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مرکل اروپا را به
همبستگی در سیاست
مهاجرین گوشزد کرد

آنگال مــرکل صدراعظم آلمان اروپا را به همبســتگی در
سیاست مهاجرین فراخواند .او در گفتگو با نخست وزیران
ســلواکیا و چک ،به ویژه موضوع مشــکالت ایتالیا را با
مهاجرین مطرح کرد .آنگال مرکل صدراعظم آلمان به روز
دوشنبه طی یک دیدار با روبرت فیکو و بوهوسالو سوبوتکا
نخست وزیران سلواکیا و چک در برلین گفت« :رسم ًا همه
فیصله ها به صورت درســت اتخاذ شــده اند و اما باوجود
آن ما حاال باهم آموخته ایم که حساســیت در کشور هایی
بسیار زیاد است که مربوط به مساله مهاجرین و پناهجویان
می شــود ».آنگال مرکل در ارتباط با حل بحران مهاجرت
تاکید کرد»:من معتقدم که در اروپا باید به یک همبستگی
دســت یافت .ما حاال در این باره حرف می زنیم که این امر
چطور ممکن خواهد بود ،زیرا مســاله مهاجرت ابعاد بسیار
زیاد مختلفــی دارد ».صدراعظم آلمان از جمله به پذیرش
مهاجرین ،حفاظــت مرزهای خارجی و نیز مبارزه با عوامل
مهاجرت و مهاجرت های غیر قانونی اشاره کرد .مرکل افزود
که در باره بارهای تقســیمات مهاجرین به کشورهای عضو
اتحادیه اروپا نیز ضرورت به گفتگو اســت .او در ارتباط با
وضعیت در ایتالیا گفت که این کشور به دلیل فقدان راه حل
سیاســی در لیبیا ،در یک وضعیت خاصی قرار دارد .آلمان
قبول کرده اســت که ماهانه  ۵۰۰مهاجر را از ایتالیا بپذیرد.
مرکل توضیح داد« :در حال حاضر وضعیت در ایتالیا طوری
است که این کشور مهاجرین بسیار زیادی تازه وارد دارد که
فاقد معیار برای تقسیمات شان در اروپا اند( ».دویچه وله)

روسیه و بالروس
روابط خود را
تقویت می کنند

روسیه و بالروس ،دو متحد دیرینه پس از یک رشته بحث و
مشاجره ،به سوی تقویت روابط حسنه پیش می روند .این در
حالی است که در هر دو کشور ،اعتراضات خیابانی سرکوب
شد .روسیه و بالروس روز دوشنبه به بحث جنجالی بر سر
انرژی پایان دادند؛ مســأله ای که باعث کشیدگی روابط دو
کشور شده بود .به این ترتیب ،هر دو کشور به سوی رابطه
نزدیک تر پیش می روند .این در حالی است که هر دو کشور
با اعتراضات و تحریمات جدید غرب روبرو هستند.
والدیمیــر پوتین ،رئیس جمهور روســیه و الکســاندر
لوکاشــینکو رهبر اقتدارگرای بالروس با یکدیگر در شهر
ســنت پیترزبورگ دیدار و درباره نفت و گاز گفتگو کردند.
همزمان این شهر هدف بمبگذاری مرگبار در قطار زیرزمینی
شهری قرار گرفت .روابط این متحدان دیرینه بر سر ماجرای
انرژی به تیرگی گراییده بــود؛ به ویژه وقتی که بالروس با
چرب زبانی از الحاق شــبه جزیره کریمیا به روسیه ،پیش
غربی ها انتقاد کرد .حاال ،حسن نیتی که بالروس به روسیه
پیشــکش کرده ،می تواند این کشــور را بار دیگر به مدار
رفاقت بازگرداند .بر اساس توافقی که روز دوشنبه به دست
آمد ،هر دو رهبر موافقــت کردند که بالروس  ۷۲۰میلیون
دالر به خاطر گاز بپردازد و در مقابل روسیه قرضه بالروس
را مورد ارزیابی و معامله مجدد قرار دهد( .دویچه وله)

