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سانحه رانندگی در والیت
فارس  ۱۴سرباز را به کام
مرگ کشاند

در پی سقوط یک دســتگاه بس درون درهای در والیت
فارس دستکم  ۱۴تن کشته شدند .تمامی سرنشینان این
بس که از کرمان به مقصد اهواز در حرکت بود ،سرباز وظیفه
بودند .حال شماری از مجروحان این حادثه وخیم گزارش
شده است .به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ،ایسنا
در پی سقوط یک دســتگاه بس درون درهای در کیلومتر
 ۱۷محور نیریز -سیرجان دستکم ۱۴نفر کشته شدند .این
بس که با  ۳۶سرنشین از کرمان به مقصد اهواز در حرکت
بود ،ساعت  ١:٢٠بامداد چهارشنبه به دره سقوط کرد.
به گفته رئیس مرکز اطالعــات و کنترل ترافیک پولیس
راهور ناجا تمامی سرنشــینان این بس ســربازان پادگان
«صفر یک ارتش کرمان» بودند که از این پادگان به اهواز
می رفتند .خبرگزاری ایســنا به نقل از ســازمان امداد و
نجات ،شمار کشتهشدگان این حادثه را ابتدا  ۱۹نفر اعالم
کرده بود .اما نادر رحمانی ،رئیس مرکز اطالعات و کنترل
ترافیک پولیس راهور ناجا گفته است  ۱۴تن از سرنشینان
بس در محل حادثه جان باختند.
او در عینحال افزوده است با توجه به وخامت حال برخی
از مجروحان احتمال افزایش کشــته شدگان وجود دارد.
دلیل این حادثه هنوز روشن نشده است( .دویچه وله)

انتقاد سازمان ملل از بمباران
کمکهای دارویی و غذایی
توسط نیروهای حکومت سوریه

نماینده ویژه ســازمان ملل میگویــد هنوز پیشرفتی در
رســیدن به یک دوره گذار سیاســی در سوریه به دست
نیامده اســت .نماینده ویژه ســازمان ملل در مورد بحران
سوریه از حکومت بشار اسد انتقاد کرده است که کمکهای
بشردوستانه را پس از رســیدن به شهرهای محاصرهشده
سوریه بمباران میکند.
استفان دیمیستورا که در تماس ویدئویی در نشست مجمع
عمومی سازمان ملل در نیویورک سخن میگفت ،جزئیاتی
از تالشهایش برای رساندن کمکها به شهروندان سوری
که وســط نبرد گیر افتادهاند ارائه داد و همینطور تالشها
برای باز آوردن حکومت سوریه و مخالفان به میز مذاکرات
صلح و تقویت آتشبس شکننده کنونی .آقای دیمیستورا
گفته است دسترسی به مناطق محاصرهشده و صعبالعبور
در ســوریه بهتر شده و در مقایســه با سال گذشته که به
هیچکس در این مناطق دسترســی نبود ،اکنون به حدود
 ۳۰۰هزار نفر از این افراد دسترسی هست.
با این حال نماینده ویژه ســازمان ملــل میگوید این
تعداد هنــوز کافی نیســت و پیچیدگیهای دیگری هم
در کار آمده است .استفان دیمیستورا از ژنو گفت« :در
هفتههای اخیر یک روند شــکل گرفته است که درست
همان مناطقی که ارســال کمکهای بشردوستانه به آنها
موفق بوده ،هدف بمباران قــرار گرفتهاند؛ قبل و بعد از
اینکــه کاروانهای کمک برســند ».در همین حال یک
گروه تحقیق ســازمان ملل متحد اعالم کرده اســت که
از زمان آغاز جنگ داخلی ســوریه تاکنون بیش از ۷۰۰
پزشک و کادر درمانی کشته شــدهاند و اکثر این تلفات
بر اثر حمالت هوایی بوده است .سازمان ملل از «حمالت
هوایــی گســترده و هدفمند» به شــفاخانه ها و مراکز
درمانی سوریه انتقاد کرده است( .بی بی سی)

