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نخستوزیر فرانسه در نیس هو شد

مانوئل والس ،نخست وزیر فرانســه که در مراسم گرامیداشت هشتاد
و چهار قربانی حمله اخیر نیس در این شــهر حاضر شده بود ،از سوی
عده ای از حاضران هو شــد .این عده که خشمگین بودند آقای والس را
«قاتل» خطاب کردند و خواهان اســتعفای او شدند.این واقعه در زمانی
اتفاق افتاد که اعضای دولت فرانســه خود را برای برقراری یک دقیقه
سکوت در سراسر کشور آماده می کردند.فرانسوا اوالند ،رئیس جمهور
فرانسه در مراسم شهر پاریس حاضر بود .پنجشنبه گذشته و در جریان
مراسم جشن روز باستیل در شهر نیس در جنوب شرق فرانسه ،محمد
لحوایج بوهالل با یک الری به عده زیادی از شهروندان غیرنظامی حمله

مراکش میخواهد دوباره
به اتحادیه آفریقا بپیوندد

مراکش به طور رســمی درخواست عضویت مجدد در
اتحادیه آفریقا را داده است.
این کشور  ۳۲سال پیش از این اتحادیه خارج شد.
در پیامی در جلسه سران این اتحادیه در رواندا ،محمد
ششم ،پادشاه مراکش گفت که زمان پیوستن مجدد این
کشور در اتحادیه فرا رسیده است.
مراکش در ســال  ۱۹۸۴و پس از آنکه اتحادیه آفریقا،
استقالل صحرای غربی را به رسمیت شناخت از اتحادیه
خارج شــد .مراکش صحرای غربی را یک «اســتان
جنوبی» خود میداند و هماره به این دلیل با پیوســتن
مجدد خود بــه اتحادیه آفریقا مخالفت کرده اســت.
مراکش در ماه مارچ تهدید کرده بود که به همین دلیل
مشارکت سربازان خود را در نیروی صلحبانی اتحادیه
آفریقا متوقف خواهد کرد.
به گفته جیمز کوپنا ،گزارشــگر بیبیسی در آفریقا،
اکنون به نظر میرســد که مقامات در مراکش به این
نتیجه رسیدهاند که نبود آنها در اتحادیه آفریقا از نقطه
نظر دیپلماتیــک درباره صحرای غربی و تعداد دیگر از
موضوعات ،به نفع این کشور نبوده است.
مراکش برای پیوســتن مجدد به اتحادیه آفریقا ،یک
نماینده ویژه به جلسه سران اتحادیه فرستاده است.
اتحادیه آفریقا گفته است که به تالش خود برای انجام
همهپرسی حق تعیین سرنوشت از سوی مردم صحرای
غربی ،ادامه میدهد .مراکش تنها کشور آفریقایی است
که عضو اتحادیه آفریقا نیست( .بی بی سی)

کرد و آنها را زیر گرفت که  ۸۴نفر از آنها کشته شدند.
گروه موســوم به دولت اســامی (داعش) آقای بوهالل را پیرو خود
معرفی کرده ،اما وزیر داخله فرانســه گفته است که هنوز هیچ رابطه
مستقیمی میان این مهاجم تونسی تبار و گروه های اسالمگرای افراطی
پیدا نشده است .دولت فرانسه که در طول سال گذشته با چند حمله
بزرگ مواجه بوده ،قول داده که نیروی خود را بر حفاظت از تجمع های
بــزرگ مردمی و مراقبت از مرزها متمرکز کند .نیروهای ذخیره ارتش
قرار است محافظت از مراکز گردشگری ،سواحل تفریحی و رویدادهای
ورزشی و فرهنگی را به عهده بگیرند( .بی بی سی)

