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ترامپ :سازمان ملل به باشگاهی برای

مرگ نه نفر در پی غرق

شدن قایق فوتبالیستها
در اوگاندا

مقامات در اوگاندا میگویند قایقی کوچک که حامل اعضای
یک تیم فوتبال محلی و طرفدارانش بوده غرق شده است و
حداقل نه نفر جان خود را از دست دادهاند.
این سانحه روز دوشنبه در دریاچه آلبرت اوگاندا ،واقع در
غرب اوگاندا ،اتفاق داد.
به گفته پولیــس ،قایق بیش از ظرفیــت مجاز حدود ۴۵
مسافر داشته است؛ ظاهرا تعداد زیادی از مسافران در یک
طرف قایق جمع میشوند و در نتیجه ،قایق تعادلش بر هم
میخورد و واژگون میشود.
بنا بر گزارشها ،امدادگران در حال حاضر جسد نه نفر را از
آب بیرون کشــیدهاند .مقامات میگویند  ۲۱نفر جان سالم
بدر بردهاند .خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام پولیس
محلی گزارش میدهد که عدهای از مسافران مست بودهاند.
ساالنه سوانح زیادی از این قبیل در دریاچه آلبرت اوگاندا و
سایر نقاط آفریقا اتفاق میافتد.
در ماه نوامبر ســال  ۲۰۱۶نیز در یک سانحه مشابه در این
دریاچه  ۱۰نفر کشته شدند( .بی بی سی)

خوشگذرانی تبدیل شده است

رئیس جمهوری آینده آمریکا با زیر سوال بردن
اثربخشی ســازمان ملل میگوید که این نهاد
بینالمللی به باشــگاهی برای «خوشگذرانی»
تبدیل شده است.
دونالــد ترامپ روز دوشــنبه توییت کرد که
سازمان ملل «ظرفیت فوقالعادهای» دارد ،اما
به «باشگاهی» تبدیل شده که «گروهی در آن
گرد هم آیند ،صحبت کنند و وقت خود را به
خوشی بگذرانند».
این ســخن ترامپ واکنش او بــه قطعنامه
اخیر شورای امنیت ســازمان ملل محسوب
میشود که این شــورا در آن خواستار توقف
شهرکسازی اســرائیل در کرانه باختری رود
اردن و شــرق بیتالمقدس شده است .دونالد
رئیــس جمهور منتخب آمریکا در حســاب بــه قطعنامه اخیر شــورای امنیــت علیه ترامپ روز جمعه هم گفته بود که از  ۲۰جنوری
کاربری خود در توییتر از عملکرد ســازمان شهرکسازی اسرائیل تعبیر میشود .ترامپ (آغاز دوره ریاست جمهوری او) همه چیز «به
ملل انتقاد کرده اســت .سخنان او به واکنش در انتقاد از سازمان ملل تنها نیست.
شکل دیگری خواهد بود»( .دویچه وله)

رهبران جاپان و آمریکا از
پرل هاربر بازدید میکنند

شــینزو آبه ،نخســت وزیر جاپان ،برای
بازدیدی تاریخی از پرل هاربر و برگزاری
آخرین دیدار رسمیاش با باراک اوباما به
ایالت هاوایی آمریکا سفر کرده است.
رئیس جمهوری آمریکا که در هاوایی به دنیا
آمده هر سال پیش از تعطیالت کریسمس
با خانوادهاش به این مجمعالجزایر ،واقع در
اقیانوس آرام ،سفر میکند.
رهبران جاپان و آمریکا قرار اســت سه
شنبه در اقدامی بیسابقه به اتفاق یکدیگر
از پرل هاربــر که در تاریخ دو کشــور
جایگاهی ویژه دارد ،دیدار کنند.
در حمله غافلگیرانه ســال  ۱۹۴۱میالدی

