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فرانسه تجهیزات توپخانهای سنگین به عراق میفرستد

فرانسوا اوالند ،رئیس جمهور فرانسه ،میگوید
کشــورش کمکهای نظامی خــود را به دولت
عراق برای نبرد با گروه موسوم به دولت اسالمی
(داعش) افزایش میدهد.
به گفته آقای اوالند فرانسه طی چند هفته آینده
تجهیزات توپخانهای سنگین به عراق میفرستد
و ناوهای هواپیمابر خود را تا پایان ماه سپتمبر
(دو ماه دیگر) در منطقه مستقر میکند.
با وجود این رئیس جمهور فرانســه تاکید کرد
که این کشــور نیروی نظامــی در عراق پیاده
نخواهد کرد .وعده افزایش کمک نظامی فرانسه
به عراق یک هفته بعد از آن داده میشــود که
حمله مرگباری در شهر نیس فرانسه  ۸۴کشته
به جا گذاشــت .در این حمله مردی تونسی که

بعدا داعــش او را از پیروان خود معرفی کرد ،با
یک الری به میان مردمی که در جشن روز ملی
فرانسه شــرکت کرده بودند ،رفت و آنها را زیر
گرفت .تا کنون اقدام نظامی فرانســه در مقابل
داعــش در خاورمیانه به حمالت هوایی محدود
بوده و این اولین بار است که این کشور خبر از
فرستادن تجهیزات توپخانهای به عراق میدهد.
رئیس جمهور فرانســه میــزان این کمکهای
تسلیحاتی را اعالم نکرده است.
خبرنگار بیبیســی در پاریس میگوید زمانی
که برای تحویل تجهیزات اعالم شــده احتماال
با عملیات ارتش عراق برای پس گرفتن شــهر
موصل ،پایگاه اصلی داعش در عراق ،هماهنگ
است( .بی بی سی)

ترامپ :عظمت آمریکا را
احیا خواهم کرد

دونالد ترامپ نامــزدی جمهوریخواهان
برای ریاســت جمهوری را پذیرفت .او در
سخنرانی در همایش حزب جمهوریخواه
قول داد که به «افول» آمریکا پایان دهد و
«عظمت» آن را احیا کند .ترامپ همچنین
از لزوم لغو برجام با ایران سخن گفت
«دوستان ،نمایندگان و شهروندان آمریکا!
من با فروتنی و ســپاس تمایل شما برای
نامزدیم در انتخابات ریاســت جمهوری
را میپذیرم ».با چنیــن جملهای دونالد
ترامپ روز پنجشــنبه به وقت آمریکا در
مجمع ملی حــزب جمهوریخواه نامزدی
جمهوریخواهان برای انتخابات ریاســت
جمهــوری را پذیرفت .دونالــد ترامپ،
میلیــارد آمریکایی که مالک مســکن و
مستغالت بســیاری است و تا کنون هیچ
مقام سیاســی را به عهده نداشته است،
در سخنرانیاش در مجمع عمومی حزب
جمهوریخواه گفت که در صورت انتخاب
شدن به طور قاطع منافع آمریکا را ورای
همه اولویتهای دیگــر قرار خواهد داد:
«شــعار ما آمریکا و منافع آن اســت نه
جهانی کردن اقتصاد ،زیــرا در غیر این

مجتمعی که بنالدن
در آن کشته شد،
قبرستان میشود

سارنوال :حمله کننده هواپیمای نیروی هوایی هند
نیس پنج همدست با  ۲۹سرنشین گم شده است

