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حمله انتحاری در
پاکستان شش تن
به شمول مقامات ثبت
احوال نفوس را کشت

یک مهاجم انتحاری طالبان موترســایکلش را در نزدیکی
موتر نیروهای امنیتی که افســران اداره ثبت احوال نفوس
پاکســتان را حمل می کرد منفجر کرد و شش تن شان را
کشت .دست کم  ۱۵تن دیگر نیز زخمی شده اند.
بشارت حسین یک مقام پولیس به خبرگزاری آلمان (دی پی
ای) گفت که این حمله در بیرون از شهر الهور مرکز ایالت
پنجاب رخ داد .این شهر پرجمعیت ترین شهر این ایالت می
باشد .نایاب حیدر یک مقام دیگر پولیس به این خبرگزاری
گفت که چهار سرباز و دو مقام ملکی که سرشماری کشوری
را به پیش می بردند در این حمله کشته شده اند .زخمی ها
از محل انفجار منتقل شدند .بشارت حسین اضافه کرد که
دســت کم  ۱۵تن دیگر براثر اصابت اشیای برنده ای که در
واسکت انفجاری انتحار کننده کارگذاری شده بودند ،زخم
برداشته اند .فردی با نام محمد خراسانی که خودش را یک
سخنگوی طالبان پاکســتانی می خواند گفته است که این
حمله توسط یکی از جنگجویان آنان انجام شده است.
این اولین حمله بر مقامات اداره سرشــماری کشوری می
باشــد که از میانه ماه مارچ به این ســو در پاکستان آغاز
شده است .پاکســتان با نفوس تخمینی  ۲۰۰میلیونی اش،
ششمین کشور پرجمعیت جهان می باشد .این کشور برای
اولین بار سرشماری کشــوری را پس از نزدیک به دو دهه
آغاز کرده اســت .رانا ثناهلل وزیر عدلیه پنجاب گفته است
که سرشماری بدون وقفه در الهور و دیگر والیت های این
ایالت ادامه خواهد یافت( .دویچه وله)

شش نفر به ظن ارتباط
با داعش در روسیه
بازداشت شدند

بازرسان در ســنپترزبورگ روســیه می گویند شش نفر
از اهل آســیای میانه را به ظن جذب افراد به سازمان های
تندرو اسالمگرا بازداشــت کرده اند .آن ها گفته اند که در
حال حاضر هیچ اطالعی در مورد ارتباط این افراد با مظنون
انفجار در مترو ســنپترزبورگ وجود ندارد .کمیته بازرسی
روســیه با انتشــار بیانیه ای گفته اســت که بازرسان در
همراهی با نمایندگان سرویس امنیت فدرال ،وزارت داخله
و گارد ملی این کشــور به اثر انجام تحقیق و جست و جو
در ســنپترزبورگ  ۶مهاجر کاری را بازداشت کرده اند که
شهروندان جماهیر آسیای میانه هستند .این کمیته می گوید
که این افراد مظنون هســتند که از ماه نوامبر سال گذشته
عمدتا شهروندان کشورهای آسیای میانه را در سنپترزبورگ
برای انجام «جنایات» و پیوســتن به گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش) و جبهه نصرت ،که هر دو در روسیه ممنوع
هســتند جذب می کرده اند .مقامات روسیه گفته اند که به
هنگام جست و جوی مکان زیســت آن ها ،ادبیات افراطی
و مواد و اســناد دیگر مربوط به این پرونده به دست آمده و
تحقیق می شود .گفته می شود که بازرسان ارتباط های آن
ها را با دقت بررسی خواهند کرد( .بی بی سی)

روسیه :نیروی هوایی سوریه انبار مهمات مدودیف اتهام فساد مالی
شورشیان را در ادلب هدف قرار داده است
را بیاساس خواند

وزارت دفاع روسیه در اطالعیهای گفته است
که نیروی هوایی سوریه مسئول حمله روز سه
شنبه به شهرک خان شیخون ،از مناطق تحت
تســلط نیروهای مخالف حکومت بشار اسد
در والیت ادلب بوده اســت .همزمان ،مقامات

آمریکایی سیاســت دولت سابق آن کشور را
مسبب وقوع چنین وقایعی دانستهاند.
در اطالعیــه وزارت دفاع روســیه که صبح
چهارشنبه منتشر شــد ،آمده است که هدف
این حمله هوایی یک انبار مهمات و کارگاهی

