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دونالد ترامپ نامزدی حزب جمهوری خواه را به دست آورد

می کنم ».پسرش هم آن را «یکی از غیرواقعی ترین
لحظات زندگــی» توصیف کرد و نامــزدی پدرش را
«تاریخی» خواند.
او گفت« :این یک جنبش واقعی اســت ،او یک آدم
واقعی اســت که از عهده کار برآمده و می خواهد آن
را در خدمت کشور قرار دهد».
این رای گیری در دومین روز گردهمایی ملی جمهوری
خواهان انجام می شود.
آخرین تالش نماینــدگان (معتمدین ایالتی) مخالف
ترامپ برای رای دادن به کسی غیر از او روز دوشنبه
ناکام ماند .دونالد ترامپ ششــمین نامزد ملی حزب
جمهــوری خــواه در انتخابات سراســری از ایالت
نیویورک است .کالیفرنیا و اوهایو هر کدام پنج نامزد
در انتخابات سراســری داشته اند .این حزب در سال
 ۱۸۵۴تشکیل شد( .بی بی سی)

دونالد ترامپ میلیاردر اهل نیویورک روز سه شنبه در
جریان گردهمایی ملی حزب جمهوری خواه در شهر
کلیولند ایالت اوهایو نامزدی حزب را به دست آورده
است.
شــمارش آرا نمایندگان حزبی برای ســاعاتی ادامه
داشت تا اینکه رای نمایندگان ایالت نیویورک او را به
حد نصاب الزم رساند.
نامــزدی او در روز پنجشــنبه زمانــی که طی یک
سخنرانی آن را بپذیرد رسمیت خواهد یافت.
آقای ترامپ در توییتر نوشت« :نامزدی حزب جمهوری
خواه در انتخابات ریاســت جمهوری ایاالت متحده
افتخار خیلی بزرگی است .من سخت کار خواهم کرد و
هرگز شما را مایوس نخواهم کرد .اول آمریکا!»
ایوانکا ترامپ دختر او پــس از این رای گیری گفت:
«باورنکردنی است ،سورئال اســت ،به پدرم افتخار

گروههای جداییطلب
سیاهان آمریکا فعال میشوند

مرد مســلحی که در داالس پنج مامور
پولیس را کشت و هفت نفر دیگر را زخمی
کــرد از حامیان گروههای شــبهنظامی
جداییطلب سیاهپوســتان بــود .اقدام
او باعث شــد جنبشــی کــه در نتیجه
تیراندازیهای پولیس به سیاهپوســتان
طی سالهای اخیر در آمریکا شدت گرفته
بود ،بیش از پیش علنی شود.
فرد مســلح ،میکا خاویر جانســون بود
که  ۲۵ســال سن داشــت و با گروههای
جداییطلب سیاهپوست از جمله «حزب
نوین پلنگ سیاه»« ،امت اسالم» و «حزب
آزادیبخش سواران سیاه» ارتباط داشته
است.
پیش از اینکه میکا جانسون توسط بمبی
که با استفاده از یک ربات پولیس منفجر
شد کشــته شــود ،به مذاکره کنندگان
گفته بود که قصد کشتن ماموران پولیس
سفیدپوست را دارد.
او همچنیــن به پولیس گفتــه بود که به

تنهایی دســت به این اقدام زده و به هیچ
گروهی وابسته نبوده است.
هر چند حضور جانســون در شبکههای
مجــازی از ارتبــاط او بــا گروههــای
جداییطلبی سیاهپوستان خبر میدهد.
عکس فیسبوک جانســون او را در حالی
که مشتش را به نشــانه سالم نظامی به
سبک حزب پلنگ ســیاه باال برده است
نشــان میداد .سازمان سیاسی رادیکالی
که در واکنش به تحوالت حقوق مدنی دهه
شصت در آمریکا قدرت یافت .با این وجود
وابســتگی او به گروههایی از این دست
هنوز به صورت قطعی مشخص نیست.
او همچنین در شبکههای مجازی منسوب
به حزب پلنگ سیاه عضویت داشت.
هرچند طبــق گزارشها ،بســیاری از
ســازمانهایی از این دســت که به نظر
میرسد الهامبخش جانســون بودهاند،
جانســون را در «لیست سیاه» خود قرار
داده بودند( .بی بی سی)

