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معترضان ایرانی به سفارت عربستان
در تهران یورش بردند

در پی اعدام شیخ نمر باقر النمر ،روحانی منتقد
عربستان ســعودی ،تظاهرکنندگان به سفارت
این کشور در تهران یورش بردند و آن را آتش
زدند .پس از آن پولیس توانست تظاهرکنندگان
را بیرون براند.
در پی هجوم شــماری از معترضان به سفارت

عربستان ســعودی در تهران ،پولیس مداخله
کــرد و کنتــرول اوضاع را به دســت گرفت.
معترضان که توانســته بودند به داخل محوطه
این مــکان دیپلوماتیک بروند ،بــا بمب های
پترولی ساختمان سفارت را آتش زدند و اسناد
و مدارک را بیرون انداختند.

شهردار مکزیکی تنها ساعاتی
پس از آغاز به کار کشته شد

شهردار شهر تمیکســکو مکزیک که به تازگی طی
یک انتخابات محلی برگزیده شده بود ،در دومین روز
کاری خود به قتل رسید .خانم جیسال موتا ،روز شنبه
(دوم جنوری) در خانه خودش واقع در شهر تمیکسکو
( ۸۵کیلومتــری مکزیکوســیتی ،پایتخت) به قتل
رسیده است .او تنها ســاعاتی پیش از مرگ سوگند
رسمی آغاز به کار به عنوان شهردار را یاد کرده بود.
پولیس میگوید ضاربان چهار نفر بودهاند و ماموران
طی درگیری با آنها دو نفر را کشــته و دو نفر دیگر را
هم بازداشت کردهاند .هنوز از انگیزه قاتالن گزارشی
منتشر نشده اما شهرداران و مقامهای محلی بسیاری
در مکزیک طی سالهای اخیر به دست سازمانهای
تبهکاری و باندهای قاچاق موادمخدر کشته شدهاند.
خانم موتا که سابقه عضویت در کنگره مکزیک را هم
داشت ،وعده داده بود به سلطه کارتلهای مواد مخدر
بر تمیکســکو خاتمه دهد .تمیکسکو شهری صنعتی
اســت که تبهکاری و قاچاق موادمخدر سالهاست بر
زندگی شهروندان آن سایه افکنده است( .بی بی سی)

دو اسرائیلی به آتشسوزی
عمدی و کشتن یک کودک
خردسال فلسطینی متهم شدند

مقامات قضایی اسرائیلی دو شــهروند این کشور را
به آتشســوزی عمدی یک خانه فلسطینی در سال
گذشته در کرانه باختری رود اردن ،متهم کردهاند.
در جریان این آتشســوزی که در  ۳۱جوالی ســال
گذشــته میالدی در خانهای در یکی از روســتاهای
نزدیک شــهر نابلس در کرابه باختری اتفاق اتفاده،
یک کودک هجده ماهه کشته و سه نفر دیگرکه شامل
والدین و فرزند دیگر این خانواده میشــود ،مجروح
شدند .ســخنگوی پولیس در آن زمان اعالم کرد که
شواهد نشان میدهد این آتش سوزی عمدی بوده و به
احتمال زیاد انگیزه تالفیجویانه داشته است .به گفته
مقامات قضایی اســرائیلی در ارتباط با این حادثه یک
نفر به قتل و نفر دوم به همدستی با این فرد متهم شده
است .آتشسوزی در این خانه با واکنشهای گستردهای
روبروشد .بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل ،این
حمله را «از هر جهت یک اقدام تروریستی» توصیف
کرد و دستور بررسی و یافتن عامالن آن را داد و موشه
یعلون ،وزیر دفاع اســرائیل ،هم گفت که «آتش زدن
خانه و سوزاندن طفل فلسطینی یک اقدام تروریستی
اســت» و افزود «اجازه نخواهیم داد تروریســم جان
فلسطینیان را بگیرد( ».بی بی سی)

یکی شــاهد عینی به خبرگزاری فرانسه گفته
اســت« :آتش داخل ســفارت را تخریب کرده
است» .او در ادامه گفت« :همه جا پولیس است
تا معترضان را متفرق کند .برخی ها هم دستگیر
شدند» .گفته می شود موترهای اطفائیه در محل
حاضر شدند تا آتش را مهار کنند.
در همین حال ،حسین جبار انصاری سخنگوی
وزارت خارجه ایــران خواهان برقراری آرامش
شــد و گفت که هیچ تظاهراتــی نباید اطراف
ساختمان های دیپلوماتیک عربستان سعودی
برگزار شود.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده اســت که
جمعیت خشمگین قنسولگری عربستان را در
شهر مشهد نیز آتش زدند.
آشوب هنگامی آغاز شــد که ریاض روز شنبه
اعالم کرد کــه  47تن را به شــمول روحانی
برجســته شــیعه ،نمر باقر النمــر را به اتهام
«تروریستی» اعدام کرده است( .دویچه وله)

