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سازمان ملل از شیوع وبا در
یمن خبر داد

سازمان ملل از شیوع بیماری وبا در یمن خبر داده است.
براســاس گزارش ها چند مورد از این بیمــاری در صنعا،
پایتخت تایید شده و مواردی هم در شهر تعز مشاهده شده
است.
تداوم جنگ داخلی هجده ماهــه در یمن به میزان زیادی
وضعیت بهداشتی را در این کشــور تحت تاثیر قرار داده
است.
سازمان بهداشت جهانی گفته است که کمبود آب آشامیدنی
وضعیت بهداشتی را بدتر کرده است.
به گفته ســازمان ملل از زمان شدت گرفتن جنگ در یمن
بیش از ده هزار نفر جان خود را ازدست دادهاند.
در تحولی دیگر در یمن یکی از فرماندهان ارشد نیروهای
وفادار به عبدربه منصور هادی ،رئیس جمهور در تبعید یمن
در جنگ با شورشیان شیعه حوثی کشته شده است.
جنرال عبدالرب الشــدادی فرماندهی نیروهای وفاداربه
دولت را در منطقه مارب در شــرق صنعا ،پایتخت برعهده
داشت.
گفته شــده که جنرال شــدادی بلند مرتبه ترین فرمانده
ارتش یمن بود که از زمان وقوع جنگ داخلی در این کشور
در بیش از هجده ماه گذشته کشته می شود.
حوثی ها گفته اند که مقر این فرمانده ارتش را شناســایی
کرده و سپس با راکت هدف قرار داده اند( .بی بی سی)

 130مهاجر در ساحل جنوب
غربی پلوپونز یونان نجات
داده شدند

حدود  130مهاجردریک قایق روز شــنبه در ساحل جنوب
غربی شبه جزیره پلوپونز در نزدیکی میسونی شهر بندری
یونان نجات داده شدند .این در حالی است که وضعیت بود
و باش مهاجرین در کمپ های یونانی بسیار وخیم است.
چنانچه محافظین ساحل یونان روز شنبه گزارش داده اند،
مهاجرین توسط تلفون وضعیت خطرناک شان را خبر داده
اند .تعداد زیادی از آنها خود را به آب انداخته تا شنا کنان
خود را به خشکه برسانند.
شمار این مهاجرین در یک قایق که حدود  130تن تخمین
شده است ،برای محافظین ســاحل یونان «غیر معمولی»
بوده اســت که آنها در بحیره یونان رسیده اند .برعکس
پناهجویانی که از ترکیه ،به جزایر شرقی یونان می رسند،
بیشتر مهاجرین تازه وارد در ســاحل جنوب غربی شبه
جزیره پلوپونز ،از افریقای شــمالی آمده اند و می خواهند
از آنجا مستقیم ًا به ایتالیا انتقال یابند .وضعیت پناهجویان
در جزایر یونانی به ویژه در لسبوس از زمان اجرایی شدن
توافقنامــه میان ترکیه و اتحادیه اروپــا در ماه اپریل به
شدت بد تر شده است.
از آن زمان به بعد همه مهاجرین غیرقانونی در این جزیره
ها گیر مانده اند و براســاس توافقنامه ،به ترکیه برگشت
داده خواهند شــد .پیش از آن آنها مــی توانند تقاضای
پناهندگــی بدهند ،اما به دلیل فقدان پرســونل ،جریان
بررسی پناهندگی شــان به درازا می کشد .این در حالی
اســت که روزانه مثل همیشه بازهم مهاجرین از ترکیه به
این جزایر یونانی می رسند( .دویچه وله)

شتاینمایر از رویارویی خطرناک امریکا و
روسیه هشدار داد

وزیر خارجۀ آلمــان وضعیت کنونی میان دو
قدرت بزرگ ایاالت متحدۀ امریکا و روسیه را
مخاطره آمیزتر از زمان جنگ سرد حدس می
زند .ایشینگر ،سفیر پیشین آلمان در ایاالت
متحدۀ امریکا نیز از تشدید اوضاع هشدار می
دهد.
فرانک والتر شــتاینمایر ،وزیر خارجۀ آلمان

فدرال با درنظرداشت کشیدگی ها میان روسیه
و ایاالت متحدۀ امریکا ،از عقب گشت به عصر
رویارویی ابرقدرت ها هشدار داد .شتاینمایر
به روزنامۀ آلمانی «بیلد» گفت« :تضادها میان
روسیه و امریکا افزایش می یابد .بقایای اعتماد
متقابل ظاهرا ً به انتها می رسد».
این سیاســتمدار آلمانی از حزب سوســیال