پیشنهاد  85میلیون پوندی
یونایتد برای پوگبا رد شد

اســکای ایتالیا از رد نخستین پیشنهاد منچستریونایتد برای پل پوگبا خبر
داد.
به نقل از ساکرنت ،منچســتریونایتد تالش زیادی کرده است تا بتواند پل
پوگبا را در این فصل به خدمت بگیرد .این بازیکن که قبال برای یونایتد بازی
کرده است ،با پیشــنهاد چشمگیر این باشگاه برای بازگشت دوباره به لیگ
برتر روبرو شده است و حتی گفته شده بود مینو رایوال ،مدیربرنامه های این
بازیکن نیز موافقت خود را برای این انتقال اعالم کرده است.
بنابه نوشته اسکای ایتالیا یونایتد برای جذب پل پوگبا پیشنهاد  85میلیون
پوندی ارائه داد که یوونتوس این پیشــنهاد را رد کرده است .یوونتوسیها
عنوان کردند یک رقم رکوردشــکن برای جذب این بازیکن فرانسوی الزم
اســت و یونایتد در صورتی که  100میلیون پوند پرداخت کند ،شــانس به
خدمت گرفتن این بازیکن را دارد.
این اولین پیشــنهاد منچستریونایتد برای جذب این بازیکن فرانسوی بوده
است .باید منتظر باشــیم پیشنهادات بعدی یونایتد برای جذب این بازیکن
چقدر خواهد بود.

میکاله :در ریو روی نیمار
حساب کردیم

سرمربی تیم امید برازیل تاکید کرد آنها در المپیک ریودوژانیرو برای کسب
عنوان قهرمانی روی نیمار حساب ویژهای باز کردند.
به نقل از گلوبو ،برازیل یکی از تیم هایی است که شانس زیادی برای قهرمانی
فوتبال المپیک ریو دارد .در این بین ،حضور نیمار در این تیم توجه ها را به
خود جلب کرده و شانس سلسائو را برای قهرمانی باال برده است.
روجریو میکاله در این خصوص عنوان کرد :حضور نیمار در المپیک ،روحیه
اعضای تیم را باال برده اســت .او انگیزه باالیی برای درخشش در این رقابت
ها دارد .او به خوبی در تمرینات تیم نشان داده چه بازیکن با اهمیتی است
و به خوبی اهمیت قهرمانی در المپیک را می داند .هر کاری الزم باشد برای
امنیت و احســاس آرامش او در تیم انجام می دهیم تا او تنها روی فوتبالش
تمرکز کند .میکاله در ادامه گفت :به نظر من اشکالی ندارد به نیمار وابسته
باشیم .البته اهمیت تیم از شخص خیلی بیشتر است ولی تواناییهای فردی
نیز از اهمیت باالیی برخوردار است .تیم ملی فوتبال المپیک برازیل در ریو
با تیم های دانمارک ،آفریقای جنوبی و عراق هم گروه است.