نمایندگان پارلمان سویدن تشدید قوانین پناهندگی را تایید کردند
اکثریت نمایندگان پارلمان سویدن قانونی درباره
سختگیری در زمینه پناهجویان و الحاق خانواده
های شــان به آن ها در این کشــور را تصویب
کردند .در سال گذشته با  ۱۶۳هزار پناهجو رکورد
سرازیری آوارگان به این کشور شکسته شد.
براساس این قانون جدید ،برخی از پناهجویان که
قبال به طور اتومات به آن ها اقامت دائم داده می
شد ،اکنون اجازه اقامت موقت دریافت می کنند.
افزون بر این بــا تصویب این قانون جدید ،الحاق
خانواده پناهنده به او در ســویدن دشوارتر می
شود.
تصویب قانون جدید انتقادات بســیاری به دنبال
داشــت .از جمله ســازمان های صلیب سرخ و
صندوق نجات کودکان این قوانین را غیرانسانی

آزمایش موشک
بالستیک کوریای شمالی
شکست خورد

بر اســاس گزارشها از کوریای جنوبی،
کوریای شــمالی بار دیگر یک موشــک
بالســتیک آزمایش کرده و این آزمایش
شکست خورده اســت .کوریای شمالی
بابت برنامــه هســتهای نظامیاش ،در
قطعنامههای ســازمان ملــل از هرگونه
کاربرد فناوری موشــکی بالستیک منع
شــده اســت .طبق گزارشها ،کوریای
شــمالی در دو ماه اخیر چهار آزمایش
موشکی دیگر هم داشــته است که آنها
هم شکست خوردهاند .کشورهای اطراف
کوریای شمالی در روزهای گذشته شاهد
تدارکاتی بودند کــه میتواند مربوط به
پرتاب موشک باشد.
رســانههای کوریای جنوبــی گزارش
میدهند که دو موشک آزمایششده ،یک
راکت قدرتمند میانبرد به نام موسودان
است .رهبر کوریای شمالی در بازدید از
تجهیزات موشکی  -زمان و مکان عکس
نامشخص است.
موشک موسودان براساس مشخصاتی که

شرط  IOCبرای حضور
دوومیدانیکاران روسیه
در المپیک

دوومیدانی کاران روسیه در صورت اثبات
بی گناهی و تایید صالحیت خود میتوانند
در المپیک حاضر باشند.
تیم ملــی دوومیدانی روســیه به دلیل
دوپینگ گسترده از ســوی فدراسیون
جهانی این رشــته ( )IAAFاز حضور در
المپیــک  2016ریو و هر مســابقهای که
زیر نظر این فدراســیون برگزار میشود
،محروم شد« .توماس باخ» رییس کمیته
بینالمللــی المپیک دربــاره محرومیت
روسیه و همچنین کنیا گفت :ورزشکاران
روسیه و کنیا در تمام رشتههای ورزشی
اگر همکاری الزم را داشته باشند و بتوانند
بی گناهی خــود را در موضوع دوپینگ
اثبات کننــد میتوانند در المپیک حاضر

باشند .این ورزشــکاران نیاز دارند که
شایستگی خودشان را برای حضور در
المپیک به اثبات برسانند.
کمیتــه بین المللــی المپیک ()IOC
درایــن صــورت اجــازه میدهد که
ورزشکاران روسیه در المپیک شرکت
کنند و به جای اینکه زیر پرچم المپیک
مسابقه بدهند با پرچم خود روسیه در
این رقابتها حاضر باشند.
چند روز پیش حکم تعلیق فدراسیون
دوومیدانی روسیه قطعی و این کشور از
حضور در المپیک محروم شد .مسئوالن
فدراسیون روسیه در نظر دارند به دادگاه
بین المللی ورزش ( )CASشکایت کنند
و درخواست تجدید نظر بدهند.

