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سنای آمریکا به رغم تهدید عربستان طرح  ۱۱سپتمبر را تصویب کرد
مدتهاست که خانوادههای قربانیان حمالت یازدهم
سپتمبر در آمریکا ،عربســتان را در این حمالت
مسئول میشناسند و میخواهند از این کشور به
دادگاه شــکایت ببرند .اینک سنای آمریکا اولین
قدم را در این راه برداشته است.
برخــی از خانوادههای قربانیــان حمالت یازدهم
ســپتمبر ســال  ۲۰۰۱در نیویورک و واشنگتن،
عربستان ســعودی را متهم به تأمین مالی حمالت
تروریستی شــبکه القاعده میکنند و این کشور
را به نوعی مســئول حمالت یادشــده در آمریکا
میشناسند .مجلس سنای آمریکا در واشنگتن در
همین رابطه سهشنبه پیشنویس طرحی را تصویب
کــرد که طی آن ،این خانوادههــا میتوانند علیه
عربستان سعودی به دادگاه شکایت ببرند.

پاکستان تولید سالحهای
اتمی جدید را ادامه میدهد

فشــارهای آمریکا تا به حــال بیفایده
بوده و نتوانسته پاکســتان را از ساخت
ســاحهای جدید اتمی منصرف ســازد.
این اقدام پاکستان به مسابقه تسلیحاتی
با هندوســتان دامن خواهد زد .پاکستان
درخواستهای دولت آمریکا برای متوقف
ساختن تولید موادی با قابلیت کاربرد در
سالحهای هستهای را رد کرد.در هشتمین
دور نشســت کارگروههای دو کشور برای
امنیت ،ثبات اســتراتژیک و منع توسعه
سالحهای هســتهای در اسالمآباد ،هيأت
اعزامــی آمریکا در تالشــی نافرجام از
پاکستان خواست ،در پیمان «منع تولید
مواد شــکافپذیر» ( )FMCTشــرکت
کند .روزنامه «اکســپرس تریبون» چاپ

پاکســتان میگوید ،وزارت خارجه این
کشور در پاسخ به این درخواست اعالم
کرد ،موضع پاکســتان در این مسئله بر
اســاس «مصالح امنیتی کشــور تعیین
خواهد شــد «.وزارت خارجه پاکستان
میگوید ،این پیمان نباید «عدم توازن در
زرادخانهها»ی موجود در آسیا را نادیده
بگیرد .اشاره پاکستان در اینجا به ذخایر
مواد شکافپذیر در هندوستان است.
کارشناســان و دولتها با نگرانی توسعه
ســریع زرادخانههای اتمی پاکستان را
دنبال میکنند .آنها در مورد مســابقه
تسلیحاتی پاکستان با هند که به مراتب
از این کشــور بزرگتر اســت هشدار
دادهاند( .دویچه وله)

به گزارش رســانه های یونان ،در کمپ
آوارگان واقــع در ایدومینــی در منطقه
مرزی شمال این کشور ،باندهای سازمان
یافتــه جنایی در حال ایجاد شــدن اند.
آن ها از فروش مواد مخدر و تن فروشــی
گزارش می دهند.
آن طــور که رســانه هــای یونانی روز
چهارشــنبه گزارش دادند ،از یک واگون
قطار در کمــپ ایدومینی یونان به عنوان
فاحشه خانه اســتفاده می شود.به اساس
این گزاش ها ،در این کمپ از سوی افرادی
از شــمال افریقا مواد مخدر به فروش می
رسد و قاچاقبران انسان هم آن جا فعالیت

می کنند .رســانه های یونانی می گویند
کــه پولیس این کشــور در داخل کمپ
حضــور ندارد ،امــا آن را محصور کرده
است.به گفته کمیســیون رسیدگی به
بحران مهاجرت در یونان ،در حال حاضر
 9200آواره و مهاجر در این کمپ به سر
می برند .اما رسانه های یونان از  11هزار
تن ســخن می گویند .چهار ماه پیش،
مقدونیه کشور همسایه یونان مرزهایش
را مســدود نمود و از آن زمان مهاجران
در این کمپ گیــر مانده اند .آوارگان در
این کمپ از رفتن به مراکز پذیرش دولتی
خودداری می کنند .دویچه وله

«مواد مخدر و تن فروشی در کمپ
ایدومینی یونان»

