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همکاری میان واشنگتن و مسکو در مبارزه علیه «دولت اسالمی»
جان کری وزیــر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا از همکاری
بیشتر کشور اش با روسیه در مبارزه علیه گروه تروریستی
«دولت اسالمی» سخن می گوید .نکتۀ مورد اختالف بین
واشنگتن و مسکو آیندۀ بشاراالسد رئیس جمهور سوریه
است.
جان کری وزیر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا ضمن دیداری
از لندن ،روی نکات مشترک کشور اش با روسیه در رابطه
با مبارزه علیه جهادگرایان «دولت اسالمی» یا داعش سابق
تأکید کرد.
کری به تلویزیون «چینل  »۴بریتانیایی گفت« :اهداف ما
یکسان اند .دولت اســامی (داعش سابق) باید سرکوب
شود و کام ً
ال متوقف ساخته شــود» .وزیر خارجۀ ایاالت
متحده افزود مذاکرات مشترک با روسیه ضروری است تا
عملیات نظامی علیه «دولت اسالمی ،طور مثال در سوریه،
همآهنگ ســاخته شــود .کری اعالم کرد که کشور اش
تالش ها در مبارزه علیه «دولت اسالمی» را شدت خواهد
بخشید .او افزود« :ما باید مطمین شویم که تالش های ما
و روسیه در سر راه همدیگر قرار نگیرند .پس از همین رو

اتریش با فشار بیشتر مهاجرین
مواجه شده است

شمار زیاد مهاجرین ،زودتر از آنچه انتظار
می رفــت ،از طریق ســلواک به اتریش
رسیدند .این کشور مجبور است تا مدت
طوالنی تر به مهاجرین تازه وارد رسیدگی
کند ،به خصوص کــه آلمان مرز هایش را
بیش تر از پیش کنترول می کند.
آمدن مهاجریــن جدید برای اتریش غیر
مترقب بود .در آغــاز انتظار می رفت که
شماری از مهاجرین جدید از سلواک می
آیند ،اما پس آن مهجران بیشــتری بار
دیگر از هنگری به اتریش آمدند.
این کشــور حاال در پهلــوی مرز جنوبی
اش ،نیازمند کنترول مرز شــرقی اش نیز
اســت .همزمان باید در آنجا در بسیاری
از گذرگاه های مــرزی ،به هزاران مهاجر
جدید رسیدگی شود .به این جهت اتریش
نیز از افزایش فشــار هــا از این ناحیه
شکایت می کند و از کشور های همسایه
به دلیل فقدان همبستگی انتقاد می کند
و از آنهــا خواهان پذیرش پیامد های این
بحران اســت .نخست بعد از آوردن فشار

مرگ مشکوک پسر
حاکم دوبی

ها و وضــع محدویت ها برای مهاجرین
توســط هنگری ،مهاجریــن جدید از
سلواک از گذرگاه های متعدد مرزی به
اتریش رســیدند .ادارات محلی اتریش
گزارش داده اند که به این ترتیب ،چند
صد مهاجر به شهر «اشپیلفلد» در ایالت
اشتایرمارک انتقال داده شدند و توسط
صلیب سرخ سرپرستی می شوند .روز
یکشــنبه از آمدن حدود  100مهاجر در
این منطقه ممانعت شد .مقامات گفته اند
که آنها تقاضای پناهندگی نداده و فاقد
اسناد سفر بوده اند.
بعد از آنکه پولیس کرواسی حدود 7000
هزار مهاجر را به هنگری فرستاد ،آنها
توسط بس ها در مســیر اتریش انتقال
داده شدند .به این ترتیب این کشور بار
دیگر در مجموع با آمدن حدود  10هزار
مهاجر حساب می کند که بیشتر آنها از
خاور میانه می آیند .در شــنبه شب در
گذرگاه منطقه نیکلسدورف ،حدود 5000
هزار مهاجر ثبت شدند(.دویچه وله)

