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ترامپ رئیس یک شرکت بزرگ نفتی را
نامزد وزارت خارجه کرد

دونالــد ترامپ ،رئیس جمهــوری منتخب
آمریکا ،رکس تیلرسون ،رئیس شرکت نفتی
اکسون موبیل را رســما نامزد وزارت خارجه
آمریکا کرده است.
دفتر آقای ترامپ روز سه شنبه ،در اطالعیهای

ضمن اعالم این خبر ،به نقل از رئیس جمهوری
منتخب گفته است که رکس تیلرسون در راس
یک شــرکت تجاری فعال در سطح جهانی،
فردی موفق در زمینه مذاکرات و دستیابی به
توافقهای بینالمللی بوده است .این اطالعیه

گمانهزنیها در مورد
گور دسته جمعی کشف
شده در تبریز ایران

انتشار تصاویر کشــف یک گور دسته جمعی در تبریز،
واکنش متفــاوت مقامات دولتی را در پی داشــت .در
حالی که فرماندار تبریز از احتمــال تاریخی بودن این
گور حرف میزند ،مدیرکل میــراث فرهنگی ،این ادعا
را رد کرده اســت .در پی حفاریهــای صورت گرفته
توسط شــرکت آب و فاضالب یک گور جمعی در تبریز
کشف شد .گمانهزنیهای اولیه از تاریخی بودن این گور
جمعی حکایت داشت اما مسئوالن میراث فرهنگی ،این
فرض را رد کردهاند .به گزارش خبرگزاری دانشــجویان
ایران (ایسنا) ،مرتضی آبدار بخشایش ،مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی،
با اشاره به انجام کارشناسیهای باستانشناسان ،احتمال
تاریخی بودن گور دستهجمعی تبریز را رد کرد.
او با اشــاره به اینکه این گور در عمق دو متری کشف
شده ،افزود« :کارشناســان باستانشناسی بعد از اعزام
به محل ،گزارش کردند کــه در محدوده تاریخی بودن
این گور نیز بــا میراث فرهنگی بیارتباط اســت ».به
بو
گفته رحیم شــهرتیفر ،فرماندار تبریز ،شرکت آ 
ن در حال حفاری بودند که
فاضالب در کوچه پاســدارا 
با استخوانهایی شبیه باقی مانده اجساد انسان مواجه
شــدند و این موضوع به پولیس گزارش شد .فرماندار
تبریز بر خالف نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی
مدعی شــد که اجساد پیدا شده شبیه گور دستهجمعی
نیست و به نظر میرســد این اجساد مربوط به سالیان
بسیار دور هستند( .دویچه وله)

میافزاید که رکس تیلرســون» برای منافع
ایاالت متحده مدافعی پرقدرت و برخوردار از
دیدی شفاف خواهد بود و به تغییر جهت در
رویکرد سیاست خارجی کمک خواهد کرد که
سالها است به بیراهه رفته و امنیت و موقعیت
آمریکا در جهان را تضعیف کرده است».
آقای تیلرسون گفته است که در نگرش دونالد
ترامپ بــرای «تقویت و بازگرداندن اعتبار به
موقعیــت خارجی و پیشــبرد امنیت ایاالت
متحده» شریک اســت .رکس تیلرسون ،که
 ٦٤ســال دارد ،در راس شــرکتی بوده که
روابط تجاری نزدیکی با روسیه داشته است.
به همیــن دلیل انتخاب او بــه عنوان نامزد
وزارت خارجــه ســواالتی را در مورد روابط
ایاالت متحده با روسیه مطرح کرده است .در
سال  ،٢٠١٣والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری
روســیه به پاس تالشهای آقای تیلرســون
«در تحکیم همکاری در بخش انرژی روسیه»
نشان دوستی را به او اهدا کرد( .بی بی سی)