آمریکا کمک مالی به
شمار قربانیان حمله
صندوق جمعیت سازمان ملل را قطع کرد کیمیاوی در ادلب سوریه
به  ۵۸نفر رسید

دولت آمریکا تصمیم گرفته کمک مالی خود روابط خارجی سنای این کشور در توجیه این
به صندوق جمعیت سازمان ملل متحد را قطع تصمیم گفته است که صندوق جمعیت سازمان
ملل «از مدیریت برنامهای شامل سقط جنین
کند.
وزارت خارجه آمریکا درنامهی به رئیس کمیته اجباری و عقیمســازی غیر داوطلبانه حمایت

نخستین سرنخ بعد از

انفجار مترو در
سن پترزبورگ

بعد از انفجار شدید در قطار زیر زمینی سنت پترزبورگ،
باز جویان به ســرنخ تروریستی آن پی بردند .آیا یک
انتحار کننده با بمب اینقدر افراد را کشته است؟
در حمله با بمب در قطار زیر زمینی یا متروی ســنت
پترزبورگ بنا به گفته کمیته ضد ترور در شام دوشنبه
 ،طبق تازه ترین گزارش های مقامات روســی دست
کم یازده تن کشــته شده و بیش از  ۴۰تن دیگر زخمی
گردیده اند که هنوز هم در شفاخانه ها زیر معالجه می
باشند.
گفته شده اســت که از جمله دو بمب یکی آن انفجار
نموده اســت .یک بمب بعد از ظهر دوشــنبه در یک
قطار زیر زمینی در مرکز شــهر پنج میلیونی ســنت
پترزبورگ ،بین ایستگاه سنایا پلوشچاد و انستیتوت
تکنالوژی انفجار نموده اســت .به اســاس تازه ترین
گزارش خبرگزاری ها یک بمب چند منظوره توسط یک
انتحاری انفجار داده شده است .خبر گزاری انترفاکس
به نقل از منابع امنیتی گفته است که بمبگذار یک فرد
 ۲۳ساله از اهالی آســیای میانه می باشد .گفته شده
است که این شــخص با آن گروه های اسالمگرا ارتباط
داشته اســت که فعالیت شان در روسیه ممنوع است.
با اینهم اظهار نظر بســیار دقیق بعــد از انجام یافتن
آزمایش «دی ان ای» اعالم می شــود .یک بمب دیگر
همچنان در ایستگاه متروی پلوشچاد وستانیا جا سازی
شده بود .اما این مواد منفجره به موقع توسط نیروهای
امنیتی کشف شده و خنثا گردیده است( .دویچه وله)

ایگواین :انتظار نداشتم
هواداران ناپولی به من
توهین کنند

مهاجم یوونتوس از رفتاری که هواداران ناپولی با او در سن پائولو کردند ابراز
نارضایتی کرد.
به نقل از ســایت فوتبال ایتالیا ،در هفته جاری ســری  Aیک دیدار برگزار
شد که در آن ناپولی در زمین خود برابر یوونتوس مدافع عنوان قهرمانی به
میدان رفت که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
ســامی خدیرا در دقیقه  ۷گل نخست بازی را به سود یووه به ثمر رساند اما
در نیمه دوم مارک همشیک کار را به تساوی کشاند .یوونتوس با  ۷۴امتیاز
کماکان صدرنشین لیگ اســت و تیم ناپولی با  ۶۴امتیاز در رده سوم جای
دارد.
بالفاصله بعد از ســوت پایان بازی ،چند نیروی امنیتی با اســکورت ویژه
گونسالو ایگواین را به رختکن بردند.
ایگواین درباره بازی با تیم پیشین خود در سن پائولو گفت :خیلی برای این
شــهر و مردن آن و تیم ناپولی تالش کردم .انتظار نداشتم هواداران ناپولی
اینقدر به من توهین کنند .انتظار دیگری از هواداران ناپولی داشــتم ولی
اکنون بازیکن یوونتوس هســتم و تمام تالش خودم را برای موفقیت به کار
خواهم بست.