بوده که شورشــیان در آن بــه تولید مین
دستساز «پر شــده با گاز کیمیاوی» مشغول
بودند .به گزارش منابع خبری ،حمله در خان
شیخون بیش از پنجاه کشته و حدود سیصد
زخمی برجای گذاشت و تعدادی زن و کودک
در میان تلفات این حمله بودند .منابع خبری
تصاویری از کشتهشــدگان و مجروحان این
حمله را منتشر کردهاند.
در صورتی که تایید شود که تلفات این حمله
ناشی از کاربرد اسلحه کیمیاوی و مسئول آن
نیز ارتش ســوریه بوده ،حمله کیمیاوی خان
شــیخون پرتلفاتترین حملــه کیمیاوی در
جنگ داخلی ســوریه طی حدود چهار سال
گذشته محسوب میشود .در ماه آگست سال
 ٢٠١٣حمله کیمیاوی ارتش سوریه به شهرک
غوطه نزدیک دمشــق بیش از یکصد کشته
برجای گذاشــت .برخی منابع تلفات نهایی را
تا سیصد تن هم گزارش کردهاند( .بی بی سی)

بزرگترین محموله کوریای شمالی یک راکت
قاچاق مواد مخدر میان بُرد را به بحیره جاپان
شیشه در استرالیا
شلیک کرد
توقیف شد

پولیس استرالیا میگوید بزرگترین محموله مواد مخدر
شیشه در تاریخ این کشور را کشف و ضبط کرده است.
مایکل کینان ،وزیر عدلیه استرالیا وزن این محموله را
 ۹۳۰کیلوگرم اعالم کرد و قیمت آن نیز دستکم ۶۸۰
میلیون دالر آمریکا برآورد میشود.
به گفته پولیس فدرال استرالیا این مواد داخل  ۷۰جعبه
چوبی در یک انبار در ملبورن پنهان شده بودند .دو مرد
نیز در این ارتباط و به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر
شدهاند .مالکوم ترنبول ،نخســتوزیر استرالیا ضمن
تمجید از عملیات پولیس ،قاچاق مواد مخدر را «تجارت
مرگ» خواند و گفت« :در حدود یک تن شیشــه بود و
باید اعتبار آن را به مرزبانان و نیروهای پولیس بدهیم
که چنین محمولهای را کشف کردند».
این عملیات در نتیجه تحقیق در مورد یک گروه تبهکار
بینالمللی انجام شــد .مسئوالن استرالیایی گفتند که
احتماال انتقال این مواد از کشوری در آسیا سازماندهی
شده ،هرچند که از کشور خاصی نام نبردند.
نیل گوگان ،یکی از مســئوالن پولیس استرالیا گفت:
«میتوانید ببینید که گروههــای تبهکار چه عملیات
پنهانی و پیچیدهای را برای دور زدن قانون و به خصوص
نیروهای مرزی ما انجام دادند ،ولی ما دســت به دست
هم دادهایم تا آنها را تسلیم قانون کنیم( ».بی بی سی)

بهترین عنوان قهرمانی
لیونل مسی از زبان خودش

مهاجم بارســلونا اظهار کرد بهترین قهرمانیاش را به همراه بارسلونا تجربه
نکرده است.به نقل از اســپورت کاتالونیا ،لیونل مسی در مصاحبه با مجله
« »Esquire Latinoamericaدرباره خودش ،انتقادات ،عناوین قهرمانی
و پپ گواردیوال صحبت کرد.
مهاجم بارسلونا گفت :مهمترین دوران زندگیام زمانی بود که در سن کم از
خانوادهام ،برادران و خواهرانم و دوســتانم دور شوم اما من انتخابم را انجام
دادم .اکنون گرفتن آن تصمیم را برای لذت بردن از فوتبال الزم میدیدم.
تیمملی فوتبال ارجنتین با شکست برابر بولیوی بازهم به رتبه پنجم جدول
مرحله مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۸سقوط کرد .مسی نیز به علت محرومیت
(فحاشــی به داور) در این بازی حضور نداشت .مهاجم آلبی سلسته در این
رابطه گفت :میدانیم در چه شرایطی قرار داریم .مردم خواهان حداقل یک
جام از ما هستند اما هیچکس مانند ملیپوشان خواهان قهرمانی نیست.
ستاره فوتبال ارجنتین مهمترین عنوان ورزشیاش را قهرمانی در المپیک
عنوان کرد و گفت :فقط میتوان در این رقابتها یک بار حضور داشــت .در
این بازیهای ورزشکاران مختلفی از رشتههای گوناگون حضور دارند.
او درباره بارسلونا پپ گواردیوال اظهار کرد :برای من حضور در این تیم یک
افتخار بود .همه عناوینی که بارســا با گواردیوال فتح کرد ،من نیز به دست
آوردم .گواردیوال تیم را به یک سطح متعادلی رساند و باعث شد هر بازیکن
بتواند از تمام تواناییهایش استفاده کند.