برای آن تعریف شده ،سه هزار کیلومتر
بُــرد دارد و عالوه بر کوریــای جنوبی،
میتواند به جاپان و جزیره گوام از خاک
آمریکا برسد ،با این حال کوریای شمالی
هنوز نتوانســته در پرتاب آزمایشی آن
موفق شــود .شــینزو آبه ،نخستوزیر
جاپان ،از ایــن آزمایشها انتقاد کرده و
آن را غیرقابلتحمل خوانده است.
جاپان قبال هم گفته اســت اگر موشکی
در مسیر رســیدن به این کشور پرتاب
شده باشد ،آن را میزند .استیو اوانس،
خبرنگار بیبیسی در شبهجزیره کوریا،
میگوید گمان میرود کوریای شمالی ۵۰
دستگاه از این موشک داشته باشد.
کیم جونگ اون ،رهبر کوریای شــمالی
ماه گذشــته میالدی ،به کوریای جنوبی
پیشنهاد مذاکرات نظامی داد .اما سئول
ایــن پیشــنهاد را غیرصادقانه خواند و
رد کــرد .در همان نشســت ،آقای کیم
همچنین قول داد برنامه سالح های اتمی
را پیش ببرد( .بی بی سی)

صدراعظم آلمان :مشکل
اصلی مهاجرت از
افریقا است

به گفتــه انگال مرکل ،صدراعظــم آلمان بزرگترین
چالــش در برابر اتحادیه اروپــا در زمینه مهاجرت،
افریقا اســت .او افزود که مشکل مهاجرت از عراق و
ســوریه در زمان قابل پیش بینی حل می شود .انگال
مرکل که رئیس حزب دموکرات مسیحی آلمان (سی
دی یو) نیز است ،طی سخنرانی در یک همایش حزبی
گفت« :معضل اصلی مهاجرت از افریقا اســت که ۱،۲
میلیارد جمعیت دارد» .به گفته صدراعظم آلمان این
کــه آوارگان در حال حاضر از طریــق لیبیا و بحیره
مدیترانه به اروپا می آیند ،تنها بخشی از این معضل
است .در حال حاضر جمعیت افریقا به سرعت در حال
افزایش اســت در حالی که در بسیاری از بخش های
این قاره رشــد اقتصادی کافی وجود ندارد .در نتیجه
مرکل خواهان توجه بیشــتر به افریقا شد و گفت که
در غیر این صورت روند مهاجرت انسان ها در آینده،
از کنترول خارج می شــود .زیرا رونــد دیجیتالیزه
شدن باعث این می شود که مردم در افریقا از طریق
تیلفون های هوشــمند به خوبی از اختالفات طبقاتی
میان زندگی خودشان و سطح زندگی در اتحادیه اروپا
آگاه شــوند .صدراعظم آلمان گفت که ایاالت متحده
امریکا به خاطر موقعیت جغرافیایی اش با دو اقیانوس
در شــرق و غرب و همچنین کانادا به عنوان همسایه
شمالی این مشــکالت را ندارند .انگال مرکل با اشاره
به افریقــا و خاورمیانه گفت« :موقعیت جغرافیایی ما
اروپایی ها پیچیده اســت» .در افریقا از پایان سال
 ،۲۰۱۵حدود  ۱۶میلیون آواره شــمارش شده اند که
به این ترتیب از ســال  ۲۰۱۴تا به حال ۱،۵ ،میلیون
تن بر تعداد آن ها افزوده شــده است .دو سوم از آن
ها بی جا شده داخلی هستند ۵،۲ .میلیون تن دیگر
مجبور به ترک وطن شــان شده اند .براساس گزارش
جدید کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان
(یو ان اچ سی ار) اکثریت بیشتر آن ها در کشورهای
همسایه پناه می جویند( .دویچه وله)