صورت ملتهای دیگر متناســب با شأن
آمریکا به آن احترام نخواهند گذاشت ».او
البته پیشنهاد مشخصی در این رابطه ارائه
نکرد .ترامپ آمریکا را کشــوری در حال
افول توصیف کرد .به گفته او شهروندان
آمریکایی تنها در داخل کشــور با فجایع
روبرو نیستند ،بلکه در عرصه بینالمللی
نیز تحقیرهای متوالی را تجربه کردهاند.
او در این رابطه به شکستهای آمریکا در
عراق و لیبیــا و نیز کاهش تحریمها علیه
ایران اشاره کرد .او افزود« :وقت آن رسیده
که به جهان نشان دهیم آمریکا دوباره به
صحنه بینالمللی بازگشته ،بهتر و قویتر از
هر زمان دیگری».
بخش عمده ســخنرانی ترامــپ بر نقد
قراردادهای تجاری ،بازنگری این قراردادها
به ســود فرصتهای کاری در آمریکا و نیز
«احیای نظم و قانون» اســتوار بود .نامزد
جمهوریخواهان کلینتون را متهم کرد که
از حامیان قراردادهــای بد اقتصادی برای
آمریکا بوده ،قراردادهایی که «موجب از بین
رفتن صدها هزار فرصت شغلی در آمریکا و
تخریب شهرها شدهاند»( .دویچه وله)

قهرمان جهان :برای کسی مهم
نیست که زندگی حرفهای من
نابود میشود

سرگی شــوبنکوف ،قهرمان دوی  ۱۱۰متر با مانع جهان میگوید نابود شدن
زندگی حرفهای او برای کسی مهم نیست.
شــوبنکوف که قهرمان دوی  ۱۱۰متر با مانع در مسابقات جهانی سال ۲۰۱۵
شده ،گفت« :من هم معتقدم ورزشکارانی که دوپینگ میکنند باید محروم
شوند ،اما حاال من در حالی جریمه شدهام که ورزشکار پاکی هستم .هچکس
کوچکترین مدرکی ندارد که به من حتی اتهام دوپینگ بزند ،ولی با این حال
من نمیتوانم به المپیک بروم ».پیش از این کمیته بینالمللی المپیک اعالم
کرده بود که شمار محدودی از ورزشکاران روس که تمام شرایط این سازمان
از جمله دادن آزمایش دوپینگ در خارج از روسیه را انجام دهند ،میتوانند
به صورت مستقل در المپیک شرکت کنند .اما درخواست شوبنکوف در این
زمینه رد شد .این ورزشکار  ۲۵ســاله گفت« :میتوانم در چشم خانواده و
دوستانم نگاه کنم و بگویم از داروهای غیر مجاز استفاده نکردهام .پنج سال
مداوم و از زمانی که وارد رقابت در سطح جهانی شدم ،زیر کنترل هستم و هر
زمان که خواستید هم میتوانید دوباره از من آزمایش بگیرید .تالش کردم تا
به عنوان ورزشکار مستقل شرکت کنم و فرم آن را هم برای آژانس جهانی
مبارزه با دوپینگ فرستادم ،اما تقاضایم رد شد .برای کسی مهم نیست که
زندگی حرفهای من نابود میشــود ».پس از آنکه ورزشکاران دو و میدانی
روسیه و فدراسیون دو و میدانی این کشور به استفاده گسترده از دوپینگ
متهم شدند ،فدراســیون بین المللی دو و میدانی تصمیم گرفت فدراسیون
روسیه را از شرکت در المپیک  ۲۰۱۶ریو محروم کند .کمیته المپیک روسیه
و  ۶۸ورزشکار این کشــور علیه این تصمیم درخواست تجدیدنظر کردند،
اما دیوان داوری ورزش پس از بررســی شواهد ارائه شده از سوی دو طرف،
رأی به ابقای حکم محرومیت روســیه داد .این تصمیم با واکنش مسئوالن
ورزش روسیه روبرو شــد و از جمله ویتالی موتکو ،وزیر ورزش روسیه این
تصمیم را «سیاسی» و «بدون مبنای قانونی» دانست و گفت که روسیه اجازه
نمیدهد اوضاع بــه همین منوال بماند .یلنا ایزینبایوا ،رکوردار پرش با نیزه
دنیا و دارنده دو مدال طالی المپیک نیز تصمیم مسئوالن کمیته بینالمللی
المپیک را «مراسم تدفین دو و میدانی» توصیف کرد( .بی بی سی)