دونالد ترامپ :اشتباه کردم و
عذر میخواهم

دونالد ترامپ ،نامزد حزب جمهوریخواه
آمریکا در انتخابات ریاســتجمهوری از
اظهاراتش مربوط به زنان در یک ویدیو
مربوط به سال  ۲۰۰۵عذرخواهی کرده اما
گفته اســت که این فیلم ،حواسها را از
مسایل اصلی سیاسی «پرت» میکند.
آقای ترامپ گفته است «من اشتباه کردم
و عذر میخواهم».
انتشــار این ویدیو با واکنشهای منفی
روبهرو شــده و شــماری از چهرههای
برجســته حزب جمهوریخواه اظهارات
آقای ترامپ را به شدت محکوم کردهاند.
این ویدیو را روزنامه واشــنگتن پست
منتشر کرده و در آن آقای ترامپ خطاب

شرط مسی برای تمدید قرارداد
با بارسلونا

ســتاره آرجنتاینی بارسلونا برای تمدید قراردادش با بارسا شرطی گذاشت
که هواداران اردوگاه کاتالونیا را به شوک فرو برد.
بنا به گزارش رســانههای اسپانیا ،لیونل مسی ،ستاره بارسلونا برای تمدید
قراردادش با بارسا شــرطی را گذاشته است که هواداران بارسا را در شوک
فرو برده است.
بنا به گزارش موندو دیپورتیو اســپانیا مســی برای تمدید قراردادش با
بارسلونا شرط گذاشته است تا آخرین فصل خودش را در باشگاه نیولز اولد
بویز آرجنتاین ،اولین باشگاه حرفه ای خود بازی کند.
بارتمئو ،رئیس باشگاه بارســلونا با این شرط مسی مشکلی ندارد ولی این
خبر برای بسیاری از پیشکســوتان و هواداران بارسلونا سنگین است زیرا
در ذهنشان میخواستند مسی با بارسلونا از دنیای فوتبال خداحافظی کند.

گواردیوال :کرویف موثرین شخص
در تاریخ فوتبال بود

پپ گواردیوال ،سرمربی منچسترسیتی به تمجید از یوهان کرویف پرداخت
و او را تاثیرگزارترین شخص در تاریخ فوتبال دانست.
کرویف سرمربی سابق گواردیوال در بارسلونا بود و تیمی رویایی برای بارسا
شکل داد .او تاریخ باشگاه را متحول کرد و در سالگرد فوت او ،گواردیوال به
تمجید از استاد سابقش پرداخت.
او گفت »:هر جلســه تمرین درس بزرگ بــود ،هر بازی هم همینطور .پس
از بازی آنالیز میکردیم که چرا خــوب کار کردیم و چرا بد کار کردیم .هر
روز یک دانشگاه مربی گری در تمرینات برگزار میشد .فکر میکنم یوهان
تاثیرگذارترین شــخص در تاریخ فوتبال اســت .او دو بار باشگاه را تغییر
داد ،هم به عنوان بازیکن و هم مربی .امکان ندارد شــخصی این چنین پیدا
کنید .وقتی مردم به بهترین مربیان فکر میکنند ،همیشه از جامها صحبت
میکنند .فکر میکنم این اشتباه بزرگی است زیرا در نهایت مربیان بزرگ در
باشگاههای بزرگ حضور دارند و جام میبرند .بهترین مربیان کسانی هستند
که روی یک نسل تاثیر میگذارند،.مخصوصا روی بازیکنانشان .یوهان روی
تمام بازیکنانش تاثیر گذاشت« .

به بیلی بوش (از اعضای خاندان بوش)
که یک مجری تلویزیونی است میگوید
«وقتی مشهور باشی ،هر کاری بخواهی
میتوانی با زنان انجام بدهی».
او سپس در باره برقراری رابطه جنسی
با یک زن ازدواج کرده و بوســیدن و
دســتمالی کردن زنــان دیگر صحبت
میکند .آقای ترامپ پس از عذرخواهی
از این اظهاراتش «قــول داده که مرد
بهتری شود».
در ویدیویی که آقای ترامپ در فیسبوک
خود منتشر کرده او میگوید «این فلم
ویدیویی ،حواسها را از مسایل اصلی
سیاسی منحرف میکند( ».بی بی سی)

