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هیالری کلینتون از
سیاستهای عربستان در
مورد افراطگرایی انتقاد کرد

هیالری کلینتون ،نامزد احتمالــی حزب دموکرات آمریکا
برای انتخابات ریاســتجمهوری با انتقاد از سیاستهای
عربستان سعودی گفت این کشــور اقدامات کافی را برای
مقابله با افراطگرایی انجام نمیدهد.
خانــم کلینتون کــه در پی حملــه مرگبار بــه کلوب
همجنسگرایان در اورالندو سخن میگفت ،از سیاستهای
عربســتان ،قطر و کویت که از متحدان نزدیک آمریکا به
حســاب میآیند ،انتقاد کرده و گفته اســت این کشورها
اقدامات کافی را برای توقف کمکهای مالی شهروندان خود
به سازمانهای افراطی به عمل نمیآورند.
هیالری کلینتون همچنین خواهان افزایش حمالت هوایی
آمریکا علیه مواضع گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش)
در سوریه و عراق شد.
داعش بخشهای وسیعی از عراق و سوریه را در اختیار دارد.
مهاجم کلوب اورالندو ،مدتی قبل از دســت زدن به حمله،
بیعت خود با گروه دولت اسالمی (داعش) را اعالم کرده بود
و این گروه نیز مسئولیت حمله به باشگاه را برعهده گرفت.
خانم کلینتون گفت مقامهای عربســتان سعودی ،کویت و
قطر باید اطمینان خاطر حاصل کنند که شــهروندان آنها
این امکان را ندارند تا پول و کمک در اختیار ســازمانهای
تروریستی قرار دهند.عامل این حمله ،عمر متین نام داشت
که با اســتفاده از اســلحه جنگی ،حاضران در این باشگاه
شبانه را به گلوله بست .او در اثر تیراندازی مأموران پولیس
کشته شد( .بی بی سی)

یک کشتی نجات بار دیگر
مهاجران را از غرق شدن
نجات داد

به گزارش انجمن «ســی آی» در شهر ِرگِنسبورگ آلمان،
یک کشتی خصوصی روز سه شــنبه دوباره آوارگان را در
بحیره مدیترانه از خطر غرق شدن نجات داد .هزاران آواره
در هفته های اخیر در مدیترانه غرق شده اند.
این انجمن سه شنبه شب اعالم کرد که خدمه این کشتی در
برابر ساحل لیبیا صدها آواره را از قایق های بادی که بیش از
حد گنجایش سرنشین داشته اند ،از خطر غرق شدن نجات
داده است .امدادگران رضاکار به  ۱۱۵تن از سرنشینان یکی
از این قایق ها رســیدگی کرده و به آن ها آب آشامیدنی و
واسکت های نجات داده اند .براساس اطالعات انجمن «سی
آی» سپس حدود  ۴۵۰تن از آوارگان همراه با خدمه کشتی
«فونیکس» که متعلق به ســازمان امدادی «داکتران بدون
مرز» است ،به نیروی بحری ایتالیا تحویل داده شده اند.
طبق اطالعات این انجمن ،با این ماموریت شمار آوارگانی که
از آب نجات داده شده اند ،به حدود  ۱۶۵۰تن افزایش یافته
است .این کشتی از شهر رگنسبورگ آلمان از دو ماه پیش
بدین سو در حال انجام ماموریت است .خدمه این کشتی در
برابر ســاحل لیبیا در صورت لزوم به آوارگانی که در خطر
غرق شدن هســتند ،کمک می کنند .این کشتی خصوصی
به دلیل گنجایش اندک نمی تواند آوارگان را ســوار کند.
میشــائ ِل بوش هویَر ،یک تاجر آلمانی از شهر ِرگنسبورگ
این کشتی را به قصد نجات آوارگان از خطر غرق شدن در
بحیره مدیترانه خریداری کرده است .مقر انجمن «سی آی»
در شهر رگنسبورگ است( .دویچه وله)

