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 22نفر در سقوط هواپیمای
نظامی در اکوادور کشته شدند

یک هواپیمای نظامی اکوادور با  ۲۲سرنشــین در منطقه
آمازون این کشور ســقوط کرده است .رافائل کوریا رئيس
جمهور اکوادور در پیامــی در توییتر ضمن فاجعه خواندن
این حادثه نوشــت« :کســی زنده نمانده .با خانواده های
قربانیان و نیروهای مسلح اعالم همبستگی می کنیم۱۹ ».
نفر از سرنشــینان هواپیما سربازان اکوادوری بودند که در
یک تمرین چتربازی شــرکت داشتند .هواپیمای نوع آراوا
ساخت اســرائیل در ساعت  ۱۴:۳۰به وقت محلی در والیت
شرقی پاستازا سقوط کرد .علت حادثه هنوز معلوم نیست.
خبرگزاری ای اف ای اکوادور نوشــت که دو پیلوت و یک
مستری دیگر سرنشینان هواپیما بودند .ریکاردو پاتیو وزیر
دفاع اکوادور و تیم های امدادی در حال سفر به محل حادثه
هستند( .بی بی سی)

شیخ االزهر :هر کسی که به نام اسالم آدم میکشد ،تروریست است
محمد الطیب ،شیخ دانشــگاه االزهر قاهره در سفری به
آلمان پیام صلح ســر داده و برای گفــت و گو میان ادیان
دعوت به عمل آورد .او واضح ًا گفت کسانی که انسان ها را
به نام اسالم می کشند ،تروریست اند.
احمد محمد الطیب با یک امیدواری در برابر پارلمان آلمان
(بوندس تاگ) تقاضا نمود که شــرق و غرب بتوانند در یک
همزیستی صلح آمیز زندگی کنند .امام اکبر دانشگاه االزهر
قاهره که از مهم ترین نهادهای علمی جهان سنی به شمار
می رود ،در حال حاضر از آلمان دیدار می کند.
پیام او چنین است :اسالم دین صلح است و کسانی که به نام
آن خون می ریزند ،تروریست اند که یک اقلیت کوچک می
باشند و یک تصویر کام ً
ال غلط از اسالم ارائه می کنند .این
عالم دین و فیلسوف  70ساله سنی ،شام سه شنبه در برابر
ســفرا ،نمایندگان پارلمان آلمان (بوندس تاگ) و مقامات
کلیسایی سخنرانی کرد.
الطیب که از ســال  2010به اینسو امامت مسجد و ریاست

ی قاطع کلینتون و ترامپ
پیروز 
در فلوریدا ؛ روبیو کنار کشید

پنج ایالت دیگر آمریکا روز ســه شنبه در مرحله مقدماتی
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رای گیری کردند و نتایج
نشــان می دهد که دونالد ترامپ و هیالری کلینتون هر دو
پیروزی های قاطعی در ایالت بزرگ فلوریدا به دست آورده
اند .روز ســه شــنبه ایالت های اوهایو ،فلوریدا ،کارولینای
شــمالی ،ایلینوی و میزوری رای گیری کردند .آقای ترامپ
علیرغم پیروزی در فلوریدا ،در ایالت بزرگ اوهایو از رقیب
خود جان کیسیک ،فرماندار این ایالت ،شکست خورد .پیش
بینی می شــود که دونالد ترامــپ در ایلینوی و کارولینای
شــمالی هم پیروز شود .خانم کلینتون هم پیشتازی خود را
با پیروزی در فلوریدا ،اوهایو ،ایلینوی و کارولینای شــمالی
گســترش داد .با این حال رقیب او سناتور برنی سندرز در
جمع طرفدارانش گفت که قبال بارها پیروزی های غیرمنتظره
داشــته و قصد ترک رقابت را ندارد .همزمان سناتور مارکو
روبیو پس از پذیرش شکست در ایالت خود ،فلوریدا ،تصمیم
به ترک رقابت ها برای کسب نامزدی حزب گرفت .او که در
هفته های اخیر وارد نبرد لفظی تندی با آقای ترامپ شده بود
پیــروزی او را در فلوریدا تبریک گفت و گفت که آمریکا در
میانه یک «توفان سیاسی» است و رای دهندگان خشمگین و
کالفه هستند(.بی بی سی)

