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کاخسفید گروههای عملیاتی جدید ضدداعش تشکیل داد
دولت آمریــکا برای مبارزه با ترویــج افراطگرایی در
فضای مجازی و جذب نیروهای جدید از سوی گروههایی
چون داعش ،اقدامات جدیدی چون تشــکیل گروههای
عملیاتی ویژه را در دستور کار خود قرار داده است.
دولت آمریکا روز جمعه (هشــتم جنوری) خبر تشکیل
این گروهها را اعالم کرد.
همزمان گفته شــده رایزنی میان مقامهای کاخســفید
با مدیران شــرکتهای بزرگ اینترنتی دنیا در شــهر
سنخوزه کالیفرنیا آغاز شده است.
در این رایزنیها مدیران ابرشرکتهای چون گوگل ،اپل،
مایکروسافت ،فیسبوک و توییتر و مدیران ارشد دولت
آمریکا حضور دارند و قرار است نتیجه آن راهکاری برای
مقابله با پروپاگاندای مجازی گروههای افراطگرایی چون
داعش باشد.
یکی دیگر از اقدامات مورد نظر کاخســفید تشکیل یک

صدها مسجد در فرانسه
به روی عموم گشوده شده است

درهای صدها مسجد در فرانسه با هدف
تشویق به گفتوگو درباره اسالم به روی
بازدیدکنندگان گشوده شده است.
این اقدام روزهای (شــنبه و یکشنبه  ۹و
 ۱۰جنوری) از ســوی جامعه مسلمانان و
شورای دین اســام فرانسه سازماندهی
شــده و هدف آن ایجــاد فضایی برای
گفتوگو درباره اسالم و همچنین تمرکز
بیشتر بر همبستگی ملی در کشور است.
این ابتکار یک سال پس از حمالت اسالم
گرایان افراطی به دفتر مجله شارلی ابدو
و یک فروشگاه یهودی در پاریس صورت
می گیرد .در جریــان این حمالت  ۱۷نفر

کشته شدند.
یکی از سازمان دهندگان این برنامه گفته
اســت که هدف ایجاد فضایی است که در
آن مردم بتوانند با مسلمانان عادی دیدار
و گفتوگو کنند.
ایــن برنامه در حالی اجرا می شــود که
فرانســه در پی حمالت تروریستی اخیر
شــاهد موجی از احساسات ضد اسالمی
است.
حدود  ۲۵۰۰مســجد و محل برای عبادت
مســلمانان در فرانسه وجود دارد و گفته
شــده که همه آنها در این برنامه شرکت
نکرده اند( .بی بی سی)

نخستوزیر دولت توافق ملی لیبیا از
ترور جان سالم به در برد

نخســت وزیر دولت توافق ملی لیبیا از
حادثه تیراندازی به خودرواش در شــهر
زلیتن جان سالم به در برد.
به نقل از سایت شبکه اسکای نیوز عربی،
فائز سراج که مامور تشکیل دولت توافق
ملــی در لیبیا شــده روز جمعه هنگام
بازگشت از شــهر زلیتن در شمال غرب
لیبیا به مصراته موترش هدف تیراندازی
قرار گرفت اما وی از این حادثه تروریستی
جان سالم به در برد.
خبرنگار اسکای نیوز گزارش داد که سراج
به همراه موســی الکونی و احمد امعیتیق
دو تن از معاونانش که بــه منظور اعالم
تسلیت به خانواده قربانیان انفجار خونین

پنجشــنبه به زلیتن سفر کرده بود هدف
تیراندازی قرار گرفت.
منابع گفتند :ســراج ماه گذشته میالدی
مامور تشکیل کابینه توافق ملی براساس
توافقنامهای شده که سازمان ملل نظارت
آن را برعهده دارد.
به گزارش اســکای نیوز ،سراج به همراه
معاونانــش بعــد از این حادثــه با یک
هلیکوپتر بــه مصراته منتقل شــد در
حالی که قرار اســت صبح روز شنبه وارد
تونس شــود .داعش حمله روز پنجشنبه
به پادگان آموزشــی پولیس در زلیتن را
که دهها کشــته و زخمی برجای گذاشت،
برعهده گرفت.

