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برلین آهسته آهسته به پایگاه
سلفیها تبدیل میشود

ســازمان امنیت داخلی آلمان از افزایش شمار سلفیها در
شــهر برلین خبر داد .بیش از  ۳۵۰نفر از آنان آماده انجام
اعمال خشونتآمیز توصیف شدهاند .تا کنون از برلین ۱۰۰
سلفی وارد مناطق بحرانی ،مانند سوریه و عراق شدهاند.
روزنامه «برلینر مورگنپست» آلمان دوشنبه گزارش داد که

برلین به محل تمرکز سلفیها تبدیل شده است.
ســازمان امنیت داخلی آلمان (اداره حفاظــت از قانون
اساسی) میگوید ،در حال حاضر حدود  ۶۸۰سلفی در این
شهر به س ر میبرند .این ســازمان  ۳۶۰نفر از این تعداد را
آماده انجام اعمال خشونتآمیز ارزیابی کرده است.
پنج سال پیش تعداد افراطیون حاضر در برلین حدود نیمی
از این میزان بود .تعداد آنها  ۳۵۰نفر بود و شمار افرادی که
برآورد شده بود ممکن است دست به خشونت بزنند  ۱۰۰نفر
میشد .ســلفیها گروه فوق محافظهکاری از اسالمگرایان
اهل ســنتاند که مبنای عمل و تصمیمهای خود را سنت
مســلمانان در ابتدای پیدایش اسالم قرار دادهاند .سازمان
امنیت داخلی آلمان میگوید ،هدف سلفیها تأسیس دولت
اسالمی اســت که در آن «حقوق بنیادین مندرج در قانون
اساسی آلمان هیچ اعتباری ندارد( ».دویچه وله)

کاهش شدید دمای هوا در تایوان
بیش از  ۵۰کشته برجا گذاشت

کاهش شــدید و ناگهانــی دمای هوا در تایــوان بیش از
 ۵۰کشــته برجا گذاشته است .بســیاری از قربانیان افراد
سالمند بودهاند که در مناطق شــمالی کشور مانند تایپه،
کائوهســیونگ و تائویوان زندگــی میکردند که عمدتا به
دلیل نارســایی قلبی و مشکالت تنفســی جان خود را از
دست دادهاند .روز یکشنبه دمای هوا در این منطقه به طور
ناگهانی و بهسرعت به  ۴درجه ســانتیگراد کاهش یافت.
مقامات از شهروندان به خصوص سالمندان خواستهاند که
خود را گرم نگهدارند و حتیالمقدور از خانه خارج نشوند.
در کشورهای دیگر شرق آسیا نیز کاهش شدید دمای هوا
مشــکالتی به بار آورده است .در کوریای جنوبی دست کم
سفر  ۶۰هزار توریست مختل شــده است .بارش سنگین
برف در میدان هوایی جزیره توریستی ججو در این کشور،
منجر به لغو همه پروازها شــده است .سرمای غیرعادی در
جاپان ،هانک کانگ و چین هم دردسرساز بوده است .برف
ســنگین در جاپان منجر به لغو  ۶۰۰پرواز در سراسر کشور
شده است .برف ســنگین همچنین  ۵نفر کشته و بیش از
 ۱۰۰مصدوم و زخمی بر جا گذاشــته است .در هانگ کانگ
برای نخستین بار در  60سال گذشته دمای هوای به  3درجه
سانتیگراد رسیده که مردم با مشکالتی مواجه کرده است.
کاهش شدید سرما عمدتا در مناطقی دردسرساز شده که
معموال آب و هوای گرمســیری دارد و مردم آماده مقابله با
سرما نبودهاند( .بی بی سی)

