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بریتانیا ویدیوی جدید داعش را
بررسی میکند

سازمان های اطالعاتی و امنیتی بریتانیا در حال
بررسی ویدیویی هســتند که گروه موسوم به
دولت اسالمی (داعش) روز یکشنبه  ۳جنوری

منتشر کرد.
در این نوار ویدیویی ،کشــته شدن پنج مرد به
دست نیروهای داعش نشان داده می شود.

وقوع زلزلهای قوی در
شمال شرقی هند

زلزله ای بــه بزرگی  ۶.۸درجه بخش هایی
از شمال شرقی هند در نزدیکی مرز میانمار
و بنگالدش را لرزانده و باعث مرگ حداقل
پنج نفر شده است.
ایــن زلزله در ســاعت  ۴:۳۵دقیقه صبح
دوشــنبه به وقت محلــی در حدود ۳۳
کیلومتری شمال غربی ایمپال ،مرکز والیت
مانیپور ،اتفاق افتاد.
لرزش های شــدیدی در سراســر منطق
احساس شده است .پولیس گفت که لرزش
باعث ترک خوردن دیوار ســاختمان ها در
ایمپال شده و یک ســاختمان نوساز شش
طبقه در آنجا فروریخته اســت .خبرگزاری
پرس تراســت هند گزارش داد که حداقل

سویدن برای جلوگیری از
مهاجرت غیرقانونی کنترول
مرزی را شروع کرد

پنج نفر در مانیپور کشته و بیش از  ۳۰نفر
زخمی شده اند.
ســازمان های دولتی هند گزارش دادند
که زلزله در عمق  ۱۷کیلومتری از ســطح
زمین اتفاق افتاد .ســلمان سعید خبرنگار
بی بی ســی در داکا می گوید بســیاری از
مردم درحال گریــز از خانه ها و ریختن به
خیابان های بنگالدش دیده شــده اند .یک
مقام شــفاخانه ای در ایمپال گفت که بیش
از  ۵۰نفر به دلیل جراحات و شکستگی به
آنجا منتقل شــده اند .مرکز زمین شناسی
آمریکا تخمین می زند که ممکن است تا ۹۸
میلیون نفر از مردم ســاکن منطقه زلزله را
احساس کرده باشند( .بی بی سی)

ســفر با قطار از شهر ُکپنهاگن دنمارک به شهر مالمو
در سویدن تا به حال  34دقیقه به طول می انجامید.
از روز دو شنبه به خاطر سرازیری مهاجران کنترول
مرزی انجام می شود که به این ترتیب زمان سفر بیش
از دو برابر خواهد شد.
میکائل راندروپ در ایستگاه قطار ُک ِپنهاگن انتظار می
کشــد .او به طور منظم به مالمو در سویدن سفر می
کند و یکی از  15هزار مســافری است که در منطقه
مرزی او ِرسوند روزانه رفت و آمد می کنند.
رانــدروپ حصاری را نشــان می دهــد که دو خط
آهن را از یک دیگــر جدا می کند و می گوید« :برای
مسافرانی که روزانه رفت و آمد می کنند ،این حصار
حکم یک پرده جدید آهنین را دارد .»...پیش از این
برخی از آوارگان در واکنش به درخواست ارائه مدراک
شناسایی از طریق خطوط آهن فرار می کردند.
اکنون انتظار می رود که با ایجاد این حصار از فرار آن
ها جلوگیری شود.
بســیاری از پناهجویانی که این جا به آخرین مرحله
سفرشان به مرز ســویدن می رسند ،هیچگونه سند
شناسایی به همراه ندارند.
اگر که آن ها در دنمارک کنترول شوند و مشخصات
شــان ثبت گردد ،باید براســاس معاهده دوبلین در
دنمارک بمانند .اما هدف بســیاری از آن ها سویدن
است( .دویچه وله)