توسعه هفت میدان
نفتی ایران به روسیه
واگذار میشود

ایران اعالم کرد که در کنار امضای تفاهمنامه با روســیه بر
سر مطالعهی دو میدان نفتی ،توسعهی هفت میدان نفتی را
نیز به این کشور واگذار میکند .بدین ترتیب حضور روسیه
در میدانهای نفتی ایران بیش از سایر کشورها خواهد بود.
روز سهشنبه ایران و گازپروم روســیه تفاهمنامهای را بر
ســر دو میدان نفتی امضا کردند .همزمان با این تفاهمنامه
که راه را برای روســیه جهت مطالعــهی میدانهای نفتی
چشــمهخوش و چنگوله باز میکند ،بیژن زنگنه ،وزیر نفت
جمهوری اسالمی ،اعالم کرد که ایران در نظر دارد توسعهی
هفت میدان نفتی خود را به شرکتهای روسی بسپارد.
بیژن زنگنه گفت« :تاکنون برای توسعه هفت میدان نفتی با
روسیه ،تفاهمنامه امضا کردهایم و مذاکره برای توسعه سایر
میادین در حال انجام اســت» .زنگنه از شرکتهای روسی
«لوک اویل ،تات نفت و زابرژ نفت و گازپروم نفت» نام برد.
تفاهمنامه با روسیه صبح روز سهشنبه با حضور بیژن زنگنه،
وزیر نفت ایران و الکســاندر نواک ،وزیر انرژی روسیه ،در
مرکز همایشهای نفت در تهران امضا شد .سلبعلی کریمی،
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی و الکساندر دیوکوف،
مدیرعامل شــرکت «گازپروم نفت» روسیه ،این تفاهمنامه
مطالعاتی را امضا کردند( .دویچه وله)

ســرویس اطالعات برونمــرزی آلمان
( )BNDاز افزایــش فعالیت و ماموریت
گروههای ســلفی در داخل این کشــور
خبر داده است .طبق گزارش این سازمان
عربســتان ســعودی ،کویت و قطر جزو
کشورهای حامی این گروهها هستند.
ماموریــت گروههای ســلفی در آلمان
افزایش یافته است .ســرویس اطالعات
برونمرزی آلمان ( )BNDدر گزارش خود
ضمن اعالم این خبر گفته اســت که این
گروهها ماموریتهای ویژهای را در راستای
فعالیتهای خــود در آلمان و اروپا انجام
میدهند؛ از جمله فرستادن امام جماعت
و نیز کمکهای مالی برای مساجد.
این گــزارش که در روزنامــه معتبر زود
دویچه و دو شــبکه تلویزیونی  NDRو

 WDRآلمان منتشــر شــده ،بر اساس
اطالعات جمعآوریشده از سوی سرویس
اطالعات برونمرزی و نیز سازمان امنیت
داخلی آلمان به سفارش دولت این کشور
تهیه شده است .هدف این گروههای سلفی
گسترش برداشــت متحجرانه از اسالم
عنوان شده اســت .این گزارش همچنین
تصریح کــرده که این گروههــا به طور
عمده از ســوی عربستان سعودی ،کویت
و قطر حمایت میشــوند .به طور مشخص
نام سه سازمان در این گزارش برده شده
اســت« :انجمن احیای میراث اسالمی»
(Revival of Islamic Heritage
 )Society/RIHSاز کویت« ،بنیاد خیریه
شــیخ عید» از قطــر و «اتحادیه جهانی
عرب» از عربستان سعودی( .دویچه وله)

بازداشت  ۳۳نفر به ظن دستکم  ۳۴۸خبرنگار هشدار دبیرکل سازمان
قاچاق مهاجران از ایران در سراسر جهان در ملل درباره وقوع فجایع در
زندان هستند
ساعات اخیر در حلب
به بریتانیا