تمدید یک ساله قرارداد جان تری
با چلسی

کاپیتان باشگاه چلسی قراردادش را به مدت یک سال تمدید کرد.
مدافع کهنهکار آبیهای لنــدن که در طول فصل صحبتهای زیادی درباره
رفتنش از چلسی به گوش میرسید ،باالخره قرارداد خود را تمدید کرد.
جان تری که در هر  4قهرمانی چلســی در لیگ برتر حضور داشته ،در این
فصل صالبت گذشــته را نداشت و شــایعات زیادی مبنی بر جداییاش از
باشگاه در پایان فصل به گوش میرسید .البته واکنش منفی هواداران نسبت
به جدایی تری ،مسئوالن چلسی را مجاب کرد که یک سال دیگر هم از این
مدافع باتجربه استفاده کنند.

سائول تا  2021با اتلتیکو مادرید
تمدید کرد

سائول نیگوئس تا سال  2021در اتلتیکو مادرید ماندنی شد.
هافبک اســپانیایی تیم فوتبال اتلتیکو مادرید که در این فصل با درخشش
خود به صعود تیمش به فینال لیگ قهرمانان کمک شایانی کرد قرارداد خود
را تا  5سال دیگر با این تیم تمدید کرد .تک گل سائول در بازی رفت مقابل
بایرن مونیخ تا حدود زیادی به صعود شاگردان دیگو سیمئونه به فینال لیگ
قهرمانان اروپا کمک کرد تا این بازیکن نقش مهمی در موفقیت روخی بالنکو
داشته باشد .گفته میشد سائول پس از درخششی که در بازیهای این فصل
داشــت مورد توجه چندین باشگاه بزرگ اروپایی قرار گرفته اما او با تمدید
قرارداد خود خیال هواداران اتلتیکو را راحت کرد.

رویارویی پارلمان و
دولت ونزوئال و تظاهرات
خیابانی

یــک روز بعد از آنکه پارلمان ونزوئال درخواســت
تمدید «وضعیت اضطــراری» دولت را رد کرد ،مردم
به تظاهرات اعتراضی فراخوانده شــدند .پیشبینی
میشود که صدها هزار تن در اعتراض به رئیسجمهور
به خیابانها بیایند.
درحالی که نیکالس مــادورو ،رئیسجمهور ونزوئال،
بار دیگر وضعیت اضطراری در کشــور را برای  ۶۰روز
تمدید کرده است مخالفان سیاستها و دولت او روز
چهارشنبه اعالم تظاهرات سراسری کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه پیشبینی میشود صدها
هزار تن از مخالفان به خیابانها آمده و فریاد اعتراض
سر دهند.
برخی از چهرههای شــاخص اپوزیسیون ونزوئال قرار
اســت در تظاهرات پایتخت حضور داشــته باشند
و پیشبینی میشــود تقریبا در تمام شــهرها شمار
چشمگیری از مردم به خیابانها بیایند.
این تظاهــرات درحالی برگزار میشــود که پارلمان
ونزوئال که کنترل آن در دســت نیروهای محافظهکار
و مخالف دولت سوسیالیست مادورو است ،قصد دارد
مادورو را استیضاح کند.
اعالم دوبارهی «وضعیت اضطراری» در کشــور باید
به تصویب پارلمان برسد و پارلمان روز سهشنبه این
درخواســت دولت را رد کــرد .هنریکه کارپیلس ،از
رهبران اصلی ائتــاف مخالفان دولت در پارلمان بعد
از این رایگیری اعــام کرد که مردم ونزوئال ادامهی
«وضعیت اضطــراری» در کشــور را نمیپذیرند .او
رئیسجمهور ونزوئال را متهم کرد که بهدنبال آن است
تا خود را «فراتر از قانون اساســی» قرار دهد .اعالم
«وضعیت اضطراری» در این کشور به این معنی است
که رئیسجمهور برای مدتی موقت از اختیارات قانونی
بیشتر و برخی اختیارات فراقانونی برخوردار میشود
و نیروهای پولیس نیز توان و اجازهی بیشــتری برای
برخورد با مخالفان پیدا میکنند( .دویچه وله)