 ۲۵۰۰مهاجر
در مدیترانه نجات
داده شدند

در برابر سواحل ایتالیا در جریان یک روز حدود ۲۵۰۰
آواره از بحیره مدیترانه نجات داده شدند و  ۱۳نفر به
ظن قاچاق انسان دستگیر شدند .این در حالی است
که انتظار موج بزرگ تــر مهاجران از ترکیه به یونان
نیز می رود.
گارد ساحلی ایتالیا عصر روز چهارشنبه اعالم کرد که
طی  ۲۶ماموریت به تعــداد  ۲۵۰۰مهاجر از آب های
مدیترانه نجات داده شــده اند .بر اساس گزارش ها،
کشــتی های ایتالیایی و نیروی دریایی ایرلند نیز از
جمله  ۱۲۰۰مهاجر را که به صورت انفرادی در قایق ها
در حال عبور از بحیره میترانه بودند ،نجات داده اند.
ماموریت اتحادیه اروپا در مبارزه با قاچاقچیان انسان
« »EUNAVFORو سازمان های غیر دولتی از این
ماموریت حمایت کرده اند.
به طور کلی ،تعداد مهاجرانی که از طریق ســواحل
لیبیا به ایتالیا می آیند ،با توجه به شرایط آب و هوایی
خوب به طور شدید افزایش یافته است.
بر اســاس معلومات آژانس هماهنگــی حفاظت از
مرزهای اتحادیه اروپا (فرانتکــس) رقم آوارگان در
ماه جون به مقایســه یک ماه قبل  ۲۴درصد افزایش
یافته و به  ۲۲۵۰۰تن رســیده است .گفته شده است
که اکثریت این مهاجران از کشورهای نایجریا ،اریتریا
و سودان اند.
پولیس ایتالیا  ۱۳نفر را به ظن قاچاق انسان دستگیر
کرده است .روز چهار شنبه پولیس ایتالیا گزارش داده
است که این افراد احتماال مهاجران را با موتر از ایتالیا
به شمال اروپا قاچاق می کردند .این افراد مظنون به
قاچاق انسان طی عملیاتی در شهرهای مایلند ،برشا،
ونیز و مونزا دستگیر گردیده اند .گفته شده است که
احتماال در ظرف یک ماه این قاچاقبران در حدود ۲۰
ســفر برای حدود  ۱۰۰مهاجر را سازماندهی کرده و از
این طریق  ۷۰هزار یورو بدست آورده اند( .دویچه وله)

چند ناو جنگی ترکیه بعد از
کودتا ناپدید شدهاند

بنابر گزارشها ،با گذشــت چند روز از
شکست کودتا در ترکیه ،هنوز از موقعیت
 ۱۴کشــتی جنگی این کشــور خبری
در دست نیســت .این بیخبری شامل
وضعیت فیصل کوســله ،فرمانده نیروی
دریایی این کشــور هم میشود که گفته
میشود از زمان کودتا تماسی با رهبران
ترکیه نگرفته اســت .به گزارش روزنامه
بریتانیایــی تایمز ،عالوه بر مشــخص
نبودن موقعیت این کشتیهای جنگی ،از
وضعیت دریادار فیصل کوسله ،فرمانده
نیروی دریایی ترکیه از روز جمعه خبری
در دســت نیســت و او همزمان با آغاز
تالش گروهی از نظامیــان ارتش ترکیه
بــرای به کنترل گرفتن قــدرت در این
کشور‹ ،خارج از دسترس› بوده است.
همین موضوع بــه گمانهزنیها در مورد
ارتباط میــان فرماندهان نیروی دریایی
با کودتــای نافرجام روز جمعه دامن زده
است .همچنین مشــخص نیست که در
صورت صحت این گزارشها ،آیا فرمانده
نیروی دریایی از ‹رهبران کودتا› بوده و
یا این که توســط کودتاچیان به گروگان

گرفته شده است.
با وجود این ،شــبکه تلویزیونی راشا
تودی ،گزارش کرده نعمان کورتولموش،
معاون نخست وزیر ترکیه اخبار مربوط
به ‹ناپدید شــدن› این کشــتیها را
تکذیب کرده اســت هر چند در مورد
موقعیت فعلی آنهــا هم جزییاتی ارایه
نکرده است.
به گزارش این شــبکه خبری روسی،
عالوه بر این ناوچههای ،دو هلیکوپتر
و  ۲۵کماندو ارتشــی هم از زمان وقوع
کودتای نافرجام ،ناپدید شدهاند.
همزمان این گزارشها از احتمال پهلو
گرفتن این کشــتی هــای جنگی در
سواحل یونان خبر دادهاند.
بنابر گزارشها ،این کشتیها در هنگام
آغاز کودتا در دریای اژه یا دریای سیاه
بودهاند و از آن زمان به سواحل ترکیه
‹بازنگشتهاند›.
پیــش از این هــم ،ســاعاتی پس از
شکست کودتا ،گزارش شد هشت نفر از
درجهداران ارتش ترکیه با هلیکوپتر به
یونان پناه بردهاند( .بی بی سی)