داشته است

مدت طوالنی این نظر حاکم بود که فرد حمله کننده با
الری در شهر نیس فرانسه به تنهایی عمل کرده است.
اما مقامات گفته اند که این مرد تونسی همدستانی نیز
داشته اســت .احتماال او این حمله را از چند ماه قبل
برنامه ریزی کرده بود .حمله تروریستی در روز جشن
ملی فرانسه در شهر نیس با توجه به یافته های مقامات
امنیتی از چند ماه قبل برنامه ریزی شده بود .فرانسوا
مولین سارنوال پاریس گفته است که فرد حمله کننده
 ۳۱ساله پشتیبانی لوجســتیکی از چهار مرد و یک
زن دریافت کرده بود کــه در حال حاضر این پنج نفر
در بازداشت پولیس به سر می برند .گفته می شود که
این پنج نفر در آمادگی برای حمله ســهم داشته اند.
مقامات تحقیقات جنایی به دلیل قتل و مشــارکت در
یک سازمان تروریســتی را آغاز کردند .عالوه بر این،
حکم بازداشت پنج تن به هدف تحقیقات صادر گردیده
است .تا کنون این فرضیه وجود داشت که حمله کننده
در طی چند روز آمادگی این حمله را گرفته بود .مولن
گفته است پنج نفری که بازداشت گردیده اند ،دو نفر
شان فرانسوی های تونسی تبار اند .دو تن دیگر شان
تونســی و البانیایی اند .همچنین یک زنی که در این
حمله سهم داشــته است فرانسوی البانیایی تبار بوده
اســت .حمله کننده با الری با وجودی که تونسی بود
اما از چندین سال به این طرف در نیس فرانسه زندگی
می کرد .دو نفر از آنها با توجه به یافته های محققان،
در روزهای قبل از حمله در همان الری بوده اند ،الری
ای که  ۱۹تن وزن داشــت .محمد ل .ب .به تاریخ ۱۴
جوالی در جریان جشن ملی فرانسه در شهر نیس الری
اش را باالی یک جمعیت بزرگ انسان ها رانده و باعث
قتل  ۸۴نفر گردید .بعد او توسط گلوله پولیس به قتل
رسید .مولن گزارش داده است که یکی از مظنونان یک
روز بعد از حمله از محل فلمبرداری کرده است .گروه
تروریستی «دولت اسالمی» مسئولیت این حمله را به
دوش گرفته است( .دویچه وله)

ارتــش هند اعالم کرده اســت که یک
هواپیمای متعلق بــه نیروی هوایی این
کشور با  ۲۹سرنشین ناپدید شده است.
به گفته ارتش هند این هواپیمای آنتونوف
 ۳۲در حال عبور از روی خلیج بنگال از
صفحه رادار محو شده است.
این هواپیما از شهر چنای در جنوب هند
به سوی جزایر آندامان در حرکت بود و
قرار بود سفرش سه ساعت طول بکشد.
جزایر آندامان در اقیانوس هند و در هزار

و ســیصد کیلومتری شرق خاک اصلی
کشور هند واقع شده است.
نیروی دریایی ،نیــروی هوایی و گارد
ساحلی هند عملیات جستوجو را آغاز
کردهاند .هواپیمای آنتونوف  ۳۲میتواند
حدود چهار ساعت بدون سوختگیری
در پرواز باشد .نیروی هوایی هند حدود
صد هواپیمای آنتونــوف  ۳۲دارد و به
شدت به تجهیزات و هواپیماهای روسی
وابسته است( .بی بی سی)