عملیات ضد تروریستی در بلجیم
ادامه دارد

پس از عملیات ضدترور در بلجیم که روز سه شنبه کشته
و زخمی برجا گذاشــت ،دو فرد مظنون به ترور فرار کرده
اند .همچنین هویت فردی که در این عملیات کشــته شد،
اکنون شناسایی گردیده اســت .فرد مقتول قبل از این به
حیث افراطی ثبت نبوده اســت .در پی رویداد روز ســه
شــنبه در بلجیم و حمالت سه فرد مظنون به پولیس حین
تالشی منازل شان ،گفته می شود که احتماالً افراد مذکور
از هواداران گروه تروریستی «دولت اسالمی» یا داعش بوده
اند .بنا بر منابع سارنوالی بلجیم ،پولیس این کشور در کنار
جسد یک تن از این افراد که در عملیات دیروز کشته شد،
پرچم گروه تروریســتی داعش و یــک جلد کتاب در باب
جهادیسم را کشف کرده است .بنا بر گزارش ها مرد کشته
شده یک الجزایری متولد سال  1980بوده است .مرد مذکور
به طور غیرقانونی در بلجیم زندگی می کرد و به دلیل جرایم
دزدی چندین بار دستگیر شده بود؛ اما اسم او در فهرست
پولیس و استخبارات بلجیم در کنار مظنونین به ترور درج
نبوده است( .دویچه وله)

پاپ از بستن مرزها به روی
پناهجویان انتقاد کرد

مسدود شدن مسیر بالقان و عملیات ناتو
علیه باندهای قاچاقبــران در دریای اژه
منجر به توقف هجوم پناهجویان از ترکیه
به یونان نشده است .در عین زمان ،رهبر
کاتولیکهای جهان از بســتن مرزها به
روی پناهجویان انتقاد کرد.
درهفته گذشته به کمک  120عملیات در
بحیره اژه حدود  6000مهاجر نجات داده
شــده اند .این مطلب را محافظان مرزی
یونانی اعالم کردند.
طبق گزارش کمیسیاریای عالی ملل متحد
در امور پناهجویان ،از شروع ماه مارچ به
اینســو  19هزار مهاجر از طریق بحر به
یونان آمده اند که دو چند شمار مهاجران
در همین دوره زمانی در سال گذشته می
باشد .در عین زمان حکومت یونان گفته
است که حدود  44هزار پناهجو در یونان
اقامت دارند که اجازه ادامه سفر به دیگر
کشــورهای اروپایی را ندارنــد .بیش از
نصف این پناهجویان زنان و کودکان اند.

کمیساریای ملل متحد در امور مهاجران
گفته اســت که حدود  90درصد همه این
مهاجران از کشورهای سوریه ،افغانستان
و عراق هستند.
در حالی که کشــورهای اروپایی سرگرم
مذاکرات با ترکیه برای جلوگیری از سفر
غیرقانونی پناهجویان اند ،کشــورهای
به اصطالح مســیر بالقان کــه راه اصلی
مهاجران بود از مدتی به این سو مرزهای
شان را به روی پناهجویان بسته اند.
پاپ فرانسیسکوس ،رهبر کاتولیکهای
جهان از بستن مرزها به روی پناهجویان
در اروپا به شــدت انتقاد کرد و خواهان
ابراز نوع دوستی بیشــتر شد .پاپ روز
چهارشــنبه در مراسم نیایش عام اش در
روم گفت که «مهاجران امروز از ســرما
می نالند ،چیزی بــرای خوردن ندارند و
به درون کشــورها اجازه داده نمی شوند
و احساس می کنند که از آن ها استقبال
نمی شود( ».دویچه وله)