نظر پویول درباره توپ طال 2015

کاپیتان پیشین بارسلونا به صحبت در مورد توپ طال  2015پرداخت.
به نقل از  ،EFEتا انتخاب بهترین بازیکن فوتبال جهان در ســال ،2015
تنها یک روز باقی مانده است.
لیونل مسی ،کریستیانو رونالدو و نیمار ،سه بازیکنی هستند که در میان
آنها یک نفر توپ طال  2015را به خود اختصاص خواهد داد .کارلوس پویول
به ســتایش از لیونل مسی پرداخت و تاکید کرد او شایسته ترین بازیکن
برای رسیدن به توپ طال  2015است.
او گفت :نمی دانم چه بازیکنی به عنوان بهترین بازیکن سال  2015انتخاب
خواهد شد اما از نظر من ،مسی شایسته ترین بازیکن برای رسیدن به این
جایزه اســت .می توانم بگویم او بهترین سال حضور خود در بارسلونا را
پشتسر گذاشت و به همین خاطر ،شایسته رسیدن به توپ طالی 2015
است.
کاپیتان پیشین بارســلونا ادامه داد :مسی در سالی که بارسلونا توانست
قهرمانی در پنج جام را به دســت آورد ،نمایشی عالی ارائه کرده و سهم
بسزایی در این موفقیت ها داشته است .کســی را شایستهتر از او برای
رسیدن به توپ طال نمیدانم.
پویول درباره این ســوال که آیا رونالدو و نیمار هم شایستگی رسیدن به
توپ طال را دارند نیز به صحبت پرداخت و گفت :نیمار و رونالدو هم بازیکن
خوبی هســتند و عملکرد درخشانی داشتند اما بدون شک کیفیت مسی
را ندارند و به همین خاطر این بازیکن ارجنتینی شایسته رسیدن به توپ
طال است.

هیدینک :قهرمانی جام حذفی
را میخواهیم

ســرمربی چلســی میگوید آنها جام حذفی را جدی میگیرند و برای
قهرمانی هیچ تیمی را دست کم نخواهند گرفت.
به نقل از دیلی میل ،چلسی امروز (یکشنبه) در اولین دیدار خود در فصل
جدید جام حذفی انگلیس که از اهمیت زیادی در این کشــور برخوردار
است باید برابر اسکانتروپ به میدان برود.
گاس هیدینک یک بار زمانی که در ســال  2009به صورت موقت هدایت
چلســی را بر عهده گرفت توانست این تیم را به قهرمانی در جام حذفی
برســاند و امیدوار اســت که بتواند این افتخار را بــار دیگر تکرار کند.
آبیپوشان لندنی فصل قبل در دیداری عجیب با شکست  4بر  2برابر برد
فورد حذف شدند.
گاس هیدینک سرمربی هالندی چلسی پیش از دیدارش برابر اسکانتروپ
گفت :هدفمان در جام حذفی مشخص اســت و میخواهیم به قهرمانی
برسیم .به همین خاطر هیچ تیمی را دست کم نخواهیم گرفت .فردا برابر
تیمی بازی میکنیم که از انگیزه زیادی برابر ما برخوردار است و ما از این
موضوع کامال آگاهی داریم و میخواهیم با تیم خوبی رودرروی آنها قرار
بگیریم.
ما در بازی امروز هازارد را بــه دلیل مصدومیت در اختیار نداریم و رمی
هم دیگر مصدوم ماست .اشتباه کردم که از هازارد در بازی قبل استفاده
کــردم .مصدومیت او در حال بهبود بود ولی او بار دیگر مصدومیتش عود
کرد و فکر میکنم او قطعا در بازی چهارشــنبه شب برابر وستبروم نیز
غایب باشد.
ســرمربی چلسی درباره درگیری اسکار و کاســتا گفت :بله درگیری رخ
داد .اســکار کمی بیدقتی کرد و تکل خشنی روی کاستا رفت و خودش
بالفاصله از کاســتا عذرخواهی کرد و مسئله خاصی نبود که رسانهها آن
طور بزرگنمایی کردند.