ریاست تربیت بدنی و ورزش از فساد اداری
در نهادهای ورزشی ابراز نگرانی کرد

ریاست تربیت بدنی و ورزش با ابراز نگرانی
از موجودیــت فســاد اداری در نهادهای
ورزشی ،خواستار تصویب قانون تربیت بدنی
و ورزش برای جلوگیری از فساد شد.
همایون خیری ،رئیس عمومی تربیت بدنی
و ورزش این درخواست را امروز در نشست
نظر خواهی برای مسوده قانون تربیت بدنی و
ورزش که در کابل برگزار شده بود بیان کرد.
به گفته وی ،نداشتن قانون در بخش ورزش
سبب شده است که فساد های گسترده در
نهادهای ورزشی صورت بگیرد.
خیری با بیان این که فســاد اداری ،پایمال
شدن حقوق ورزشکاران ،نبود ظرفیت کاری
اداری ،خویشــخوری ،بیعدالتی ،استفاده از
ورزش در امور سیاســی و برخورد سمتی،
قومی و زبانی در کشور وجود دارد افزود که
این مسائل به دلیل نبود قانون ورزش ادامه
یافته است.
رئیس تربیت بدنی و ورزش خاطر نشان کرد
که با وجود سرازیر شدن میلیون ها دالر به

حساب ورزش افغانســتان ،نه تنها کارهای
بنیادی در این عرصه صورت نگرفته اســت
بلکه ســاختمان های غیر معیاری برای امور
ورزشی ساخته شــده و ادارات موازی نیز
ایجاد شده است.
وی افزود که برای برون رفت از این وضعیت،
روی مسوده قانون تربیت بدنی و ورزش که
کار شده است.
بر پایــه معلومات همایــون خیری ،تمامی
مســایل مرتبط بــه ورزش از جمله قانونی
ساختن فدراســیون ها و لغو فدراسیون ها
موازی ،قانونی ساختن سفر های ورزشکاران،
ارتقــاء ظرفیت کارمندان و ورزشــکاران،
مصونیت ورزشــکاران ،بیمه و تقاعد برای
پیشکســوتان ورزش ،الکترونیک ساختن
روند پرداخت معاش ،و عصریه ورزشکاران
در این مسوده گنجانده شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن این
مســوده و تصویب آن از سوی شورای ملی،
وضعیت ورزش در کشور بهبود یابد.

روح اهلل نیکپــا ،مدال آور المپیک کشــور
که در این نشســت شرکت کرده بود با ابراز
خرسندی از آماده شدن مسوده این قانون
گفت »:ایــن یک گام خوب در عرصه ورزش
افغانستان اســت ،اما در صورتی که عملی
شود و تنها در شعار نباشد».
نیکپا گفت که ورزشکاران با کمبود امکانات
و نبــود حمایت نهادهای ورزشــی مواجه
هســتند و انتظار می رود با عملی شدن این
قانون ،این مشکالت بر طرف شود.
در این نشســت پیام رئیس جمهور توسط
فریدون الهام ،معاون اداره امور خواند شد.
محمد اشرف غنی در این پیام گفته بود که
ورزش نقطه همبستگی بین افغانها است اما
نبود قانون ،مقرره هــا و رهنمود ها ،ورزش
افغانســتان را با گذشت زمان با چالش های
مختلــف روبرو کرده اســت.رئیس جمهور
تصریح کرده است که کاستی ها در نهادهای
ورزشــی با تصویب قانــون تربیت بدنی و
ورزش بر طرف خواهد شد( .پژواک)

