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دبیرکل جدید سازمان ملل:

برادر جابر البکر به عمل
انتقامجویانه تهدید
کرده است

پس از خودکشــی تروریســت احتمالی جابر البکر ،حاال
بــرادرش عالء البکر می خواهد انتقــام جویی کند .او آن
پناهجویان سوریایی را تهدید کرده است که جابر البکر را
به پولیس آلمان تسلیم داده بودند.
عالء البکــر در یک مصاحبۀ ویدیویی با دویچه وله به گونۀ
مبهم تهدید کــرد« :واکنش من به عنوان یک عرب ،انتقام
اســت ».وقتی خبرنگار دویچه وله خواهان توضیحات شد،
عالء واضح تر گفت« :تو منظورم را می فهمی ،چیز زیادتری
برای گفتن ندارم .من به عنوان پناهجو خواهم آمد».
پس از آنکه جابر البکر روز چهارشــنبه در سلول زندان در
شهر الیپزیک ایالت زاکسن آلمان خودکشی کرد ،برادرش
عالء البکر در این اولین مصاحبۀ تلویزیونی اش تأکید کرد
که برادرش بیگناه بوده است .او گفت« :من او را بزرگ کرده
بودم و میدانم که او چطور انسانی بود .او تروریست نبود».
عالء در صحبتــش با دویچه وله افزود که برادر اش جابر به
وی گفته بود که برای افراطی ســاختن اش در آلمان تالش
صورت گرفته است .به قول عالء «در مساجد برلین پایتخت
آلمان برخی از امامان برای شست و شوی مغزی جابر تالش
کرده بودند ،اما موفق نشده بودند» .عالء می گوید« :اگر آنها
موفق می شدند ،در آنصورت جابر به سوریه پرواز می کرد و
هرگز باز نمی گشت( ».دویچه وله)

آمریکا در صدد حمله
سایبری به روسیه است

پس از حمالت ســایبری اخیر روسیه به نهادهای سیاسی
ایاالت متحده آمریکا ،گفته میشــود دولت این کشور در
نظر دارد به عنوان مقابله به مثل ،حمله سایبری گستردهای
را به شبکههای کمپیوتری روسیه انجام دهد.
در آستانه از سرگیری مجدد گفتوگو میان آمریکا و روسیه
در باره بحران سوریه ،یک گزارش رسانهای موجب بهوجود
آمدن تنش میان دو کشور شده است .دولت آمریکا در حال
تدارک یک حمله سایبری به شبکههای کمپیوتری روسیه
است .هدف اعالمشده بیاعتبار کردن پوتین ،رئيس جمهور
این کشور است .شبکه خبری انبیسی آمریکا با استناد به
چند منبع اطالعاتی گزارش داده که از ســازمان اطالعات
مرکزی آمریکا ( )CIAخواســته شده چندین گزینه برای
انجام حمالت ســایبری مخفیانه به روسیه در اختیار کاخ
سفید قرار دهد .گفته شــده این حمالت باید به دقت کاخ
کرملین را هدف قرار داده و آن را رسوا سازد.
در این گزارش که جمعهشب از شبکه انبیسی پخش شد به
استراتژی مشخصی اشاره نشده اما گفته شده که سازمان
ســیا تدارکهای اولیه را انجام داده و اهداف احتمالی این
حمالت را تعیین کرده است( .دویچه وله)

بحران سوریه اولویت اول است

آنتونیو گوترش ،دبیرکل جدید سازمان ملل،
پایان دادن به بحران ســوریه را جدیترین
موضوع در دستور کار این سازمان عنوان کرد.
آقای گوترش در گفتوگویی با بیبیسی ضمن
تاکید بر لزوم برقراری صلح و امنیت گفت« :به
عقیده من حل بحران ســوریه در اولویت کار

همه جوامع بینالمللی قرار دارد».
او گفت که جهان اکنون در «برههای خطرناک
از تاریخ» قرار دارد که در آن کشورهای دور از
مناطق جنگی نیز با خطر اقدامات تروریستی
مواجه هستند.
آقــای گوترش در اولیــن گفتوگوی خود از

