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رئیس جمهور آلمان:

رئیس جمهور مالدیو در
بازگشت از سفر حج ،از یک
انفجار جان سالم به در برد

عبداهلل یامین ،رئیس جمهور مالدیو صبح دیروز ،از انفجار
در یک قایق تندرو جان سالم به در برد .این انفجار در حالی
رخ داد که رئیس جمهور و همراهانش پس از ســفر حج در
مسیر بازگشت به ماله ،پایتخت بودند.
آقای یامین مجروح نشــده است ،اما محمد شریف ،یکی از
وزرای کابینه مالدیو به بیبیســی گفت که فاطمه ابراهیم،
همســر رئیس جمهور و دو نفر از مقامات متحمل جراحات
جزئی شــدند.علت این حادثه هنوز معلوم نیست ،اما گفته
میشود که انفجار نسبتا شدید بوده است.
این انفجار هنگامی رخ داد کــه قایق حامل رئیس جمهور
و همراهانــش پس از ترک میدان هوایــی بین المللی ،در
بندرگاه ماله پهلو گرفته بود.عبداهلل یامین پس از بازگشت
از ســفر حج وارد میدان هوایی بین المللی شد که واقع در
جزیره مجاور ماله است(.بی بی سی)

حمله هوایی مرگبار به یک
مراسم عروسی در یمن

در حمله هوایی نیروهای ائتالف به رهبری عربستان به یک
مراسم عروسی در یمن دست کم  ۲۷نفر کشته شدهاند.
بنا بر گزارشها بیشــتر قربانیان این حمله زنان و کودکان
هستند.
مقامهای دولت یمن میگویند این حمله که روســتایی در
جنوب غرب یمن را هدف قرار داده« ،یک اشــتباه» بوده
است.
کشورهای ائتالف به رهبری عربستان سعودی که از دولت
در تبعید یمن حمایت میکنند ،از حدود شــش ماه پیش
بمباران یمن را آغاز کردهانــد .آنها میگویند هدف از این
حمالت ،بمباران مواضع شورشیان حوثی با هدف جلوگیری
از پیشروی آنها است.
در ایــن حمالت و در جریان درگیریهــای داخلی یمن تا
کنون  ۴۵۰۰نفر کشته شدهاند که بسیاری از آنها غیر نظامی
هستند.به گزارش رویترز تا کنون حدود  ۱۰۰نظامی سعودی
از جمله یک جنرال دیگــر هم در درگیریهای مرزی یمن
جان خود را از دست دادهاند( .بی بی سی)

گزارش رسانهها از اعزام
مشاوران نظامی چین به سوریه

رســانههای خبری مدعی شــدند ،چین به دولت سوریه
در جنــگ علیه داعش کمک خواهد کرد و به این کشــور
مشاوران نظامی میفرستد.
یک مقام ارتش ســوریه در گفتوگو با وبســایت لبنانی
المصدر العربی عنوان کرد :مشاوران چینی ظرف هفتههای
آتی میرسند .در این گزارش ادعا شده است که یک کشتی
نیروی دریایی چین با دهها مشاور در راه سوریه است و پس
از آنها نیرو هم اعزام میشود .گفته میشود که این کشتی
از کانال ســوئز در مصر عبور کرده و وارد دریای مدیترانه
شده است .براســاس این گزارش ،مشاوران نظامی چین به
پرسنل روسی در منطقه الذقیه میپیوندند.
در همین حال وبســایت نظامی دبکای اسرائیل به نقل از
منابع نظامی گزارش داد ،یک ناو هواپیمابر چین موســوم
به لیائونیگ-ســیوی )16-Liaoning-CV( 16-در بندر
طرطوس سوریه در مدیترانه دیده شده که مجهز به موشک
کروز هدایتشونده بوده است.

