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نماینده آمریکا :داعشیها
از موصل زنده بیرون نخواهند آمد

 ،۲۰۱۶بدترین سال
برای کودکان سوریه

صندوق حمایت از کودکان ســازمان ملــل متحد در یک
گزارش تازه گفته است که صدها کودک در جنگ سوریه در
سال گذشته کشته شده اند و بیش از شش میلیون کودک
به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد روز دوشنبه
( ۱۳مــارچ  )۲۰۱۷اعالم کرد که  ۲۰۱۶بدترین ســال برای
کودکان سوریه بوده اســت .در این سال ۶۵۲ ،کودک در
منازعه سوریه کشته شده اند ،منازعهای که روز چهار شنبه
این هفته وارد ششمین سال خود میشود.
گیرت کاپالره ،رئیس منطقهای یونیســف در شــرق میانه
گفت« :شدت آسیب (به کودکان) بیسابقه است».
از زمانی که یونیســف ثبت ارقام تلفات کودکان در جنگ
سوریه را شــروع کرده است ،ســال  ۲۰۱۶پرتلفاتترین
سال بوده اســت .در این گزارش آمده است که مکتبها،
شــفاخانهها ،مکانهای بازی و دیگــر جاهایی که معموالَ
کودکان از آنها اســتفاده میکنند ،به صورت فزاینده ناامن
شده و مورد حمله قرار میگیرند .در گزارش آمده است که
حداقل  ۲۵۵کودک در سال  ۲۰۱۶در نزدیکی مکتب کشته
شده اند .این گزارش افزوده است که شش میلیون کودک
سوریه نیاز به کمکهای بشری دارند ،اما  ۲۵۰هزار کودک
در مناطق محاصره شــده زندگی میکنند که دسترسی به
کمکهای بشــری ندارند .عالوه بر خشــونتهای جنگی،
کمبود خدمات صحی و داکتران باعث شده است که کودکان
در نتیجه سادهترین مریضیها و جراحتها نیز جان بدهند.
(دویچه وله)

سرباز قاتل هفت دختربچه
اسرائیلی آزاد شد

ســرباز اردنی که  ۲۰سال پیش با شــلیک به یک گروه از
دختران دانشآموز اسرائیلی هفت نفر از آنها را کشته بود،
امروز از زندان آزاد شد.
به گفته مقامهای اردن ،آقای دقامسه پس از تحمل  ۲۰سال
زندان روز (یکشنبه  ۱۲مارچ  ۲۲ -حوت) آزاد شده و اکنون
نزد خانوادهاش در روســتایی در حوالی شهر اربد بازگشته
است.
احمد دقامســه در ســال  ۱۹۹۷بروی گروهی از دختران
دانشآموز اسرائیلی که در جریان یک سفر به جزیرهای در
نزدیکی مرز اردن آمده بودند ،آتش گشــود و هفت نفر از
آنها را کشــت .دادگاه نظامی اردن در جریان محاکمه او را
به لحاظ روانی در هنگام وقوع تیراندازی «مجنون» و فاقد
تعادل روانی تشخیص داد و بر همین اساس با تخفیف او را
به حبس ابد محکوم کرد .مجازات حبس ابد در اردن معموال
 ۲۵سال طول میکشد و در صورتی که زندانی سابقه خوبی
از خودش نشــان داده باشد مشمول عفو میشود .با وجود
این ،وکالی آقای دقامسه توانستهاند حکم آزادی او را بعد
از  ۲۰سال تحمل زندان نهایی کنند( .بی بی سی)