اردوغان :عراق به تنهایی
نمیتواند موصل را از
داعش پس بگیرد

رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهورترکیه ،گفته اســت
که عراق به تنهایی نمی تواند شهر موصل را از کنترل
گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) خارج کند.
به گفته آقای اردوغان حضور نیروهای ترکیه در پایگاه
نظامی بعشیقه در خاک عراق برای جلوگیری از حمله
به خاک ترکیه است.
درحال حاضر تنش بین ترکیه و عراق بر ســر حضور
نیروهای ترکیه در این پایگاه که در شمال موصل قرار
دارد ،افزایش یافته است.
آقای اردوغان گفته اســت« :ما اجــازه نمی دهیم که
موصل به داعش و یا هرگروه تروریســتی دیگری داده
شــود .آنها (آمریکاییها) میگویند که دولت مرکزی
عراق باید این مسئله را تایید کند ،اما دولت عراق اول
باید مشکالت خودش را حل کند».
آمریکا گفته است که حضور هر نیروی خارجی در عراق
باید با تایید دولت این کشور باشد.
رئیس جمهور ترکیه همچنین افزود« :چرا شما به داعش
اجازه ورود به عراق را دادید؟ چرا به داعش اجازه ورود
به موصل را دادید؟ آنها (داعش) نزدیک بود که به بغداد
برسند .شما دولت مرکزی عراق کجا بودید؟»
آقای اردوغان تاکید کرد« :هیچ کس نباید درباره پایگاه
بعشــیقه حرفی بزند .ما آن جا خواهیم ماند .حضور ما
در بعشــیقه تضمین کننده مقابله بــا هر نوع فعالیت
تروریستی در ترکیه است( ».بی بی سی)

سویا برد و موقتا صدرنشین
اللیگا شد

تیم فوتبال ســویا در دقایق آخر بازی توانست لگانس را شکست بدهد و به
شکل موقت به صدر جدول صعود کند.
هفته هشــتم اللیگا شنبه با دیدار لگانس و سویا پیگیری شد و تیم مهمان
توانست سه بر دو پیروز شود.
در نیمه نخست ابتدا سویا به گل رسید .فرانکو واسکس در دقیقه  25گلزنی
کرد و تا پایان نیمه نخســت توپی از خط دروازه ها عبور نکرد .در نیمه دوم
سمیر نصری گل دوم مهمان را به ثمر رساند اما سویا در ادامه دو گل دریافت
کرد .داوید کوپوی و الکساندر ژیمانوسفکی در دقایق  67و  70گلزنی کردند.
در ادامه پابلو ســارابیا که در نیمه دوم به بازی آمده بود گل پیروزی را برای
شاگردان خورخه سامپائولی به ثمر رساند تا سویا با سه امتیاز کسب شده به
صدر جدول صعود کند .این تیم  17امتیازی شد.

جوکوویچ :حریفم کام ً
ال از من
برتر بود

تنیسور صربستانی حریف اسپانیاییاش را برتر از خود عنوان کرد.
به نقــل از آس در نیمهنهایی تنیس شــانگهای چین شــگفتی رخ داد و
روبرتو بائوتیســتا اسپانیایی توانست دو بر صفر نواک جوکوویچ مرد شماره
یک جهان را شکســت دهد و به فینال صعود کنــد .جوکوویچ پس از این
شکست گفت :از لحاظ روحی در شرایط خیلی خوبی قرار نداشتم اما باید به
بائوتیستا تبریک بگویم چون بدون شک برتر از من بود .در لحظات حساس
بازی فرصت هایی داشتم .این فرصتها زیاد بود اما حریفم با تمرکز بیشتری
بازی کرد و من دچار اشتباهات زیادی شدم.
جوکوویچ که هفته گذشــته از حضور در مســابقات آزاد پکینک به خاطر
مشکالت جســمانی انصراف داد دیروز نیز اعالم کرد که تا بازیهای پاریس
در هیچ تورنمنتی شرکت نخواهد کرد.
مسابقات پاریس آخرین مسترز  ۱۰۰۰امتیازی سال  ۲۰۱۶است.
مرد شماره یک جهان در ادامه افزود :اکنون میخواهم دومین سالگرد تولد
فرزندم را جشــن بگیرم .مدتها منتظر این روز بودم .قهرمان ســه دوره
بازیهای شانگهای در پایان اظهار کرد :شاید به خاطر بازیهای زیادی که در
 ۱۵الی  ۲۰ماه اخیر انجام دادهام بدنم خسته شده است.