دموکرات اما افزود که برابر دانســتن وضعیت
کنونی با زمان جنگ ســرد اشــتباه است.
او گفــت« :عصر کنونی طور دیگری اســت،
خطرناک تر است .در گذشته جهان دو قطبی
بود ،اما مســکو و واشنگتن حد نهایی خود را
می شناختند و به آن احترام می گذاشتند».
ولفگنگ ایشــینگر ،سابق ســفیر آلمان در
واشــنگتن و رئیس کنفرانس امنیتی مونشن،
نیز از تشدید اوضاع هشدار داد .ایشینگر به
روزنامۀ «بیلد» گفت« :خطر رویارویی نظامی
به طور قابل توجهی وجود دارد .چنین خطری
در چندین دهۀ اخیر تــا این حد بزرگ نبود.
اعتماد میان غرب و شرق هرگز تا حد کنونی
کم نبوده است» .ایشــینگر افزود« :مسکو از
مبارزات انتخاباتی و دورۀ گذار در واشــنگتن
اســتفاده می کند تا با ضربات تخریب کننده
بقایای «پاکس امریکانــا» (صلح امریکایی)
را نابود سازد» .ایشــینگر در همین ماه جون
گذشته نیز به خطر یک جنگ با روسیه اشاره
کرده بود( .دویچه وله)

توفان متیو ۹۰۰ :کشته در
هائیتی ،یک میلیون نفر
بیبرق در آمریکا

شــمار قربانیان توفان متیو در هائیتی
از  ۹۰۰نفر گذشــته اســت .سازمان ملل
هشدار داده اســت که برآورد ویرانیها و
تلفات این توفان مدتی طول میکشد .در
ایاالت متحده ،توفان متیو ساحل فلوریدا
را در نوردیده اســت و در خرابیهای آن،
دستکم دو نفر کشته شدهاند .برق برای
بیش از یــک میلیون نفر در فلوریدا قطع
شــده بود .توفان متیو که هنوز در ایاالت
متحده به خشکی نرسیده است ،از شدت
درجه چهار به شدت درجه دو تقلیل پیدا
کرده است و اآلن با بادهایی با سرعت ۱۶۵
کیلومتر در ساعت ،در حرکت است.
جمعهشب به وقت شــرق آمریکا ،چشم
(نقطه مرکزی) این توفان رو به شــمال

روسیه بازگشایی پایگاههای
نظامی در کیوبا و ویتنام را
بررسی میکند

تنش میان ترکیه و عراق
در آستانه عملیات موصل
باال گرفت

بنعلی ییلدریم ،نخست وزیر ترکیه ،درخواست بغداد
را برای عقبنشــینی نیروهای نظامی ترکیه از خاک
عراق «خطرناک» خوانده است.
آقای ییلدریم گفته است که نیروهای کشورش «حضور
مفیدی» در شمال عراق دارند.
حدود دو هزار سرباز ترکیه برای آموزش نیروهای سنی
در پایگاهی در شمال عراق مستقر شدهاند.
نیروهای تحت آموزش ترکیه قرار است در عملیات پس
گرفتن موصل از گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش)
شرکت کنند.
دولت عراق میگوید نیروهــای ترکیه چند ماه پیش
بدون دعوت بغداد وارد خاک این کشور شدهاند .دولت
عراق آنها را «نیروهای اشغالگر» خوانده که ممکن است
حضورشان به «جنگ منطقهای» منجر شود.
نخســتوزیر ترکیه در واکنش گفته است که این گونه
اظهارنظرها «خطرناک و تحریککننده» است و تاکید
کرده که نیروهای ترکیه در عراق خواهند ماند.
تنش میان بغداد و آنکارا مراحل تدارکاتی و مقدماتی
ی و مشــکل همراه کرده
عملیات موصل را با پیچیدگ 
اســت .خبرنگار بیبیســی در ترکیه میگوید آنکارا
نگران آن اســت که عملیات موصل با حضور گسترده
شبهنظامیان شیعه و همینطور نیروهای حزب کارگران
کردســتان (پکک) انجام شــود که ترکیه آنها را
«تروریست» میداند( .بی بی سی)

معــاون وزیــر دفاع روســیه میگوید
کشورش درصدد ازسرگیری حضور نظامی
خود در ویتنام و کیوبا است.
نیکــوالی پانکوف گفته اســت که این
وزارتخانه در حال بررســی بازگشایی دو
پایگاه نظامی در ویتنام و کیوبا اســت که
بیش از یک دهه قبل تعطیل شدند.
تنشها میان روسیه و آمریکا اخیرا بیش
از پیش شــده و روز جمعه مجلس روسیه
استقرار دایمی پایگاه نظامی این کشور در
سوریه را به تصویب رساند.
معاون وزیر دفاع روسیه توضیح بیشتری
در خصوص این دو پایــگاه نظامی نداده
اما سرگی شــویگو ،وزیر دفاع روسیه دو