پیروزی گلدن استیت با
درخشش کلی تامپسون

بامداد دیروز یازده بازی در لیگ  NBAانجام شــد که در مهمترین بازیها
گلدن استیت وریرز و کلیولند کاوالیرز به پیروزی رسیدند.
به نقل از  ،Foxsportsدر مهمترین بازی بامداد دیروز گلدن استیت وریرز
با نتیجه  ۱۲۱بر  ۱۰۷مینه ســوتا تیمبروز را شکست داد .در این بازی کلی
تامپسون  ۴۱امتیاز کســب کرد و دو ریباند و سه پاس منجر به گل داشت.
استفن کری نیز  ۱۹امتیازاضافه کرد تا گلدن استیت پیروز زمین باشد .اندرو
ویگیتر با کسب ۲۴امتیاز بهترین عملکرد را برای مینه سوتا داشت.
در بازی حساس دیگر کلیولند کاوالیرز اخیرا تحمل شکستهای پی در پی
شده بود ،توانست با نتیجه  ۱۲۲بر  ۱۰۲اورالندو مجیک را شکست بدهد .در
این بازی کوین الو  ۲۸امتیاز کســب کرد و یازده ریباند و دو پاس منجر به
گل داشت .لبرون جیمز نیز توانست دومین تریپل دابل پیاپی خود را انجام
بدهد .کلیولند در کوارتر سوم بازی بهترین عملکرد را داشت .بازیکنان این
تیم در این کوارتر  ،۹سه امتیازی به ثمر رساندند و  ۴۳امتیاز کسب کردند.
این هفدهمین بار پیاپی بود که کاوالیرز اورالندو را شکست میدهد.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
واشنگتن ویزاردز  – ۱۱۸شارلوت هورنتز ۱۱۱
بروکلین نتز  – ۱۴۱فیالدلفیا سونی سکیسرز ۱۱۸
ایندیانا پیسرز  – ۱۰۸تورنتو رپترز ۹۰
نیویورک نیکس  – ۱۰۰شیکاگو بولز ۹۱
دنور ناگتز  – ۱۳۴نیواورالنز پلیکانز ۱۳۱
اوکالهاماسیتی تاندر  – ۱۱۰میلواکی باکس ۷۹

بهترین گلزن لیورپول فصل را
از دست داد

سادیو مانه سنگالی به دلیل مصدومیت  8تا  10هفته از حضور در زمین غایب
خواهد بود .به نقل از ســاکرنت ،بعد از مصدومیت سادیو مانه سنگالی در
بازی هفته قبل برابر اورتون در نهایت تیم پزشکی لیورپول مصدومیت این
بازیکن را شدید دانست و اعالم کرد مانه  ۸تا  ۱۰هفته دور از میدان خواهد
بود و به این ترتیب او ادامه فصل لیگ برتر انگلیس را از دست داد.
لیورپول این فصل امیدوار به کسب سهمیه لیگ قهرمانان و شانس کمی هم
برای قهرمانی دارد.