روحانی با هدف گسترش روابط با اروپا وارد ایتالیا شد

رئيسجمهور ایران پیش از آغاز سفر خود به ایتالیا
گسترش روابط با کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از
سیاستهای مهم ایران برشمرد و گفت ،باید از فضای
پســابرجام برای رشد و توسعه کشور و اشتغالزایی
بهره گرفت.
حســن روحانی ،رئیسجمهور ایران دوشنبه وارد
ایتالیا شــد .او بعد از دیدار از ایتالیا راهی فرانســه
خواهد شد.
سفر به ایتالیا ،واتیکان و فرانسه که قرار بود در پایان
نوامبر  ۲۰۱۵صورت بگیرد به دلیل حمالت تروریستی
پاریس لغو شده بود.
اینک این ســفر چهارروزه یک هفته بعد از اجرای
برجام و لغو تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه
ایران صورت میگیرد .حســن روحانی پیش از آغاز
سفر در میدان هوایی مهرآباد گفت ،هدفش از سفر

مقامهای اروپایی در مورد
اقدامات الزم برای حفظ منطقه
شینگن غور میکنند

ریاســت دوره یی اتحادیه اروپا خواستار
توافق بر سر تشــکیل نیروی اروپایی برای
حفاظت بیشــتر از مرزهای این قاره شد.
دیدار وزیران این اتحادیــه زمانی برگزار
می شــود که رئیس شورای اتحادیه اروپا از
شکست توافق شینگن هشدار داده است.
روز دوشــنبه وزیــران داخلــه و عدلیه
کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حمایت
بیشتر از مرزهای اروپا و نیروی گارد ساحلی
گردهم آمدند .هــدف از این دیدار دوروزه
و «غیررســمی» کاهش فشــار بر مرزهای
خارجی اتحادیه اروپا اســت .این دیدار در
حالی برگزار می شود که اروپا در سال 2015
شاهد ورود بیش از یک میلیون مهاجر بود
که بسیاری از آن ها در پی فرار از کشورهای
جنــگ زده در خاورمیانه ،آســیا و افریقا
به دنبال پناهندگی وارد اتحادیه شــدند.
انتظار می رود که این وزیران در پی حمالت
تروریســتی ماه نومبر در پاریس درباره راه

هایی برای تقویت همکاری اســتخباراتی و
همزمان اقدام های ضد تروریســتی بحث
و گفتگو کنند .حمالت تروریســتی پاریس
دست کم  130کشته و صدها زخمی برجای
گذاشت .توماس دیمزیر ،وزیر داخله آلمان
گفت که این اقدامات باید به ســرعت روی
دست گرفته شــوند تا توافقنامه مرزهای
باز موســوم به «شینگِ ن» با شکست مواجه
نشــود .یکی از اقداماتی که قرار است در
طول این دیدار مــورد بحث و گفتگو قرار
گیرد ،بــه کارگیری پاراگــراف  26قانون
مرزهای شینگن است که به همه کشورهای
عضو اجازه می دهد کنترول مرزهای داخلی
شان را فراتر از محدودیت  30روزه تمدید
کنند .از زمانی که هالند ریاســت دوره یی
اتحادیه اروپا را بر عهده دارد ،این نخستین
دیدار وزیران اروپایی با هدف توافق بر سر
تشکیل نیروی مرزی و گارد ساحلی جدید
می باشد( .دویچه وله)

خوشبینی رییس فدراسیون جهانی
کاراته به حضور در المپیک 2020

رییس فدراســیون جهانی کاراته بعد از مالقات با اعضای
 IOCاعــام کرد که تصویر خوبــی از حضور کاراته در
المپیک  2020میبیند.
به نقــل از  ،Inside the gamesفرانکی فردریک ،یکی
از اعضای  IOCدر مراســم افتتاحیه لیگ جهانی کاراته
شرکت کرد .همراه او انسلی اونیل  ،مدیر برنامه  IOCنیز
در این مراسم حضور داشت.
دلیل حضور این افراد در مراســم انجام کارهای مربوط
به کمیت ه برنامهریــزی المپیک بود ،زیرا  IOCقصد دارد
که رشتههای ورزشی جدیدتر را به المپیک  2020توکیو
اضافه کند.
کاراته پیش از این هرگز جزو المپیک نبوده اســت .این