این طرح برای این که به قانون تبدیل شــود باید
در مجلس نمایندگان آمریکا نیز تصویب شده و به
امضای باراک اوباما ،رئیسجمهور این کشور برسد.
اوباما با ایــن طرح مخالفت کرده و میگوید ،آن را
وتو خواهد کرد .کاخ ســفید بیم آن را دارد که با
تصویب این طرح ،شهروندان آمریکایی در خارج
از کشور در معرض خطر قرار بگیرند.
در صورت تبدیل این طرح به قانون ،امکان تعقیب
دولت عربســتان در دادگاههــای آمریکا فراهم
خواهد آمد .این قانون از مصونیت دولتهای دیگر،
از جمله عربستان در آمریکا خواهد کاست و برای
نمونه راه را هموار خواهد ساخت که علیه آنها در
رابطه با حمالت تروریســتی بتوان به دادگاههای
آمریکا شکایت برد( .دویچه وله)

ترامپ :با رهبر کوریای
شمالی مستقیم مذاکره
خواهم کرد

دونالد ترامپ گفت اگر رئیسجمهور شود،
م جونگ اون مذاکــره خواهد کرد
با کیــ 
و چین را وادار میکند تــا رفتار کوریای
شــمالی را تغییر دهد .هیالری کلینتون
نیز در ایالــت کنتاکی با اختالفی ناچیز از
برنی سندرز جلو زد .دونالد ترامپ ،نامزد
احتمالی جمهوریخواهــان آمریکا برای
رقابتهای ریاســتجمهوری در تازهترین
اظهارنظــر جنجالی خود گفــت که اگر
رئیسجمهور شود ،با کیم جونگاون ،رهبر
ی شــمالی دیدار و مذاکره خواهد
کوریا 
کرد .ترامپ روز سهشنبه در گفتوگویی
با خبرگزاری رویترز تاکید کرد که او «هیچ
مشکلی ندارد» که با رهبر کوریایشمالی
مذاکره کند و دیداری رو در رو داشته باشد.
این اظهارات ترامپ درحالی مطرح میشود
که دهههاســت ایاالت متحده آمریکا از
سیاست منزوی کردن هرچه بیشتر کوریای
شمالی و اعمال تحریمهای گسترده علیه

این کشور استفاده میکند .دونالد ترامپ
در این گفتوگــوی اختصاصی با رویترز
اضافه کرد که اگر رئیسجمهور شــود ،به
دولت چین هم فشار بیشتری خواهد آورد
تا راهحلی برای تغییر سیاســت کوریای
شــمالی پیدا کند .چین مهمترین شریک
ی شمالی محسوب میشود.
سیاسی کوریا 
ترامپ مدعی شــد که مردم حواسشان
نیســت که آمریکا از نظــر اقتصادی چه
«برتری عظیم» و «تاثیر عمیقی» بر چین
دارد و با استفاده از این موقعیت میتواند
چین را به این سمت سوق دهد که بحران
کوریای شمالی را حل کند .ترامپ در پاسخ
به تاکید خبرنگار رویترز که به او گفت «اما
ی شمالی کشوری است که به شکل
کوریا 
غیرقانونی تجهیزات هستهای و برنامه اتمی
دارد» ،پاســخ داد « :بله میدانم .راستی
چین هم برنامه اتمی و ســاح هستهای
دارد( ».دویچه وله)

 36چهرۀ برتر به مسابقات منتخب
تيم ملى زيبايى اندام راه يافتند

در مســابقات زيبايى اندام زون شمال کابل
که دیروز برگزار گرديد ٣٦ ،ورزشکار برتر،
به مسابقات منتخب تيم ملى راه يافتند.
اين مسابقات در فدراســيون زيبايى اندام
و فتنس ،با اشــتراک  ۳۷۵ورزشکار از ۳۷
کلپ ورزشى پرورش اندام زون شمال کابل،
برگزار شد.
از جمله  ۳۷۵ورزشــکار ۹۰ ،تن در بخش
فتنس و متباقــى در بخش پرورش اندام ،با
هم رقابت نمودند که سرانجام  ٩تن از بخش
فتنس و  ٢٧تن از پرورش اندام ،توانســتند
حضور شــانرا در مسابقات انتخاب تيم ملى

مشخص سازند.
نســيم قادری آمر فدراسيون پرورش اندام
زون شــمال کابل ،به آژانس خبری پژواک
گفت که اين مسابقات ،در ن ُه وزن از  ۵۰تا ۹۰
کيلوگرام برگزار گرديد که در هر وزن ،ســه
ورزشــکار برتر عضويت تيم منتخبۀ ملی را
کسب کردند و به مسابقات تيم منتخب ملى
زيبايى اندام راه يافتند.
باور هوتک معاون کميتــه ملی المپيک ،به
رهبری ظاهر اغبر مــى گويد که بابرگزاری
چنين مســابقات ،مهارتهــا و ظرفيت هاى
ورزشکاران بيشتر ميگردد.

