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ورود تمامقد اوباما به کارزار انتخاباتی علیه ترامپ
باراک اوباما پس از اعالم رسمی حمایت از هیالری کلینتون
وارد کارزار انتخاباتی علیه ترامپ شــده ،برنی سندرز گفته
هر کاری خواهد کرد تا از پیروزی ترامپ جلوگیری کند .در
عین حال جمهوریخواهان در حمایت از ترامپ تردید دارند.
باراک اوباما روز پنجشــنبه در یک گفتار ویدیویی گفت به
عنوان کسی که  ۲۰بار با هیالری کلینتون در جریان انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۰۸مناظره داشته به ویژگیهای مثبت او
واقف اســت .اوباما و کلینتون در سال  ۲۰۰۸برای بهدست
آوردن نامزدی حزب دموکرات رقیب یکدیگر بودند.
رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه «من با او [کلینتون]
هستم» گفت« :فکر نمیکنم تاکنون کسی با چنین صالحیتی
برای احراز مقام ریاست جمهوری وجود داشته است ».او از
همحزبیهای دموکرات خود خواســت پشــت سر هیالری
کلینتون متحد شوند.

هیالری کلینتون در آخرین «سهشنبه بزرگ» که انتخابات
مقدماتی شــش ایالت آمریکا برگزار شد ،در چهار ایالت ،از
جمله ایالت مهم کالیفرنیا ،بر رقیب خود برنی سندرز پیشی
گرفت .او در کالیفرنیا حــدود  ۵۶درصد آراء را از آن خود
کرد .کالیفرنیــا دارای  ۴۷۵نماینده انتخابگر یا «دلیگیت»
اســت .عالوه بر کالیفرنیا ،کلینتون در نیوجرسی ،داکوتای
جنوبی و نیومکزیکو نیز پیروز شــد .او در نیوجرسی حدود
 ۶۳درصد آرا ،در داکوتای جنوبی  ۵۱درصد و در نیومکزیکو
بیش از  ۵۱درصد آرا را بدست آورد.
با این پیروزیهــا آرای کلینتون از حــد نصاب الزم برای
احراز نامزدی حزب دموکــرات فراتر رفت .با اینحال تایید
او به عنوان نامزد رسمی حزب دموکرات در انتخابات ریاست
جمهوری در کنوانســیون ملی حزب انجام خواهد گرفت که
 ۲۵تا  ۲۸جوالی برگزار میشود( .دویچه وله)

هزاران تن در مراسم
تشییع جنازه محمد علی
شرکت کردند

مراسم تشییع جنازه محمد علی اسطوره
بوکس جهان با اشــتراک هزاران تن در
ایاالت متحده امریکا برگزار شــد .برای
اولین بار مراســم نماز جنــازه برای این
اســطوره مســلمان از تلویزیون دولتی
امریکا نشــر شــد .یک دانشمند علوم
اســامی امریکا در مراسم تشییع جنازه
علی از وی زیر عنــوان «تحفه ای برای
مردمش ،دینش ،کشــورش و تمام دنیا»
گرامی داشــت به عمل آورد .نماز جنازه
به رسم اسالمی آغازگر این مراسم یابود
دو روزه از محمد علی بود .برآورد شــده
که  ۱۶هزار تن در مراسم اسالمی تشییع
جنازه این اســطوره ورزش بوکس و فعال
حقوق مدنی در امریکا در سالون آزادی در
لوئیس ویله در ایالت کنتاکی شرکت کرده
بودند .این تعداد تنها در آغاز مراســم دو
روزه یادبود از محمد علی اشتراک کردند.
زاهد شاکر ،دانشمند علوم اسالمی امریکا
در مراسم تشییع جنازه محمد علی گفت:
«ما به مسلمانان خوش آمد می گوییم .ما
به معتقدان دیگر اجتماعات دینی خوش

