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اشتاین مایر :نقش ایران و عربستان در حل بحران سوریه
کلیدی است

کروز و کلینتون برنده رقابت
های مقدماتی درون حزبی
در آمریکا

در اولین مورد از سلسله رای گیری های ایالتی برای تعیین
نامزد هر حزب در انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا،
سناتور تد کروز در میان جمهوری خواهان برنده شده است.
در حزب دموکرات ،نتیجه مقدماتی رای گیری حاکی از آن
اســت که هیالری کلینتون با اکثریتی بسیار اندک از برنی
سندرز پیشی گرفته است.
خانم کلینتون گفته است که نتیجه به دست آمده باعث شد
تا «نفس راحتی» بکشــد .در طول شمارش آرا ،تفاوت بین
آراء خانم کلینتون و آقای ســندرز چنان کم بود که برخی
پیش بینی می کردند که شاید نتیجه را باید با قرعه کشی
تعیین کرد.
شمارش آرا نشان می دهد سناتور تد کروز با کسب ۲۷.۷
درصد آرا برنده رقابت جمهوری خواهان شده است .دونالد
ترامپ با  ۲۴.۳درصد آرا دوم و ســناتور مارکو ربیو با ۲۳.۱
درصد سوم شد.
در رقابت های مقدماتی حزب دموکــرات فاصله هیالری
کلینتون وزیر خارجه ســابق و سناتور برنی سندرز بسیار
اندک است .دیگر نامزد دموکرات ها مارتین اومالی فرماندار
ســابق مریلند میزان بسیار کوچکی از آرا را به دست آورد
و شخصا مبارزات خود را به حالت تعلیق درآورده است .در
میان جمهوری خواهان هم مایک هاکبی پایان مبارزاتش را
اعالم کرد( .بی بی سی)

پادشاه اردن در مورد واکنش
مردم کشورش به حضور
پناهجویان سوری هشدار داد

پادشاه اردن هاشــمی خواستار کمک جهانی برای حمایت
از چند صد هزار پناهجوی سوری در کشورش شده است.
در آســتانه برگزاری نشست کشــورهای کمک کننده به
آوارگان سوریه ،ملک عبداهلل در مصاحبه با بیبیسی گفته
است که فشار ناشی از حضور بیش از ششصد هزار پناهجوی
سوری در اردن ،مردم کشورش را «به نقطه جوش» رسانده
و ادامه این روند با امکانات فعلی امکانپذیر نیست.
پادشــاه اردن که قرار اســت در نشست کشورهای کمک
کننده به آوارگان ســوری در لندن شرکت کند ،گفته است
که در صورت ادامه شــرایط کنونی «دیر یا زود این ســد
شکسته خواهد شد ».در حال حاضر ،بیش از چهار میلیون
و نیم شهروند سوریه تحت عنوان پناهجو نزد کمیساریای
عالی پناهندگان سازمان ملل در خارج ثبت نام کردهاند و از
این تعداد ،بیش از دو میلیون و سیصد هزار نفر در ترکیه،
بیش از یک میلیون نفر در لبنان و حدود ششــصد و سی
هزار نفر در اردن به ســر میبرند .مقامات اردنی گفتهاند
که با احتســاب پناهجویانی که قبــل از آغاز ناآرامیهای
سوریه به دالیل سیاسی از آن کشور به اردن پناهنده شده
بودند ،بیش از یک میلیون شــهروند سوری در این کشور
ســکونت دارند که به حدود  ۱۳.۵درصد جمعیت اردن بالغ
میشــود .عالوه بر این ،اردن پذیرای شمار قابل توجهی از
پناهجویان و مهاجران از سایر نقاط از جمله فلسطینیان و
مصریهاست که در مجموع ،بیش از  ۳۰درصد جمعیت این
کشور را تشکیل میدهند .ملک عبداهلل توضیح نداده است
که در صورت «رسیدن به نقطه جوش» چه روی خواهد داد
اما ظاهرا منظور او واکنش منفی مردم کشــورش نسبت به
پناهجویان است( .بی بی سی)