انتقاد شدید اوباما از سخنان ترامپ پس از کشتار اورالندو
باراک اوباما سخنان دونالد ترامپ پس از حمله به کلوب
همجنسگرایــان در اورالندو را محکــوم کرد .ترامپ،
نامزد احتمالــی حزب جمهوریخواه بــرای انتخابات
ریاســتجمهوری آمریکا ،بار دیگر خواستار ممنوعیت
ورود مسلمانان به آمریکا شده است.
باراک اوباما ،رئیسجمهور آمریکا با لحنی بیســابقه از
اظهارات دونالد ترامپ در مورد برخورد با مســلمان در
آمریکا انتقاد کرد .اوباما در جریان ســخنرانی خود در
وزارت دارایی آمریکا با اشاره به سخنان ترامپ پرسید:
«این حرفها تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟»
رئیسجمهور آمریکا در واکنش به خواست دوباره دونالد
ترامپ مبنــی بر ممنوعیت ورود مســلمانان به خاک
آمریکا گفت که ترامپ «حرفهای سبکسرانه» میزند
و تأکید کرد که قاتل کلوب همجنسگرایان در اورالندو
شهروند آمریکا بود .او با اشاره به خواست ترامپ گفت:
«آیا باید با همه مســلمانان آمریکا طور دیگری رفتار

کنیم؟ باید شروع کنیم همه را تحت کنترل قرار دهیم؟
یا باید به دلیل اعتقاداتشــان آنها را مورد تبعیض قرار
دهیم؟»
رئیسجمهــور آمریــکا خطــاب به رهبــران حزب
جمهوریخواه این پرســش را مطرح کــرد که آیا آنها
واقعأ از ســخنان پوپولیستی راســتگرایانه دونالد
ترامپ حمایت میکنند و افزود «:اینها منعکسکننده
ارزشهای دمکراتیک ما نیست».
باراک اوباما ســخنان ترامپ را موجب به خطر افتادن
امنیــت ملی آمریکا و تقویتکننــده موضع گروههای
افراطی مانند «دولت اســامی» دانست که با شعارهای
تبلیغاتی همچون «غرب از مسلمان متنفر است» نیرو
جذب میکنند .عامل کشــتار در کلوب همجنسگرایان
در اورالندو نیز خود را یکی از اعضای «دولت اسالمی»
خوانده بود .او شنبه شب وارد این کلوب شد و حضار را
به گلوله بست( .دویچه وله)

صدها مهاجر در یونان
پناهندگی دریافت کرده اند

پس از این که اتحادیــه اروپا توافقنامه
ای با ترکیه برای برگشت دادن مهاجران
امضا کرد ،ده ها هزار مهاجر در یونان گیر
ماندند .هرچند آنها را بازگشت به ترکیه
تهدیــد می کند ،اما صدها تن شــان در
یونان پناهندگی گرفته اند.
تنهــا در جزیــره یونانی لیســبوس،
درخواســت های پناهندگی حدود ۸۰۰
پناهجو پذیرفته شده است .به این ترتیب
دیگر امکان پس فرستادن آن ها به ترکیه
وجود ندارد.
دلیل قبولی این تعــداد پناهجویان این
اســت که تعداد زیادی از مسئوالنی که
در مورد تقاضاهای پناهندگی تصمیم می
گیرند ،ترکیه را به عنوان یک کشور امن
ثالث ارزیابی نمی کنند.
به گزارش روزنامــه «کاتیمِرینی» چاپ
آتن ،در نتیجه ،درخواست های پناهندگی
بخشــی از مهاجران در یونان قبول می
شود.یک افسر گارد ساحلی این اطالعات

را در گفتگو با خبرگزاری آلمان (دی پی
ای) تایید کرد ،اما شــمار دقیق آوارگانی
را که پناهندگی دریافت کرده اند ،اعالم
نکرد .در ادامه گزارش این روزنامه یونانی
آمده اســت که آن هایی کــه به حیث
پناهنده به رسمیت شــناخته شده اند،
عمدتا بیمار و یا اطفال و زنان ســوریایی
هستند که قرار است به خانواده های شان
ملحق شوند .براساس این گزارش اعضای
خانواده های آن ها در کشورهای اروپای
مرکزی و شمالی زندگی می کنند.
در توافقنامه اتحادیــه اروپا با ترکیه در
مورد پناهجویان ،آمده اســت که امکان
پس فرســتادن همه آوارگان و مهاجرانی
که پس از  ۲۰مارچ سال  ۲۰۱۶از ترکیه به
جزایر یونان آمده اند ،وجود دارد .اما آن
ها پیش از آن می توانند در یونان تقاضای
پناهندگی بدهند .در حال حاضر بیش از ۸
هزار پناهجو در جزایر بحیره اژه به سر می
برند( .دویچه وله)