ورزشکاران کشور در سال روان
 ٢٢٢مدال به دست آوردند

ریاست تربیت بدنی و ســپورت ،از کسب  ۲۲۲مدال از
مسابقات خارجی در ســالجاری ،خبر داده میگوید که از
اين تعداد ۱۴ ،مدال آن را بانوان کسب کرده اند.
در خبرنامه دفتر مطبوعاتی تربیت بدنی و ســپورت که
به آژانس خبری پژواک مواصلت کرده ،آمده اســت که
اين مدال ها شامل  ۷۱طال ۶۳ ،نقره و  ۸۸برنز بوده است
وازمجموع مدالهای کسب شده ۱۴ ،مدال را در رشته های
تکواندو ،ووشــو ،کاراته ،موی تای و پاورلفتينگ ،بانوان
کسب کرده اند.
به نقل از خبرنامه ،ورزشــکاران کشــور؛ این مدال ها را
در بخشهای تکواندو ،ووشو ،پاورلفتينگ ،پرورش اندام،
جودو ،پهلوانی ،مشــت زنی ،ورزشــهای زورخانه یی،
ورزشــهای رزمی ،وزنه برداری ،نیوفول کانتاکت ،اشی
هاراکاراته ،کاراته ،والیبال ،طبما ،ووینام ،ســنوکر ،موی
تای ،کورش ،پانکریشن ،پارالمپیک ،کانگ فو ،تکواندوی
ای تی اف ،به دست آورده اند.
منبع افزوده اســت که این مدالها از مســابقات منطقه
یی ،بین المللی و آســیایی شامل درکشــورهای هند،
پاکستان ،بنگلديش ،ســریالنکا ،قزاقستان ،چین ،قطر،
ایران ،ازبکســتان ،منگولیا ،اردن ،امریکا ،امارات متحدۀ
عربی ،هنگری ،تاجکســتان ،مصر ،اردن ،روسیه ،ترکیه
آذربایجان ،جاپان ،اندونیزیا و لبنان کسب شده است.
در خبرنامه دفتر مطبوعاتی تربیت بدنی و سپورت آمده

است که در سال روان ،حدود  ۵۰مسابقه ورزشی داخلی،
از جمله  ۳۰مســابقه انتخابی تیم های ملی و  ۲۰مسابقه
منتخبه شهرکابل ،برگزار گردیده است.
این مســابقات در رشــته های پرورش اندام ،پهلوانی،
بایســکلرانی ،کاراته ،فول رزم ،تکوانــدوی ای تی اف،
تکواندوی دبلیو تی اف ،اتلتیک خفیفه ،آشی هاراکاراته،
ووشو ،مشــت زنی ،کانگ فو ،کبدی ،والیبال ،باسکتبال،
فوتسال ،پانکریشــن ،جودو ،کورش ،گلف ،قوت الرمی،
موی تای ،ورزشهای رزمی ،پاورلفتينگ ،طبما ،بدمنتون،
جوجیتسو ،هندبال ،زورخانه یی ،شطرنج ،تکواندوی آی
تی تی اف ،باتوران دودکیک بکس برگزار شده است.
بربنياد معلومات خبرنامه ،در بخش بانوان نیز در سالجاری
در سطح شهر کابل ۱۴ ،مســابقه در رشته های والیبال،
هندبال ،جوجیتسو ،ووشو ،تکواندو ،کاراته ،پارالمپیک،
اتلتیــک ،موی تای ،شمشــیربازی ،گلــف ،بدمنتون،
جمناستیک و فوتسال برگزارشد است.
به نقل ازرياست تربيت بدنى وسپورت گفته شده است که
در سالجاری ،برعالوۀ کمپلکس آمریت ورزشی و استدیوم
ورزشــی والیت بلخ ،کمپلکس آمریت ورزشی در واليات
جوزجان ،نیمروز ،غزنی و اســتدیوم ورزشی پنجشیر ،به
بهره برداری سپرده شده است و چنین پروژه ها در والیت
های لغمان ،لوگر ،غزنی ،تخــار ،کابل ،بلخ و ننگرهار نیز
تحت کار است( .پژواک)