کیلور ناواس :لحظهای به جدایی از
رئال مادرید فکر نمیکنم

ســنگربان رئال مادرید تاکید کرد که قصد جدایی از این تیم را ندارد و
میخواهد تا سالها برای کهکشانیها بازی کند.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی  ،EFEکیلور ناواس ،سنگربان کاستاریکایی
رئال مادرید در این فصل عملکــرد خیره کنندهای درون دروازه این تیم
داشــته است .او برای پنجمین بازی پیاپی (چهار بازی در لیگا و یک بازی
در لیگ قهرمانان اروپا) موفق شد دروازه تیمش را بسته نگه دارد تا ثابت
کند میتواند دروازهبان شایستهای برای دروازه تیم بزرگی همچون رئال
مادرید باشــد .این دروازهبان در حالی در رئال مادرید ماندنی شد که در
فصل جابهجایی تابستانی تا آستانه پیوستن به منچستریونایتد پیش رفت
و فلورنتینو پرس ،رییس رئال هم با جدایی او موافقت کرده بود.
نــاواس درباره احتمال جداییاش از رئال مادرید گفت :یک لحظه هم فکر
جدایی به ذهنم خطور نکرده اســت .همواره دوست داشتم در رئال باقی
بمانم .امیدوارم آســیب دیدگی از من دور باشــد و برای مدتها بتوانم در
درون دروازه رئــال به میدان بروم .ناواس ادامــه داد :از زمانی که با رئال
مادرید قرارداد بســتم ،آرزوی قرار گرفتــن در ترکیب اصلی این تیم را
داشــتم .اصال به نیمکت نشــینی فکر نمیکردم و االن بسیار خوشحالم
که توانســتم به ترکیب اصلی برسم .بسیار خوشحالم که برای تیم بزرگی
همچون رئال مادرید بازی میکنم .نهایــت تالش خود را به کار میگیرم
تا دروازهبانی شایســته برای این تیم باشم .سنگربان رئال مادرید بعد از
پیروزی برابر گرانادا هم گفت :خوشبختانه در این دیدار هم موفق شدیم
که سه امتیاز را به دست آوریم .پیروزی در این دیدار ضرروی بود.

بالن :راضی نیستم ولی باید
نتیجه را بپذیرم

سرمربی پاری سن ژرمن پس از تســاوی مقابل ریمس اعالم کرد از این
نتیجه رضایت ندارد ولی چارهای جز پذیرش آن ندارد.
پاریســیها در دیدار ششم خود در لیگ فوتبال فرانسه با تساوی یک بر
یک مقابل ریمس متوقف شدند.
تئوســان جوردن ســیباچو در دقیقه در دقیقه  83برای ریمس گلزنی
کرد و ادینســون کاوانی هم در دقیقه  84برای پاری ســن ژرمن گل زد.
با این نتیجه ،پاریسیها  14امتیازی شــدند و در صدر جدول رده بندی
قرار گرفتند .ریمس هم با  11امتیاز چهارم اســت .لوران بالن در مورد این
دیدار گفت :باز هم فرصتهای زیادی برای گلزنی را از دست دادیم .باید با
کیفیت باالتری بازی کنیم .موقعیتهای گلزنی زیادی روی دروازه حریف
ایجاد کردیم اما نتوانســتیم از آنها بهره ببریم و گلهای بیشتری بزنیم.
به خاطر عدم گلزنی ،حتی نزدیک بود این دیدار را هم با شکســت پشت
ســر بگذاریم .در تمام زمان بازی ،کنترل همه چیز را در اختیار داشتیم
اما قدرت تمام کنندگی بازیکنانم تحلیل رفته است .همین مساله و عدم
گلزنی شاگردانم موجب شــد امیدهای ریمس برای گرفتن امتیاز از این
دیدار زنده بماند .خودمــان به حریف اجازه دادیم امیدهایش را زنده نگه
دارد .به این خاطر هم فقط باید خودمان را سرزنش کنیم.