ناتو حضور خود را در شرق
اروپا افزایش می دهد

وزرای دفاع ناتو بر سر گسترش حضور
نظامی در شــرق اروپا با هدف تحذیر
کردن روسیه موافقت کردند .واحدهای
نظامی ناتو تهدید واقعی در برابر روسیه
نمی باشــند بلکه فقط نمــادی برای
تسکین پولند و کشورهای بالتیک می
باشد.
ناتو در نظر دارد تا حضور نظامی خود را
در خطوط شرق اروپا به ویژه در نواحی
کشورهای بالتیک و پولند افزایش دهد.
این اقدام وزرای دفاع ناتو در واکنش به
تهدیدهایی می باشد که به ویژه به باور
آنان ،با توجه به تحوالتی پس از الحاق
شبه جزیره کریمیا و نیز مانورهای پیهم
روسیه در مرزاوکرایین محسوس اند.
در همین ارتباط ینس اســتولتنبرگ
دبیر کل ناتــو در همایش وزرای دفاع
این پیمان در بروکســل از «گسترش
بزرگترین اقدام دفاعی مشترک پس از
جنگ سرد» سخن راند.
همچنان یوآزاس اول ِــکاس وزیر دفاع

لیتوانیا نیز با آنکه حمله روســیه به
کشــورهای بالتیــک را غیرمحتمل
خواند؛ اما با آنهــم تاکید کرد که «ما
نمی توانیم مطمئین باشــیم که حمله
صورت نمی گیرد» .به گفته او نیروهای
روسیه قادر اند که مانورهای شدیدی
را در مرزهــای بالتیک انجام بدهند تا
بتوانند در صــورت نیاز در ظرف فقط
چند ســاعت به سمت عملیات نظامی
تغییر جهت دهند .افزون بر این بنابر
اظهارات اولـِــکاس روسیه تجهیزات
نظامــی خود را در بخشــی از نواحی
کیونیگسبرگ در مرز لیتوانیا و پولند
افزایش داده است.
به ویژه کشــورهای کوچک عضو ناتو
خواهــان حضور ملمــوس نیروهای
این پیمان گردیده اند .اکنون ســران
این پیمان در نظــر دارند قبل از آغاز
همایش ناتو در وارســا در اوایل ماه
جوالی ،رســم ًا طرح خــود را در این
ارتباط ارائه نماید( .دویچه وله)

تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان
در هند ادامه دارد

کرکت بورد افغانســتان میگوید کــه تمرینات تیم ملی
کرکت افغانستان در هند ادامه دارد.
فرید هوتک سخنگوی این بورد به رادیو آزادی گفت که در
این تمرینات پانزده روزه  ۲۵ورزشکار از تیم ملی کرکت
افغانستان اشتراک دارند.
آقای هوتک افزود که هدف از انجام این تمرینات آمادهگی

ریاســت تربیت بدنی افغانســتان یک
تفاهمنامه را در خصوص بورســیه های
تحصیلی به ورزشکاران افغان با پوهنتون
کستامونوی ترکیه به امضا رساند.
عارف پیمان ســخنگوی ریاست تربیت
بدنــی افغانســتان به رادیــو آزادی
گفت که به اســاس این تفاهمنامه ۸۲

ورزشــکار در بخش هــای مختلف
ورزشــی در این پوهنتــون ترکیه
آموزش خواهند دید.
آقای پیمان افزود که مســئوالن این
پوهنتون همچنان به همکاری در بخش
اعمار اماکن ورزشی در افغانستان تعهد
کرده است( .رادیو آزادی)

ایبراهیموویچ در فهرست اولیه
سویدن برای المپیک ریو

مهاجم گلزن ســویدن در فهرست اولیه
کشــورش برای حضور در المپیک ریو
قــرار گرفت .زالتــان ایبراهیموویچ در
حال حاضر در جــام ملتهای اروپا برای
سویدن به میدان رفته است .این بازیکن
گفته میشــود بعــد از رقابتهای یورو
قرارداد خود را با منچســتریونایتد امضا
خواهد کرد .این بازیکن در فهرست اولیه
ســویدن برای حضــور در المپیک قرار

گرفته است.
ســویدن بعد از مدتهــا در المپیک
حاضر شده و قرار اســت تابستان در
ایــن رقابتها حاضر باشــد .در حال
حاضــر زالتان در فهرســت اولیه 35
نفره ســویدن برای حضور در المپیک
ریو قرار گرفته و قرار اســت فهرست
 22نفره این کشور نیز ماه آینده اعالم
شود.