وزیر امور خارجه آلمان در آستانه سفرش به ایران بر
نقش این کشور و نیز عربستان سعودی در حل بحران
سوریه تاکید کرد .اشتاینمایر گفت وقت آن رسیده
تا توافق حاصلشــده میان کشورهای جهان در وین
اجرایی شود.
فرانک والتر اشتاین مایر ،وزیر امور خارجه آلمان در
آستانه ســفرش به ایران و عربستان از این دو کشور
خواست که از نفوذشان در منطقه برای پایان دادن به
جنگ داخلی سوریه استفاده بیشتری بکنند.
به گزارش خبرگــزاری رویترز ،وزیر خارجه آلمان در
این باره گفت« :زمان زیادی نیست که همه ما در وین
بر سر اصول مشترکی برای روند مذاکرات صلح سوریه
به توافق رسیدیم .حاال وقت آن است که از نفوذمان

اســتفاده کنیم تا آنچه در وین به آن رسیدیم محقق
شود».
وزرای خارجه ایران ،آمریکا ،فرانســه ،روسیه ،مصر،
اردن ،عربســتان سعودی ،انگلســتان ،قطر ،ترکیه،
امــارات متحده عربی ،آلمان ،عــراق ،عمان ،لبنان،
معــاون وزیر خارجه چین ،نماینــده اتحادیه اروپا و
نماینده ســازمان ملل ماه عقرب برای بررسی روند
مذاکرات صلح سوریه در ویانا دیدار کردند.
وزیر خارجه آلمان همچنین ایران و عربستان را دارای
«نقش کلیدی» در این روند دانســته و افزوده است:
«تنها از این طریق است که ما میتوانیم امید داشته
باشیم به زودی به رنج و کشتار مردم در سوریه پایان
دهیم( ».دویچه وله)

نیروهای دولت سوریه در
شمال حلب به موفقیتهای
چشمگیری دست یافتهاند

گزارشها از ســوریه حاکی از آن است که
نیروهای دولتی در درگیریهای شمال حلب
موفقیتهای چشمگیری به دست آوردهاند.
عملیات ارتــش ســوریه و متحدانش که
با حمایت هوایی روســیه انجام میشــود،
میتوانــد مســیرهای انتقــال تجهیزات
شورشــیان به مناطق تحت کنترل آنها را
مختل کند.
عملیــات ارتــش ســوریه بــا همراهی
شــبهنظامیان و حمالت ســنگین هوایی
روسیه صورت گرفته است.
رســانههای دولتی ســوریه گفتهاند که
هدف این عملیات دسترسی به روستاهای
شیعهنشین نبل و زهرا است که طی دو سال
گذشته در محاصره نیروهای مخالف دولت
سوریه بودهاند.
نیروهای سوریه هم اکنون در پنج کیلومتری
این دو روســتا هســتند.نیروهای دولتی

رونالدینیو :فکر نمیکنم نیمار به
رئال برود

ل مادرید نخواهد رفت.
بازیکن برازیلی معتقد است نیمار به رئا 
به نقل از مارکا ،رونالدینیو که یکی از مهمانهای جشن  110سالگی روزنام ه
موندودیپورتیو کاتالونیا بود دربــاره هم وطن خود نیمار ،گفت :امیدوارم
نیمار بهترین بازیکن جهان شــود ،او خیلی با هوش اســت و در بهترین
باشگاه جهان بازی میکند .فکر میکنم به آن خواهد رسید .فکر نمیکنم
ل مادرید برود.
به رئا 
بازیکن پیشین بارسلونا درباره این تیم اظهار کرد :هوادار بارسلونا هستم.
این تیم بهترین باشگاه جهان است و بر این باورم که دوباره تاریخ سازی
کند.
مهاجم برازیلی در مورد بهترین بازیکن جهان گفت :لیونل مسی ،بهترین
بازیکن عصر خود است .هر دورانی بهترین بازیکن خود را دارد.
ل مادرید هم اظهار کرد:
او در پایان درباره زین الدین زیدان ،سرمربی رئا 
او یک اســطوره است .خوشــحالم که او را به عنوان یک مربی میبینم.
امیدوارم در این کار موفق باشد.

