دســمبر ارزش هر یورو به یک دالر و
 ۴سنت رســید .افزایش نرخ بهره بانکی
در آمریکا عامل کاهش ارزش یورو اعالم
شده است.
بانک مرکزی آمریکا برای دومین بار پس
از بحران مالی این کشور اقدام به افزایش
نرخ بهره بانکی کرد .تصمیمی که بیتردید
دامنه تاثیر آن کل اقتصاد جهان و بهویژه
اقتصاد اروپا را در بر میگیرد .ســاعاتی
پس از آنکه ژانت یلن ،رئیس بانک مرکزی
آمریکا خبر افزایش نرخ بهره بانکی در آن
کشور را اعالم کرد ،از ارزش یورو کاسته

شد .کارشناسان امور مالی و بانکی حتی
پیش بینی کردهانــد که در صورت تداوم
این روند ،احتمال اینکه نرخ برابری یورو
حتی به کمتر از دالر برسد ،منتفی نیست.
کاهش ارزش یــورو در برابر دالر آمریکا
به معنی آن اســت که واردات کشورهای
اروپایی از کشورهای غیرعضو اتحاد پولی
و مالی یورو ،گرانتر خواهد شد .از جانب
دیگر ،کاهش نرخ برابری یورو در قیاس با
دالر آمریکا باعث آن میشود که کاالهای
صادراتی کشــورهای حوزه یــورو برای
سایر کشــورها ارزانتر گشته و از این رو
میتواند منجر به رونق بیشــتر صادرات
کشورهای اروپایی شود( .دویچه وله)

رونالدو به رکورد  500گل
باشگاهی رسید

کریســتیانو رونالدو با گلزنی برابر آمریکای مکزیک ،به
رکورد  500گل باشگاهی دست یافت.
رئال مادرید روز پنجشــنبه در نیمه نهایی جام جهانی
باشــگاهها با دو گل بنزما و رونالدو ،آمریکای مکزیک را
برد و به فینال رســید تا حریف کاشیما شود .کریستیانو
رونالدو که در دقیقه  90توانست گل دوم تیمش را به ثمر
برســاند به رکورد  500گل باشگاهی دست یافت .او پیش
از این توانســته بود  499گل باشگاهیاش را در تیمهای
اســپورتینگ ،منچســتریونایتد و رئال مادرید به ثمر
برساند .او اولین گلش را در سال  2002زمانی که تنها 17

سال سن داشت برای اسپورتینگ در بازی برابر مورینسه
به ثمر رساند و بعد از آن توانست روند گلزنی خودش را
سرعت ببخشــد .او در رئال مادرید چند سالی است که
بیش از  50گل در هر فصل به ثمر میرساند.
رونالدو همچنیــن  68گل ملی نیز بــه همراه تیم ملی
پرتگال به ثمر رســانده تا در مجموع  568گل باشگاهی
و ملی در کارنامه خود داشته باشد.
رونالدو باید در دیدار نهایی این رقابت ها برابر کاشیما به
میدان برود و فرصت این را دارد تا یک قهرمانی دیگر به
کلکسیون افتخارات خود اضافه کند.

پیروزی صدرنشینان کنفرانس غرب در
لیگ NBA

بامداد جمعه در لیگ بســکتبال  ٥ ،NBAبازی انجام
شــد که در مهمترین این بازیها گلدن اســتیت وریرز
صدرنشین کنفرانس غرب و سن آنتونیو اسپرز تیم رده
ی دوم این کنفرانس به پیروزی رسیدند.
به نقل از  ،Foxsportsدر حســاس ترین بازی بامداد
جمعه گلدن استیت وریرز با نتیجهی  ١٠٣بر  ٩٠نیویورک
نیکس را از پیش رو برداشت.
در این بازی کلی تامپســون با  ٢٥امتیاز آوری و کوین
دورانت با  ١٥امتیاز آوری بهترین عملکرد را برای گلدن
استیت داشــتند .در بازی مهم دیگر سن آنتونیو اسپرز

تیم ردهی دوم کنفرانس غرب ،بــا نتیجهی  ١٠٧بر ٩٢
فنیکس سانز را از پیش رو برداشت.
در این مسابقه کاهی لئونارد و پاول گاسول هر کدام ١٨
امتیاز کسب کردند .لئونارد همچین دابل دابل و  ١٠ریباند
انجام داد تا در نهایت اســپرز به پیروزی دیگری دست
یابد.
** نتایج دیگر بازی ها:
میلواکی باکس  - ١٠٨شیکاگو بولز ٩٧
نیواورالنز پلیکانز  - ١٠٢ایندیانا پیسرز ٩٥
دنور ناگتز  - ١٣٢پورتلند تریل بلیزرز ١٢٠