تیمهای راه یافته به یک چهارم نهایی
کوپا آمهریکا

 8تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی
کوپا آمهریکا مشخص شدند.
به نقل از آس ،هشت تیم حاضر در مرحله یک
چهارم نهایی کوپا آمهریکا با انجام دیدارهای
بامداد روز چهارشنبه مشخص شدند.
آمریکا ،اکــوادور ،ارجنتیــن ،ونزوئال ،پرو،
کلمبیا ،مکزیک و چیلی ،هشت تیم برتر کوپا
آمهریکا نام گرفتند.
بررسی دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی
مکزیک  -چیلی
مکزیک برابر قهرمــان کنونی کوپا آمهریکا
قرار میگیرد .ازتکها به عنوان صدرنشــین
گروه  Cبا هفت امتیاز به این مرحله رسیدند
و با تفاضل گل بهتر ،باالتــر از ونزوئال قرار

گرفتند .چیلی با پیروزی در وقتهای اضافه
برابر بولیوی کسب کرد ،اولین امتیاز خود را
در این رقابتها به دست آورد.
این تیم با غلبه پاناما مرحله گروهی را با رتبه
دوم به پایان رساند .دیدار دو تیم مکزیک و
چیلی شنبه در ســانتاکالرا کالیفرنیا برگزار
میشود.
پرو – کلمبیا
پرو صدرنشــین گروه  Bدر مرحله بعد برابر
کلمبیــا قــرار میگیرد .کلمبیا نتوانســت
صدرنشــین خود را در آخرین بازی مرحله
گروهــی حذف کند و ســه بــر دو مغلوب
کاستاریکا شــد .پرو ،برازیل را با تک گلی با
دست به ثمر رســید ،حذف کرد .زردپوشان

عذرخواهی نیمار از برازیلی ها
مهاجم ملیپــوش برازیلــی به خاطر
حرفهایــی که بعد از حــذف تیم ملی
کشورش از کوپا آمهریکا به زبان آورد از
هموطنانش عذرخواهی کرد.
به نقل از اوله ،پس از حذف برازیل از کوپا
آمهریکا ،نیمار که در تعطیالت به ســر
میبرد در اینستاگرام خود به کسانی که
از تیم ملی انتقاد میکنند توهین کرد.
ســتاره بارســلونا یک روز پس از این
ســخنان ،از طریــق همیــن صفحــه
عذرخواهــی کــرد و نوشــت :از همه
کســانی که صحبتهایم ناراحت شدند،
عذرخواهی میکنــم .این کمترین کاری
اســت که میتوانم انجــام دهم .به همه

هواداران و روزنامهنگاران بیاحترامی
کردم .تنها پنج دقیقه حضور در برازیل
کافی بود تا متوجه شــدم که چه سر و
صدایی به راه انداختم.
مهاجم بارسلونا در ادامه نوشت :از حذف
برازیل ناراحت بودم و فکر میکنم این
موضوع روی نوشتههایم تاثیر گذاشته
بود .عضوی از این تیم هستم .با پیراهن
زرد رنگ تیم ملی پیروزی های زیادی
کسب کردیم و برای دوباره بتوانیم به آن
پیروزیها دست پیدا کنیم .باید متحد
و در کنار هم باشیم و از همه مهمتر به
همدیگر احترام بگذاریم و به مشکالت
یک دیگر آگاه باشیم.

کلمبیایی با  6امتیاز و بــا تفاضل گل کمتر
نسبت به آمریکا در جایگاه دوم گروه  Aقرار
گرفتند .دیدار دو تیم پرو و کلمبیا جمعه 28
جوزا برابر هم در نیوجرسی قرار میگیرند.
ارجنتین – ونزوئال
ارجنتین بهترین عملکــرد را در میان دیگر
تیمها در مرحله گروهی داشت و اکنون لیونل
مسی را در ترکیب خود میبیند .صدرنشین
گروه  Dهر ســه بازی خود را با سه پیروزی
به پایان رساند.
آلبی سلسته برابر شگفتی ساز این رقابتها
یعنی ونزوئال قرار میگیرد .دیدار این دو تیم
شنبه  29جواز برگزار میشود.
آمریکا – اکوادور
دیدارهــای مرحله یک چهارم نهایی با بازی
تیمهای آمریکا و اکوادور شــروع میشود.
آمریــکا میزبان با پیــروزی برابر پاراگوئه و
غلبه بر کلمبیا در آخرین روز ،به صدر جدول
رسید.
اکوادور نیز با پیــروزی پر گل به این مرحله
رســید .دیدار دو تیم پنجشــنبه  27جواز
برگزار میشود.
تیمهای حذف شده مرحله گروهی
بزرگترین نــاکام این دور برازیل بود که برابر
پرو شکست خورد و در جایگاه سوم جدول
قرار گرفت.
پاراگوئه ،هائیتی ،جامائیکا و بولیوی هم بدون
کسب امتیازی این رقابتها را ترک کردند.

