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مظنون حمله استکهلم
اعتراف کرده است

وکیل مظنونی که در ارتباط با حمله اســتکهلم ،پایتخت
سویدن دستگیر شــده ،میگوید موکلش به ارتکاب «جرم
تروریستی» اعتراف کرده است.
رحمــت عقیلف ،متهم پرونده در جلســه تفهیم اتهام در
دادگاهی در استکهلم اعتراف کرده است .او  ۳۹ساله و تبعه
ازبکستان اســت .در حمله روز جمعه گذشته در استکهلم
چهار نفر کشــته و تعدادی هم زخمی شدند .این حمله در
یکی از خیابانهای شــلوغ شهر انجام شد و در جریان آن،
الری با زیر گرفتن عابران پیاده به داخل یک فروشگاه راند.
یوهان اریکســون ،وکیل آقای عقیلف ،اعالم کرد« :او به
ارتکاب جرمی تروریســتی اعتراف کــرده و میپذیر کرد
که در بازداشــت بماند ».پلیس سویدن میگوید که رحمت
عقیلف برای آنها فردی شناختهشــده بود .به گفته پلیس
درخواســت اقامت رحمت عقیلف در سویدن رد شده بود
و او ســابقه ابراز حمایت از گروه موسوم به دولت اسالمی
(داعش) را داشت .بنا به گزارشها رحمت عقیلف در حالی
که خون و قطعات شیشــه روی لباس و بدنش بود از محل
گریخت و چند ساعت بعد در حومه استکهلم دستگیر شد.
همســر و چهار فرزند او در ازبکستان زندگی میکنند و او
برایشان پول میفرستاد.
رحمت عقیلف در ســال  ۲۰۱۴برای اقامت در ســویدن
درخواست داد اما در پایان سال  ۲۰۱۶به او اطالع داده شد
که باید ظرف چهار هفته این کشور را ترک کند.
او از ماه فبروی و پس از مدتی ناپدید شــدن در فهرست
افراد تحت تعقیب قرار گرفت( .بی بی سی)

یک کشته و چندین
مجروح در پی انفجار
مهیب در دیاربکر ترکیه

تنها  4روز مانده به برگزاری همهپرسی تغییر قانون اساسی
در ترکیه ،انفجاری سنگین در نزدیکی مقر اصلی پولیس در
شهر کردنشین دیاربکر رخ داد .به گفته وزیر داخله ترکیه
«گویا سؤءقصدی در کار نبوده است».
ساعت  ۱۰:۴۵به وقت محلی در روز سهشنبه انفجار مهیبی
کالنشهر کردنشین دیاربکر ،واقع در جنوب شرقی ترکیه
را لرزاند .این انفجار در نزدیکی مقر اصلی پولیس این شهر
رخ داد .انفجــار حفرهای عمیق در زمین ایجاد کرد و باعث
فرو ریختن کامل یک ساختمان شد .دود غلیظ برخواسته
از انفجار آسمان شهر را فراگرفت.
به گفته ولســوال دیاربکر ،بر اثر انفجار یک نفر جان خود
را از دست داده و چندین نفر مجروح شدهاند .یک نفر هم
زیر آوار گرفتار شده اســت .به گفتهی یکی از خبرنگاران
خبرگزاری «فرانس پــرس» ،انفجار چنان قوی بوده که در
تمام شهر شنیده شده است.
ســلیمان ســویلو ،وزیر داخله ترکیه ،در این میان اعالم
کرد ،علت انفجار بــه حادثهای برمیگردد که هنگام تعمیر
موترهای زرهی پولیس رخ داده است .سویلو تأکید کرد که
«گویا سؤءقصدی در کار نبوده است» .فرماندار دیاربکر نیز
سخنان وزیر داخله ترکیه را تکرار کرد و گفت ،علت دقیق
حادثه «هنوز روشن نیست»( .دویچه وله)

نشست گروه  ۷برای تشدید تحریمهای
کوریای شمالی با
«شدیدترین اقدامات
روسیه و سوریه به نتیجه نرسید
متقابل» علیه ایاالت متحده
هشدار داد