سازمان ملی مبارزه با جرایم بریتانیا (ان
ســی ای) می گوید در جریان تحقیقاتی
درباره قاچاق مهاجران از ایران به بریتانیا
 ۳۳نفر بازداشت شده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانســه تصور می
شود که مظنونان «اعضای کلیدی» یک
شبکه جرایم ســازمان یافته باشند که
صدها نفر را با استفاده از اسناد جعلی از
سراسر اروپا به بریتانیا قاچاق کرده اند.
به گفته این سازمان  ۲۴نفر از بازداشتی
ها در پی یــورش هایــی در عملیات
مشــترک با پولیس یونان در شهر آتن
دستگیر شدند .این افراد  ۲۶تا  ۴۵ساله

اظهارات رونالدو درباره متهم
شدن به فرار مالیاتی

مهاجم رئال مادرید درباره متهم شــدنش به فرار مالیاتی برای نخستین بار
صحبت کرد.
به نقل از آس ،کریســتیانو رونالدو پس از کسب چهارمین توپ طالیش با
روزنامه اکیپ فرانسه مصاحبه کرد.
مهاجــم رئال مادرید در میان موضوعات مختلف ،درباره متهم شــدنش به
فرار مالیاتی نیــز صحبت کرد .بازیکن ملیپوش پرتگالی گفت :این موضوع
مرا آزار داد چون ســعی کردم همه کارهایم را به خوبی انجام بدهم و همه
چیز شفاف باشد .خبری که منتشر شد مرا ناراحت کرد چون حقیقت ندارد.
دروغ ،نگرانکننده است.
رونالدو در ادامه افــزود :زمانی که درباره زندگی خصوصیام ،دوســتانم،
تعطیالتم و  ...صحبت میشود ،اتفاقی عادی رخ داده است اما وقتی درباره
موضوع جدی همچون فرار مالیاتی صحبت میشــود ،باید با دادگاه روبرو
شوید .حقیقت به زودی آشکار خواهد شــد .انسانهای بیگناه زیادی در
زندان به سر میبرند .اکنون احساس چنین افرادی را دارم.

هستند .در این بیانیه آمده است« :کلیه
این  ۲۴نفر به ظن مشارکت در فعالیت
های یک گروه جرایم ســازمان یافته
فراملی که تصور می شــود مهاجران
ایرانی را به طــور غیرقانونی از طریق
ترکیه ،یونان ،اسپانیا ،فرانسه ،آلمان،
ایتالیا ،بلجیم ،اتریش ،سوئیس و هالند
به بریتانیا می آورد دستگیر شده اند».
براســاس این گزارش محققان بر این
باورند که ایــن گروه تا ده هزار یورو از
هر مهاجر مــی گرفت تا مدارک جعلی
شناســایی در اختیار آنهــا بگذارد و
ترتیب سفر آنها به بریتانیا را بدهد.
به گفته ان ســی ای چهار
کارگاه جعل سند که ادعا
می شود اعضای این گروه
در آنجا فعالیت می کردند
در این عملیــات از بین
رفت .تجهیزات جعل سند،
 ۵۰هزار یــورو پول نقد و
صدها سند هم ضبط شد.
(بی بی سی)

گزارشگران بدون مرز اعالم کرده که در حال حاضر دستکم
 ۳۴۸نفر از کارکنان رسانهها به خاطر انجام وظیفهشان در
سراسر جهان در زندان به سر میبرند .ترکیه ،چین ،سوریه،
مصر و ایران بیشترین شمار خبرنگاران زندانی را دارند.
ســازمان گزارشــگران بدون مرز در برلین در ارتباط با
انتشار بخش اول گزارش ساالنهی خود اعالم کرد که «موج
ســرکوب در ترکیه پس از کودتای نافرجام در این کشور
باعث افزایش چشــمگیر شمار خبرنگاران در بند در جهان
شده است».
به گزارش این سازمان مستقل بینالمللی ،شمار این دسته
از خبرنگاران در سراسر جهان ،در مقایسه با سال گذشته
میالدی ،رشدی  ۶درصدی داشته است.
بریتا هیلپرت  ،Britta Hilpertسخنگوی هیأت رئیسهی
گزارشگران بدون مرز ،روز سهشنبه در برلین گفت« :تعقیب
بیرحمانه خبرنگاران در ترکیه ابعاد تاکنون شناخته شده
را پشت سر گذاشته است».
خانم هیلپرت همچنین تأکید کرد« :اینکه ترکیه ،که هنوز
هم نامزد ورود به اتحادیه اروپاست ،در یک صف با دشمنان
شناختهشدهی آزادی مطبوعات ،همچون رژیمهای چین،
سوریه و ایران قرار میگیرد ،نشانگر برخورد خشن نهادهای
دولتی ترکیه با آزادی مطبوعات است».
در حال حاضر تنها در ترکیه بیش از  ۱۰۰خبرنگار در زندان
هستند( .دویچه وله)