وى گفت که مســابقات تيــم منتخب ملى
زيبايى اندام ،در ســه سنبله سالجاری داير
میگردد و در اين مســابقات بشــمول ۴۵۰
ورزشکار از کابل ،ورزشــکاران واليات نيز
اشتراک خواهند کرد.
توفيق صديقی که در وزن  ۵۵کيلوگرام مقام
اول را کسب کرده اســت ،به پژواک گفت:
«بخاطر کسب مقام اول ،آمادگی زياد گرفته
بودم و خوشــبختانه که مقام دلخواه خود را
به دست آوردم و اميدوارم که در مسابقات
منتخب زيبايى اندام نيــز مقام خوبى را به
دست بياورم( ».پژواک)

در ادامه بازیهای پلیآف  ،NBAصبح دیروز یک بازی انجام شد و کلیولند
کاوالیرز به پیروزی رسید .به نقل از سایت  ،ESPNصبح روزچهارشنبه در
تنها بازی کنفرانس شرق کلیولند کاوالیرز با نتیجه  115بر  84تورنتو رپترز
را شکست داد .در این بازی کایری ایروینگ بهترین عملکرد را برای کاوالیرز
داشت .او  27امتیاز کسب کرد و دو ریباند و پنج پاس منجر به گل داشت.
دی مار دی روزن نیز تاثیرگذارترین بازیکن رپترز بود .او  18امتیاز کســب
کرد و پنج پاس منجر به گل داشت.
ن ترتیب در نیمه نهایی کاوالیرز یک بر صفر از رپترز پیشی گرفت.
بهای 

سرمربی منچستریونایتد پس از آنکه دروازهبان تیمش در دیدار پایانی گل
خورد ،از اینکه او نمیتواند دستکش طالیی را بگیرد ابراز تاسف کرد.
به نقل از اسکای اسپورتس ،منچســتریونایتد در آخرین بازی فصل لیگ
جزیره در اولدترافورد از بورنموث پذیرایی کرد و در نهایت با نتیجه ســه بر
یک به پیروزی رسید اما به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به منچسترسیتی،
نتوانست به جایگاه چهارم صعود کند و ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به
دست آورد .سرمربی منچستریونایتد در نشست خبری بعد از بازی تیمش را
شایسته پیروزی دانست .او گفت :بازی کردن برابر تیم های که بازی دفاعی
را در دســتور کار خود قرار می دهند ،بسیار سخت است .بورنموث تنها به
دفاع کردن می پرداخت .در نیمه نخســت ،بازی بیروح و کندی را شاهد
بودیم اما در نیمه دوم بهتر بازی کردیم و توانســتیم فرصت های زیادی را
روی دروازه حریف خلق کنیــم .گلی که خوردیم من را ناراحت کرد چراکه
داوید دخیا دیگر نمی تواند دســتکش طالیی را به دست آورد .براین باورم
که او شایســته این جایزه بود .او ادامه داد :بر این باورم که بازی خوبی را به
نمایش گذاشتیم و در نهایت هم شایسته کسب این پیروزی بودیم .مارکوس
رشفورد بار دیگر نشــان داد که چه بازیکن بااستعدادی است .گلی که این
بازیکن به ثمر رساند ،ثابت کرد روی هاجسون در دعوت کردن این بازیکن
جوان به تیم ملی اشــتباه نکرده است .فان خال درباره دلیل ناکامی تیمش
در فصلی که به پایان رسید نیز صحبت کرد و گفت :مشکل بزرگ ما استفاده
نکــردن از فرصت های گلزنی بود .فرصت های زیادی را روی دروازه حریف
خلق می کردیم ،با این حال نمی توانســتیم به خوبی از آنها استفاده کنیم.
پیش از آغاز فصل هم گفتم که به مهاجمان باهوش و ســرعتی نیاز داریم.
مشکل بزرگ دیگر ما آسیب دیدگی های زیاد بازیکنان بود .به ویژه در هر
دو جناح راست و چپ که به شدن به مشکل خوردیم.