بمب افکنهای جاپان بــه ناوگان دریایی
ایاالت متحده در پرل هاربر حداقل ۲۳۰۰
نظامی آمریکایی کشــته شدند؛ چهار ناو
غرق شدند و هشت کشتی جنگی نیز به
شدت آسیب دیدند.
اقدام جاپان باعث شــد که آمریکا رسما
وارد جنگ جهانی دوم شود.
قرار است که شینزو آبه برای قربانیان پرل
هاربر دعــا کند ولی بنابر گزارشها ،از آن
حمله عذرخواهی نخواهد کرد.
این بازدید حدود ســه هفته بعد از هفتاد
و پنجمین سالگرد واقعه پرل هاربر انجام
میشود( .بی بی سی)

مشروب الکلی خانگی

حزب سوسیال مسیحی آلمان :افراد
شکاف تازه در
در پاکستان جان  ۲۶نفر
حزب محافظه کار
خطرناک به بازداشتگاه
را گرفت
کوریای جنوبی
اخراج منتقل شوند

بیست و شش نفر در اثر نوشیدن مشروب الکلی خانگی در
پاکستان جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش پولیس ایالت پنجاب ،این حادثه در شهر توبه تیک
سینگ این ایاالت روی داده و بیست و چهار نفر از قربانیان
آن از اقلیت مســیحی و دو نفر دیگر مسلمان بودهاند .در
پاکستان ،مصرف مشــروبات الکلی برای مسلمانان ممنوع
است و اقلیتهای دینی هم برای خرید مشروب به میزانی
محدود ،باید مجوزهای خاصی داشته باشند .در این کشور،
به خاطر رعایت قوانین اســامی ،دولت نظارت شدیدی بر
خرید و فروش مشروبات الکلی اعمال میکند و در نتیجه،
ساخت و معامله مشروبات دست ساز خانگی رواج دارد.
در مواردی ،این مشــروبات حاوی مقادیری الکل متیلیک
(متانول) است که مادهای سمی و کشنده است.
یکی از مقامات پولیس توبه تیک سنگ گفته است که چهل
ت ساز به شدت
نفر دیگر از مصرفکنندگان مشــروب دس 
بیمار شده و در شــفاخانه های این شهر و شهر فیصلآباد
بستری هستند( .بی بی سی)

بعد از حمله تروریستی در برلین ،حزب
سوسیال مسیحی آلمان هرچه بیشتر بر
تشدید قوانین امنیتی تاکید می کند .از
نظر این حزب باید نظارت بیشتر ویدیویی
وجود داشته باشد و به پای افراط گرایان
محکوم باید پایبند برقی زده شود.
در یک مصوبه پیشنهادی برای نشست
حزب سوسیال مســیحی آلمان که قرار
اســت در آغاز ماه جنوری برگزار شود
و حاال در اختیــار روزنامه «زود دویچه
سایتونگ» قرار گرفته است ،نوشته شده
است« :کســی که دولت ما را تهدید می
کند ،حق مهمان بودن را از دســت می
دهد».
حزب سوسیال مسیحی بایرن در ایالت
بایرن حکومت می کند و به مثابه حزب

سیمون بایلز بهترین ورزشکار
زن  ۲۰۱۶از نگاه AP

سیمون بایلز ،جیمناست آمریکایی از سوی آسوشیتدپرس به عنوان بهترین
ورزشکار زن سال  ۲۰۱۶انتخاب شد .به نقل از  ،Inside the gamesسیمون
بایلز  ۱۹ساله چهار مدال طال و یک برنز در بازیهای المپیک ریو  ۲۰۱۶کسب
کرد .او پر مدالترین ژیمناست آمریکایی در تاریخ این کشور است.
بایلز از سال  ۲۰۱۳در مســابقات قهرمانی جهان توانست به موفقیت دست
یابد .بایلز همچنین دومین جیمناســت آمریکایی اســت که در یک دور از
بازیها چهار مدال طال کسب کرده است .او در افتتاحیه المپیک ریو پرچم
دار تیم آمریکا بود.