اســطوره توپچی ها یک توصیه مهم به سرمربی لیورپول برای قهرمانی در
لیگ جزیره داشت.
به نقل از اســکای اسپورت ،لیورپول در فصل جاری با هدایت یورگن کلوپ
یکی از شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی به شمار می آید.
شاگردان کلوپ در دو بازی اخیر خود در لیگ جزیره برابر بورنموث شکست
و برابر وستهام متوقف شــدند تا اختالف این تیم با صدر جدول ردهبندی
زیاد شود.
تیری آنری یک توصیه مهم به کلوپ برای قهرمانی در لیگ جزیره داشت .او
در این زمینه گفت :لیورپول تیم خوبی است اما اگر می خواهد قهرمان شود،
باید بداند چگونه توپ را حفظ کند .این تیم برابر بورنموث با نتیج ه ســه بر
یک جلو بود اما در نهایت بازی را واگذار کرد .این نشــان می دهد آنها نمی
توانند نتیجه را حفظ کنند.
گاهی اوقات تنها زدن گل کافی نیســت بلکه باید یک تیم بتواند از برتری
خود استفاده کند .این مشکل اصلی لیورپول است.
او ادام ه داد :ســبک بازی لیورپول مشخص است .احترام زیادی برای کلوپ
قائل هستم .او رابطه بســیار خوبی با بازیکنانش دارد .تیم کلوپ در فصل
جاری نتایج درخشانی به دســت آورد و از شانس های اصلی کسب عنوان
قهرمانی است.

سیمونه :بدترین اتفاق آسیب
ســرمربی اتلتیکومادرید تیم خود را در رســیدن به گل بدشانس عنوان و
اظهار کرد بدترین اتفاق در دیدار با ویارئال ،آسیب دیدگی دروازهبان تیمش
بوده است.
به نقل از آس ،اتلتیکومادرید دوشــنبه شب در آخرین بازی هفته پانزدهم
اللیگا به مصاف ویارئال رفت و با سه گل مغلوب میزبانش شد.
دیگو پابلو سیمونه پس از بازی گفت :نمیتوان با کلمات این بازی را توضیح
داد .در نیمــه دوم موقعیتهای گل خوبی داشــتیم .ضربه کوکه به تیرک
دروازه برخورد کرد.
آنتوان گریزمان ،کوین گامیر و آنخل کورئا موقعیتهایشــان به گل تبدیل
نشد .ویارئال شانس گلزنی داشت میخواستیم به هر نحوی شده این بازی را
با پیروزی پشــت سر بگذاریم اما این اتفاق نیفتاد .چاره دیگری نداریم باید
بهتر شویم و به تالشمان ادامه بدهیم.
ســرمربی اتلتیکومادرید در ادامه افزود :بدترین اتفاق این بازی آســیب
دیدگی یان اوبالک بود .امیدوارم که آســیبدیدگیاش شدید نباشد .تیاگو
از ناحیه زانو دچار مشکل شــد و او بهتر دید که تعویض شود .به بازیکنان
افتخار میکنم .آنها تالش خود را کردند ،دویدند ،تمام قدرتشان را به کار
بردند اما نتوانستند به گل برسند .شکست نتیجه گل نزدن است.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد
نســبت به «گزارش هایی از وقوع فجایع
علیه شمار بزرگی از غیرنظامیان» در شهر
حلب سوریه ابراز نگرانی کرده است.
آقای بــان همه طرف ها به خصوص دولت
ســوریه و متحدان آن را ترغیب کرد از
غیرنظامیان محافظت کنند.
یان اگلند مشــاور حقوق بشــر سازمان
ملل متحد پیشــتر گفت که ســوریه و
روســیه «جوابگوی» فجایعی هســتند
که شــبه نظامیان وفادار به دولت ممکن
اســت مرتکب آنها شوند .پیشتر گزارش
شد که مخالفان بشار اسد از شش محله
دیگر حلب عقبنشینی کردهاند .ب ه این
ترتیب فقط بخشهای کوچکی از
حلب (کمتر از  ۱۰درصد) هنوز در
کنترل شورشیان است.
اســتفان دوجاریک سخنگوی
آقای بــان در بیانیه ای گفت که
«دبیرکل ســازمان ملل شدیدا
نگران گزارش های فجایع علیه
شــمار بزرگی از غیرنظامیان از