میکند ».صندوق جمعیت ســازمان ملل در
اطالعیهای که روز سهشنبه در وبسایت خود
منتشــر کرد ،این اتهام را مــردود و «ادعای
اشتباهآمیز» توصیف کرد.
صنــدوق جمعیت یکی از نهادهای ســازمان
ملل متحد است که ماموریت آن ترویج برنامه
تنظیم خانواده و ارائه خدمات صحی به مادران
و کودکان در بیش از یکصد و پنجاه کشــور
جهان است.
قطع کمک مالی به این صندوق نخستین اقدام
دولــت دونالد ترامــپ در کاهش کمک مالی
به سازمان ملل و ســایر نهادها و برنامههای
بینالمللــی اســت که در جریــان مبارزات
انتخاباتــی مطرح کرده بــود .ایاالت متحده
مهمترین منبع کمک مالی به نهادهای مختلف
سازمان ملل محسوب میشود و قطع یا کاهش
این کمکها میتواند به برنامههای این نهادها
آسیب جدی وارد کند( .بی بی سی)

نخست وزیر بریتانیا
از رابطه با عربستان
دفاع کرد

ترزا می ،نخست وزیر بریتانیا ،از سفرش
به عربستان سعودی دفاع کرده و گفته
است که رابطه به این کشور برای منافع
اقتصادی بریتانیا و تامین امنیت آن مفید
اســت .با توجه به شمار باالی کشتههای
غیرنظامی حمالت ائتالف ســعودی در
یمن ،دولت بریتانیا برای فروش سالح به
عربستان سعودی مورد انتقاد است .اما
ترزا مــی میگوید به جای فاصله گرفتن
و از دور انتقاد کــردن ،دولت او ترجیح
میدهد که روابطی نزدیک داشته باشد
تا بتواند دغدغههای حقوق بشریاش را
با مقامهای سعودی مطرح کند.
جرمی کوربیــن ،رهبر حــزب کارگر
بریتانیا ،در آســتانه ســفر خانم می به

عربستان ،با اشاره به موارد نقض حقوق
بشر در عربستان و همچنین با اشاره به
بحران یمن ،خواهان توقف فروش سالح
به عربستان شــد و گفت« :تسلیحات
ساخت بریتانیا در جنگی به کار میروند
که فاجعهای انسانی را رقم زده است».
ائتالف سعودی از دو سال پیش با هدف
برگرداندن عبد ربــه منصور هادی به
قدرت ،حمالتی را علیه مواضع شــبه
نظامیان شیعه حوثی و نیروهای وفادار
به علی عبداهلل صالــح ،رئیس جمهور
سابق ،آغاز کرده است .به غیر از کشته
شدن هزاران غیرنظامی ،سه میلیون نفر
از مردم یمن با خطر قحطی و گرسنگی
روبرو هستند( .بی بی سی)

فعاالن ســوری میگوینــد حداقل ۵۸
نفر در حملهای هوایــی در والیت ادلب،
تحت کنترل شورشیان ،کشته و تعدادی
هم مجروح شــدهاند .گزارش شــده که
این حمله هوایی با اســتفاده از گازهای
کیمیاوی بوده است .گروه ناظر بر حقوق
بشر سوریه ،که شبکهای از فعاالن مخالف
دولت است ،میگوید هواپیماهای روسی یا
سوری عامل حمله بودهاند.
کمیته محلی مخالفان در ادلب تصاویری
از افرادی را منتشــر کــرده که به گفته
آنها در اثر حملــه کیمیاوی دچار خفگی
شده و برخی کشــته شدهاند .در تصاویر
منتشرشــده افرادی دید ه میشوند که
اســتفراغ کرده و یا دهانشان کف کرده

