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بریتانیا :حمالت هوایی روسیه در
سوریه علیه مواضع داعش نیست

مایکل فالون ،وزیر دفاع بریتانیا با اشاره به این که حمالت
هوایی روســیه به سوریه «غیر هدایت شونده» است ،گفته
است که این حمالت تاکنون به کشته شدن غیرنظامیان در
این کشور منجر شده است.
آقای فالون گفته که اکثر حمالت هوایی مسکو به جای آن
که مواضع نیروهای گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش)
را هدف قرار دهد ،پیکارجویانی را که با نیروهای دولت بشار
اســد ،رئیس جمهور سوریه در جنگ هستند ،هدف گرفته
است.
وزیر دفاع بریتانیا افزوده که حمالت هوایی روسیه مانع از
عملیات جنگنده های بریتانیا علیه داعش در خاک سوریه
نمی شود.آقای فالون گفته است« :ما هر روز حمالت هوایی
روسیه را بررســی می کنیم .اکثر این حمالت به هیچ وجه
علیه اهداف داعش نیســت».به گفته وزیر دفاع بریتانیا،
روســیه در عملیاتی هدایت نشــده مناطق غیرنظامی و
همچنین نیروهای ارتش آزاد ســوریه را که با دولت بشار
اســد در جنگ هســتند ،هدف قرار می دهد.آقای فالون
افزوده :تصمیم والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روســیه در
مورد مشارکت در این جنگ،اوضاع را پیچیده کرده است.
اما از نظر اخالقی درســت نیست که بریتانیا مواضع داعش
در سوریه و عراق را هدف نگیرد( .بی بی سی)

حمایت  56میلیون دالری آمریکا
از قربانیان حمالت داعش در عراق

ســفیر آمریکا در عراق اعالم کرد که کشورش بیش از 56
میلیون دالر کمکهای انسانی بیشتر را به عراقیهایی که از
خشونتهای داعش متضرر شدهاند ،ارائه میدهد.
به نقل از روزنامه اماراتی االتحاد ،اســتوارت جونز ،سفیر
آمریکا در عراق در بیانیهای خاطرنشان کرد که این حمایت
مالی جدید جمع کمکهای آمریکا به حمایت انســانی در
عراق را به حدود  534میلیون دالر از سال  2014میرساند.
وی گفت :در شرایطی که آمریکا رهبری نبرد ائتالف علیه
گروه تروریستی داعش را برعهده دارد همچنان در زمنیه
امدادرسانی انسانی به عراقیهایی که از خشونتها آسیب
دیدهاند و نیاز به مبرمی بــه کمک جامعه بین الملل دارند
پیشگام است .طبق گفته ســفیر آمریکا ،این حمایت مالی
برای کمک به غیرنظامیان از جمله  3 / 2میلیون عراقی است
که در داخل این کشــور آواره شدهاند و  370هزار پناهجوی
عراقی که از جنوری  2014از کشورشان فرار کردهاند.

مهاجم دانشکده اورگان مسیحیان
را هدف گرفت

پدر یکی از نجاتیافتگان تیراندازی در دانشــکده ای در
اورگان میگوید مهاجم تنها مسیحیان را هدف گرفته است.
استیسی بویالن ،که دخترش از تیراندازی جان به در برده،
از قول دخترش ماجرای تیراندازی را برای شبکه آمریکایی
سیانان تعریف کرده اســت.به گفته او مهاجم از قربانیان
میپرسیده« :مسیحی هســتی؟ اگر مسیحی هستی بلند
شو ».او ســپس به قربانیان گفته اســت« :به خاطر اینکه
مسیحی هستی چند لحظه دیگر به مالقات خدا میروی».
یک دانشــجوی دیگر این دانشــکده هم در مصاحبه با
روزنامهای محلی روایت مشــابهی از ماجــرای تیراندازی
تعریف کرده اســت.به گفته مقامهای آمریکایی مهاجم ،به
نام کریس هارپر مرسر ،مسلح به اسلحه ،سه اسلحه کمری،
و پنج خشــاب اضافی بود و جلیقه ضدگلوله به تن داشت.
در حمله او  ۹نفر کشــته شدند .خود مهاجم هم درگیری با
پولیس کشته شد( .بی بی سی)