دونالد تاسک رئیس شــورای اروپا خطاب به معتقدان به
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفت که تنها جایگزین این
اتحادیه «هرج و مرج سیاسی» است.
آقای تاســک روز ســه شــنبه در واکنش به انتقادات
شدیداللحن بوریس جانسون شهردار سابق لندن از حزب
محافظه کار به اتحادیه اروپا ،این ســخنان را «بی معنی»
دانست .آقای جانسون دو روز پیش تالش رهبران اروپایی
در جهت ایجاد یک اروپای واحــد را با اقدامات نازی ها و
آدولف هیتلر بــرای ایجاد یک حکومت فراگیر در این قاره
مقابســه کرده بود .دونالد تاســک در یک نشست خبری
مشترک با نخست وزیر دنمارک گفت که نمی توانسته بعد
از این مقایسه شهردار سابق لندن «ساکت بماند» و خود را
موظف به دفاع از «چشم انداز اروپا» دانسته است.
مدافعان خــروج از اتحادیه اروپا مــی گویند که دخالت
رهبران اروپایی در بحث آینده رابطه بریتانیا با اتحادیه ،به
نفع این مدافعان تمام می شــود .مردم بریتانیا ،قرار است
پنج هفته دیگر برای تصمیم گیری در مورد ماندن یا ترک
اتحادیه اروپا پای صندوق های رای بروند.
ی معتقدند که
بخشــی از مردم و سیاستمداران از بریتانیای 
عضویت در اتحادیه اروپا به کمرنگ شدن قدرت نهادهای
ملی این کشور منجر شده است( .بی بی سی)

آمریکا روی فوالد وارداتی
از چین  ۵۰۰درصد تعرفه
گمرکی وضع کرد

دولت آمریکا فوالد وارداتی از چین را هدف تعرفه گمرکی
سنگین قرار داده است.
روز چهارشــنبه ،وزارت بازرگانی آمریکایی اعالم کرد که
برای ورق فوالد ســرد وارداتی از چین  ۵۲۲درصد تعرفه
وارداتی در نظر گرفته شــده و گفت که بررسیهای انجام
شده نشان داده اســت که چین فوالدی تولیدی خود را به
قیمتی زیر هزینه تولید و بــا حمایت یارانهای در بازارهای
جهانی عرضه میکند.
با وضع این تعرفه ،بهای ورق فوالد ســرد وارداتی چین در
بازار آمریکا بیش از پنج برابــر گرانتر از قبل خواهد بود.
سال گذشــته آمریکا بیش از  ۲۷۲میلیون دالر از این نوع
فوالد از چین وارد کرد .ورق فوالد ســرد عمدتا در ساختن
بدنه موتر ،وسایل خانگی و کانتینر کشتی به کار میرود.
تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا در پی تشدید تنش تجاری
با چین بر سر عدم توازن بازرگانی بین دو کشور اتخاذ شده
اســت .آمریکا عالوه بر متهم کردن چین به فروش فوالد
زیر قیمت تمام شــده و حمایت یارانهای از تولیدکنندگان
داخلی ،تاکید دارد که سیاســت ارزی جمهوری خلق چین
شــرایط غیرمنصفانهای را بر طرف های تجاری آن کشور
تحمیل میکند.
دولت چین برای حمایت از صادرات ،از شــناور کردن یوآن
که میتواند باعث افزایش نرخ برابری آن شــود خودداری
میکند .در نتیجــه ،بهای اقالم صادراتی آن کشــور در
بازارهای خارجی ارزان و بهای اقالم صادراتی سایر کشورها
در بازار داخلی چین گران است( .بی بی سی)