اتحادیه اروپا :ترکیه باید به
توافقنامه مهاجرین پابند باشد

دونالد توسک ،رئیس شورای اتحادیه اروپا
از ترکیه خواست که سهم اش را در عملی
کردن توافقنامه مهاجریــن ادا کند .او از
بلغاریا به عنوان کشور نمونه یاد کرد.
دونالد توسک ،رئیس شــورای اتحادیه
اروپا به روز سه شنبه در صوفیه پایتخت
بلغاریا در ارتباط با عملی کردن توافقنامه
مهاجرت با ترکیه تاکید کرد« :ما باعملی
کــردن کامل توافقنامــه مهاجرین میان
اتحادیه اروپا و ترکیه مشــغول هستیم.
اتحادیه اروپا پابنــد مکلفیت هایش می
باشد».
توسک گفت که اتحادیه اروپا مصمم است
که راه های غیر قانونی مهاجرت را مسدود
کند؛ و وضعیت درمــرز بلغاریا با ترکیه (
به عنوان مــرز بیرونی اتحادیه اروپا ) زیر
کنترول است.
او تصریح کرد« :بلغاریــا نمونه برای این

زیدان :در فوتبال بازی آسان
وجود ندارد

ســرمربی رئال مادرید معتقد اســت در
مسابقات فوتبال بازی آسان وجود ندارد.
به نقل از آس ،رئال مادرید بامداد پنجشنبه
در هفته سی ام اللیگا به مصاف لگانس می
رود .زین الدین زیدان در نشســت خبری
پیش از بازی گفت :ایــن دیدار مانند بازی
های دیگر مهم است .می دانیم که همیشه
بازی پیش رو از اهمیت بیشتری برخوردار
است .دیدار آسانی نخواهد بود .بازی آسان
در فوتبال وجــود ندارد .بازی در این زمین
سخت است.
ســرمربی رئال مادرید دربــاره وضعیت
بازیکنانش اظهار کرد :گرت بیل در شرایط
خوبی قرار دارد .او همچون دیگر بازیکنان

راضی اســت .در بخش پایانــی فصل قرار
داریم .باید ببینیم چگونه پیش خواهد رفت.
به جز آسیب دیدگی رافائل واران همه چیز
خوب پیش می رود .ایسکو بازیکن مادرید
اســت و عملکرد فوق العاده ای دارد .او از
بودن در مادرید خیلی خشنود است .ایسکو
بازیکن مهمی برای تیم محسوب می شود و
امیدوارم در مادرید بماند.
زیدان افزود :امیدوارم کریســتیانو رونالدو
و دنی کارواخــال چهار کارت باقی بمانند و
از بازی بعد (داربی مادرید) محروم نشوند.
همه بازیکنان به جز واران آماده هســتند.
مشــخص خواهد شــد کیلور ناواس بازی
خواهد کــرد .او دروازه بان شــماره یک

مادرید اســت .زمانی کــه او را در ترکیب
اصلی قرار نمی دهم به این معنا نیست که
در عملکردش شکی دارم .تنها به این خاطر
است که به کیکو کاسیا فرصت بازی دهم.
سرمربی فرانسوی ادامه داد :لوکا مودریچ
در بازی اخیر دو یا سه توپ را از دست داد
اما به این معنا نیست که افت داشته است.
او نمی تواند همیشه خوب بازی کند .از بازی
مودریچ راضی ام اما همیشــه خوب بودن
غیرممکن اســت .په په در وضعیت خیلی
خوبی قرار دارد و بازیکن مهمی اســت .او
یک رهبر است .از په په و ناچو و همچنین
ســرخیو راموس که کاپیتان تیم است در
ترکیب بهره خواهیم برد.