نماینده آمریکا بــرای هماهنگی عملیات ضد
داعش در عراق گفته آن دسته از شبهنظامیان
داعش که در موصل ماندهاند از این شهر زنده
بیرون نخواهند رفت.
به گفته بــرت مکگورک نماینــده آمریکا
در مبارزه با گروه موســوم به دولت اسالمی
(داعش) آمریکا عالوه بر این که برای نابودی
داعش مصمم اســت ،میخواهد اطمینان پیدا
کند که شــبهنظامیان این گروه از موصل به
جای دیگری نروند.
همزمــان فرماندهان ارتش عراق میگویند بر
بیش از یک سوم غرب موصل مسلط شدهاند.
آن طــور که گزارش شــده آخریــن جاده گزارشها از غرب موصل حاکی است که نبرد نیروهای عراقی بتدریج پیشروی کرده و حومه
مواصالتی موصل که در کنترل داعش بود هم شــدیدی بین نیروهای دولتی عراق و داعش غرب موصل ار در کنترل خود میگیرند( .بی
در جریان اســت و به گفته آقای مکگورک بی سی)
به دست نیروهای عراقی افتاده است.

نخستین نفوس شماری پس از دو دهه در پاکستان

مقامها در پاکستان گفته اند که ترتیبات برای
نفوس شماری سرتاســری در آن کشور کامل
شده است و بیش از  ۲۰۰هزار سرباز ،کارمندان
ملکی را در جمع آوری اطالعات کمک خواهند

تطبیق شــده و حدود  ۱۸۵میلیون دالر هزینه
برمیدارد.
وزیر اطالعات پاکســتان گفت کــه  ۱۲۰هزار
کارمند آموزش دیدۀ حکومتی این ماموریت را
انجام خواهند داد .او از شهروندان خواست تا به
کارمندان نفوس شــمار کمک کنند و در ضمن
هشدار داد کسانیکه عمدا ً معلومات غلط ارایه
می کنند تا شش ماه زندانی شده و حدود ۵۰۰
دالر جریمه خواهند شد.
خانم اورنگزیب گفت «پاکســتان برای برای
ششمین سروی مسکن و نفوس آماده است ...
همه می دانیم که پس از  ۱۹سال نفوس شماری
می کنیم .همه می دانیم که چگونه توزیع منابع،
کرد.
مریم اورنگزیب وزیر اطالعات پاکســتان در قوانین مبتنی بر مدارک و پالیسی سازی برای
یک کنفرانس خبری در اســام آباد گفت که مشی کشور و برای پروژه های خدمات اجتماعی
این کمپاین  ۷۰روزۀ خانه به خانه در دو مرحله حایز اهمیت است»( .صدای آمریکا)

دیمیزیر :آلمان جای کارزار انتخاباتی ترکها نیست

وزیر داخله آلمان فدرال در برابر کمپاین های
انتخاباتی سیاستمداران ترکیه در آلمان قاطعانه
موضعگیری کرد .هالندی هــا در حال حاضر
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را با
الفاظ صریح مخاطب قرار میدهند.
تومــاس دیمیزیر وزیر داخلــه آلمان فدرال
به شــبکه اول تلویزیون آلمان گفت« :این را
نمیخواهم .آلمان جایی برای کارزار انتخاباتی
ترک ها نیســت ».او افزود که از لحاظ سیاسی
شدیدا ً مخالف این مسأله است.
به قــول دیمیزیر این که آلمان نیز مانند هالند
ورود سیاســتمداران ترکیه را منع کند« ،باید
عاقالنه سنجیده شود» .او یاد آور شد که برای
همچو ســخنرانی ها اما «مرز های واضحی»
وجود دارند ،طور مثال قانون جزا .وزیر داخلۀ