کوریای شمالی یک روز پیش از مالقات
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحد
آمریکا و شــی جن پنگ رئیس جمهور
چین یک راکت بالســتیک را آزمایش
کرد .کوریای جنوبی گفته اســت که این
راکت بعد از طــی  ۶۰کیلومتر به بحیره
جاپان رسیده است.
صبح روز چهارشــنبه کوریای جنوبی
مدعی شده است که کوریای شمالی یک
راکت بالستیک را به بحیره جاپان شلیک
کرده است.
لوی درستیز کوریای جنوبی در اعالمیه
ای گفته اســت که این راکت از شــهر
ساحلی شرقی ســینپو صبح چهارشنبه
پرتاب شــده و حــدود  ۶۰کیلومتر را
پیموده است.
وزارت دفاع کوریای جنوبی گفته اســت
« به ساعت  ۶.۴۲به وقت محلی کوریای
شــمالی راکت بالســتیکی را از منطقه
ســینپو به بحیره جاپان شــلیک کرده
است».
در این اعالمیه گفته شــده اســت که
کوریای جنوبی و ایــاالت متحد آمریکا
طریق پرواز این راکت را تحلیل می کنند

تا نوعیت آن را تعیین نمایند.
اعالمیه می گوید «:اردو نظارت نزدیک
از حرکات تحریک آمیز کوریای شمالی
به عمل آورده و حالت دفاعی بلندش را
ادامه می دهد».
اردوی ایاالت متحد آمریکا گفته است
که این راکت از یک تاسیســات زمینی
در نزدیکی ســینپو پرتاب شده است.
در گزارش گفته شده است که برداشت
های اولیــه حاکی از آنســت که این
راکت از نوع «کی ان  »۱۵-و میان بُرد
بالستیک بوده است.
در اعالمیه گفته شــده اســت که «
«نــوراد» یا فرماندهــی دفاعی قلمرو
فضائی آمریکای شــمالی معلوم نموده
اســت که پرتاب این راکت از کوریای
شــمالی خطری برای آمریکای شمالی
ندارد».
چنانکه گزارش شــده است ،نام «کی
ان »۱۵ -بیانگــر اســتفاده از مواد
سوخت ســخت در این راکت است که
به دلیل کوتاه بودن زمان تدارک برای
پرتاب آن ،تعقیب نمودنش دشــوار تر
می باشد( .دویچه وله)

دیمیتری مدودیف ،نخستوزیر روسیه و
از یاران اصلی والدیمیر پوتین اتهام فساد
مالی و ثروت انبــوه را که مخالفان دولت
متوجه او کردهاند «بیاســاس» خوانده
است.
این اتهامات پس از آن فراگیر شــد که
آلکسی ناوالنی ،رهبر جنبش مخالف فساد
دولتی ،در ویدئویی که میلیونها بار دیده
شده آقای مدودیف را به ثروت اندوزی و
چپاول سرمایههای روسیه متهم کرد.
فهرســت بلند و باالی منتقــدان دولت
داراییهای آقای مدودیف را شــامل یک
تاکستان در ایتالیا ،یک ویالی کوهستانی
و دو قایق لوکس تفریحی برشمرده است.
اما آقای مدودیف روز سهشــنبه گفته:
«اینها مشتی مزخرفات قدیمی و بیاساس
را درباره من و آشــنایانم و حتی کسانی
که من هرگز نامشان را نشنیدهام سر هم
کردهاند».

بیش از  ۳۰کشته در حمله
داعش به تکریت

در عراق دستکم  ۳۱نفر ازجمله  ۱۴مامور
پولیس در حمله شــبانه داعش به تکریت
کشته شــدند .بیش از  ۴۰نفر هم در این
حمله زخمی شدند.
گزارش شده که مهاجمان هنگام ورود به
شهر ،لباس پولیس بر تن داشتند و سوار
بر موتر پولیس بودند.
نیروهای ارتش عراق و نیروهای موسوم به
بسیج مردمی (حشد شعبی) که بخشی از
آنها تحت حمایت ایران هستند ،دو سال
پیش تکریت را از داعش پس گرفتند.
این شهر در حدود  ۱۷۰کیلومتری شمال
بغداد ،زادگاه صدام حسین و یکی از پایگاه
های شورشیان مخالف دولت مرکزی عراق،