اینسبروک اتریش میزبان مسابقات
یایسکل سواری 2016

اینسبروک اتریش میزبان بازیهای قهرمانی جهان یایسکل سواری جاده
در سال  2018شد.
به نقل از  ،Inside the gamesاین جلسه بعد از مسابقات قهرمانی جهان
سیکلو کراس برگزار شد.
اینسبروک شهری در اتریش اســت که در کوههای آلپ واقع شده است.
شهرهایی در کشــور کلمبیا و شهر یورکشــایر انگلیس نیز برای این
میزبانی نامزد شده بودند.
اینســبروک پیش از این دو بار میزبان بازیهای المپیک زمستانی بوده
اســت .اتریش پس از این دو بار میزبان بازیهای قهرمانی جهان یایسکل
سواری جاده در سالهای  2006و  1987بوده است.
برایان کوکسن ،رییس اتحادیه یایسکل سواری در این باره افزود :مطمئن
هستم که اینسبروک جادههای خوبی را برای مسابقه فراهم میکند .این
جادهها میتوانند تجربه بی نظیری را برای افراد ایجاد کند.
بازیهای امســال در دوحه قطر برگزار میشود .بازیهای سال  2017نیز
در برگن ناروی برگزار خواهند شد .مسابقات قهرمانی جهان سیکلوکراس
 2018نیز در والکنبرگ هالند برگزار خواهند شد.
مسابقات قهرمانی هان یایسکل سواری کوهستان امسال نیز در وال دی
سوله ایتالیا برگزار میشود .در جلسه هیات مدیره  UCIهمچنین تصویب
شد که جایزه مسابقات جهانی زنان با مردان یکی باشد.

یحیی توره به خاطر پپ سیتی را
ترک میکند

ستاره ساحل عاجی منچسترســیتی که رابطه خوبی با گواردیوال ندارد
میخواهد در واکنش به حضور این مربی در سیتی از این تیم جدا شود.
به نقل از دیلی میرور ،یحیی توره هافبک ســاحل عاجی منچسترسیتی
در مقطعی در بارســلونا بازی کرد جایی که گواردیوال زیاد به او بازی نداد
و با بی اعتنایی با این بازیکن برخورد کرد .توره سال  2010در بارسلونا در
تمرینات عملکرد خوبی داشت ولی در ترکیب تیم قرار نمی گرفت .درست
همان اتفاقی که برای زالتان در بارسلونا رخ داد و به این دلیل توره نیز به
شدت از عملکرد گواردیوال انتقاد کرد و حتی مدیربرنامه های این بازیکن
ماه پیش اعالم کرد پدربزرگ او نیز می توانســت با این همه بازیکن در
بایرن مونیخ و بارسلونا نتایج پپ را کسب کند.
پس از قطعی شــدن حضور گواردیوال در منچسترسیتی مدیربرنامه های
توره از جدایی موکلش از این تیم خبر داد و گفت :او سیتی را ترک خواهد
کرد ولی امیدوارم بــا قهرمانی در لیگ و انجام تمــام بازی های ممکن
این کار را بکند .به هر حال شــرایط زندگی این است و گاهی باید چنین
تصمیماتی را گرفت .مدیر برنامه های توره در ادامه گفت :اینکه میگویند
بارسلونا تیم گواردیوال است کامال اشتباه است .شما دیدید که انریکه نیز
همان نتایج گواردیوال را تکرار کرد و موفقیت بارسلونا ربطی به گواردیوال
ندارد .قعال که توره بدون گواردیوال در انگلیس قهرمان شده است ببینیم
ی تواند بدون توره به این افتخار برسد یا خیر.
گواردیوال م 
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همچنین توانســتهاند چندین روســتا در
شــمال حلب را از کنترل شورشیان مخالف
دولت خارج کنند.
خبرگزاری رسمی سوریه گفته است «امنیت
و ثبات» را به روستای حردتنین برگردانده
است.
مرکز نظارت بر حقوق بشــر سوریه که در
بریتانیا مستقر اســت ،گفته که نیروهای
دولت ســوریه همچنین روستای رتیان در
شمال حلب را به تصرف خود در آوردهاند.
پیشرفتهای ارتش سوریه در مناطق جنگی
با مذاکرات صلح در ژنو ســوئیس همزمان
شده است.
این اولین عملیات بزرگ ارتش ســوریه در
شــمال حلب از زمان آغــاز حمالت هوایی
روسیه در این کشــور است .شهر حلب به
مناطق تحــت کنترل دولت و شورشــیان
مخالف دولت تقسیم شده است( .بی بی سی)