دیدار مسی با مرتضی احمدی؛

مرتضی پیراهن خامک دوزی به مسی
تحفه داد

توصیه تیری آنری به لیورپول

دیدگی اوبالک بود

عربستان ،قطر و کویت
از سلفیهای آلمان
حمایت میکنند

مرتضی پسر خرد سال از ولسوالی جاغوری
والیت غزنی یکی از عالقه مندان سرسخت
لیونل مسی فوق ســتاره باشگاه بارسلونای
اسپانیا است.
مرتضی پسری که از پالســتیک راه راه با
نوشتن شــماره ده (شماره اختصاصی مسی
در تیم آرجانتین) را پوشیده بود ،با مسی در
قطر مالقات کرد.
شــرکت هوایی قطر از جمله شــرکت های
تمویل کننده باشــگاه بارســلونا و االحلی
به شــمار می رود .مرتضی پسر خرد سالی
اســت که پیش از این در ولسوالی جاغوری
از پالستیک سفید و آبی (راه راه) در قسمت

های پشت و پیشروی آن شماره  ۱۰را نوشته
و پاه به توپ شده بود.
این عکس مرتضی در سایت های اجتماعی
از جمله فیسبوک دست به دست شد تا سر
صدای آن در تمام جهــان پیچید و این امر
باعث شــد که مرتضی از جاغوری به کابل و
بعد به قطر رفت.
مرتضی بعــد از مدتی کمی به نام مســی
کوچک مشهر شد.
مرتضی کوچک با لباس و توپ امضا شــده
توسط مسی چندین عکس گرفت و آن را در
سایت های اجتماعی نشر کرد.
هر چند رسانه های عراقی نوشته بودند که

مرتضی از کردستان عراق است اما برخی از
رسانه های معتبر دنیا این گفته ها را رد کرده
و گفته بودند که مرتضی از پسر افغانستانی
است که در ولسوالی جاغوری غزنی زندگی
می کند.
این هوادار کوچک لیونل مسی ستاده باشگاه
اسپانیا و آرجانتین پنچ ساله است ،گفته می
شــود پدر مرتضی به شغل دهقانی مصروف
می باشد.
هر چند رســیدن مرتضی با مسی بعید به
نظر می رسید اما صندوق حمایت از کودکان
سازمان ملل متحد (یونیسف) اعالم کرد که
لیونل مسی سفیر این ســازمان ،به کودک
هوادارش توپ و پیراهن فرستاده است.
مرتضی کوچک با لباس و توپ امضا شــده
توسط مسی چندین عکس گرفت و آن را در
سایت های اجتماعی نشر کرد.
در ادامه مســی کوچک افغانستان ،از سوی
نهاد خیری ه ی در آمریکا ،به آن کشور دعوت
شد تا ترتیب مالقات او را با ستاره ی رویایی
ش برساند.
اکنون صفحهی هواداران این فوق ستارهای
آرجانتینــی ویدیوی کوتاهــی از مالقات
آن دو را منتشــر کرده است .در این ویدیو
دیده میشود که مسی مرتضی کوچک را در
آغوش خود گرفته است.
در همین حال اما گفته می شود که مرتضی
کوچک از افغانســتان لباس خامک دوزی و
یک کاله برای فوق ستاره خود بعنوان تحفه
به او داده است( .بخدی)

