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انگال مرکل مردم آلمان را
به همبستگی فرا خواند

انگال مرکل در ســخنرانی اش به مناسبت سال
 2016میــادی ،ورود مهاجرین و ادغام آنان به
جامعه را یک «فرصت برای آینده» این کشــور
دانســت .او در حالیکه در خصوص بحران اروپا
اشــاره ای نکرد اما از پیروزی تیم فوتبال اروپا
یاد آوری نمود.
او در ســخنرانی سال نو خود گفت« :این خیلی

مهم اســت که ما اجازه ندهیــم به بخش های
مختلف تقسیم شویم .ما نباید به نسل ها ،گروه
های اجتماعی ،و یــا آنانی که در آلمان زندگی
می کنند و شــهروندان تازه وارد ،تقسیم بندی
شویم» .انگال مرکل ،به گونه مستقیم از جنبش
اروپاییان میهن دوست در برابر اسالمیزه شدن
از جهان عرب (پگیدا) نام نبرد ،اما تاکید کرد که

اوالند :کار ما با تروریسم
تمام نشده است

رئیسجمهوری فرانسه در نطق خود به مناسبت آغاز
سال نو میالدی اعالم کرد ،کار این کشور با تروریسم
هنوز تمام نشده است.
به نقــل از خبرگزاری شــینهوا ،فرانســوا اوالند،
رئیسجمهوری فرانســه که شش هفته پس از آن که
حمالت تروریســتی در پاریس منجر به کشته شدن
 130تن شد ،سخنرانی میکرد ،در رادیو و تلویزیون
این کشور اعالم کرد ،خطر وقوع حملهای دیگر هنوز
در باالترین حد خود قرار دارد.
وی گفت :تهدید همچنــان وجود دارد و در باالترین
سطح خود اســت و ما مرتب حمالت طراحی شده را
خنثی میکنیم .این در حالی است که پیش از حمالت
 13نوامبر در فرانسه ،افراطگرایان همچنین به دفتر
مجله ُفکاهی «شارلی ابدو» و یک سوپرمارکت یهودی
در اوایل سال  2015حمله کردند.
اوالند گفت :ما سال وحشتناکی پشت سر گذاشتهایم.
این تراژدیها در خاطر مــا میماند و هرگز کمرنگ
نمیشــود .رئیسجمهوری فرانسه در ادامه اظهارات
خود خاطرنشان کرد :اما به رغم این تراژدی فرانسه
تســلیم نشد .به رغم اشــکها ما محکم ایستادیم.
فرانسه که با نفرت مواجه شده بود قدرت ارزشهای
خود را نشان داد .وی در پایان خاطرنشان کرد2015 :
ســال رنج و مقاومت بوده است .بیایید سال  2016را
تبدیل به سال شجاعت و امید کنیم.

چند انفجار در شمال سوریه
دستکم  ۱۶نفر را کشت

مردم نباید با تازه واردان برخورد سرد داشته یا
در قلوب شان نسبت به آنان نفرت داشته باشند
و یا این که خود را یگانه آلمان های اصیل بنامند
و دیگران را به حاشیه برانند.او گفت که آلمانی
ها باید به خود اعتماد داشته و آزاد بیندیشند،
ما باید جهان شــمول و مهربان با همه باشیم.
برای یک پارچگی به موفقیت ،باید از اشتباهات
گذشته بیاموزیم .او گفت« :ارزش های ما ،سنت
های ما ،احساس عدالتخواهی ما ،زبان ما ،قانون
ما ،روش ما ،برای همه که مــی خواهند اینجا
زندگی کنند ،قابل تطبیق می باشد» .صدر اعظم
آلمان تاکید کرد هر کشوری که به گونه موفقانه
تازه وارد شدگان را به جامعه خود مدغم نموده،
در حقیقت توانسته اســت از لحاظ اقتصادی و
اجتماعی منفعت حاصل نماید .بنابر این او واضح
ساخت که پیشــبینی می شود تعداد زیادی از
پناهجویان در آلمان می مانند و به کشورشــان
بازگردانده نمی شوند( .دویچه وله)

روسیه از ناتو به عنوان یک
تهدید امنیتی نام برد

والدیمیــر پوتین رئیس جمهور روســیه
نسخه روزآمد شــده سند امنیت ملی این
کشور را امضا کرده است که در آن گسترش
ناتو تهدیــدی برای امنیت ملی روســیه
محسوب می شود.
در این سند آمده است که «سیاست داخلی
و خارجی مستقل روســیه» باعث «اقدام
متقابل» آمریکا و متحدانش شده است.
این سند آمریکا را به تالش برای تسلط بر
امور جهانی متهم می کند.
مناقشــه اوکراین ،که در سال  ۲۰۱۴شروع
شد ،از علل مهم به وخامت گراییدن روابط
روسیه و غرب بوده است.
سند روزآمد شده استراتژی امنیت ملی که
آقای پوتین روز پنجشنبه آن را امضا کرد