رئیس شورای اروپا طرح
جدیدی برای ادامه عضویت
بریتانیا ارائه داد

دونالد توسک ،رئیس شــورای اتحادیه اروپا طرحی را
برای تشــویق بریتانیا به باقی ماندن در این اتحادیه
اعالم کرده است.
در این طرح ،برخی خواستههای دیوید کامرون ،نخست
وزیر بریتانیا ،شــامل دریافت برخی امتیازات در قبال
ادامه عضویت در اتحادیه اروپا مطرح شــده است.از
جمله خواســتهای بریتانیا ،تغییراتی در برخورداری
کارگران یــا خودفرمایان کشــورهای عضو اتحادیه
اروپاست که در بریتانیا ،از امکانات رفاهی شبیه اهالی
محلی برخوردار میشوند.
دولت بریتانیا خواسته اســت که این امکانات محدود
شود یا مهاجران اروپایی فقط با گذشت چند سال از کار
و اقامت در بریتانیــا ،بتوانند از امکانات رفاهی به طور
کامل برخوردار شوند .آقای کامرون یک دوره چهارساله
را پیشنهاد کرده بود.
دونالد توسک گفته اســت که طبق طرح پیشنهادی
او ،بریتانیا مجاز خواهد بود کارگران کشــورهای عضو
اتحادیه را از دریافت برخی امکانات رفاهی محروم کند.
همچنین ،بر اســاس این طرح ،بریتانیــا از تعهدات
سیاسی بیشتر در قبال اتحادیه اروپا معاف خواهد شد.
در حالیکه برخی از کشــورهای عضو اتحادیه معتقدند
که این اتحادیه باید به سوی وحدت سیاسی بیشتری
حرکت کند ،بریتانیا مایل است حتیاالمکان استقالل
سیاســی خود را حفظ کند .دو هفته دیگر نشســت
رهبران تمامی بیســت و هشت کشــور عضو اتحادیه
اروپا برگزار خواهد شــد و امکان دارد و نخست وزیر
بریتانیا امیدوار است بتواند کشورهای عضو را به قبول
شــرایط خود قانع کند .وی گفته است که سند مورد
نظر رئیس شــورای اتحادیه اروپا شامل تحوالت قابل
توجهی است و در مذاکراتی که تا کنون صورت گرفته
هم پیشرفتهای زیادی به دست آمده هر چند «هنوز
کار زیادی باقی است ».به گفته آقای توسک ،پیشنهاد
او «زمینه مناسبی برای مصالحه» است( .بی بی سی)

رئیــس جمهور چچــن در یک کلیپ
ویدئویی که در انترنت منتشــر کرده،
میخائیل کاســیانوف و دو تن دیگر را
غیرمستقیم به مرگ تهدید کرده است.
قدیــروف در این ویدئو منتقدان پوتین
را در مرکز تیــوب خارجی دوربین یک
اسلحه قرار داده است.
رمضان قدیــروف ،رئیس جمهور چچن
با انتشــار یــک کلیــپ ویدئویی در
اینستاگرام خبرساز شد.
او در این ویدئو میخائیل کاســیانوف،
رهبر حــزب «پارناس» روســیه و از
منتقــدان پرنفوذ والدیمیــر پوتین ،و
والدیمیر کارا مورزا ،معاون کاسیانوف ،و
همچنین مالیس رپس ،از سیاستمداران
استونی را به مرگ تهدید میکند.
این اتفاق یک روز پیش از سالگرد قتل
بوریس نمتسوف ،یکی دیگر از رهبران
حزب نامبرده افتاده اســت .نمتســف
سال گذشــته در مسکو به ضرب گلوله

