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نتانیاهو در مسکو با پوتین در مورد تحوالت نظامی
سوریه گفتوگو کرد

بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل که همراه مقامات
نظامی و اطالعاتی این کشــور به مسکو رفته ،با والدمیر
پوتین ،رئیس جمهور روسیه در مورد کمکهای نظامی و
حضور روسها در سوریه گفتوگو کرد.
اســرائیل با توجه به حمالت هوایی که علیه پیکارجویان
اســامگرا در ســوریه انجام می دهد ،نگــران درگیری
ناخواسته با نیروهای روسیه مستقر در خاک سوریه است.
آقای نتانیاهو گفت که الزم بــود به اینجا بیاییم و موضع
خود را روشــن کنیم تا از بروز هر گونه سوءتفاهم میان
نیروهایمان جلوگیری شود.
نخست وزیر اسرائیل همچنین نگرانی خود را در این مورد
با آقای پوتین در میان گذاشــت که سالح های ارسالی به
ســوریه ممکن است به دســت حزب اهلل لبنان بیفتد که
دشمن اسرائیل است.
او ارتش سوریه و ایران را متهم کرد که می خواهند «جبهه
دومی» علیه اسرائیل ایجاد کنند.

ائتالف تحت رهبری عربستان ،بار دیگر دیروز  ٢١سپتمبر،
شــهر صنعا را هدف بمباران قرار داد.هواپیماهای ائتالف
تحت رهبری عربســتان سعودی ،بامداد دیروز دوشنبه ٢١
سپتمبر ،مواضع شبه نظامیان حوثی در صنعا پایتخت یمن
را بمباران کردند .بگفته شاهدان عینی این بمبارانها ذخایر
اسلحه حوثیها در مناطق شرقی صنعا را هدف قرار دادند.
حمالت دیروز ،با اولین ســالروز تصرف صنعا بدست شبه
نظامیان حوثی در  ٢١ســپتمبر سال گذشته مصادف شده
است.شورشیان حوثی بعد از تصرف صنعا ،کنترل خود را به
سایر شهرهای یمن گسترش دادند و شهر عدن در جنوب
این کشور را از کنترل عبد ربه منصور هادی ،رئیس جمهور
قانونی یمن خارج کردند(.رادیو فرانسه)

اما آقای پوتین اطمینان داد که عملکرد روسیه در خاورمیانه
همواره «مســئوالنه» بوده و گفت که ســوریه در وضعیتی
نیســت که حتی اگر بخواهد ،بتواند جبهــه دومی علیه
اسرائیل ایجاد کند.
در آســتانه سفر آقای نتانیاهو به مســکو ،گزارش هایی از
حضور هواپیماهای نظامی پیشرفته روسی در سوریه منتشر
شده است.
یک شــرکت امنیتی آمریکایی عکس هایی از یک پایگاه
نظامی در نزدیکی الذقیه در غرب ســوریه منتشر کرده که
در آن هواپیماهای جنگنده و هیلیکوپترهای تهاجمی روسی
دیده می شوند.
کارشناســان غربی و مخالفان بشار اسد نگران این هستند
که مجهز شدن ارتش سوریه به این هواپیماها و هلیکوپترها
باعث به وجود آمدن یک چتر امنیتی در غرب سوریه شود
که حمالت هوایی ائتالف به رهبری آمریکا به این منطقه را
دشوار یا حتی ناممکن کند( .بی بی سی)

ایاالت متحده امریکا مهاجرین
بیشتری را می پذیرد

جان کری در برلیــن از آلمان به عنوان
کشــور نمونه برای کمک برای مهاجرین
ســتایش کرد .امریکا می خواهد اندکی
بیشــتر از آنچه قب ً
ال پیشنهاد کرده بود،
در پذیرش پناهجویان ســهم بگیرد .در
حل بحران سوریه نیز تالش های جدیدی
وجــود دارد .ایاالت متحــده امریکا می
خواهد در ســال  2017میالدی دست کم
 100هزار پناهجو را از تمام جهان بپذیرد.
این موضوع را جان کری وزیر خارجه این
کشــور در برلین پایتخت آلمان به روز
یکشنبه ،بعد از دیدار با همتای آلمانی اش
فرانک والتر اشتاینمایر بیان کرد.
ایاالت متحده امریکا اخیرا ً  70هزار مهاجر
را پذیرفت .این کشــور برای سال 2016
درنظر دارد  15هزار مهاجر بیشتر ،یعنی
جمع ًا حدود  85مهاجر را بپذیرد ،که کار