اوباما خواستار همبستگی
ملی شد

گزارشها از ایالت لوئیزیانای آمریکا حاکی
است دست کم سه مامور پولیس به ضرب
گلوله کشته شــدهاند .در پی این حادثه
رئیس جمهور آمریــکا در یک کنفرانس
خبری خواستار همبستگی ملی شده است.
بنا بر گزارشهــا در این تیراندازی که در
نزدیکی دفتر مرکزی پولیس در شهر بتان
روژ رخ داد ،دست کم سه مامور دیگر هم
زخمی شدهاند.
پیشتر گفته شــده بود که یک مظنون در
ارتباط با این تیراندازی کشــته شــده و
احتمال دارد دو مظنون دیگر فراری باشند،
اما پولیس لوییزیانــا اکنون می گوید که
تصور می شــود مظنون کشته شده تنها
مهاجم در این تیراندازی باشد.
پولیس خیابانهای اطراف محل تیراندازی
را بست و با کمک یک روبات مواد مشکوک
در صحنه را برای اطمینان از اینکه منفجره
نیستند بررسی کرد.
رسانه های آمریکایی می گویند که مظنون
مردی به  ۲۹ســاله به نام گوین النگ اهل
کانزاس سیتی در ایالت میزوری بوده است.
روزنامه نیویــورک تایمز گزارش می دهد
که آقای النگ برای پنج ســال در نیروی

واکنش خوان ماتا به احتمال
جدایی از منچستریونایتد

خوان ماتا در توئیتر خود به احتمال جدایی از یونایتد واکنش نشــان داد و
عنوان کرد نباید به رسانه ها توجه کرد .به نقل از مترو ،خوان ماتا در چلسی
نتوانست زیر نظر ژوزه مورینیو کار کند و در نهایت از این تیم جدا شد و به
منچستریونایتد پیوست .اکنون و با پیوستن مورینیو به یونایتد ،همگان بر
این عقیده هســتند که ماتا از جمع یونایتد جدا خواهد شد ولی او در اولین
بازی منچستریونایتد که دیداری دوســتانه با ویگان بود ،درخشش خوبی
داشت تا مورینیو را برای نگه داشــتن این بازیکن اسپانیایی وسوسه کند.
ماتا در واکنش به ســوالی درباره جدایی از یونایتد در توئیترش نوشت« :به
حرف های رسانه ها توجه نکنید ».به این ترتیب این بازیکن احتمال جدایی
از یونایتد را رد نکرد .هرچند به نظر میرسد در منچستریونایتد بماند و به
پیشنهاد تیم های دیگر پاسخ مثبت ندهد.

نظر متفاوت اسپالتی درباره انتقال
ایگواین به یوونتوس

سرمربی تیم فوتبال رم نظری متفاوت با همه درباره انتقال گونسالو ایگواین
به یوونتوس دارد .به نقل از اسکای اسپورت ،یوونتوس مشتری جدی گونسالو
ایگواین است و تالش می کند تا بهترین گلزن فصل قبل سری  Aرا جذب کند.
بعضی بر این باور هستند که پیوستن ایگواین به یوونتوس هیجان رقابت را در
سری  Aاز بین می برد چراکه یووه با جذب این فوق ستاره ،دست نیافتنیتر
از قبل می شود .لوچیانو اســپالتی در این زمینه گفت :پیوستن ایگواین به
یوونتوس بسیار خوب است .بعضیها میگویند پیوستن این بازیکن سرشناس
به یوونتوس ،رقابت را در فوتبال ایتالیا از بین میبرد و باعث می شود فاصله
یوونتوس با دیگر تیم ها زیاد شود اما من با چنین نظری موافق نیستم .او ادامه
داد :قویتر شدن یوونتوس به ســود فوتبال ایتالیاست .یوونتوس با ایگواین
به مدعی اصلی قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا تبدیل می شــود و اگر این
تیم بتواند قهرمان شــود ،ســهمیه فوتبال ایتالیا در لیگ قهرمانان به عدد
چهار افزایش خواهد یافت و این به سود فوتبال ماست .سرمربی رم در پایان
سخنانش اظهار کرد :ناپولی هم با فروش ایگواین می تواند چهار یا پنج بازیکن
خــوب جذب کند .می توان گفت این تیم نه تنها ضعیفتر نمی شــود بلکه
قویتر هم خواهد شــد .بنابراین می توان گفت از هر نظر بهتر است ایگواین
راهی یوونتوس شود و این انتقال برای همه خوب است.