رقابتی نزدیک برای کسب «کفش طال»

اروپا شاهد نزدیکترین رقابت میان مهاجمان
تیمهای این قاره برای کسب کفش طال است.
به نقــل از آس 6 ،ســال پیاپی اســت که
کریســتیانو رونالدو و لیونل مســی ،برنده
«کفش طال» میشــوند .تنها یک بار لوییس
سوارس توانســت به رکورد برترین گلزنان
سال برســد و با  31گل در کنار رونالدو قرار
گرفت.
در این فصــل رقابت نزدیکی میان نامزدهای
کفش طال وجود دارد کــه در تاریخ بی نظیر
اســت .جدول برترین گلزن تنها توسط یک
بازیکن تسخیر نشده است .گونسالو ایگواین
در حال سپری کردن بهترین فصل زندگیاش
در ناپولی اســت و تاکنــون  22گل به ثمر
رسانده است.
در این فهرســت نامهای غیر قابل انتظاری
دیده میشــوند .ژوناس اولیورا ،مهاجم 31
ساله بنفیکا  21گل به ثمر رسانده است و پیر
امریک اوبامیانگ در بوندسلیگا  20گل برای
بوروسیا دورتموند زده است .این سه بازیکن
باالتر از رونالدو کــه آخرین برنده کفش طال
بوده است ،قرار گرفتند.
ل مادرید تاکنون  19گل به
مهاجم پرتگالی رئا 
ثمر رسانده و دومین رکورد را در طول دوران
حضورش در مادرید به ثبت رســانده است.
بدترین رکورد او در فصل  2009 – 10با یازده
گل بود .ســوارس با این تعداد گل به همراه
او در صــدر برترین گلزنان اللیگا قرار گرفته
اســت .روبرت لواندوفسکی  19و کریم بنزما
دیگر مهاجم مادریــد  18گل را وارد دروازه
حریفانشان کردند.
لیونل مســی به علت دوری پنج هفتهای از
میادین 10 ،گل کمتر از هموطن خود ایگواین

به ثمر رسانده است .نیمار با  16و گرت بیل
با  13گل فاصله زیادی بــا برترین گلزنان
اروپایی دارند.
در میان  10گلزن برتر ،نام ســه بازیکن 22
گله نیز دیده میشــود که آنها در لیگهای
کوچکتر اروپایی پا به توپ هستند .الکس
تکسیرا ،بازیکن شاختار دونتسک اوکراین،
زهاوی ،بازیکن مکابی اسرائیل و نیکولیچ،
مهاجم لژیا ورشو پولند سه بازیکن  22گله
هستند.
آمار گلزنی ایگواین در هــر بازی یک گل
اســت .او اگر به همین رونــد ادامه دهد،
تعقیب کنندگانش برای تصاحب کفش طال
باید بیش از  38گل به ثمر برسانند .رکوردی
که تنها دو بار توســط مهاجم بارســلونا و
مادرید به ثبت رسیده اســت .رونالدو در

فصل گذشته  48گل و در 40 ، 2010 – 11
گل به ثمر رساند.
در مقابل لیونل مســی در فصلهای – 12
 40 ،2011و  46 ، 2012 – 13گل را وارد
دروازه حریفان کرد .در این شــرایط در
آلمان پس از گرد مولــر در فصل – 72
 40 ،1971گل به ثمر رســاند ،کسی بیش
از  38گل نزده است .آخرین باری که در
پرتگال بازیکن با به ثمر رســاندن بیش
از  38گل آقای گل لیگ این کشــور شد
به فصل  1984 – 85برمیگردد .فرناندو
گومــس ،مهاجم پورتــو  39گل به ثمر
رساند .در ایتالیا کسی تا به حال بیش از
 35گل به ثمر نرسانده است .گونار نوردال
ســوئدی ،بازیکن میالن در فصل – 51
 1950این رکورد را به ثبت رسانده است.