کرالی مسن ترین بازیکن تاریخ یورو شد
گابور کرالی با حضــور در بازی برابر اتریش
رکورد مسن ترین دروزاهبان تاریخ یورو را به
نام خود ثبت کرد.
در اولین دیدار گروه  Eرقابت های یورو 2016
دو تیم اتریــش و هنگری برابر هم به میدان
خواهند رفت .نکتــه جالب این دیدار حضور
کرالی  40ساله درون دروازه مجارستان است.
پیش از این ،لوتار ماتئوس از تیم ملی آلمان
با  39سال ،مســن ترین بازیکن تاریخ یورو

مقام ها می گویند مردی که یک زوج فرانســوی که
هر دو مامور پولیس بودند را در خانهشان در نزدیکی
پاریس کشت به دستور گروه دولت اسالمی برای ‹قتل
کفار› عمل می کرد.
به گفته این مقام ها عبداهلل العروسی که در درگیری
با پولیس کشته شــد به ابوبکر بغدادی رهبر داعش
وفادار بود .جان باتیسته سالوینگ ۴۲ ،ساله و جسیکا
اشنایدر  ۳۶ساله که با هم زندگی می کردند اما رسما
زن و شوهر نبودند دوشنبه شب در خانه خود به ضرب
چاقو کشته شدند .فرزند سه ساله آنها از حادثه جان
به در برده اســت .داعش ویدئویی منتشر کرده که
عبداهلل در آن به قتل این دو نفر اذعان می کند.
این ویدئوی  ۱۱دقیقه ای که خبرگزاری اعماق داعش
منتشــر کرده ظاهرا قاتل را در خانه زوج فرانسوی
پیش از یورش پولیس نشان می دهد.
عبداهلل که  ۲۵ســال دارد در این ویدئو مسلمانان در
فرانسه را به هدف گرفتن افسران پولیس ،زندانبانها،
روزنامهنگاران ،سیاستمداران و شهرداران تشویق می
کند .او از چند روزنامهنگار مشهور فرانسوی نام برد.
فرانســوا اوالند رئيس جمهور فرانســه گفت که کار
عبداهلل یک «اقدام تروریستی» بود و فرانسه هنوز «با
تهدیدی جدی مواجه اســت ».حمله در مگنانویل در
حدود  ۵۵کیلومتری شمال غربی پاریس انجام شد.
عبداهلل العروســی در جریان مذاکرات با پولیس که
پیش از یورش ماموران انجام شد به آنها گفت که چند
هفته پیشتر با رهبر داعش بیعت کرده است .پولیس
می گوید او حدود ســاعت  ۲۰:۳۰دوشنبه به مامور
پولیس حملهور شد و  ۹بار به او چاقو زد.
او سپس وارد خانه این مامور شد و شریک زندگی اش
که او هــم پولیس بود و فرزند کوچک آنها را گروگان
گرفت( .بی بی سی)

پیروزی ارجنتین برابر
بولیوی در کوپا آمهریکا

تیم برای مسابقات با سه کشور اروپایی میباشد.
مســابقات تیم ملی کرکت افغانســتان با هالند ،آیرلند و
سکاتلند به تاریخ چهار جوالی آغاز و اول ماه اگست پایان
خواهد یافت.
تیم ملی کرکت افغانســتان این سه مسابقه را در همین سه
کشور انجام خواهد داد( .رادیو آزادی)

تفاهمنامه بورسیه های
تحصیلی برای ورزشکاران
امضا شد

قاتل زوج پولیس
در فرانسه به دستور
داعش عمل کرده

بود که با حضــور کرالی در این دیدار ،رکورد
مسن ترین بازیکن تاریخ این رقابتها به این
دروازهبان باسابقه مجارها که همبازی سابق
علی دایی نیز بود رسیده است.
** مسنترین بازیکنان یورو :2016
 -1گابور کرالی از تیم ملــی هنگری متولد
1976/04/01
 -2شــی گیون از تیم ملــی ایرلند متولد
1976/04/20