رانیری :شانس تکرار قهرمانی
لسترسیتی خیلی ضعیف است

سرمربی ایتالیایی لسترسیتی درباره شــانس قهرمانی تیمش در رقابت با
تیمهای بزرگ در لیگ برتر و البته تیم ملیذ ایتالیا به صحبت پرداخت.
به نقل از گازتا ،کلودیو رانیری فصل قبل توانســت در لیگ برتر همه نگاه ها
را به تیم خود معطوف کند و لسترسیتی را به قهرمانی در لیگ برتر برساند.
او اکنون به خوبی می داند که تکرار این قهرمانی ،کار مشــکلی برای تیم او
خواهد بود .رانیری و تیمش تا اینجای فصل نقل و انتقاالت ،انگولو کانته را از
دست دادند و شاید ریاض محرز نیز به زودی کینگ پاور را به مقصد بارسلونا
ترک کند .کلودیو رانیری درباره رقابت در لیگ برتر گفت :به خوبی می دانیم
امســال رقابت برای قهرمانی در لیگ برتر بسیار دشوار است .تیم ها مربیان
خیلی خوب و بازیکنان با کیفیت زیادی را به خدمت گرفتند .آنتونیو کونته به
چلسی اضافه شده است که در یورو  2016توانست عملکرد خوبی داشته باشد.
او مربی صاحب ســبک و موفقی است .مطمئن هستم در چلسی نیز کارهای
بزرگی خواهد کرد .مطمئن هستم اگر بازیکنان و مسئولین این تیم همانطور
که کونته می خواهند عمل کنند ،یک چلسی ایتالیایی را شاهد خواهیم بود.
مورینیو نیز در منچســتریونایتد میتواند الکس فرگوسن بعدی باشد .او ۲۶
ســال در یونایتد نخواهد بود ولی قطعا تاثیرگذاری باالیی در این تیم خواهد
داشــت .پپ گواردیوال در منچسترسیتی هم برای من همیشه قابل تحسین
بوده اســت .او تصمیم درستی گرفته است و به تیمی آمده است که فوتبالی
زیبا بازی میکند .البته سیتی با روبرتو مانچینی و مانوئل پیگرینی نیز عملکرد
خوبی داشته است .بقیه تیم ها نیز که مربیان خود را حفظ کردند .همه شرایط
خوبی دارند .امسال بدون شک رقابت ها در لیگ برتر فشرده خواهد بود و تیم
ها باید تالش زیادی برای رسیدن به قهرمانی کنند.

تفنگــداران دریایی خدمت کرده بود که
از جمله شــامل ماموریتی شش ماهه در
عراق بود.
مقام ها می گویند که هنــوز از انگیزه
تیرانداز یا ارتباط احتمالی آن با کشــته
شدن آلتون استرلینگ خبر ندارند.
باراک اوباما پس از این حادثه خواســتار
همبستگی ملی شد و علیه استفاده از آن
برای شعله ور کردن نبردهای سیاسی در
جریان مبارزات انتخاباتی هشدار داد.
او بعد از ظهر یکشنبه در یک کنفرانس
خبری گفت« :ما اختالفات خود را داریم
و اینها تازگی نــدارد .برای همین خیلی
مهم اســت که همه به رفتار و گفتاری
متوسل شوند که باعث همبستگی بیشتر
در کشور شــود ».او افزود که «نیازی به
شعارهای آتش افروزانه نداریم».
آقای اوباما گفــت« :صرفنظر از انگیزه،
مرگ این سه مامور شجاع موید خطری
است که پولیس هر روز در سراسر کشور
با آن روبروســت و ما به عنوان یک ملت
باید با صدای بلند و روشــن بگوییم که
هیچ چیزی خشونت علیه حافظان قانون
را توجیه نمی کند(».بی بی سی)

