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انتقاد کشورهای اسالمی
به ریاستاسرائیل بر کمیته
حقوقی سازمان ملل

اسرائیل برای نخستینبار ریاست کمیتهای در مجمععمومی
سازمان ملل متحد را عهدهدار شد .نماینده اسرائيل با کسب
آرای  ۱۰۹کشور از  ۱۹۳کشور به ریاست کمیته حقوقی این
مجمع رسید .کشورهای عربی و ایران به این انتخاب اعتراض
کردند .کشــورهای عربی و اســامی که مخالف نامزدی
اسرائیل برای ریاست کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان
ملل بودند به انتخاب نماینده اسرائیل برای ریاست این کمیته
اعتراض کردند .دنی دنون ،نماینده اسرائیل در سازمان ملل
با کســب آرای  ۱۰۹کشور از  ۱۹۳کشور عضو کمیته حقوقی
مجمع عمومی ســازمان ملل ،ریاست این کمیته را عهدهدار
شــد .نامزدی اسرائیل برای ریاست این کمیته مورد حمایت
ایاالت متحده آمریکا و شــماری از کشورهای اروپایی عضو
مجمع عمومی سازمان ملل بود .خالد الیمانی ،نماینده یمن
در ســازمان ملل که ریاست کشورهای عربی را در این نهاد
برعهــده دارد از این تصمیم انتقاد کــرد .الیمانی گفت که
اسرائیل «به طور مرتب حقوقبینالملل و حقوق بشر را نقض
میکند» و از اینرو «ما نمیتوانیم بپذیریم که اسرائیل اکنون
در مورد تمامی مسائل حقوقی تصمیمگیری کند» .در جلسه
رأیگیری برای ریاست کمیته حقوقی موسوم به کمیته ششم،
سازمان همکاری اسالمی و اتحادیه عرب ،سوریه و جمهوری
اسالمی ایران در مخالفت با نامزدی اسرائیل سخنرانی کردند.
غالمعلی خوشرو ،نماینده ایران انتخاب نماینده اسرائیل برای
ریاست این کمیته را «موجب ضربه به اعتبار» کمیته حقوقی
سازمان ملل متحد دانســت .در مقابل دنی دنون ،نماینده
اسرائيل پس از برگزیده شدن برای ریاستاین کمیته تأکید
کرد که «بسیار مفتخر» است که اســرائیل اکنون ریاست
کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل را بر عهده دارد .او
افزود« :مایه تأسف است که میبینیم برخی کشورهای عربی
تالش کردند مانع انتخاب اسرائیل شوند( ».دویچه وله)

رئیس جمهور آلمان در مراسم افطار با مسلمانان بر بردباری
اجتماعی تاکید کرد

قابل توجهی از ساکنان این ناحیه را تشکیل می دهند.
گاوک طی ســخنانی در این مراســم گفت« :در حالی که
بدگمانی در هر دو طرف در حال گســترش است ،ترغیب
(مردم) به مالقــات با یکدیگر اهمیت ویــژه ای پیدا می
کند» .به گفته رئیس جمهور آلمان حمالت اســام گرایان
در پاریس و بروکسل بســیاری از آلمانی ها را نگران کرده
اســت .رئیس جمهور آلمان گفت« :و برای برخی ،ترس از
دهشــت افگنی اســام گرایان با هراس از مسلمانان هم
معنی شده است» .گاوک شــهروندان آلمانی را به دیدار با
همسایگان مسلمانشان تشویق کرد .او نسبت به عمیق تر
شــدن اختالف ها در جامعه آلمان هشدار داد و با تاکید از
شهروندان این کشور خواست که با همسایگان مسلمانشان
در فواصل منظم مالقات کننــد .رئیس جمهور آلمان گفت
که تالش ها برای ادغــام (مهاجران) در آلمان موثر بوده و
شمار رو به افزایش مسلمانان مخالفت شان را با تعبیر افراط
گرایانه از قرآن اعالم می کنند( .دویچه وله)