اوباما :روسیه و ایران آینده خطرناکی در سوریه دارند
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به سومین
روز حمالت هوایی روسیه در سوریه هشدار داده است که
روسیه و ایران آینده خطرناکی در این کشور دارند.
به گفته آقای اوباما دولت آمریکا با روسیه در حمالتش به
مخالفان دولت بشار اسد همکاری نخواهد کرد.
رئیس جمهوری آمریکا گفته اســت کارزار هوایی روسیه
در حمایت از بشار اسد ،مخالفان میانهروی او را از صحنه
خارج خواهد کرد وگروه دولت اسالمی را «تقویت میکند».
رئیس جمهوری آمریکا بشار اســد را «بیرحم» خواند و
ادعای روســیه را مبنی بر تروریست بودن همه مخالفان
بشار اســد رد کرد.مســکو تاکید میکند هدف حمالت
هواییاش در سوریه گروه موسوم به دولت اسالمی هستند.
اما برخی از جمله مخالفان دولت ســوریه میگویند این
شورشیان مخالف اسد غیر مرتبط با داعش هستند که از
حمالت هوایی دولت روسیه ضربه میبینند.
ایران از عملیات هوایی روســیه در سوریه حمایت کرده

و وزارت خارجه ایران آن را برای مقابله با «تروریســم» در
منطقه موثر خوانده است.
آقــای اوباما در کنفرانس خبری خود در کاخ ســفید گفته
است« :مشکل خود اسد و خشونتی است که بر مردم سوریه
روا داشته است و باید متوقف شود».
رئیس جمهوری آمریکا گفته اســت« :ما با کارزار روســیه
برای نابود کردن کســانی که از اسد بیزارند و از او به تنگ
آمدهاند ،همکاری نخواهیم کرد».آقای اوباما افزوده است که
«از منظر آنها [روسیه] همه [مخالفان] تروریست هستند و
این فاجعه است».رئیس جمهوری آمریکا به والدیمیر پوتین
رئیس جمهوری روسیه هشدار داده است که روسیه و متحد
دیگرش ایران آینده خطرناکی در پیش رو دارند.آقای اوباما
گفته است روســیه و ایران در به کار گیری راه حل نظامی
برای بر ســر قدرت نگه داشتن بشار اسد و سرکوب مردم،
کاری از پیش نمیبرند.به گفته رییس جمهوری آمریکا این
شیوه ایران و روسیه را «به باتالق میکشاند»( .بی بی سی)

رهبران ارشد آلمان از بیست و
پنجمینسالروزوحدتدوآلمان
تجلیلبهعملآوردند

با یک مراســم رســمی ،رهبران ارشد
حکومــت آلمان در شــهر فرانکفورت از
بیســت و پنجمین سالروز اتحاد دو آلمان
تجلیل به عمل آوردنــد .یوآخیم گاوک،
رئیس جمهور آلمان در ســخنرانی اش از
ادغام پناهندگان یادآوری کرد.
یوآخیــم گاوک رئیس جمهور آلمان گفت
که «چون سال  1990یک چالش انتظار ما
را می کشد .اما بر خالف آن زمان آنچه که
در گذشته به هم تعلق نداشت ،امروز باید با
هم یکپارچه شود ».او در برابر حدود 1500
مهمان دعوت شده ،از جمله  50فعال سابق
حقوق مدنی از شرق آلمان و وزیر پیشین
امور خارجه آلمان هانس دیتریش گینشر و
 30پناهنده که به این مراسم دعوت شده
بودند ،سخنرانی کرد.
ادغام پناهندگان بــه باور گاوگ ،آلمان را
در برابر یــک چالش بزرگتر از وحدت این
کشــور قرار داده است .او می گوید که در
مقایسه با فاصله میان شرق و غرب آلمان
که زبان ،فرهنگ و تاریخ مشترک داشتند،