وزرای خارجه گروه  ۷در پایان نشســت دو
روزهشــان در ایتالیا برای تشدید تحریمهای
روسیه و سوریه به نتیجه نرسیدند.
ژان مــارک ارو ،وزیر خارجه فرانســه ضمن
اعالم این مطلب گفت گــروه  ۷در این مورد
اتفاق نظر دارد که بشار اسد در آینده سوریه

جایی ندارد .او گفت این کشــورها از روسیه
میخواهند که به سیاســت «ریاکارانه» پایان
دهد و مسئولیتش در سوریه را بپذیرد.
به دنبال حملهای کیمیــاوی در ادلب ،و پس
از حمله آمریکا به یــک پایگاه هوایی ارتش
سوریه ،بوریس جانسون ،وزیر خارجه بریتانیا،

مرگ سه نفر
در تیراندازی در
مکتبی در کالیفرنیا

پولیــس می گوید دو فرد بزرگســال و یک کودک در
تیراندازی در کالس درس مکتــب ابتدایی در جنوب
کالیفرنیا کشــته شــده اند .مظنون همسرش که با او
متارکه کرده و در این مکتب معلم بود را به ضرب گلوله
کشت و سپس خودکشی کرد.
دو کودک پشــت ســر این آموزگار ایستاده بودند که
زخمی شدند و یکی از آنها بعدا درگذشت.
جرود برگوان رئیس پولیس ســن برناردینو این حادثه
را یک «قتل-خودکشی» دانست .تیراندازی در ساعت
 ۱۰:۳۰به وقت محلی روی داد.
از مرد مسلح به عنوان سدریک آندرسون  ۵۳ساله نام
برده شده و گفته شده است که او به عنوان بازدیدکننده
وارد مکتب شد درحالی که سالحش را مخفی کرده بود.
به گفته مقام ها او سپس در کالسی که همسرش درس
می داد و  ۱۵دانش آموز نیازمند کمک های ویژه در آن
تحصیل می کردند آتش گشود.
همســر مهاجم ،کارن ایلین اسمیت ،و یک دانش آموز
 ۸ساله به نام جاناتان مارتینز در این تیراندازی به قتل
رسیدند.
بنابــه گزارش ها یک دانش آموز  ۹ســاله در وضعیت
پایدار در شفاخانه بستری است.
آقای برگوان به فاصله کوتاهی پس از حادثه در توییتی
نوشــت که مظنون «کشته شــده» و «دیگر تهدیدی
متوجه کسی نیست( ».بی بی سی)

دلی الی بهتر از کریستیانو رونالدو

هافبک تاتنهام آمار بهتری نسبت به مهاجم پرتگالی را
تا  ۲۱سالگی به ثبت رسانده است.
به نقــل از آس ،دلی الی یکی از ســتارههای لیگ برتر
انگلیس دیروز  ۲۱ســاله شــد .او یکی از امیدهای تیم
ملی انگلیس نیز خواهد بود .چند ماه پیش مائوریســیو
پوچتینیو (ســرمربی تاتنهام) در مصاحبه با  Efeدرباره
این بازیکن گفت :اکنون هنگام حضور مهمترین بازیکن
تاریخ فوتبال انگلیس در ســالهای اخیر اســت .این
موضوع با توجه به آمار ثبت شده نیز آشکار است ،هافبک
انگلیســی آمار بهتری از کریستیانو رونالدو در این سن
داشته است .بازیکن جوان انگلیسی نخستین بازی اش
را در لیگ برتر انگلیس با  ۱۹ســال و چهار ماه انجام داد
و توانست در  ۴۱گل تیمش در دو فصل تاثیرگذار باشد.
او در  ۲۶گل نقش داشــته است و  ۱۵گل را وارد دروازه
حریفان کرد .این آمار در  ۶۳بازی به ثبت رسید .رونالدو
زمانی که  ۲۱سال داشت ۸۲ ،بازی انجام داده بود .مهاجم