اردن مرز خود با عراق و
سوریه را بست

در پی حمله انتحاری در اردن ،مرز این
کشور با سوریه و عراق بسته شده است.
روز چهارشنبه ،ارتش اردن اعالم کرد
که تمامی منطقه مرزی این کشــور با
عــراق و اردن «منطقه ممنوعه نظامی»
اعالم شــده و رفت و آمد مرزی در این
محــل به حالت تعلیق درآمده اســت.
یک اردوگاه پناهندگان ســوری در این
منطقه واقع اســت و دولت اردن گفته
اســت که هیچ اردوگاه جدیدی در این
منطقه ســاخته نخواهد شد و برنامهای
برای توسعه امکانات کنونی به اجرا در
نخواهد آمد.
دستور ارتش فورا به اجرا گذاشته شده
است.
در اعالمیه ارتش اردن آمده اســت که
«هر موتــر یا فردی که بدون اخذ مجوز
قبلی در این منطقــه عبور و مرور کند
هدف متعلق به دشمن محسوب میشود
و با آن قاطعانه و بدون هیچ مسامحهای
برخورد خواهد شد».

جام قهرمانی آمریکا؛ مسی رکورد
شکست ،ارجنتین فینالیست شد

تیم ملی ارجنتین در مرحله نیمهنهایی جام
قهرمانی قاره آمریکا یا ‹کوپا آمریکای قرن›،
تیم ملی آمریکا ،میزبان مسابقات را با نتیجه
چهار بر صفر شکست داد و به فینال مسابقات
راه یافت .در این مســابقه که در هیوستون
تگزاس برگزار میشد ،لیونل مسی ،کاپیتان
ارجنتیــن یکی از چهــار گل تیمش را زد و
با  ۵۵گل ملی عنــوان بهترین گلزن تاریخ
فوتبال ارجنتین را به دست آورد .ستاره ۲۸
ســاله ارجنتین در بازی پیش تعداد گلهای
ملی خود را به  ۵۴رسانده بود و توانسته بود
نام خود را در کنار گابریل باتیستوتا به عنوان

بهترین گلــزن تاریخ تیم ملی ارجنتین ثبت
کند .گونزالو ئیگواین ( ۲گل) و ازکیل الوزی
گلهای دیگر ارجنتین مقابل آمریکا را زدند.
مسی با پنج گل زده در این مسابقات پس از
ادواردو وارگاس مهاجم  ۲۶ســاله چیلی که
 ۶گل زده ،در رده دوم بهتریــن گلزنان این
مسابقات قرار دارد.
ارجنتین در چهار دوره گذشته جام ملتهای
آمریکای جنوبی ســه بار به فینال رسیده،
اما آخرین بار  ۲۳ســال پیــش قهرمان این
مسابقات شده است.
ایــن دوره ویژه که به مناســبت یکصدمین

سالگرد آغاز این مسابقات (که پیش از سال
 ۱۹۷۵قهرمانی آمریکای جنوبی نام داشت)،
برای اولین بار در آمریکا برگزار میشــود،
«کوپای آمریکای قرن» نام دارد.
در این دوره عالوه بر  ۱۰تیم آمریکای جنوبی،
 ۶تیــم هم از منطقه کونــکاکاف (آمریکای
مرکزی ،شــمالی و حوزه دریــای کارائیب)
شرکت دارند و مســابقات در  ۱۰شهر ایاالت
متحده برگزار میشود.
دوره پیشــین کوپا آمریکا سال گذشته در
چیلی برگزار شد که با قهرمانی میزبان پایان
یافت( .بی بی سی)

موراتا با  30میلیون یورو به
رئال مادرید بازگشت

ستاره اسپانیایی یوونتوس به تیم سابق
خــود رئال مادرید بازگشــت و این خبر
تایید شد.
رئــال مادرید از حــق بازخرید خود در
قرارداد موراتا استفاده کرد و این بازیکن
را با پرداخت  ۳۰میلیون یورو به یوونتوس
به خدمت گرفت .بــه این ترتریب موراتا
که اکنون در رقابت هــای یورو  2016در
کشور فرانسه حضور دارد ،بعد از  2سال
به تیم ســابق خود بازگشت و در این تیم