انگلیس ،دونده پناهنده آفریقایی را
دیپورت کرد

جیمی تورونکا ،دونده سرعت اهل سیرالئون که در سال  2014در بازیهای
مشترک المنافع گالسکو شرکت کرده بود ،قصد داشت در انگلیس بماند
اما درخواست او برای ماندن در انگلیس رد شد.
به نقل از  ،Inside the gamesتورونکا  21ســاله بعد از پایان بازیهای
مشترک المنافع گم شده بود و به کشور خود بازنگشت.
او بــه دلیل ترس از ابوال که چهار هزار نفر را در کشــور او کشــته بود،
نمیخواست به سیرالئون بازگردد .تورونکا سرانجام در ماه مارچ  2015در
لندن دستگیر شد و تهدید به دیپورت شد.
داستان او در سراســر جهان پیچید و حتی باعث شد یکی از دانشجویان
دانشــگاه کمبریج ،کمپینی برای کمک مالی به این دونده جوان تشکیل
دهد و  31هزار و  465پوند برای او جمعآوری کرد .درخواست ماندن این
دونده در انگلیس نیز  25هزار امضا دریافت کرد.
ســخنگوی اداره مهاجرت انگلیس در اینباره گفت :تمامی درخواستها
برای ویزا با توجه به شرایط فرد و قوانین مهاجرت بررسی میشوند .آقای
تورونکا صالحیت الزم برای مهاجرت به انگلیس را طبق قوانین ندارد.
ل حاضر تورونگا نگران سرنوشــت خود است .او در اینباره گفت:
در حا 
هیچکس در ســیرالئون از من مراقبت نخواهد کرد و شرایط برای تمرین
نیز در آنجا بسیار بد است .رییس انجمن دوومیدانی سیرالئون اعالم کرده
بسیاری از دوندگان در این کشــور خودشان تمرین میکنند و بیشتر در
استادیومهای مدارس این کار را انجام میدهند .فکر نمیکنم اگر برگردم
بتوانم دوباره تمرین کنم.

رونی :میخواهم با انگلیس
قهرمان شوم

کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلیس تاکید کرد کسب جام با این تیم بهتر از
هر افتخار فردی است.
به نقل از ساکرنت ،وین رونی که در دیدار پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس
مقابل سوییس توانست رکورد  49گل زده بابی چارلتون را بشکند ،در طول
سالهایی که در تیم ملی بازی میکند نتوانسته به هیچ افتخاری به همراه
این تیم دست پیدا کند.
بــا توجه به پیشرو بودن یورو  2016در فرانســه و جام جهانی  2018در
روسیه ،رونی عالقمند است بتواند با سه شیر ،عنوان قهرمانی در یکی از
ت را کسب کند.
این دو رقاب 
او در این زمینه گفت :باید تاکید کنم شکســتن رکورد و به دست آوردن
افتخارهــای فردی ،چیزی نبوده که بخواهم به آن اهمیت زیادی بدهم اما
اگر بتوانم همانند بابی چارلتون و همتیمیهایش به عنوان قهرمانی در یک
تورنمنت بزرگ دست پیدا کنم ،برایم عالیست.
رونی که برای شکستن رکورد گلزنی بابی چارلتون با  259گل در باشگاه
منچستریونایتد تنها  14گل فاصله دارد ،تاکید کرد میخواهد وقتی از تیم
ملی فوتبال انگلیس خداحافظی کرد ،یک قهرمانی در کارنامهاش داشته
باشد تا به آن افتخار کند.
رونــی در این مورد هم اظهار کرد :بعدها و در زمانی که از تیم ملی کناره
گیری کردم ،میخواهم بنشــینم و برای نوههایم تعریف کنم که بیشترین
تعداد گل در تیم ملی و باشــگاهم را به ثمر رساندهام .اگر بتوانم یک جام
به همراه تیم ملی هم به آن اضافه کنم که عالی میشود .همواره خودم را
بازیکنی در خدمت تیمم میدانم و به نظرم هر افتخاری که به همراه تیم به
دست بیاید ،بسیار بهتر از افتخار فردی است.

خامس رودریگس داربی مادرید را
از دست داد

بازیکن کلمبیایی رئال مادرید نمیتواند در داربی این شهر مقابل اتلتیکو
به میدان برود.
به نقل از آس ،دیدار تیمهای اتلتیکو مادرید و رئال مادرید که قرار است
امشب (یکشنبه) و از ساعت  21به وقت کابل آغاز شود ،یک غایب بزرگ
دارد .خامس رودریگس ،بازیکن کلمبیایی قوهای ســپید به دلیل آسیب
دیدگی نمیتواند در این دیدار به میــدان برود .این بازیکن همچنین در
دیدار تیم ملی فوتبال کشــورش با پرو و اروگوئه در چهارچوب راهیابی
به جام جهانی  2018روسیه هم غایب است .غیبت خامس در داربی شهر
مادرید در حالی اســت که ســرمربی تیم ملی فوتبال کلمبیا ،نام او را در
فهرست بازیکنان دعوت شده به این تیم گنجانده است.