زمانی که با رای قاطع بــه دبیر کلی این نهاد
برگزیده شد به لیز دوست ،خبرنگار بیبیسی
گفت« :رهبران جهان بر سر این مسئله اتفاق
نظر دارند که پایان بحران ســوریه در جهت
منافع همه اســت ».او اضافــه کرد که مردم
سوریه نه تنها قربانی مسائل داخلی خود بلکه
«تضادهای موجود در جهان امروز» هستند.
او در پاســخ به این ســوال که آیــا از بروز
خشونتهای به مراتب خونبارتر نگران است یا
خیر گفت« :از صمیم قلب امیدوارم که اینطور
نشــود زیرا تاکنون شــاهد رنجهای زیادی
بودهایــم  ....تصور آنکه اوضاع از این هم بدتر
شود سخت است».
او در اول جنوری سال آینده میالدی جایگزین
بان کی مون ،دبیر کل کنونی ســازمان ملل
میشــود .آقای بان به مدت  ۱۰ســال در این
مقام بود .آقای گوترش پیش از این  ۱۰ســال
مســئولیت اداره نهادهای امــور مهاجران و
پناهندگان ســازمان ملل متحــد را برعهده
داشته است( .بی بی سی)

مرکل بر تالش های ملی
برای بازگشت دادن
پناهجویان رد شده تاکید کرد

انگال مرکل خواســتار انجام تالش های
مشترک در ســطح ملی آلمان گردید .به
بیان او کشورش نیازمند جد و جهدیست
که بازگشت دادن پناهجویان رد شده به
کشورشان را ،مطمین سازد.
انگال مرکل صدراعظم آلمان که در میان
شــاخه جوانان حزب اتحادیه دموکرات
مســیحی آلمان روز شــنبه در شــهر
پادربورن سخن می گفت ،خواستار روی
دســت گیری تالش های مشــترک در
«سطح ملی» گردید .او بیان داشت که این
اقدام همه جانبه به منظور اطمینان بخشی
از بازگشــت دادن پناهجویان که واجد
شــرایط پناهندگی در آلمان نمی شوند،
باید صورت گیرد .مــرکل گفت« :بدون
شک ما نیازمند روی دست گیری تالش
های ملی برای بازگشت دادن پناهجویانی
هستیم که در آلمان پذیرفته نمی شوند».
حمایت مردمی از حزب اتحادیه دموکرات
مسیحی آلمان نسبت به سیاست مرکل در
قبال پناهجویان رو به کاهش شده است.
از ســوی هم قرار اســت در سال آینده

میالدی انتخابات سراسری نیز در آلمان
راه اندازی شود .انگال مرکل بیان داشت
که روند فرســتادن پناهجویان رد شده
به کشورهای شان باید به گونه جدی و
هرچه عاجل انجام پذیرد .به گفته او این
عمل به مردم اطمینان خواهد بخشــید
که دولت در قبال پناهجویان بی تفاوت
نبوده و این موضوع را به گونه جدی در
نظر گرفته است .انگال مرکل با فرهنگ
اســتقبال از پناهجویان و باز گذاشتن
درهای آلمان بر روی پناهجویان در سال
گذشته میالدی مورد تحسین و تمجید
جهانیان قرار گرفت .در سال  2015تنها
آلمان نزدیک به  900هزار پناهجو را در
خاک خود جا داد .اما دیری نگذشــت
که این هجوم منجر به بروکراســی کم
پیشــینه و تحت فشار قرار گرفتن نهاد
های مربــوط گردیــد .از جانب دیگر
احساسات ضد خارجی نیز در برخی نقاط
آلمان رو به افزایش نهاده و پناهجویان
مورد تاخت و تاز باشــندگان این کشور
نیز قرار گرفتند( .دویچه وله)