رضایت هیئت اعزامی فیفا
به روسیه از استدیوم های
جام جهانی ۲۰۱۸

کالین اسمیت رئیس هیئت اعزامی فیفا در جمع خبرنگاران گفت :بازدید ما
از آمادهسازی جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه با موفقیت پایان یافت .با نمایندگان
بخشهای مختلفی درباره آمادهســازی استدیوم ها بحث کردیم و در طول
این بازیدها میتوانیم پیشرفت کارها را تایید کنیم.
اســمیت در ادامه گفت  :به طور کلی میتوانم بگویم که اتسمفر خوبی در
استدیوم های جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه وجود دارند.چوکیها فاصله نزدیکی
با زمین دارند و این مسئله شور و شــوق زیادی را به شما میبخشد.مدیر
دپارتمان مسابقات و رویدادهای فیفا افزود :خوشحالم که به مسکو آمدم و
این پنجمین و آخرین بازدید هیئت ویژه فیفا از روسیه در این سبک و سیاق
جهت بررســی میزان آمادهسازی جامجهانی  ۲۰۱۸بود .هدف ما از این سفر
هماهنگ کردن تمامی برنامههای عملیاتی بود.
پنجمیــن بازدید هیئت فیفا به ریاســت کالین اســمیت از محل میزبانی
جامجهانی  ۲۰۱۸دوشنبه گذشته آغاز شد و دیروز با برپایی نشست خبری
در استدیوم اسپارتاک مسکو خاتمه یافت .جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه با شرکت
 ۳۲تیم در  ۱۲استدیوم  ۱۱شهر این کشور برگزار خواهد شد.

یکصدمین حضور گواردیوال
در لیگ قهرمانان اروپا

پپ گواردیوال در بازی منچسترسیتی برابر موناکو یکصدمین حضور خود در
لیگ قهرمانان را تجربه خواهد کرد.
به نقل از یوفا ،منچسترسیتی چهارشنبه در دیدار برگشت خود در یک هشتم
نهایی لیگ قهرمانان اروپا باید برابر موناکو به میدان برود .دیدار رفت دو تیم
با برتری پنج بر سه منچسترسیتی به پایان رسیده است.
پپ گواردیوال در بازی برگشــت برابر موناکو برای سیصدمین بار حضور در
لیگ قهرمانان اروپا را تجربه میکند .این مربی موفق اسپانیایی ،پیشتر موفق
شده است در بارسلونا دو بار قهرمان لیگ قهرمانان شود ولی در بایرن مونیخ
نتوانست این تیم را در مدت سه سال حضور خود به قهرمانی برساند.
گواردیوال در  ۹۹بازی در لیگ قهرمانان به  ۶۱برد و  ۲۳تساوی رسیده است و
صرف نظر از هر نتیجهای که در بازی چهارشنبه رخ بدهد ،او بعد از  ۱۰۰بازی
نخست خود در لیگ قهرمانان بهترین رکورد را بین مربیان خواهد داشت.نفر
دوم در این فهرست لوییس فان خال است که  ۶۱برد و  ۲۲تساوی داشته است
که دومین موفق اروپایی بعد از  ۱۰۰بازی نخست خود در لیگ قهرمانان است.
برترین مربیان اروپایی در لیگ قهرمانان بعد از  ۱۰۰بازی نخست
 -۱پپ گواردیوال
 -۲لوییس فان خال
 -۳رافائل بنیتس
 -۴یوپ هاینکس
 -۵والری لوبانوفسکی
 -۶جیوانی تراپاتونی
 -۷فابیو کاپلو
 -۸اسون گوران اریکسون
 -۹ژوزه مورینیو
 -۱۰کارلو آنچلوتی
منچسترسیتی امیدوار اســت بتواند بعد از حذف تاتنهام و آرسنال از لیگ
قهرمانان اروپا ،به عنوان اولین تیم انگلیســی راهی مرحله بعد شود .البته
لسترسیتی نیز این شانس را دارد تا به مرحله بعد راه یابد.