دل ما فراخ است ،اما امکانات ما تمام شدنی

بحــران مهاجرت در مرکز بحث ها در هفته همزیســتی
فرهنگ هــا در آلمان قرار دارد .پیام یواخیم گاوک رئیس
جمهور آلمان به این مناســبت روشــن است :آلمان باید
کمک کند ،اما از محدودیت هایش نیز آگاه باشد.
یواخیم گاوک رئیس جمهور آلمــان در افتتاح چهلمین
هفته همزیستی فرهنگ ها در این کشور تصریح کرد که
هزاران مهاجر روزانه به آلمان می آیند ،این کشــور نیز از
خود آمادگی برای اتخاذ تدابیری در این زمینه نشان می
دهد و آلمانی ها با شــمار در خور توجه در کنار سازمان
های امدادی به این مهاجرین کمک می کنند.رئیس جمهور
آلمان توضیح داد« :مسایل پیچده روز نمی تواند به سادگی
مانع از بحث در این باره شــوند .باالخــره در برابر اراده
بشردوســتی ما در راستای کمک های تا حد ممکن بدون
مرز ،امکانات محدود ما قرار می گیرند».به این دلیل گاوک
خواهان «یک بحث وســیع در سطح جامعه» در باره «یک
سیاست بشردوستانه در قبال پذیرش مهاجرین در آینده»
شــد .زیرا به قول او ،امکانات پذیرش محدود اند« ،گرچه
تاهنوز مشخص نشــده است که مرزهای این محدویت ها
در کجا قرار دارند ».به این جهت این کشیش پیشین این

جمله را به زبان آورد که «دل ما فراخ ،اما امکانات ما محدود
است».بسیاری از نکات در سخنرانی رئیس جمهور آلمان ،بر
همین دوگانگی میان آمادگی به کمک به مهاجرین و فشار
اجتماعی ناشی از آن تاکید داشــت .مث ً
ال او از کمک های
شهروندان آلمان در سطح کشور به عنوان «جنبش مردمی
انســانیت» یاد کرد و همزمان در برابــر «منازعات تهدید
کننده میان مهاجرین جدید و باشندگان محل» هشدار داد.
رئیس جمهور آلمان تاکید کرد که از منازعه میان شهروندان
آلمانــی و مهاجرین مــی توان زمانی بــه بهترین صورت
جلوگیری کرد که «هر یک از هر دو جانب احساس نکند که
به قیمت زیان طرف دیگر ،سود می برد».
او در این نکته ،به مســئولیت سیاست اشاره کرد .سیاست
باید ایــن را تضمین کند که عملی شــدن وظایف مرکزی
جامعه بازهم تامین شود .به این معنا که دولت باید «زمینه
را برای اعمار منازل مساعد کند و به ساختن مکاتب اقدام
کند .معلمین و سرپرستان کودکستان ها را استخدام کند،
جاهای کار را با آموزش های عملی ســازگار ســازد؛ زبان
آلمانــی و قوانین آلمانی را آموزش بدهد .و این ها باید همه
همزمان انجام شوند( ».دویچه وله)

قزاقستان اتحاد جهانی در
مبارزه با داعش را خواستار شد

دیپلمات ارشد قزاقستان با تاکید بر اینکه
رهبران جهان باید تالشهای متحدی برای
مبارزه با تروریســم انجام دهند ،گفت که
اختالفات سیاســی مانع از آن میشود که
جامعه جهانی جلوی رشــد گروه داعش
را بگیــرد« .ارالن ادریســف» ،وزیر امور
خارجه قزاقستان در مصاحبه با خبرگزاری
آسوشــیتدپرس گفت ،کشورش تا به این
لحظه « 100درصد از افراطگرایی» مصون
بوده است اما «رفاه و رشد» ریش ه گرفتن
آنچه وی «اندیشههای دیوانهوار و افراطی»
در میان مــردم میخواند ،آســان کرده
است .وی گفت که این «شوک فرهنگی»
به همراه دارد کــه بدانیم حدود  200تبعه
قزاقستان هماکنون در سوریه میجنگند.
وی با تشریح اختالفات سیاسی به عنوان
اصلیترین مانع غلبه بر تهدید داعش ،از
بازیگران بینالمللی اصلی خواست تا علیه
سازمان تروریستی داعش متحد شوند .به
گفته این مقام ،داعش در حال گســترش