پیتر شگرت :حلقات خاصی مانع
پیشرفت فوتبال افغانستان می شوند

سرمربی پیشــین تیم ملی فوتبال کشور
می گوید که حلقات خاصی در فدراســیون
فوتبال افغانســتان ،مانع رشد و پیشرفت
فوتبال می شوند و او در اعتراض به برکناری
اش به فیفا شکایت کرده است.
پیتر شگرت ،دیروز در یک نشست خبری
در کابل ،اظهارات اخیر مسووالن فدراسیون
فوتبال را مبنی بر اینکه وی بخاطر گرفتن
امتیار بلند از پســت خود کنار رفته است،
رد کرد.
شــگرت گفت« :در مدت حدود دو سال که
بعنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان
بودم ،با مشکالت زیادی روبرو شدیم؛ بارها
دخالت های بیجا در امور کاری ام از ســوی
مسووالن فدراسیون فوتبال صورت گرفت
و مانع برنامه هایم برای رشد فوتبال شدند».
وی در مورد برکنــاری اش گفت« :رئیس
و ســکرترجنرال فدراســیون فوتبال مرا
برکنــار کردند ،من به افغانســتان آمدم و
سرمربی تیم ملی فوتبال شدم و تنها دلیلم
رشــد دادن بازیکنان افغانستان بود و می
خواستم که به دیگر جهانیان نشان دهم که
استعدادهای فوتبال در افغانستان نیز وجود
دارد که باید به آن توجه شود».
اما مسووالن فدراسیون فوتبال افغانستان،
بارها من را متهم کرده اند که برای دریافت
پول به افغانستان آمده ام و هدف من رشد
فوتبال نبوده است.
سرمربی پیشــین تیم ملی فوتبال در ادامه
گفت« :در این مــدت ،درحالیکه من مربی
بودم ،همواره لیســت بازیکنان از ســوی

مسوالن فدراسیون تغییر داده می شد که
این کار فدراســیون خالف خواست من و
اساسنامه فیفا بود».
وی افزود« :رئیس و سکرترجنرال فدراسیون
فوتبال افغانستان ،از من خواستند تا اسالم
الدین امیری را که از سوی فیفا در فهرست
ســیاه بود در بازی با تاجکســتان شامل
بســازم؛ اما من مانع آن شدم و هرگاه آن
را قبول می کردم ،به احتمال زیاد تیم ملی
فوتبال افغانستان در مسابقه مقدماتی جام
ملت های آسیا حذف می شد».
شــگرت ،دلیل شــامل شــدن امیری در
فهرست سیاه را شرکت نکردن نامبرده در
مسابقه با قرقیزستان و اتهام فساد خواند و
گفت که درحال حاضر ،این موضوع از سوی
فیفا تحت بررســی است و تا زمانی که فیفا
تصمیم خود را مبنی بــر حضور امیری در
مسابقات اعالم نکند ،امیری نمی تواند در
هیچ مسابقه ای شرکت کند.
سرمربی ســابق تیم ملی گفت »:در جریان
مدتی که من ســرمربی بودم ،هشت بازی
انجام دادیم که در شش بازی پیروز شدیم
و توانســتیم برای نخســتین بار در تاریخ
فوتبال افغانستان به مرحله سوم مقدماتی
جام ملت های آسیا صعود کنیم».
پیتر شگرت خاطر نشــان کرد که بخاطر
برکناری اش به فیفا شــکایت کرده است و
هرگاه ثابت شــود که این کار خالف قانون
صورت گرفته است ،رئیس و سکرتر جنرال
فدراسیون فوتبال برکنار و دیگر حق حضور
در فدراسیون را نخواهند داشت.

یوونتوس با  ۳۰میلیون یورو به دنبال جذب
هافبک ناراضی بایرن مونیخ در تابســتان
است.
به نقل از بیلد ،داگالس کاســتا در دوران
حضــور پپ گواردیوال در بایــرن مونیخ از
بازیکنان تاثیرگذار بود که در ترکیب اصلی
به میدان می رفــت و عملکرد خوبی هم از
خود نشان میداد .با آمدن کارلو آنچلوتی اما

بعد از سقوط صدام حسین بود.
پولیس گفته مهاجمان حدود  ۱۰نفر بودند،
و دو نفر از آنها جلیقههــای انفجاری به
تن داشتند .هدفهای حمله ،یک ایست
بازرسی پولیس و خانه یک دگروال پولیس
بــود .او و چهار عضو خانوادهاش در حمله
کشته شــدند .دو مهاجمی که جلیقههای
انفجاری داشتند ،بعد از آنکه به محاصره
پولیس درآمدند ،خــود را منفجر کردند.
سه مهاجم دیگر کشته شدند و ظاهرا پنج
مهاجم هم فراری هستند.
مقامهای تکریــت ،حکومت نظامی اعالم
کردهاند و در خیابانها صدای تیراندازی به
گوش میرسد( .بی بی سی)