اینک باید بر فاصله بســیار بیشــتری
غلبه کرد .گاوگ بنابراین خواستار صبر
و حوصله از همه گردیــد .او گفت« :به
زمان نیاز می رود تا شــهروندان قدیمی
و جدید مســئولیت های شانرا در یک
کشوری عهده دار شوند ،که همه آنرا به
حیث کشور مشترک شان احساس می
کنند».برای یوآخیم گاوک ،رئیس جمهور
آلمان و آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان این
روز در کلیسای سنت پاول فرانکفورت
آغاز شد .در اینجا سیاستمداران ارشد
آلمان در کتاب طالیی شهر نام هایشان
را درج کردند .کلیســای سنت پاول به
عنــوان مهد دموکراســی پارلمانی در
آلمان به شــمار می آید .سپس همه در
یک مراسم مذهبی در «کایزردوم» شهر
فرانکفورت شــرکت کردند .این مراسم
تحت شعار «عشق مرزها را می شکند»
راه اندازی شــده بود .حدود  1100نفر در
پهلوی سیاستمداران ارشد آلمانی در این
مراسم شرکت داشتند( .دویچه وله)

گورباچف اتحاد میان
آلمان و روسیه را
خواستار شد

آخرین رهبر شــوروی ســابق در مصاحبه با یک
روزنامه آلمانی خواســتار اتحاد میان آلمان و روسیه
شــد و این روابط خوب میان دو کشور را سرمایهای
گرانبها خواند« .میخاییل گورباچف» ،در مصاحبهای
بــا روزنامه بیلد آلمان گفت :تاریــخ به ما می آموزد
زمانیکه روسهــا و آلمانها در کنار یکدیگر بودهاند،
اوضاع به نفع دو طرف و حتی اروپا تمام شــده است.
هرچقدر والدیمیر پوتین ،رییس جمهوری روســیه و
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان با هم گفتوگو کردهاند،
به نفع مردم دو کشــور تمام شده است .آخرین رهبر
شوروی سابق همچنین این مســاله را بیان کرد که
آلمان و روسیه باید به دستاوردهایشان پس از جنگ
دوم جهانی بسیار افتخار کنند.
گورباچف ادامه داد :همــکاری باعث به وجود آمدن
لحظاتی به یاد ماندنی برای دو کشور شده است .روابط
خوب ما ســرمایه هایی گرانبها هستند که نباید هدر
بروند .ما باید کارهایی را برای افزودن به این سرمایه
ها انجام دهیم .مصاحبه گورباچف با روزنامه بیلد در
روز اتحاد آلمان که یک تعطیلی رسمی بسیار مهم در
کشور در سوم اکتبر است ،صورت گرفت؛ در این روز
آلمان شرقی و غربی بار دیگر متحد شدند.
میخاییل گورباچف نقش مهمی را در امضای توافقی با
هدف ســازش نهایی در آلمان ایفا کرد که راه را برای
اتحاد مجدد در این کشــور رقم زد .وی همچنان در
داخل روسیه بخاطر عدم اعمال فشار کافی به منظور
دریافت غرامت از برلین به دلیل اقداماتش در جنگ
دوم جهانی مورد انتقاد اســت .در اوایل سال جاری
میالدی گورباچف به این انتقادها واکنش نشان داد و
گفت :شما نمی توانید رخدادهایی را که در یک عصر
و زمان متفاوت از حال رخ داده ،ارزیابی کنید .من باز
هم اگر الزم باشد،چنین کاری را انجام می دهم.