میراث پارالمپیک  2016در حال
تکمیل است

برازیل اعالم کرد که کار ساخت استادیوم مرکزی پارالمپیک  2016در حال
تکمیل شدن است.
به نقــل از  ،Inside the gamesمرکز پارالمپیک بدون شــک یکی از
میراثهایی است که از المپیک  2016باقی خواهد ماند .این استادیوم یکی
از بزرگترین استادیومها در نوع خود است.
پروســه ساخت این استادیوم ،پیشــرفتی  97درصدی داشته است .این
اســتادیوم امکاناتی برای  15ورزش مختلف را فراهــم میکند .در این
مجموعه ،فضا بــرای  300نفر وجود دارد و قرار اســت که یک مجموعه
مرکزی برای ورزشهای پارالمپیک در کل قاره آمریکا باشد.
اندرو پارســون ،رییس کمیت ه پارالمپیک برازیــل و نایب رییس کمیت ه
بینالمللی پارالمپیک ،در اینباره گفت :فعالیتهایی در سطح وسیعتر در
این مجموعه انجام خواهد شد.
بسیار مهم اســت کودکان معلول بتوانند فعالیتهایی در اوقات فراغت
خود داشــته باشــند 20 .تا  30میلیون نفر در برازیل مشکالت جسمانی
دارند .هدف ما این اســت که اگر این افراد میتوانند فعالیتهای ورزشی
سازماندهی شده انجام بدهند ،این کار را بکنند.
این ورزشگاه مخصوص رشتههای ورزشــی دوومیدانی ،بسکتبال ،شنا،
شمشیربازی ،فوتبال ،وزنهب رداری ،جودو ،راگبی ،پینگپنگ ،تنیس ،سه
گانه ،والیبال ،گلبال و بوچیا است.

ماگات :کلوپ به درد
بایرن مونیخ میخورد

ســرمربی سابق بایرن مونیخ عنوان کرد یورگن کلوپ بهترین گزینه برای
هدایت بایرن مونیخ است.
به نقل از پایــگاه اینترنتی  ،TZبایرن مونیخ در حــال حاضر با  7برد از
 7بازی در صدر جدول لیگ آلمان قــرار گرفته ولی عدم تمدید قرارداد
گواردیوال با بایرن مونیخ باعث شده از هم اکنون صحبت های زیادی درباره
جذب مربی جدید در این تیم به گوش برسد.
فلیکس ماگات سرمربی سابق بایرن مونیخ با تمجید از یورگن کلوپ عنوان
کرد این مربی بهترین گزینه برای هدایت بایرن مونیخ است .او گفت :من
در بایرن بودهام و میدانم انتخاب مربی در این تیم چه جایگاهی دارد .در
واقع مهم تر از اینکه کدام تیم این فصل قهرمان بوندسلیگا میشود ،برای
هواداران بایرن این مهم است که چه کسی هدایت بایرن مونیخ را بر عهده
خواهد گرفت.
مطمئن هســتم که گوآردیــوال در این تیم نخواهد بــود و از هم اکنون
مسئوالن بایرن مونیخ به دنبال مربی جدیدی برای خود هستند.
ماگات در ادامه گفت :به نظر من کلوپ تمامی شرایط الزم را برای هدایت
بایرن مونیخ دارد و او باید به عنوان جانشین پپ معرفی شود .این موضوع
که او روزی در دورتموند بوده است نمیتواند مانعی برای این انتقال باشد.
مانوئل نویر هم روزی دروازهبان شالکه بود و در این تیم بازی میکرد ولی
اکنون در بایرن مونیخ است و هیچ مشکلی هم نیست.