پیشنهاد داده بود که شــماری از فرماندهان
نظامی ســوریه و روســیه مورد تحریم قرار
بگیرند.
برخی مقامهای آمریکایی روسیه را به آگاهی
از حمله کیمیــاوی نیروهای ســوری متهم
میکنند .منابــع نزدیک به دولــت بریتانیا
میگوینــد وزرای خارجــه گــروه  ۷به این
نتیجه رســیدند که تا پایان تحقیقات درباره
ماهیت حمله خان شــیخون تحریم جدیدی
وضع نشود .ارتش سوریه استفاده از حمالت
کیمیاوی را رد میکنــد .وزرای خارجه گروه
 ،۷متشکل از هفت کشــور صنعتی به عالوه
اتحادیه اروپا ،دیروز با وزیران خارجه ترکیه،
عربستان سعودی ،قطر ،اردن و امارات متحده
عربی نیز درباره بحران سوریه رایزنی کردند.
رکس تیلرسون ،وزیر خارجه آمریکا ،در حالی
در نشست گروه  ۷حاضر شد که بنا است این
هفته برای مذاکره با همتای روســش سرگئی
الوروف ،به روسیه سفر کند( .بی بی سی)

در لیبیا پناهجویان را
در بازار برده میفروشند آتش سوزی کمپ پناهجویان
در شمال فرانسه را کام ً
ال
ویران کرد

سازمان بینالمللی مهاجرت ،وابسته به
ســازمان ملل ،میگوید که قاچاقچیان
انســان لیبیا را به محلی برای فعالیت
بازارهای بــردگان تبدیــل کردهاند و
پناهجویان راهی اروپا را به اسارت گرفته
و به کار اجباری وامیدارند.
چنــد پناهجوی نجات یافته شــهادت
دادهانــد که خرید و فروش شــده و در
اســارت به کار گرفته میشــدند .آنها
میگوینــد اســیرکنندگان در تماس با
خانوادههایشــان از آنها بــرای آزادی
اسیرانشان باج میخواستند.
سواحل شــمال لیبیا نقاط کانونی برای
پناهجویــان و مهاجرانی هســتند که
میخواهنــد خود را از آفریقــا به اروپا
برسانند .پیش از این گزارشهای متعدد

از اخاذی و خشونت مهاجران در لیبیا
منتشر شده است ،اما به گفته سازمان
مهاجرت اکنــون «طی روندی جدید و
نگرانکننــده» در لیبیا بازارهای علنی
بردگان به راه افتاده است.
به شــهادت پناهجویــان نجات یافته
خرید و فروش بردگان در پارکینگها
یا میدانها انجام میشود و کسانی که
به بردگی گرفته شدهاند در کارگاهها یا
خانههای متروکه به کار وادار میشوند.
برخی از آنان گفتهاند که اسیرکنندگان
پیوسته آنها را کتک میزدند .بنا بر این
گزارش قاچاقچیان برای رها کردن کسانی
که به اســارت میبرند از خانوادههای
آنهــا چند صــد دالر بــاج میگیرند.
ســازمان بینالمللی مهاجرت برخی از
ا ســا ر تگا هها ی
بردگان را بازرسی
کــرده و میگوید
شــواهد حاکی
از آن اســت که
ســوءتغذیه ،آزار
جنســی و حتی
قتل اســیران را
تهدیــد میکند.
(بی بی سی)

بحران در آرسنال با
شکست از کریستال پاالس
به اوج رسید

شکست سنگین آرسنال برابر کریستال پاالس خروج ونگر
از این تیم را تسریع خواهد ببخشید.
در هفته جاری رقابت های لیــگ برتر انگلیس یک دیدار
برگزار شد که در آن آرســنال در خانه کریستال پاالس با
 3گل نتیجــه را واگذار کرد .شــاگردان ونگر در حالی در
سلهرست پارک به مصاف کریستال پاالس رفتند که برای
کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا نیاز مبرمی به کسب برد
در این دیدار داشــتند ولی در ادامه نتایج و نمایش دور از
انتظار هفته های اخیر خود تن به شکست دادند.
در این دیدار تاونســوند ،کابای و میلیووویچ برای پاالس
گلزنی کردند تــا چهارمین باخت پیاپی خارج از خانه ونگر
ثبت شــود و این تیم در رده ششــم بماند .اکنون شانس
توپچی ها برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان بسیار سخت
شده است و بعد از مدتها این تیم احتماال در لیگ قهرمانان
غایب خواهد بود .البته ونگر و آرسنال هنوز در جام حذفی
حضور دارند و بایــد در نیمه نهایی ایــن رقابت ها برابر
منچسترسیتی قرار گیرد .شاید تنها راه برای ماندن ونگر،
قهرمانی آرسنال در جام حذفی باشد.