شورشیان اوکراین ،تانکهای خود
را از خط مقدم خارج میکنند
دولت کیف و شورشــیان طرفدار روسیه
پیش از این بر ســر خروج ســاح های
دارای قطر کمتــر از  ۱۰۰میلیمتر از خط
مقدم جبهه توافق کرده بودند
جداییطلبان طرفدار روســیه در شرق
اوکراین مــی گویند که خــروج تانک
ها از مناطق تماس بــا نیروهای دولتی
اوکراین را آغــاز کردهاند.آنها گفته اند
این اقدام مطابق با توافق صلح مینسک
در ماه فبروری است و زیر نظر نمایندگان
ســازمان امنیت و همکاری اروپا انجام
می شود.خروج تانک ها یک روز پس از
مالقات پترو پوروشــنکو ،رئیس جمهور
اوکراین با رهبران روسیه ،فرانسه و آلمان
در پاریس اتفاق می افتد.
روز جمعه والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور
روســیه در پاریس با پترو پوروشــنکو،
رئیس جمهور اوکراین ،فرانســوا اوالند،
رئیس جمهــور فرانســه و آنگال مرکل

تیم د سپین غربازان قهرمان چهارمین
لیگ برتر فوتبال افغانستان -روشن شد

بازیکنان تیم فوتبال د ســپین غر بازان در
ضربه های پنالتی با نتیجــه  ۴بر  ۳نماینده
پایتخت یا تیم شاهین آسمایی را شکست داد
و برای نخستین بار عنوان قهرمانی چهارمین
دور رقابتهای لیگ برتر افغانستان -روشن را
از آن خود ساخت.
بازی میان این دو تیم در وقت های قانونی و
اضافه با برابری بدون گل پایان یافت.
رویارویی شاهین آسمایی و دسپین غربازان
دو تیم قدرتمند لیگ برتر افغانستان -روشن
برای بدســت آوردن جام قهرمانی چهارمین
دور این پیکارها روی مســتطیل سبز رنگ و
بوی دیگری به ورزشــگاه فدراسیون فوتبال
کشــور داده بود.دادن شــاخه های گل به
نیروهای امنیتی کشــور و ســتایش از این
نیروها پیش از آغاز بازی از حاشیه های این
دیدار بود.فرجامین دیــدار این رقابت ها در

حضور بیشــتر از ۷هزر تماشاگر با مراسم
ویژه ای آغاز شد.شــاهین آسمایی بازی را
تهاجمی آغاز کرد ،اما هرچه زد به در بسته
خورد ،انگار قفل دروازه د سپین غربازان باز
شدنی نیســت در مقابل این تیم چند ضد
حمله را روی دروازه شــاهینی ها انجام داد
اما راه به جایی نبرد و سرانجام توپی از خط
دروازه ها عبور نکرد و دو تیم نیمه اول را با
برابری بدون گل پایان دادند.
زیبایی ،شور و هیجان بازی پایانی لیگ برتر
افغانستان -روشن باعث شد که تعدادی از
شــهروندان آلمان برای تماشای این دیدار
حساس به کابل بیایند.
سباســتین یک تن از شهروندان آلمانی در
این باره چنین اظهار داشــت« :من بخاطر
تماشای بازی فینال لیگ برتر افغانستان-
روشن با دوستانم به کابل آمدم و خوشحالم

که امــروز در اینجا از نزدیک این بازی را
تماشا می کنم».
نیمه دوم باز هم مانند نیمه نخســت با
حمالت هــر دو تیــم روی دروازه های
یکدیگر آغاز شــد ،اما هر دو تیم در امر
گلزنی ناکام بودند و سرانجام نیمه دوم هم
با بدون بازشــدن دروازه ها پایان یافت و
بازی به وقت های اضافه کشــانیده شد و
در وقت های اضافه هم طلســم بازنشدن
دروازه نشکست و سرانجام برای مشخص
شدن تیم قهرمانی راهی زدن ضربه های
پنالتی شدند.
در زدن ضربه های پنالتی دسپین غربازان
چهار بر ســه مدافع قهرمانی را شکست
داد و برای نخســتین بــار قهرمان این
پیکارها شد.
کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال
گفت« :ما خوشــحالیم که امسال سطح
فوتبال بســیار زیاد در والیت های تغییر
کرده است ،حتی تیم کابل با بسیار تفاوت
اندک میتواند در برابــر تیم های والیت
پیروز شود».
در پایان این بازی جایزه  ۷۵۰هزار افغانی
به تیم قهرمان داده شد ،جایزه  ۵۰۰هزار
افغانی نیز به تیم دوم تعلق گرفت.
پیش از این تیم های دمیوند اتالن و موج
های آمو به حیث تیم های سوم و چهارم
نیز جایزه های ۲۵۰هــزاری و ۱۲۵هزار
افغانی را از آن خود کردند.
پیش از این فدراسیون فوتبال افغانستان
اعالم کرده بود کــه قهرمان این دوره از
بازی ها به قهرمانی باشــگاه های جنوب
اسیا راه خواهد یافت.