احتمال کنترول مرزی دوباره
میان دنمارک و آلمان

فضا بــرای مهاجرین در اروپای شــمالی
تیره تر می شــود .ابتدا سویدن اعالم کرد
که در مرزش بــا دنمارک به کنترول دوبارۀ
پاسپورت می پردازد ،حاال حکومت دنمارک
نیز تهدید کرده که همین اقدام را در مرزش
با آلمان عملی می کند.
به باور الرس لوکه راسموسن نخست وزیر
دنمارک ،امکان کنترول پاســپورت در مرز
آلمان و دنمارک بیشتر می شود .راسموسن
در سخنرانی اش به مناسبت سال نو میالدی
گفت« :ما دیگر نمی خواهیم در شــاهراه
هــای دنمارک پناهجویــان و مهاجرین را
ببینیــم .ما می خواهیــم آرامش و نظم را
برقرار کنیم» .دلیل این هشــدار نخست
وزیر دنمارک کنترول پاسپورت در مرز این
کشور با سویدن اســت ،که از روز دوشنبه
( ۴جنــوری  )۲۰۱6دوباره عملی می گردد.

سویدن این کنترول دوباره را به خاطر رقم
بلند پناهجویان تازه وارد عملی می سازد و
این اقدام یک جانبه خشم کشور همسایه را
برانگیخته است .بر اساس دستور حکومت
سویدن ،شــرکت های ترانسپورتی موظف
هستند تا پاســپورت های همه مسافران
قطارها ،بس ها و کشتی ها را هنگام رسیدن
به ســویدن کنترول کنند .راسموسن گفت
که برای اولین بار از سالهای  ۱۹۵۰به اینسو
برای عبور از تنگۀ اورســوند ،که دنمارک و
سویدن را به هم وصل می کند ،باید کارت
هویت خود را نشــان داد .نخســت وزیر
دنمارک افزود« :این مسأله وضعیتی را به بار
خواهد آورد که در آن ما به کنترول دوبارۀ
پاسپورت در مرز خود با آلمان اقدام کنیم؛
در صورتی که تصمیم بگیریم که این کار به
سود دنمارک است»( .دویچه وله)

طفل دو ساله؛ اولین قربانی مهاجرت به
اروپا در سال 2016

یک کودک دو ســاله اولین قربانی سفر به
اروپا در سال  2016می باشد .جسد این طفل
از روی آب در نزدیکی جزیره «اگتونیسی»
یونان به دست آمد .مسافران دیگر این قایق
غرق شده ،نجات یافتند .یک قایق رابری با
شمار زیادی مسافر روز شنبه نزدیک جزیره
«اگاتونیسی» یونان به صخره برخورد و غرق
شد .خالد کودک دو ســاله سوری توسط
ماهیگیران از آب گرفته شــد .در میان 39
پناهجوی حامل این قایق غرق شــده ،مادر
این کودک نیز حضور داشــت .کریستوفر
کاترامبونی ،یکــی از فعاالن اداره عملیات
نجات و امدادرســانی موسوم به ()MOAS

کــه حاملین این قایق را نجــات داده ،می
گوید« :هیچ چیز نمی تواند شــما را برای
مقابله با یک واقعیت ترسناک آماده بسازد.
امروز ما با خردســال ترین قربانی بحران
مهاجرت روبرو هســتیم .این یک یادآوری
غم انگیز از هزاران نفری می باشد که در راه
رســیدن به یک آرامش در شرایط مصیبت
بار جان خود را از دست دادند» .اداره نجات
همه پناهجویان نجــات یافته را به منطقه
ساموس انتقال داد .از سویی هم یک کودک
سه ماهه دیگر نیز که در نتیجه سرمازده گی
در شفاخانه بستری شده بود ،بعد از معالجه
از مرگ نجات یافت( .دویچه وله)