آلمان تأکید کرد« :هر کــس که به جمهوری
آلمان فدرال و یا قانون اساسی اش با کینه توزی
توهین و تحقیر کند ،مجرم شناخته میشود .در
همچو حالتی مرز نهایی مشخص میگردد».
«مقایسه کردن ها باید خاتمه یابند»
در روزهــای اخیر چندین شــهرداری آلمان

مبارزات انتخاباتی وزیران حکومت ترکیه را ،که
میخواستند برای ایجاد یک نظام ریاستی در
ترکیه تبلیغ کنند ،لغو کردند .این مسأله باعث
خشم شدید در انقره شد .رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه حتی آلمان را به استفاده از
«روش های نازی ها» متهم ساخت( .دویچه وله)

آلمان برای مهاجران عودتکننده
مراکشی اقامتگا ه خواهد ساخت

حکومت آلمان در بــاره حمایت از ایجاد
اقامتگاه ها برای نوجوانان در مراکش غور
می کند تا به این وســیله امکاناتی برای
افراد زیر ســن بی بضاعت مهاجر که از
آلمان برگشت داده می شوند ،فراهم شود.
وزارت داخله آلمان فدرال به پاسخ به یک
تقاضای حزب سبزهای این کشور گفت که
در این اقامتگاه هــا در مراکش در آینده
مهاجران زیر سن بدون همراه که از آلمان
به کشور شان برگشت داده می شوند ،جا
داده خواهند شد.
حکومت آلمان به خبرگزاری «دی پی ای»
گفت که این طرح فع ً
ال در «مرحله بسیار

یک گروۀ مرتبط به القاعده مسؤولیت
حملۀ دمشق را به عهده گرفت

مقامات سوری و ناظرین گزارش های ضد
ونقیض در مورد علت انفجارات دمشــق
نشــر کرده اند .تلویزیون دولتی سوریه
گفت بم ها در قبرستان باب الصغیر جابجا
شــده بود که در آن یک زیارت شیعیان
نیز وجود دارد .اما گروۀ جنگجوی شیعه
مذهب حزب اهلل میگوید حمله کنندگان
انتحاری بم ها را در داخل زیارت که یکی
از هفت دروازه یی است که به شهر کهنه
دمشــق منتهی می گردد ،جابجا ساخته
بودند
تمام گزارش ها تاکیــد می ورزند که دو
انفجار در فاصله  ۱۰تا  ۱۵دقیقه یکی بعد

در جريان سه بازى بين المللى بيست اورۀ
کرکت بين افغانســتان و ايرلند ،شمارى از
ريکاردهاى ملى و بين المللى قايم شد.
هر سه بازى بين المللى بيست اورۀ کرکت
بين افغانستان و ايرلند ،سه بر صفر به نفع
افغانستان به پايان رسيد.
افغانســتان ،ايرلند را در بازى اول با شش
ويکت ،در بــازى دوم با  ١٧دوش و در بازى
سوم با تفاوت  ٢٨دوش شکست داد.
در جريان ســه بــازى يادشــده ،برخى
ريکاردهــاى ملى و بين المللى از ســوى
افغانستان قايم شد و همچنان يک ريکارد
بين المللى خراب ،از سوى ايرلند نيز قايم
شده است.
دربازى سوم و نهايى ،بيرى ميک کارتى بالر
ســريع ايرلند ،در چهار اور  ٦٩دوش انجام
داد ،که اين بيشــترين تعداد دوش از سوى
يک بازيکن در بازى هاى بين المللى بيست
اوره است.
افغانستان در بازى سوم و نهايى  ٢٣٣دوش
انجام داد که بيشترين دوش افغانستان در
بازى بيست اوره است.
افغانســتان و ايرلند همچنان در بازى آخر،
مشترکا  ٤٣٨دوش انجام داد که در تاريخ
کرکت بيســت آوره ،درجۀ دوم بلندترين
دوش است ،قبل از اين هندوستان و ويست
انديز ،مشترکا  ٤٨٩دوش انجام داده بودند.
همچنان تيم ملى ،در بازى نهايى بيشترين