بدترین سال گریزمان در اتلتیکومادرید

هشت هفته از آخرین گل مهاجم فرانسوی
بــرای اتلتیکو مادریــد در اللیگا میگذرد
که این امر موجب شــده است بدترین سال
حضور او در ترکیب روخی بالنکو رقم بخورد.
به نقل از مارکا ،اتلتیکومادرید دوشنبه شب
در هفته پانزدهم اللیگا با ســه گل مغلوب
ویارئال شــد و به رتبه ششم جدول سقوط
کرد .مهاجمان قرمز و سفیدپوشــان در این
بازی نیز گلی به ثمر نرساندند.
یکــی از دالیل ناکامی تیــم مادریدی ،گل
نــزدن آنتوان گریزمان اســت .این مهاجم
فرانسوی که فصل را خوب شروع کرد و در
هفتههای ابتدایی حتی صدر برترین گلزنان
را به خود اختصاص داده بود ،اکنون هشــت
هفته از آخرین گلزنیاش در اللیگا میگذرد.
گریزمان آخرین بار برابر والنسیا در مستایا
گلزنی کــرد .اتلتیکو در آن بازی دو بر صفر
پیروز شد .مهاجم فرانسوی پس از این بازی
برابــر تیمهای گرانادا ،ســویا ،ماالگا ،رئال
سوسیداد ،رئال مادرید ،اوساسونا ،اسپانیول
و ویارئال نتوانســت گلی به ثمر برســاند.

جمله زنان و کودکان در ســاعات اخیر
در حلب اســت« ».ضمن تاکید بر اینکه
سازمان ملل مســتقال قادر به تایید این
گزارش ها نیست ،دبیرکل نگرانی شدید
خود را بــه طرف هــای مربوطه منتقل
می کند ».در این بیانیه آمده اســت« :او
به فرســتاده ویژه خود در امور ســوریه
دستور داده اســت مساله را فورا با طرف
های مرتبط مطرح کند ».دولت سوریه یا
روسیه هنوز علنا در این مورد اظهار نظر
نکرده اند .گروه دیدبان حقوق بشر سوریه
مستقر در بریتانیا میگوید نیروهای ارتش
ســوریه در آســتانه تصرف کامل بخش
شرقی حلب هستند( .بی بی سی)

پیروزی رپترز در لیگ NBA

بامداد دیروز در لیگ بســکتبال  ،NBAهفت بــازی صورت گرفت که
مطرحترین تیمهــای پیروزی در این بازیها لس آنجلس کلیپرز و تورنتو
رپترز بودند.
به نقل از  ،fox sportبامداد دیروز تورنتو رپترز توانست با نتیجه  ۱۲۲بر
 ۱۰۰میلواکی باکس را شکست بدهد .در این مسابقه دی مار دی روزن ۳۰
ن ترتیب تورنتو
امتیاز و ترنس راس  ۲۵امتیاز برای تورنتو کسب کرد .بهای 
برای ششمین بار پیاپی میلواکی را شکست داد.
در بازی حســاس دیگر لس آنجلس کلیپرز با نتیج ه نزدیک  ۱۲۱بر ۱۲۰
پورتلند تریل بلیزرز را از پیشرو برداشت .در این بازی گریفین توانست
دابل دابل انجام دهد .او  ۲۶امتیازآوری و  ۱۲ریباند برای کلیپرز داشت.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
سکرمنتو کینگز  – ۱۱۶لس آنجلس لیکرز ۹۲
داالس موریکس  – ۱۱۲دنور ناگتز ۹۲
هیوستون راکتز  – ۱۲۲بروکلین نتز ۱۱۸
میامی هیت  – ۱۱۲واشنگتن ویزاردز ۱۰۱
ایندیانا پیسرز  – ۱۱۰شارلوت هورنتز ۹۴