باکا :به میالن آمده ام تا کارهای
بزرگ انجام دهم

ستاره کلمبیایی میالن تاکید کرد برای بازگرداندن میالن به روزهای اوج،
نهایت تالشــش را به کار خواهد گرفت .او بســیار خوشحال است که به
بازیکنی تاثیرگذار برای روسونری تبدیل شده است.
به نقــل از  ،BN SPORTکارلوس باکا یکی از خریدهای خوب میالن در
فصل جابهجایی تابستانی بود .این بازیکن کلمبیایی بازیهای درخشانی را
برای سویا به نمایش گذاشت و موفق شد با این تیم قهرمانی در لیگ اروپا
را به دست آورد .باکا در تابستان جاری با وجود اینکه چند پیشنهاد خوب
داشــت اما میالن را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کرد .او بازیهای
خوبی را برای روســونری به نمایش گذاشت و در دیدار اخیر این تیم برابر
پالرمو هم ستاره تیمش بود و موفق شد دو گل به ثمر برساند تا در نهایت
میالن سه امتیاز حساس این دیدار را به دست آورد .این مهاجم کلمبیایی
بعد از درخشــش در دیدار برابر پالرمو گفت :قبل از هر چیز از پروردگارم
به خاطر این دو گلی که به ثمر رســاندم ،تشکر می کنم .بسیار خوشحالم
که بازیکن تاثیرگذاری در این دیدار بود و توانستم زمینه را برای پیروزی
تیمم مهیا کنم .در هفتهای که گذشــت ،تمرینات بسیار خوبی داشتیم و
همین باعث شد تا با ارائه یک بازی خوب پیروز شویم.

در حالی که قصر ریاســتی حاکم دوبی از مرگ پسر
محمد بن راشــد ،حاکم دوبی خبر داد ،برخی منابع
خبری این موضوع را مشکوک دانسته و گفتند پسر
حاکم دوبی در یمن کشته شده است.
حکومت دوبی اعالم کرد که شیخ راشد بن محمد آل
مکتوم ،پسر ارشــد شیخ محمد بن راشد آل مکتوم،
حاکم دوبی براثر ســکته قلبی درگذشت .راشد بن
محمد متولد  22نوامبر  1981بود که مسئوالن اماراتی
علت اصلی مرگ وی را سکته قلبی اعالم کردند.
در پی این واقعه شــیخ خیلفه بــن زاید آل نهیان،
امیر امارات سه روز عزای عمومی اعالم کرد و پرچم
امارات نیز به مــدت یک هفته به احترام حاکم دوبی
نیمه افراشته خواهد شد.
این در حالی است که شــبکهها و سایتهای خبری
یمن از کشته شدن پســر حاکم دوبی در مارب خبر
دادند.
پایــگاه خبرگزاری یمن پرس به نقــل از منابع آگاه
خبر داد که راشد بن محمد ،پسر ارشد حاکم دبی در
موشک باران ارتش و کمیتههای مردمی یمن در شهر
مأرب کشته شده است.
منابع یاد شــده توضیح دادند ،راشد بن محمد جزو
گردان نیروهای مهاجم امارات در شهر مأرب بود که
در اثر اصابت موشک کاتیوشا توسط ارتش و نیروهای
مردمی یمن به همراه شمار زیادی از نیروهای مهاجم
به هالکت رسید.
منابع یاد شده خاطرنشــان کردند :خبر مرگ فرزند
حاکم دوبی در اثر ســکته قلبی صرفا یک خبر دروغ
برای گمراه کردن افکار عمومی در امارات اســت که
علیه خاندان حاکم در امارات سر به شورش گذاشته
و از ابوظبی خواســتهاند تا نیروهای امارات را از یمن
خارج کنند و به روند اعزام فرزندان امارات برای نبرد
در یمن پایان دهند.

یک گفتگو ضروری است».
روسیه گفتگو های مشــترک در رابطه با استراتیژی نظامی
را پیشــنهاد کرده بود .ایاالت متحدۀ امریکا روز جمعه در
برابر این پیشنهاد واکنش نشان داد ،چنانچه کارتر اشتون
و سرگئی شــویگو وزیران دفاع هردو کشور با هم تلفونی
صحبت کردند .این اولین باری بود که اشتون ،پس از احراز
مقام وزارت دفاع ایاالت متحده در فبروری امسال با شویگو
همتای روسی اش مستقیم ًا تماس گرفت .واشنگتن گفتگو
در ســطح نظامی با مســکو را در ماه مارچ  ،2014به خاطر
بحران اوکرایین ،قطع کرده بود.
اما یک نکتۀ مــورد اختالف میان ایــن دو قدرت ،آیندۀ
بشاراالسد رئیس جمهور سوریه است .روسیه و ایران آخرین
متحدان اسد اند .مسکو به این باور است که اردوی سوریه
در مبارزه علیه «دولت اســامی» غیر قابل تعویض بوده و
بشاراالسد سوریه را از فروپاشی کامل حفاظت می کند .اما
برای ایاالت متحدۀ امریکا اسد بخشی از مشکل است ،نه راه
حل مشکل .واشنگتن برای اسد در آیندۀ سوریه هیچ جایی
نمی بیند( .دویجه وله)