خواهری دموکرات مسیحی انگال مرکل،
شــریک ائتالفی حکومت فدرال آلمان
نیز است.
براســاس خواســت حزب سوسیال
مسیحی آلمان ،باید استخبارات داخلی
آلمان فــدرال در آینده حتی در مورد
افراد  ۱۴ســاله نیز اقدام کند و آنها را
زیر نظر قرار دهــد .به این ترتیب باید
از افراطی شــدن در ســنین نوجوانی
جلوگیری شود .این حزب همچنین در
نظر دارد برای افراد بالغ در سنین میان
 ۱۸و  ۲۱ســالگی ،باید در عوض قانون
جزایی نوجوانان ،قانــون جزایی افراد
بالغ اعتبار یابد .و دیگر این که اساســ ًا
باید عمل اخراج خارجــی ها از آلمان
تشدید شود( .دویچه وله)

در حالی که تحقیقات درباره اتهام فســاد مالی پارک
گون-هه ،رئیس جمهوری کوریای جنوبی و نزدیکانش
که منجر به اســتیضاح وی شد ادامه دارد ۲۹ ،نماینده
حزب محافظــه کار در پارلمان از عضویت حزب حاکم
استعفا دادهاند.
انتظــار میرود که این نماینــدگان حزب محافظه کار
جدیدی تاسیس کنند.
بر اســاس گزارشها ،آنها ازبان کی مون که آخرین
روزهایش را در مقام دبیرکلی ســازمان ملل متحد در
نیویورک میگذراند ،دعوت خواهند کرد که نامزد آنها
در انتخابات ریاست جمهوری آینده شود.
بان کی مون اخیرا در مصاحبهای با یک روزنامه کوریای
جنوبی گفته بود که آماده اســت به خاطر کشــورش
خودش را «به آتش بکشد».
چنین اظهاراتی باعث شــده که گمانه زنیها در مورد
احتمال ورود بان کی مون به کارزار انتخاباتی باال بگیرد.
حدود دو هفته پیش ،پارلمــان کوریای جنوبی که در
کنترل مخالفان دولت اســت به طرح استیضاح و عدم
کفایت رئیس جمهوری رای داد که به تعلیق خانم پارک
و تفویض موقت اختیاراتش به نخست وزیر منجر شده
است .این رای به دادگاه قانون اساسی کوریای جنوبی
ارجاع شد و در صورت تایید آن توسط قضات دادگاه،
پارک گون-هه از ریاســت جمهوری خلع خواهد شد و
نخســت وزیر ظرف  ۶۰روز ،انتخابات جدید را برگزار
خواهد کرد( .بی بی سی)

محاکمه متهمان کودتای
نافرجام ترکیه آغاز شد

محاکمه متهمان به نقش داشتن در کودتای
نافرجام ترکیه روز سهشــنبه با رفتن ۲۹
مامور ســابق پولیس به دادگاه آغاز شد.
این افراد به تالش برای سرنگونی دولت و
عضویت در گروه تروریستی متهم شدهاند.
ســارنوالها برای  ۲۱نفر از متهمان دیروز
درخواست حبس ابد کردهاند .هشت متهم
دیگر ممکن اســت برای ارتباط با جنبش
هیزمت (خدمت) فتح اهلل گولن تا  ۱۵سال
زندان بگیرند.
دولــت ترکیه فتحاهلل گولن ،شــخصیت
مذهبی ساکن آمریکا و متحد پیشین رجب
طیب اردوغان را بــه هدایت کودتا متهم
میکند و خواهان اســترداد او است .آقای

شکست سنگین تیم ملی فوتبال زنان

افغانستان مقابل هند در جنوب آسیا

تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در چهارمین
دوره رقابتهای فوتبال بانوان جنوب آسیا،
کارش را با شکست ســنگین مقابل میزبان
رقابتها آغاز کرد.
تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در نخستین
دیدارش در این مسابقات از ساعت  ۵عصر به
وقت کابل در ورزشگاه ایالت شلیگوری هند
به مصاف میزبان رقابتها رفت که در پایان
با حساب  ۵بر  ۱مقابل حریف قدرتمندش تن
به شکســت داد .افغانستان در این مسابقه
با ترکیــب ویدا زمری ،صــدف نوری ،یلدا
ارغندیوال ،سحر ارغندیوال ،شبنم روهین،