ائتالف تحت رهبری عربستان
بار دیگر صنعا را بمباران کرد

بن کارسون :مسلمانان نباید در
آمریکا رئیس جمهور شوند

فرصت دوم برای سیپراس

این پذیرش در ماه اکتبر ســال روان
شروع می شود .کری تأکید کرد که می
خواهد حمایت بیشــتری را ارایه کند،
اما کشورش با کمبودی پرسونل مواجه
است تا بررسی های الزم امنیتی را در
این ارتباط انجام دهد.
وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا افزود:
«ما کاری می کنیم که در کوتاه مدت قادر
به انجام آن هستیم ».او از آلمان و انگال
مرکل صدراعظم این کشــور به عنوان
«نمونه عالی» برای پذیرش مسئولیت در
قبال مهاجرین ،سپاسگزاری کرد .از پنج
سال جنگ داخلی با شمار زیاد کشته و
میلیون ها مهاجر ،روشن شده است که
«ما مکلفیت سیاسی و اخالقی احساس
می کنیم تا به کشتار ها در سوریه پایان
داده شود( ».دویچه وله) (دویچه وله)

در انتخابات پارلمانی در یونان الکســیس سیپراس
رئیس حزب چپی سیریزا آشــکارا برنده شد .او می
خواهد حکومت جدید را در ائتالف با جناح عوامگرای
دست راستی تشکیل بدهد.
الکسیس سیپراس نخســت وزیر پیشین هنوز پیش
از نیمه شب روز یک شــنبه در برابر هواداران خود
در مرکز شــهر آتن پایتخت یونان پیروزی خود در
انتخابات را جشن گرفت.
درحالی که تا هنوز خزانۀ دولت خالیســت ،کنترول
بر ســرمایه جریان دارد و سیاست داخلی هم تا حال
در تالطم است ،حزب ســیریزا به رهبری سیپراس
بیشتر از  35درصد آراء را در انتخابات پیش از وقت
پارلمانی کســب کرد .حزب محافظه کار «دموکراسی
نوین» ،بزرگترین رقیب حزب سیریزا ،تحت رهبری
ایوانگیلوس مایماراکیس تنها  28درصد آراء را بدست
آورد .حزب عوامگرای دست راستی «انل» ،که تا حال
در ائتالف حاکم با حزب چپی ســیریزا شریک بود،
برعکس آنچه از نظرخواهی ها استنباط می شد ،نیز
موفق گردید وارد پارلمان شود.
به این ترتیب حزب ســیریزا متعلق به سیپراس در
مشارکت با عوامگرایان دســت راستی از جمع 300
کرسی پارلمان 155 ،کرسی را از آن خود کرده و می
تواند حکومت را در دست گیرد.
به اساس گزارش رسانه ها این ائتالف جدید روز سه
شنبه ( 22سپتمبر  )2015در آتن سوگند وفاداری یاد
خود کرد .در آنصورت الکسیس سیپراس باید به روز
چهارشــنبه در اجالس خاص سران اتحادیۀ اروپا در
رابطه با سیاست پناهندگی این اتحادیه در بروکسل
اشتراک کند.
برای حزب اپوزیســیون «دموکراسی نوین» ،که در
این اواخر به شمار طرفداران اش عالوه گردیده بود،
شکست در این انتخابات اندکی دردآور بود(.دویچه وله)

دادگاه رسیدگی به اتهامات
نخست وزیر رومانیا آغاز شد

رســیدگی به اتهامات ویکتــور پونتا،
نخســت وزیر رومانیا ،روز دوشنبه ۲۱
سپتمبر ،در دادگاه عالی این کشور در
بخارست ،پایتخت آغاز شده است.
این اولین جلســه دادرسی است که با

«ساختگی» هستند.
لیویو دراگنی ،رهبر حزب سوســیال
دموکرات ،گفت که این حزب از نخست
وزیر حمایت میکند و قرار است برای
بررســی تحوالت این پرونده تشکیل