عربستان سعودی :حمله هوایی به
مراسم عزاداری در یمن بر
اساس اطالعات اشتباه بود

هیــات تحقیــق درباره حملــه هوایی
به مراســم عــزاداری در صنعا ،پایتخت
یمن ،اعــام کرده که آن حمله توســط
هواپیماهای ائتالف به رهبری عربســتان
سعودی و بر اســاس «اطالعات اشتباه»
صورت گرفته است.
در جریان حمله هوایی شــنبه  ۸اکتبر به
یک مراسم عزاداری دســتکم  ۱۴۰نفر
کشته و بیش از  ۵۰۰نفر زخمی شدند.
قربانیــان این حادثه افــرادی بودند که
در مراســم عزاداری یکی از چهرههای
برجسته شورشــیان شیعه حوثی شرکت
کرده بودند.
این هیات تحقیق که عربســتان سعودی
ریاست آن را برعهده دارد همچنین گفته
است که ارتش یمن این اطالعات اشتباه

ترامپ :من قربانی بزرگترین
تخریب سیاسی در آمریکا هستم
دونالــد ترامپ ،نامــزد جمهوریخواهان
آمریکا در انتخابات ریاستجمهوری گفته
اســت که او قربانی بزرگترین تخریب
سیاسی در تاریخ ایاالت متحده است.
آقای ترامپ به دنبال مطرح شدن چندین
مورد اتهام جدید آزار و اذیت جنســی
زنان ،در جمع هواداران خود این اتهامها
را «به طور  ۱۰۰درصد» رد کرد و گفت این
اتهامها بخشی از یک برنامه برای تخریب
اوست.
مایک پنس ،معــاون آقای ترامپ نیز روز
جمعه گفت که «ماشین سیاسی کلینتون»
از دروغهــا و افتراها برای منحرف کردن
اذهان از مسایل واقعی استفاده میکند.
کمتــر از یک ماه به برگــزاری انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا باقی مانده و آقای

بارسلونا  0-4دپورتیوو الکرونیا؛

برازیلی ها درخشیدند ،مسی با گل بازگشت

شــاگردان لوئیز انریکه با یک پیروزی پر
گل و روحیه بخش به اســتقبال سیتیزن ها
خواهند رفت.
از هفته هشــتم اللیگای اسپانیا ،آبی اناری
پوشان بارســلونا در ورزشگاه خانگی خود
نیوکمپ پذیرای دپورتیو الکرونیا بودند.
در روزی که لیونل مســی به دلیل نداشتن
آمادگی کامل از نیمکــت کار را دنبال می
کرد ،بارســلونا دقایــق اول را خیلی خوب
شروع کرد و می توانســت توسط نیمار در
هفتمین دقیقه به گل برســد که شوت نیمار
با برخورد به تیر مقابل ســوارز قرار گرفت و
در ادامه مهاجم اروگوئه ای هم کاری از پیش
نبرد .با صدا و تشــویق کر کننده هواداران
حاضر در اســتادیوم می شد جدال سختی
را برای الکرونیایی ها به حساب آورد .روی
یک ضربه ایستگاهی ضربه نیمار با اختالف
محدود از باالی دروازه حریف راهی اوت شد.
بازی حســاب شده بارسلونا نتیجه داد و آن
ها در بیست و یکمین دقیقه از میهمان خود