ملیپوشان فتبال کشور برای تمرین
به قطر رفتند

فیصل شایســته ،کاپیتان تیم ملی فتبال کشور با شش
بازیکن از داخل کشور ،کابل را به قصد دوحه ترک کردند
و در کنار  ۱۹بازیکن دعوتشده از اروپا و امریکا ،اردوگاه
تمرین پنج روزه ای را برگذار خواهند کرد.
تیم ملــی فتبال افغانســتان در دو دیــدار آخرش در
رقابتهــای مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۸روز پنجشــنبه
( ۵حمل) در ورزشــگاه سایتامای جاپان به مصاف جاپان
میرود و روز سه شنبه  ۱۰حمل در ورزشگاه تخت تهران با
سنگاپور به میدان خواهد رفت .فیصل شایسته گفت« :ما
در اولین بازی که با جاپان داشتیم ،متوجه اشتباههای ما
شدیم .هر چند جاپان تیم قویاست ،ولی میکوشیم که
خوب بازی کنیم .در بازی در برابر سنگاپور ما باید برنده

شویم ،چون پیروزی ما کمک میکند که به مسابقات جام
ملتهای آسیا راه یابیم».
علیعسکر لعلی ،کمکمربی تیم ملی فتبال اظهار داشت:
«ما بازیکنان تازه را به تیم دعوت کردهیم و این بازیکنان
باید قبل از مســابقات باهم به گونۀ مشترک تمرین کنند
تا هماهنگی داشته باشــند ».آقای لعلی در ادامه گفت:
«ما برای تمرین در قطــر  ۵روز فرصت داریم .بعدا ً برای
بازی با تیم جاپان آنجا میرویم .سپس برای بازی در برابر
سنگاپور ،برای  ۴روزه تمرین ،ایران میرویم ».ملیپوشان
فتبال کشور در حالی به مصاف تیمهای سنگاپور و جاپان
میرود که در بازیهای «رفــت» ۰-۶ ،از جاپان و  ۰-۱از
سنگاپور شکست خورده خوردند( .طلوع)

روحانی :فعالیتهای موشکی
ایران صرفا دفاعی است

روحانی در پایان آخرین جلسه هیئت
دولت در ســال  ۹۴از ســرخوردگی
افراطیون بــرای کشــاندن آزمایش
موشکی جمهوری اســامی به شورای
امنیت ابراز خشنودی کرد .او وعده داد
که صادرات نفت در ســال جدید به ۲
میلیون بشکه برسد.
حسن روحانی روز چهارشنبه  ۲۶حوت
و پس از آخرین نشست کابینه در سال
جاری ،ســخنانی در ستایش انتخابات،
پایــان گرفتن تحریمها و چشــمانداز
اقتصادی کشور در سال  ۹۵بیان کرد .او
فرازهای مهم سال  ۹۴را در «سربلندی
در برجام» ،پایان تحریمها و «حماســه
بزرگ هفتم حوت» بر شمرد.
او در جمع خبرنگاران گفت« :در ســال
 ۹۵بهاری را آغــاز میکنیم که در آن
بانکها و بیمههای ما تحریم نیستند و
میتوانیم با کشورهای مختلف تجارت
داشته باشیم و ســرمایهگذاریها در
کشور ما آغاز شده و قراردادهای بسیار
مهمی در ســطوح مختلف با کشورهای

سرخیو راموس ،رکورددار
اخراج در تاریخ رئال مادرید

ل مادرید رکورددار اخــراج در تاریخ این
کاپیتــان رئا 
باشگاه اسپانیایی شد.
به نقل از آس ،ســرخیو راموس در دیدار یکشنبه شب
ل مادرید و الس پاالماس ،بیستمین کارت قرمز خود
رئا 
را در طول دوران فوتبالش دریافت کرد تا در تاریخ این
باشــگاه رکورد جدیدی را به ثبت برساند .او بیشتر از
همه بازیکنان تاریخ این باشگاه اخراج شده است.
ل مادرید با نفر دوم که فرناندو هیرو اســت،
مدافع رئا 
فاصله زیادی دارد .هیــرو  12کارت قرمز دریافت کرده
بود .راموس تاکنون هفت کارت قرمز مستقیم گرفته که
تنها یکی از آنها بخشیده شده است.
آمار کارتهای او باشــگاه را نگران کرده اســت چون
راموس یکی از ارکان اصلی و مهم تیم اســت .او برابر
سویا دومین بازی خود را در این فصل به علت محرومیت
از دست میدهد .او هنگام دریافت کارت قرمز برای داور
دســت زد که میتوانست محرومیت بیشتری را برای او
به همراه داشــته باشد .فصل گذشــته اولین فصلی در
مادرید بود که رامــوس آن را بدون دریافت کارت قرمز
به پایان رســاند .راموس با کارتی که در دیدار با الس
پالماس دریافت کرد ،اکنون به رکورد  15اخراج «پاتکی
سالفیاس» در اللیگا رسید.