واکنش کونته به جدایی کاستا
از چلسی

سرمربی ایتالیایی چلســی به احتمال جدایی کاستا و بازگشت به اتلتیکو
مادرید واکنش نشان داد.
به نقل از اســکای اســپورت ،با وجود آنکه دیگو کاستا فصل بسیار بدی را
با چلسی پشتسر گذاشــت و خبرهای زیادی درباره بازگشت او به فوتبال
اســپانیا و اتلتیکومادرید به گوش رسید اما آنتونیو کونته ،سرمربی جدید
آبیپوشان لندنی تاکید کرد قصد فروش کاستا را ندارد و این بازیکن باید در
چلسی باقی بماند .کونته که نخستین فصل حضورش در چلسی را پشتسر
میگذارد ،درباره شایعه بازگشت کاســتا به اتلتیکو مادرید گفت :کاستا از
نظر من مهاجم بسیار خوبی است .او از بهترین مهاجمان فوتبال اروپا است.
به همین خاطر باید تاکید کنم چلســی به این بازیکن نیاز دارد و دلیلی نیز
برای فروش او وجود ندارد .سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایتالیا در مورد
حضورش روی نیمکت آبیهای لندن نیز گفت :میخواهم چلسی را به یکی
از بهترین تیم های فوتبــال اروپا تبدیل کنم .به همین خاطر باید بگویم به
بازیکنی مانند کاســتا نیاز دارم .او در چلسی خوشحال است و به هیچ وجه
درخواست جدایی نکرده اســت .همه آنچه که می دانم این است .به کاستا
نیاز دارم و او هم بازیکن چلسی است و باید به قرارداد خود پایبند باشد.
کاســتا در فصل نخست خود در چلســی بازیهای درخشانی را به نمایش
گذاشت و باعث شد این تیم به همراه ژوزه مورینیو ،سرمربی وقت چلسی در
لیگ انگلیس قهرمان شود .کاستا اما در فصل قبل حاشیههای زیادی داشت
و چند بازی هم به خاطر اعتراض و درگیری با بازیکنان و داور محروم بود.

مسی هست ،رونالدو نیست!

سه بازیکن برتر تاریخ از نگاه مورینیو

در فهرســت سه نفره مورینیو برای انتخاب
بهترین های تاریخ فوتبال جهان نام مســی
هست  ،اما رونالدو نه .این مربی پرتگالی به
شــایعه جدایی خوان ماتا هم واکنش نشان
داد.
به نقل از یورو اســپورت ،بــا وجود این که
مورینیو در رئــال مادرید مربیگری کرد و با
وجود این که او یک پرتگالی اســت ،اما در
انتخاب سه بازیکن برتر تاریخ فوتبال جهان
به نام رونالدو اشارهای نکرده است.
ســرمربی شیاطین ســرخ در پاسخ به این
ســوال که ســه بازیکن برتر تاریخ فوتبال
جهان چه کسانی هستند ،پاسخ داد :از نظر

من پله ،مارادونا و لیونل مســی سه بازیکن
برتر تاریخ فوتبال هستند.
خوان ماتا در سه فصل حضورش در منچستر
یونایتد  104بار پیراهن این تیم را بر تن کرده
و توانســته  26گل به ثمر رساند و  20پاس
گل هم بدهد.
ماتا در فصلی که گذشت از بهترین بازیکنان
منچســتریونایتد بود و هــواداران این تیم
انگلیســی عالقه زیادی دارند تا این بازیکن
اسپانیایی در تیم محبوب آنها بماند .با این
حال خبرهــای زیادی دربــاره جدایی این
بازیکن به گوش می رســد ،چرا که مورینیو
با وجود محبوبیت بســیار زیادی که ماتا در

چلســی داشــت او را جواب کرد.سرمربی
پرتگالی شیاطین سرخ درباره ماتا اظهار کرد:
به او قول دادهام که در هر سه بازی یک بار در
ترکیب اصلی قرار میگیرد و او میتواند با این
شرایط در یونایتد باقی بماند .ژوزه مورینیو
عصبانیت و ناراحتی خود را از زمان برگزاری
دیدار برابر چلسی در لیگ جزیره نشان داد
و گفت :تنها  72ساعت بعد از حضور در لیگ
اروپا باید در استمفوردبریج به مصاف چلسی
برویم و این اصال زمان مناســبی نیست .من
اعتراض خود را به رسما به باشگاه منچستر
یونایتد اعالم کرده ام و آنها باید در این زمینه
تصمیم گیرند.