اتلتیکو مادرید موقتا صدر
جدول را از بارسلونا پس گرفت

از هفته هجدهم لیگ اسپانیا دو تیم اتلتیکومادرید و لوانته
برابر هم به میدان رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر
روخی بالنکو در خانه به پایان رسید.
هفته هجدهم لیگای اســپانیا با برگــزاری یک دیدار بین
دو تیم اتلتیکومادرید و لوانته پیگیری شــد .تیم مادریدی
که با توجه به توقف بارســلونا می دانست در صورت برد به
صدر جدول خواهد رفت تالش زیادی برای گلزنی کرد ولی
استرس و فشــار روحی روی بازیکنان این تیم باعث شد با
وجود فرصت های خوب در نیمه نخست بازی گلی نداشته
باشد.
دیگو سیمئونه در ادامه تیمش را هجومی تر کرد و در دقیقه
 80توانست مزد جسارت خود را بگیرد و با گلزنی توماس در
این دقیقه تیمش را به صدر جدول برساند تا اتلتیکومادرید
با یک بازی بیشتر نســبت به بارسلونا و  41امتیاز در صدر
جدول قرار گیرد.
بارسلونا نیز با  39امتیاز دوم است و یک دیدار عقب افتاده
دارد .همچنین رئال مادرید تیم  36امتیازی باید این هفته
در دیداری سخت در مستایا رودرروی والنسیایی قرار گیرد
که گری نویل را به عنوان مربی روی نیمکت خود می بیند.

تغییر سیستم رنکینگ

اتحادیه جهانی بایسکل سواری

از اواخر این ماه ،سیستم رنکینگ جدید اتحادیه بایسکل
سواری ( )UCIدر مســابقات بایسکل سواری جاده مردان
اعمال خواهد شد.
به نقل از  ،Inside the gamesاتحادیه بایسکلســواری
اعالم کرده اســت رنکینگ بایسکل ســواران به صورت
هفتگی از یازده جنوری اعالم خواهد شد.
عالوه بر نتایج تور جهانی  ،UCIنتایج تمامی مســابقات
بایسکل ســواری جاده بینالمللی از جمله تورهای قارهای،
مســابقات قهرمانی جهانی ،مســابقات قهرمانی قارهها،
المپیک و بازیهای قارهای نیز در نظر گرفته خواهند شــد.
بدین ترتیب ،هر بایسکل ســواری که در مسابقات امتیاز
بگیرد ،در رنکینگ حضور خواهد داشــت؛ حتی بایسکل
سوارانی که عضو تیمهای تور جهانی نباشند.
رنکینگ جدیــد تاثیری بر رنکینگهای حال حاضر قارهها
نخواهد داشــت .گفته میشود که سیستم جدید رنکینگ
با مشورت بایسکل ســواران ،تیمها ،مسئوالن برگزاری،
فدراسیونها و حتی رسانهها و هوا داران گرفته شده است.
این تغییرات برای گسترش و پیشرفت ورزش در سالهای
آینده انجام شده است.
رییس  UCIمعتقد است اصالحات در بایسکل سواری جاده
مردان که در ســال  2017اعمال میشود به نفع تیمهایی
است که در تور جهانی شرکت میکنند .او در اینباره گفت:
یک تقویم حرفهای نیز ایجاد کردیم که از سوی  UCIاداره
میشود.
با وجود این اصالحات  ،ASOمســئول برگزاری مسابقات
بایسکل سواری در فرانسه اعالم کرده است مسابقات تحت
مدیریت این سازمان از جمله تور دو فرانس را در تور جهانی
ثبتنام نخواهد کرد.

افغانستان نایبقهرمان
رقابتهای فوتبال جنوب آسیا

تیم ملــی فوتبال افغانســتان که روز
یکشــنبه  ١٣جدی در بــازی نهایی
رقابتهــای قهرمانی جنوب آســیا به
مصاف هند ،میزبان این مســابقات رفته
بود ،به عنوان نایبقهرمــان این دوره
شناخته شد.
بازی دو تیم در پایــان وقت قانونی ٩٠
دقیقه با نتیجه مساوی یک یک به پایان
رسید اما در وقتهای اضافه این هند بود
که توانست با یک گل دیگر پیروز میدان
شود.
گل افغانســتان را زبیر امیری ،در دقیقه
 ٧٠بازی به ثمر رســاند و گلهای هند را
جیجی در دقیقه  ٧٢و سونیل چهتری،
در دقیقه  ١٠١بازی وارد دروازه افغانستان
کردند.
در دقایق پایانی ایــن دیدار و به دنبال
اعتراض سرمربی و بازیکنان افغانستان