آمد می گوییم .مــا به مقام ها خوش آمد
می گوییم .ما به خواهران ،کهنســاالن،
جوانان مان خــوش آمد می گوییم» .وی
خطاب به حاضران در مراسم افزود« :همه
ما دوست دار محمد علی بودیم».
این مراســم بخشی از وصیت محمد علی
بود که ســال ها قبل از مرگ اش نوشته
بود .علی می خواست با مراسم تدفینش
پیامی را بفرستد و به گفته شاکر خواسته
بود «تشییع جنازه اش لحظه ای آموزنده
باشد» .شرمان جکســون یکی دیگر از
عالمان دین اســام در امریکا گفت« :او
تحفه ای به مردمش ،دینش ،کشــورش و
در نهایت به تمام دنیا بود .علی یک مبارز
جســور برای نهضت مردم سیاه و سفید
امریکا بود» .جکســون اضافه کرد« :علی
قهرمان مردم بود و قهرمان بود به خاطر
کارهایی که برای مردمش انجام داد».
محمد علی سال ها از بیماری پارکینسون
(لرزش دست و پا و عدم تعادل) رنج می
برد و در ســال های گذشته چندین بار به
شفاخانه منتقل شده بود( .دویچه وله)

بازگشت مسی به ترکیب اصلی
ارجنتین

سرمربی ارجنتین حضور لیونل مسی را در دیدار برابر پاناما تایید کرد.
به نقل از مارکا ،مســی در دیدار امروز ارجنتین برابر پاناما در کوپا آمهریکا
به میدان میرود.
خراردو مارتینو در این باره اظهار کرد :مســی به همراه بازیکنان دیگر تیم
تمرین میکند و هیچ مشــکلی برای بازی کردن ندارد .او در ترکیب اصلی
بازی خواهد کرد.
مهاجم ارجنتینی بارســلونا پس از بازگشت از اسپانیا به تیم ملی خود در
آمریکا پیوست و به صورت انفرادی تمرین کرد .او چهارشنبه برای نخستین
بار با هم تیمی هایش تمرین کرد.
ســتاره ارجنتینی  27می در دیداری دوستانه برابر هندوراس از ناحیه کمر
آسیب دید و به همین علت نتوانست در دیدار نخست ارجنتین در کوپا برابر
چیلی به میدان برود .پس از جام جهانی  2006آلمان برای نخســتین بار بود
که شماره  10ارجنتین در یک بازی از یک تورنمنت حتی یک دقیقه فرصت
بازی پیدا نکرد .مارتینو در پایان گفت :مسی از عملکرد هم بازیهایش برابر
چیلی هیجان زده شد .ارجنتین در این دیدار دو بر یک پیروز شد.

صعود مکزیک و حذف زودهنگام
اروگوئه از کوپا آمریکا

مکزیک با شکست جامائیکا به یک چهارم نهایی صعود کرد اما اروگوئه برابر
ونزوئال شکست خورد و وداع زودهنگامی با کوپا آمهریکا داشت.
تیمهای حاضر در گروه  Cرقابتهای کوپا آمهریکا بامداد دیروز دومین بازی
خود را برگزار کردند.
در نخستین بازی اروگوئه با یک گل مغلوب ونزوئال شد .تک گل این دیدار در
دقیقه  36توسط سالومون روندون به ثمر رسید .یاران سوارس که در بازی
نخست هم مقابل مکزیک با نتیجه سه بر یک شکست خورده بودند ،با این
باخت خداحافظی زودهنگامی با جام داشتند.
در دیگر دیدار مکزیک با دو گل توانست جامائیکا را شکست دهد و به همراه
ونزوئال به یک چهارم نهایی صعود کند .گلهای این دیدار توسط چیچاریتو
( )17و پرالتا ( )80به ثمر رسید.