اظهارنظر جوانترین سرمربی

تاریخ بوندسلیگا بعد از شکست
بایرنمونیخ

ســرمربی جوان هوفنهایم از پیروزی که تیمش برابر بایرن مونیخ به دست
آورده بسیار خوشحال است.
به نقل از کیکر ،هوفنهایم در هفته بیســت و هفتم بوندسلیگا دست به کار
بزرگی زد و توانست با هدایت ســرمربی جوان خود بایرن مونیخ پرستاره
را شکســت بدهد .یولیان ناگلســمان که لقب جوانترین سرمربی تاریخ
بوندسلیگا را به خود اختصاص داده است ،بعد از شکست بایرنمونیخ گفت:
مدتها بود که منتظر چنین لحظهای بودیم و خوشــبختانه به آن رسیدیم.
پیروزی برابر تیم پرستاره بایرن مونیخ بســیار حس خوبی دارد و همه ما
خوشحال هســتیم .او ادام ه داد :به پیروزی رسیدیم چراکه بهتر از حریف
هارون پوپل نامزد ریاســت فدراســیون بازی کردیم؛ به ویژ ه در نیمه نخســت که میتوانستیم حداقل دو سه گل به
فوتبال گفت« :رهبری کنونی فدراســیون ثمر برسانیم .کنترل توپ و میدان را در نیمه نخست در اختیار داشتیم و با
فوتبــال عالقه مند به برگــزاری انتخابات شایستگی به پیروزی رسیدیم.
نیست و با ایمیل های نادرست به فیفا ،این
ســازمان را در سردرگمی قرار داده است و
هرگاه وضعیت چنین ادامه پیدا کند ،فوتبال
افغانســتان حالت تعلیق خواهد گرفت که
مقصر آن مسووالن فعلی فدراسیون فوتبال
خواهد بود».
وی افزود« :من خواستار برگزاری انتخابات مدافع پیشین آرسنال عنوان کرد ونگر قرار است دو سال دیگر در آرسنال
شــفاف ،آزاد و عادالنه ریاست فدراسیون بماند .به نقل از ساکرنت ،آرسنال در فصل جاری حسابی صبر هواداران این
فوتبال می باشــم؛ اما مســووالن در این تیــم را لبریز کرده و نتایج ضعیفی با این تیم انجام داده اســت .هواداران
فدراسیون به نوعی می خواهند تا جنجال خواســتار خروج این مربی شدند .ســول کمپل درباره شرایط ونگر در این
های تازه را در مورد فوتبــال ایجاد کرده تیم گفت :او مربی بزرگی اســت و هواداران باید احترام او را در تیم حفظ
کنند .آرسن از آن دست مربیان اســت که بازیکنان زیادی را تربیت کرده
ومانع برگزاری انتخابات شوند».
پوپل تصریح کرد که مســووالن فدراسیون و به فوتبال معرفی کرده اســت که تاثیر زیادی در تاریخ لیگ برتر داشتند.
فوتبال ،ایمیل هایی به فیفا فرســتاده اند و عدهای از هواداران دوست دارند او در تیم بماند و عده ای نیز دوست دارند
گفته اند که شــرایط کنونی از لحاظ امنیتی او از تیم برود .این در حالی است که چندین صعود پیدرپی به لیگ قهرمانان
برای برگزاری انتخابات مســاعد نیست .به اروپا اتفاق سادهای نیست .ونگر توانسته است نزدیک به دو دهه با آرسنال
گفته وی ،این ادعا نادرســت اســت و باید موفق به انجام این کار شود و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند.
هرچه زودتر انتخابات برگزار شود .اتهام ها کمپل در ادامه گفت :باشــگاه به ونگر پیشنهاد تمدید دو ساله قرارداد داده
علیه مسووالن فدراسیون فوتبال در حالی اســت .به نظر میرسد ونگر این پیشــنهاد را قبول کند و او دو سال دیگر
مطرح می شــود که قبل از این ،کرام الدین در آرســنال بماند .ونگر هنوز برنامههای زیادی برای بهبود شرایط در تیم
کریم رئیس فدراســیون فوتبال ،از آمادگی را دارد .فکــر میکنم او بتواند در این امر تیــم را موفق کند .نباید به ونگر
برای برگزاری انتخابات سخن گفته و خاطر بیاعتنا باشــیم .او برگ بزرگی در تاریخ آرسنال نوشته و شایسته است تا
نشــان کرده بود که پیتر شــگرت به دلیل پایان برنامههای خود در این تیم بماند.
تقاضای معاش زیاد برکنار شــده است .بعد
از برکناری پیترشــگرت ،اتو فیستر آلمانی،
در  ۲۴ماه دلو  ۱۳۹۵با امضای قراردادی یک
ساله با فدراسیون فوتبال ،به عنوان سرمربی
تازه تیم ملی فوتبال تعیین شد( .پژواک)