خود از عراق و ســوریه به سمت شمال
آفریقا ،سیناء و افغانستان است .ادریسف
افزود :غیر قابل تصور اســت که ایاالت
متحده ،چین ،روسیه و اروپا نمیتوانند
بر یک گروه بسیار کوچک غلبه کنند .از
نظر ما دیدار امروز باراک اوباما و والدیمیر
پوتین ،روسای جمهوری آمریکا و روسیه
نشانگر تغییر تاکتیکهاست.
وزیر امــور خارجه قزاقســتان درباره
موضع کشورش بر سر جنگ اوکراین و
روسیه گفت که آستانه بر حفظ تمامیت
ارضی و حاکمیت ملــی اوکراین تاکید
کرد .وی همچنین سناریوهایی مبنی بر
احتمال مداخله روسیه در قزاقستان را
رد کرد .ادریسف همچنین با بیان اینکه
روسیه و چین را تهدید نمیداند ،گفت:
میدانیم که پتانسیل آنها بسیار بیشتر
از ماست .بنابراین ،رویکرد منطقی این
است که به تالشها بپیوندیم و در مسیر
توسعه قرار بگیریم.

حمله اسرائیل به دو مقر
ارتش سوریه با آتش توپخانه

در پی اصابت چند راکت به بلندی های جوالن تحت
کنترل اســرائیل که از سوریه پرتاب شده بود ،ارتش
اسرائیل روز یکشــنبه گفت که دو مقر نظامی ارتش
سوریه را با آتش توپخانه هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل گفت که در چند روز گذشته دو راکت
سرگردان که از سوریه پرتاب شده بود در بلندی های
جوالن فرود آمد ،اما باعث خسارات یا جراحاتی نشد.
اسرائیل گفت که راکت های فرود آمده در یک مزرعه
ناشی از راکت پرانی طرف های درگیر در سوریه بود،
اما پیتر لرنر ســخنگوی ارتش در بیانیه ای گفت که
اسرائیل ارتش سوریه را برای «با هرگونه تعرض نشات
گرفته از سوریه مسئول و پاسخگو می داند».
رامی عبدالرحمان از گروه دیدبان حقوق بشر سوریه
که در بریتانیا مستقر است گفت که یک موضع ارتش
ســوریه در منطقه قنیطره در بلنــدی های جوالن
حداقل چهار بار هدف حمالت ارتش اســرائیل قرار
گرفت ،با این حال گفت نمی داند کسی در این حمالت
کشته یا زخمی شده است یا نه.
فعاالن از درگیــری های شــدید در قنیطره میان
نیروهای ارتش سوریه و گروه های شورشی خبر می
دهند.
از زمان شــروع جنگ داخلی سوریه ،تنش در ناحیه
بلندی های جوالن باال بوده اســت .برخورد شــمار
فزاینــده ای از راکت های ســرگردان جنگ داخلی
ســوریه به بخشــی که تحت کنترل اسرائیل است
باعث واکنش ارتش این کشــور شده.اسرائيل بلندی
های جوالن به وسعت  ۱۲۰۰کیلومتر مربع را در جنگ
شش روزه  ۱۹۶۷اشغال کرد و بعدا آن را به خاک خود
منضم کرد ،حرکتی که هرگز از سوی جامعه جهانی به
رسمیت شناخته نشد( .بی بی سی)

فشار روسیه برای هماهنگ
سازی عملیات علیه داعش

والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه
خواســتار ایجاد یک نظــام هماهنگ
کننده منطقه ای در عملیات علیه گروه
موسوم به دولت اسالمی (داعش) شده
اســت.آقای پوتیــن در مصاحبه ای با
شبکه سی بی اس بار دیگر بر حمایتش
از دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه،
که کشــورهای غربی و مخالفان سوری
اصرار بر رفتن او دارند ،تاکید کرد.
با تجمع رهبران جهان در مقر سازمان
ملل متحد در نیویورک ،انتظار می رود
که بحران ســوریه در راس دستور کار
مباحثات باشد.
آقای پوتین دوشــنبه بعد از ظهر برای
بحث در این بــاره با باراک اوباما رئیس
جمهور آمریکا دیــدار خواهد کرد ،که
یکی از معدود مالقات ها میان دو رهبر