دنیل اگر کفشهایش را آویخت

مدافع دنمارکی از فوتبال خداحافظی کرد.
به نقــل از موندو دپورتیــوو ،دنیل اگر مدافع دانمارکــی از طریق صفحه
شخصیاش در توئیتر کناره گیریاش از دنیای حرفهای فوتبال را اعالم کرد.
بازیکن  ۳۱ساله به دلیل مشکالت جسمانی که در فصلهای اخیر داشت ،این
تصمیم را گرفت .دنیل اگر در صفحه اش عکسی از پیراهنهای خود در تمام
تیمهایی که حضور داشت منتشر کرد و نوشت :از حمایتتان تشکر میکنم.
تجربه خوبی بود .تصمیم سخت و ناراحت کنند ه اما درستی بود.
مدافع دنمارکی در طول  ۱۲سال بازیگریاش بیش از  ۲۵۰بازی بروندبی و
لیورپول انجام داد .همچنین  ۷۱بازی ملی را به ثبت رساند و برای کشورش
 ۱۲گل به ثمر رساند .به همراه دنمارک در جام جهانی  ۲۰۱۰آفریقای جنوبی
بازی کرد و در یورو  ۲۰۱۲کاپیتان تیم ملی بود.

یک میلیون امضا برای
برکناری قاضی پرونده
تجاوز استنفورد

بیش از یک میلیون نفر بــا امضای طوماری انترنتی
خواهان برکناری یک قاضی آمریکایی به دلیل صدور
«حکمی ســبک» در یک پرونده تجاوز در دانشگاه
اســتنفورد شدهاند .آرون پرســکی ،قاضی دادگاه،
متهم را به جرم تعرض جنســی به زنی که در حالت
هوشــیاری نبوده به شــش ماه حبس محکوم کرده
اســت .براک ترنر ،متهم پرونده ،دانشــجوی سابق
دانشگاه اســتنفورد و عضو تیم شنای این دانشگاه
اســت و جرم هم در محوطه دانشگاه رخ داده است.
پرونده «تجاوز اســتنفورد» و حکم صادرشده باعث
برانگیختن خشــم عمومی به ویژه در میان کاربران
شبکههای اجتماعی شــد .انتشار اظهارات تاثرانگیز
قربانی در دادگاه توســط رســانهها هم باعث جلب
توجه عمومی به این پرونده شد .تهیهکنندگان طومار
انترنتی نوشتهاند که با وجود اجماع بر سر وقوع جرم،

ســه مورد محکومیت جنایی متهــم و اعتراض ۲۵۰
دانشجوی اســتنفورد ،قاضی پرسکی حکم سبکی
برای مجرم صادر کرده اســت .آنها میگویند این که
متهم «یک مرد سفیدپوســت و ســتاره ورزشی در
یک دانشگاه معتبر اســت» دلیلی بر چشمپوشی از
جرم او نمیشود .میشل دوبر ،استاد حقوق دانشگاه
استنفورد که طومار اعتراضی را راه انداخته میگوید،
اظهارات متهم در جریان دادگاه «نشــان میدهد که
او نه میداند خشونت جنســی چیست و نه میداند
خشــونت علیه زنان یعنی چه» .خانم دوبر میگوید
صدور چنین حکمی باعث میشود مردم اعتمادشان
را به سیستم قضایی از دست بدهند( .بی بی سی)

بان کی مون ،دبیرکل سازمان ملل متحد
قرار است هفته آینده به جزیره لیسبوس
در یونان سفر کند و با پناهجویان دیدار
نماید .او با این اقدام می خواهد بار دیگر
توجه جهــان را به بحــران پناهجویان
جلب کند .دبیر کل سازمان ملل متحد
قرار اســت در هژدهم ماه روان میالدی
به عنوان بخشــی از سفرش به اروپا ،به
یونان برود و با پناهجویان دیدار کند .او
در سفر اروپایی خود از بروکسل ،مسکو،
سنت پترزبورگ و آتن نیز دیدن می کند.
بان روز پنجشــنبه به خبرنگاران گفت:
«مــن هفته آینــده از جزیــره یونانی
لیســبوس دیدن خواهم کرد تا وضعیت
را ارزیابی کنم و همبســتگی خود را با
پناهجویان نشان بدهم» .او همچنان گفت
که «صدها ســوریایی و دیگر آوارگان و
مهاجران با سفرهای خطرناک برای گریز
از جنگ و تعقیــب ،همچنان در دریای
مدیترانه جــان می دهند» .این در حالی
اســت که از جزیره های یونان گزارش