ترکیه  ۱۵جوالی را
«روز شهدا» نامگذاری کرد

اردوغان روز کودتا را بــه عنوان «روز
شهدا» نامگذاری کرد .فدریکا موگرینی
نادیده گرفتن کنوانسیون حقوق بشر در
ترکیه را «ناپذیرفتنی» خواند و سازمان
امنیت و همکاری اروپا خواستار شرکت
به عنــوان ناظر در جلســه محاکمات
کودتاچیان شــد .به گزارش خبرگزاری
«آنادولو» ترکیــه ،رجب طیب اردوغان،
رئیس جمهوری این کشــور ،پنجشنبه
شــب در یک کنفرانــس مطبوعاتی در
آنکارا اعالم کرد که  ۱۵جوالی به عنوان
«روز شــهدا» نامگذاری شده است .او
گفت« :نسل آینده هرگز قهرمانان مبارزه
برای تحقق دمکراسی را فراموش نخواهد
کرد ».در جریان کودتا در ترکیه بیش از
 ۲۶۰نفر کشته شدند.
اردوغان گفته اســت تاکنــون  ۱۰هزار
و  ۴۰۰نفر به اتهام ارتبــاط با این کودتا

دستگیر شدهاند .حکم دستگیری ۴۰۶۰
نفر نیز صادر شده است.رئیس جمهوری
ترکیه در مصاحبه مطبوعاتی دیگری به
خبرنگار خبرگــزاری رویترز در آنکارا
گفت به زودی ســاختار جدید ارتش
ترکیه مشــخص خواهد شد .اردوغان
در ادامه تاکید کرد که باید از این کودتا
درسهایی جدی گرفت .رئیس جمهوری
قدرتطلب ترکیــه از گروههایی که او
«حافظان دمکراسی» میخواند ،خواست
میدانهای اصلی شــهرهای ترکیه را
همچنان در اشــغال خود داشته باشند
«تا مرحله ســخت موجود در کشور به
کلی پایان یابد».
خبرگزاری فرانســه گــزارش داد که
بسیاری از شــهروندان ترکیه با تایید
فرمان اردوغان خیابانهای اصلی شهرها
را اشغال کردهاند( .دویچه وله)

مسابقات بایسکل رانی از کابل تا بامیان
راه اندازی میشود

قرار است ســومین دور مسابقات بایسکل
رانی تحت نام تــور بامیان از کابل تا والیت
بامیان راه اندازیشود.
عبدالصــادق صادقی رئیس فدارســیون
بایسکل رانی افغانستان در صحبت با رادیو
آزادی گفت این مسابقات میان تیمهای اناث
و ذکور مرکز و والیات راه اندازی میگردد.
آقای صادقی افــزود هدف از راه اندازی این
مسابقات انتخاب چهرههای برتر به تیم ملی
بایسکل رانی اناث و ذکور و همگانی ساختن
ورزش بایسکل رانی میان جواناناست.
به اســاس معلومــات آقــای صادقی این
مسابقات تا ده روز آینده راه اندازی میشود
که بچهها از هژده والیت و دختران از چهار
والیت اشتراک خواهند کرد( .رادیو آزادی)

پوپلزی :مسابقات زون مرکز میان هشت تیم
آغاز میشود

مســئولین فدراســیون والیبال افغانستان
میگویند مسابقات والیبال زون مرکز میان
هشت تیم عنقریب آغاز میشود.
محمــد یونس پوپلزی رئیس فدراســیون
والیبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی
گفت این مســابقات میان بازیکنان تیمهای
والیبــال بامیان ،دایکنــدی ،لوگر ،وردک،
پروان ،پنجشــیر ،کاپیســا و کابل برگزار
میشود.
آقای پوپلزی هــدف از راه انــدزای این
مسابقات را راهیابی برای مسابقات قهرمانی
افغانســتان و انتخاب چهرههای برتر عنوان
کرد( .رادیو آزادی)