رئیس جمهور آلمان با شــرکت در مراسم افطار نسبت به
متهم کردن دسته جمعی مســلمانان هشدار داد .یک روز
پیش از آن ،یک مرد در امریکا با اعالم وفاداری به سازمان
تروریستی «دولت اسالمی»  ۴۹تن را در یک کلوب شبانه
به قتل رســانده بود .در سال گذشته بیش از یک میلیون
آواره عمدت َا مسلمان با فرار از جنگ و فقر به آلمان رسیدند
و این کشور تالش هایش را برای ادغام مهاجران در جامعه
افزایش داده است .بیشتر آوارگان از کشورهای خاورمیانه
و افریقا هســتند .این ســرازیری آوارگان باعث افزایش
کشــیدگی ها در جامعه آلمان شده اســت .سرپناه های
آلمان هدف حمله قرار گرفت و حزب ضد مهاجرت «بدیل
برای آلمان» به یک نیروی سیاسی تبدیل شد که اسالم را
ناسازگار با قانون اساسی می داند و خواهان ممنوعیت مناره
و برقع در این کشــور است .گاوک ،کشیش لوتَری سابق از
آلمان شرق پیشــین در یک مراسم افطار در موآبیت ،یک
ناحیه فقیرنشین در برلین اشــتراک کرد .مهاجران بخش

آخرین کمپ های موقت
پناهجویان در شمال یونان
تخلیه می شوند

کینهجویی انگیزه قتل ۱۱
عضو یک خانواده مکزیکی

مراسم خاکسپاری  ۱۱عضو یک خانواده مکزیکی شامل پنج
زن بزرگسال ،چهار مرد و دو دختر جوان که به دست مردان
نقابدار در یک روستای دورافتاده کشته شدند برگزار شده
اســت .پولیس در ایالت مرکزی پوئبال ابتدا گفت مشغول
بررسی این ادعاهاست که این خشــونت ناشی از تعصب
مذهبی بوده اســت .اما سارنوال اکنون می گوید که انگیزه
قتل ها انتقامجویی بوده و دو مظنون شناســایی شده اند و
تحت تعقیب هستند.
مظنون اصلی مردی است که  ۹سال قبل به یک عضو این
خانــواده تجاوز کرده بود .او تهدید کــرده بود که اگر آن
تجاوز گزارش شــود همه اعضای خانواده سانچر هرناندز را
خواهد کشت .خانواده هرناندز با نادیده گرفتن این تهدید
به پولیس مراجعه کرد.
سارنوالی می گوید که آن مرد نهایتا دستگیر شد و به زندان
رفت ،اما پس از آزادی برای انتقام سراغ این خانواده رفته
است .فقط یک نفر از این کشتار جان به در برد :کودکی که
محصول تجاوز بود .مادر کودک به ضرب گلوله کشته شد.
همین موضوع باعث شد محققان به پدر بچه شک کنند .دو
دختر جوان و یک زن که یک ماه تا زایمان فاصله داشت در
میان مقتوالن هستند .دو دختر جوان هم زخمی شدند اما
جان به در بردند( .بی بی سی)

پولیس یونان بــه تخلیه دو کمپ موقت
آوارگان در مــرز با مقدونیــه آغاز کرده
اســت .پیش از این کمپ ایدومینی که به
نمادی از رنج و بدروزی مهاجران در اروپا
تبدیل شده بود ،توســط پولیس تخلیه
شده بود.
یک افسر پولیس یونان روز سه شنبه به
خبرنگاران در منطقه گفت« :این ماموریت
سه شنبه صبح زود آغاز شد و بدون بروز
مشکالت و استفاده از زور جریان دارد».
پولیس پیش از ایــن منطقه پیرامون این
ســرپناه های موقت آوارگان در نزدیکی
منطقه مرزی ا ِوزُنویی و یک تانک تیل را
مسدود کرد.
قرار اســت که در مجموع دو هزار تن که
در این کمپ ها به ســر می برند ،به کمپ
های پذیرش دولتی در شمال یونان انتقال

داده شوند.
یک روز پیــش از آن ،پولیس یک کمپ
موقت دیگر را تخلیــه کرده بود و حدود
 ۱۱۰۰تــن را به مراکز پذیــرش در داخل
کشور انتقال داده بود.
پس از مسدود شدن مسیر بالقان ،هزاران
مهاجر در کمپ های موقت در منطقه مرزی
یونان و مقدونیه گیر ماندند و به امید باز
شدن مرز ،از رفتن به کمپ های دولتی در
داخل یونان خودداری می کردند.
کمپ بزرگتر ایدومینی در ماه می تخلیه
شده بود.
این مهاجران به کمپ های دولتی انتقال
داده شــده اند که گفته می شود وضعیت
اش از کمــپ های موقت بهتر اســت و
مهاجران می توانند در آنجا درخواســت
پناهندگی نیز بدهند( .دویچه وله)