پرتگالی تنها  ۱۸سال و  ۶ماه داشت که الکس فرگوسن
نخستین فرصت بازی را به او با پیراهن منچستریونایتد
داد .رونالدو در دو سال و نیم برای یونایتد  ۱۴گل به ثمر
رساند و  ۱۳پاس گل داد.
دلی الــی اکنون مدنظر تیمهای بزرگ اروپایی اســت.
تیمهای رئال مادرید و بایرن مونیخ بیشتر به این بازیکن
نزدیک شدند .جابهجایی او ممکن است رکورد جدیدی
ل و انتقاالت به ثبت برســاند .روزنام ه تایمز در
را در نق 
اینباره نوشت :تاتنهام تنها در صورتی دلی الی را خواهد
فروخت که پیشنهادی باالتر از  ۱۰۱میلیون یورو دریافت
کند .مادرید پیش از این گرت بیــل را باالترین رقم در مدیر برنامههای روبرت لواندوفسکی عنوان کرد بازیکنان
آن زمان از تاتنهام خرید .ارزش دلی الی بر اساس اعالم دورتموند از قبل این بازیکن را میزدند تا مصدوم کنند.
 ۱۱۰ CIESمیلیون و نیم است .با این حال باشگاه لندنی به نقل از کیکر ،روبرت لواندوفســکی عصر دوشنبه غایب
ل
قصد ندارد او را بفروشد و میخواهد قراردادش را تا سال بزرگ تمرینات بایرن مونیخ قبل از بازی حســاس با رئا 
 ۲۰۲۲تمدید کند و پیشــنهاد دستمزد هفتهای  ۱۰۰هزار مادرید بود .لواندوفسکی در بازی با دورتموند در حالی که
پوند را به او بدهد (سالی  ۶میلیون یورو).
توانســت دو گل به ثمر برساند ،با آسیب دیدگی روبرو و از
ل مادرید
زمین خارج شد .او ممکن است بازی حساس با رئا 
را از دست بدهد.
مدیــر برنامههای روبرت لواندوفســکی در واکنش به این
اتفاق گفت :بازیکنــان دورتموند از عمد روبرت را میزدند
تا مصدوم شــود چراکه حتما آنها خاطره بدی از او دارند.
داور چهارم نزدیک شد و برای او دست زد.
هواداران این تیم نباید فراموش کنند لواندوفســکی در
این حرکت نیمار برایش گران تمام شــد و او از سه بازی
سالهای حضور در ترکیب دورتموند چه گلهای با ارزشی
آینده تیمش محروم شد .بازیکن برازیلی یک بازی را به
برای آنها به ثمر رسانده است.
خاطر کارت قرمز و دو بازی را به علت دست زدن به داور
کارلو آنچلوتی غیر از روبرت لواندوفسکی که حضورش در
از دست داد .بر این اساس مهاجم برازیلی در دیدار برابر
بازی امشب در هاله ای از ابهام است ،مدافع مستحکم خود
رئال مادرید حضور نخواهد داشــت و باید این بازی را از
یعنی متس هوملس را نیز در اختیار ندارد.
خانه تماشا کند.