سم آالردایس سرمربی
انگلستان شد

سم آالردایس به عنوان ســرمربی تیم ملی فوتبال انگلستان انتخاب شد و
جای روی هاجســون را روی نیمکت این تیم گرفت .این مربی  ۶۱ساله پس
از لغو قراردادش با باشــگاه لیگ برتری ساندرلند سرمربی انگلستان شد.
آالردایس فصل گذشته توانست ساندرلند را که در آستانه سقوط به دسته
پایینتر بود در لیگ برتر حفظ کند .او جانشــین روی هاجسون شد که به
دنبال باخت انگلستان به ایسلند در مرحله یکهشتم نهایی مسابقات جام
ملتهای اروپا اســتعفا کرده بود .اولین بازی انگلستان با هدایت آالردایس
دیدار دوستانه ( ۱سپتمبر) در ورزشگاه ومبلی است .حریف تیم ملی فوتبال
انگلستان دراین بازی هنوز مشــخص نشده است .آالردایس گفت« :پنهان
نمیکنم که این شغلی اســت که همواره به دنبالش بودم .این بهترین شغل
در فوتبال انگلســتان اســت .هرکاری که بتوانم انجام میدهم تا تیم ملی
فوتبال انگلستان را به موفقیتی برســانم که هواداران این تیم سزاوار آن
هســتند .گذشــته از این ما باید کاری کنیم که تمام مردم کشور احساس
افتخار بکنند ».مارتین گلن ،مدیر فدراســیون فوتبال انگلستان نیز گفت:
«کارنامه معتبر مربیگری او شــامل تواناییهایی مثل تشــخیص پتانسیل
بازیکنان و تیمها ،قویتر کردن شخصیت تیم و استفاده از روشهای مدرن
فوتبال است ».اولین رقابت رسمی تیم ملی انگلستان در رقابتها مقدماتی
جام جهانی  ۲۰۱۸است که این تیم باید  ۴ســپتمبر با اسلواکی بازی کند.
آالردایس پس از  ۹ماه حضور در ساندرلند این تیم را ترک کرد .او هشتمین
مربی این تیم در هشت سال گذشته بود.
آالردایس که سابقه حضور در تیمهای بولتون ،نیوکاسل ،بلکبرن و وستهم
را دارد ،چهاردهمین مربی انگلیســی تیم ملی فوتبال انگلستان است .او تا
کنون هیچ جام مهمی نبرده ،اما توانسته به همراه تیمهای بولتون ،نیوکاسل
و وستهم به لیگ برتر صعود کند( .بی بی سی)

مجتمعی که اســامه بنالدن ،بنیانگذار و رهبر القاعده در
آن توسط نیروهای آمریکایی کشته شد ،به قبرستانی برای
ساکنان منطقه تبدیل میشود.
ارتش پاکستان دیواری یکمتری دور این مجتمع کشیده
که این اقدام باعث مناقشــه میان نظامیــان و مقامهای
غیرنظامی پاکستان شده است.
ابیت آباد جایی اســت که اسامه بن الدن ،بنیانگذار و رهبر
القاعده در حمله سال  ۲۰۱۱آمریکاییها به ساختمان محل
اقامتش کشته شد.
شورای نظامی ابیتاباد گفته است میخواهد این منطقه را
به قبرســتانی برای مردم محله تبدیل کند اما دولت محلی
خیبرپختونخوا میگوید زمین این مجتمع متعلق به آنهاست
و ساخت و ساز باید با توافق آنها صورت گیرد.
مقامهای دولت محلی گفتهاند که آنها ترجیح میدهند در
این منطقه یک مکتب دخترانه ،محل بازی یا پارک ساخته
شود( .بی بی سی)

مسابقات ووشو میان  ۷۵کلپ کابل برگزار میشود

مسابقات ووشــو تیم منتخبۀ بزرگساالن
میان  ۷۵کلپ کابل دایر میشود.
سید رحمان یورش رئیس فدراسیون ووشوی
افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که

این مسابقات در هفتۀ اول ماه اسد میان ۷۵۰
ورزشکار برگزار میشود.
آقای یورش هدف از راه اندازی این مسابقات
را انتخــاب بهترینها بــرای تیم منتخب

ووشــوی کابل خواند.بر اســاس معلومات
آقای یورش پس از این مسابقات ،مسابقات
انتخاباتی در سراسر والیات کشور راه اندازی
خواهد شد( .رادیو آزادی)