پیش افتادند .رافینیا آلکانتارای برازیلی پس
از دریافت پاس عمقی از سوارز با یک شوت
محکم توپ را از زیر دســتان جرمن لوکس
وارد دروازه کرد.
بازی در ادامه مجددا به تعادل رسید .سیدنی
مدافــع الکرونیا پس از برخورد با ســوارز
مصدوم شــد و جای خود را بــه آلخاندرو
آریباس داد.
در دقیقه  36رافینیا خود و بارســلونا را دو
گله کرد .ســانتر نیمار را جرارد پیکه سعی
داشت با یک ضربه سر تبدیل به گل کند که
با ریباند دروازه بان ،توپ جلوی پای بازیکن
برازیلی رسید و او حساب کار را  0-2کرد.
نمایش مالکانه کاتــاالن ها چند دقیقه پس
از گل دوم آن ها را به گل دیگری رســاند.
نیمار پاسی را مهیای سوارز کرد و او با یک
تغییر مســیر نیمه اول را  0-3به سود بارسا
به اتمام رســاند .با شروع نیمه دوم ،لوئیس
سوارز جای خود را به پاکو آلکاسر داد و چند
دقیقه بعد هم لیونل مسی که مدتی مصدوم

بود جای بوسکتس را در ترکیب تیم گرفت.
مســی  4دقیقه بعــد از ورودش به میدان
گلزنی کرد! پاس در عمــق زیبای نیمار را
مســی با یک ضربه پای چپ محکم از زاویه
تقریبا بسته وارد دروازه کرد تا نتیجه  0-4به
سود بلوگرانا شود.
الئوره ،مدافع راســت الکرونیــا با آرنج به
صورت نیمار ضربه زد و بــا دریافت کارت
قرمز محکوم به خروج از زمین شــد .پس از
این بارسلونا می توانست با بازی خوب مسی
و ضربات آلکاسر اختالف گل را افزایش دهد
که بی دقتی پاکو مانع این امر شد.
در بازی کــه الکرونیا حرفی بــرای گفتن
نداشــت ،بارســلونا با  2گل رافینیا و  1گل
سوارز و مســی همراه با  2پاس گل نیمار به
یک پیروزی روحیه بخش پیش از مســابقه
چهارشنبه شــب با منچسترسیتی در لیگ
قهرمانان اروپا رسید و اختالفش را تا پیش
از بازی رئال و اتلتیکو مادرید با صدر جدول
اللیگا کاهش داد.

دومین تساوی پیاپی بایرن مونیخ
در بوندسلیگا

بایرن مونیخ در هفته هفتم رقابت های بوندســلیگا دو امتیاز حساس دیگر
را از دست داد و با تساوی دو بر دو برابر میزبانش فرانکفورت متوقف شد.
هفته هفتم رقابت های بوندســلیگا با انجام  5دیدار پیگیری شــد که در
حســاس ترین بازی بایرن مونیخ در خانه آینتراخت فرانکفورت به میدان
رفت که این دیدار برنده نداشــت و بازی در نهایت با تســاوی دو بر دو به
پایان رسید.
بایرن مونیخ در حالی در این دیدار دو امتیاز حساس را از دست داد که دو
بار از حریف خود پیش افتاد اما هر دو بار فرانکفورت گل تســاوی را به ثمر
رساند.
گل های بایرن مونیخ را در این دیدار آرین روبن و کیمیچ به ثمر رســاندند.
شــاگردان کارلو آنچلوتی با وجود آنکه دو امتیاز را در این دیدار از دست
دادند اما با  17امتیاز در صدر جدول رده بندی باقی ماندند.
در یکی دیگر از دیدارهای حســاس کلن موفق شــد با نتیجه دو بر یک
اینگولشــتات را از پیش رو بردارد تا با  12امتیاز به رده چهارم جدول رده
بندی صعود کند.
جدال اوگســبورگ با شالکه با تساوی یک بر یک به پایان رسید .هوفنهایم
که در خانه از فرایبورگ پذیرایی کرد توانست با نتیجه دو بر یک به پیروزی
برسد و سه امتیاز خانگی را به دست آورد تا با  10امتیاز به رده هفتم جدول
رده بندی صعود کند .و در نهایت جدال مونشــن گالدباخ با هامبورگ هم
برنده نداشت و بازی بدون رد و بدل شدن گلی به پایان رسید.