بیتابی ویدال برای رویارویی
با رئال مادرید

ســتاره چیلیایی بایرن مونیخ اظهار کرد بیصبرانه منتظر رویارویی با رئال
مادرید است.
به نقل از کیکر ،بایرن مونیخ خود را برای دیدار حساس برابر رئال مادرید در
دور رفت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا آماده میکند .این دیدار قرار
است چهارشنبه هفته آینده در آلیانس آرهنا برگزار شود.
آرتورو ویدال برای حضور در این دیدار بزرگ لحظه شماری میکند .هافبک
چیلیایی بایرن مونیخ در این زمینه گفت :بیصبرانه در انتظار شــروع این
بازی بزرگ هستم .همیشه عاشق بازیهای بزرگ هستم .دیدار بایرن برابر
ل مادرید یکی از جذابترین و مهمترین بازیهاست.
رئا 
او ادام ه داد :خواهیم دید چه تیمی شایسته حضور در بین چهار تیم نهایی
را دارد .در شــرایط بسیار خوبی به ســر میبریم و آماده این دیدار بزرگ
هستیم .انگیزه بسیار باالیی برای این دیدار حساس دارم .با اعتماد به نفس
ل مادرید به میدان خواهیم رفت .میخواهیم به دور بعد راه
باالیی برابر رئا 
پیدا کنیم.
بایرن مونیخ در شرایط بسیار خوبی به سر میبرد .این تیم با اقتدار در صدر
جدول ردهبندی رقابتهای بوندســلیگا قرار دارد و در لیگ قهرمانان اروپا
هم با تحقیر آرســنال در دو بازی رفت و برگشت به یک چهارم نهایی راه
پیدا کرد.

آیاایبراهیموویچ به
لس آنجلس گالکسی می رود!

فاکس اسپورتز گزارش داد که زالتان ایبراهیموویچ ،مهاجم سویدنی فصل
آینده در تیم لس آنجلس گالکسی توپ خواهد زد.
خبرنگار این شبکه آمریکایی حتم داد که کار انتقال ایبراهیموویچ به لیگ
فوتبال آمریکا قطعی شده اســت و این بازیکن فصل بعد در گالکسی بازی
خواهد کرد.معاش ایبرا قرار اســت که باالترین دستمزد تاریخ لیگ آمریکا
باشد.
ایبراهیموویچ در این فصل عملکرد خوبی در یونایتد داشته اما هنوز تمدید
قراردادش نهایی شده است .گالکسی در سالهای اخیر ستارگانی مثل جرارد
و بکام را در ترکیبش داشــته است .ایبرا در  ۴۱بازی فصلش در یونایتد ۲۶
گل زده و  ۹پاس گل داده است.

هازارد :مثل لیونل مسی هنرمند واقعی نیستم

ستاره چلسی اظهار کرد این درست نیست
که او را با لیونل مســی مقایسه کنند چون
مانند مسی هنرمند نیست.
به نقل از ســاکرنت ،ادن هــازارد یکی از
تکنیکیترین بازیکنان فوتبال جهان است
و معموال با لیونل مسی مقایسه میشود.
او که دو ســال پیش بهترین بازیکن لیگ
برتر انگلیس شــد و امسال نیز نقش مهمی
در صدرنشینی تیمش داشته است ،درباره
مقایسه خود با بزرگان فوتبال جهان گفت:

چنین مقایسههایی را دوست ندارم .از نظر
من هنرمندان واقعــی ،زین الدین زیدان و
رونالدینیو بودند .البته خوان رومن ریکلمه
هم خیلی خوب بازی میکرد .در کنار اینها،
لیونل مســی هم هست .آنچه مسی با توپ
انجام میدهد ،چیزی است که بقیه بازیکنان
نمیتوانند آن را انجــام بدهند .در واقع او
انگار فوتبال بازی نمیکند و یک کار دیگری
را انجــام میدهد .خودم را در آن ســطح
نمیبینم .باید ایــن را بگویم که هنرمندی

مثل مسی نیستم.
هازارد درباره آیندهاش در چلســی و رفتن
به تیم دیگــر نیز گفت :فقــط میخواهم
هواداران را خوشحال کنم .هوادارانی که به
ورزشگاه میآیند ،میخواهند بازی خوبی
ببینند .تالش میکنم آنها را خوشحال کنم.
از زمانــی که فوتبال را آغاز کردم ،ســعی
میکنم تکنیکی بــازی کنم .تکنیکی بازی
کردن چیزی نیست که شما با تمرین آن را
به دست بیاورید.