به میدان خواهد رفت .معلوم نیست با
حضور موراتا چه سرنوشــتی در انتظار
کریم بنزما باشــد چرا که بعید اســت
موراتا که در شــرایط بسیار خوبی قرار
دارد ،فصل بعد روی نیمکت بنشــیند.
این باشگاه اکنون با پرداخت  ۳۰میلیون
یورو به یوونتوس ،از حق بازخرید خود
استفاده کرد و موراتا در تور پیش فصل
رئال مادرید زیر نظر زین الدین زیدان
شرکت خواهد کرد.

گارسیا :ایتالیا تیم بسیار بزرگ و با
استعدادی است

سرمربی فرانسوی پیشین تیم فوتبال رم
می گوید آن دسته از کسانی که ایتالیا را

ی داند،
تیمی بدون بازیکنان بااستعداد م 
در اشتباه هستند .با وجود عملکرد خوب
تیم ملی ایتالیا در دو بازی نخســتش در
یــورو  2016که با کســب دو برد متوالی
صعــودش به مرحله یک هشــتم نهایی
بهعنوان تیــم اول گروه  Eرا قطعی کرده
است ،هنوز هم بسیاری معتقدند که ایتالیا
تیمی نیســت که بتواند روی مهارتهای
انفرادی بازیکنانش حســاب کند .روی
گارسیا ،ســرمربی پیشین تیم فوتبال رم
که شــناخت کافی از فوتبال ایتالیا دارد،
اما طــور دیگری فکر میکند .گارســیا
در گفتوگو با نشــریه گاتزتا دلواسپورا
اظهار داشت:ایتالیا تیمی منسجم است.
سازماندهی که آنتونیو کونته در این تیم

انجــام میدهد واضح و بر پایه یک خط
دفاع قدرتمند و باتجربه اســت .البته
گفتن اینکه ایتالیا تیمی بدون استعداد
است هم اشتباه است .اتفاق ًا به نظر من
آتزوری تیمی پرمهره است ،ضمن اینکه
من در این تیم لذت کارگروهی و اتحاد
را میبینم و تأثیر آن هم بر عملکرد تیم
مشهود است .بسیاری از بازیکنان ایتالیا
فرصت بیشتری برای استراحت کردن
دارند ،چون جایگاه آنها در صدر جدول
گروه  Eپیش از این قطعی شده است.
سرمربی فرانسوی پیشــین رم درباره
مدعیــان قهرمانی این دوره رقابتهای
یورو  2016نیز عنــوان کرد :بهنظر من
بلجیــم ،قویترین تیم ایــن دوره از
رقابتهاســت ،همانطور که در ابتدای
مسابقات بود.

مکایلروی به خاطر زیکا از المپیک
ریودوژانیرو کنار کشید

گلفبار مطرح ایرلند شــمالی به خاطر ترس
از ویروس زیــکا از حضور در المپیک برازیل
انصراف داد.
به نقل از یورو اسپورت ،گلف پس از  112سال
از المپیک ریودوژانیرو به ورزشهای المپیک
اضافه شــد اما روری مکایلروی ایرلندی به
خاطر زیکا از حضور در این مسابقهها انصراف

داد.
مکایلــروی در این زمینه گفــت :پس از
بررسی همه شرایط ،در نهایت تصمیم گرفتم
از مســابقههای المپیک ریودوژانیرو 2016
انصراف بدهم .با نزدیکانم در این زمینه حرف
زدم و در نهایت تصمیم گرفتم سالمت خود
و خانــوادهام را بر هر چیزی ترجیح بدهم .با

توجه به اینکه احتمال آلوده شدن به ویروس
زیکا کم اســت اما حاضر نیستم به هیچ وجه
ریسکی را در این زمینه بپذیرم.
مکایلروی ادامه داد :همیشــه تالش خواهم
کــرد تا هوادارانــم را خوشــحال کنم .در
مسابقههای بعدی شــرکت میکنم تا بتوانم
آنها را بار دیگر خوشحال کنم.