پیروزی اسپرز و رپترز
در NBA

 6بــازی صبح دیــروز در  NBAبازی انجام شــد که
مهمترین آنها تیمهای تورنتو رپترز و سن آنتونیو اسپرز
به پیروزی دســت یافتند .به نقل از ســایت ،ESPN
در مهمترین بازی صبح روز چهارشــنبه تورنتو رپترز
توانست با نتیجه  107بر  89میلواکی باکس را شکست
دهد .در این بازی کایل الری ،موثرترین باز رپترز بود .او
 25امتیاز کسب کرد و چهار ریباند و یازده پاس منجر به
گل داشت .جیانس آنتتو کو نیز بهترین عملکرد را برای
باکس داشت .او  18امتیاز کســب کرد و  12ریباند و 9
پاس منجر به گل انجام داد.
در بازی مهم دیگر سن آنتونیو اسپرز توانست با نتیجه
 108بر  87لس آنجلس کلیپرز را شکســت دهد .کاهی
لئونــارد در این بازی برای اســپرز بهترین عملکرد را
داشت .او  20امتیاز کسب کرد و پنج ریباند و چهار پاس
منجر به گل داشت.

کوکو :تلخی این شکست زود
فراموش نمیشود

ســرمربی آیندهوون پس از شکســت برابر اتلتیکو
مادرید تاکید کرد تلخی این شکست به زودی فراموش
نخواهد شــد .به نقل از رویترز ،آیندهوون تا رقم زدن
یک شگفتی بزرگ در لیگ قهرمانان اروپا تنها به کمی
شانس نیاز داشت .این تیم توانست در وقت های اصلی
و اضافی اتلتیکو مادرید را با تســاوی بدون گل متوقف
کند تا کار به ضربات پنالتی کشــیده شود اما شانس با
شــاگردان فیلیپ کوکو یار نبود و آنها در نهایت بازی
را واگذار کردند تا شــب بســیار تلخی را در ویسنته
کالدرون تجربه کنند .طبیعی است کوکو از این شکست
تلخ تیمش بسیار ناراحت باشــد .او در نشست خبری
بعد از بازی گفت :تا رســیدن به افتخاری بزرگ ،تنها
کمی فاصله داشــتیم .متاسفانه بخت با ما یار نبود و در
نهایت بازی را واگذار کردیم .همه تیم ناراحت هســتیم
و احساس بدی داریم .شایسته صعود به دور بعد بودیم
و االن شرایط روحی خوبی نداریم .چنین حذف شدنی
بسیار تلخ است.

دنیا به امضا رسیده است».
روحانی از عبــور تحریمهای بانکی و
ایجاد رابطه بانک مرکزی با بانکهای
مرکزی بسیاری از کشورها و برقراری
ســوئیفت نیز یاد کرد و افزود« :سال
آینده با حضــور و همراهــی مردم
شــرایط متفاوتی را داریــم و دولت
روند برنامههــای اقتصادی خود را در
حوزههای کاهش تورم ،شتاب در رونق
و رشــد اقتصادی و آرامش بازار حفظ
کرده و درآمدهــای نفتی و غیرنفتی
کشــور توســعه پیدا خواهد کرد به
گونهای که فروش نفت و میعانات نفتی
در روزهای آینده بــه مرز دو میلیون
بشکه خواهد رسید».
ابراز شــادمانی روحانی از «افزایش»
صادرات نفت در حالی است که او مدام
بر کاهش وابســتگی دولت به درآمد
نفت تاکید میورزد .در بودجه ســال
 ۹۵نیز آن گونه که خودش اعالم کرده،
تکیه به نفت تنها  ۲۵درصد اســت.
(دویچه وله)