آندره شورله با  30میلیون یورو به دورتموند پیوست
هافبک فصل گذشــته ولفســبورگ پس از توافق با باشگاه
بوروسیا دورتموند راهی این تیم شد.
به نقل از یورو اســپورت ،پس از ماهها گفتوگو بین سران دو
باشگاه ولفسبورگ و بوروسیا دورتموند ،سرانجام آندره شورله
با امضای قراردادی پنج ساله راهی تیم زردپوش آلمانی شد.
شورله  25ساله درست  18ماه پس از پیوستن به ولفسبورگ از
چلسی ،این تیم را ترک کرد تا به جمع شاگردان توماس توخل
اضافه شــود .این انتقال در حالی انجام شد که از قراداد این
بازیکن آلمانی با ولفسبورگ سه سال باقی مانده بود.

نگرانی گزارشگران بدون
مرز از تسلط فزاینده
میلیاردرها بر رسانهها

تازهترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز به روند رو
به گســترش قبضه رسانههای جهان به دست الیگارشها و
خطر آن برای آزادی اطالعات و ژورنالیسم مستقل پرداخته
است .این روند از روسیه و چین تا آمریکا و فرانسه مشهود
است.
واژه «الیگارش» ( )Oligarchرا اولین بار در روسیه
برای تاجران ثروتمند به کار گرفتند .اینک گزارشــگران
بــدون مرز در آخرین گزارش جامع خــود این اصطالح را
برای میلیاردرهایی به کار گرفته که روز به روز رســانههای
بیشــتری را در جهان تحت کنترل خــود درمیآورند و
امپراطوریهای رسانهای آنها حاال به اهرمی قوی در تامین
و تضمین منافع اقتصادی و سیاسیاشان بدل شده است.
عنوان گزارش  ۳۱صفحهای جدید گزارشــگران بدون مرز
«وقتی که الیگارشها خرید میروند» است و در آن از جمله
گفته میشــود که روندها در جهان به سوی تمرکز مالکیت
رســانهها در دســت صاحبان پرثروت بانکها و امالک و
ساختمانهاست .براساس گزارش مزبور ،این روند در گوشه
و کنار جهان ،از ترکیه و روســیه گرفتــه تا چین و هند و
فرانسه و آمریکا در جریان است و اغلب هم حمایت دولتی
را پشــت خود دارد .گزارش جهانی را توصیف میکند که
مدتهاست در حال شکلگرفتن است و در آن ژورنالیسم
و آزادی اطالعــات به گونهای فزاینده با ســدی از ثروت
و چالشهای ناشــی از منافع صاحبان الیگارش رســانهها
برخورد میکنند .این سد ،به نوشته گزارش ،در حال ایجاد
تهدیدی بزرگ برای دمکراسی است.
الیگارشهای رسانهای ،به نوشته گزارش ،تابع قانون عرضه
و تقاضای نظام سرمایهداری و ملزومات توسعه تکنولوژیک
رسانهها هستند ،ولی همزمان کنترل شدیدی را بر محتوا
و ســمتگیری گزارشها و خبرها اعمال میکنند یا فشار
میآورند که مضمونها و مطالب سرگرمکننده جایگزین کار
تحقیقی ژورنالیستی شوند( .دویچه وله)