انتخابات پارلمانی یونان برای
سیپراس سرنوشت ساز است

حاال یک باردیگر یونانــی ها تصمیم
گیرنده هستند .مردم این کشور بحران
زده عضو اتحادیه اروپــا یک پارلمان
جدید را انتخاب می کنند .این انتخابات
برای تعیین سرنوشت سیاسی سیپراس
نخست وزیر پیشین نیز اهمیت دارد.
در یونــان به ســاعت  6صبح به وقت
اروپای مرکزی ،حوزه هــای انتخاباتی
باز شــدند .تمام اروپا باهیجان منتظر
نتایج آن برای تعیین یک پارلمان جدید
هستند.
حدود  10میلیون شــهروند این کشور
فراخوانده شــده اند تا برای دومین بار
طی یک ســال در مورد ترکیب حزبی
اعضای پارلمان جدید در این کشــور
بحران زده اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند.
براســاس نظر ســنجی ها ،الکسیس
سیپراس نخست وزیر چپی پیشین 41
ساله و رقیب محافظه کار او افانگلوس

مایماراکیس  61ســاله ،شانس تقریب ًا
برابر در برنده شــدن در این انتخابات
دارند.براســاس نظرسنجی های اخیر،
حزب چپی «ســیریزا» میان  0.7و 3.0
درصد جلوتر از حزب دموکراتیک نوین
قرار دارد ،اما این نظرسنجی ها چندان
قابل اعتماد نیستند .اما غیر محتمل به
نظر می آید کــه یکی از این دو حزب،
اکثریت آراء را به دســت آورد .به این
ترتیب تشــکیل یک حکومت ایتالفی
ضروری به نظر می رســد .قوی ترین
حزب بعــد از اعالم نتایج انتخابات50 ،
کرســی از مجموع  300کرســی را در
پارلمان به دســت می آورد .سیپراس
در ماه جنوری با به دست آوردن 36.3
درصد آراء ،با فقط کمتر از دو کرســی
اکثریت مطلق را به دست نیاورد و بعد
مجبور به تشکیل ائتالف با حزب راستی
«یونان مستقل» شد( .دویچه وله)

حضور پررنگ زنان در محل بازیهای
لیگ برتر فوتبال افغانستان

حوثیها در یمن
‹شش گروگان را آزاد کردند›

مقامات حوثی در یمن می گویند که شش گروگان خارجی
شامل سه آمریکایی ،دو شهروند سعودی و یک بریتانیایی
را آزاد کرده اند.گفته می شــود که آنها با هواپیما به سوی
کشور همسایه یمن ،یعنی عمان پرواز کردهاند.
گمــان می رود که این افراد از چند مــاه پیش در یمن در
بازداشت بوده اند.مقامات حوثی دلیل بازداشت آنها را اعالم
نکرده اند ،اما خبرگزاری آسوشیتدپرس می گوید که دست
کم یکی از آنها خبرنگاری اســت که به ورود غیرقانونی به
کشور و کار بدون مجوز متهم شده بود.
این مقامات خواسته اند نامشــان فاش نشود چون اجازه
حرف زدن با خبرنگاران را نداشته اند( .بی بی سی)