وین رونی در اولدترافورد 100
گله شد

کاپیتان منچســتریونایتد تعداد گلهایش در ورزشگاه خانگی این تیم را
به عدد  100رساند .به نقل از ســاکرنت ،شیاطین سرخ در آخرین دیدار
لیگ برتر انگلیس و در دیداری عقب افتاده توانســتند با حساب سه بر
یک بورنموث را شکســت دهند .در این دیــدار وین رونی  ،43مارکوس
رشفورد  74و اشلی یانگ  87برای منچستریونایتد گلزنی کردند و کریس
اســمالینگ هم در دقیقه  91به اشــتباه دروازه خودی را باز کرد .با این
نتیجه ،یونایتدها در جدول رده بندی  66امتیازی شدند و به دلیل تفاضل
گل کمتر نسبت به منچسترســیتی راهی لیگ اروپا شده و از رسیدن به
لیــگ قهرمانان اروپا بازماندند .وین رونی بــا گلی که در این دیدار وارد
دروازه حریف کرد ،تعداد گلهایش در ورزشگاه خانگی منچستریونایتد را
به  100رساند .فقط تیری آنری است که در یک ورزشگاه بیشتر از کاپیتان
یونایتدها گلزنی کرده است .آنری در ورزشگاه هایبوری (ورزشگاه پیشین
آرسنال)  114بار دروازه حریفان را باز کرده بود.

مارتینو دوست دارد اتلتیکو فاتح
لیگ قهرمانان شود

ســرمربی ارجنتین عالقمند به قهرمانی اتلتیکومادرید در لیگ قهرمانان
اروپاســت .به نقل از آس ،کاکا مارتینو در گفتوگــو با  ESPNدرباره
اتلتیکومادرید و فینال لیگ قهرمانان اروپا صحبت کرد .دیدار نهایی لیگ
قهرمانان اروپا هشتم خرداد ماه در میالن بین دو تیم اتلتیکومادرید و رئال
مادرید برگزار میشود .سرمربی تیمملی ارجنتین در این باره گفت :نمی
دانم چه کسی قهرمان خواهد شد اما دوست دارم اتلتیکومادرید قهرمان
شود .اتلتیکو انعکاسی از دیگو سیمئونه در دوران فوتبالش است .مارتینو
به علت این که در اتلتیکومادرید بازیکنــان ارجنتینی همچون ماتیاس
کرانوتیر ،آئوگوســتو فرناندس ،آنخل کورئا و لوچیانو ویتو باز میکنند و
سرمربی این تیم ارجنتینی اســت ترجیح میدهد و قرمز و سفیدپوشان
قهرمان شوند .او در این باره افزود :برایم جالب است که سیمئونه توانسته
این چند سال به این شیوه قدرتمند ادامه دهد .این کار آسان نیست.

کلیولند از تورنتو پیش افتاد

فان خال :متاسفم که دخیا دستکش
طالیی را نمیگیرد

رئیس شورای اروپا خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا را
زمینه ساز هرج و مرج دانست

خط و نشان دونگا برای مارسلو

يک استديوم ورزشى در جوزجان افتتاح شد

يک استديوم ورزشی در واليت جوزجان،
درحالى به بهره بردارى ســپرده شــد که
ورزشــکاران اين واليــت ،از نبود محالت
مناسب براى تمرينات ورزشى شاکى اند.
اين اســتديوم که به نام جنرال دوســتم
مسمى بوده ،به هزينۀ بيش از  ۵۰۰هزار دالر
امريکايــی از بودجه وزارت مواد مخدر ،در
مساحت  ۲۱جريب زمين ساخته شده است.
دراين ورزشــگاه ،برای ده رشته ورزشی
به شــمول خط دوش ،فوتبــال ،واليبال،
باســکتبال ،پينگ پانگ ،فوتسال ،آببازی
و ورزش های رزمی سهولت فراهم گرديده
اســت .به گفتۀ محمد صديق فايض رييس
تربيت بدنی و ســپورت واليت جوزجان،
اين استديوم ورزشــى گنجايش پنجهزار
تماشــاچی را دريــک وقــت دارا بوده و
با گشــایش آن ،ســهولت هاى زيادى به
ورزشکاران فراهم خواهدشد.
وحيد هويدا يکتــن از مربيان تيم فوتبال
درواليت جوزجان گفت که هنوز هم شماری