رئیس جمهور چک به ترس
از آوارگان دامن می زند

سیاســت دولت جدید پولند در قبــال پناهجویان
انتقادهایی را در سراســر اروپا برانگیخته اســت.
هنگری نیز متهم شــده که به تدریج خود را از ارزش
های اساســی اروپا دور می کند .حتا جمهوری چک
تهدید کرده که دست به اقدامات عمیق تر می زند.
این درحالی است که سخنان اسالم هراسانه میلوش
زیمان ،رئیس جمهور چک فضای مخالفت گســترده
با پناهجویان را دامن زده اســت .هشــدارهای این
سیاســتمدار در مورد اسالمیزه ســازی مورد توجه
اکثریت مردم قرار گرفته اســت .هزاران شــهروند
چک یکصدا فریاد می زنند «زنــده باد زیمان ،زنده
باد زیمان» .روزهای آخر ســال پیش ،میلوش زیمان
در نطق سال نو خود به مسئله بیگانه هراسی پرداخت
و گفت« :ما در جمهور چک اسالم را نمی خواهیم» .به
نظر او فرهنگ خوشامدگویی اروپا به نوعی خار چشم
است .میلوش در مصاحبه های بیشمار خود طی هفته
های اخیر گفته اســت« :این مردم شایستگی دارند
که خودشــان تصمیم بگیرند و هیچ کسی از بیرون به
آنها دیکته نکند که چه کننــد و چه نکنند» .او مدام
می گوید که اســام به اروپا تعلق ندارد و مسلمانان با
جامعه غرب یکی نمی شــوند .هشتاد درصد آوارگان
مردان جوان و قوی هیکل هستند .آنها به طور خزنده
اســام را ترویج می کنند .او می گوید« :پناهجویان
مسلمان قانون شریعت را با خود به کشور ما می آورند.
یعنی این که زنان گنهکار سنگسار شوند ،دست دزدان
قطع گردد و دختران زیبای ما باید برقع بپوشــند».
رئیس جمهور چک در پیام عید کریســمس گفت که
او یقین دارد که موج بزرگ پناهجویان به اروپا اتفاقی
نیست ،بلکه یک تهاجم سازمان یافته است .چند روز
پیش میلوش بار دیگر این تئوری توطئه خود را تکرار
کرد و گفت« :اخوان المسلمین نه تنها می خواهند بر
دنیای اسالم مسلط شوند ،بلکه قصد دارند همه دنیا را
بگیرند .من این طــور فکر می کنم که تهاجم آوارگان
توسط اخوان المســلمین برنامه ریزی شده و از سوی
کشورهای زیادی تمویل گردیده است»( .دویچه وله)

گروه عملیاتی مشــترک میان عدلیــه و وزارت داخله
آمریکا برای مبارزه با افراطگرایی خشونتآمیز است.
ت خارجه آمریکا هم از تشکیل یک «مرکز مشارکت
وزار 
جهانی» برای توانمند کــردن مخاطبان خارج از ایاالت
متحده جهت مقابله با تبلیغات داعش خبر داده است.
ند پرایس ،از ســخنگویان کاخســفید گفت« :حمالت
پاریس و سنبرناردینو به آمریکا و متحدانش و نیز بخش
خصوصی این مهم را خاطر نشــان کرد که باید در برابر
تالشها برای جذب نیرو از سوی گروههای افراطگرایی
چون داعش اقدام کرد».
قرار است لوریتا لینچ ،ســارنوال کل ،جیمز ُکمی ،مدیر
پولیس فدرال آمریکا (اف.بــی.آی) و جیمز کلپر ،مدیر
ســازمان ملی اطالعات هم به این جلســات رایزنی با
مدیران شــرکتهایی چون گوگل ،مایکروسافت ،اپل،
فیسبوک و توییتر بپیوندند( .بی بی سی)

آنگال مرکل:

سختتر شدن قوانین
مهاجرت بررسی میشود

آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان از بررسی
تغییــرات در قوانین مهاجــرت در این
کشور خبر داده است.
به گفته خانم مرکل تغییر در این قوانین
با هدف آسانتر شدن اخراج مهاجرانی
است که در این کشور مرتکب جرم می
شوند.
این اقدام پــس از آن صورت می گیرد
که شــماری پناهجو در ارتباط با تعرض
های جنسی شــب سال نو در شهر کلن
بازداشت شدند.
در شب سال نو جمعیتی متشکل از حدود
هزار مرد در مقابل ایستگاه مرکزی کلن
جمع شدند و آتش بازی کردند .بسیاری
از آنها مست بودند و رفتاری پرخاشگرانه