دانشــگاه االزهر را به عهده دارد یک عالم معتدل دینی،
مدبر و با نفوذ شــمرده می شــود که می کوشــد جنبهء
بردبارانه اســام را ارائه کند .الطیــب چندین بار گفت که
اظهاراتی دایر بر این که اســام دین جنگ و شمشیر است
«حقیقت ندارد ».او افــزود که برعکس قرآن آزادی مطلق
اعتقاد را مــی آموزاند و زنان و مردان در آن برابر آمده اند
و مدارا رکن اصلی اسالم اســت .این عالم دین مصری که
در دانشگاه سوربون پروفیســور مهمان بوده است ،اعالم
نمود که تروریست های گروه خودخوانده «دولت اسالمی»
یا داعش به اصول اسالم خیانت می کنند .در عین زمان او
خاطر نشان نمود که در خط اول مسلمانان قربانی خشونت
و ترور داعش اند .به باور او ،صرف تنها به همین دلیل «غیر
منطقی اســت که آدم همه مسلمانان را با آدم کشان یکی
بداند ».در مصر نیز پیوسته حمالت تروریستی صورت می
گیرد و مدت هاســت که دولت در شبه جزیره سینا علیه
افراط گرایان می جنگد( .دویچه وله)

انفجار مرگبار بس
کارکنان دولت در
پیشاور پاکستان

انفجار بمب در یک بس حامل کارکنان دولت در شهر
پیشاور پاکستان حداقل  ۱۶کشته و  ۲۴زخمی بر جای
گذاشت .به گزارش منابع امنیتی این بمب دستساز
در نزدیکی مخزن گاز بس جاســازی و احتماال از راه
دور منفجر شده است.
روز چهارشــنبه انفجار بمــب در داخل یک بس در
پیشاور پاکستان حداقل  ۱۶کشته و بیش از  ۲۴زخمی
بر جای گذاشت .مقامات رسمی میگویند این نگرانی
وجود دارد که میزان تلفات افزایش یابد .اکثر مسافران
این بس کارکنان دولتی بودند و انفجار در لحظه عبور
بس از یک منطقه تجاری شلوغ رخ داده است .هنوز
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته
است .دولت پاکســتان بیش از یک دهه است که با
گروههای شورشی اسالمگرا از جمله طالبان پاکستان
مبارزه میکند .اختالفات فرقهای میان شــیعیان و
ســنیهای این کشــور نیز هر از چندگاهی تلفاتی
در پی داشــتهاند .به گفته مقامات امنیتی انفجار بر
اثر کارگذاری یک بمب دستســاز چهار کیلویی در
نزدیکی مخزن گاز بس رخ داده است .به نظر میرسد
این بمب از طریق کنترل از راه دور منفجر شده است.
شــونتها در پاکستان در پی حمله سال  ۲۰۰۱ایاالت
متحده آمریکا به افغانستان گسترش یافت .بسیاری
از جنگجویان اسالمگرای پاکستانی از کشور همسایه
به وطن خود بازگشتند و گروههای افراطی که تجربه
جنگ در افغانســتان را داشتند ،در پاکستان قدرت
بیشتری گرفتند( .دویچه وله)

بازی با سریالنکا؛ نخستین رقابت
افغانستان با یک ابرتیم جام جهانی

افغانســتان تیم زیمبابوه ،یکی از تیمهای معروف و توانا
در جهان کریکت را به شکل خیره کنندهای با تفاوت ۵۹
دوش شکست داد.
این کشور برای نخســتین بار به مرحله بعدی بازیهای
جام جهانی صعود کرد و قرار اســت با ابرتیمها به رقابت
بپردازد.
ملی پوشان افغانستان در هر سه بازی در گروه مقدماتی
ب پیروز شــدند .ولی پیروزی در برابر زیمبابوه بســیار
متفاوتتر از پیروزیهای قبلی این تیم بود.
هملتون مساکتزا ،کاپیتان تیم زیمبابوه با اشاره به بازی
جذاب افغانها میگوید »:آنها در هر بخشــی از ما بهتر
بازی کردند .تو گویی اصال ما وجود نداشتیم».
بازی بعدی امروز  ۱۷مارچ با مدافع عنوان قهرمانی بیست
دور  ۲۰۱۴یعنی سریالنکا است.
بازی با سریالنکا ســاده نخواهد بود .تیم سریالنکا از
جمله اعضای دایمی فدراســیون یا همان شورای جهانی
کریکت است .در بازیهای یک « روزه بینالمللی» (One
 )Day International Cricketدر ردیــف پنجم قرار
دارد و در بازیهای بیست دور در ردیف هشتم.
این کشور در پنج جام جهانی کریکت بیست دور ،سه بار
به فینال رسیده که بار سوم قهرمانی را از آن خود کرد.
بازی با ســریالنکا برای افغانستان هم چالش است و هم
شانس .ورندر ســیوهاک ،بازیکن پیشین هندی با اشاره
به درخشش افغانستان در برابر زیمبابوه گفته است »:تیم