تازه ترین مصداق نگاه انتقادی این کشور
به ناتوست.
روسیه در سال  ۲۰۱۴اعالم کرد که درحال
تغییــر دکترین نظامی خــود برای منظور
کردن بحــران اوکراین و حضــور ناتو در
اروپایی شــرقی در محاسبات استراتژیک
اســت .میخائیل پوپوف مشاور کرملین در
آن زمان گفت که گسترش ناتو در سال های
اخیر به معنی نزدیک شــدن این پیمان به
مرزهای روسیه است و «تهدیدی خارجی»
برای کشورش محسوب می شود .آلبانی و
کرواسی در سال  ۲۰۰۹به ناتو پیوستند .ناتو
در ســال  ۲۰۱۱چهار عضو بالقوه  -بوسنی،
گرجســتان ،مقدونیه و مونتگــرو  -را به
رسمیت شناخت( .بی بی سی)

تردد موترهای شخصی
در دهلی محدود شد

به گزارش گروه ناظر بر حقوقبشر در سوریه دستکم

 ۱۶نفر بــر اثر  ۳انفجار در یک شــهر که در کنترل
نیروهای کرد است ،کشته شدهاند.
گفته شــده اســت  ۳۰نفر نیز در این حادثه مجروح
شدهاند.
این گروه که در لندن مســتقر است میگوید که این
حادثه در رستورانی در شــهر «قمیشلی» در والیت
«حســکه» و نزدیک با مرز با ترکیه رخ داده است.
به گفته این گروه ناظر دســتکم یکی از انفجارها در
نتیجه یک انفجار انتحاری انجام شده است .هنوز هیچ
گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است.
اما گروه موســوم به دولت اسالمی (داعش) پیشتر
مسئولیت چند انفجار در هفتههای اخیر را در مناطق
کردنشــین برعهده گرفته بود .در همین رابطه یک
سایت مرتبط با داعش گفته است که این انفجارها را
نیروهای داعش انجام دادهاند( .بی بی سی)

مقامات در دهلــی ،پایتخت هند به منظور
مقابله با سطح هشــدار دهنده آلودگی هوا
ت هایی را برای موتر های شخصی
محدودی 
به اجرا گذاشته اند .از روز جمعه ١ ،جنوری،
بــرای یــک دوره آزمایشــی دو هفتهای
اتومبیلهای خصوصی با شــمارههای زوج
و فرد در روز های متنــاوب اجازه خواهند
داشــت در خیابانها حرکت کنند .وسایل
نقلیه اضطراری مانند آمبوالنس ،موترهای
پولیس ،موترهای آتش نشــانی و تکسیها
شامل این مقررات نیستند .ساکنان دهلی در
این زمستان سطح خطرناک آلودگی هوا را

تجربه کرده اند .دولت محلی این طرح را پس
از آن اعالم کرد کــه یک دادگاه به مقامات
دستور داد میزان آلودگی هوا را به حد مجاز
تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی
کاهش دهــد .آروین کجریوال ،ســر وزیر
دهلی ،گفته اســت که نتایج این اقدام پس
از چند ســاعت «بسیار دلگرم کننده» بوده
اســت .پولیس میگوید اکثر مردم مقررات
جدید را رعایت کردهاند .بعضی از متخلفان
هرکدام معادل سی دالر جریمه شدهاند اما
به بسیاری دیگر هشدار داده شده و آنها به
خانههایشان بازگشتهاند( .بی بی سی)