داشتند.
بیش از  ۱۰۰قربانی شــکایت کردند که
مورد تعرض جنسی گروه هایی حدودا
 ۳۰نفره که ظاهرا اهل کشورهای عربی
یا آفریقای شمالی بودند ،قرار گرفته و
وسایل آنها به سرقت رفته است.
مســاله تعرضهای جنســی در شب
ســال نو به انتقادهای تندی از پولیس
کلن منجر شــد و رئیس پولیس کلن
از کارش برکنار شــد .براساس قوانین
فعلی ،پناهجویان در صورتی اخراج می
شــوند که به دست کم سه سال زندان
محکوم شده باشند و مشخص شود که
زندگیشان در کشورهایشان در معرض
خطر قرار ندارد( .بی بی سی)

پایان رسید» .در خبرنامه آمده است که در
این رقابت افغانستان بازی را با انداختن توپ
آغاز کرد و در  20آور با سوختن  7بازی کن
به هدف  188پاینت دست یافت .در این بازی
عثمان غنی  ،42گلبدین نائب  37و شهزاد
محمدی  33دوش ساختند.
گلبدین نائب که در بازی های  50آوره نیز به
عنوان بهترین بازیکن رقابت ها شناخته شده
بود ،در این بازی نیز لقــب بهترین بازیکن
را از آن خود ســاخت .زیمباوه در این بازی
نتوانست به هدف تعیین شده اش دست یابد
و در آخرین آور با ســوختن  7بازی کن 182
دوش ســاخت و نتیجه بازی را به افغانستان

واگــذار کرد .در این بــازی از میان توپ
اندازان تیم ملی کریکیت افغانستان دولت
زدران سه ،امیر حمزه هوتک یک ،محمد
نبی عیســی خیل یــک و گلبدین نایب
هم یک بازی کن حریف را ســوختانده و
از بازی خارج ســاختند .نسیم اهلل دانش
رئیس عمومی کریکیت بورد افغانســتان
از عملکرد بــازی کنان تیم ملی کریکیت
افغانستان در بازی های اخیر ستایش کرد
و شفیق اهلل ستانکزی رئیس اجرایوی این
بورد نیز وعده داد که افغانستان قهرمانی
بازی های  20آوره را نیز از آن خود خواهد
کرد( .دویچه وله)

پیروزی گلدن استیت و کلیولند در لیگ NBA

دیروز در  NBAده مســابقه انجام شد که در
مهمترین این مســابقات کلیولنــد کاوالیرز،
گلدن اســتیت وریرز و اوکالهاما سیتی تاندر
به پیروزی رســیدند .به نقل از  ،ESPNدر
مســابقات دیروز لیگ  ،NBAتورنتو ریپترز
با نتیج ه  97بر  88واشنگتن گلدن ویزاردز را
شکست داد .در این مسابقه دیمار دیروزن با
کسب  35امتیاز و امتیاز هشت ریباند و یک
پاس منجر به گل بهترین بازیکن رپترز بود.
اوتو پورتر با کســب  16امتیــاز و انجام پنج

رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه گفته اســت که
نیروهای کشورش همراه با یک گروه شبه نظامی سنی 18
عضو «دولت اســامی» را در شمال عراق به قتل رساندند.
اردوی عراق این ادعای ترکیه را تکذیب کرده است.
اردوی عراق روز جمعه ادعــای ترکیه را مبنی بر درگیری
نیروهایش با جنگجویان «دولت اســامی» رد کرد .ترکیه
گفته بود که نیروهایش همراه با یک گروه شبه نظامی سنی
در والیت نینوا با نیروهای «دولت اسالمی» یا داعش درگیر
شده اند.
تلویزیون عراق روز جمعه گزارش داد« :فرماندهی عملیات
مشترک حمله تروریســتی بر مواضع نیروهای ترکیه در
«بشــیقه» توسط تروریســت های داعش را رد می کند».
در این گزارش همچنان گفته شده است« :فرماندهی آنچه
را که برخی رســانه از رئیس جمهور ترکیه درباره درگیری
نیروهای ترکیه مســتقر در عراق و تروریست های داعش
نقل کرده اند ،چه در بشــیقه یا هر جای دیگر تکذیب می
کند» .این بیانیه اردوی عراق ادعای انقره مبنی بر درگیری
مرگبار با جنگجویان «دولت اســامی» را در شمال عراق
به چالش می کشــد .ترکیه در ماه دسمبر یک واحد نظامی
متشکل از  150ســرباز را به شمال عراق فرستاد تا از یک
کمپ آموزشی نزدیک «بشیقه» حفاظت کند (دویچه وله)