افغانستان قدرت ناراحت کردن ابرتیم ها را دارد».
او افزوده که اگر از ده تیم بزرگ ،یکی را هم افغانســتان
شکســت دهد ،برای افغانســتان تازه وارد در میدان،
دستاورد بزرگی است.
در صحبتی که ســید انور ،خبرنگار بیبیسی با انضمام
الحق ،سر مربی تیم افغانســتان داشت ،او مرتب تاکید
داشت که تیم افغانســتان نیازمند بازی با تیمهای بزرگ
جهان اســت .انضمام که بیشتر به «انضی» معروف است،
باور دارد که اگر افغانستان شانس بازی با تیمهای نامدار
جهان را پیدا کند ،آینده این تیم متحول خواهد شد.
بازی با سریالنکا ،افغانســتان را از محیطی که حاال در
آن نســبتا احســاس آرامش میکند ،بیرون میآورد و
مهارتهــای این تیم را به چالش خواهد کشــید .همین
چالش امکان بهتر شدن تیم را میسر میسازد.
چیزی که بیشــتر در ســه بازی گذشــته در مورد تیم
افغانستان روشن شد و تا حد زیادی شگفتانگیز است،
ظرفیت تیم افغانســتان برای بهترعمل کردن و جذب و
هضم مهارتهای جدید اســت .بازی نخست این تیم با
اســکاتلند تا بازی سوم این تیم با زیمبابوه از تفاوتهای
زیــاد حرفهای برخــوردار بود .ایمل پســرلی ،یکی از
عالقمندان تیم افغانستان که ظهور و صعود این تیم را از
نزدیک زیر نظر داشته است ،میگوید چالش اصلی برای
تیم افغانستان بازی با ابرتیمها نیست ،باال رفتن انتظارات
عالقمندان این تیم در افغانستان است(.بی بی سی)

رکورد فوقالعاده دروازهبان
اتلتیکومادرید

دروازهبان اتلتیکومادرید در سال  2016رکورد بینظیری
از خود به جا گذاشته است.
به نقل از آس ،اتلتیکومادرید سهشــنبه شب در دیدار
برگشت مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
برابر آیندهوون در ویســنته کالدرون با نتیجه تساوی
بدون گل متوقف شد .اتلتیکومادرید البته در ضربههای
پنالتی توانست هشت بر هفت مهمانش را شکست دهد و
به یک چهارم نهایی صعود کند .یان اوبالک در این دیدار
بازهم توانست دروازهاش را بسته نگه دارد.
اوبالک در این فصل 12 ،گل در  29بازی اللیگا و سه گل در
هفته دیدار لیگ قهرمانان اروپا دریافت کرده است .یعنی

در مجموع  15گل در  36بازی خورده است( .میانگین 0.41
گل در هر بازی) در بازیهــا خانگی ،اوبالک در  14بازی
اللیگا ،هفت گل وارد دروازهاش شد و دو گل در چهار بازی
لیگ قهرمانان اروپا دریافت کرده است .در  6دیداری که
اتلتیکومادرید در ســال  2016در ویسنته کالدرون انجام
داده است ،او تنها یک گل دریافت کرده است.
کِکو  ،بازیکن ایبار آخرین کســی است که در کالدرون
گلزنی کرده اســت .ششــم فبروری با اشــتباه سائول
نیگوئس ،دروازه قرمز و سفید پوشان باز شد اما در نهایت
ســه بر یک در این بازی پیروز شــدند .فینس ،سائول و
فرناندو تورس در آن بازی گل زدند.

