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نخستین اعالن جنجالی تلویزیونی
کارزار انتخاباتی ترامپ

دونالد ترامپ نامــزد جمهوریخواهان ایاالت
متحده امریکا نخســتین اعالن تجارتی کارزار
انتخاباتی اش را به راه انداخت .این اعالن همراه

با کلیپ های فیلمی مهاجران غیرقانونی ،جر و
بحث هایی را دامن زده است .این اعالن  30ثانیه
یی که قرار اســت پخش آن سر از سه شنبه در

ایالت های آیوا و نیوهمشایر آغاز یابد ،یک هفته
پیش از انتخابات مقدماتی ریاســت جمهوری
صورت می گیرد .تولیــد این اعالن تجارتی که
قریب  1.8میلیون یــورو ( 2میلیون دالر) تمام
شده اســت ،خواهان وضع ممانعت برای ورود
مســلمانان به ایاالت متحده امریکا می باشد.
در این ویدیو گفته می شــود« :سیاستمداران
می توانند چیز دیگری ادعــا کنند ،اما دونالد
ترامپ آن را تروریسم اسالم تندرو می خواند.
از این رو خواستار منع موقت ورود مسلمانان به
ایاالت متحد امریکا می شود ».نطاق می گوید:
«وی به زودی سر داعش را می بُرد و تیل شان
را می گیرد ».در این جا اشــارت وی به افراطی
هایی اســت که ادعا می شود مسئول تلقینات
به یک زن و شــوهر بودند که در ماه گذشته در
شهر سان برناردینو بر حاضران در یک همایش
کرسمس گلوله باری کرده 14 ،نفر را کشته و 21
تن دیگر را زخمی گردانیدند( .دویچه وله)

نخست وزیر جاپان خواستار گفت و گوی صلح با روسیه شد
شینزو آبه ،نخست وزیر جاپان خواستار انجام
گفتگو با والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه
شده تا دو کشور بتوانند بر سر رسیدن به یک
توافق صلح مذاکره کنند .این دو کشور از زمان
پایــان جنگ جهانی دوم بــه دلیل اختالف بر
ســر مالکیت چهار جزیره نتوانسته اند پیمان
صلح امضا کنند .آقــای آبه به خبرنگاران گفت
که رهبران دو کشــور درک می کنند که دست
نیافتن به چنین ســند پس از  ۷۰ســال «غیر
طبیعی» اســت .آقای آبه از زمــان به قدرت
رسیدن در سال  ۲۰۱۲تالش دارد روابط کشورش
با روســیه را بهتر کند .اتحاد جماهیر شوروی
سابق در سال  ۱۹۴۵چند جزیره را که جاپان آن
ها را قلمرو شمالی می نامد اشغال کرد .روسیه
از آنها به نــام جزایر کوریل جنوبی نام می برد.

باشگاه رئال مادرید رافا بنیتز سرمربی
خــود را اخراج و زینالدیــن زیدان را
بعنوان سرمربی منصوب کرد.
بنیتز که سابقه ســرمربیگری والنسیا،
لیورپول و چلســی (موقت) را دارد در
ابتدای این فصل به جای کارلو آنچلوتی
هدایت سفیدپوشان مادرید را به عهده
گرفت.اما نه نتایج (بخصوص شکســت
چهار بر صفر از بارســلونا در سانتیاگو
برنابئو) و نه ســبک بازی رئال مطلوب
طرفداران سختگیر تیم مادریدی نبود
و شــایعاتی هم درباره نارضایتی برخی
از ستارگان این تیم از جمله کریستیانو
رونالدو ،خامــس رودریگز و کریم بنزما
مطرح بوده است.