به ایتالیا و فرانسه استفاده از فضای پسابرجام برای
رشد و توسعه کشور و اشتغالزایی است.
به گزارش ایرنا ،روحانی گفت ،قرار است در سفرش
به ایتالیا و فرانســه دو ســند مهم مورد بررسی و
توافق قرار گیرد .او در عین حال از امضای اســنادی
در بخشهای مختلف اقتصادی خبر داد و گفت« :در
خصوص حمل و نقل و نوســازی ناوگان هوایی و نیز
ریل لوکوموتیو و موتر اسناد زیادی آماده شده است
که در جریان این ســفر مورد مذاکره و تفاهم قرار
میگیرد».
روحانی یادآور شد« :همکاری در بخشهای مختلف
صنعتی ،دانشگاهی ،کشاورزی ،گردشگری ،تجهیزات
پزشکی و محیط زیست از دیگر موضوعاتی است که
در جریان این سفر در مورد آنها مذاکره و تفاهمهایی
میشود( ».دویچه وله)

ورزش جزو پنج رشــتهای اســت که احتمال دارد که به
المپیک  2020اضافه شــوند .چهار ورزش احتمالی دیگر
عبارتند از :بیسبال و سافت بال ،اسکیت بورد ،ورزشهای
صعودی و موج سواری.
کاراته موفق نشــد وارد بازیهــای المپیک  2012لندن و
 2016ریو شــود ،اما امید زیادی برای حضور در المپیک
 2020دارد .رییس فدراسیون جهانی کاراته درباره حضور
اعضای  IOCدر مراسم افتتاحیه لیگ برتر کاراته ،گفت:
آنها آنچه که ورزش ما برای ارائه دادن دارد را دیدند .این
مهم اســت که کاراته جایگاه همبستگی در المپیک پیدا
کند .ما نه تنها به دنبال حضور در المپیک  2020هستیم،
بلکه میخواهیم در المپیک  2024نیز حضور پیدا کنیم.

عراق سفیر عربستان را
برای اعتراض فرا خواند

کمتر از یک ماه بعد از بازگشایی سفارت عربستان در
بغداد ،وزارت خارجه عراق ،سفیر سعودی را در اعتراض
به اظهاراتش درباره شــبهنظامیان شیعه مورد حمایت
ایران و «دخالت در امور داخلی عراق» احضار کرد.
وزارت خارجه عراق روز یکشنبه در بیانیهای سخنان
ثامر السبهان ،سفیر عربستان در عراق را «نقض پروتکل
دیپلماتیک و بر پایه اطالعات غیر دقیق» خواند.

آقای سبهان که نخستین ســفیر عربستان در عراق
در طی حدود  ۲۵سال گذشــته است ،در گفتوگویی
تلویزیونی نیروهای شــیعه «حشــد شعبی» یا بسیج
مردمی عــراق را به دامن زدن بــه تنشهای فرقهای
متهم کرده و گفته بود کــه «آنها مورد قبول فرزندان
جامعه عراقی نیســتند» .نیروهای شبه نظامی شیعه
که بخشــی از آنها مورد حمایت ایران هستند ،طی دو
سال گذشته و در چندین عملیات علیه نیروهای گروه
موسوم به دولت اســامی در عراق در کنار ارتش این
کشــور نقش داشــتهاند .اما گروههای سنی و کرد در
موارد متعددی از «رفتارهای خشــونتآمیز» بخشی از
نیروهای حشد شعبی انتقاد کردهاند .سفیر عربستان
در بغداد در مصاحبه خود از دولت عراق خواسته است
که این نیروهای شیعه را از نبرد با داعش کنار بگذارد.
امــا وزارت خارجه عراق در بیانیهاش گفته اســت که
نیروهای حشد شعبی «علیه تروریسم و برای دفاع از
تمامیت ارضی کشــور ،تحت فرمان فرماندهی کل قوا
میجنگند» .نمایندگان شیعه مجلس عراق هم به شدت
از اظهارات سفیر عربستان انتقاد کرده و خواهان اخراج
او از عراق شدهاند( .بی بی سی)