از قرار معلوم ،در خود اتحاد احزاب مسیحی
نیز دیگر متوقف کردن صدور اســلحه به
عربستان سعودی کدام موضوعی نیست که
حرف زدن روی آن تابو باشد.
چنان که یورگن هاردت سیاستمدار حزب
دموکرات مســیحی (سی دی یو) در کمیته
خارجی پارلمان آلمان گفته است که هرگونه
تصمیم در مورد صدور اسلحه باید «با دقت
مورد مالحظه قرار گیرد ».او به شــبکه اول
تلویزیون آلمان نخواســت چیزی را در این
مســأله رد کند .هاردت گفت که تردیدی
وجود ندارد که بایــد موضع گیری در برابر
عربستان سعودی اساس ًا مورد تجدید نظر
قرار بگیرد( .بی بی سی)

مقامات عراقی می گویند که انفجارهایی در دو مسجد
متعلق به سنیها در این کشور رخ داده و امام جماعت
یک از مساجد هم به ضرب گلوله کشته شده است.
شاهدان عینی گفته اند که مردانی مسلح که یونیفرم
نظامی به تن داشتند شــبانه مواد منفجره را در دو
مسجد در شهر حله در جنوب بغداد کار گذاشتند.
تقریبا همزمان یک گروه مســلح بــه امام جماعت
مسجدی در اســکندریه (بین بغداد و کربال) حمله
کردند و او را در نزدیکی منزلش کشتند.
از روز شنبه که عربستان سعودی اعالم کرد شیخ نمر
را اعدام کرده است ،اعتراض های شدیدی ،عمدتا در
کشــورها یا مناطق شیعه نشین در خاورمیانه جریان
داشته است( .بی بی سی)

تردید در مورد صدور اسلحه آلمانی به
عربستان سعودی

اعدام های گروهی در عربســتان سعودی
دوباره مباحثه روی تجارت اســلحه آلمانی
در خاورمیانه و خــاور نزدیک را دامن زده
است .همچنان به نظر می رسد که در جناح
حکومتی در برلین نیز تردیدها افزایش می
یابد.
احزاب مخالف حکومت در شورای ملی آلمان
(بوندس تاگ) علیه همکاری با ســلطنت
سعودی داخل اقدام شده و فشار شان را بر
حکومت فدرال در جهت اصالح سیاستش
افزایش داده اند .پــس از اعدام  47نفر در
عربستان ســعودی ،احزاب سبزها و چپ
های آلمان یک بار دیگر خواهان پایان فوری
ارسال اسلحه آلمانی به این کشور شده اند.

براساس ویدیوی منتشــر شده ،این افراد برای
بریتانیا جاسوسی می کردند.
مقامات اطالعاتی و امنیتــی بریتانیا در صدد
شناســایی فردی هســتند که در این فیلم به
زبان انگلیســی و با لهجه بریتانیایی خطاب به
دیوید کامرون ،نخست وزیر بریتانیا ،این کشور
را به دلیــل افزایش حمالت هوایی علیه داعش
تهدید می کند .مقامــات بریتانیایی همچنین
برای شناسایی این فرد در حال بررسی صدای
او هســتند .در این نوار ویدیویی پنج فردی که
به ادعای داعش متهم به جاسوسی برای بریتانیا
شــده اند ،قبل از آن که به ضرب گلوله کشته
شوند به جاسوسی و دادن اطالعات درباره محل
پیکارجویان داعش به بریتانیا اعتراف می کنند.
در نوارهــای ویدیویی که داعــش قبال درباره
سربریدن و یا کشــتار گروهی گروگان هایش
منتشر می کرد ،محمد اموازی ،موسوم به «جان
جهادی» حضور داشت( .بی بی سی)

انفجار دو مسجد و قتل یک
امام جماعت سنی در عراق

با انتخاب فدراسیون بینالمللی تاریخ و آمار

مسی خالقترین بازیکن سال
 2015شد

مهاجم بارســلونا به عنوان خالق ترین
بازیکن سال  2015معرفی شد.
به نقل از یورواسپورت ،فدراسیون جهانی
تاریخ و آمار فوتبال مســی را به عنوان
خالق ترین بازیکن ســال انتخاب کرد.
دارنده چهــار توپ طال برای اولین بار به
این عنوان دست پیدا کرد.
مهاجم بارسلونا با  168امتیاز در جایگاه
نخست قرار گرفت و آندرس اینیستا هم
تیمی اش با  91امتیاز در رتبه دوم جای

گرفت .اینیستا در ســال های  2012و
 2013به این عنوان دست پیدا کرده بود.
آندرهآ پیرلو ایتالیایی رتبه سوم را با 54
امتیاز به خود اختصاص داد.
ادن هازارد و کویــن دیبروین هر دو
با  22امتیاز در رتبههــای بعدی قرار
گرفتند و یحیی توره با  13امتیاز جایگاه
ششم را به خود اختصاص داد و جلوتر
از تونی کروس ،لوکا مودریچ و خامس
رودریگس قرار گرفت.