رئال اکنــون با  ۳۷امتیــاز اکنون در
رده ســوم جدول لیگ اسپانیاست ،در
حالیکه بارسلونا با یک بازی کمتر ۳۹
امتیــاز دارد و اتلتیکو مادرید نیز با ۴۱
امتیاز صدرنشین است.
این تیم همچنین به دلیل اســتفاده از
یــک بازیکن محــروم ،از جام حذفی
اسپانیا هم کنار گذاشته شده است.
با این حال پرافتخارتریــن تیم اروپا
بسادگی به مرحله حذفی لیگ قهرمانان
اروپا صعود کرده است.
زیدان ستاره سابق تیم ملی فرانسه و
رئال مادرید ،سرمربی کاستیا ،تیم دوم
رئال مادرید است که در دسته دوم لیگ
اسپانیا حضور دارد( .بی بی سی)

محرومیت  9ساله دبیرکل فیفا

رهبران دو کشور این موضوع را در سال ۲۰۱۳

حامیان پناهجویان در برلین از
کمپ های بزرگ آوارگان به شدت
انتقاد کردند

پایتخت آلمان تالش دارد تا برای شمار بی
سابقه آوارگان سرپناه فراهم کند .مقام ها
برای ســاخت کمپ های بزرگ طرح ریزی
می کنند ،اما حامیان پناهجویان می گویند
که شــرایط در آن جا غیرانسانی است و به
نارضایتی اجتماعی دامن می زند.
در حالی که مســافران در یک ایســتگاه
پرازدحام واقع در مرکز برلین عجله دارند
تا به قطارشان برسند ،یک گروه از آوارگان
که خریطه های پالســتیکی شان را محکم
به دســت گرفته اند ،در مقابل یک نقشه
قطارهای شهری جمع شده اند.
فقط شــمار اندکی از مســافران متوجه
این گــروه از آوارگان می شــوند .در این
روزها ،پناهجویان در ســرک ها و جاده ها،
سوپرمارکیت ها و ایستگاه های قطار دیگر
توجه کسی را جلب نمی کنند.
تا روزهای آخر ماه نومبر سال  ،2015تقریبا
 30هزار پناهجو در برلین تقاضای پناهندگی
دادند .هزاران آواره هنوز در پایتخت انتظار

رافا بنیتز اخراج شد،
زیدان سرمربی رئال شد

می کشند تا نوبت به آن ها برسد .مسئوالن
تقال می کنند تا با سرازیری ممتد آوارگان
و دوسیه هایی که تعدادشــان روز به روز
بیشتر می شود ،کنار بیایند.
در مصاحبه ای که میشــائل مولر ،شهردار
برلین از حزب سوســیال دموکرات آلمان
(اس پی دی) با یــک روزنامه محلی انجام
داده ،گفته اســت که این شهر  3.6میلیون
نفری به حدود  70هــزار آواره جای داده
اســت .بســیاری از آن ها در سرپناه های
موقت به شمول تاسیسات ورزشی ،مکاتب
و میدان هوایی پیشــین برلین موسوم به
تِم ِپل هوف اســکان داده شده اند .مولَر در
سخنرانی عید کریسمس ،وضعیت آوارگان
در برلین را «یک چالش بزرگ» خوانده بود.
طبق گفته های جرج کالسِ ــن از شــورای
مستقل آوارگان حدود  85درصد از آوارگان
در برلین در کمپ های بزرگ جای داده شده
اند و فقــط  15درصد از آن ها در خانه های
خصوصی زندگی می کنند( .دویچه وله)

مورد بحث قرار داده بودند( .بی بی سی)