سانچس بر سر دو راهی  PSGو چلسی

به نظر میرسد جدایی الکسیس سانچس از
آرسنال قطعی است و این بازیکن راهی تیم
دیگری خواهد شد.
به نقل از دیلی میرور ،الکســیس سانچس
تابستان  ۲۰۱۴از بارســلونا راهی آرسنال
شــد اما جز قهرمانی در جام حذفی ،دیگر
نتوانســته افتخار قابل اشارهای با این تیم
کسب کند.
او که در بارســلونا عملکرد خوبی داشت،
با وجود درخشــش فردی در آرسنال ،از
رســیدن به افتخاری مهم بازمانده اســت

و به همین دلیل ممکن اســت در تابستان
از آرســنال برود .به نظر میرسد سانچس
از ناکامی و جام نبردن از آرســنال خسته
شــده است و از ســویی توقع دارد از نظر
مالی برای قرارداد بعدی خود شرایط بهتری
داشته باشــد .مســئلهای که باعث شده
است الکســیس بیش از پیش به جدایی از
توپچیها فکر کند.
به نظر میرسد چلسی یکی از تیمهایی است
که به دنبال متقاعد کردن این بازیکن برای
ماندن در لندن به شــرط عوض کردن رنگ

اســت .خبرگــزاری فرانســه میگوید
شــفاخانه ای هم که مجروحان حمله در
آن مداوا میشــدند هدف یک راکت قرار
گرفته است.
دولت سوریه پیش از این در موارد مشابه
اتهام حمله کیمیاوی را رد کرده اســت.
پنج روز پیش هم مخالفان دولت ســوریه
را به کاربرد تسلیحات کیمیاوی در حمله
به حما متهم کردند که ارتش سوریه این
ادعا را رد کرد .محمد رسول ،از مقامهای
ســرویس آمبوالنس ادلب به بیبیسی
گفت که وضعیت در شــهر خان شیخون
بسیار بد است .او گفت بسیاری ،اغلب از
کودکان ،در حال خفگی در خیابانها رها
شدهاند( .بی بی سی)

پیراهن است .خانواده ســانچس در لندن
زندگی میکنند و همین میتواند باعث شود
پیوستن به چلسی انتقال محتملی برای این
بازیکن باشــد .عالوه بر چلسی ،پاری سن
ژرمن نیز خواســتار به خدمت گرفتن این
بازیکن شده اســت و زمزمههایی مبنی بر
پیوستن این بازیکن به لیگ فرانسه شنیده
شده است .در حالی که یک سال تا شروع
جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه باقی مانده است،
باید ببینیم مهاجــم اول تیم ملی فوتبال
چیلی کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد.

است که ما چگونه می توانیم مرز های مان
را حفظ کنیم».
یک سخنگوی حفاظت مرزی به خبرگزاری
آلمانی گفــت که در کنار حفاظت مرز این
کشور ،در آن جا  ۹۵مامور «فرانتکس» یا
اداره حفاظت از مــرز های اروپا نیز فعال
هستند.
رومان ردیف ،رئیس جمهــور بلغاریا بعد
از دیدار با توســک تاکید کرد« :امنیت
شهروندان اروپایی با امنیت مرز بلغاریا با
ترکیه آغاز می شود».
اتحادیه اروپا بــرای امنیت مرز بلغاریا دو
سال پیش  ۱۶۰میلیون یورو به این کشور
کمک کرد.
براساس اظهارت رسمی در آغاز ماه مارچ،
این فقیر ترین کشور عضو اتحادیه اروپا،
حدود ۴۵۰۰مهاجر و پناهجو را در کمپ ها
نگهداشته است( .دویچه وله)