اعضای تیم منتخب «تراپ و اسکیت»
کشور انتخاب شدند

نخستین دور مســابقات «تراپ واسکیت»
کشور ،که نوعی تیراندازی است ،برگزار شد
و ســه تن به عضویت تیم منتخب برگزیده
شدند .جواد فضلی معاون فدراسیون نشانه
زنی ،دیروز در یک نشســت خبری در کابل
گفت که پــس از حدود یک مــاه از ایجاد
فدراسیون «تراپ و اسکیت» و اضافه شدن
این رشــته به ورزش های المپیکی کشور،
نخستین دور مسابقات این ورزش آغاز شد.
به گفته وی ،در این مدت به دلیل نبود مکان
مناســب و امکانات مورد نیاز ،این رقابت ها
برگزار نگردیده بود.
فضلی افزود که این رقابت ها در دو ردۀ سنی
جوانان و نوجوانان ،میان  ۱۲ورزشکار برگزار
شد و از میان آنها ســه تن به عضویت تیم
منتخب کشور برگزیده شدند.
به گفتۀ معاون فدراسیون نشانه زنی ،در حال
حاضر بیش از  ۱۰۰تن از عالقمندان رشــتۀ
نشانه زنی ،عضویت این فدراسیون را دارند
که در بخش های مختلف این فدراسیون از
جمله نشــانه زنی ،تراپ و اسکیت و پی۲۲

تمرین می کنند.
در پایان این رقابت های یک روزه ،علی ،عید
محمد و جواد بارز ،توانستند با کسب امتیاز
باال به تیم منتخب کشور راه یابند.
جواد بارز که توانســته است مقام دوم این
رقابت ها را به دست آورد گفت که با امکانات
ناچیز ،تمرین کرده است.
وی افزود در صورتی که کمیته ملی المپیک
بتواند میدان و تجهیزات مورد نیاز این رشته
را فراهم کند ،شمار عالقه مندان این رشته
با گذشت هر روز ،بیشتر خواهد شد و آنان
خواهند توانســت برای افغانستان افتخار
آفرینی کنند.
احمد فردیــن ضیایی معــاون کمیته ملی
المپیک گفت که راه اندازی چنین مسابقات،
برای بلند بردن روحیه ورزشــکاران مفید و
مؤثر اســت و می تواند باعث رشد و توسعه
این رشتۀ ورزشی شود.
اما به گفته وی؛ جنجال بر سر ریاست المپیک
سبب شده است که به برخی فدراسیون ها
رسیدگی نشــود .تراپ و اسکیت ،به عنوان

نوعی از ورزش تیرانــدازی ،در حالتهای
خوابیده ،نشسته و ایستاده و در مسافتهای
 ۵۰ ،۲۵ ،۱۰و  ۳۰۰متر برگزار میشــود که
برای مسافت  ۱۰متر ،از سالح بادی استفاده
میشــود و در مســافتهای بیشتر ،سالح
خفیف مورد استفاده قرار می گیرد.
در این رشته ،بشقابکهای مخصوص به طور
پی در پی توسط دســتگاه پرتاب بشقابک
که تراپ نامیده میشــود ،پرتاب میگردد و
ورزشکار با استفاده از یک اسلحۀ ویژه ،این
بشقابکها را هدف قرار میدهد.
در حدود سال  ۱۷۰۰میالدی ،رشتۀ تراپ به
عنوان اولین رشته از گروه اهداف پروازی در
انگلســتان ایجاد شد .در ابتدا این ورزش با
تیراندازی به کبوتران زندهای انجام میشد
قفس رها میشــدند؛ و نام تراپ ،به

کــه از
معنی تله (تلک یــا دام) نیز از همان زمان
باقی مانده است.
تراپ و اســکیت ،در ســال  ۱۸۹۶از سوی
کمیته جهانی المپیک ،به عنوان یک ورزش
به رسمیت شناخته شد( .پژواک)

ریگوبرت سانگ در  40سالگی
درگذشت

ستاره پیشــین تیم ملی فوتبال کامرون در  40سالگ درگذشت تا فوتبال
کامرون را عزادار کند .به نقل از  ،elsportســتاره پیشین لیورپول و تیم
ملــی فوتبال کامرون که چند روز پیش به علت بیماری به کما فرو رفته بود
درگذشت .سانگ  40سال داشت .او در شفاخانه ای در فرانسه بستری شده
بود و در نهایت بدن او جواب نداد و چشم از دنیا فرو بست .سانگ  24ساعت
حالت هوشیاری خود را به دســت آورد و از کما خارج شد تا هوادارانش را
امیدوار کند اما در نهایت بدنش جواب نداد تا فوتبال کامرون را عزادار کند.