فرانسه برای پذیرش آوارگان
آمادگی می گیرد

حضور قاضی و وکیل مدافع و سارنوال
برای طرح و بررســی دعــوای طرفین
تشکیل شده اســت .اما آقای پونتا که
به پولشویى ،تقلب و فرار مالیاتى متهم
شده ،برای شرکت در این دادگاه احضار
نشده است.آقای پونتا که روز یکشنبه
 ۴۳ساله شــد ،اولین نخست وزیر در
رومانیا اســت که در زمان تصدی این
مقام متهم شــده و همه داراییهایش
توقیف شد ه اســت.آقای پونتا همواره
اتهامات خود را رد کرده است و میگوید
که ســارنوالی در این رابطه «کامال غیر
حرفهای» عمل کرده است .او همچنین
ادعا کرده اســت که اتهامات علیه وی

جلسه دهد.
انتظــار میرود حــزب لیبرال ،حزب
اصلی مخالف دولت ،طرح عدم اعتماد
به دولت آقــای پونتا را بــه پارلمان
پیشنهاد کند.آقای پونتا روز یکشنبه
خطاب به خبرنــگاران ،بدون آنکه از
کســی نام ببرد گفت که تنها مشکل
رومانیا «یک دادســتان غیر حرفهای
است که برای ارتقای مقام میخواهد
وضعیت ده ســال پیــش را با وقایع
ساختگی و اعمال تخیلی ترسیم کند».
گفته میشود  ۴نفر دیگر نیز در همین
رابطه متهم شــده و به دادگاه احضار
خواهند شد( .بی بی سی)

راجرز :شاید مینیوله را نیمکتنشین کنم

ســرمربی لیورپول با توجه به نمایش بد دروازهبان تیمش اعالم کرد شاید
بار دیگر او را به نیمکت ذخیرهها تبعید کند.
به نقل از ســاکرنت ،قرمزها در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر انگلیس
با تساوی خانگی یک بر یک مقابل نورویچ سیتی به کارشان پایان دادند.
دنــی اینگز  48برای لیورپول گلزنی کرد و راســل مارتین هم در دقیقه
 61موفق شد گل تســاوی را به ثمر برساند .بدین ترتیب ،لیورپول هشت
امتیازی شــد و به رده سیزدهم رسید و نورویچ هم با همین تعداد امتیاز،
یازدهم است .ســایمون مینیوله ،دروازهبان لیورپول به خاطر دریافت گل
تســاوی مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته است .این دروازهبان بلجیمی،
پیشتر نیز نمایشهای بدی داشت و سرمربی لیورپول او را از ترکیب تیم
در چند بازی بیرون گذاشته بود.
برندان راجــرز در مورد این دیدار گفت :هر دروازهبانی که به تیمی جدید
میآید ،با چالشهای زیادی روبهرو میشــوند .پیشتر هم این کار را انجام
دادهام .از اینکه دوباره بخواهم تغییراتی در ترکیب ایجاد کنم به هیچ وجه
ترسی ندارم .شــاید در مورد دروازهبان این کار را انجام دهم و شاید هم
بخواهم بازیکن دیگری را روی نیمکت بنشــانم .از نظر من ،نمیتوانیم در
گلی که مقابل نورویچ خوردیم ،همه تقصیرها را گردن دروازهبان بیندازیم.
فاکتورهای دیگری هم دخیل بودند.

انگلیس به فینال رقابتهای تنیس
دیویس کاپ راه یافت

انگلیس توانست بعد از  37سال به فینال مسابقات تنیس دیویس کاپ راه
پیدا کند .به نقل از اینساید دگیم ،اندی ماری توانست حریف استرالیایی
خود برنارد تومیک را شکســت دهد .بدین شکل انگلیس توانست برای
اولین بار بعد از سال  1978به فینال دیویس کاپ راه یابد.
پیش از این نیز در مسابقات دو نفره برادران ماری توانستند رقیبان خود
را شکســت دهند و به انگلیس برای راه یافتن به فینال مسابقات کمک
کنند .انگلیس از ســال  1936تاکنون نتوانســته است در هیچ مسابقات
تنیس تیمی به پیروزی برســد .در فینال امسال انگلیس با بلجیم رقابت
خواهد کرد .بلجیم در دور نیمه نهایی ارجنتین را پشــت سر گذاشت .در
پلیآفهای گروهی چک توانست هند را پشت سر بگذارد ،سوئیس نیز از
هالند پیشی گرفت.