عامل کشتار اورالندو
از مشتریان باشگاه
همجنسگرایان بود

شاهدان عینی گفتهاند مهاجم باشگاه
همجنسگرایان در آمریکا از مشتریان
همین باشــگاه بود .در حمله مسلحانه
شامگاه یکشنبه به باشگاه پالس کالب
در شــهر اورالندو ،ایالت فلوریدا٤٩ ،
نفر کشته و  ٥٣تن زخمی شدند .عامل
این حمله ،عمر متین نام داشــت که با
اســتفاده از اسلحه جنگی ،حاضران در
این باشگاه شــبانه را به گلوله بست .او
در اثر تیراندازی ماموران پولیس کشته
شد .در حالیکه گمانهزنی درباره انگیزه
این حمله و به خصوص گرایش عقیدتی
عامل آن ادامه داشــته ،تعــدادی از
مشتریان باشگاه گفتهاند که عمر متین
بارها در این باشگاه حضور داشته و در
مواردی ،مســت کرده و حالت تهاجمی
به خود گرفته اســت .به گفته برخی از
مشتریان این باشــگاه ،عمر متین ،که
 ٢٩سال داشت ،از مراجعان سایتهای
زوجیابی همجنسگرایان هم بود.

خبرگزاری آسوشــیتدپرس به نقل از
یکی از مشــتریان این باشگاه گفته
است که در این محل با عمر متین آشنا
شــد و دریافت که او به منظور ارتباط
با مردان به باشگاه میآمد .وی افزوده
است که عمر متین درباره همسر سابق
خود با او صحبت کرد.
همسر ســابق عمر متین ،که از او جدا
شده ،از شوهر سابقش به عنوان فردی
با گرایش به خشونت خانگی نام برده
اســت .به گزارش آسوشــیتدپرس،
مشــتریان پالــس کالب هــم او را
مردی ســتیزهجو و «غیرعادی» تلقی
میکردند.پس از واقعه باشــگاه پالس
کالب ،گزارش شد که عمر متین کوتاه
مدتی قبل از دست زدن به این حمله،
وفاداری و بیعت خــود با گروه دولت
اســامی (داعش) را اعالم کرده بود و
این گروه نیز مسئولیت حمله به باشگاه
را برعهده گرفت( .بی بی سی)

اسکار تابارس رکوردشکنی کرد
ســرمربی اروگوئه رکورد بیشترین حضور در نیمکت یک
تیمملی را شکست.
به نقــل از مارکا ،اروگوئــه خیلی زود بــا کوپا آمهریکا
خداحافظی کرد و حتی نتوانست از مرحله گروهی صعود
کند اما اسکار تابارس رکورد شکنی کرد.
ســرمربی اروگوئه به سرمربی تبدیل شــد که بیشترین
حضور را در نیمکت یک تیمملی داشته است .رکورد قبلی
به سپ هربرگر آلمانی تعلق داشت.
اروگوئه تاکنون با هدایت این ســرمربی 167 ،بازی را به
ثبت رسانده است .تابارس دو دوره و در سالهای  1990تا

شایستگی فاطما سامورا تایید شد

فیفا اعالم کرد شایســتگی فاطما سامبا
ســامورا از سوی کمیته مســتقل بازدید
احراز شده اســت .به نقل از سایت فیفا،
کمیته بازدید در ماه می از ســوی کنگره
فیفا بنیانگذاری شــده است .این کمیته
برای جلوگیری از انتصابات منفعتطلبانه
تشکیل شده است .افرادی همچون میگل

مادورو ،سارنوال کل پیشین عدلیه اروپا،
موکول مورگان ،قاضی سابق دادگاه عالی
هند در این کمیته حضور دارند.
بررسی شایستگی فاطما سامورا بر اساس
ماده  37قانون فیفا انجام شده است و او
به زودی و به شکل رسمی به عنوان دبیر
کل فیفا کارش را آغاز خواهد کرد.

اوزیل :مهم نیست در موردم
چه میگویند

هافبک تیم ملی فوتبال آلمان تاکید کرد
اهمیتی نمیدهد منتقدان در مورد او چه
حرفهایی میزنند.
به نقــل از  ،1 SPORTتیم ملی فوتبال
آلمان در نخستین دیدارش در یورو 2016
موفق شد دو بر صفر اوکراین را شکست
دهد .در این دیدار شــکودران مصطفی و
باستین شوایناشــتایگر برای مانشافت
گلزنی کردند.مســوت اوزیل که در این
دیدار نمایش خوبی داشت و پاس گل دوم
را نیز برای شواینی فرستاد ،بازهم مورد
انتقاد بســیاری از هواداران آلمانی قرار
دارد که او را به عملکــرد بد در ترکیب
آلمان متهم میکننــد .اوزیل در واکنش
به این اظهارات گفــت :هرآنچه مردم در