فروش  220هزار تکت
المپیک در  2روز

در آخرین دور از فروش تکتهای المپیک به شهروندان
برازیلی ،در دو روز  220هزار تکت فروخته شد.
به نقل از سایت ریو  ،2016در آخرین دور از فروش بزرگ
تکتهای المپیک  2016به شــهروندان برازیلی ،حدود
 220هزار تکت در دو روز فروخته شــد .در زمان پیک
فروش ،دقیقهای سه هزار تکت فروخته شد.
در این دوره از فــروش  500هزار تکت آماده فروش بود
و  220هزار تکت نیز ســریعا فروخته شــد .بسیاری از
این تکتها جایگاههایی بــوده که برای کمیته برگزاری
مسابقات کنار گذاشته شــده بود تا در صورت نیاز ،از
آن استفاده شــود .برای مثال در استادیومهای بزرگ،
جایگاههایی برای قرار دادن تجهیزات خبری نگه داشته
ل حاضر  45درصد تکت این جایگاهها
شده بود که در حا 
به مردم فروخته شده است.
دانی،
بیشتر تکتهای فروخته شده برای مسابقات دوومی 
شنا ،فوتبال ،هندبال ،بسکتبال ،والیبال ،والیبال ساحلی،
تنیس ،جودو ،ژیمناستیک و مراسم افتتاحیه و اختتامیه
هستند .شهروندان برازیلی میتوانند تکت بازیهای ریو
را از وب ســایت این بازیها خرداری کنند .تماشاگران
خارجی نیز میتوانند از مسئوالن رسمی فروش تکتها
خریداری کنند.
قرار اســت تکتهای بیشــتری در اختیار شهروندان
برازیلی قرار بگیرد.

دوری حداقل  3ماهه
بواتنگ از فوتبال

در ادامه رقابتهای تنیس استرالیا ،دیروز استن واورینکا
از دور مسابقات حذف شــد وگائل مونفیس به دور یک
چهارم نهایی راه پیدا کرد.
به نقل از یورو اســپورتس ،در مهمترین بازیهای امروز
مسابقات اوپن استرالیا استن واورینکا با نتیجه سه بر دو
از حریف خود میلوس رائونیک شکست خورد .رائونیک
کانادایی در پنج ست با نتایج 6 – 4 ، 7 – 5 ،3 – 6 ،4 – 6
و  3 – 6از سد حریف قدرتمندش گذشت.

پایان حمایت «آدیداس» از
فدراسیون جهانی دوومیدانی
کمپانی آلمانی لباسها و تجهیزات ورزشی ،به حمایت یازده سالهاش
از فدراسیون جهانی دوومیدانی پایان داد.
به نقل از بی بی سی ،آدیداس یکی از بزرگترین اسپانسرهای دنیای
ورزشی اســت .این کمپانی تصمیم گرفته است که به قراردادش با
 IAAFادامه ندهد و این تصمیم به دلیل رســواییهای اخیر مربوط
به دوپینگ و فساد در دوومیدانی است BBC .همچنین اعالم کرد
که آدیداس معتقد است که فساد در  IAAFنقض توافقات بین این
سازمان و آدیداس اســت .منابع آگاه اعالم کرده است که قرارداد
بین آدیداس و  IAAFدر نوامبر ســال  2008بســته شده و هشت
میلیون دالر در ســال ارزش داشته است .آدیداس یکی از شرکای
رســمی  IAAFاست .شــرکتهای دیگری همچون کنون ،تویوتا،
سیکو TDK، TBS ،و  Mondoنیز شریک  IAAFهستند.