می رسد که اوضاع پناهجویان متشنج
است و تنش بین آنها ملموس می باشد.
حدود  8هزار پناهجو پس از توافقنامه
اتحادیه اروپا با ترکیه ،در جزایر یونان
گیر مانــده اند .بر اســاس توافقنامه
اتحادیه اروپا و ترکیه ،پناهجویان تازه
وارد به ترکیه پس فرستاده می شوند.
بان آخرین ماه های مســئولیت خود را
به عنوان دبیرکل ســازمان ملل متحد
ســپری می کند .این در حالی است که
ســازمان ملل آماده می شود تا در ماه
سپتمبر میزبان نشســت بین المللی
درباره بحران پناهجویی باشد .رهبران
جهان اعالن آمادگی کردند تا یک طرح
جدید جهانی را برای اســکان مجدد
پناهجویان روی دست بگیرند .بان کی
مون در سفر هفته آینده اش ،با رهبران
اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار خواهد
کرد و همچنان روز  16جون با والدیمیر
پوتین ،رییس جمهور روســیه مالقات
خواهد نمود( .دویچه وله)

پالتینی :رکورد گلزنی من در یورو 2016
شکسته می شود

یک شــبکه خبری عراقی مدعی شد که در حمالت هوایی
آمریکا در شــمال عراق ،ابوبکر بغدادی زخمی شده است.
مقامات عراقی و آمریکایی میگویند این خبر را نمیتوانند
تایید کنند.
مقامات عراقی و آمریکایی اعالم کردند که نمیتوانند خبر
برخی رســانهها مبنی بر زخمی شدن ابوبکر بغدادی ،رهبر
گروه تروریستی «دولت اسالمی» را تایید کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،شبکه تلویزیونی «السومریه»
در عراق روز پنجشنبه در گزارشی مدعی شد که بغدادی
در حملــ ه هوایی جنگندههای آمریکا در شــمال عراق به
شکل جدی مجروح شده است.
به گزارش رویترز پیشمرگههای کرد و نیروهای عرب محلی
در شــمال عراق نیز گفتند که نمیتوانند ادعای این شبکه
را تایید کنند .این دو گروه خبر حمالت هوایی ســنگین را
تایید کردند ،با اینحال گفتند که شواهدی در دست ندارند
که نشان دهد بغدادی نیز در این حمالت زخمی شده است.
تلویزیون «الســومریه» به نقل از یکــی از مقامات والیت
شمالی نینوا این خبر را منتشــر کرده است .این مقام که
نام او هم مشخص نشده ادعا کرده است که برخی دیگر از
سران گروه داعش نیز در این حمل ه هوایی مجروح شدند.
این اولینبار نیست که رسانه یا مقامی مدعی کشته شدن
بغدادی در درگیریهای نظامی میشود .تاکنون چندینبار
چنین اخباری منتشر شده و هربار بعد از چندی ،مشخص
شــده اســت که رهبر داعش کماکان زنده است .ابوبکر
بغدادی که نام اصلی او ابراهیم الســامرایی است ،دوسال
پیش در موصل عراق خود را به عنوان «خلیفه» معرفی کرد.
بررسیها نشان میدهد که او احتماال جایی در شمال عراق
مخفی است( .دویچه وله)