سامی جابر سرمربی الشباب شد

در روزی که اســطوره فوتبال عربستان به
صورت رسمی هدایت الشــباب را بر عهده
گرفت ،محمد نور اســطوره باشگاه اإلتحاد
برای همیشــه از دنیای فوتبال خداحافظی
کرد.
به نقل از اسپورت عربستان ،باشگاه الشباب
عربســتان که چند فصلی است از روزهای
اوج خود فاصله گرفته رســما سامی جابر،
اســطوره فوتبال ســعودیها را به عنوان

سرمربی جدید خود انتخاب کرد.
قرارداد جابر با الشــباب سه ساله است و او
رسما به رسانه ها معرفی شد تا در نخستین
تجربــه جدی مربیگری خود در کشــورش
هدایت الشــباب را بر عهــده بگیرد .این
درحالی اســت که پیش از این شایعه های
زیادی درباره حضور او در نیمکت الهالل به
گوش رسید.
خبر دیگر درباره فوتبال عربســتان این که

خواندند .بعد از آلمان ،سویدن پذیرای بیشترین
شــمار آوارگانی بوده است که سال گذشته وارد
اروپا شده اند.
این کشور در گذشــته به خاطر فرهنگ خوش
آمدگویی به مهاجران و کمک های سخاوتمندانه
اداره تامین اجتماعی مشــهور بوده است .اما از
سال گذشته نگرانی ها به خاطر سرازیری شدید
آوارگان افزایش یافته است.
استفان لوف ِون ،نخست وزیر سویدن که مدت ها
از سیاست مرزهای باز به روی آوارگان پیروی می
کرد ،خط مشی اش را به کلی تغییر داد و کنترول
مرزی را در ماه جنوری تشدید نمود.
صدها تن بیرون از پارلمان سویدن جمع شدند تا
علیه این قانون اعتراض کنند( .دویچه وله)

محمد نور ،اســطوره و نماد باشگاه اإلتحاد
پس از فصل ســخت و پر فراز و نشــیبی
که پشت سر گذاشــت تصمیم گرفت برای
همیشه از دنیای فوتبال خداحافظی کند.
نور سالها است که در اإلتحاد بازی می کند.
او چند ماه پیش متهم به دوپینگ شــد ،اما
در نهایت این اتهام از او ســاقط شد .با این
حال تصمیم گرفت که با وجود تبرئه شــدن
از دنیای فوتبال خداحافظی کند.

تصمیــم ارتــش اردن در پی حمله
انتحاری روز سهشــنبه اتخاذ شده که
در جریان آن ،شــش تن از سربازان
مرزی اردن جان خود را از دست دادند.
در ایــن حمله ،راننده یک الری حامل
مواد منفجره شــده پــس از عبور از
مرز با سوریه در نزدیکی یک اردوگاه
پناهجویان سوری ،این موتر را منفجر
کرد .ارتش اردن گفته اســت که در
اجرای این عملیات ،چند خودرو دیگر
شرکت داشتند که همگی در اثر آتش
سربازان مرزی منهدم شدند.
این نخستین مورد از انجام یک حمله
انتحاری از این نوع از زمان آغاز بحران
سیاسی سوریه در ســال  ۲۰۱۱بوده
است.
هنوز هیچ گروهی مســئولیت انجام
حمله انتحاری روز سه شنبه را برعهده
نگرفته اما گفته میشود که شبهنظامیان
دولت اسالمی  -داعش  -در این منطقه
حضور دارند( .بی بی سی)