گزارشها از مصر حاکیست در سالگرد
انقالب مصر و روز پولیس تدابیر امنیتی
شدیدی در این کشــور و بویژه میدان
تحریر قاهره ،کــه از آن به عنوان نماد
انقالب در مصر یاد میشود ،برقرار شده
اســت .پولیس و نیروی ارتش به منظور
جلوگیــری از تظاهــرات در پنجمین
سالگرد «انقالب مصر» که به سرنگونی
حسنی مبارک منجر شد در خیابانهای
شهرهای اصلی مصر حضور گستردهای
پیدا کردهاند .پس از آن در  ۲۰۱۳نیروی
ارتش به رهبری عبدالفتاح السیســی
حکومت اســامگرای محمد مرسی را
سرنگون کرد .ســازمانهای بینالمللی
مدافع حقوق بشر تخمین زدهاند که از
زمان عزل محمد مرسی از قدرت ،بیش
از  ۱۰۰۰نفر کشــته و نیروهای پولیس و
ارتش این کشور  ۴۰هزار نفر را بازداشت
کردهاند .بیشــتر آنها از هواداران گروه
اخوانالمسلمین هســتند اما هواداران
گروههای لیبرال و سکوالر نیز به اتهام
زیر پا گذاشــتن قانون ضدتظاهرات در
میان بازداشتشدگان هستند.
در همین راســتا نیروهای امنیتی در

مدافع بایرن مونیخ و تیم ملــی آلمان حداقل  3ماه از
همراهی تیمش دور خواهد بود تا حضور او در یورو 2016
در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
به نقل از کیکر ،بایرن مونیخ در اولین دیدار دور برگشت
بوندســلیگا برابر هامبورگ با نتیجه  2بر یک به برتری
رســید که در این دیدار بواتنگ مدافــع باواریایی ها
مصدوم شد.
این مدافع ملی پوش که از ارکان اصلی قدرت باالی خط
دفاعی مونیخی هاست،در دقیقه  56دیدار با هامبورگ
مصدوم شد و با بررســی بعمل امده مشخص گردید که
حداقل سه ماه و شاید تا پایان فصل از تیم به دور باشد.
بواتنگ با  %72موفقیت بهترین مدافع بوندســلیگا در
نبردهای تن به تن بود و اکنون در غیاب این مدافع ملی
پوش ،بایرن کار دشواری برای بسته نگاه داشتن دروازه
خود در پیش خواهد داشت.
او در حالی با این مصدومیت روبرو شده که ممکن است
به رقابت های یورو  2016نرسید جایی که آلمان یکی از
بخت های قهرمانی در رقابت ها محسوب می شود.
بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان نیز باید اواخر ماه جاری
برابــر یوونتوس به میدان برود که غیبت بواتنگ در این
دیدار نگرانی پپ را دو چنــدان کرده چرا که رافینیا و
بداشتوبر نیز مصدوم هستند.

هفتههــای اخیــر به  ۵هــزار منزل
مســکونی یورش بردهاند تا به گفته
مقامات ،افراد مظنون به دست داشتن
در طرح و برنامهریــزی تظاهرات را
بازداشــت کنند .وبســایت روزنامه
خصوصی ‹تحریر› از بازداشــت ۲۱۷
نفر در طی ماه جاری خبر داده است.
بر اســاس گزارش این وبسایت از ۳۱
دسامبر (حدود یک ماه اخیر) نیروهای
امنیتی در ده والیت مختلف کشــور
عملیات تجســس منازل را آغاز کرده
و افراد را به اتهام « قصد شــرکت در
تظاهــرات ،فراخوان بــرای برگزاری
تظاهــرات و عضویــت در گروههای
تروریستی» بازداشت کردهاند.
یکی از رهبران فعاالن به بیبیســی
گفته اســت که او و بســیاری دیگر
قصد دارند در خانه بمانند زیرا « بهای
شرکت در تظاهرات را باید با جان خود
بپردازیم یا بیش از  ۲۰سال در زندان
حبس شویم».
فعاالن حقــوق بشــر میگویند که
وضعیت کنونی در مصــر از هر زمان
دیگر بدتر است ( .بی بی سی)

سیزدهمین شکست اوکالهوما
در NBA

در ادامه رقابتهای لیگ بسکتبال  NBAاوکالهوماسیتی
برابر بروکلین تن به شکست داد.
در ادامه رقابتهای لیگ بســکتبال حرفــهای آمریکا
( ،)NBAبامداد دیروز چهار مســابقه برگزار شد که در
جریان این دیدارها ،اوکالهوماســیتی به مصاف بروکلین
رفت و با نتیجه  116بر  106تن به شکست داد.
در این مســابقه ،کوین دورانت با کســب  32امتیاز10 ،
ریباند و  7پــاس منجر به گل ،بهترین بازیکن میدان بود