هرناندس بازهم بهترین بازیکن بوندسلیگا شد

مهاجم مکزیکی بایرلورکوزن برای ســومین
ماه پیاپی به عنوان بهترین بازیکن ماه رقابت
های بوندسلیگا انتخاب شد.
به نقل از  ،dpaخاویر هرناندز مکزیکی در ماه
جنوری بازیهای درخشانی را برای لورکوزن
به نمایش گذاشت .او با کسب  63درصد آراء

توانست به این افتخار دست پیدا کند .پیر
امریک اوبامیانگ ،ستاره بوروسیا دورتموند
با  19درصد آراء و روبرت لواندوفسکی هم
بــا  15درصد آراء به ترتیــب در رده های
دوم و ســوم قرار گرفتنــد .کلودیو پیزارو
هم ســه درصد آرا را به خود اختصاص داد

رهبر چچن مخالفان پوتین
را به مرگ تهدید کرد

و چهارم شد .چیچاریتو در فصل تابستان
از منچســتریونایتد جدا شد و پیراهن
لورکوزن را بر تن کرد .او بهترین بازیکن
این تیم در فصل جاری بوده و توانسته 13
گل به ثمر برساند.
با این حال در رده چهارم جدول بهترین
گلزنان قرار دارد .او در مجموع توانســته
در رقابت هــای مختلــف  21گل برای
لورکوزن بزند.
هواداران منچستریونایتد از اینکه چنین
بازیکنی را از دســت دادنــد ،ناراحت
هستند .هرناندس با وجود عالقه ای که به
یونایتد داشت از این تیم جدا شد چرا که
لوییس فان خال اعالم کرده بود که جایی
در ترکیب اصلی ندارد.
چیچاریتو از لیگ جزیره پیشنهاد داشت
و آرسنال می خواســت او را در پنجره
نقل و انتقالهای زمستانی جذب کند اما
لورکوزن اجازه جدایــی به او را نداد.این
برای سومین بار پیاپی است که می تواند
به عنوان بهترین بازیکن ماه بوندسلیگا
انتخاب شــود و این نشان می دهد که تا
چه اندازه خوب ظاهر شده است.

کشته شد .اپوزیسیون روسیه رئیس
جمهور چچــن را متهم به برنامهریزی
قتل نمتســوف کرد ،زیرا قوه قضاییه
روســیه در این رابطه زائور دادایف،
یکــی از فرماندهــان بلندپایه ارتش
چچن را دســتگیر کــرد .قدیروف
پس از دســتگیری دادایف به او لقب
«جنگجوی وطنپرست» داد.
رمضــان قدیروف در ســال  ۲۰۰۷به
دســتور والدیمیر پوتین به پســت
ریاست جمهوری چچن منصوب شد .او
از آن زمان با «مشت آهنین» حکومت
میکند و از تهدیــد مخالفان به مرگ
ابایی ندارد.
قدیــروف در ويدئــوی خــود در
اینســتاگرام کاسیانوف و کارا مورزا را
در مرکز تیــوب خارجی دوربین یک
اسلحه قرار داده میگوید« :هر کس که
تاکنون این را دریافت نکرده ،بهزودی
دریافت میکند»( .دویچه وله)

خوشحالی بنزما از رسیدن به
رکورد آمانسیو

مهاجم رئال مادرید رســیدن به رکورد آمانسیو آمارو ،افتخاری برای خود
دانست.
ل مادرید یکشنبه شنبه در هفته بیست و دوم اللیگا برابر
به نقل از آس ،رئا 
اسپانیول به پیروزی پر گل  6بر صفر دست یافت.
ل مادرید را به ثمر رســاند و به رکورد آمارو
کریم بنزما یکی از گلهای رئا 
رسید و در میان برترین گلزنان تاریخ باشگاه قرار گرفت .او این افتخار را
جشن گرفت.
مهاجم مادرید در صفحه شــخصی خود در فیس بوک عکســی از خود
آمانسیو منتشر کرد و نوشــت :افتخار میکنم با رکورد اسطورهای به نام
آمانسیو رسیدم و در میان  10گلزن برتر تاریخ مادرید قرار گرفتم.
بازیکن فرانسوی صد و پنجاه و پنجمین گلش را برابر مادرید یکشنبه به
ثمر رســاند .هدف بعدی او پیشی گرفتن از امیلیانو بوتراگنیو است که در
طول دوران حضورش در مادرید  171گل به ثمر رساند.