کوواچیچ :گل دوم را زدیم
تا با ایتالیا روبرو نشویم

متئو کوواچیچ ،هافبک تیم ملی کرواســی عنوان کرد که
تیمش برای عدم روبرو شــدن با ایتالیا ،اسپانیا را شکست
داد.
کرواسی موفق شد با نتیجه  1-2اسپانیا را شکست داده و
به عنوان تیم صدرنشین به دور بعد صعود کند .بدین ترتیب
اسپانیا به عنوان تیم دوم از گروهش صعود کرد و در مرحله
بعد باید با ایتالیا روبرو شود
کوواچیچ در این رابطه گفت:
گل دوم را زدیم تا از روبرو شدن با ایتالیا جلوگیری کنیم.
آتزوری تیم قدرتمندی اســت ولی ما هــم تیم با کیفیتی
هستیم.
رم قصد دارد برای جانشــینی پیانیچ ،کوواچیچ را از رئال
مادرید به خدمت بگیرد و او در این رابطه گفت:
نمیدانم که آیا من را به زودی در ایتالیا خواهید دید یا نه.
چیزی مشخص نیست.

بارسلونا هم مدافع ناپولی
و آلبانی را می خواهد

باشگاه بارســلونا هم به مشتریان الســید هیساج مدافع
آلبانیایی ناپولی پیوست.
السید هیساج سال گذشته با مبلغ  5میلیون یورو از امپولی
به ناپولی رفت و زیر نظر مائوریزو ساری پرورش یافت و 43
بار در فصل گذشته برای ناپولی به میدان رفت.
این بازیکن  22ســاله توانایی بازی با هر دو پایش را دارد
و باشــگاه های زیادی از جمله آرسنال به دنبال او هستند.
این باشــگاه انگلیسی در حال حاضر مبلغ  19میلیون یورو
پیشنهاد داده اســت .باشگاه بارسلونا هم به مشتریان این
بازیکن جوان پیوسته اســت و برای جذب او باید با بایرن
مونیخ ،موناکو و اتلتیکو مادریــد بجنگد .ناپولی که فصل
آینده در لیگ قهرمانــان اروپا حضور دارد ،عجله ای برای
فروش مدافع خود ندارد و فعال در حال بررسی پیشنهاد ها
است .همچنین عنوان شــده که ناپولی با مدیر برنامه های
هیســاج برای تمدید قرارداد وارد مذاکره هم شده است و
شاید همین موضوع باعث شود تا ارزش او در نقل و انتقاالت
باالتر برود .گفتنی است این بازیکن در حال حاضر عضو تیم
ملی آلبانی است و مشغول بازی های یورو  2016می باشد.

مربی گنزبه دیبابا به
دلیل پخش مواد ممنوعه
دستگیر شد

مربی گنز به دیبابا ،قهرمان دوی  1500متر جهان در بارسلونا
به جرم داشتن مواد ممنوعه از جمله  EPOدستگیر شد.
بــه نقــل از ســایت  ،Inside the gamesجیمز آدن
ســومالیایی که مربی گنزبه دیبابا است ،به همراه تعدادی
مربی اهل مراکش بازداشــت شــد .این افراد در هتلی در
بارسلونا اقامت داشتند.پولیس اعالم کرده است این افراد
به جرم پخش مواد ممنوعه و آســیب به ســامت عمومی
دســتگیر شــدند .تحقیقات در این زمینه از سال 2013
آغاز شــده بود و پولیس به صــورت ناگهانی به هتل وارد
شده اســت( IAAF .فدراسیون جهانی دوومیدانی) بعد از
این دستگیری در بیانیهای اعالم کرد تمامی ارگانها با هم
همکاری میکنند تــا از ورزش پاک حمایت کنند .در هتل
حدود  60سرنگ یافت شده است که مربوط به ورزشکاران
در کمپ نزدیک به هتل بوده اســت .هنوز مشخص نیست
کدام ورزشکار از مواد دوپینگ استفاده کرده است.