کشوری با مجازات اعدام
نمیتواند عضو اتحادیه
اروپا شود

امکان ریشه کن شدن بیماری
ایدز تا سال ۲۰۳۰

نزدیک به  ۱۸هزار پژوهشگر ،فعال مدنی و سیاستمدار در
کنفرانس جهانی ایدز در دوربان آفریقای جنوبی گرد آمدهاند
تا درباره امکان ریشــهکن کردن ایدز در جهان تبادل نظر
کنند .کارشناسان به آماری امیدبخش اشاره میکنند.
نزدیــک به هفت میلیون نفر در آفریقــای جنوبی مبتال به
ویروس  HIVهســتند .در هیچکجای دنیا آمار مبتالیان به
این ویروس به این اندازه نیســت .برنامه سازمان ملل متحد
برای مقابله با ایدز  UNAIDSتخمین میزند که در آفریقای
جنوبی از هر پنج بزرگسال یک نفر به این ویروس مبتالست.
اکنون گفته میشود که در زمینه مبازره با ایدز پیشرفتهای
بسیاری حاصل شــده است.به گفته انتسیکی امپولو ،عضو
یکی از سازمانهای کمکرســانی آفریقای جنوبی ،تا سال
 ۲۰۰۰آمار ایدز در آنجا پنهان نگه داشته میشد و داروهای
مورد نیاز بیماران در اختیارشان قرار داده نمیشد.
جمهوری آفریقای جنوبی نه تنها مبارزه با ایدز را در برنامه
خود قرار داده ،بلکه به گفته سازمان ملل به یکی از پیشتازان
این برنامه تبدیل شده است .با این همه ساندیله امسیمانگو،
مددکار خیابانی ،میگوید خوشبینی زیاد نباید باعث شود که
بر واقعیتچشم ببندیم« :گاه سر و کارمان به مراکز درمانیای
میافتد که در آنها هیچ دارویی یافت نمیشــود .یا باید به
بیماران رسیدگی کنیم ،اما از دستکش و تجهیزات الزم خبری
نیست ».این مددکار میخواهد شرکتکنندگان در کنفرانس
دوربان را متوجه این واقعیت کند که با وجود تمجیدهایی که
از مبارزه با ایدز در آفریقای جنوبی میشود ،وضعیت در این
کشور در مجموع رضایتبخش نیست .او میگوید تصویری
که وزیر بهداشت این کشور از وضعیت افریقای جنوبی به دنیا
میدهد ،با واقعیت انطباق ندارد( .دویچه وله)

مقامات اتحادیه اروپا با پیشنهاد رجب طیب
اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه ،مبنی بر
قانونی کردن مجازات اعــدام مخالفاند.
آنها همنظر اعالم کردهاند کشوری که در
آن مجازات اعدام قانونی باشــد نمیتواند
به عضویت اتحادیه اروپا درآید .فدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا نگرانی خود را از اجرای مجدد مجازات
اعدام در ترکیه که مقامات عالی رتبه این
کشور خواستار آن شدهاند ،اعالم کرد .او از
دولت ترکیه خواست به قانون اساسی این
کشور احترام بگذارد و مبانی دمکراسی و
حقوق بشــر را در این کشور رعایت کند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز
دوشنبه در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی
با جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا ،در
بروکسل در ارتباط با اجرای مجدد مجازات

در ترکیه ۹هزار کارمند برکنار
و  ۱۰۳جنرال دستگیر شد

دســتگاه حاکم در ترکیه در واکنش بــه کودتای نافرجام،
ماشین پاکسازی و تصفیه را به کار انداخته است .ظرف دو روز
 ۸۷۷۷کارمند دولت از جمله  ۳۰فرماندار برکنار شدند۱۰۳ .
تیمســار و دریادار نیز تحت بازداشت قرار دارند .به گزارش
خبرگزاری آناتولی و به نقــل از وزارت داخله ترکیه ،پس از
نافرجام ماندن کودتای نظامی در این کشور  ۸۷۷۷ ،کارمند
دولت از کار برکنار شــدهاند .افزون بر این ،دستکم  ۶۰۰۰نفر
نیز دستگیر شدهاند که در میان آنها بیش از یک صدفرمانده
ارشد نظامی به چشم میخورد.آکین اوزتورک ،فرمانده سابق
نیروی هوایی ،ا ِردال اوزتورک ،فرمانده ارتش ســوم و آدم
حدودی ،فرمانده ارتش دوم ترکیه در میان بازداشت شدگان
هستند .خبرگزاری آناتولی نوشت این افراد به خاطر مشارکت
در کودتای نافرجام و وابســتگی به فتحاهلل گولن بازداشت
شدهاند .اتهام نظامیان ارشــد ،نقض قانون اساسی و تالش
برای ســرنگونی دولت با توسل به زور اعالم شده است .آنها
م به ارتباط شــبکهای با فتحاهلل گولن هستند؛
همچنین مته 
منتقد پرنفوذ اردوغان که در تبعیدی خودخواسته در آمریکا
به ســر میبرد .اردوغان از دولت آمریکا خواسته که گولن را
تحویل دهد .پشــتیبانان جنبش خدمت در ترکیه با اعالم
مرزبندی با کودتا و رد شــائبه دخالت در این اقدام نافرجام،
تاکید میکنند که فعالیتهای این گروه کامال مسالمتجویانه
و مدنی اســت .اردوغان پس از شکســت کودتا ،در جمع
سربازان و نیروهای پولیس وفادار به دولت ،از برخورد شدید با
کودتاچیان و «پاکسازی» ارتش خبر داد( ..دویچه وله)