پیروزی اندی ماری بر داوید فرر
در نیمه نهایی اپن چین

تنیسور بریتانیایی توانست در نیمه نهایی مسابقههای تنیس اپن چین داوید
فرر اسپانیایی را شکست بدهد.
به نقل از یورو اسپورت ،اندی ماری در نیمه نهایی اپن چین موفق به شکست
دادن داوید فرر شد .این بازی در دو ست با نتایج  2-6و  3-6به پایان رسید.
اندی ماری با این برد به فینال این رقابتها رسید.
فرر در ســت دوم تالش خود را انجام داد اما با این حال نتوانست ماری را
شکست بدهد .ماری با وجود اینکه آســیب دیده است ،در این مسابقهها
حاضر شــد و به فینال هم رسید .او قصد دارد با پیروزیهای پی در پی خود
جایگاه اول را در رنکینگ جهانی کسب کند.

میرفت تا به ایالت جورجیا برسد.
ایالتهای فلوریدا ،جورجیــا ،کارلینای
جنوبــی و کارولینای شــمالی ،وضعیت
اضطراری اعالم کــرده بودند و از دو روز
پیش از رســیدن توفان ،برای آن آماده
میشدند.
دو نفــر در ایالت فلوریدا بر اثر ســقوط
درخت کشته شدند .دو نفر دیگر هم که
در گاراژ خانهشان یک موتور برق روشن
کرده بودند ،بر اثر مسمومیت مونوکسید
کربن کشته شدند.
هواشناسان پیشبینی کردهاند که با این
توفان ،حدود  ۳۸سانتیمتر باران بیاید و
امواج توفانی تا ارتفاع حدود سه متری در
بگیرد( .بی بی سی)

ســال پیش گفته بود که این کشــور در
حال مطالعه بازگشایی دو پایگاه نظامی در
ویتنام و کیوبا و همچنین ایجاد پایگاههای
احتمالی در سنگاپور و نیکاراگوئه است.
روسیه پایگاههای خود در کیوبا که مرکز
شــنود الکترونیک بود و پایگاه دریایی
ویتنام را در سال  ۲۰۰۲بست.
این در حالی اســت که مجلس روسیه به
اتفاق آرا توافق این کشور با سوریه را که
براساس آن به ارتش روسیه اجازه اقامت
دایم در سوریه می دهد ،تائید کرد.
بر این اساس ،حضور نظامی ارتش روسیه
در پایگاه هوایی حمیمیم در والیت الذقیه
قانونی میشود( .بی بی سی)

رونالدو :خوشحالم که  4گل
به ثمر رساندم

کریستیانو رونالدو ،کاپیتان تیم ملی پرتگال پس از به ثمر رساندن  4گل
در پیروزی  0-6تیمش مقابل آندورا ،از عملکرد تیمش ابراز رضایت کرد.
در دیدار اول مقدماتی جام جهانی ،شــاگردان فرناندو ســانتوس 0-2
مقابل سوئیس شکســت خوردند ولی در آن بازی کریستیانو را به دلیل
مصدومیت در اختیار نداشتند .ستاره رئال که شروع خوبی در این تیم پس
از مصدومیتش نداشت ،بسیار درخشان ظاهر شد و  4گل برای سلسائو به
ثمر رساند.
او در جمع خبرنگاران گفت »:میدانســتیم کــه گل اول مقابل تیمی که
 11بازیکنش را پشــت توپ قرار میدهد اهمیت بسیاری خواهد داشت.
میدانم که مهم هســتم ،مثل دیگر بازیکنان .همیشه تمام تالشم را برای
تیم ملی انجام داده ام .احســاس مفید بودن میکنم و خوشحالم که پس
از مصدومیت در یورو به میادین برگشــته ام 8 .بازی دیگر باقی مانده و
میخواهیم با کسب پیروزی در هر  8بازی به جام جهانی صعود کنیم».