حکومت فرانســه می خواهد مهاجرین عراق و سوریه را
بپذیرد تا بار کشور همسایه اش آلمان از بابت افزایش شمار
پناهجویان تاحدی کاسته شــود .اما فرانسه در ارتباط با
مکان های رهایشی ویژه برای پناهجویان تازه وارد آمادگی
خوبی ندارد .مکان های رهایشی در فرانسه برای مهاجرین
بسیار محدود است .این مشکل را نصراهلل دولت زی از کابل
نیز درک کرده است .او می گوید که چندین ماه در پاریس
در پارک ها و ایستگاه های قطار شب و روز را سپری کرده
اســت.نصراهلل اکنون از چند هفته به این سو در جایی که
قب َ
ال یک مکتب بوده اســت ،با شماری دیگر از مهاجرین از
افغانستان و کشــور های افریقایی زندگی می کند .نصراهلل
حاال به دلیل داشتن یک جای خواب گرم سپاسگزار است.
او در گفتگو با دویچه وله گفت« :حاال بســیار خوب است،
بهتر از خوابیدن در بیرون است».مهاجرین در فرانسه هفته
ها و حتی ماه ها در انتظار ســرپناهی هستند .این وضعیت
در روز های اخیر بد تر شده است ،زیرا فرانسه از نخستین
مهاجرین عراقی و سوریایی استقبال کرد که از آلمان به این
کشور آمده اند( .دویچه وله)

آلوس :مسی نماد بارسلوناست

ورزشکار المپیکی اسنوبورد از IOC
شکایت کرد

جاستین ریتر ،ورزشکار المپیکی اســنوبورد اجازه پیدا کرد تا شکایت
خود علیه  IOCرا پیش ببرد .این ورزشــکار همراه با سه وکیل در دادگاه
لوزان حاضر شد.
به نقل از اینســاد دگیم ،جاستین ریتر بعد از حذف شدن اسنوبورد Big
 airاز برنامه مســابقات پیونگ چانگ  2018علیه  IOCشــکایت کرد.
شکایت او در دادگاه لوزان بررسی میشود .این ورزشکار  34ساله معتقد
است که  IOCقوانین خود را زیر پا گذاشته است زیرا طبق قوانین IOC
برنامه المپیک زمستانی ،از سه سال مانده به المپیک قابل تغییر نیست.
پیش از این قرار بود که رشــتههای کرلینگ دو نفره ،اســکیت سرعت،
اسکیت آلپین تیمی و اسنوبورد  Big airجزو برنامههای المپیک زمستانی
پیونگ چانگ باشند.
با تایید فدراســیون بینالمللی اسکی ،مسابقات چند نفره اسنوبورد Big
 airاز مســابقات المپیک زمستانی  2018حذف شد .یانک هو چو ،رییس
کمیت ه برگزاری پیونگ چانگ  2018در این زمینه گفت :برنامه IOC 2020
انعطافپذیری بیشتری در مسابقات المپیک ایجاد کرده و ما معتقدیم که
افزودن رشــتههای ورزشی جدید به المپیک زمستانی  ،2018ابتکار عمل
بیشتری ایجاد میکند و باعث میشود افراد بیشتری تالش کنند و انگیزه
پیدا کنند تا در مسابقات المپیک زمستانی شرکت کنند.
ریتر درباره شکایت خود نیز گفت :به این نتیج ه رسیدم که باید ایستادگی
کنم .شکایتی علیه  IOCبه دادگاه لوزان ارائه کردهام و امیدوارم که بتوان
به صورت قانونی تصمیم برای حذف این رشــتهها از مسابقات المپیکی
زمســتانی  2018را عوض کنم .ریتر در مسابقات جهانی  2013مدال نقره
را کسب کرد و در المپیک زمستانی سوچی  2014نیز شرکت داشت .قبل
از سوچی او یک سال را بدون مربی تمرین کرد .یکی از وکالی ریتر گفت:
راهی که در پیشرو داریم طوالنی و پیچیده اســت .فکر میکنم فرصت
خوبی داریم تا آنچه حق است انجام دهیم .از آنجایی که ریتر تنها نیست
و حمایتهایی از او میشود ممکن است بتوانیم پیروز شویم.