«شاهینهای آزاد
کردستان» مسئولیت انفجار
استانبول را بر عهده گرفت

یک گروه منشــعب از پکک (حزب کارگران کردستان
ترکیه) به نام «شاهینهای آزاد کردستان» مسئولیت انفجار
اخیر در اســتانبول را بر عهده گرفت .در اثر این انفجار که
 ۷جون رخ داد  ۱۱نفر کشــته شــدند .روز  ۷جون انفجار
بمبی کارگذاریشده در یک موتر که نزدیک یک ایستگاه
بس پارک شــده بود منجر به مرگ  ۱۱تن و زخمی شــدن
 ۳۶تن شــد .محل انفجار این بمب در نزدیکی بازار بزرگ
استانبول و یک و نیم کیلومتری مسجد سلطان احمد و در
ساعت پر رفت و آمد صبحگاهی بود .خبرگزاری رویترز روز
پنجشنبه گزارش داد که گروه «شاهینهای آزاد کردستان»
که گروهی منشعب از حزب کارگران آزاد کردستان ،پکک
است ،مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است.
این گروه در وبســایت خود ضمن پذیرش مسئولیت این
انفجار آن را از نوع حمله انتحاری اعالم کرده اســت .این
در حالی است که پولیس استانبول پیشتر گفته بود احتمال
میرود این بمب با کنترل از راه دور منفجر شــده باشــد.
ظاهرا هدف این بمب بس پولیســی بــوده که در نزدیکی
محل انفجار قرار داشته است ۷ .تن از کشتهشدگان نیز از
نیروهای پولیس ترکیه بودند( .دویچه وله)

ویالی :یک تیم ضعیف قهرمان
یورو  ۲۰۱۶میشود

ستاره ســابق تیم ملی فوتبال ایتالیا براین باور است که یک تیم ضعیف
قهرمانی در یورو  ۲۰۱۶را به دست خواهد آورد.
به نقل از میدیاست ،لسترســیتی در رقابتهای لیگ برتر انگلیس دست
به معجزه زد و موفق شــد با وجود آنکه یکی از نامزدهای سقوط به لیگ
پایینتر بود اما در نهایت جام قهرمانی را باالی سر برد تا نام خود را برای
همیشه در تاریخ فوتبال انگلیس جاودانه کند.
جیان لویجی ویالی ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا براین باور است که
در رقابتهای یورو  ۲۰۱۶هم یک تیم ضعیف که کمتر کسی شانسی برای
قهرمانی آن قائل است جام را باالی سر خواهد برد.
او گفت :براین باور هســتم که امسال ســال تیمهای ضعیف است .اصال
تعجب نخواهم کرد اگر تیمی مانند آلبانیا ،ولز ،اتریش یا ایرلند شــمالی
جام قهرمانی را در یورو  ۲۰۱۶باالی ســر برد .حداقل میتوانم بگویم که
یکی از این تیمها به فینال راه پیدا خواهد کرد.

پله :بهترین فرصت برای قهرمانی
انگلیس است

رئیس سابق یوفا معتقد است رکورد  9گل او
در تاریخ جام ملت های اروپا که او را برترین
گلزن تاریخ این رقابت ها کرده است در این
ماه شکسته خواهد شد.
به نقل از اکیپ ،یورو  2016در آستانه شروع
شدن است و تیم ملی فرانسه نیز به عنوان
یکی از تیم های مدعی امیدوار است تا بتواند
در این جام به موفقیت برسد و جام قهرمانی
را در خانه نگه دارد .میشائیل پالتینی تنها
در جام ملت های اروپــای  1984به میدان
رفت ولی با زدن  9گل توانست برترین گلزن
تاریخ این رقابت ها باشــد .اکنون  2بازیکن
شش گله پشت ســر او هستند .کریستیانو
رونالدو و زالتان ابراهیموویچ هر دو با زدن
 6گل بعد از پالتینی در رده دوم قرار دارند