را تهیه کرده بــود .ائتالف تحت رهبری
عربستان ابتدا دخالت در حمالت هوایی
روز شنبه را تکذیب کرد اما بعدا گفت که
درباره این حمالت «تاسفبار و دردناک»
تحقیق خواهد کرد.
براســاس این تحقیق گفته شــده که به
هواپیماهای ائتالف به اشــتباه گفته شده
بود که در این مراســم رهبران حوثیها
حضور دارند.
در این تحقیق مرکــز عملیات هوایی در
یمن هم به دلیل آنکه بدون کسب اجازه
از فرماندهی نیروهای ائتالف ،جنگنده ها
را به سوی این هدف هدایت کرده ،مقصر
شناخته شده است .این تحقیق خواستار
پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان
این حادثه شده است( .بی بی سی)

ترامپ در چنــد ایالت کلیدی ،از هیالری
کلینتون ،رقیب خــود از حزب دموکرات
عقب مانده است .ســامر زروس ،یکی از
زنانی که به تازگی آقای ترامپ را به آزار
و اذیت جنسی متهم کرده ،گفته است که
دونالد ترامپ یک دهه پیش در هتلی در
بورلی هیلز آمریکا «ســعی کرده خودش
را بــهزور به او بچســباند ».پیش از این
هم اتهامهای مشابهی علیه آقای ترامپ
مطرح شده ولی او همه آنها را رد کرده و
متهمکنندگان را «دروغگو» خوانده است.
آقای ترامپ در جمع هــواداران خود بار
دیگر از رسانهها انتقاد کرده و گفته است
«کاری که رسانهها میکنند ،دستکاری در
سیستم اســت ،انتخابات دستکاری شده
است( ».بی بی سی)

پیروزی خانگی چلسی و ادامه
بحران لسترسیتی

چلسی با برتری  ۳بر صفر برابر لسترسیتی توانست خود را به صدر جدول
لیگ برتر نزدیک کند.
در آغاز هفته هشــتم لیگ برتر انگلیس یک دیدار برگزار شد که چلسی
در خانه به دیدار لسترســیتی بحران زده رفت و توانست با  ۳گل این تیم
را شکست دهد.
دیگو کاستا در اوایل مسابقه توانست بار دیگر برای تیمش گلزنی کند .ادن
هازارد که در بازیهای ملی توانســته بود در دو دیدار برای بلجیم دو گل
به ثمر برســاند در این دیدار نیز بار دیگر گلزنی کرد تا نشان دهد در فرم
خوبی قرار دارد .در اواخر مسابقه نیز ویکتور موزس گل سوم را برای آبی
پوشان لندنی به ثمر رســاند تا این دیدار با برتری  ۳بر صفر چلسی برابر
لستر به پایان برسد و رانیری برابر تیم سابق خود شکست بخورد.
دو تیم در جام اتحادیه نیز در این فصل به مصاف هم رفته بودند که چلسی
توانسته بود با نتیجه  ۴بر  ۲لسترسیتی را شکست دهد و این تیم را حذف
کند.

ناپولی یک  -رم 2

صعود جالوروسی به رده دوم

رم بــا برتری خارج از خانه در زمین ناپولی ،توانســت به رده دوم جدول
ردهبندی لیگ ایتالیا راه یابد.
حساسترین دیدار هفته هشتم ســری  Aایتالیا بین دو تیم ناپولی و رم
در ورزشگاه ســن پائولو برگزار شد که در آن رم موفق شد با نتیجه  ۳بر
یک حریف خودش را شکست دهد و ســه امتیاز شیرین این دیدار را از
آن خود کند .رمیها در اواخر نیمه نخســت توانستند با گل ادین ژکو از
حریف خودشان پیش بیفتند .آنها شروع خوبی نیز در نیمه دوم داشتند
و توانستند با گل این مهاجم بوسنیایی اختالفشان را به عدد دو برسانند.
در ادامه شاگردان ساری یکی از گلهای خورده را توانستند جبران کنند
و این گل را نیز کولیبالی به ثمر رساند .در اواخر مسابقه رم روی یک ضد
حمله توانست گل سوم را به ثمر برساند .این بار محمد صالح مصری موفق
شد گلزنی کند تا رم این دیدار را  ۳بر یک به سود خود به پایان برساند و
به رده دوم جدول ردهبندی لیگ ایتالیا راه یابد.