بن کارسون از رقبای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه در
انتخابات ریاست جمهوری آینده ،می گوید به اعتقاد او یک
مسلمان نباید رئیس جمهور این کشور شود.
آقای کارسون به برنامه «رودر رو با مطبوعات» در شبکه ان
بی سی گفت« :من هوادار این نظر نیستم که یک مسلمان
مسئول امور کشور ما باشد .اصال موافق نیستم».
آقای کارسون که یک جراح بازنشســته مغز است مدتی
است در نظرسنجی ها صعود زیادی کرده.
او گفت معتقد اســت که دین رئیس جمهور باید با قانون
اساسی آمریکا همخوانی داشــته باشد .او در پاسخ به این
سوال که آیا فکر می کند اســام با قانون اساسی تطبیق
می کند گفت« :نه فکر نمی کنم».چند روز پیش هم یکی از
حاضران در یکی از گردهمایی های انتخاباتی دونالد ترامپ،
دیگر رقیب انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه ،گفته
بود که باراک اوباما «مسلمان اســت» و «حتی آمریکایی
نیست» ،اما آقای ترامپ حرف او را تصحیح نکرد.
اما آقــای ترامپ که برای عذرخواهــی از این بابت ،تحت
فشار دموکرات ها و جمهوری خواهان قرار گرفته ،می گوید
«وظیفه او نیست» که از آقای اوباما دفاع کند( .بی بی سی)

آمریکا ،مقصد نهایی

کریستیانو رونالدو

کریستیانو رونالدو قصد دارد به فوتبال خود
در لیگ حرفهای آمریکا پایان دهد.
به نقل از مارکا ،قرارداد رونالدو با رئال مادرید
در جون ســال  2018به اتمام میرسد که در
آن زمان او  33ســال خواهد داشت .مهاجم
پرتگالی میخواهد دوران بازیگریاش را در
لیگ ایاالت متحده پایان دهد.

رونالدو در مصاحبــه تلویزیونی با جهان
فوتبال از عالقمنــدی خود به بازی در این
لیگ گفــت :آنها برای پیشــرفت فوتبال
کشورشــان هر کاری که توانستند انجام
دادند و میتوانند بهتر از این هم بشــوند.
اگر من میتوانم به پیشــرفت فوتبال این
کشــور کمک کنم ،برای ایــن کار آماده

هســتم .امیدوارم روزی در این کشور
بازی کنم.
خورخه منــدس ،مدیر برنامه رونالدو در
مصاحبه خود با تلفوت در ماه مارچ اظهار
کرده بود رونالدو در رئال مادرید به دوران
بازیگریاش خاتمه خواهد داد و ســپس
شاید به آمریکا برود .فقط خدا میداند.

دردسرهای تمام نشدنی دیگو کاستا

رفتارهــای جنجالــی و درگیریهای دیگو
کاســتا همچنان ادامه دارد .در جدیدترین
مورد ،جنجال او در داربی لندن باعث شد تا
سرنوشت بازی خیلی زود مشخص شود.
دیگو کاســتا یکی از بداخالقترین بازیکنان
فعلی فوتبال جهان است .این بازیکن در بازی
تیمش با آرسنال در داربی لندن در دو صحنه
کوشینلی دفاع آرســنال را مورد لطف خود
قرار داد و سپس وارد درگیری لفظی با گابریل
و باعث اخراج این بازیکن شــد تا سرنوشت
داربی لندن خیلی زود مشخص شود.
با این وجود رفتارهای دیگو کاســتا تازگی
ندارد و این بازیکن تقریبا در هر دیداری که
در چلسی بازی کرده با بازیکنان حریف وارد
درگیری و جنگ لفظی شده.
نکته حائز اهمیت این اســت که در تمامی
صحنه ها کاستا با خوش شانسی روبرو بوده
و هیچ گاه از داور مسابقه کارت قرمز دریافت
نکرده اســت .البته این مهاجم بد اخالق در
جریان دیدار با لیورپول در فصل گذشته و در
مرحله نیمه نهایی به شکلی خشن روی پای
امره جان هافبک تــرک تبار لیورپولیها راه
رفت که بار دیگر این صحنه را داور مســابقه
ندید ولی اتحادیه فوتبال انگلیس در بررسی
این صحنه کاستا را ســه جلسه از همراهی