ماه میالدی گذشته
گرم ترین جون جهان
تاکنون بوده است

داده های هواشناسی نشــان می دهد که ماه جون گذشته
«گرم ترین جون جهان تاکنون» بوده است.
بنا به اعالم دانشمندان در اداره ملی اقیانوس ها و اتمسفر
ایاالت متحده ،همچنین ماه جون گذشته ،چهاردهمین ماه
پیاپی شکسته شــدن رکورد گرما در جهان از سال ۱۸۸۰
میالدی تاکنون بوده اســت .همین مرکز اعالم کرده که در
مجموع ،درجه حرارت هوا در این ماه یک درجه گرم تر از
میانگین دمای هوای جهان در ماه جون در قرن بیستم بوده
است .بیشتر دانشمندان ،چنین افزایشی در دمای زمین را
ناشی از میزان باالی تولید گازهای گلخانه ای می دانند.
کارشناسان محیط زیست هشــدار می دهند که افزایش
دمای زمین ممکن اســت به ذوب شــدن یخ های قطبی،
باالآمدن ســطح آب های آزاد و زیر آب رفتن برخی جزایر
و مناطق ســاحلی بینجامد .کارشناسان همچنین هشدار
می دهند که این افزایش ،گســترش خشکسالی در مناطق
مختلف دنیا را به دنبال خواهد داشت( .بی بی سی)

وضعیتاضطراری
در فرانسه شش ماه دیگر
تمدید شد

پس از حمله مرگبار نیس وضعیت اضطراری در فرانســه
تمدید شد .تمدید شــش ماهه این وضعیت حاصل توافق
اوالند با اپوزیســیون اســت که او را به کوتاهی در نبرد با
تروریسم متهم میکند .فرانســه در عراق نیز وارد نبرد با
«دولت اسالمی» میشود.
وضعیت اضطراری در فرانســه برای شش ماه دیگر تمدید
شــد .به این ترتیب نهادهای امنیتی و دولتی فرانســه تا
جنوری سال  ۲۰۱۷میالدی همچنان از حقوق ویژهای برای
مقابله با فعالیتهای تروریستی برخوردار خواهند بود.
دولت سوسیالیست فرانسوا اوالند ابتدا پیشنهاد کرده بود
که وضعیت اضطراری برای سه ماه دیگر تمدید شود.
اما اوالند در نهایت با خواســت اپوزیســیون محافظهکار
برای تمدید شــش ماهه این وضعیت موافقت کرد و به این
ترتیب وضعیت اضطراری در فرانســه تا  ۲۹جنوری سال
 ۲۰۱۷میالدی تمدید شد .پس از حمله مرگبار شهر نیس در
جنوب فرانسه که  ۸۴کشته برجای گذاشت فضای سیاسی
در این کشــور بار دیگر پرتنش شده است .سیاستمداران
محافظهکار دولت اوالند را متهم میکنند که اقدامات کافی
برای مقابله با تروریســم انجام نداده است .مانوئل والس،
نخستوزیر فرانس ه هنگام سخنرانی در مجلس این کشور
پیش از رأیگیری در مــورد تمدید وضعیت اضطراری ،بار
دیگر در مورد حمالت تروریستی هشدار داد( .دویچه وله)