ادعای جالب بائوسا در مورد

قهرمانی ارجنتین در جام جهانی

احتمال افزایش تیمهای جام جهانی تا  ۴۸تیم

فیفا ،فدراسیون جهانی فوتبال ،اعالم کرد
در دومین نشســت شــورای فیفا احتمال
افزایش تیمهای جام جهانی به  ۴۰یا  ۴۸تیم
از جام جهانی  ۲۰۲۶را در دست بررسی دارد.
فیفا همچنین اعالم کرد جوانب مختلف این
تصمیم در ماههای آینده بررســی خواهد
شــد و تصمیم نهایی در ماه جنوری اعالم
خواهد شــد .فدراســیون جهانی فوتبال
همچنین اعالم کرد اگــر برای میزبانی جام

جهانی  ۲۰۲۶کشور مناسبی متقاضی نشود
کشــورهای اروپایی شانس میزبانی خواهند
داشت اما این امکان برای کشورهای آسیایی
وجود ندارد.
با توجه بــه اینکه دو میزبــان آینده جام
جهانی ،روســیه  ۲۰۱۸و قطر  ،۲۰۲۲از اروپا
و آسیا هستند بنابراین این دو قاره مجاز به
میزبانی جام جهانی  ۲۰۲۶نیستند اما اکنون
فیفا میگوید اگر میزبان مناسبی که بتواند

«الزامات دشــوار فنی و مالی» را فراهم کند
یافت نشود به کشورهای اروپایی این فرصت
داده خواهد شد.
عالوه بر این فیفا اعــام کرد برای میزبانی
مشترک محدودیتی برای تعداد کشورهایی
که میزبانی را به عهده خواهند گرفت وجود
نخواهد داشت و به این ترتیب شانس میزبانی
مشترک آمریکا ،کانادا و مکزیک برای جام
جهانی  ۲۰۲۶افزایش یافت( .بی بی سی)

ســرمربی تیم ملی فوتبال ارجنتین ادعای جالبی در مورد کسب عنوان
قهرمانی در جام جهانی  2018روسیه داشت.
به نقل از فاکس اســپورت ،تیمملی ارجنتین این روزها به دلیل کســب
نتایج ضعیف در انتخابی جام جهانی باعث ناامیدی هوادارانش شده است.
شکســت خانگی یک بر صفر برابر پاراگوئه موقعیت آنها را برای صعود به
جام جهانی روسیه به خطر انداخته است.
ادگاردو بائوسا درباره شــرایط تیمش گفت :تا حد مرگ به این بازیکنان
اعتماد دارم و فکر میکنم بهترین بازیکنان را در اختیار دارم .شکســت
برابر پاراگوئه حتی ذرهای از اعتماد به بازیکنان را خدشهدار نکرده است.
آرزوی من قهرمانی با ارجنتین در جام جهانی روسیه است و فکر میکنم
که این اتفاق در روســیه خواهد افتاد .مطمئن هستم که ارجنتین به این
افتخار مهم خواهد رسید.
بائوســا در پاســخ به انتقادها مبنی بر عدم دعوت از مائورو ایکاردی به
تیمملــی نیز گفت :هر بازیکنی را صالح بدانم به تیمملی دعوت میکنم.
عملکرد تمام بازیکنان را زیر نظر دارم و هر بازیکنی که نظرم را جلب کند
و تشــخیص بدهم میتواند به تیم کمک کند ،دعوت خواهم کرد .عملکرد
خیلی از بازیکنان را زیر نظــر دارم حتی بازیکنانی مانند بلوچی ،آکونا و
روبن که در لیگ ارجنتین هســتند .کارلوس توس نیز هنوز میتواند برای
تیمملی مفید باشد .اگر بخواهم ایکاردی را به تیم دعوت کنم ،باید به جای
بازیکنی همچون گونسالو ایگواین او را به تیم دعوت کنم.