فرخنده محتاج ،شبنم مبارز ،مرجان حیدری
 ،مینه احمدی ،هیلــی ارغندیوال و زینت
صدیقی وارد میدان شد.
 ۴گل تیم ملی فوتبال زنــان هند در نیمه
نخست این دیدار به ثمر رسید و یک گل نیز
در وقتهای اضافــی نیمه دوم این دیدار به
ثمر رسید .یاران هند در اواخر نیمه اول این
دیدار یک پنالتی را نیز از دست دادند.
تک گل افغانستان نیز در دقیقه  ۸۷توسط
فرخنده محتاج وارد دروازه هند شد.
تیمهــای فوتبال زنان افغانســتان در طی
ســالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۴نیز در رقابتهای

جنوب آسیا مقابل هند قرار گرفته بود که در
سال  ۲۰۱۴با نتیجه سنگین  ۱۲بر  ۰و در سال
 ۲۰۱۲نیز  ۱۱بر  ۰بــه مقابل حریفش متوقف
شده بود .در این مســابقه ،افغانستان برای
نخستین بار یک ســرمربی خارجی ( کیلی
لیندسی آمریکایی ) را روی نیمکت داشت و
از بازیکنان جدیدش نیز رونمایی کرد.
دیدار بعدی افغانستان روز پنج شنبه  ۵عصر
در برابر بنگالدش برگزار خواهد شد.
افغانستان در صورت پیروزی برابر بنگالدش
کماکان شــانس صعود بــه مرحله بعدی
رقابتها را خواهد داشت( .بی بی سی)

بارسلونا به دنبال بازگرداندن
تیاگو آلکانتارا

باشگاه بارســلونا قصد دارد که تیاگو آلکانترا را با  ۴۰میلیون یورو از بایرن
مونیخ جذب کند تا دوباره این بازیکن پیراهن آبی اناریها را بر تن کند.
به نقل از اسپورت یک آلمان ،تیاگو آلکانترا محصول آکادمی الماسیا است.
او بعــد از جدایی پپ گواردیوال از بارســلونا نیمکت نشــینی در این تیم
اســپانیایی را تحمل نکرد و راهی آلمان شد تا در بایرن مونیخ شاگرد پپ
گواردیوال شود.
آلکانترا چهارمین فصل حضور خود در بایرن مونیخ را پشتسر میگذارد .او
ی از دست داده اما در
با وجود این که بازیهای زیادی را به خاطر آسیبدیدگ 
فصل جاری به اوج آمادگی خود رسیده و عملکرد درخشانی در باواریایها
داشته است.
سایت اســپورت یک آلمان از عالقه باشگاه بارسلونا برای بازگرداندن تیاگو
خبر داد و نوشت :بارسلونابا توجه به درخشش تیاگو در بایرن مونیخ دوست
دارد این بازیکن را به نوکمپ برگرداند و برای این انتقال حاضر اســت ۴۰
میلیون یورو پرداخت کند اما باشگاه بایرن مونیخ اصرار دارد تا این بازیکن
اسپانیایی را حفظ کند.