دوری سه تا چهار ماهه اوبالک
از میادین

دروازه بان اتلتیکومادرید به علت جراحی شانه سه تا چهار ماه از میادین
دور خواهد بود.
به نقل از آس ،اتلتیکومادریــد در هفته پانزدهم اللیگا برابر ویارئال قرار
گرفت و با سه گل مغلوب میزبانش شد.
در نیمه نخســت این بازی یان اوبالک دروازه بان اتلتیکو از ناحیه شانه
آسیب دید و از بازی خارج شد.
پس از انجام تســتهای پزشکی مشخص شد دروازهبان اسلوونیایی نیاز
به جراحی دارد و بر این اساس سه تا چهار ماه از میادین دور خواهد ماند.
او دیدار رفت برابر بایرن لورکوزن در لیگ قهرمانان اروپا و دیدار برگشت
با بارسلونا در اللیگا را از دست خواهد داد.
این خبر بدی برای قرمز و سفیدپوشان محسوب میشود .تیم مادریدی
در حال حاضر در اللیگا در شرایط خوبی به سر نمیبرد و با شکست برابر
ویارئال به رتبه ششم سقوط کرد.

حمایت انجمن ورزشکاران
المپیکی از دوپینگ
مادامالعمر دوپینگی

انجمن ورزشــکاران المپیکی جهان از جنبش  IOCبرای محروم کردن

اتلتیکو در این هشــت بــازی از  ۲۴امتیاز
ممکن تنها  ۱۰امتیاز کسب کرد.
گریزمان در حال سپری کردن بدترین دوران
خود در اتلتیکومادرید نیز است .او سه فصل
پیش از رئال سوســیداد بــه مادرید آمد و
تاکنون در گلزنــی به این اندازه ناکام نبوده
اســت .البته در نخستین فصل حضورش در
مادریــد ۹ ،هفته را بدون گل پشتســر

گذاشــت اما در آن زمان بازیکن ذخیره به
حســاب میآمد و اغلــب در ترکیب اصلی
حضور نداشت.
گریزمان که از نــگاه مجله فرانس فوتبال،
سومین بازیکن برتر جهان شد ،باید به این
ناکامی پایان بدهد تــا عالوه بر بهتر کردن
شــرایط خود به بهبودی وضعیت تیمش نیز
کمک کند.

مادام العمر ورزشکاران دوپینگی حمایت کرد.
به نقل از  ،Inside the gamesتوماس بــاخ (رییس کمیته بین المللی
المپیک) هفت ه گذشــته اعالم کرده بود افراد دخیل دوپینگ گسترده و
ورزشــکاران دوپینگی ،باید به صورت مادام العمر محروم شوند .قسمت
دوم گزارش مک الرن مربوط به دوپینگ سیســتماتیک در روسیه ،روز
جمعه منتشر شد .پیش از این گزارشهایی در اینباره منتشر شده بود و
بسیاری از ورزشکاران روسیه به همین دلیل از المپیک ریو محروم شدند.
پارالمپیک روسیه نیز به صورت کامل از بازیهای ریو محروم شد .انجمن
ورزشکاران المپیک جهان ( )WOKدر بیانیهای اعالم کرد از نظر توماس
باخ برابر برخورد قاطع با دوپینگیها حمایت میکند.
در این بیانیه آمده اســت :میخواهیم عدالت برقرار شود .سیستم ضد
دوپینــگ قویتری باید به وجود بیایــد .از تصمیم هیات اجرایی IOC
حمایت میکنیم .فکر میکنیم این تصمیم با آن چه ورزشــکاران معتقد
هســتند همخوانی دارد .انجمن ورزشکاران المپیکی از محرومیت مادام
العمر ورزشکاران دوپینگی حمایت و درخواست کرد سیستم جداگانهای
برای تست گیری و ایجاد محرومیتها به وجود بیاید.