اظهار نظر جنجالی مدیر
برنامه لواندوفسکی

نیمار ال کالسیکو را از دست داد

مهاجم بارســلونا نمی تواند بارسلونا را برابر رئال مادرید
همراهی کند.
به نقل از موندودپورتیوو ،کمیته انضباطی اسپانیا دیروز
محرومان هفته را اعالم کرد و مشــخص شد که نیمار ال
کالسیکو را از دست داده است.
مهاجم بارسلونا در دیدار شنبه شب برابر ماالگا با دریافت
کارت زرد دوم از بازی اخراج شد .او هنگام ترک زمین به

پله :اگر در ایتالیا پول خوبی به من
میدادند به چین نمیآمدم

پله با تاکیــد بر اینکه اگر در فوتبــال ایتالیا به او پول
خوبی میدادند به چین نمیآمد ،از ســرمربی ایتالیا نیز
عذرخواهی کرد.به نقل از مدیاست ،گراتزیانو پله که در
یورو  ۲۰۱۶همراه ایتالیا حضور داشــت ،بعد از پایان این
رقابتها به لیگ چین رفت .او درباره حضور در لیگ چین
گفت :اگر در فوتبــال ایتالیا به من پول خوبی میدادند،
هیچ وقت بــه لیگ چین نمیآمدم .بــا این حال فصل
برای من خیلی خوب پیش مــیرود .از حضور در لیگ
چین راضی هســتم .اوایل یک کمی به زمان نیاز داشتم.

اکنون در لیگ چین به ثبات رسیدم ولی اگر پیشنهادی
از لیگ ایتالیا به دســتم برسد ،نه نخواهم گفت و آن را
مملی ایتالیا درباره
مورد بررسی قرار میدهم .مهاجم تی 
ی در یورو  ۲۰۱۶هم گفت :هنوز هم
از دســت دادن پنالت 
بابت این موضوع ناراحت هستم .پنالتی زدن به نویر کار
آسانی نیست .فکر میکنم که او تحرک زیادی داشت و
تمرکز من را برهــم زد .او در پایان درباره اختالف نظر با
جامپیرو ونتورا (سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا) گفت:
اشتباه کردم با ونتورا دست ندادم.

پس از ارسال چندین کشتی هواپیما بردار
جنگی ایاالت متحده به سمت شبه جزیره
کوریا ،کوریای شمالی با اقدامات شدید «
با تمام قدرت تسلیحاتی» ایاالت متحده
را تهدید نمود.
اعالمیــه پیونگیانگ به صراحت تدوین
گردیده و جایی برای ســوء تفاهم باقی
نمی ماند .یک ســخنگوی وزارت خارجه
در پیونگیانگ بنا به گزارش خبرگزاری
دولتی «کی سی ان ای» گفته است که«:
برخورد بدون مالحظه کاری ایاالت متحد
آمریکا نســبت به تهاجم بــه جمهوری
دموکراتیک خلق کوریــا به یک مرحله
جدی رسیده اســت « ».ما برای دفاع از
خود با تمام قدرت تسلیحاتی و با شدید
ترین اقدامات علیــه این تحریکات عمل
می کنیــم ».به گفتــه او« پیونگیانگ

آماده اســت در برابر هرنــوع جنگی که
ایاالت متحده خواســته باشد ،واکنش
نشان دهد ».او به حکومت ایاالت متحده
از «پیامد های یک فاجعه» در پاســخ به
«عملکرد انزجاز آور» این کشــور هشدار
داد .قبل از این دونالد ترامپ رئیس جمهور
ایاالت متحده در قبال تنش های منطقه
هشدار داده بود .او گفته بود در صورتی که
چین در برابر برنامههای هستهئی کوریای
شمالی فشــار های خود را افزایش ندهد،
ایاالت متحده به تنهایی در این زمینه وارد
عمل خواهد شد .ترامپ هفته گذشته نیز
با حمله هوایی بر سوریه ،بنابر گمانه زنی
های شــمار زیاد ناظران زمامدار کوریای
شمالی کیم یونگ اون را نشان داد که از
عملیات نظامی نیز اگر نیاز باشد ،کوتاهی
نمی کند( .دویچه وله)

سرمربی تیم ملی فوتبال
عراق اخراج شد

سرمربی تیم ملی فوتبال عراق به علت کسب نتایج ضعیف
از کار برکنار شد.به نقل از الشرق ،فدراسیون فوتبال عراق
سرانجام تصمیم گرفت در نیمکت خود دست به تغییر بزند
و ســرمربی خود را برکنار کند .تیم ملی فوتبال عراق در
انتخابی جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه نتایج ناامید کنندهای
به دســت آورده است و در  ۶بازی ،تنها یک بار به پیروزی
رسیده و شانس بسیار کمی برای صعود به جام جهانی دارد.
فدراســیون فوتبال عراق بعد از نتایج بدی که این تیم به
دست آورد ،تصمیم گرفت که راضی شنیسل را اخراج کند.
هنوز عراقیها نام سرمربی جدید خود را اعالم نکردند اما
قرار است یک سرمربی خارجی جایگزین شنیسل شود.