تیمش محروم کرد.
این مهاجم خشــن فصل گذشته در جریان
بازی با منچسترسیتی با پابلو زابالتا درگیر
شد و گردن او را فشار داد و باعث شد داور
مسابقه این بار وارد عمل شود و این بار نیز با
خوششانسی کاستا مدافع حریف را اخراج
کند .کاســتا یک بار نیز در لیگ قهرمانان
اروپا در دیدار با پاری سن ژرمن هنر کثیف
خودش را نشان داد و موتا ،بازیکن حریف را
با تکلی خشن همراه ساخت که باز هم داور

این صحنه را ندید.
البته خشونتهای کاستا مربوط به حضور
در چلســی نمیشــود و او زمانی که در
آتلتیکو مادریــد بود نیز این اخالق خود
را داشــت و حتی در بازی مقابل چلسی
در لیگ قهرمانان با جان تری درگیر شد.
کاســتا همچنین یک بار نیز از خجالت
سرخیو راموس درآمد و مدافع مستحکم
رئــال را از ضربههای خــود بینصیب
نگذاشت.

قایقی که رئیس باشــگاه ناپولی سوار آن بود
آتش گرفت اما بخت با او یار بود چرا که گروه
امداد در آن نزدیکی بود و آتش را مهار کرد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی آنسا ،اورلیو دی
لورنتیس ،رئیس باشــگاه ناپولی که به همراه

چند نفر با قایق راهی منطقهای بود ،نزدیک
بود جان خود را از دســت دهــد اما گارد
امدادی ساحلی به داد او رسیدند و از مرگ
نجاتش دادند .این قایق به دلیل نامعلومی
دچار حریق شــد و  12سرنشــین آن در

آستانه مرگ بودند که گروه امداد به داد
آنها رسید و همگی از مرگ رهایی یافتند.
ناپولی در فصل جاری رقابت های سری A
عملکرد بدی داشته است و از چهار بازی
خود تنها پنج امتیاز کسب کرده است.

مدافع بارســلونا از مصدومیت رهایی یافت و در بازی یکشنبه شب مقابل
لوانته به میدان رفت.
بــه نقل از مارکا ،دنــی آلوس پس از رهایی از بنــد مصدومیت و حضور
دوبارهاش در ترکیب بارسلونا گفت :سخت تمرین میکردم .دو بار در روز
تمرین میکردم تا زمانی که به میادین بازمیگردم ،قویتر ظاهر شوم.
مدافع برازیلی درباره ســرجی روبرتو و نمایش بســیار خوبی که داشت
نیز گفت :کیفیت بازی و آمادگی این بازیکن مرا شــگفتزده نکرد .زمانی
متعجب میشوی که از آن انتظار نداشته باشی .او هر روز به سختی تمرین
میکند .خوشحال هستم که به تیم متعهد است و به آن کمک میکند.
زمانی که از آلوس درباره لیونل مسی سوال شد ،او با خنده گفت :به عقیده
من او میتواند بهتر هم بشود! لیونل نماد تیم ماست.
آلوس در مصاحبه با شبکه اختصاصی بارسلونا پس از پیروزی مقابل لوانته
نیز گفــت :تیم خیلی دفاعی بازی میکرد .پــس از گل اول موقعیتهای
بیشــتری به وجود آمد و گلهای دیگری نیز به ثمر رسید .خیلی دیر به
هدفمان رسیدیم اما میدانســتیم باید حمالت بیشتری انجام دهیم تا به
پیروزی دست یابیم.
مدافع بارسلونا درباره بازیهای پیش رو اظهار کرد :مثبت فکر میکنیم و با
همین فکر پیش میرویم .باید تیم را در همین سطح نگه داریم .زمانی که
به اهدافمان میرسیم باید خود را قویتر کنیم تا تعادل حفظ شود .رقابت
برای تیمهای بزرگ است.
آلــوس در پایان درباره رافینیا که به دلیل آســیب دیدگی تا پایان فصل
نمیتواند به میدان برود نیز گفت :زمانی که مصدوم میشــوی ،نمیدانی
مصدومیت بدتر اســت یا توضیحاتی که باید در مــوردش بدهی .تالش
میکنیم با او در ارتباط باشــیم و به او دلگرمــی بدهیم .اکنون یاید تمام
تمرکز خود را برای بازگشت معطوف کند.