و این ستاره ســابق تیم ملی فرانسه معتقد
است رکورد گلزنی او در همین جام شکسته
خواهد شد.
پالتینی درباره رکــورد گلزنی خود در یورو
گفت :من فکر می کنم در همین دوره رکورد
گلزنی من شکسته شــود .بازیکنان خوبی
در این جام حاضر هســتند .رکوردها برای
شکسته شــدن به وجود می ایند و باالخره
یک روز شکسته می شوند و رکورد من نیز
استثنا نیست و شکسته می شود .یک زمانی
مسی بازنشته می شود و بازیکنی ظهور می
کند که  6بار توپ طــای فوتبال جهان را
کسب خواهد کرد و این طبیعی است .شاید
اگر رکورد من  4ســال بعد شکسته می شد
کمی ناراحت می شــدم ولی اکنون به هیچ

وجه ناراحت نمی شوم و دوست دارم ببینیم
چه بازیکنی به این رکورد می رسد.
پالتینی در حال حاضر محرومیت  4ساله را
از یورو سپری می کند و خیلی بعید است او
در یکــی از دیدارهای این دوره از رقابت ها
حضور داشته باشد.
میشــائیل پالتینی با زدن  41گل برای تیم
ملی فرانســه مدتی رکورددار گلزنی در این
کشور بود تا اینکه تیری آنری رکورد گلزنی
او را شکســت .همچنین او زمانی با دریافت
 3توپ طالی فوتبال جهان رکوردار بود که
در این عرصه هم لیونل مســی رکورد او را
شکســت و باید ببینیم سومین رکورد مهم
زندگی فوتبالی او نیز شکســته خواهد شد
یا خیر.

مارادونا:

رونالدو وارث فوتبال
است

محرومیت پانیونیوس از حضور در
لیگ اروپا

تیم فوتبال پانیونیــوس یونان با نظر یوفا از حضور در رقابتهای لیگ اروپا
محروم شد .رســانههای یونانی اعالم کردند یوفا مدارک باشگاه پانیونیوس
را برای حضور در فصــل آینده رقابتهای لیگ اروپا قبول نکرده و این تیم
نمیتواند در این بازیها به میدان برود.
پانیونیوس که فصل گذشته در ســوپرلیگ یونان شگفتیساز شده بود ،با
حضور در رتبه چهارم جواز حضور در لیگ اروپا را به دســت آورده بود اما
طبق گزارش رســانههای یونانی بازی کنان نمیتواند با نظر اتحادیه اروپا در
این بازیها به میدان برود .به نظر میرســد مدارک این باشگاه مورد قبول
مســئوالن یوفا نبوده و تیم جیانینا که در رده پنجم لیگ یونان قرار گرفته
بود به جای این تیم در لیگ اروپا شرکت خواهد کرد.

بان کی مون برای ارزیابی
وضعیت پناهجویان به
یونان می رود

عراق :شایعه زخمی
شدن رهبر داعش را تایید
نمیکنیم

ستاره پیشین ارجنتین کریستانو رونالدو
را وارث فوتبال عنوان کرد.
به نقل از آس ،دیگــو مارادونا در برنامهای
تبلیغاتی در پاریــس حضور یافت صحبت
کرد .ســتاره ســالهای دور فوتبال گفت:
بازیکنانی زیادی در این تورنمنت هســتند
که دوســت دارم بازیشــان را ببینم .ادن
هــازارد ،دی بروین ،ویــن رونی ،آندرس

اینیســتا و . ...اینها بازیکنانی هستند که
هر کسی دوست دارد بازیشان را از طریق
تلویزیون تماشا کند.
ماردونــا افزود :در فوتبــال امروز حریف
کوچــک وجود ندارد .هر تیمــی میتواند
شــگفتی بیافریند .تیمهای خوبی در این
بازیها حضور دارند اما تیمی برتر است که
بتواند با توپ خوب کار کند .به عنوان مثال

انگلیس کمی بهتر شده است.
ســتاره پیشــین ارجنتین اظهــار کرد:
کریســتیانو رونالدو جز بازیکنانی اســت
که به تنهایی میتوانــد تیمش را به فینال
برساند .او وارث فوتبال است .هرکسی که
فوتبال را دوست دارد رونالدو را نیز دوست
دارد .تجربهاش زیاد اســت و در تورنمنت
این چنینی تحت فشار نخواهد بود.