خشم عمومی از تجاوز مجدد
پنج نفر به دختری در هند

انتشار گزارشهایی درباره تجاوز گروهی
دوباره به یک دختر  ۲۱ســاله از سوی ۵
نفر که سه سال پیش نیز به او تجاوز کرده
بودند ،خشم عمومی را در هند برانگیخته
است .گزارش شده اســت که این حادثه
هفته پیش در شــهر «روهتک» واقع در
ایالت «هاریانا» در شمال هند رخ داده است.
پولیس هنوز کسی را در رابطه با این حادثه
بازداشت نکرده است .این دختر گفته است
که متجاوزان او را به زور به موتری ســوار
کرده و تــاش کردند او را خفه کنند .پس
از این حادثه او که بشدت زخمی شده بود
در بوتهزارهای اطراف محل حادثه رها شده
و یک عابر او را پیدا کرده و به شــفاخانه
منتقل کرده اســت .این دختر پیشتر در
ســال  ۲۰۱۳در منطقه «بیوانی» در همین
ایالت مورد تجاوز قرار گرفته بود .خانواده
او میگویند که متهمــان به تجاوز با قرار

دومین پیروزی کرکتبازان افغانستان
در برابر ایرلند

تیم ملی کرکت کشــور در چهارمین بازی
یک روزۀ بین المللیاش در ورزشگاه بلفست
ایرلند این تیم را با تفاوت  ۷۹دوش شکست
داد.
این رقابت با بیتینگ افغانستان آغاز شد که
تیم کشــور در  ۵۰آور و با از دست دادن ۷
بازیکن  ۲۳۰دوش را برای ایرلند هدف تعیین
کرد.
ایرلند نتوانست هدف داده شده افغانستان
را برآورده سازد و در  ۴۱آور با از دست دادن
تمامی بازیکنانش فقــط  ۱۵۰دوش را انجام
داد و ســرانجام با تفاوت  ۷۹دوش در برابر
کرکت بازان افغانستان زانو زد.دراین دیدار

راشد آرمان ،ملی پوش برتر کشور دربخش
بیتینــگ  ۶۰دوش انجام داد و نقش کلیدی
در پیروزی افغانستان در برابر ایرلند داشت.
پس از راشــد ،دومین بازیکن که عملکرد
خوبی در بیتینگ برای افغانستان داشت نبی
عیسی خیل بود که توانست از  ۶۷توپ ۵۰
دوش بیگیرد.
با این حال ،افغانســتان یک گام دیگر برای
قهرمانی در برابر ایرلند نزدیکتر شــد و اگر
در آخرین دیدار این دو تیم به روز سهشنبه
افغانستان بتواند ایرلند را شکست دهد ،جام
قهرمانی رقابتهای یک روز بینالمللی را در
برابر ایرلند را به دست میآورد.

پیش از این ،نخســتین دیدار افغانســتان
و ایرلنــد به علــت ریزش شــدید باران
برگذارنشد ،اما در دومین دیدار کرکت بازان
افغانستان در یک بازی حساب شده با تفاوت
 ۳۹دوش ایرلند را شکست داد.
در بازی ســوم ،بازهم این دو تیم در برابر
هم به میدان رفتند ،اما این بار ایرلندیها با
تفاوت شش ویکت بر افغانستان غلبه کرد.
تیم ملی کرکت افغانســتان پــس از پایان
یافتن پنج دیدار یــک روزه بینالمللی در
برابر ایرلند رهسپار هالند میشوند و در یک
بازی چهار روزه جام انترکانتیننتال دربرابر
هالند به میدان میروند( .طلوع)

فهرست نامزدهای اولیه بهترین بازیکن فصل
اروپا اعالم شد

یوفا فهرســت بهترین بازیکنان فصل اروپا
را اعالم کرد.بــه نقل از یوفا ،اتحادیه فوتبال
اروپا (یوفا) مطابق هر ســال بعــد از پایان
رقابت های باشــگاهی در این قاره ،فهرست
نامزدهای اولیه بهترین بازیکنان فصل اروپا را
اعالم کرد .روزنامه نگاران  ۵۵کشور اتحادیه
اروپا ،فهرســتی از  ۵بازیکن برتر این فصل
فوتبال اروپا را اعالم کردند که بر مبنای آن،
فهرست اولیه بهترین بازیکن فصل اروپا اعالم
شد.در این فهرست هیچ بازیکنی از لیگ برتر
انگلیس حضــور ندارد و از  ۱۰بازیکن برتر۷ ،
بازیکن در لیگ اسپانیا حضور دارند.فهرست