جاپان پنج رشته را برای شرکت در
المپیک  2020به  IOCمعرفی کرد

مسئوالن جاپانی پنج رشــته را برای اضافه
شــدن به برنامه المپیک  2020به کمیته بین
المللی المپیک معرفی کردند.
به نقل از  ،Inside the gamesپنج رشــته
پیشــنهادی جاپانیها ســافت بال ،کاراته،
ورزشهــای صعــودی ،رولر اســپورت و
موجسواری هســتند .جاپانیها اعالم کردند
قرار است  18مسابقه به برنامه المپیک اضافه

شود .پیش از این قرار بود بین هشت رشته
تصمیمگیــری صورت گیرد کــه در نهایت
رشتههای بولینگ ،اسکواش و ووشو حذف
شــدند IOC .تصمیمگیری نهایی را درباره
رشتههایی که به المپیک توکیو  2020اضافه
میشوند ،سال آینده در ریو خواهد گرفت.
هنوز معلوم نیست کدام یک از این رشتهها
تایید میشوند .کمیت ه برگزاری توکیو اولین

کمیتهای اســت که به این شکل شانس
نقش داشــتن در برنامه المپیک را پیدا
کرده است .این کمیت ه در بیانیهای اعالم
کرد :این رشــتههای ورزشی ،ریشهدار و
درخشان هســتند .همه این رشتهها هم
در جاپان و هم در سراســر دنیا محبوب
هستند .حضور این رشتهها باعث افزایش
ارزش جنبش المپیک میشود.

شروع همکاری موسسه خیریه یوسین بولت با
فدراسیون جهانی دوومیدانی

انریکه :مسی جایگزینی ندارد

سرمربی بارسلونا بر این باور است که لیونل مسی غیر قابل جایگزین است.
به گزارش ایســنا ،لوییس انریکه در کنفرانــس مطبوعاتی پیش از بازی
بارسلونا و بایرلورکوزن در لیگ قهرمانان اروپا گفت :لورکوزن خیلی خوب
دفاع و پرس میکند .این تیم برای ما مشــکالت زیادی را به وجود خواهد
آورد .دیدار سختی پیش رو داریم و باید بازی خوبی ارائه دهیم.
سرمربی بارســا درباره نبود لیونل مسی به دلیل مصدومیت اظهار کرد :کار
خود را انجام میدهیم .بازیکنی همانند مســی غیر قابل جایگزین است .در
دیدارهای پیش فصل بازیهایی که بدون لئو و نیمار انجام شــد را مشاهده
کردید .فکر میکنم که تیم در ســطح باالیی قرار دارد اما نمیتوان کسی را
جایگزین بازیکنی همچون مسی کرد .ســعی میکنیم که مثل سابق بازی
کنیم با این تفاوت که نفرات اول تیم فرق خواهند داشت.
او افزود :هر هفته برای تغییر سیستم برنامه ریزی میکنیم و یکی از اهداف
اصلی ما این اســت که چگونه قدرتمندتر از قبل ظاهر شویم .برای ما این
دیدار از اهمیت فراوانی برخوردار اســت .در خانه خود با یکی از قویترین
تیمهای گروه رو به رو میشویم.
به نوشته مارکا ســرمربی آبیاناریپوشــان درباره نیمار و دیگر بازیکنان
تیم گفت :بازیکنانم همیشــه روند رو به جلو دارند .هر یک باید بر حسب
ویژگیهای خود عمل کنند که این کار را به خوبی انجام میدهند .همیشه به
دنبال این هستیم بتوانیم از بازیکنان در پستهای دیگر نیز استفاده کنیم.
انریکه در ارتباط با مصدومین تیم گفت :آدریانو تمرین نکرده چون آسیب
دیدگی جزیی داشــت .بعید میدانم که به بازی فردا شب برسد .آلبا و براوو
تمرین کردهاند و آماده حضور برای این دیدار هستند.