دستگیری  9ورزشکار روس در میدان هوایی اینچئون
 9ورزشــکار روس که قرار بود در بازیهای
ارتشهــای جهان در مونــگ یونگ کوریای
جنوبی مســابقه دهند ،به دلیل اســتفاده از
مشــروبات الکلی و داشتن حالت غیر طبیعی
در پرواز خود از مسکو ،از کوریا اخراج شدند.
به نقــل از  ،Inside the gamesپنج نفر از
این ورزشکاران مرد و چهار نفر نیز زن بودند
که هنوز اسم آنها مشخص نشده است .این 9
نفر متهم شدند که قوانین امنیتی هوایی کوریا
را رعایــت نکردهاند .به همین دلیل در میدان
هوایــی بینالمللی اینچئون توســط پولیس
دستگیر شدند.
آنها در دفتر مهاجرت اینچئون بازداشت شدند
و از شــرکت در بازیهــای ارتشهای جهان
محروم شدند .اداره مهاجرت کوریای جنوبی
به رویترز اعالم کرد که هر  9ورزشــکار روس
دیپورت شدهاند.
ت ارتشهای
این بازیها ،ششمین دوره از رقاب 
جهان است .هفت هزار ورزشکار از  117کشور
دنیا در  24رشته ورزشــی در این مسابقات

صدراعظم آلمان بــرای اولین بار پس از
دیــدار ماه فبروری در مینســک که در
باره صلح در اوکراین به توافق رسیدند،
مالقات کرد.
در این نشســت تمام بخش های توافق
مینســک ،از جمله برگــزاری انتخابات
محلی در مناطق تحت کنترل شورشیان
و خروج سالح های سنگین از خط تماس
مورد ارزیابی قرار گرفت.
آقــای اوالنــد گفت خروج ســاح ها
روز جمعه شــروع خواهد شــد و آقای
پوروشنکو بعدا سخنان او را تایید کرد.
رهبر فرانسه همچنین گفت که انتخابات
در مناطق شورشیان باید بر اساس قوانین
اوکرایــن برگزار شــود ،همانطور که در
قرارداد صلح مینســک پیش بینی شده
اســت.این موضع توسط خانم مرکل ،که
او نیز به «پیشرفت» در جریان مذاکرات
اشاره کرد ،تکرار شد( .بی بی سی)

دو دوومیدانی کار کنیایی به دلیل
دوپینگ محروم شدند

دانی کنیا ،دو و
جوزفین جپکویچ و آگاتا جروتو توســط فدراسیون د وومی 
چهار سال محروم شدند.
دانی
به نقل از  ،Inside the gamesتست دوپینگ این دو ورزشکار د وومی 
مثبت اعالم شده است.
این دو ورزشــکار از  6هفت ه بعد از محروم شــدن جویس زاکاری و کوکی
مانونگا ،دو دوومیدانی کار دیگر کنیا محروم شدند .جپکوریر ،دونده جاده
کنیا نیز در  31دسمبر  2014به دلیل دوپینگ محروم شد.
دانی کنیا در بیانیهای اعالم کرد ورزشکارانی که از 15
فدراســیون دوومی 
مارچ  2015برای دو ســال محروم شدهاند ،تا  14مارچ  2017محروم خواهند
بود و ورزشکارانی که از بیستم می  2015به مدت چهار سال محروم شدهاند،
تا  19می  2019نمیتوانند در مسابقات شرکت کنند.
محرومیــت دو دوومیدانی کار دیگر از کنیا نشــان میدهد توجه الزم به
فعالیتهای ضد دوپینگ در کنیا نشده است.