در تمرین حمله هوایی
در مکتبی در چین دوصد
دانشآموز مسموم شدند

تمرین ایمنی در مکتبی در والیت گنســو در چین باعث
مســمومیت حدود دوصد دانشآموز شد که حال  ۹نفر از
آنها وخیم اســت.این تمرین برای آموزش دانشآموزان در
صورت وقوع آتشسوزی یا حمله هوایی انجام میشد.
به گزارش خبرگزاری رسمی چین ،شینهوا ،برای واقعنمایی،
این تمرین با استفاده از دود مصنوعی انجام شد اما میزان
دود بیش از اندازه بود و باعث عارضه شد.شــینهوا گزارش
میدهد پس از استنشــاق دود« ،بسیاری از دانشآموزان
شــروع به سرفه و استفراغ کردند» و برخی دیگر نیز دچار
تب و خونریزی گوارشــی شدهاند.شینهوا به اینکه چه نوع
دود مصنوعی در این تمرین اســتفاده شده اشاره نکرده و
هنوز هیچ مقام مســئولی هم در اینباره اظهار نظر نکرده
است.روز شــنبه  ۱۹سپتمبر در نقاط مختلف چین از جمله
پکینگ پایتخت و قطب تجاری این کشور شانگهای ،تمرین
مقابله با حمله هوایی به اجرا در آمد و در این شــهرها آژیر
حمله هوایی شنیده شد.به گزارش شینهوا ،هدف این مانور
آموزش عمومی برای دفاع ملی بوده است( .بی بی سی)

کشته شدن معاون اسامه بن
الدن در سوریه

منابع خبری از کشــته شدن یکی از دو معاون سابق اسامه
بن الدن در درگیریهای اطراف شــهرکهای شیعه نشین
الفوعه و کفریا ســوریه خبر دادند .به نقل از شبکه خبری
اســکای نیوز عربی ،دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد
که ابوالحســن التونسی ،از معاونان اســامه بن الدن ،رهبر
سابق القاعده و یکی از رهبران برجسته جبهه النصره ،شاخه
القاعده در سوریه در جریان درگیریهای اطراف شهرکهای
الفوعه و کفریا در حومه ادلب کشته شده است .به گفته رامی
عبدالرحمن ،مدیر دیدهبان حقوق بشــر سوریه این رهبر
برجســته القاعده در درگیریهای روز جمعه میان نیروهای
دفاع ملی و ارتش سوریه از یک سو و تروریستهای النصره
کشته شد .وی در ســال  2012زمانی که  60سال داشت به
ســوریه رفت و به النصره پیوســت .او پیش از پیوستن به
النصره ســالها در کنار بن الدن در افغانستان و نیز در عراق
جنگیده بود .شهرکهای الفوعه و کفریا که مدتهاست در
محاصره مخالفان هستند ،اخیرا صحنه درگیریهای شدید
میان ارتش ســوریه و گروههای مخالف به ویژه النصره بوده
است وآتش بس مجددا در این شهرکها برقرار شد.

پیروزی اتلتیکو مادرید در خانه ایبار

شاگردان دیگو ســیمئونه در هفته چهارم لیگای اسپانیا موفق شدند با 2
گل ایبار را شکست دهند.
در ادامه هفته چهارم لیگای اسپانیا شامگاه شنبه دو دیدار برگزار شد که
در یکی از دیدارهای برگزارشده آتلتیکو مادرید قهرمان دو فصل قبل این
رقابتها در خانه ایبار به میدان رفت و در پایان با نتیجه  2بر صفر به برتری
رســید .در این دیدار آنخل کورهآ و فرناندو تورس برای روخی بالنکوس
گلزنی کردند تا  3امتیاز این دیدار به تیم دوم شهر مادرید برسد.
در دیگر دیدار ،والنسیا در خانه به مصاف رئال بتیس رفت که این دیدار در
نهایت گلی در بر نداشت و با تساوی بدون گل به پایان رسید.

بارتومئو :در صورت جدایی کاتاالن،
بازی در اللیگا سخت میشود

چهارمین دور بازیهای لیــگ برتر فوتبال
افغانســتان در کابل فرصت تازهای را برای
دوستداران فوتبال و خانوادهها فراهم کرده
تا دقایقی بــه دور از نگرانیهــای روزمره
افغانســتان ،شاد باشــند.این روزها که این
بازیها در حال برگزاری اســت ،حضور زنان
در میان تماشــاچیان در ورزشــگاه محل
برگزاری این بازیها پررنگ است.صدها نفر
از تماشاچیان زن ســکوهای ورزشگاه را پر
کرده اند و تیمهای محبوب خود را تشــویق
می کنند.لیگ برتر فوتبال افغانســتان چهار
سال پیش با حمایت شرکت مخابراتی روشن
راهاندازی شــد و در آن هشت تیم از هشت