حذف روسیه از لیست
نامزدهای میزبانی بازیهای
اروپایی 2019

کمیته المپیک اروپا ( )EOCاعالم کرد کــه درباره میزبانهای احتمالی
بازیهای اروپایــی  2019به غیر از روســیه بحث خواهد کــرد .بعد از
رســواییهای مربوط به دوپینگ روسیه EOC ،قصد دارد که میزبانی به
روسیه نرسد.
بــه نقل از ســایت  Inside the games ، EOCدیروز اعالم کرد که
بعد از رسوایی های روسیه این کمیت ه هیچ میزبانی به روسیه نخواهد داد.
روز گذشــته گزارشهایی مربوط به دوپینگ روسیه در المپیک سوچی
 2014و مسابقات دیگر منتشر شــد که تایید میکرد این کشور دوپینگ
سیستماتیک و گستردهای را انجام داده است.
این گزارشها حاکی از آن بود که دولت و وزارت ورزش روسیه در دوپینگ
سیستماتیک این کشور نقش داشتهاند.
پاتریــک هیکی  ،رییس  EOCکه پیش از این قصد داشــت که میزبانی
بازیهای اروپایی  2019را به روســیه بدهد با انتشار این خبرها از میزبانی
روسیه صرف نظر کرده است .قرار اســت که  IOCتا پایان هفته درباره
محرومیت روســیه از المپیک تصمیم گیری کنــد EOC .در بیانیهای
اعالم کرده است EOC :از بیانیه  IOCآگاه است .بنابراین فعال روسیه از
گزینههای میزبانی مسابقات اروپایی  2019خارج میشود EOC .شهرهای
دیگر که توانایی میزبانی دارند را بررسی خواهد کرد.

فرناندو سانتوس با پرتگال
 2ساله تمدید کرد

فدراسیون فوتبال پرتگال قرارداد ســرمربی تیمشان را تا دو سال دیگر
تمدید کرد تا ایــن مربی در راه صعود به جام جهانــی نیز روی نیمکت
قهرمان یورو  2016بنشیند.
به نقل از روزنامه رکورد ،پرتگال توانســت با مربیگری فرناندو سانتوس
برگ جدیدی در تاریخ فوتبالیاش ورق بزند و برای اولین بار یک تورنمنت
مهم را فتح کند.
سانتوس که در جام جهانی  2014برازیل ،هدایت یونان را بر عهده داشت
و بعد از این رقابتها به جای پائولو بنتو روی نیمکت پرتگال نشســت ،دو
سال دیگر نیز قراردادش را با فدراســیون این کشور تمدید کرده است.
البته پرتگالیهــا در یورو  2016نمایش مقتدرانه ای را ارائه نکردند و تنها
توانســتند ولز را در پایان  90دقیقه شکست دهند و در بقیه دیدارها در
ی توانست به برتری برسد.
وقت اضافه و ضربات پنالت 
فدراســیون فوتبال پرتگال نیز در بیانیهای اعالم کرد :قرارداد جدید بین
این فدراسیون و فرناندو سانتوس تا پایان یورو  2020ادامه خواهد داشت.

لوگوئن نیامده از تیم ملی
نیجریه کنار رفت

ســران فوتبال نیجریه یک روز بعد از انتصاب پل لوگوئن او را از ســمت
مربیگری این تیم کنار گذاشتند.
به نقل از فورفورتو  ،در حالی که پل لوگوئن روز سه شنبه برای حضور روی
نیمکت مربیگری نیجریه به توافق رسیده بود ،سران فوتبال نیجریه او را
بالفاصله از سمت خود برکنار و عنوان کردند فدراسیون فوتبال این کشور
هنوز ســرمربی روی نیمکت خود ندارد و به دنبال به خدمت گرفتن مربی
جدیدی است.فدراسیون فوتبال نیجریه با انتشار بیانیهای نوشت :تمامی
انتصاباتی که در فوتبال این کشــور صورت گرفته است ،رد شده و هیچ
توافقی با مربی خاصی از جمله لوگوئن صورت نگرفته است.
فوتبال نیجریه دوران سخت و پرفشاری را تجربه می کند و هنوز تکلیف
مربی این تیم مشخص نشده است .این کشور چندی پیش به دلیل دخالت
دولــت در امور فوتبالی ،از فیفا اخطار گرفــت و حتی بعد از جام جهانی
برازیل نیز تعلیق شد .بدین ترتیب شرایط برای نیجریه اکنون برای صعود
به جام جهانی روسیه سختتر از گذشته شده است.