مورد من میگویند ،چه مثبت باشــد و
چه منفی ،هیچ تاثیری روی من ندارند.
در فوتبالی که ارائه میکنم ،تنها چیزی
که برایم اهمیت دارد این است که مربی
تیم ملی از من چه میخواهد .از اینکه
ســرمربی رضایت کافی داشته باشد،
لذت میبرم .اوزیل اضافه کرد :در دیدار
با اوکراین نمایش خوبی داشــتم و پاس
گلی هــم برای همتیمیام فرســتادم.
همین اتفاق موجب شد اعتماد به نفس
من و تیم ملی آلمان بیشــتر شود .از
رویارویی با اوکراین تنها ســه امتیاز
میخواستیم و آن را هم بدست آوردیم.
بازی به بازی پیش میرویم و از حاال به
رویارویی با پولند فکر میکنیم.

 1988و از سال  2006تاکنون روی نیمکت مربیگری اروگوئه
نشسته است.
ســرمربی اروگوئه پس از پیروزی سه بر صفر برابر جامائیکا
گفت :در مجموع بازیها خوب کار نکردیم و هرگز فکر نمی
کردیم نتوانیم از گروه صعود کنیم .پیروزی برابر جامائیکا به
ما جان دوباره داد تا بتوانیم در ســپتمبر در دیدار حساس
برابر ارجنتین به میدان برویم .ســه گل به ثمر رســاندیم.
میتوانستیم گلهای بیشتری نیز به ثمر برسانیم .به پیروزی
نیاز داشــتیم .با این هدف به میدان رفتیم از کســب این
پیروزی خوشحالیم.

بیل :هیچ بازیکن انگلیسی در حد
تیم ملی ولز نیست

حرف های جنجالی گــرت بیل قبل از بازی
ولز و انگلیس همچنان ادامه دارد و او عنوان
کرده اســت هیچ بازیکن انگلیسی در حدی
نیست که در تیم ملی ولز بازی کند.
بعد از مدت ها شــاهد رقابت دو همســایه
از بریتانیا در یک تورنمت معتبر هســتیم.
انگلیس و ولز باید در دور دوم مرحله گروهی
جام ملت های اروپا برابر هم به میدان بروند
که این دیدار از اهمیت باالیی برخوردار است.
گرت بیل که قبال عنوان کرده اســت شور و
شوق و احساس افتخار بازیکنان و مردم ولز
بیش از انگلیسی ها است ،این بار نیز به گونه
دیگر به تیــم ملی انگلیس طعنه زد و عنوان
کرد هیچ بازیکنی از این تیم در حد و اندازه
های این نیســت که در تیم کریس کولمن به
میدان برود .گرت بیل دربــاره دیدار ولز و
انگلیس گفت :خیلی ها عنوان کردند که من
در اظهارنظــر قبلی خودم به انگلیس توهین
کردم ولی اینطور نبوده اســت و موضوع این
نبود .هر کســی می تواند نظرش را بگوید و
به نظر من هر کس میتواند آزادانه هر چیزی

یوفا به خاطر آشــوبهایی که هواداران
روســیه در یورو  2016ایجاد کردند ،این
کشور را جریمه و تهدید به محرومیت از
یورو کرد.
به نقــل از  ،BBCپیش از انجام برگزاری
دیدار تیمهای روسیه و انگلیس در یورو
 2016و پس از آن ،هواداران دو تیم باهم
درگیریهایی داشتند که در آن بسیاری
از هواداران دو تیم زخمی و راهی شفاخانه
شــدند .پس از آنکه اعالم شد یوفا به دو
تیم روسیه و انگلیس به خاطر آشوبهایی

فکر میکند را بــه زبان بیاورد.برای من مهم
نیست که انگلیسی ها درباره من چه برداشتی
میکنند .اگر آنها فکر میکنند که تیم خوبی
هســتند خوش به حالشان .می دانیم که تیم
خوبی هستیم که شــرایط خیلی خوبی دارد
و دوســت دارد بهترین نتایج را کسب کند.
ضمنا من عنوان نکردم که آنها شور و اشتیاق

ندارند ،آنها هم شور و اشتیاق دارند من گفتم
با در نظــر گرفتن ورزش هایی چون راگبی و
فوتبال شور و شوق ولزی ها بیشتر است.
از او وقتی سوال شد که کدام بازیکن انگلیس
می تواند در تیم ملی ولز بازی کند گفت :هیچ
کدام از بازیکنان انگلیس در حدی نیســتند
که در تیم ملی ولز بازی کنند.