اما نتوانست از شکست تیمش جلوگیری کند .راسل وست
بروک ،گارد راس ارزشمند اوکالهوما نیز با کسب امتیاز،
 11ریباند و  7پاس منجربــه گل دیگر بازیکن تاثیرگذار
این تیم بود.
در دیگر دیدارهای برگزار شــده هیوستون  115بر 104
داالس را شکســت داد ،تورنتو  112بــر  94لسآنجلس
کلیپرز را شکســت داد و فیالدلفیا نیــز  112بر  92برابر
بوستون مغلوب شد.

ماری به یک چهارم نهایی اوپن استرالیا رسید

در ادامه رقابتهای تنیس اوپن استرالیا داوید فرر و اندی
ماری توانستنند حریفان خود را شکست دهند و به دور
یک چهارم نهایی این رقابتها راه یابند.
به نقل از یورو اسپورت ،اندی ماری توانست در دور چهارم
مسابقههای اوپن اســترالیا برنارد تومیک از استرالیا را
شکســت دهد .نتیجه این مسابقه  3بر صفر به نفع ماری
به پایان رسید.
نتایج سه ســت این مسابقه به ترتیب  4-6 ، 4-6و 6-7

حذف واورینکا از تنیس اوپن استرالیا

گائل مونفیس فرانســوی نیز سه بر یک آندره کوزنتسف
از روسیه را شکست داد .نتایج چهار ست این مسابقه به
ن ترتیب
ترتیــب  3 – 6 ، 6 – 3 ،5 – 7و  6 – 7بود .بهای 
گائل مونفیس و میلوس رائونیک در دور یک چهارم نهایی
با هم مسابقه خواهند داد.
مونفیس بعد از شکســت دادن واورینکا گفت :مهم این
است که ریتم مســابقه را رعایت کنیم و سعی کنیم در
مسابقه نمایش ثابتی داشته باشیم.

تدابیر امنیتی شدید در
سالگرد انقالب مصر

بود .در مسابقه مهم دیگر داوید فرر توانست جان ایسنر
از آمریکا را شکست دهد .این مسابقه نیز در سه ست با
نتایج  4-6 ، 4-6و  5-7به پایان رسید.
بدین ترتیب در دور یک چهارم داوید فرر و اندی ماری با
یکدیگر روبهرو خواهند شد.
در رقابتهای دیگر نیز گائل مونفیس و میلوس رائونیک
به دور یک چهارم نهایی راه یافتند و اســتن وارونیکا از
ادامه مسابقهها باز ماند.

«کلودیو پیزارو» در میان  6گلزن برتر بوندسلیگا

مهاجم وردربرمن در میان  6گلزن برتر بوندســلیگا قرار
گرفت .به نقل از مارکا ،گلزنــی کلودیو پیزارو و پایانی
ندارد .این مهاجم پرویی  37ساله ،همچنان برای تیمش
گلزنی میکند .او دومین گل تیمش را برابر شــالکه  04به
ثمر رساند تا وردربرمن سه بر یک پیروز شد.
کلودیو پیزارو تعداد گلهایش را به عدد  179رساند و در
جایگاه ششم برترین گلزنان تاریخ بوندسلیگا قرار گرفت.
او  92گل بــرای وردربرمن و  87گل برای بایرن مونیخ به

ثمر رسانده است.
ن گلزنان تاریخ این لیگ به شرح زیر است:
برتری 
 .1گرد مولر  427 -بازی 365 ،گل
 .2کالوس فیشر  535 -بازی 268 ،گل
 .3یوپ هاینکس  369 -بازی 220 ،گل
 .4مانفرد بورگس مولر  447 -بازی 213 ،گل
 .5اولف کرشتن  350 -بازی 182 ،گل
 .6کلودیو پیزارو  398 -بازی 179 ،گل