اســتیو کینگ ،نماینده مــردم آیوا در
کنگــره آمریکا پس از آن که با انتشــار
توییتی از خیرت ویلدرز ،سیاســتمدار
تندرو و اسالمستیز هالندی حمایت کرد،
با انتقاد گسترده روبرو شد.
او در توییتی با حق دادن به نظرات آقای
ویلدرز نوشته« :ما نمیتوانیم تمدنمان را
با بچههای دیگران احیاء کنیم».
این نماینده سرشناس جمهوریخواه یکی
از مدافعان سرســخت وضع قانونی است
که خواستار متوقف کردن حق شهروندی
آمریکا برای نوزادانی است که در ایاالت

بيشترين دوش است ،قبل از اين تيم هالند
در  ٦اور  ٩١دوش انجام داده بود.
محمد نبى بازيکــن افغان در اين رقابت ها
بعضى ريکاردهاى ملى و بين المللى را قايم
کرد ،او از سوى افغانســتان در يک بازى
بيشترين شش دوش انجام داد ،موصوف در
بازى نهايى  ٩شش دوش انجام داد.
همچنــان محمد نبى يگانه بازيکنى شــد
که با نمبر ششــم به بالنگ آمده بود و ٨٩
دوش انجام داده؛ نبى همچنان در بازى هاى
بيست اوره ،بازيکنى بود که دوش هاى زياد
با بال هاى کم انجام داد.
نبــى همچنان در بــازى نهايــى خود ،با
انجــام دادن  ٨٩دوش که اوســط دوش
هايش(ســترايک ريــت)  ٦٦،٢٩٦بــود،
ريکارد قايم کرد؛ چــرا که تاکنون بازيکن
کدام کشــور ديگر در بازى بيست اوره اين
دستاورد را نداشت.
شهزاد محمدى بازيکن افغان ،با انجام دادن
١٧٧٩دوش در رقابت هاى بين المللى بيست
اوره ،چهارمين بازيکن درسطح جهان شد و
بازيکنان برجستۀ جهان را به عقب راند.
شــهزاد همچنان از ويرات کوهلى کپتان
تيم هندوســتان و بازيکن مشهور جهان،
عمراکمل و محمد حفيظ پاکســتان ،ديويد
وارنر اســترليا ،جى پــى دومينى افريقاى
جنوبى ،و اين مورگن کپتان انگلستان پيش
شد.
راشدخان ستارۀ درخشان کرکت افغانستان
نيز در اين رقابت هاى ريکاردها را قايم کرد،
موصوف در بازى دوم ،فقط در بدل دو دوش
و  ١٢بال ،پنج بازيکــن ايرلند را از ميدان
خارج کرد که يک ريکارد جهانى است.
تاج ملوک عالم مشاور تخنيکى کرکت بورد
و مربى پيشــين گفت که تيم و بازيکنان
افغانســتان ،روز به روز قوى تر مى شوند و
بر تجارب شان مى افزايند.
او به آژانس پژواک گفت که ده ســال قبل،
اين در خواب و خيال کس نبود که بازيکنان
افغانستان ،يک روز ريکاردهاى ملى و بين
المللى را قايم خواهنــد کرد .ملوک افزود
که دستاوردهاى يادشده؛ بازيکنان افغان و
ساير جوانان را نيز تشويق مى کند و باعث
بلند بردن مورال آنها مى شود( .پژواک)

درخشش سمیه غالمی
بازیکن تیم ملی تکواندو افغانستان در لیگ ایران

ســمیه غالمی بازیکن تیم ملی تکواندوی
افغانستان که عضویت باشگاه هیات تکواندو
خراســان رضوی می باشــد  ،در این فصل
لیگ تکواندوی بانوان ایران نتایج چشــم
گیری بدست آورده است  .سمیه غالمی در
این فصل از رقابــت  ۹بار به میدان رفت که

توانست در شــش دیدار پیروز شود و سه
مسابقه را نیز باخت  .به عقیده کارشناسان
تکواندو این نتایج برای سمیه غالمی بسیار
عالی می باشد  .ســمیه غالمی که به دلیل
آمده نشــدن ویزه  ،رقایت های بین المللی
فجیره امارات را از دســت داده بود  ،تالش