احتمال جدایی پهپه
قوت گرفت

ل مادرید به دنبال بازگرداندن مدافع جوان خود اســت که در اینتراخت
رئا 
فرانکفورت بازی می کند.به نقل از یورو اسپورت ،خسوس وایخو که بازیکن
رئال مادرید اســت ،به صورت در اینتراخت فرانکفورت بازی میکند .این
بازیکن اسپانیایی تقریبا در همه بازیهای فرانکفورت در رقابت های فصل
جاری بوندسلیگا به میدان رفته و عملکرد خوبی از خود نشان داده است.
یورو اسپورت نوشــت عملکرد خوب این بازیکن جوان باعث شده است تا
رئال مادرید به دنبال باز گرداندن او باشــد؛ به ویژه این که پهپه به احتمال
زیادی در پایان فصل از رئال مادرید جدا خواهد شــد .پهپه تا پایان فصل با
رئال مادرید قرارداد دارد.
او خواســتار تمدید دو ساله قرارداد خود با کهکشــانیها است اما به نظر
می رسد کهکشــانیها عالقه ای به تمدید قرارداد این مدافع ندارند .یورو
اسپورت اعالم کرد پهپه از یک باشــگاه چینی پیشنهاد خوبی دارد و این
احتمال زیاد است که او در پایان فصل راهی لیگ چین شود.

تیم والیبال بانوان سره میاشت قهرمان جام
مبارزه با خشونت علیه زنان شد

در فینــال بازیهای والیبال بانوان که تحت
نام «مبارزه با خشــونت علیه زنان» برگزار
شــده بود تیم والیبال سره میاشت توانست
تیم شــاروالی کابل را از پیشرو برداشته و
قهرمان این جام شــود .این دیدار روز سه

شنبه در سالن ورزشی شاروالی کابل برگزار
شد که تیم سره میاشت در سکوی نخست
این بازیها قرار گرفت .تیمهای شــاروالی و
الزهرا در رده دوم و ســوم قرار گرفتند .این
بازی میان پنج تیم ،صلح ،الزهرا ،شــاروالی

کابل ،سره میاشــت و پوهنتون تعلیم تربیه
شــهید ربانی روز یک شــنبه هفته جاری
برگزار شده بود و دیروز پایان یافت .در بازی
نهایی این مسابقات دیروز تیم سره میاشت
جام قهرمانی را از آن خود کرد( .افق)

سانتوس و سیمئونه بهترین مربیان ملی و
باشگاهی  ۲۰۱۶شدند

فدراســیون بینالمللی تاریخ و آمار بهترین
مربیان ملی و باشــگاهی جهان در ســال
 ۲۰۱۶را اعالم کرد .بــا توجه به نزدیکی به
ســال  2017میالدی ،فدراسیون بینالمللی
تاریخ و آمار بهترین مربیان ملی و باشگاهی
جهان در این سال را معرفی کرد که فرناندو
سانتوس ،سرمربی پرتگال به عنوان بهترین
مربی تیمهای ملی و دیگو سیمئونه ،سرمربی

اتلتیکومادرید نیز به عنوان بهترین مربیان
باشگاههای جهان در این سال انتخاب شدند.
 ۱۰مربی برتر ملی فوتبال جهان در ســال
:۲۰۱۶
 .۱فرناندو سانتوس (پرتگال)
 .۲الرس الگربک (ایسلند)
 .۳یواخیم لوو (آلمان)
 .۴کریس کولمن (ولز)

 .۵دیدیه دشان (فرانسه)
 .۶آنتونیو کونته (ایتالیا)
 .۷آنته کاسیچ (کرواسی)
 .۸مارک ویلموتس (بلجیم)
 .۸تیته (برازیل)
 .۱۰برند اشتورک (هنگری)
 .۱۰آنژه پوستجاوغلو (استرالیا)
 .۱۰آدام ناوالکا (پولند)

گولن این اتهام را رد میکند.
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 توسعه را ساقط کنند.
کودتاگران از تانــک ،هواپیمای جنگنده
و هلیکوپتر اســتفاده کردند و در جریان
درگیریها حدود  ۲۷۰نفر کشته شدند.
پس از شکست کودتا دولت ترکیه وضعیت
اضطراری اعالم کرده و تصفیه سختی را در
نهادهای مختلف به راه انداخته و دهها هزار
نفر را بازداشت ،اخراج یا از کار معلق کرده
است( .بی بی سی)