اوزیل :مهم نیست در موردم چه میگویند

بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانههای
اســپانیایی ،هافبک بلجیمی چلســی در
تابستان جاری راهی رئال نخواهد شد.
به نقل از مارکا ،با توجه بــه ادامهدار بودن
تمجیدهای زین الدیــن زیدان در مورد ادن
هازارد ،به نظر نمیرسد این بازیکن بلجیمی
در تابستان ســال جاری راهی رئال مادرید

دونالد ترامپ ،نامزد احتمالــی جمهوریخواهان در
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا ،از جامعه مسلمانان
این کشــور به دلیل ناکامی در معرفی مهاجم کشتار
اورالندو انتقاد کرده است.
آقای ترامپ به سیانان گفت که به نظر او عمر متین،
شخصی که به باشگاه همجنســگرایان در اورالندو
حمله کرد ،در میان جامعه مسلمانان به عنوان فردی
شناخته شــده بود که ممکن است دست به خشونت
بزند.
او از مسلمانان انتقاد کرده که «به دالیلی» این گونه
افراد را بــه پولیس و دســتگاههای امنیتی معرفی
نمیکنند.
عمر میتن بامداد روز یکشــنبه  ۱۲جون با اسلحه به
یک باشگاه شبانه همجنسگرایان در شهر اورالندو در
ایالت فلوریدای آمریکا حمله کرد که این حمله منجر
به کشته شــدن  ۵۰نفر و زخمی شدن  ۵۳نفر دیگر
شد .این واقعه مرگبارترین تیراندازی جمعی در تاریخ
آمریکا است.
بــه گفته پولیس ،عمر متین مدعــی پیروی از گروه
موسوم به دولت اسالمی (داعش) بوده است.
دونالد ترامپ به شــبکه فاکس نیوز هم گفته است
که هزاران نفــر در آمریکا زندگی میکنند که «مملو
از نفرت و آماده ارتکاب شرارتهای مشابه هستند».
منتقدان دونالد ترامپ میگویند که او تالش میکند
در جریان رقابتهای انتخابات ریاســت جمهوری از
کشتار اورالندو بهرهبرداری سیاسی کند.
آقای ترامپ پیش از این از باراک اوباما ،رئیس جمهور
آمریکا و هیالری کلینتون ،رقیب دموکرات خود انتقاد
کرده بــود که در واکنش به تیراندازی اخیر از عبارت
«اسالم افراطی» استفاده نکردهاند.
او در توییتر خود بار دیگر از پیشنهاد خود برای منع
ورود مسلمانان به آمریکا دفاع کرده بود( .بی بی سی)

مارادونا :اگر مسی
 4گل هم بزند بازهم رهبر
ارجنتین نیست

ســتاره پیشــین تیمملی ارجنتین با تاکید در گفتههای
پیشین خود درباره مسی خاطرنشان کرد اگر مسی در هر
بازی  4گل هم بزند ،بازهم رهبر آلبی سلسته نیست.
به نقل از آس ،دیگو آرماندو مارادونا پنجشنبه هفت ه گذشته
در مصاحبهای گفته بود لیونل مسی انسان خوبی است اما
شخصیت رهبری یک تیم را ندارد.
مســی چند روز بعد برابر پاناما درخشــید و در عرض 20
دقیقه ،هت تریک کرد .مارادونا پس از این اتفاق نیز گفت:
همچنان صحبتهای اخیرم درباره مسی را تایید میکنم.
دیروز نیز ســتاره پیشــین ارجنتین دوباره در این باره با
«رادیــو دالرد» گفتوگو کرد .مارادونــا اظهار کرد :با پله
درباره این که دیگر رهبری در تیمها دیده نمیشود ،صحبت
می کردیم .نمی توانیم مسی را مجبور به رهبری کردن یک
تیم کنیم .اگر چهار گل به ثمر برساند ،بازهم رهبر نیست.
درباره او بد حرف نزدم چون با او و پدرش رابطه خوبی دارم.
مسی پسر خوبی است.
مارادونــا در ادامه افزود :مســی به عنــوان یک بازیکن
فوقالعاده اســت .نمیخواهیم او رهبر یک تیم باشد چون
امروز رهبر یک تیم بودن ،تنها بســتن بازوبندی کاپیتانی
تعریف شده اســت .باید اجازه دهیم مســی هر طور که
میخواهد بازی کند و هر طور که میخواهد گلزنی کند.