«نیمار» بهترین بازیکن جهان
از طرف میرور

روزنامه دیلی میرور برترینهای فوتبال جهان در سال 2015
را اعــام کرد که نیمار باالتر از مســی و رونالدو به عنوان
بهترین بازیکن جهان انتخاب شد.
به نقل از روزنامه دیلی میرور ،نیمار که به همراه لیونل مسی
و کریســتیانو رونالدو عملکرد بسیار خوبی داشت و نقش
موثری در رکورد شــکنی بارسلونا با زدن  180گل در سال
گذشته بازی کرد ،در کنار مسی و رونالدو سه نامزد نهایی
مرد ســال فوتبال جهان در سال  2015هستند .مهاجم تیم
ملی برازیل هر چند در کوپا آمهریکا عملکرد بدی داشت و
با اخراجش در بازی با کلمبیا ،زمینه ساز حذف برازیل از این
رقابتها شد ولی آنقدر در بارسلونا خوب بود که باعث شد
از طرف این روزنام ه بهترین بازیکن جهان شود .نیمار زمانی
که مسی دو ماه مصدوم بود ،توانست عملکرد بی نظیری به
همراه لوییس سوارس در خط حمله داشته باشد.
در مراســم برترینهای فوتبال که از طرف روزنام ه میرور
انجام میشود ،مهاجم تیمملی برازیل باالتر از هم تیمیاش
لیونل مسی و کریستیانو رونالدو به عنوان بهترین بازیکن
جهان انتخاب شد .در حالی که بایرن مونیخ در آلمان ،پاری
سن ژرمن در فرانسه و لسترسیتی در انگلیس سالی خوب
را پشــت سر گذاشــتند ،همان طور که پیشبینی میشد
بارسلونا به عنوان بهترین تیم سال انتخاب شد.

هیدینک :هیچ بازیکنی از
چلسی جدا نمیشود

سرمربی هالندی میگوید در نقل و انتقاالت جنوری بازیکنی
از چلسی جدا نخواهد شــد .به نقل از دیلی میل ،باشگاه
چلســی بعد از رفتن ژوزه مورینیــو ،گاس هیدینک را به
عنوان سرمربی انتخاب کرده است .در حالی که در روزهای
گذشته اخبار ضد و نقیضی درباره خروج بازیکنان این تیم
از چلســی به گوش می رســید ،گاس هیدینک ،سرمربی
هالندی با رد ایــن اخبار گفت :در جنوری بازیکنی از جمع
ما جدا نمیشود ولی احتمال دارد که بازیکنی را بخریم .ما
به تمام بازیکنان نیاز داریم و باید بگویم که لوییک رمی که
گفته میشــود راهی کریستال پاالس خواهد شد ،در جمع
ما خواهد ماند .همچنین باید بگویم سســک فابرگاس از
حضور در چلسی خوشــحال است و میخواهد در این تیم
بماند .هیدینک در ادامه گفــت :تا آخر فصل به تمام این
بازیکنان نیاز داریم .هنوز در جایگاهی در جدول قرار داریم
که باید هرچه ســریعتر از آن رها شویم .به همین خاطر به
تمام بازیکنانمان نیاز داریم .پس به شایعات توجهی نکنید.
هیدینک در پایان درباره حضــور دیدیه دروگبا نیز گفت:
ل مذاکره با باشگاه مونترال ایمپکت آمریکا
باشــگاه در حا 
است تا زمینه حضور دروگبا را به عنوان مربی فراهم کند.
به تجربه دروگبا در زمین مربیگری نیاز دارم.

تنها مدالآور المپیک افغانستان به
اعتراض ۱۳ماهه خود پایان داد

روحاهلل نیکپا تنها مــدالآور المپیک
تاریخ ورزش افغانستان پس از سیزده
ماه خروج از کشور در اعتراض به برخورد
تبعیض آمیز در نهادهای ورزشی کشور،
به کابل بازگشته است.
این تکوانــدوکار پرآوازه افغانســتان
میگوید که پس از حل «مشــکالت»
در فدراســیون تکواندو و کمیته ملی
المپیک افغانستان ،تصمیم به بازگشت
به کشور گرفت و وارد کابل شد.
او به بیبیســی گفت« :من به رســم
اعتراض کشــور را ترک کــرده بودم،
براساس مشــکالتی که در فدراسیون
ما به وجود آمده بود .خدا را شــکر که
بــا روی کار آمدن رئیــس نو ما جناب
نجیباهلل سکندر و همچنین تغییراتی
که در ریاســت کمیته ملــی المپیک

آمده ،امیدواریم که دیگر با مشــکلی
برنخوریم ».برنده مدال برنز مسابقات
المپیــک  ۲۰۰۸و  ۲۰۱۲ابراز امیدواری
خوشبینی کرده اســت که با بهبود
وضعیــت در کمیته ملــی المپیک و
فدراسیون تکواندو ،بتواند در مسابقات
المپیک آینده شرکت کند.
پیــش از این مســئوالن کمیته ملی
المپیک گفتــه بودند که آقای نیکپا از
نیوزیالند درخواست پناهندگی کرده،
اما او در مصاحبه خود با بیبیسی این
خبر را تکذیــب کرد و گفت که نیازی
به طــرح چنین درخواســتی ندارد،
چرا کــه در هر کشــوری که بخواهد
میتواند زندگی کنــد ،اما نمیخواهد
هیچ کشوری غیر از افغانستان را برای
زندگی انتخاب کند(.بی بی سی)