شکست کاوالیرز در غیاب
لبرون جیمز

بامداد دیروز در لیگ بسکتبال  ،NBAیازده بازی انجام شده در مهمترین
بازیهای کلیولند کاوالیرز در نبود لبرون جیمز تیم صدرنشین کنفرانس
شرق شکست خورد.
به نقل از  ،fox sportsدر حساسترین بازی بامداد روز دوشنبه کلیولند
کارالیرز با نتیجه  ۱۰۶بر  ۹۰از دیترویت پیستونز شکست خورد .پیستونز
از نبود لبرون جیمز استفاده کرد تا بتواند کاوالیرز را شکست بدهد .این
ســومین بازی بود که جیمز در این فصل از دســت داد .در هر سه بازی
کلیولند شکست خورد .این تیم در هفت روز پنجمین بازی خود را انجام
داد .بازی قبل کلیولند مقابل گلدن اســتیت بود که این تیم در ثانیههای
پایانی به پیروزی رسید.
کایری ایرونیگ درباره این شکســت گفت :آنها از روز جمعه بازی نکرده
بودند و استراحت داشتند .این مساله برای آنها فرصتی را ایجاد کرد .آنها
می دانســتند که ما بعد از بازی با گلدن استیت به این جا آمدیم .اگر آنها
هم بازی داشتند مساله فرق میکرد.
در بازی دیگر تورنتو پترز بــا نتیجه  ۹۵بر  ۹۱پورتلند تریپل بلیزرز را از
پیشرو برداشــت .در این بازی کایل الری با کسب  ۲۷امتیاز ،بیشترین
امتیازآوری را داشــت .دی مار دی روزن نیز تریپل دابل انجام داد و ۲۰
امتیاز کسب کرد .این بازی برای پورتلند ششمین شکست پیایی را رقم
زد.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
واشنگتن ویزاردز  - ۱۰۷میلواکی باکس ۱۰۲
اورالندو مجیک  - ۱۱۲ممفیس گریزلیز ۱۰۲
بروکلین نتز  - ۱۲۰شارلوت هورنتز ۱۱۸
مینه سوتا تیمبرولوز  - ۱۰۴آتالنتا هاکس ۹۰
شیکاگو بولز  - ۹۰ایندینانا پیسرز ۸۵
نیواورالنز پلیکانز  - ۱۱۱داالس موریکس ۱۰۴
هیوستون راکتز  - ۱۳۱فنیکس سانز ۱۱۵

کوشینلی :در پایان فصل آرسنال
قهرمان میشود

مدافع فرانسوی آرسنال معتقد اســت آنها در پایان فصل قهرمان لیگ
برتر خواهند شد.
به نقل از گاردین ،آرسنال روز دوشنبه موفق شد در دیدار خانگی با گل
دقایق پایانی ژیرو سه امتیاز ارزشمند بازی برابر وست برومویچ را کسب
کند تا فاصله این تیم با چلسی در صدر جدول با همان عدد  ۹باقی بماند.
لورن کوشینلی بعد از پایان مسابقه گفت :وقتی پیروز می شوید ،اعتماد
به نفس به ســراغتان میآید .این مهمترین موضوع در فوتبال است .االن
وقت آن اســت بتوانیم با چند پیروزی پیاپی ،خودمان را نشان بدهیم و
بگوییم قدرت الزم برای رسیدن به صدر جدول ردهبندی را داریم .ترکیب
قویتری نســبت به چلســی داریم .فکر میکنم در پایان فصل قهرمان
شــویم .فقط مهمترین موضوع ،کسب چند پیروزی پیاپی برای بازگشت
روحیه به تیممان است .مدافع فرانســوی آرسنال در پایان گفت :دیگر
حق باخت نداریم .باید آرام باشــیم و راه حلی برای شروع بازیهایمان
برابر حریفان داشته باشیم تا کمتر به مشکل بربخوریم .بازیکنان  ۱۸و ۱۹
ساله در تیممان نداریم .همه بازیکنان ما باتجربه هستند .تمام بازیکنان
ما عهدهگیری کسب موفقیت را دارند .فکر میکنم بتوانیم در پایان جام
فصل قهرمانی را بر باالی سر ببریم.