اوسوریو :توانایی جبران
نتیجهها را داریم

یوفا روسیه را  150هزار یورو جریمه و
تهدید به محرومیت کرد
که هوادارانشان ایجاد کردند تذکر داده
و آنها را به حــذف از یورو تهدید کرده
اســت ،اکنون اعالم شد روسیه توسط
یوفا به صورت مشــروط تعلیق شــده
است .این تیم عالوه بر تعلیق 150 ،هزار
یورو نیز جریمه شده است.
در بیانیه رســمی یوفا آمده است «به
دلیل ایجاد بینظمی در ورزشــگاه یک
محرومیت تعلیقی برای تیم ملی فوتبال
روســیه از حضور در یورو  2016در نظر
گرفته شده است.

دونالد ترامپ از جامعه
مسلمانان انتقاد کرد

شود.
هازارد که در طول فصل گذشته نمایش درخور
توجهی ارائه نکرد و یکی از بدترین بازیکنان
فصل چلسی بود ،تنها در اواخر فصل بود که
توانست فرم پیشین خود را بازیابد و در چند
بازی برای آبیهای لندن گلزنی کرد .دو فصل
پیش بود که هازارد با نمایش فوقالعادهای که

داشت توانست  14گل بزند و عالوه بر کسب
قهرمانی در لیگ برتر انگلیس ،عنوان بهترین
بازیکن فصل انگلیس را هم بدست آورد.
هازارد در این مورد گفت :هنوز هم قراردادی
طوالنی مدت با چلسی دارم .هدفم این است
که در این تیم بمانم .همانطور که در مصاحبه
قبلیام نیــز گفته بــودم ،میخواهم زمانی
چلسی را ترک کنم که در اوج باشم.
هازاد در مورد ژوزه مورینیو که فصل قبل از
چلسی اخراج شد نیز اظهار کرد :رابطه بسیار
خوبی بــا مورینیو داشــتم و هیچ وقت هم
دوست نداشتم او از تیم ما جدا شود.
مهاجم تیم ملی فوتبال بلجیم شب دوشنبه
در قالب تیم ملی فوتبال کشورش به مصاف
ایتالیــا رفت و دو بر صفر شکســت خورد.
هدایت ایتالیا را آنتونیو کونته بدست دارد که
فصل آینده سرمربی چلسی خواهد بود.

سرمربی مکزیک معتقد است که تیمش میتواند نتیجه را
جبران کند.
به نقل از آس ،مکزیک در آخرین بازیاش در مرحله گروهی
کوپا آمهریکا بامداد دیروز یک بر یک برابر ونزوئال متوقف
شد و به عنوان صدرنشین به یک چهارم نهایی صعود کرد.
خوان کارلوس اوســوریو پس از این بازی گفت :تیم خوب
بازی کرد .بیشتر بازی در اختیارمان بود .به خوبی توانستیم
حمالت حریف را کنترل کنیم .به نظرم در مجموع عملکرد
مثبتی داشتیم و با ســه تیم بزرگ رقابت کردیم .شایسته
صعود به عنوان تیم نخست بودیم .تا جایی که بتوانیم پیش
میرویم و به رقابت ادامه خواهیم داد.
مکزیک دوباره از ضربــه آزاد ضربه خورد و دروازهاش باز
شد .ســرمربی مکزیک در اینباره اظهار کرد :در  10بازی
اخیرمان این دومین گلی بود که بدین نحو دریافت کردیم.
باید فاتح از بروز چنین اتفاقی شــویم .نشــان دادیم که
میتوانیم گل خود را جبران کنیم و در مجموع بازی خوبی
به نمایش گذاشتیم.

کومان رسما سرمربی
اورتون شد

سرمربی فصل گذشته ساوتهمپتون به طور رسمی هدایت
اورتون را بدست گرفت.
به نقل از یورو اســپورت ،رونالدو کومان که فصل گذشته
هدایت ساوتهمپتون را بدست داشت و با این تیم نتیجههای
خوبی هم کســب کرد ،به طور رســمی هدایت اورتون را
پذیرفت.
قرارداد این مربی هالندی با تیم دوم شــهر لیورپول ،سه
ساله است .کومان جانشین روبرتو مارتینس اسپانیایی شد
که در پایان فصل گذشته به خاطر کسب نتیجههای ضعیف
از این تیم کنار گذاشته شد.