کمپل :ونگر دو سال دیگر در
آرسنال میماند

یوونتوس مشتری جدی ستاره ناراضی
بایرنمونیخ
شرایط برای کاستا بسیار سخت شده و این
بازیکن باتکنیک و سرعتی برازیلی ،کمتر
در ترکیب بایرن به بازی گرفته میشود .در
دیدار برابر هوفنهایم که با شکست یک بر
صفر بایرن مونیخ همراه شد ،بازهم خبری
از کاســتا نبود .او بار دیگر اعتراض خود را
به بیتوجهی آنچلوتی نشان داد و گفت :به
زودی راه حلی پیدا خواهم کرد.

از زمان انتشــار ویدئویی آقای ناوالنی (۲
مارچ) این نخستین واکنش آقای مدودیف
به اتهام فساد مالی است.
آلکسی ناوالنی که اکنون به چهره اصلی
مخالفان دولت آقای پوتین بدل شــده،
مدعی است آقای مدودیف سرکرده یک
شبکه پیچیده بازرگانی است که با «رشوه
و باج» در فراســوی مرزهای روسیه فعال
است و در پشت فعالیتهای خیریه به کار
بازرگانی میپردازد.
طرح گســترده این اتهامها دســتمایه
اعتراضاتی شده که علیه «فساد دولتی»
در نقاط مختلف روسیه شکل گرفته و در
آخرین حرکت اعتراضــی آن دهها هزار
نفر در بیش از  ۹۰شــهر روســیه در روز
 ۲۶مارچ ،بدون مجوز قانونی به خیابانها
رفتند .بازداشت گسترده معترضان در آن
روز ،روســیه را در صدر اخبار جهان قرار
داد( .بی بی سی)

روزنامه بیلد آلمان به نقــل از گاتزتا دلو
اسپورت ایتالیا نوشت که یوونتوس مشتری
جدی کاستا  ۲۶به شــمار میرود و حاضر
اســت برای جذب این بازیکن  ۳۰میلیون
یورو پرداخت کند .کاســتا تا سال  ۲۰۲۰با
بایرن مونیخ قــرارداد دارد اما به احتمال
خیلی زیاد در تابستان از جمع باواریاییها
جدا خواهد شد.

مورینیو :واضح است که مشکل
گلزنی داریم

منچستریونایتد در هفته سی و یکم لیگ برتر انگلیس هم در مقابل اورتون
متوقف شد تا برای نهمین بار در فصل جاری در خانه به تساوی برسد ،ژوزه
مورینیو در پایان بازی اعتراف کرد که تیمش در زمینه گلزنی دچار مشکل
است:مشخص است که به اندازه کافی گل نمی زنیم .بازیکنان خالق داریم،
موقعیت داریم ولی به اندازه الزم گل نمی زنیم .از نظر تعداد شوت ،در لیگ
در رتبه دوم هستیم ولی از نظر گل کردن موقعیت هایمان ،در رده هجدهم
جدول هســتیم .این خود گویای همه چیز است .خوشحالم که به رکورد ۲۰
بازی بدون شکست رسیده ایم ولی برای پیروز شدن باید بیشتر گل بزنیم.
باید بیشــتر گل بزنیم تا بتوانیم پیروز بازی شویم .بازی ای در خانه نبوده
که تا لحظات آخر برای گل زدن تالش نکنیم .اما در نهایت نتوانســته ایم به
اندازه ای که باید ،گل بزنیم .رشفورد ،لینگارد ،مخیتاریان و پوگبا چقدر گل
زده اند؟ به اندازه کافی گلزنی نکــرده اند .پل پوگبا رکورددار ضربه به تیر
دروازه اســت .بعضی تیم ها در لیگ ،سه موقعیت دارند ،سه گل می زنند و
به سه امتیاز می رسند.