قوانین جدید فوتبال انگلستان؛

جلوی زبانتان را نگه ندارید،
اخراج میشوید

بازیکنان و مربیان شاغل در فوتبال انگلستان از فصل آینده اگر «رفتاری
غیر قبول» داشــته باشــند یا حرف های توهین آمیز بر زبان بیاورند با
جریمههای ســنگینتری روبهرو خواهند شــد .این برنامه برای کاهش
رفتارهای نامناســب بازیکنان و مربیان فوتبال انگلســتان طراحی شده
است .در بیانیه فوتبال فدراسیون فوتبال انگلستان گفته شده که «رفتار
نامناسب» در لیگ برتر ،دســتههای پایینتر و فوتبال ملی و جام حذفی
انگلستان به «سطحی غیر قابل قبول» رسیده است .با شروع فصل جدید
فوتبال انگلســتان بازیکنانی که در مواجه با داور حرفهای توهینآمیز یا
رفتار تهاجمی داشته باشند از بازی اخراج خواهند شد .این قاعده شامل
کادر فنی تیمها نیز میشود .در پنج فصل اخیر لیگ برتر فوتبال انگلستان
هیچ بازیکنی به دلیل فحش دادن یا اســتفاده از الفاظ توهینآمیز نسبت
به داور از بازی اخراج نشده است .ریچارد اسکودامور ،رئیس لیگ برتر در
این رابطه گفت« :نظر مشترک همه ما این است که چنین رفتارهایی بیش
از این نباید تحمل شــود ...ما کماکان میخواهیم که تماشاگران پرشوری
را ببینیم که فوتبال را دوســت دارند و از آن لــذت میبرند اما بازیکنان
و مربیان باید بدانند که خطوط قرمزی هم هســت که نباید از آنها عبور
کنند ».توهینهایی که میتوانند منجر به اخطار شوند
بیاحترامی آشکار به هریک از داوران
واکنش تهاجمی به تصمیمها
توهین رو در رو به داور
دویدن به سوی داور برای اعتراض به تصمیم او
رفتار یا کلماتی توهینآمیز یا تهاجمی خطاب به داوران
تماس فیزیکی غیر تهاجمی با هرکدام از داوران
جمع شدن همزمان دو یا چند بازیکن یک تیم دور داور برای اعتراض
رفتارهایی که از این به بعد منجر به کارت قرمز میشوند
اگر یــک بازیکن به داوران توهین کند و از زبان یــا رفتار توهینآمیز یا
تهاجمی خطاب به آنها استفاده کند
تماس فیزکی با داوران با حالتی تهاجمی یا توهینآمیز (بی بی سی)

نیکو رزبرگ با مرسدس تمدید کرد

راننده آلمانی فرمول یک قراردادش را با تیم مرسدس تمدید کرد.
به نقل از آس ،نیکو رزبرگ دیروز در صفحه شــخصیاش در شبکه های
اجتماعی تمدید قراردادش را با تیم مرســدس اعــام کرد .در این خبر،
ویدیویی به اشــتراک گذاشته شده است که موتروان آلمانی در کنار توتو
ولف پس از امضای قرارداد لبخند بر لب با یکدیگر دســت دادند و از این
توافق خوشحال هستند .برای رزبرگ تیمی بهتر از مرسدس وجود نداشت
تا بتواند برای کسب قهرمانی رقابت کند و او را در صدر قهرمانی جهان در
این لحظات نگه دارد .مرسدس میتوانست با دیگر موتروانان نیز قرارداد
امضا کند اما آنها در این راه کار دشــواری پیشرو داشــتند .یکی از آنها
فرناندو آلونسو اسپانیایی بود که با مک الرن قرارداد داشت.

سانتوس :برای هدایت پرتگال تعهد
طوالنی مدت ندارم

سرمربی تیمملی پرتگال اعالم کرد فقط تا پایان جام جهانی روسیه نسبت
به این تیم متعهد است .به نقل از آس ،فدراسیون فوتبال پرتگال چند روز
پیش قرارداد فرناندو سانتوس ،سرمربی تیمملی را برای چهار سال تمدید
کرد .سرمربی پرتگالی بر این اساس میتواند از عنوان قهرمانیاش در یورو
 2020دفاع کند .پرتگال با شکست یک بر صفر فرانسه در فینال یورو 2016
قهرمان شد .سانتوس که هدایت پرتگال را در جام کنفدراسیونهای سال
آینده بر عهده خواهد داشــت ،درباره تیمملی گفت :باید بیشتر تالش و
تمرین کنیم تا پرتگال را به جایی که میخواهیم برســانیم .قول دادیم تا
پایان جام جهانی روسیه تمام تالشــمان را به کار بگیریم تا بازیها را با
پیروزی پشتسر بگذاریم .نسبت سالهای بعد از آن تعهدی ندارم.