دیگر صورت گرفته است .مردم زیادی که
برای کمک به آسیب رسیدگان حملۀ اول
می شتافتند ،در انفجار دومی کشته و یا
زخمی شده اند.
بشاراالسد رئیس جمهور سوریه روز شنبه
در یک مصاحبه بــا تلویزیون فونیکس
هانگ کانگ تعهد نمود کــه اردوی وی
حمالت بر ضد گروۀ دولت اســامی را تا
رقه ،پایتخت خود خوانــدۀ آن گروه ،با
وجود تنظیم قوای کردی توســط ایاالت
متحده برای حمالت وسیعی بر عین سنگر
مســتحکم کروۀ دولت اســامی ،ادامه
خواهد داد( .صدای آمریکا)

انتقاد شدید از حمایت نماینده کنگره
آمریکا از کاندیدای اسالمستیز هالندی

در رقابت هاى کرکت بين افغانستان و ايرلند،
ريکاردهاى ملى و بين المللى ثبت شد

دوش هــا را در شــش دوش و چهار دوش
انجام داده بود که هفتمين دوش بيشتر در
سطح جهان است.
بازيکنان افغانســتان و ايرلند در اين سه
بازى؛  ٥٠شش دوش انجام داده اند .اين در
حالى اســت که تاکنون به اين اندازه شش
دوش در سه بازى ،در تاريخ کرکت بيست
اوره انجام نشده بود؛ قبل از اين در سلسلۀ
سه بازى بين افريقاى جنوبى و ويست انديز،
 ٩٤شش دوش انجام شده بود.
همچنان انجام دادن  ٢٣٣دوش ازســوى
افغانســتان در يک بازى بيســت اوره در
هندوستان ،بلند ترين تعداد دوش در اين
کشور بود که تاکنون خود هندوستان يا تيم
کدام کشور ديگر به اين تعداد دوش نداشته
اند.
افغانســتان در بــازى ســوم  ٢٣٣دوش
انجام داد که در تاريخ کرکت بيســت اوره،
هشتمين درجۀ دوش هاى بيشتر بود ،تيم
استراليا در مقام اول قرار دارد ،که در يک
بازى  ٢٦٣دوش انجام داده بود.
تيم افغانستان در بازى دوم اين رقابت ها،
تيم ايرلند را در  ١١اور از ميدان خارج کرد
که تاکنون کدام تيم ديگر در جريان همچو
اورهاى کم ،از ميدان خارج نشده بود.
تيم ايرلند نيز در بازى آخر بيســت اوره،
يک ريکارد بيــن المللى قايم کرد ،اين تيم
در  ٦اور اول  ٩١دوش انجام داده که تاکنون

آغازین» قرار دارد.
حزب ســبز ها در تقاضایش از حکومت
آلمان فدرال خواســتار معلومات راجع به
پروژه ها در آن کشــورها شده است که
مهاجران شان از آلمان بازگشت می کنند
یا اخراج می شوند.
وزارت داخله آلمان گفته است« :حکومت
آلمان در زمان حاضر این امکان را بررسی
می کند کــه در مراکش در چارچوب یک
پروژه ،خانه هایی ایجاد شــوند تا در آنها
بتوانند افراد زیر سن که مورد تبعیض قرار
گرفته اند ،زندگــی کنند و امکانات برای
آینده آنها فراهم شود( ».دویچه وله)

دارد تا با آمادگی هر چه بیشتر در مسابقات
کشور های اســامی در آذربایجان شرکت
کند .تیم هیات تکواندو خراسان رضوی که
خانم غالمی در آن حضور داشت در پایان این
دوره لیگ برتر تکواندو ایران مقام ششم و
کاپ اخالق را از آن خود نمود.