انریکه :نمیدانم اخراج میشوم یا نه

ســرمربی آبی اناریها اطمینان دارد توپ طال به لیونل مســی میرسد .او
همچنین تاکید کرد بارســلونا در هر حالتی شانس قهرمانی را در سه گانه
فوتبال اروپا و اسپانیا دارد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی  ،EFEبارسلونا روزهای بسیار سختی را پشت
سرمیگذارد .به نظر میرسد فصل بدی برای لوئیس انریکه خواهد بود چراکه
این مربی جوان از یک طرف به خاطر محرومیت از ســوی فیفا نمیتواند از
بازیکنان جدیدی که خریده اســتفاده کند و از طرف دیگر هم با آســیب
دیدگی چند ستاره سرشناس تیمش بدون آنکه جانشینان شایستهای برای
آنها داشته باشد ،روبهرو شده است.
لوئیس انریکه در این مورد گفت :کامال روشــن اســت که بعضیها دوست
دارند بارســلونا نابود شود .آنها طرفدار ما نیستند و طبیعی است که چنین
آرزویی در دل داشته باشند ولی ما اجازه نمیدهیم آنها به این آروزی خود
برسند .به هواداران بارسلونا قول میدهم تیم محبوب آنها برای قهرمانی در
هر رقابتی خواهد جنگید .تیمی یکپارچه هستیم و نهایت تالشمان را برای
قهرمانی در سه گانه فصل جدید به کار میگیریم.
انریکه ادامه داد :در این فصل با شــرایط سختی مواجه شدیم .چند ستاره
تیممان را به خاطر آســیب دیدگی از دســت دادیم .این درحالی است که
نمیتوانیم از خریدهای جدیدمان هم استفاده کنیم .با این حال باید بگویم
ناامید نمیشویم و با بازیکنانی که در اختیار داریم ،نهایت تالشمان را به کار
میگیریم.
انریکه درباره آینده خود با بارســلونا گفت :هیچ مربی نمیداند در آینده
چگونــه خواهد بود .اجازه بدهید که درباره زمــان حال صحبت کنیم زیرا
نمیدانم آینده هم برای من چگونه خواهند بود و در بارســلونا میمانم یا از
این تیم اخراج میشوم.

ردنپ :مارتیال بااستعدادترین بازیکن
بعد از مسی است

ستاره پیشین لیورپول به ستایش از مهاجم جوان منچستریونایتد پرداخت
و او را بااستعدادترین بازیکن بعد از لیونل مسی دانست.

شرکت میکنند.
پارک گون هی ،رییس جمهور کوریای جنوبی
در افتتاحیه این مسابقات سخنرانی کرد .این
بازیها از روز شــنبه تا یازدهم اکتبر ادامه

خواهد داشت .اولین دوره از این مسابقات
ل  1995در رم برگزار شد و دوره
در ســا 
پیش نیز در ســال  2011در ریودو ژانیرو
برازیل برگزار شده بود.

به نقل از اسکای اسپورتس ،آنتونی مارتیال در فصل جابهجایی تابستانی با
رقم بسیار باالیی به جمع شــیاطین سرخ اضافه شد .بسیاری از رسانهها و
کارشناسان پس از این انتقال به انتقاد از سران منچتسریونایتد دست زدند
و پرداخت هزینه سنگین برای بازیکنی که تنها  19سال دارد را به باد انتقاد
گرفتند.
این بازیکن فرانســوی اما خیلی سریع در ترکیب شیاطین سرخ جا افتاد و
بازیهای درخشــانی را برای این تیم به نمایش گذاشت تا ثابت کند خرید
خوبی بوده است.
جیمی ردنپ در اظهار نظری جالب گفت :مارتیال استعداد شگرفی دارد .از
نظر من ،او بعد از لیونل مســی بااستعدادترین بازیکنی است که دیدهام .به
خاطر میآورم روزی را که رونی تنها  16ســال داشت .همه میگفتند او در
آینده به بازیکنی بزرگ تبدیل خواهد شد اما مارتیال با رونی هم فرق دارد.
او هوش بسیار باالیی دارد.
ردنپ ادامه داد :مارتیال به خوبــی میداند چه وقت پاس بدهد ،چه وقت
شوتزنی کند و چه وقت هم گل بزند .عاشق دیدن بازی این بازیکن هستم.
او به ستارهای بزرگ تبدیل خواهد شد.