پاریس  2024بودجه خود را
برابر برگزاری المپیک اعالم کرد

مسئوالن پاریس  2024بودجه  3.2میلیارد یورویی برای بازیهای المپیک
و پارالمپیک را اعالم کرد که در آن هیچ هزینهای از مردم دریافت نخواهد
شد.
به نقل از  ،Inside the gamesکمیت ه پاریس  2024اعالم کرد بودجه
برگــزاری بازیها از طریق فروش تکت ،پخش بازیها ،اسپانســرینگ و
بازاریابی به دست خواهد آمد.
سه میلیارد یورو بودجه زیر ســاختهای مربوط به المپیک نیز از سوی
بخش خصوصی تامین خواهد شد.
مدیر اجرایی پاریس  2024در این باره گفت :ســرمایهگذاری الزم نشان
دهنده تعهد ماست .ســرمایهگذاری بازیهای المپیک از بازاریابی قوی و
پویا در فرانسه بهره میبرد .هفته گذشــته نیز توماس باخ ،رییس IOC
از پاریس بازدید کرده بود .او نامزدی پاریس را حرکتی متحد در فرانســه
خواند زیرا این نامزدی از سوی تمام احزاب حمایت شده است.
 74درصد مردم پاریس نیز از برگــزاری المپیک حمایت کردند و در کل
فرانســه ،حمایت  77درصدی برای برگزاری این بازیها در پاریس وجود
دارد .پاریس  2024همچنین اعالم کرده است تمامی سازمانهای دولتی،
بخشهای خصوصی و کمپانیها از برگزاری بازیهای المپیک و پارالمپیک
در پاریس حمایت کردند.

بازگشت تایگر وودز به
مسابقات گلف

شکست رافائل نادال در یک چهارم نهایی
اپن چین

تنیسور اســپانیایی در یک چهارم نهایی
تنیس چین مقابل حریف بلغاریایی شکست
خورد و حذف شد.
بــه نقــل از  ،Inside the gamesدر
بازیهای اپن چین ،رافائل نادال از گریگور
دیمیتروف ،تنیس باز بلغاریایی شکســت
خــورد و از راهیابی به نیمــه نهایی این
رقابتها بازماند.
دیمیتروف در رنک بیســت جهان است که

توانست رافائل نادال را با نتیجه دو بر صفر
شکست بدهد .این بازی در دو ست با نتایج
 2 - 6و  4 - 6به پایان رسید.
در بازی دیگر اندی ماری توانســت حریف
خود کلی ادموند را با نتیجه  6 - 7و 2 - 6
شکست دهد و به نیمه نهایی راه یابد .ماری
با این برد در  6بازی پیاپی پیروز شده است.
ماری در این باره به خبرنگاران گفت :بازی
با ادموند بســیار سخت بود .او خیلی خوب

پیشــرفت کرده است .به زودی او به سطح
بسیار باالیی خواهد رسید.
مــاری در نیمه نهایی با داویــد فرر روبرو
خواهد شد.
رافائل نادال نیز بعد از شکست گفت :واضح
است که گریگور را از من بهتر بازی کرد .او
شایستگی برد را داشت .تا آخر جنگیدم اما
از نظر روحی عقب افتادم .در این شــرایط
شایستگی برد را نداشتم.

گلفبــاز آمریکایی بعد از غیبتی طوالنی هفت ه آینده در مســابقات اپن
 Safewayکالیفرنیا شرکت خواهد کرد.
ی ناحیه
به نقل از  ،Inside the gamesتایگر وودز به دلیل آسیبدیدگ 
کمر و عمل جراحی یک سال از بازیها کنارهگیری کرده بود.
او از آگست سال  2015که در مسابقات قهرمانی  wynd hamحاضر شده
بود ،دیگر در هیچ مســابقهای شرکت نکرد .وودز  40ساله هفت ه آینده در
مسابقات  Safewayحضور خواهد داشت.
این مسابقات بین  13تا  16اکتبر برگزار میشود.

دشان :پوگبا باید بهتر کار کند

دیدیه دشان ،سرمربی تیم ملی فرانسه معتقد است که پوگبا میتواند بهتر
از اینها کار کند و باید بهتر ظاهر شود.
آبیها پس از یورو  2016اولین پیروزی خود را با دو گل کوین گامیرو ،یک
گل از پایت و یک گل از گریزمان در مقابل تک گل بلغاریا به دست آوردند.
پوگبا نقشــی دفاعی تر از قبل در تیم ایفا میکرد و دشان معتقد است که
او باید بهتر ظاهر شود.