قهرمانی فوتبال جنوب آسیا؛
افغانستان به فینال رفت

آمار بد بارسلونا در پنالتیها

بارســلونا تقریبا نیمی از پنالتیهایــش را در این فصل از
دست داده است.
به نقل از مارکا ،بارسلونا در فصل  2015–16در شرایط خوبی
به ســر میبرد و با یک بازی کمتر صدرنشین اللیگا است
و مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان حضور دارد اما
بازیکنان این تیم آمار خوبی در پنالتیها ندارند.
آبیاناریها یک بار دیگر و در دیدار چهارشــنبه شب برابر
رئال بتیس پنالتی از دســت دادند تا پنالتیهای از دست
رفته این تیم در فصل جاری به پنج برســد .در بازی برابر
ی را به عهده گرفت چون
بتیس ،نیمار مسئولیت زدن پنالت 
لیونل مســی با آدان ،دروازهبان حریف برخورد کرده بود
ی زدن را نداشــت .ضربه نیمار به تیر افقی
و شرایط پنالت 
دروازه اصابت کرد و در برگشــت ،بازیکن بتیس به اشتباه
دروازه خــود را باز کرد .نیمار پیش از این نیز برابر تیمهای
ی از دست داده بود.
الس پاالماس و رم پنالت 
دیگر پنالتیهایی که گل نشدند را نیز مسی از دست داده
اســت .مهاجم ارجنتینی بارســلونا ،برابر اتلتیک بیلبائو
نخستین پنالتیاش را از دســت داد و این اتفاق دوباره در
هفته چهارم برابر لوانته افتاد.
بر این اساس ،بارســلونا از یازده پنالتی فصل ،پنج پنالتی
را از دست داده اســت .نیمار در بارسلونا بیشترین گل را
از فاصله یازده متری به ثمر رسانده است .او برابر تیمهای
رایووایکانو (دو بار) ،سویا و باته بوریسف گلزنی کرده است.
پس از او ،مسی و لوییس سوارس با یک گل قرار دارند.

تیم ملــی فوتبال افغانســتان ،مدافع
عنوان قهرمانی رقابتهای جنوب آسیا،
روز پنجشنبه ١٠ ،جدی ،با غلبه بر تیم
سریالنکا ،جواز حضور در مسابقه نهایی
این رقابتها را به دست آورد.
این بازی که در ورزشــگاه تریواندروم
در شهر کراالی هند برگزار شده بود ،با
نتیجه پرگل  ٥بر صفر به سود افغانستان
پایان یافت.
گلهای این دیدار را سید محمد هاشمی،
کنشکا طاهر ،خیبر امانی ،آرش هاتفی و
فیصل شایسته به ثمر رساندند.
پیش از این دیدار هند توانسته بود در
دیگر بازی مرحله نیمهنهایی ،مالدیو را
با نتیجه  ٣در مقابل  ٢شکست دهد و به
مسابقه پایانی راه یابد.
به این ترتیب برای سومین دوره پیاپی
افغانســتان و هند در فینال رقابتهای
قهرمانی جنوب آســیا بــه مصاف هم
خواهند رفــت .دیدارهای قبلی این دو
تیم در سال  ٢٠١١به سود هند و در سال
 ٢٠١٣به سود افغانســتان پایان یافته

است.
این آخرین دوره حضور افغانســتان
در مسابقات جنوب آسیا است و قرار
اســت این تیم از سال آینده در حوزه
تازه ایجادشــده «آســیای میانه» به
میدان برود.
این حوزه شامل کشورهای افغانستان،
ایران ،ازبکســتان ،تاجیکســتان،
ترکمنستان و قرقیزستان است.
این بازی چهارمین برد پیاپی افغانستان
در این دوره از مسابقات بود .این تیم
در مرحله گروهی کشورهای بنگالدش،
بوتان و مالدیو را به ترتیب با نتایج  ٤بر
صفر ٣ ،بر صفر و  ٤بر  ١شکست داده
بود.
خیبــر امانــی ،بازیکن خــط حمله
افغانستان با چهار گل زده ،تا اینجای
کار عنوان برترین گلزن این مسابقات
را به دست آورده است.
بازی نهایی رقابتهای قهرمانی جنوب
آســیا ،روز یکشنبه ١٣ ،جدی ،برگزار
خواهد شد( .بی بی سی)