در یکی از دیدارهای حساس دور گروهی کوپا آمهریکا دو
تیم ارجنتین و بولیوی به مصاف هم رفتند که ارجنتین به
پیروزی قاطعی رسید.
تیــم ملی فوتبال ارجنتین در بازی ســوم خود در مرحله
گروهی کوپا آمهریکا به مصاف بولیوی رفت و با برتری سه
بر صفر در این دیدار هم با اقتدار به عنوان تیم نخســت به
دور بعد راه پیدا کرد.
شاگردان خراردو مارتینو موفق شــدند با سه گل بازی را
به سود خود به پایان برســانند تا با  9امتیاز به عنوان تیم
نخســت به دور بعد راه پیدا کنند .گل های ارجنتین را در
این دیدار اریک المال ( ،)13ازکوییل الوتزی ( )15و ویکتور
لئاندرو کوئستا (  )32به ثمر رساندند.
لیونل مسی در این دیدار هم به عنوان یار تعویضی به میدان
رفت .او در دقیقه  46به جای گونســالو ایگواین وارد زمین
شد.
در دیگر دیداری که بامداد دیروز برگزار شد ،چیلی موفق
شد با حساب چهار بر دو پاناما را مغلوب کند .در این دیدار
ادواردو وارگاس در دقیقههای  15و  43و الکسیس سانچس
 50و  89برای چیلی گلزنی کردند .دو گل پاناما را هم میگل
کامارگو  5و ابدیل آرویو  75وارد دروازه حریف کردند.
در جدول رده بندی این گروه نیــز ارجنتین با  9امتیاز به
عنوان صدرنشین صعود کرد و چیلی هم با  6امتیاز در رده
دوم قرار گرفت و به مرحله بعد راه پیدا کرد.
ارجنتین با توجه به حذف شــدن برازیل و اروگوئه شانس
نخست کسب عنوان قهرمانی به شمار می آید.

سیمئونه در اتلتیکومادرید
میماند

با توجه به خبرهای منتشــر شــده در مورد آینده دیگو
سیمئونه به نظر میرسد این مربی ارجنتینی قصد ترک این
باشگاه را ندارد .به نقل از آس ،پس از شکست اتلتیکومادرید
در فینال لیگ قهرمانان اروپا برابر رئال مادرید ،دیگو پابلو
سیمئونه در نشست خبری درباره آینده نامعلومش در این
باشگاه گفت .پس از آن بود که از او به عنوان سرمربی آینده
پاریسن ژرمن یاد شد.
هواداران پس از این خبرها مقابل فروشــگاه اصلی باشگاه
تجمع کردند و خواســتار ماندن سرمربی ارجنتینی شدند.
پس از آن نیز انریکه سرسو ،رییس باشگاه نیز در مصاحبهای
اعالم کرد سیمئونه اتلتیکومادرید را ترک نخواهد کرد اما ،
سیمئونه خیال هواداران قرمز و سفید پوش را راحت کرد و
در اینستاگرام خود اعالم کرد در این باشگاه میماند.
او با انتشار عکسی در اینستاگرامش کنار گیل مارتین و برتا
که مدیران باشگاه اتلتیکو مادرید هستند ،نوشت« :در حال
صحبت کردن بر سر ادامه کار در اتلتیکو در بوینس آیرس».

دونگا اخراج شد

کارلوس دونگا به خاطر کسب نتیجه های ضعیف از مربیگری
در تیم ملی فوتبال برازیل کنار گذاشته شد.
به نقل از یورو اسپورت ،تیم ملی فوتبال برازیل با شکست
مقابل پــرو در دیدار آخر مرحله گروهــی کوپا آمه ریکا
نتوانست از مرحله گروهی صعود کند.
کارلوس دونگا که دوره دوم مربیگری در تیم ملی برازیل را
پشت سر می گذاشت ،به خاطر کسب نتیجه های ضعیف و
حذف زودهنگام از مربیگری در سلسائو کنار گذاشته شد.
روزنامه گلوبو برازیل تیته سرمربی کورینتیانس رو جانشین
احتمالی او عنوان کرد .دونگا برای بار دوم است که از سمت
مربیگری این کشور اخراج می شود.