اعدام در ترکیه گفــت« :بگذارید نظرم را
به طور دقیق بگویم :کشوری که بار دیگر
مجازات اعدام را قانونی کند ،نمیتواند به
عضویت اتحادیه اروپا درآید».
اشتفان زایبرت ،ســخنگوی آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان نیز ترکیــه را از قانونی
کردن مجازات اعدام بر حذر داشت .زایبرت
نگرانی خود را از سخنان مقامات بلندپایه
ترکیه مبنی بر قانونی کردن مجازات اعدام
در این کشور اعالم کرد.
زایبرت در برلین در این باره گفت« :آلمان و
اتحادیه اروپا به اصول کلی پایبند هستند.
ما قاطعانه با مجازات اعــدام مخالفیم».
سخنگوی صدراعظم آلمان تاکید کرد که
قانونی شدن مجازات اعدام در ترکیه برابر
است با پایان گفتوگوها برای عضویت این
کشور در اتحادیه اروپا( .دویچه وله)

اولیه بهترین بازیکن فصل اروپا در فصل -۱۶
 ۲۰۱۵به شرح زیر است:
گرت بیل (ولز  -رئال مادرید)
کریستیانو رونالدو (پرتگال  -رئال مادرید)
آنتوان گریزمان (فرانسه  -اتلتیکومادرید)
تونی کروس (آلمان  -رئال مادرید)
لیونل مسی (ارجنتین  -بارسلونا)
توماس مولر (آلمان  -بایرن مونیخ)
په په (پرتگال -رئالمادرید)
لوئیس سوارس (اروگوئه  -بارسلونا)
جان لوئیبجی بوفون (ایتالیا  -یوونتوس)
مانوئل نویر (آلمان -بایرن مونیخ)

برندگان دوره های قبل این جایزه به شــرح
زیر است:
 :۲۰۱۱لیونل مسی
 :۲۰۱۲آندرس اینیستا
 :۲۰۱۳فرانک ریبری
 :۲۰۱۴کریستیانو رونالدو
 :۲۰۱۵لیونل مسی
فهرست نهایی بهترین بازیکن فصل اروپا ۵
آگســت اعالم خواهد شد و بهترین بازیکن
فصل اروپا نیز همزمان با قرعه کشی مرحله
گروهی لیگ قهرمانان اروپا روز  ۲۵آگست
اعالم میشود.

وثیقه آزاد بودند و آنها را تهدید می کردند،
به همین دلیل مجبور شدند محل زندگی
خود را ترک و به شهر «روهتک» مهاجرت
کنند .این دختر که از طبقه بســیار پایین
کاستی هندو موسوم به «دالیت» است به
یک شــبکه تلویزیونی محلی گفته است:
«از کالج بیرون می آمدم که آنها را دیدم.
همان پنج مرد بودند .خیلی ترسیده بودم.
بزور من را به داخــل موتری بردند .تالش
کردند خفــهام کنند .آنها گفتند که پدر و
برادرم را نیز میکشند ».این دختر تأکید
کرده اســت که «همان پنج مرد بودند» و
افزوده است« :نفهمیدم مرا به کجا بردند».
خانواده این دختر میگویند که متهمان آنها
را برای صرف نظر کردن از شکایت حقوقی
تحت فشار قرار داده بودند و حاال به تالفی
پیگیری پرونده قبلی ،دوباره به دخترشان
حمله کرده اند( .بی بی سی)