هیگواین انتقاد از رونالدو را تکذیب کرد

باشگاه ناپولی سخنانی را که اخیرا از گونزالو هیگواین در انتقاد از کریستیانو
رونالدو منتشــر شــده بود ،رد و تاکید کرد که خود این بازیکن هم چنین
سخنانی را تکذیب کرده است.
به نقل از پایگاه اطالع رســانی  ،EFEروزنامه اسپورت کاتالونیا مصاحبهای
را از گونزالو هیگواین ،ســتاره سابق رئال مادرید منتشر کرد که در آن ،این
بازیکن ارجنتینی به شدت از کریســتیانو رونالدو انتقاد کرده و او را دلیل
اصلی جداییاش از رئال مادرید معرفی کرده بود.
باشگاه ناپولی ایتالیا در سایت رسمی خود تاکید کرد چنین سخنانی دروغ
است و هیگواین هم آنها را تایید نمیکند .در خبر سایت باشگاه ناپولی آمده
است« :باشگاه و هیگواین چنین سخنانی را با قاطعیت رد میکنند».
هیگواین در این مصاحبه که بازتاب زیادی در رســانههای جهان داشــت،
رونالدو را فردی بســیار مغرور و خود خواه معرفــی کرده بود و از اختالف
خود با این ســتاره پرتگالی سخن به میان آورد .هیگواین سه سال در رئال
مادرید با رونالدو هم بازی بود و موفق شــد با این بازیکن پرتگالی قهرمانی
در رقابتهای اللیگا ،جام حذفی و سوپر جام اسپانیا را به دست آورد .او سه
فصل پیش تصمیم گرفت از رئال مادرید جدا شود و االن برای ناپولی ایتالیا
بازی میکند .هیگوایــن در دیدار اخیر ناپولی برابر یوونتوس در رقابتهای
سری  Aموفق شد گل پیروزی تیمش را به ثمر برساند.

انتقاد تند سرمربی ولفسبورگ از شورله

بوفون :لطفا درباره قهرمانی
صحبت نکنید

کاپیتان یوونتوس با وجود نتایج ضعیفی که این تیم به دست آورده ،امید
به قهرمانی را از دست نداده است.
=به نقل از اسکای اسپورتس ،یوونتوس روزهای بسیار سختی را پشت سر
میگذارد .این تیم بدترین نتایج تاریخ خود را در آغاز فصل جاری به ثبت
رســانده است .تا جایی که از  6بازی تنها پنج امتیاز کسب کرده و در رده
پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.
جیانلویجی بوفون در این مورد گفت :لطفا درباره قهرمانی صحبت نکنید.
هنوز تا پایان رقابتهای لیگ ،بازیهای زیادی باقی مانده اســت و بسیار
زود است که درباره قهرمان سخن به میان آورده شود .قبول دارم در فصل
جاری عملکرد ضعیفی داشــتیم .شرایط برای یووه سخت شده است ولی
ما امیدوار هستیم.
بوفون ادامه داد :بایــد توازن را در تیم برقرار کنیــم .فاصله با تیمهای
باالنشین زیاد شده اســت اما میتوانیم جبران کنیم .یوونتوس تغییرات
زیادی داشته و طبیعی است که به زمان نیاز دارد.
یوونتوس در هفته ششم رقابتهای لیگا در خانه ناپولی با نتیجه دو بر یک
بازی را واگذار کرد.

است.همزمان انتظار می رود که دیوید
کامرون ،نخست وزیر بریتانیا که برای
شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل
به نیویورک رفته ،از مخالفت با حضور
بشار اســد در دولت انتقالی سوریه
دست بردارد.
قرار اســت او در نطق خود در جلسه
ساالنه مجمع عمومی بگوید که آقای
اســد می تواند به طور موقت در راس
یک دولت انتقالی باقی بماند.
آقای کامــرون  -به همراه آقای اوباما
و فرانسوا اوالند رئیس جمهور فرانسه
 قبال خواستار آن شده اند که آقایاســد به عنوان یکی از پیش شــرط
های توافق صلــح ،کناره گیری کند؛
درخواستی که مکررا از سوی روسیه
رد شده است( .بی بی سی)