انریکه بهترین مربی سال شد

سرمربی بارســلونا از نگاه سایت آمار و
تاریخ ،بهترین مربی سال انتخاب شد.
بــه نقل از آس ،لوییس انریکه توســط
سازمان فدراسیون جهانی تاریخ و آمار
فوتبال به عنوان بهترین سرمربی سال
 2015انتخاب شد.
ســرمربی بارســلونا با  165امتیاز در
جایگاه نخست قرار گرفت .پپ گواردیوال

ن مونیخ بــا  86امتیاز
ســرمربی بایر 
در جایــگاه بعدی قرار گرفته اســت.
ماسیمیلیانو آلگری ،سرمربی یونتووس
با  ،43اونای امری سرمربی سویا ،کارلو
آنچلوتی سرمربی پیشین رئال مادرید
و دیگو سیمئونه ،ســرمربی آتلتیکو
رتبههای بعدی را بــه خود اختصاص
دادهاند.

آمار بد رونالدو برابر تیمهای بزرگ

مهاجم رئال مادرید برابر تیمهای بزرگ
آمار گلزنی خوبی ندارد.
به نقل از آس ،کریســتیانو رونالدو در
این فصل  25گل به ثمر رســانده است.
در اللیگا دومین گلزنی برتر محســوب
میشــود و با  14گل در کنار نیمار قرار
دارد .لوییس ســوارس تنها با یک گل
بیشتر در جای نخست قرار دارد.
ل مادرید در لیگ قهرمانان،
مهاجم رئا 
رکورد شکنی کرد و با یازده گلی که به
ثمر رســاند ،رکورد بیشترین گل را در
مرحله گروهی به نام خودش ثبت کرد.
رونالدو آمار خوبی در این فصل بر جای
گذاشته اســت اما برابر تیمهای بزرگ

نتوانستند گلی به ثمر برساند .در سن
ماس برابر اتلتیک بیلبائو ،این مهاجم
پرتگالی نتوانســت دروازه میزبان را
باز کنــد و دو گل پیروزی بخش رئال
را کریم بنزما زد .دیدار مهم بعدی ،در
ویســنته کالدرون برگزار شد .دوباره
بنزمــا گلزنی کرد و دیــدار تیمهای
اتلتیکومادرید و رئال مادرید با تساوی
یک بر یک به پایان رسید.
برابر سویا ،ســرخیو راموس گل اول
بازی را به ثمر رســاند اما در ادامه سه
گل دریافت کــرد و خامس رودریگس
در دقایق اضافی بــازی گل دوم رئال
مادرید را زد.

دوپینگیهای آلمانی
زندانی میشوند

قانون زندانی شدن ورزشــکاران دوپینگ در آلمان اجرا
میشود.
به نقل از  ،Inside the gamesطبق قانون جدید در آلمان،
مردان و زنان ورزشــکاری که تســت دوپینگ آنها مثبت
اعالم شود ،ممکن است حکم زندان داشته باشند .این حکم
میتواند تا سه سال باشد.
افرادی که مــواد دوپینگ را برای این ورزشــکاران تهیه
کردهاند از جمله مربیان و پزشــکان ممکن است تا  10سال
زندان داشته باشند .وزیر کشور آلمان اعالم کرد :قوانینی
برای مجازات اعمال میشوند که مهم هستند .متقاعد شدم
با کمک ایــن قانون ضد دوپینــگ میتوانیم دوپینگ در
ورزش را از بین ببریم .این قانون نشان دهنده تعهد آلمان
به ورزش پاک و عادالنه است.
وزیر سارنوالی آلمان نیز اعالم کرد که در شرایط فعلی که
دوپینگ سیستماتیک در کشورهایی همچون روسیه شکل
گرفته اســت ،تصویب کردن این قانون بسیار مناسب بوده
است .با وجود این کنفدراسیون ورزشهای المپیکی آلمان
( )DOSBاز به اجرا در آمدن این قانون اظهار نگرانی کرده
اســت زیرا این تردید وجود دارد که با این قانون استقالل
این سازمان از بین برود .رییس  DOSBدر اینباره گفت:
پیشــرفتهای زیادی در زمینه مبــارزه با دوپینگ وجود
داشــته و همکاریهای زیادی در ایــن زمینه بین دولت و
نهادهای ورزشی صورت گرفته اســت .رییس آژانس ضد
دوپینگ جهانی با اجرای این قانون در آلمان مخالفت کرده
است .او معتقد است ورزشکاران نباید مجرم شناخته شوند.