کمپ پناهجویان «گراند سنت» در شمال
فرانسه براثر آتش سوزی در جاهای متعدد
آن ویران شد .پیش از آن میان پناهجویان
افغان و ُکرد درگیــری رخ داد که به زدو
خورد با چاقو انجامید.
چنانچه میشــائل الناد ،نماینده حکومت
مرکزی گفته اســت ،آتش سوزی چنان
گســترش یافت که کمپ پناهجویان را با
 ۳۰۰خانه چوبــی آن تمام ًا ویران کرد .ده
باشــنده این کمپ که از شهر دنکرک در
شمال فرانسه چندان دور نیست ،زخمی
شدند .مجموع ًا  ۱۵۰۰پناهجو که در میان
آن ها کردهای زیادی از عراق بودند ،نجات
داده شــدند و حاال باید در اقامتگاه های
دیگر انتقال داده شوند.
براســاس اظهارات مقامات محل ،پیش از
آتش سوزی ،زد و خوردهای شدیدی میان
پناهجویان افغان و کردی رخ داد که بر اثر
آن شش تن با ضربههای چاقو زخمی شدند.

پولیس های نیروهای ویژه امنیتی فرانسه
یا «ســی آر اس» برای آرام کردن منازعه
دخالت کردند .بعــد از آن تا  ۱۵۰مهاجر
با نیرو های امنیتی با پرتاپ ســنگها به
سوی آنها درگیرشدند .کمپ گراند سنت
برای پناهجویان در ســال گذشته ایجاد
شد .بســیاری از این پناهجویان از کمپ
نابسامان کاله در این جا منتقل شدند که
نمی خواستند آن محل را ترک کنند ،چون
می خواستند از آنجا به سفر شان به سوی
بریتانیا ادامه دهند( .دویچه وله)

پیروزی بوستون و شکست کلیولند در
لیگ NBA

بامداد دیروز  ۹دیدار در لیگ  NBAانجام شــد که در
مهم ترین بازیها بوستون سلتیکس به پیروزی رسید و
کلیولند کاوالیرز شکست خورد.
به نقل از  ،Foxsportsدر مهم ترین بازی بامداد دیروز
بوستون ســلتیکس با نتیجه  ١١٤بر  ١٠٥بروکلین نتس
را از پیشرو برداشــت .در این بازی  ٦بازیکن سلتیکس
دابل دابل کردند .ایسایا توماس  ٢٧امتیاز کسب کرد .ال
هارفورد نیز  ١٩امتیازاضافه کرد تا بوستون پیروز زمین
باشد .در بازی مهم دیگر میامی هیت با نتیجه  ١٢٤بر ١٢١
کلیولند کاوالیرز را شکست داد .در این بازی حسن وایت
ساید  ٢٣امتیاز کسب کرد و  ١٨ریباند داشت .او بهترین

عملکرد را برای میامی داشت .کوین الو  ٢٥امتیاز برای
کاوالیرز به دســت آورد .کایــری ایروینگ در این بازی
حضور نداشت.
نتایج دیگر بازی های بامداد دیروز:
میلواکی باکس  - ٨٩شارلوت هورنتز ٧٩
شیکاگو بولز  - ١٢٢اورالندو مجیک ٧٥
واشنگتن ویزاردز  - ١٠٥دیترویت پیستونز ١٠١
ایندیانا پیسرز  - ١٢٠فیالدلفیا سونی سیکسرز ١١١
پورتلند تریل بلیزرز  - ٩٩سن آنتونیو اسپرز ٩٨
یوتا جاز  - ۱۰۶گلدن استیت وریرز ۹۹
لس آنجلس کلیپرز - ۱۲۵هیوستون راکتز ۹۶