ستاره سابق فوتبال جهان با تمجید از پیشرفت های تیم ملی انگلیس از
این تیم به عنوان یک مدعی جدی برای قهرمانی در یورو خبر داد.
به نقل از گاردین ،یورو  2016از چند ساعت دیگر در کشور فرانسه شروع
خواهد شــد و  24تیم حاضر در این رقابت ها در  6گروه چهار تیمی برابر
هم به میدان خواهند رفت تا قهرمان اروپا برای چهار سال آینده مشخص
شود .در این بین تیم ملی انگلیس یکی از بزرگان همیشه ناکام در این جام
بوده اســت که هیچ قهرمانی را در این رقابت ها تجربه نکرده است .با این
حال فرم خوب آنها در این جام انگلیســی ها را امیدوار کرده است که در
یورو  2016طلسم شکنی کنند و به قهرمانی برسند.
پله برترین بازیکن قرن اخیرا به حمایت از تیم ملی انگلیس پرداخته است
و درباره شرایط این تیم گفت :تیم ملی انگلیس تیم خوبی است که بازیکن
بزرگی چون وین رونی کاپیتانی آنها را بر عهده گرفته اســت.چند جوان
مســتعد هم در تیم ملی این کشور وجود دارد .به خوبی می دانم می دانم
در گذشــته آنها در تورنمت های مختلف خوب کار نکردند و نتوانستند
انتظارات را برآورده کنند ولی در این جام به نظر من آنها تیم خوبی دارند
و یکی از مســتعدترین تیم ها برای قهرمانی محســوب می شوند .من از
انگلیــس به عنوان یک مدعی نام می برم و به نظرم در این دوره باید یک
تیم متفاوتی از آنها ببینیم که با گذشته فرق کرده است و باید تاکیم کنم
یورو  2016بهترین فرصت برای قهرمانی انگلیس است.

تابارس :سوارس نمیتوانست به
میدان برود

ســرمربی اروگوئه دلیل غیبت لوییس ســوارس در دیدار برابر ونزوئال را
آماده نبودن این بازیکن عنوان کرد .به نقل از مارکا ،اروگوئه با شکســت
یک بر صفر برابر ونزوئال از کوپا آمه ریکا حذف شد .اسکار تابارس پس از
بازی گفت :این پنجمین حضورم در کوپــا آمه ریکا بود و هیچگاه چنین
اتفاقی نیفتاده بود .همیشه از مرحله گروهی صعود می کردیم و در برخی
از دورهها تا فینال پیش میرفتیم .ســرمربی اروگوئه در ادامه اظهار کرد:
ونزوئال شایسته پیروزی بود .باعث تعجب است که هرگز نتوانستیم بازی
مورد نظرمان را ارائه دهیم .از شــاگردانم انتظار بیشتری داشتم چون در
معرض حذف قرار داشــتیم .حذف از کوپا آمهریکا تلنگری برای ما بود تا
در بازیهای مقدماتی جام جهانی  2018روسیه مانع از بروز چنین اتفاقی
شویم .لوییس سوارس در این دیدار همچون بازی نخست اروگوئه فرصت
حضور در میدان را پیدا نکرد .مهاجم بارســلونا از اینکه ســرمربی این
اجازه را به او نداد عصبانی شــد و ضربهای به نیکمت ذخیرهها وارد کرد
و با عصبانیت بــه کادر فنی چیزی گفت .تابارس در این رابطه اظهار کرد:
ســوارس آمادگی کامل را برای بازی پیدا نکرده بود .عصبانیتش در این
موضوع تاثیری نخواهد داشت چون تا زمانی که آسیب دیدگیاش به طور
کامل بهبود نیابد بازی نخواهد کرد .در نشست خبری پیش از بازی نیز به
این موضوع اشاره کردم که نمیتواند بازی کند.