منطقه افغانستان حضور دارند.
شفیع شریفی ،رئیس روابط عمومی شرکت
مخابراتی روشن میگوید تنظیم و برگزاری
چنین مسابقات درمیان نگرانیهای گسترده
امنیتی کار دشواری است.
آقای شریفی گفت« :ظرفیت این استادیوم
شــش هزار نفر اســت ،ولی گاهی شمار
تماشــاچیان به حدود بیســت هزار نفر
میرسد.
تنظیم چنین مسابقات چالش بزرگی است.
ولی در عین حال حضور زیاد تماشــاچیان
عالقهمندی مردم را نشان میدهد .به گونه
مثال در این بازی از صبح تا ساعت ده همه

بلیطها فروخته شد».حتی این مسابقات
هم زیر سایه سنگین تدابیر امنیتی برگزار
میشــوند .با مسدود شــدن جادههای
منتهی به ورزشــگاه و حضور دهها سرباز
در محل بازی ،ولــی نگرانیهای امنیتی
مانع حضور دوســتداران فوتبال در این
جا نشد.بخشی از سکوی تماشاچیان به
خانوادهها اختصاص یافته اســت .چیزی
که توجه هر بیینــدهای را جلب میکرد،
حضور گسترده زنان در میان تماشاچیان
بود ،تماشاگرانی که پیوسته نام تیمهای
محبوب خود را صــدا میزدند و آنها را
تشویق میکردند(.بی بی سی)

رییس باشگاه بارسلونا معتقد است اگر رابطه اسپانیا و کاتالونیا قطع شود،
بازی کردن در اللیگا سخت میشود.
به نقل از مارکا ،جوزپ ماریا بارتومئــو در معرفی «گوانیارم» که به هدف
به رسمیت شناختن تیمهای ورزشــی کاتاالن تشکیل شده است ،اظهار
کرد :آشکار اســت اگر بین اسپانیا و کاتالونیا روابطی وجود نداشته باشد،
به ســختی میتوانیم در اللیگا بازی کنیم .رییس بارسلونا در مصاحبه با
روزنامه کاتاالنی اظهار کرد :بارســا دوست دارد در اللیگا بازی کند ،جایی
که ما خود را به جهان نشان دادیم .خیلی سخت است لیگ اسپانیا را بدون
بازی رئال مادرید و بارســلونا و حضور اسپانیول و تمام تیمهای دسته دو
مثل خیرونا ،یاگوسترا و سایرین تصور کرد .اگر با ما مشورت کنند ،به آنها
میگوییم که خواهان بازی در اللیگا هستیم.

زوال راهی شفاخانه شد

انگلیس با برادران ماری در مسابقات دیویس کاپ صعود کرد

انگلیس با برد برادران ماری ،یک گام دیگر به
فینال مسابقات دیویس کاپ نزدیک شد .این
کشور از سال  1978تاکنون در فینال دیویس
کاپ حضور نداشته است .به نقل از اینساید
دگیم ،برادران ماری میتوانستند در مسابقه
دو نفره مقابل استرالیا به پیروزی دست یابند.

این مسابقه با نتیج ه دو بر سه به پایان رسید.
نتایج پن ست این مسابقه به ترتیب ،6 – 4
 4 – 6 ،7 – 6 ،4 – 6 ،3 – 6بود .انگلیس تنها
به یک برد دیگر احتیاج دارد تا از نیمه نهایی
صعود کند .در پلیآفهــای گروهی ،هلند
توانست مقابل ســوئیس به پیروزی دست

یابد .در مسابقات دیگر آمریکا ،ازبکستان
را شکست داد .ایتالیا و چک نیز باالتر از
روســیه و هند قرار گرفتند و پولند نیز با
نتیج ه دو بر یک مقابل اسلواکی به پیروزی
رسید .کرواسی نیز برازیل را شکست داد و
دومینیکن مغلوب آلمان شد.