یوسین بولت ،قهرمان د وومیدانی جهان اعالم
کرد موسســه خیریه او قرار است بخشی از
برنامه «دوومیدانی برای دنیای بهتر» شود که
از سوی فدراسیون جهانی به راه افتاده است.
به نقل از سایت فدراسیون جهانی دوومیدانی،
بولت هدف از این کار را انجام فعالیت مثبت
برای ایجــاد تغییراتی در آموزش ،فرهنگ و
ورزش عنوان کــرد « .دوومیدانی برای دنیای
بهتر» ،برنامهای اجتماعی است که بر اساس
آن ســازمانهایی ایجاد میشوند از طریق
ورزش تغییرات مثبتی را در سراســر جهان
ایجاد میکنند .موسسه خیریه یوسین بولت
به عنوان عضوی از این برنامه میتواند بهتر
به کانالهای تجاری و ورزشی دنیا دسترسی

پیدا کند و از این طریق ،بهتر به افراد جوان
خدماترسانی کنند .بولت در این باره گفت:
بســیار افتخار میکنم که موسسه خیریه
یوسین بولت به صورت رسمی با فدراسیون
جهانــی د وومیدانی در جنبش «د وومیدانی
بــرای دنیای بهتر» همــکاری میکنند .از
زمانی که موسســه خیریه تشکیل شده،
من و تمامی کارمندان تــاش کردهایم تا
بتوانیم به کودکان کمــک کنیم تا به آنجا
که میخواهند برســند .حرکت فدراسیون
جهان پاداشــی به تالش سخت ما است و
فرصتی است تا بتوانیم موسسه را گسترش
دهیم و جوانان بیشــتری را در سراسر دنیا
تحت تاثیر قرار دهیم .سباستین کو ،رییس

فدراسیون جهانی نیز در این زمینه اظهار
کرد :خوشحالم که موسسه یوسین بولت
دانی برای دنیای بهتر»
با برنامــه «دوومی 
همکاری میکنند .فدراسیون دوومیدانی
و یوسین بولت همراه با هم نه تنها زندگی
هزاران کودک را تغییــر میدهند ،بلکه
تغییرات اجتماعی اساسی ایجاد خواهند
دانی چقدر میتواند
کرد .میدانــم دوومی 
تاثیر مثبت داشــته باشد و یوسین بولت
به عنوان یک الگو چگونــه میتواند بر
میلیونها نفر تاثیر بگــذارد .ترکیب ما
بسیار قوی خواهد بود .بیصبرانه منتظر
هســتیم که با هم کار کنیــم و تغییرات
اساسی را ایجاد کنیم.

سرمربی ولفسبورگ به انتقاد از بازیکن گرانقیمت تیمش پرداخت و تاکید
کرد که دیگر نمیتواند از او حمایت کند.
به نقل از ســایت اسپورت وان ،آندره شورله در چلسی شروع خوبی داشت
اما رفته رفته جایگاه خود را در این تیم انگلیســی از دست داد و در نهایت
هــم ژوزه مورینیو با جدایی او موافقت کرد و این بازیکن با  30میلیون یورو
راهی ولفسبورگ شد.
شورله در ولفسبورگ نتوانسته انتظارات را برآورده کند تا جاییکه صدای
سرمربی این تیم را در آورده است .دیتر هکینگ ،سرمربی موفق ولفسبورگ
در این زمینه گفت :انتظارات زیادی از شــورله داشــتیم اما متاســفانه او
نتوانسته است که این انتظارات را برآورده کند و عملکرد ضعیفی در تیم ما
داشته است .او با چنین بازیهایی نمیتواند جایگاهی برای خود در ترکیب
اصلی ولفسبورگ پیدا کند.
هکینگ ادامه داد :شورله اعتماد به نفس الزم را ندارد .او نوسان زیادی دارد
و همین مساله باعث شده است نتوانیم زیاد روی او حساب کنیم .انتقاداتی
که از شــورله میشود ،کامال درست اســت و من هم نمیتوانم همیشه به
حمایت از او بپردازم.
ولفســبورگ در دیدار اخیر خود برابر هانوفر به تساوی یک بر یک دست
یافت .این تیم در فصل جاری برخالف فصل قبل عملکرد خوبی نداشته است
و با صدر جدول رده بندی  9امتیاز اختالف دارد.