پیولی :خیلی بد باختیم

سرمربی التزیو پس از شکست سنگین و پنج بر صفر تیمش مقابل ناپولی
اعتراف کرد یک قدم به عقب برگشتهاند.
به نقل از اسپورت مدیاست ،دیدار هفته چهارم تیمهای ناپولی و التزیو با
حساب پنج بر صفر به سود ناپولی تمام شد.
گلهای ناپولی را گونزالو هیگواین  14و  ،59الن  ،35لورنزو اینسینیه  48و
مانولو گابیاندینی  79به ثمر رساندند .این تیم اکنون با پنج امتیاز در رده
یازدهم قرار گرفته است و التزیو هم با  6امتیاز ،دهم است.
اســتفانو پیولی در مورد این دیدار گفت :اینکه بخواهیم این شــب بد را
فراموش کنیم ،برایمان کافی نیســت .ناپولی با ریتــم فوق العادهای در
این دیدار ظاهر شــد و ما هم آن التزیوی همیشگی نبودیم .باید از حاال
بنشــینیم و اتفاقهایی که در این دیدار رخ داد را دقیق آنالیز کنیم .باید
بدانیم چه اتفاقهایی رخ داده اســت .چهارشنبه هم باید به میدان برویم.
امیدوارم مانند دیدار با التزیو نباشیم .خیلی بد باختیم .پیولی اضافه کرد:
به اندازه کافی ثبات نداشتیم .شاید به این خاطر بود که سفری طوالنی به
اوکراین برای برگزاری دیدارمان در لیگ اروپا داشتیم.

سوسا :همیشه انتظار دارم بهتر شویم

رئیس ناپولی از مرگ گریخت

ســرمربی فیورنتینا پس از پیروزی خفیف در زمیــن کارپی تاکید کرد
همیشه انتظار دارد تیمش بهتر و بهتر شود.
به نقل از اسکای اســپورت ایتالیا ،بنفشها در هفته چهارم لیگ فوتبال
ایتالیا با نتیجه یک بر صفر در زمین کارپی به پیروزی رسیدند.
تنها گل این دیدار را خوما باباکار در دقیقه  35به ثمر رساند تا سه امتیاز
را برای تیمش به دســت آورد .بدین ترتیب ،ویوال با  9امتیاز به رده سوم
رسید و کارپی هم با یک امتیاز ،نوزدهم است.
پائولو سوســا در مورد این دیدار گفت :همیشه مهم است که بتوانیم سه
امتیاز بازی را به دســت آوریم .برای کسب آن در طول هفته تالش کرده
بودیم .البته نتوانسته بودیم زیاد روی جزییات تمرکز کنیم .نکات مثبتی
در این دیدار داشتیم اما به واقع ،شکست دادن کارپی کار دشواری بود .در
نیمه دوم ،نمایش آنها به شــکلی بود که به سختی توانستیم پیروز شویم.
سه امتیاز این دیدار بسیار سخت را گرفتیم و از کسب آن هم خوشحالیم.
در طول دیدار ،سوسا بر سر ماریو سوارس فریاد میکشید .سوسا در این
زمینه هم گفت :همیشــه از خودم انتظار دارم که بهتر و بهتر شوم .همین
را هم از بازیکنانم انتظار دارم .همواره دوســت دارم آنها را به سمت بهتر
شــدن ببرم .میدانم که با این کار ،همهمان میتوانیم سود ببریم .ماریو به
کمی زمان نیاز دارد تا بتواند خودش را در تیم ما پیدا کند .او باید خودش
را باور کند .از او انتظار بیشتری دارم.