ریو از پیشرفت ساخت ورزشگاههای المپیک خبر داد

مسئوالن برگزاری المپیک ریو اعالم کردند
بیشــتر اســتادیومهای مربوط به بازیهای
المپیــک  2016حدودا  90درصــد تکمیل
شدهاند.
ریو  2016گزارش جدیدی از پیشــرفت در
ساخت اســتادیومهای المپیک منتشر کرد.
این گزارش نشــان میدهد که  6استادیوم
مختلف ریو به میزان حدودا  90درصد تکمیل
شدهاند.
این گزارشها زمانی منتشــر شد که اعالم
شد برازیلیها با مشکل زمان روبهرو شدهاند
و فقط ســاخت دو استادیوم به پایان رسیده
است .این دو استادیوم مرکز  BMXو پارک
کوهســتانی برای بایسکل دوانی هستند که
قســمتهایی از پارک المپیک «دئو دورو»
را تشــکیل میدهند .این مجموعه ،دومین
مجموعه بزرگ بازیهای المپیک ریو است.
ل گذشته
در مجموعه «دئو دورو» که از ســا 
ساخت آن شروع شد ،اســتادیوم المپیک

سرمربی سرشناس العربی قطر بعد از دیدار برابر الخور به مشکل خورد و
راهی شفاخانه شد .به نقل از سایت عربی کوره ،العربی در هفته دوم لیگ
ستارگان قطر موفق شد با یک گل برابر الخور به پیروزی برسد و سه امتیاز
حساس این دیدار را به دســت آورد .جیانفرانکو زوال سرمربی سرشناس
العربی قطر در این دیدار جنب و جوش زیادی در کنار زمین داشــت .این
مربی سرشناس ایتالیایی مدام در حال صحبت کردن با بازیکنان و فریاد
زدن در کنار زمیــن بود .نکته جالب اینکه تارهای صوتی زوال بعد از بازی
دچار مشکل شد و نتوانست در نشست خبری حضور یابد .او به شفاخانه
منتقل شــد تا مورد مداوا قرار گیرد .العربی در هر دو دیدار خود در فصل
جاری لیگ ستارگان قطر به پیروزی رسیده است و با شش امتیاز و تفاضل
گل کمتر نسبت به الریان در رده دوم جدول ردهبندی است.

سیمئونه :کورئا روند بازی را عوض کرد

«وایت واتــر» وجود دارد که مســابقات
اساللوم در آنجا برگزار میشود .گفته شده
که  85درصد کار ســاخت این استادیوم به
پایان رسیده است .یک استادیوم مخصوص
نوجوانان نیز پشــت استادیوم «وایت واتر»

ساخته شده ،این اســتادیوم نیز 65.5
درصد آماده شــده است .اســتادیوم
کاریوکای ســه که قرار است مسابقات
شمشــیربازی و تکواندو در آنجا برگزار
شود بیشتر از همه ( 95درصد) آماده شد.

ســرمربی اتلتیکو مادرید پس از پیروزی مقابل ایبــار به تمجید بازیکن
ارجنتینی تیمش پرداخت .به نقل از مارکا ،دیگو پابلو سیمئونه در کنفرانس
مطبوعاتی پس از پیروزی دو بــر صفر مقابل ایبار گفت :آنخل کورئا روند
بازی را عوض کرد .او در زمان مهمی وارد زمین شــد .تیمم به حرکتهای
انفرادی بازیکنان در بازیهای سخت نیاز دارد .ایبار در دفاع خیلی خوب
کار میکرد .سیمئونه افزود :در نیمه اول ،موقعیتهای گل برای جکسون
مارتینز ایجاد شد .سپس تیم با ورود فرناندو توررس ،الیور تورس و آنخل
کورئا بازی خوبی به نمایش گذاشت .ویتو و جکسون به خوبی کار کردند.
در اتلتیکو ویژگی های انفرادی بخشــی از تیم است .سیمئونه ادامه داد:
تیم ما از بازیکنان مهمی تشکیل شــده است .همانطور که در سویا و در
ترکیه دیدید .پس از تعویض ،بازیکنانی که وارد میدان شــدند ،عملکرد
خوبی داشــتند .همان اتفاقی که درباره جکسون در بازی با سویا و یا در
مورد فرناندو توررس افتاد.