حمایت راموس از بنیتس

ل مادرید از سرمربی این تیم حمایت کرد.
مدافع رئا 
به نقل از مارکا ،در هفت ه هجدهم اللیگا برابر والنســیا دو
بر دو مساوی کردند .ســرخیو راموس پس از بازی درباره
ادامه حضور سرمربی این تیم روی نیمکت رئال گفت :رافائل
بنیتس هنوز فرصت دارد و این موضوع به ما بستگی ندارد
ل مادرید درباره بازی
ولی ما در کنار او هستیم .مدافع رئا 
اظهار کرد :بازی نزدیکی بود دوبار از حریف پیش افتادیم اما
در نهایت گل تساوی را دریافت کردیم .خیلی سخت است
پیروزی در دستان ما بود .اگر فاصلهها را پر می کردیم ،بازی
با تساوی به پایان نمیرسید.
راموس در ادامه افزود :زمانی که با یک بازیکن کمتر بازی می
کنید ،تیم فشار زیادی را تحمل میکند و قدرت جسمانی
بازیکنان کاهش می یابد ولی ما فراتر از این ظاهر شویم باید
به آن افتخار و نباید خودمان را سرزنش کنیم .میخواهیم
در سال جدید چهره متفاوتی از خود نشان دهیم.
او در پایان در رابطه با داوری گفت :کمک داوران اشــتباه
نکردند .لحظات بحث برانگیزی در بازی وجود داشت .فکر
میکنم در ارتباط با گرت بیل اشــتباه کردند اما نمیتوان
کاری کرد.

آلکانتارا :مثلث  MSNدر
تاریخ ماندگار میشود

ســتاره اســپانیایی بایرن مونیخ تاکید کرد  MSNبرای
همیشه در تاریخ باشگاه بارسلونا جاودانه خواهند ماند.
به نقل از  ،dpaجوزپه گواردیوال حاضر نشد قراردادش را با
بایرن مونیخ تمدیــد کند .بدین ترتیب او در پایان فصل از
این تیم جدا خواهد شد.
یکی از بازیکنانی که بدون شک از جدایی گواردیوال ناراحت
است ،تیاگو آلکاناترا ،ستاره اســپانیایی بایرن است که با
توصیه این مربی اسپانیایی به بایرن مونیخ پیوست.
آلکانتارا درباره جدایی این سرمربی اسپانیایی از باواریایها
گفت :این یک واقعیت است که دوست داشتم گواردیوال در
بایرن بماند .همه شما می دانید که او چه مربی بزرگی است.
گواردیوال بهترین مربی تاریخ فوتبال جهان است.
ستاره اسپانیایی بایرن مونیخ در ادامه سخنانش به ستایش
از خط حمله بارســلونا پرداخت و گفت :لیونل مسی ،نیمار
و لوییس ســوارس ،یک خط حمله رویایی را برای بارسلونا
تشکیل دادهاند .بدون شــک آنها تاریخساز خواهند شد.
حضور همزمان آنها در خط حمله بارسا می توانند هر تیمی
را تهدید کند .همچنان که حضور همزمان ژاوی هرناندس با
آندرس اینیستا ،مسی با ساموئل اتوئو و تیری آنری و مسی
در تاریخ بارسلونا ماندگار شدند ،اطمینان دارم  MSNنیز
برای همیشه در تاریخ بارسلونا جاوادن خواهند ماند.