به دو صحنه مشــکوک به پنالتی ،داور
این مسابقه آقای پیتر شگرت را از کنار
زمین اخراج کرد.
افغانستان که عنوان قهرمانی دوره قبلی
این رقابتها را با خود داشت ،با کسب
این نتیجه ،به دومین نایبقهرمانی خود
در این مسابقات دست یافت.
این تیم در سال  ٢٠١١نیز نایبقهرمان
رقابتهای فوتبال جنوب آسیا شد.
بازی دیروز سومین فینال پیدرپی این
رقابتها بود که افغانســتان و هند در
مقابل هم قرار میگرفتند .افغانســتان
پیــش از بازی نهایی ،بــا چهار برد پر
گل در برابر تیمهای بنگالدش ،بوتان،
مالدیو و سریالنکا و با  ١٥گل زده و تنها
 ١گل خورده ،عنوان بهترین خط حمله و
بهترین خط دفاعی این مسابقات را به
دست آورده بود( .بی بی سی)

ونگر :دیگر آن تیم بیثبات قبل نیستیم

سرمربی توپچی ها بعد از پیروزی برابر
نیوکاسل تاکید کرد تیمش دیگر آن تیم
بدون ثبات قبل نیست .به نقل از اسکای
اسپورتس ،آرسنال در هفته بیستم لیگ
برتر انگلیس پیروزی ارزشمندی به دست
آورد و موفق شد با یک گل برابر نیوکاسل
به پیروزی برسد تا به صدرنشینی خود
در جدول رده بندی تداوم بخشد.

آرســن ونگر در نشست خبری بعد از
بازی گفــت :باید برابر تیم خوبی مانند
نیوکاسل ،توانمان را محک می زدیم.
این دیدار فرصت خوبــی بود تا ثابت
کنیم که آیا شایسته قهرمانی هستیم یا
نه .خوشبختانه موفق شدیم سه امتیاز
را به دســت آوریم اما عملکرد خوبی
نداشتیم و این یک واقعیت است.

قهرمانی رافائل نادال در مسابقات
جهانی ابوظبی

حادثه در اولین روز
رالی داکار

در اولین روز مسابقات رالی داکار حادثهای رخ داد.
به نقل از مارکا ،مسابقات رالی داکار روز شنبه در ارجنتین
آغاز شد .در بخش مقدماتی که تنها یازده کیلومتر مسافت
داشت ،تصادف شدیدی رخ داد.
گو میلینگ چینی ،نخســتین راننــده در رالی بود که در
کیلومتر هفت ،از پیســت خارج و به ســمت تماشاگران
منحرف شد .بر اســاس اولین گزارشها ،چهار نفر مجروح
شدند که حال یکی از آنها نیز وخیم است .این فرد از ناحیه
ی شده است .در محل این حادثه ،سه
سر دچار آسیبدیدگ 
کودک نیز حضور داشتند.
بر اساس اولین اخبار رسیده ،راننده چینی از لحاظ جسمانی
وضعیت خوبی دارد اما از این اتفاق شوکه شده است .موتر
او آنقدر آســیب دیده بود که برای خارج شــدن از آن ،به
کمک نیاز داشــت .پس از این حادثه ،مســئول برگزاری
مسابقات دستور به توقف و خروج دیگر موتر را داد و اجازه
نداد مسابقات مقدماتی در بخش الری ها برگزار شود.

رافائل نادال شــنبه شــب توانست در
مسابقات قهرمانی جهان تنیس مبادله
به قهرمانی برســد .به نقل از ســایت
 ،Gulf newsرافائل نادال توانست در
فینال این مســابقات میلوس رائونیک
کانادایی را با نتیجه دو بر صفر شکست
دهد .این مســابقه در دو ست با نتایج
 6 – 7و  3 – 6به پایان رســید .نادال
اعالم کرده است نمیخواهد در گذشته
زندگی کنــد .او مدتی بــه رده دهم
رنکینگ جهانی ســقوط کرد و اخیرا
توانســت دوباره پنج پله در رنکینگ
باال بیاید .او درباره شکســتهایش در

گذشــته به  Gulf newsگفت :درباره
این مســائل بســیار صحبت کردم.
همه چیز تمام شده است .در گذشته
زندگی نمیکنیم .درباره مقامهایی که
در  2010و  2013کسب کردم ،صحبتی
نمیکنم .همین طور دیگر درباره 2015
نیز صحبت نمیکنم .در ســال 2016
هستیم .میخواهم درباره امروز و آنچه
که فردا اتفــاق میافتد ،صحبت کنم.
خواهیم دید که خــوب بازی خواهم
کرد .مســابقات ابوظبی شروع خوبی
برای فصل بود .میخواهم بهتر از دو ماه
قبل شوم .میخواهم سطحم را باال ببرم.