بازگشت ژسوس به تمرینات
منچسترسیتی

گابریل ژسوس مهاجم باشگاه منچسترسیتی به تمرینات این تیم بازگشت.
به نقل از اســکای ،این بازیکن که تولد  ۲۰سالگی خود را جشن گرفت ،در
بازی تیمش مقابل بورنموث در روز  ۱۳فبروری دچار شکستگی پا شده بود.
درحالی که در ابتدا انتظار میرفت وی بقیه بازیهای فصل را از دست بدهد،
او به تمرینات تیم بازگشت.
این بازیکن که در جنــوری با قراردادی  ۲۷میلیون پاوندی از پالمیراس به
ســیتی پیوسته بود ،در  ۴بازی اول خود برای این تیم  ۳بار گلزنی کرده بود
و نمایشهای خوب وی باعث شد تا سرخیو آگوئرو چوکی نشین وی شود.

پیشنهاد  ۲۴میلیونی رئال برای
خرید هرناندز

رئال مادرید در نظر دارد که با پرداخت  ۲۴میلیون یورو که رقم فسخ قرارداد
تئو هرناندز است ،مدافع چپ  ۱۹ساله اتلتیکو که به صورت قرضی در آالوس
توپ می زند را به خدمت بگیرد.
تئو در این فصل از بهترین بازیکنان آالوس بوده و در صعود این تیم به فینال
کوپا دل ری نقش مهمی داشــته اســت .اتلتیکو در سالهای اخیر با فروش
ستارگانش نظیر فورالن ،آگوئرو و فالکائو با رئال مادرید موافقت کرده است
اما به نظر می رســد که رئال در نظر دارد بدون کسب اجازه از اتلتیکو و با
پرداخت  ۲۴میلیون یورو رقم فســخ قرارداد تئو ،این بازیکن را به خدمت
بگیرد.
رئال مادرید با جدایی کوئنت رائو در تابستان به دنبال خرید دفاع چپ برای
رقابت با مارسلو خواهد بود.

مرگ دونده زن در دوش
نیمه ماراتن پنسیلوانیا

یک دونــده زن آمریکایی در دوی نیمه ماراتن پنســیلوانیا به دلیل زمین
خوردن و خونریزی داخلی درگذشت.
به نقل از خبرگزاری  ،ADلینســی دوهرتی  ۳۶ساله در دوی نیمه ماراتن
پنســیلوانیا در نزدیک خط پایان به زمین خورد و به دلیل خونریزی داخلی
درگذشت.
این زن سه بچه دارد .پزشــکان اورژانس تالش کردند تا او را احیا کنند اما
این تالش فایدهای نداشته اســت .دوی نیمه ماراتن پنسیلوانیا  ۲۱کیلومتر
بوده است که دوهرتی بعد از طی کردن این مسیر دچار سانحه شده است.
او سال گذشته نیز در دوی نیمه ماراتن شرکت کرده بود.

کاماچو  :تاریخ با یک بازی و
یک بازگشت نوشته نمی شود

خوزه آنتونیو کاماچو ،مدافع و مربی اســبق رئال مادرید به حرفهای پیکه
علیه این تیم واکنش نشان داد.پیکه هفته گذشته ارزشها و تاریخچه رئال
مادرید را زیر ســوال برده بود .کاماچو در جــواب وی بیان کرد:برایم مهم
نیست که بارســلونایی ها چه می گویند .مدیران بارسلونا همیشه برخورد
خوبی با من داشتند.
مهم نیست که حاال چه نظری دارند .در مورد حرفهای پیکه چیزی نمی توانم
بگویم .فقط این که نظر بارسایی ها برایم مهم نیست.
کاماچو در مورد بازگشــت بارسلونا مقابل پاریسن ژرمن و صعود به مرحله
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان با پیروزی شــش بر یک در نیوکمپ اظهار
داشت:
تاریخ با یک بازی و یک بازگشت نوشته نمی شود .برد یا باخت  ۰-۴چیزی
را عوض نمی کند .تاریخ با صد و چند سال نوشته خواهد شد.