از جوانان بخاطر اجرای تمرينات ورزشــی،
در کوچه ها و پســکوچه ها در روی جاده
های پــر از خاک و جغل مصــروف اجرای
تمرينات ورزشی اند.
وى افزود« :در اســتديومى کــه امروز به
بهره بردارى ســپرده شد جز از راه اندازی
مســابقات ،برای آنان اجازه تمرينات داده
نمى شود».
اما رويا يکتــن از دختران ورزشــکاردر
جوزجان ،با ابراز خرســندی از افتتاح اين
اســتديوم به پژواک گفت که اين استديوم
برای آنها ســهولت های زيــادی را فراهم
نموده اســت ،دختران و پسران مى توانند
به ســادگی مصروف تمرينات مختلف بازی
های ورزشی باشــند .اين ورزشکار افزود:
«من و شماری از دختران به سادگی در اين
محدوده مصروف تمرينات فوتبال ميباشيم؛
در حاليکه قبال چنين سهولتی موجود نبود
و اين ورزشگاه برعالوه ايجاد سهولت برای
بانوان ،پســران نيز از بازی در کوچه و پس

کوچه نجات يافته اند».
همايون خيــری رييس عمومــی تربيت
بدنی و سپورت کشــور در مراسم افتتاح
اين اســتديوم گفت با تاســف که ورزش
افغانســتان ،درحال حاضــر در وضعيت
پراکندگى قرار دارد.
وی گفــت« :تنها ورزش اســت که در امر
اتحاد اقوام در کشور ما موثر واقع گرديده
و زمانيکه ورزشــکاران افتخاری را به سود
مردم کشــور کمايی کرده اند ،همه بدون
تبعيض از آنها حمايت و پشــتيبانی نموده
اند ».
وى درعين حــال اظهارنگرانى کرد که در
بعضى موارد ،از ورزش و ورزشــکاران در
کشور ،سوء استفاده صورت ميگيرد.
اين مقام بلند پايه ورزش کشــور ،دراين
مورد جزييات ارايه نکرد.
گفتنى اســت که در مراســم افتتاح اين
اســتديوم ،نمايشات ورزشــى نيز ازسوى
ورزشکاران اجرا گرديد( .پژواک)

ســرمربی برازیل به مدافع رئال مادرید تذکــر داد .به نقل از آس ،رابطه
دونگا و مارســلو کامال بد شده اســت .صحبتهایی که این دو درباره هم
مطرح کردند آنها را به دشــمن یکدیگر تبدیل کرده است .آخرین نیش
از طرف سرمربی برزیل زده شد .او در گفتوگو با شبکه برازیلی اسپورت
 TVعلت دعوت نشدن مدافع برازیلی رئال مادرید به تیم ملی را مسائل
غیر ورزشی عنوان کرد و افزود :او نمیتواند هر کاری که میخواهد انجام
دهد چون این رفتار درست نیست .باید مراقب حرفهایی که میزند باشد.
بعضی از بازیکنان راه خود را گم میکنند چون اخبار کذب را باور می کنند.
همچنین یک بازیکن باید از لحاظ فنی متعهد و با اخالق باشد .همه چیز را
اینجا توضیح نخواهم داد .اگر به اتفاقاتی که پس از دیدار برابر چیلی افتاد
توجه کند همه چیز را خواهد فهمید .دونگا اشــارهای به اظهارات بازیکن
مادرید پس از شکست دو بر صفر برابر چیلی کرد .مارسلو پس از آن بازی
گفت :فکر نمیکنم شرایط روحی تیم باعث آن اتفاق(حذف تحقیرانه برابر
آلمان) در جام جهانی شده باشد .زمان کمی در تیم ملی برای تمرین کردن
داشتیم و این کار را برای ما سخت کرد.

انتقاد کانیسارس از فهرست
اسپانیا برای یورو 2016

دروازهبان پیشین تیمملی اسپانیا از فهرست اعالم شده اسپانیا برای یورو
 2016فرانسه انتقاد کرد .به نقل از آس ،سهشنبه فهرست اولیه ( 25نفره)
تیم ملی اسپانیا برای یورو  2016فرانسه توسط ویسنته دل بوسکه اعالم
شد .دروازهبان پیشین والنسیا در صفحه شخصیاش در توییتر نسبت به
این موضوع واکنش نشــان داد و به شدت از این فهرست انتقاد کرد و به
خصوص از غیبت پاکو آلکاسر ،بازیکن والنسیا با وجود این که تیمش فصل
بدی را سپری کرد نمایش خوبی داشت .او نوشت :اگر صادق باشیم انتقاد
دیگری از فهرست دل بوسکه داشتم .او را به خوبی میشناسم .نمی دانم
چرا مرا امیدوار کرد .پاکو آلکاسر را تحسین میکنم.