متحده به دنیا میآیند.
بســیاری از منتقــدان ایــن توییــت
آنرا حمایت آشــکار از برتــری نژادی
سفیدپوستان ارزیابی کردهاند.
آقای کینگ که از حامیان جدی لغو قانون
شهروندی آمریکا بر اساس تولد در خاک
این کشــور اســت ،اکنون با انتقادهای
فراوانی روبرو شده چرا که مخالفان او این
توییت را در ادامه تالشهای او برای لغو
قانون برخاسته از متمم چهاردهم قانون
اساســی ایاالت متحده ارزیابی کردهاند.
(بی بی سی)

کافو :نیمار ریکارد
پله را خواهد شکست

کافو ،مدافع راست اســطوره ای فوتبال برازیل که خود با  ۱۴۲بازی ملی در
پرونده دارد  ،اعتقاد دارد که نیمار باالخره به ریکارد پله خواهد رســید .او
در همین رابطه به وبســایت فیفا گفت «:همه ریکاردها خلق می شوند که
شکسته شوند .مطمئن هستم نیمار هم توانایی اش را دارد .او جوان است
و هنوز زمان زیادی برای بازی کردن دارد .اگر مثل حاال به بازی کردن ادامه
دهد ،احتمالش خیلی زیاد است که ریکارد پله را بشکند».

رئال مادرید
به صدر جدول بازگشت

رئال مادرید باز هم به کمک ناجی همیشــگیاش یک پیروزی شــیرین به
دست آورد و دوباره صدرنشین شد.
یکشنبه شب ،در ادامه بازی های هفته بیست و هفتم اللیگا ،رئال مادرید در
خانه میزبان رئال بتیس بود که در پایان با نتیجه  ۲بر یک به پیروزی رسید.
در ابتدا بتیس توســط کیلور ناواس(گل به خودی) در دقیقه  ۲۵از حریف
پیش افتاد ،اما در ادامه رئال مادرید با گلزنی کریستیانو رونالدو در دقیقه ۴۱
و سرخیو راموس  ۸۱سه امتیاز این بازی را به دست آورد.
در دقیقه  ۷۸بازی کریســتیانو پیچینی بــا کارت زرد دوم داور مواجه و از
زمین بازی اخراج شد تا بتیس بازی را ده نفره ادامه دهد.
در جــدول رده بندی ،رئال مادرید با یک بــازی کمتر و  ۶۲امتیاز در صدر
ایستاده و رئال بتیس با  ۲۸امتیاز چهاردهم است.

تعداد رشته های ورزشی
در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸
اندونزیا به  ۴۲رسید

در جلسه کمیته هماهنگی
شورای المپیک آسیا ،مقرر
شــد که تعداد رشتههای
ورزشــی  ۴۲رشــته باقی
بماند.رئیــس ایــن کمیته
تســونکازو تاکدا در مورد
تعداد رشــتههای ورزشی
و تعداد مســابقات ورزشی
گفت :ما در این نشســت
تعداد رشــتهها و مسابقات
ورزشی را نهایی کردیم .این
تعداد رشــته و رویداد ورزشی حد نهایی و حداکثری است که اعالم کردیم.
اما ممکن است که این تعداد رشــته و رویداد ،کاهش یابد ،ما باید یک ماه
آینده درباره این موضوع تصمیم بگیریم.
رئیس کمیته هماهنگی شورای المپیک آسیاتصریح کرد :تمامی اعضای این
شــورا از نتایج آن رضایت دارند و من مطمئن هستم که بازیهای آسیایی
 ۲۰۱۸یک موفقیت بزرگ خواهد بود.
در جلســه ای که ماه گذشته در ساپاروی جاپان برگزار شد ،قرار بود که ۴۴
رشــته ورزشی دراین رقابتها شرکت کنند اما کاهش این رقم به  ۴۲رشته
ورزشی به دلیل ادغام برخی از ورزشها است.