تیم ملی فوتبال روسیه منحل شد

ویتالی موتکو به درخواســت هواداران فوتبال در روسیه عمل و تیم ملی
فوتبال این کشور را منحل کرد.
به نقــل از  ،pravdareportبعد از عملکرد ضعیــف تیم ملی فوتبال
روسیه در یورو  ،2016درخواست های زیادی از هواداران فوتبال این کشور
و نارضایتی آنها از تیم ملی این کشور به دست سران ورزش روسیه رسید.
در نهایت ویتالی موتکو ،وزیر ورزش روســیه در پیامی از انحالل تیم ملی
فوتبال این کشور سخن گفت .او در این پیام گفته است« :هیچ تیمی ملی
در روسیه وجود ندارد .تیم ملی منحل شده است».
بیش از  900هزار نفر از مردم روسیه خواستار این تصمیم بودند .قرار است
نماینده آنها به زودی با وزیر ورزش روسیه دیدار کند.
انحالل تیم ملی روسیه به این معنی است که دیگر هیچ اردوی تدارکاتی
برای این تیم نخواهد بود .با توجه به اینکه روسیه در انتخابی جام جهانی
 2018به دلیلی میزبانی حضور ندارد ،این تیم تا دو ســال آینده عمال در
هیچ رقابت مهمی حضور نخواهد داشــت .بدین ترتیب روسیه تنها تیم
جهان است که چنین شــرایطی را دارد .به همین خاطر هواداران فوتبال
در این کشور خواستند تا تحول اساسی در تیم ملی روسیه ایجاد شود.
البته این تصمیم با واکنش مســئوالن و مربیان تیم های باشگاهی و پایه
در روسیه مواجه شده است .آنها معتقد هستند مردم روسیه غرضورزی
دارند و نمیتوانند تیم ملی کشورشان را ببینند.

واکنش پائولو دیباال نسبت به
جدایی از یوونتوس

ستاره ارجنتینی بیانکونری که مورد توجه چند باشگاه سرشناس اروپایی
قرار گرفته است به شایعه جدایی خود از این تیم واکنش نشان داد.
به نقل از مدیاســت ،یوونتوس در فصلی که گذشت توانست قهرمانی در
سری  Aو جام حذفی ایتالیا را به دست آورد.
یکــی از بهترین بازیکنان یووه در فصل گذشــته ،پائولو دیباال بود .این
بازیکن جوان ارجنتینی که از او به عنوان لیونل مسی جدید یاد می شود،
با وجود این که نخســتین فصل حضورش در این تیم را پشت سر گذاشت
اما بســیار خوب ظاهر شد .او از هدف بزرگ یووه در فصل جدید سخن به
میان آورد و گفت :می خواهیم قهرمانی در همه جام های ممکن را به دست
آوریم .یوونتوس به یک جام نیاز دارد و آن قهرمانی در اروپاســت .هدف
اصلی ما در فصل بعد فتح کردن چنین جامی است و برای رسیدن به این
رویا ،نهایت تالش خود را به کار می گیریم.
شایعه های زیادی درباره جدایی دیباال از یوونتوس و عالقه منچستریونایتد
و بارسلونا به جذب این ستاره جوان به گوش می رسد .دیباال در این زمینه
هم اظهار کرد :افتخار می کنم پیراهن یوونتوس را بر تن دارم و باید تاکید
کنم دوســت دارم در این تیم بمانم .یوونتوس بازیکنان بزرگی در اختیار
دارد .بعضی از این بازیکنان ،فینال لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کردند و
این ثابت می کند بازهم می توانیم فینالیست شویم.

لوکاس دینیه :به خاطر بارسلونا
چند پیشنهاد خوب را رد کردم

ســتاره جدید بارسلونا تاکید کرد برای پیوستن به این تیم چند پیشنهاد
خوب را از تیم های لیگ جزیره رد کرده است.
به نقل از  ،EFEلوکاس دینیه تیم ملی فوتبال فرانســه را در یورو 2016
همراهی کرد .او بازیکن پاری ســن ژرمن بــود که فصل قبل را به صورت
قرضی در رم بازی کرد و عملکرد خوبی هم از خود نشان داد.
دینیه چند روز پیش به صورت رســمی با بارسلونا به توافق رسید و فصل
بعد را با پیراهن آبی اناری ها به میدان خواهد رفت .او درباره دالیل حضور
خود در تیم لوییس انریکه سخن به میان آورد و گفت :چند پیشنهاد خوب
از تیم های لیگ برتر انگلیس داشتم اما بارسلونا را انتخاب کردم چراکه از
نظر من ،بهترین تیم است.
لحظه ای در انتخاب بارســلونا درنگ نکردم .این تیم را بســیار دوست
داشتم و اکنون غرق در شادی هستم که قرار است با پیراهن تیم محبوبم
به میدان بروم .هر بازیکنی آرزو دارد پیراهن تیم بزرگی چون بارســلونا
را بر تن کند .دوســت دارم از فوتبال بازی کردن لذت ببرم و میدانم که
بارسلونا چنین شرایطی را برایم فراهم می کند.