مکزیک ،کانادا و آمریکا رسما خواستار
میزبانی جام جهانی  ۲۰۲۶شدند

ســه کشــور مکزیک ،کانادا و آمریکا رسما خواستار
میزبانی جام جهانی  ۲۰۲۶شدند.
به نقل از بی بی سی اســپورت ،بعد از آنکه فدراسیون
فوتبال آمریکا از اعالم تاریخی یک خبر در روز دوشنبه
خبر داد ،خبر اعالم آمادگی برای میزبانی مشــترک این
رقابت ها در سال  ۲۰۲۶اعالم شد.
آخرین باری که جام جهانی در قاره آمریکای شــمالی
برگزار شد به سال  ۱۹۹۴باز می گردد که آمریکا میزبانی
این رقابت ها را بر عهده داشــت ،اینبار آمریکایی ها در
کنار کانادا و مکزیک برای میزبانی مشترک جام جهانی
اعالم آمادگی کردند .کانادا هیچ وقت میزبان جام جهانی
نبوده است ولی کشور مکزیک تاکنون دو بار میزبان جام
جهانی بوده است و توانســته در سالهای  ۱۹۷۰و ۱۹۸۶

میزبانی جام جهانی را برعهده داشته باشند.
جام جهانی  ۲۰۲۶برای اولین بار با حضور  ۴۸تیم برگزار
می شود که به این ترتیب  ۸۰بازی در این دوره از رقابت
ها برگزار خواهد شــد .بر طبق برنامه ریزی های صورت
گرفته آمریکا قرار است  ۶۰دیدار از  ۸۰دیدار را میزبانی
کند و دو کشور باقی مانده نیز هرکدام  ۱۰دیدار را میزبانی
خواهند کرد .همچنین کشــورهای انگلیس ،قزاقستان،
کلمبیا ،ترکیه به همراه آذربایجان (مشترک) و استرالیا
به همراهی نیوزیلند (مشترک) نیز خواستار میزبانی این
دوره از رقابت ها شدند و برنامه های خود را برای میزبانی
بزرگترین رویداد فوتبال به فیفا ارائه خواهند داد.
جام جهانــی  ۲۰۲۶برای اولین بار در تاریخ با حضور ۴۸
تیم برگزار خواهد شد.

بائوسا از تیم ملی فوتبال ارجنتین
اخراج شد

ســرمربی تیم ملی ارجنتین  ۸ماه بعد از حضور در تیم
ملی این کشور از سمت خود اخراج شد.
به نقل از ســاکرنت ،تیم ملی ارجنتین در انتخابی جام
جهانی نتایج ضعیفی کسب کرده است و حضور این تیم
در جام جهانی بعدی هنوز مشخص نیست .آلبی سلسته
از  ۱۴دیدار خود در این رقابت ها تنها به  ۶برد رســیده
است و به همین دلیل در رده پنجم جدول رده بندی قرار
گرفته است و این در حالی است که چهار تیم نخست به
طور مســتقیم به جام جهانی از منطقه آمریکای جنوبی
صعود می کنند.
سران فوتبال این کشــور بعد از نتایج ضعیف در نهایت
حکم به برکناری ادگاردو بائوسا دادند.
بائوسا که برنده دو کوپالیبرتادورس است بعد از شکست
ارجنتین در فینال کوپا آمه ریکا برابر چیلی جای جراردو
مارتینو را گرفت تا بتوانــد نایب قهرمان دوره قبل جام
جهانی را به جام جهانی روســیه برساند ولی این مربی
نتایج ضعیفی کسب کرده است و همین باعث کنار رفتن
او از تیم ملی این کشور شده است.

نام هایی چون خورخه سامپائولی و دیگو سیمئونه برای
بر عهده گرفتن هدایــت تیم ملی ارجنتین به گوش می
رســد که باید منتظر اعالم رسمی ســرمربی تیم ملی
ارجنتین از سوی فدراسیون فوتبال این کشور باشیم.