هویت جانشین
«جان جهادی» کشف شد

ســازمانهای اطالعاتی بریتانیا هویت مرد نقابداری را
کشــف کردهاند که در جدیدترین ویدیوی تبلیغاتی
داعش به زبان انگلیســی و لهجه بریتانیایی صحبت
میکند .این ویدئو ،که صحت محتویات را نمیتوان به
طور مستقل تایید کرد ،ظاهرا صحنه اعدام پنج نفر را
به اتهام جاسوســی نشان میدهد .یک منبع رسمی به
بیبیســی گفته است که شواهد نشان میدهد که این
فرد به احتمال زیاد ســیدارتا دهر ،شهروند بریتانیایی
است که به ابورمیصا نیز شهرت دارد .این منبع افزوده
است که «بسیاری از کســانی که این ویدئو را دیده و
بررســی کردهاند این نظر را دارنــد» اما این اطالعات
هنوز رسما تایید و منتشر نشده است .پیشتر ،خواهر
ســیدارتا دهر به بیبیســی گفته بود که صدایی که
در نوار ویدیوئی به گوش میرســد به صدای برادرش
شــباهت دارد هر چند نمیتواند این موضوع را بپذیرد
و درباره آن اطمینان داشته باشد .یکی از اعضای سابق
گروه اسالمگرای المهاجرون نیز اظهار داشته است که
در مورد تعلق این صدا به سیدارتا دهر «تردید ندارد».
سیدارتا دهر ،که در خانوادهای هندو مذهب در بریتانیا
متولد شــده بود ،بعدا به اسالم گروید و با عضویت در
گروه موســوم به المهاجرون ،که یک گروه اسالمگرای
تندرو بود ،به حمایت از اسالمگرایی افراطی پرداخت.
فعالیت المهاجرون به خاطر تبلیغ اقدامات خشــونت
آمیز در بریتانیا ممنوع شده است( .بی بی سی)

دبیرکل سابق فیفا  9سال از انجام فعالیتهای فوتبالی محروم شد.
جروم والکه که چندین ســال در کنار ســپ بالتر و در میان سران فدراسیون
بینالمللی فوتبال فیفا کار میکرد و اخیرا از سوی کمیته اخالق فیفا هم سه ماه
از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شده بود با تشخیص این کمیته به محرومیت
دیگری دچار شد.
کمیته اخالق فیفا اعالم کرد :والکه دبیرکل ســابق فیفا به دلیل دست داشتن
در فساد گســترده مالی در این نهاد بینالمللی به مدت  9سال ازا نجام هرگونه
فعالیت فوتبالی محروم است.
والکه همچنین در این حکم به پرداخت  67هزار پوند محکوم شده است.

بوفون نباید انتظار توپ طال
داشته باشد

زوف اســطوره دروازهبانی ایتالیا براین
باور اســت که بوفون نمیتواند انتظار
داشته باشد در ســالهای بعد هم توپ
طال را بگیرد .به نقل از رادیو اونو ایتالیا،
دینو زوف اســطوره دروازهبانی ایتالیا
که توانســت با این تیم در سال 1982
قهرمانی در جام جهانی را به دست آورد،
گفت :بوفون دروازهبان بزرگی است و با
عملکرد خوبی که در یوونتوس داشــته،
چیزهای زیادی را ثابت کرده اســت اما
فکــر میکنم بوفــون نمیتواند انتظار
داشته باشــد توپ طال به او بدهند .این

جایزه معموال به بازیکنانی داده میشود
که در گلزنــی و دادن پاس گل خوب
ظاهر می شــوند و یا خالق هســتند.
سنگربان پیشین یوونتوس افزود :یک
دروازهبان نه می تواند گل بزند و نه در
امر گلزنی موثر است .آنها هیچ خالقیتی
هم ندارند .پس بدون شک این جایزه به
دروازهبانها داده نمیشود .او ادامه داد:
تصور میکنــم بازیکنانی مانند لیونل
مسی و کریستیانو رونالدو که دست به
نوآوری می زنند ،شایســته رسیدن به
این جایزه هستند.