اعتراض مسئوالن محروم شده
دوومیدانی به دادگاه عالی ورزش

 3مسئولی که از سوی فدراسیون جهانی دوومیدانی به دلیل فساد محروم
شدند اعالم کردند به دادگاه عالی ورزشی اعتراض خواهند کرد.
به نقل از  ،Inside the gamesپاپا دیاک ،والنتین باالخنیچف و الکســی
ملنیکف که به دلیل فساد و دست داشتن در دوپینگ ورزشکاران از سوی
فدراســیون جهانی به صورت مادم العمر محروم شدند ،اعالم کردند قصد
دارند به دادگاه عالی ورزش اعتراض کنند .این افراد به دلیل پنهان کردن
دوپینگ ورزشکاران در لیست سیاه فدراسیون جهانی قرار گرفتند.
گفته میشود این افراد هر سه از لیلیا شبوخوا ،دوومیدانی کار روس رشوه
دریافت کردند تا دوپینگ او را مخفــی نگه دارند .باالخنیچف که رییس
سابق فدراسیون دوومیدانی روسیه است ،در بین سالهای  1978تا 1984
مربی تیمملی روسیه بوده است.
پایا دیاک ،پســر المین دیاک ،رییس سابق  IAAFنیز پیش از این مشاور
بازرگانی فدراسیون جهانی بوده است .او به دلیل فساد و پولشویی از سوی
ل حاضر در کشور خود سنگال
پولیس فرانسه تحت تعقیب است و در حا 
به سر میبرد.
اینترپل اعالم کرده است که او باید دستگیر شود اما نخست وزیر سنگال
ن ترتیب پاپا دیاک نمیتواند در
از تحویل دادن او ســر باز زده است .بهای 
جلســه دادگاه عالی ورزش برای رسیدگی به پرونده او در لوزان سوییس
حاضر شود.
ملینکف نیز مربی ســابق دوی استقامت و پیاده روی روسیه است .دادگاه
عالی ورزش در بیانیهای اعالم کرده است :سه درخواست علیه فدراسیون
جهانی دوومیدانی به دادگاه داده شده است .پاپا دیاک ،الکسی ملینکف و
والنتین باالخنیچف درخواست کردند محرومیت مادام العمر آنها برداشته
شود.

انریکه :دادگاهی شدن نیمار روی
او تاثیر نخواهد گذاشت

سرمربی بارسلونا معتقد اســت حضور نیمار در دادگاه روی بازی او تاثیر
نخواهد گذاشت.
بارسلونا چهارشنبه شــب در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری
میزبان والنسیا است .لوییس انریکه در نشست خبری پیش از بازی گفت:
می دانیم که بازی در مرحله نیمه نهایی برگزار میشــود و جذاب خواهد
بود .والنسیا ما را دچار مشکل خواهد کرد.
در زمان هدایت نونو این اتفاق افتاد .آنها توانایی فنی قابل توجهی دارند.
بازی ســخت و پیچیدهای خواهد شد .مشتاق ارائه بازی خوب و صعود به
فینال هستیم اما از سختی آن نیز آگاهیم.
سرمربی بارســلونا در ادامه افزود :هدف ما کسب پیروزی در بازی امروز
است .سپس به برد در بازی برگشت می اندیشیم بدین نحو برای بازی های
حذفی برنامه ریزی می کنیم تا دچار مشکل نشویم.
والنسیا قبال برابر ما دفاعی و بسته بازی کرد و روی ضدحمالت کار کرد.
بازیای ارائه دادند که توانایی آن را داشتند .اکنون تیم تحت هدایت گری
نویل نسبت گذشته متفاوت بازی می کند.
بارسلونا در فصل نقل و انتقاالت زمستانی بازیکنی جذب نکرد.