رئیس یکی از بزرگترین
کارتلهای مواد مخدر
مکزیک دستگیر شد

تیم ملی کریکیت افغانستان بازهم تیم
زیمبابوه را شکست داد

تیم ملی کریکیت افغانستان در بازی اول دو
مسابقه  20آوره بر حریفش زیمبابوه غالب شد.
حریفی که قبال در بازی های  50آوره شکستی
حیرت انگیز از تیم ملی افغانستان خورد.
بازی های  20آوره یا «تــی  »20میان دو تیم
افغانستان و زیمبابوه در پی شکست تیم ملی
کریکیت زیمبابوه از افغانستان در بازی های
یک روزه در شهر شارجه امارات متحده عربی
برگزار گردید.
این بازی ها با میزبانی کریکیت بورد افغانستان
برگزار گردیدند .کریکیت بورد افغانستان در
خبرنامه ای گفته اســت« :از این دو بازی 20
آوره ،اولین بازی اش با پیروزی افغانستان به

عراق مقابله نیروهای ترکیه با
داعش را تکذیب کرد

ریباند و سه پاس منجر به گل بهترین بازیکن
واشنگتن ویزاردز بود.
کلیولند کاوالیرز نیز توانست با نتیج ه  125بر
 99مینسوتا تیمبرولوز را شکست دهد.
در این مسابقه اسمیت با کسب  27امتیاز و
دو توپ ربایی بهترین بازیکن کلیولند شد.
اندرو ویگینز نیز با کسب  35امتیاز و انجام
دو ریباند و ســه پاس منجر به گل بهترین
بازیکن تیمبرولوز شــد .تیم ســن آنتونیو
اســپرز  100بر  99نیویورک نیکز را شکست

داد .در این مسابقه کاریستاپز پورزینگیز
با کسب  28امتیاز و انجام یازده ریباند و
یک توپ ربایی بهترین بازیکن نیکس شد
و کاوی لئونارد با کسب  19امتیاز و انجام
 12ریباند و دو توپ ربایی بهترین بازیکن
اسپرز بود .تیم میامی هیت با نتیج ه  103بر
 95فنیکس سانز را شکست داد.
در این مســابقه دیوین وید با کسب 27
امتیاز و انجام دو ریباند و دو پاس منجر به
گل بهترین بازیکن هیت شد.

خواکین گوزمــن ،رئیس یکی از بزرگترین کارتل های مواد
مخدر در مکزیک بار دیگر دستگیر و به زندان آلتیپانو در
مکزیک منتقل شد.
خواکین گوزمن معروف به ال چاپو شــش ماه پیش موفق
شده بود از طریق تونلی که درحمام حفر کرده بود ،از یک
زندان فوق امنیتی مکزیک فرار کند .او روز جمعه در خانه
اش در ایات سینالوا دستگیر شــد .پولیس روز جمعه در
جریان عملیاتی به خانه اش یورش برد.
در این عملیات شش نفر از جمله یکی از نیروهای پولیس
کشــته شدند .ســارنوال کل مکزیک گفته است آنچه که
باعث ردیابی و در نهایت دستگیری او شد تماس های او با
بازیگران و تهیه کنندگان برای ترغیب آنها به ساخت فلمی
از زندگی اش بود.
رئیس جمهور مکزیک دستگیری ال چاپو را پیروزی برای
حاکمیت قانون توصیف کرده است .خواکین گوزمن اولین
بار در سال  ۱۹۹۳در گواتماال دستگیر شد ،اما موفق شد که
در ســال  ۲۰۰۱از زندان فرار کند .او قبل از این که در سال
 ۲۰۱۴بار دیگر دستگیر شــود به مدت سیزده سال فراری
بود .ال چاپو یکی از افراد تحت تعقیب در جهان بود .دارایی
او حدود یک میلیارد دالر برآورد شده است( .بی بی سی)