آمار بهتر اتلتیکو نسبت به
رئال و بارسلونا در گلزنی

اتلتیکــو مادرید از نظر تعداد بازیکــن گلزن ،آمار بهتری
نسبت به رئال مادرید و بارسلونا دارد.
به نقل از آس ،اتلتیکو مادرید صدرنشــین اللیگا اســت.
نخستین ویژگی این باشگاه که موجب شده به اینجا برسد،
خــط دفاعی قدرتمند این تیم اســت .روخی بالنکو تحت
هدایت دیگو پابلو ســیمئونه در  11بازی از  18دیدار لیگ،
دروازهشان را بسته نگه داشته اند.
در گلهای زده ،اتلتیکو آمار خیلی خوبی بر جای نگذاشته
است .سرمربی ارجنتینی پس از پیروزی برابر لوانته گفت:
باید بازی بهتری به نمایــش بگذاریم تا بتوانیم راحتتر به
گل دست یابیم.
سخنان سیمئونه نگرانی او در آمار گلزنی را نشان میدهد.
اتلتیکو مادرید در  18بازی 25 ،گل زده اســت .مهاجمان
قرمز و سفیدپوشان آمار خوبی در گلزنی ندارند .جکسون
مارتینس و فرنانــدو تورس تنها دوبــار در اللیگا گلزنی
کردهاند .لوچیانو ویتو ،دیگــر مهاجم تیم ،یک گل به ثمر
رسانده است .تنها آنتوان گریزمان آمار خوبی دارد و  9گل
به ثمر رسانده است .آنخل کورئا نیز دو بار دروازه حریفان
را باز کرده است اما  12بازیکن مختلف برای این تیم گلزنی
کردهاند و این نکته مثبتی اســت .تیاگو ،کوکه ،ســائول،
کاراســکو و توماس و دیگو گودین ،ضعف خط حمله را در
گلزنی جبران کردند.

احتمال میزبانی چین در
رقابتهای کاپ آسیا

چین قصد دارد که برای میزبانی بازیهای فوتبال کاپ آسیا
در سال  2023نامزد شود.
به نقل از  ،Inside the gamesتصمیم چین برای نامزدی
میزبان مسابقات فوتبال کاپ آسیا بعد از صحبتهای رییس
جمهور این کشور صورت گرفت .او در صحبتهایش اعالم
کرده بود کشــورش باید تالش کند تا میزبان جام جهانی
شود.
البته چین تنها یک بار در ســال  2002توانســته است به
رقابتهای جام جهانی راه یابد .فدراســیون فوتبال چین
( )CFAشروع به مشورت با مســئوالن شهرهای مختلف
این کشور کرده است تا شهر منتخب برای میزبانی مشخص
شــود .آخرین مهلت برای نامزدی میزبانی بازیهای کاپ
آسیا  ،2023بیستم مارچ است.
 CFAبه دنبال انتخاب  6شــهر و هشــت اســتادیوم با
حداقل گنجایش  25هزار نفر اســت .شهرهایی که میزبان
بازیهای افتتاحیه ،نیمه نهایی و فینال هستند باید حداقل
استادیومی با  40هزار نفر گنجایش داشته باشند.
در شهر باید یک فرودگاه بینالمللی و حداقل  10هتل ،پنج
ستاره داشته باشد .میزبان مسابقات کاپ آسیایی  2023در
سال  2018یا  2019مشخص خواهد شد.

قوانین جدید ضد دوپینگ برای
المپیک  2020وضع میشود

دولت جاپان قصد دارد قوانینی وضع کند تا ورزشکارانی که
میخواهند در المپیک  2020توکیو شــرکت کنند ،از انجام
دوپینگ صرف نظر کنند.
به نقــل از  ،Inside the gamesقرار اســت گروهی از
پزشــکان و افراد حرفهای در ورزش باید یکدیگر مشورت
کنند تا قوانینی را برای این منظور وضع کنند.
این حرکت در واکنش به اتفاقات اخیر مربوط به دوپینگ در
روســیه صورت گرفته است .فدراسیون جهانی د وومیدانی
( )IAAFبعد از مشــخص شدن دوپینگ سیستماتیک در
روسیه ،فدراسیون د وومیدانی این کشور را محروم کرد.
در هفت ه اخیر ،آلمان نیــز قوانین جدید ضد دوپینگ را به
مرحله اجرا رســاند .طبق این قانون ،ورزشکاران دوپینگی
این کشــور به زندان محکوم خواهند شد .افرادی هم که
زمینه دوپینگ را برای این ورزشــکاران فراهم کردهاند،
از جمله مربیان و پزشــکان نیز مدت طوالنیتری به زندان
محکوم میشوند.
کشــورهای اروپایی دیگر همچون ایتالیا ،اسپانیا و فرانسه
نیز همچنیــن قانونی را وضع کردهاند .جاپان نســبت به
کشورهای دیگر ســابقه کمتری در دوپینگ دارد .تاکنون
تنها دوپینگ دو ورزشکار جاپانی در المپیک مثبت اعالم
شده است.