واکنش باشگاه بارسلونا به سخنان
تند آلوس

باشگاه بارسلونا به ســخنان تند و انتقاد آمیز دنی آلوس ،مدافع برازیلی
خود درباره رسانه های اسپانیایی واکنش نشان داد.
به نقل از  ،360 Sportبعد از داربی کاتالونیا بین بارسلونا و اسپانیول ،دنی
آلوس سخنان تند و انتقاد آمیزی را بر زبان آورد و رسانه های اسپانیایی
را با واژه «آشغال» توصیف کرد.
آلوس در پیامی که در صفحه اینســتاگرامش منتشــر کرد ،رسانه های
اسپانیایی را به نشــر اکاذیت متهم کرد که این با واکش باشگاه بارسلونا
همراه شد.
باشگاه بارسلونا در پیامی به سخنان تند ستاره برازیلی خود واکنش نشان
داد و نوشــت« :آلوس این حق را دارد نظر و رای شخصی خود را بر زبان
آورد اما او تنها می تواند از زبان خودش صحبت کند و سخنان این بازیکن
به نمایندگی از باشگاه بارسلونا نیست».
بارسلونا در دیدار رفت جام حذفی اسپانیا موفق شد با نتیجه چهار بر یک
اسپانیول را از پیش رو بردارد .دنی آلوس در این دیدار عملکرد ضعیفی از
خود نشان داد و تک گل اسپانیول هم روی اشتباه او رقم خورد.
بارســلونا در جدول رده بندی اللیگا در جایــگاه دوم قرار دارد و با تیم
صدرنشین اتلتیکو مادرید ،دو امتیاز اختالف دارد .البته این تیم یک بازی
عقب افتاده دارد و در صورت پیروزی در آن ،به صدر باز می گردد.

بازیکنی که از «نیکالس آنلکا»
بیشتر باشگاه عوض کرد

سباستین آبرئو اروگوئهای بیشتر از نیکوالس آنلکا فرانسوی باشگاه عوض
کرده است.
به نقل از آس ،فهرست باشگاههایی که مهاجم اروگوئهای در آن بازی کرده،
خیلی طوالنی است و رکوردی محسوب میشود .او در تیمهای دنفور ،سن
لورنســو ،دپورتیوو الکرونیا ،گرمیو ،تلوکس ،ناســیونال ،کروس آسول،
آمهریکا ،سینالوال ،مونتری ،ســن لوئیس ،تیگره ،ریورپالته ،خروسالن،
رئال سوسیداد ،آریس سالونیکا ،بوتافوگو ،فیگیرنسه ،روساریو سنترال،
آئوکاس بازی کرد و به تازگی به تیم سول د آمهریکا پیوسته است.
او از  18ســالگی که برای تیم دفور بازی کرد ،تا  39سالگی که به عضویت
سول د آمه ریکا در آمد ،در  21تیم حضور داشته است .با توجه به آمار او
هنوز با رکورد «ال لوکو» فاصله دارد.
لوتس فانشــتیل ،دروازهبان آلمانی که چند ســال است از دنیای فوتبال
خداحافظی کرده است در  25تیم بازی کرد و تنها کسی است که در پنج
قاره مختلف پا به توپ شــده است .نیکوالس آنلکا هم با  12باشگاهی که
در آن بازی کرده است ،یکی از رکوردداران در عوض کردن باشگاه است.
آبرئو نزدیک به آویختن کفشهایش اســت و به فوتبال خود در پاراگوئه
ادامه خواهد داد .پاراگوئه از معدود کشورهای قاره آمریکای جنوبی است
که او تاکنون در آن جا بازی نکرده است.
مهاجم اروگوئهای در کشورهای اکوادور ،ارجنتین ،برازیل ،یونان ،اسپانیا،
مکزیک و اروگوئه پا به توپ شده است .باشگاهی که بیشترین مدت را در
آنجا حضور داشته بوتافوگو برازیل است .این بازیکن دو فصل در این تیم
بازی کرد و در  93دیدار به میدان رفت .در اسپانیا نتوانست برای دپورتیوو
الکرونیا بازی کنــد .آبرئو آن زمان خیلی جوان بود .او همچنین کمکی به
رئال سوســیداد نکرد .اکنون آبرئو جهانگرد در سول د آمریکا به راه خود
ادامه خواهد داد.

