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بشار اسد :اگر ائتالف ما با ایران ،عراق و روسیه
شکست بخورد ،منطقه ویران خواهد شد

کشته و زخمی شدن دهها تن
در دو انفجار در کاظمین عراق

وزارت کشور عراق از کشته شدن  24تن و زخمی شدن 62
تن دیگر در دو حمله انتحاری در شهر کاظمین خبر داد.
به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی ،در این خشونتها
ابتدا یک عامل انتحاری خود را در یک ایســت بازرســی
امنیتی شهر کاظمین منفجر کرد.
انفجــار دوم نیز در خیابان شــلوغی در محله الحریه رخ
داد که به کشــته و زخمی شدن دهها تن انجامید .به گفته
مسئوالن وزارت کشور عراق آمار کشته شدگان تاکنون به
 24تن و آمار زخمی شدگان حمالت به  62تن رسیده است
و بیشتر قربانیان غیر نظامی هستند.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را برعهده نگرفته
است اما با توجه به ماهیت حمالت احتماال به دست داعش
انجام شده است.

مقامات بنگالدش ادعای
داعش در قتل دو تبعه خارجی
را رد کردهاند

مقامات در بنگالدش ادعای گروه موسوم به دولت اسالمی
(داعش) مبنی بر دســت داشتن این گروه در قتل دو تبعه
خارجی در این کشور را رد کردهاند.
روز شنبه  ۳اکتوبر کونیو هوشی ،یک تبعه ژاپنی در شمال
بنگالدش به ضرب مرمی کشــته شــد .او در یک پروژه
مزرعهداری در بنگالدش فعال بود.
چند روز پیش از این حمله نیــز یک امدادگر ایتالیایی در
داکا ،پایتخت ،کشته شد( .بی بی سی)

بشار اسد ،رئیس جمهور ســوریه میگوید که ائتالف این
کشور با ایران ،عراق و روسیه باید موفق شود ،وگرنه کل
منطقه با خطر ویرانی روبرو خواهد بود.
آقای اســد در گفت و گو با شبکه خبر تلویزیون ایران از
حمالت هوایی آمریکا و متحدانش در عراق و سوریه انتقاد
کــرد و گفت که این حمالت غیر ســازنده بوده و تنها به
گسترش تروریسم منجر شده است.
او گفت که مقامات غربی در موضوع ســوریه ســردرگم
هســتند و چون به هدفشان که ســاقط کردن حکومت
سوریه است نرسیده اند ،سرخورده شده اند.
آقای اســد دولت های غربی را به حمایت از تروریســم
متهم کرد و گفت که آنها حاال در حال پرداختن تاوان این
حمایت هستند« :تروریسم اکنون به کشورهای خودشان

منتقل شــده و مهاجرت مردم از سوریه و سایر کشورهای
منطقه به کشــورهای غربی از مصادیق انتقال تروریسم به
آن کشورهاست».
رئیس جمهور سوریه با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات
ریاســت جمهوری ســال  ۱۳۸۸در ایران گفت که ایران
نخســتین کشور منطقه بود که «اغشاشــات» در آن آغاز
شد« :شماری از مقامات اروپایی در آن زمان در دیدار با من
گفتند که نظام حکومتی ایران به زودی فرو خواهد پاشید».
آقای اسد همچنین گفت که زمانی دولت جورج بوش ،رئیس
جمهور پیشین آمریکا به واســطه نیکال سارکوزی ،رئیس
جمهور وقت فرانسه از او خواسته بود که ایران را به مبادله
مواد هسته ای با اورانیوم غنی شده راضی کند ،اما ایران این
پیشنهاد را نپذیرفت( .بی بی سی)

انتقاد شدید نخست وزیربریتانیا
از اقدامات روسیه در سوریه

«واحه دموکراسی» انتخابات
پارلمانی در قرغزستان

به امید اصالحات بیشــتر ،شــهروندان قرغزستان روز
یکشنبه پارلمان جدید کشورشان را انتخاب می کنند .در
این کشــور جنبش های در راه است  -اما راه به سوی یک
دموکراسی به سبک غربی طوالنی است.
انتخابات پارلمانی در کشور قرغزستان در حالی برگزار می
شود که در کشــورهای دیگر آسیای مرکزی دیکتاتورها و
نیمه دیکتاتورها رهبری را به عهده دارند .در این انتخابات
در قرغزستان که یکی از جمهوری های شوروی سابق بود،
اعتبار این کشــور به حیث یگانه دموکراسی پارلمانی در
منطقه نیز مطرح است.
دو و نیم میلیون واجد شــرایط رای دهی در این کشــور
کوهستانی که در مرز با چین قرار دارد ،فراخوانده شده اند
تا نمایندگان شــانرا برای  120کرسی پارلمان در بیشکیک
پایتخت کشــور انتخاب کنند .ائتالفی بــه رهبری حزب
سوسیال دموکرات که به رییس جمهور این کشور آلمازبک
آتامبایف ،نزدیک اســت ،امید دارد پنج سال دیگر بر سر
قدرت باقی بماند .در مجمــوع از  14حزب نامزدانی برای
کرســی های پارلمان معرفی گردیده اند .برای کشورهای
همسایه قرغزستان از جمله ازبکستان و یا قزاقستان چنین
کثرت گرایی تا امروز بیگانه است.
سازمان امنیت و همکاری های اروپا برجسته ساخته است
که برای اولین بار در قرغزستان لیست های انتخاباتی بسیار
دقیق و حتی اســکنرهای ورقه های رای دهی وجود دارد.
گفته شده است که کسانیکه برای رای دادن در حوزه های
انتخاباتی میآیند ،باید با دادن نشان انگشت شان تشخیص
هویت کنند .این روش جدیــد برای جلوگیری از رای های
متعدد در نظر گرفته شده است( .دویچه وله)

دیوید کامرون ،نخستوزیر بریتانیا ،گفته
است که عملیات نظامی روسیه در سوریه
«اشتباهی فاحش» است.
او تاکید کرده اســت که حمایت از بشار
اسد ،رئیس جمهور سوریه ،هم برای روسیه
و هم برای جهان اشــتباه است .به گفته
نخســتوزیر بریتانیا این اقدام منطقه را
بیش از پیش بیثبات میکند .روســیه در
چند روز گذشته دهها حمله هوایی به آنچه
که مواضع و اهداف «تروریستها» در سوریه
خوانده ،انجام داده است.
باراک اوباما ،رئیس جمهــور آمریکا ،نیز
پیشتر نســبت به عواقب حمالت روسیه
در سوریه هشــدار داد و گفت روسیه در
«باتالق» گرفتار خواهد شد.
نخست وزیر بریتانیا همچنین در اظهاراتی
دیگر گفته است که تالشهای کشورش را
برای مقابله با نیروهای گروه موســوم به
دولت اسالمی (داعش) در عراق و سوریه،

مسابقات انتخابی ووشو آغاز شد

مسابقات انتخابی ووشوی ورزشــکاران زیرهجده سال روز شنبه درکابل
آغاز شد  .خوانی امیری رئیس فدراســیون ووشو دیروز به آژانس باختر
گفت که این مســابقات درچهار گروه راه اندازی شده ودر آن حدود چهار
صد ورزشکار کلپ های شهر کابل از وزن چهل وهشت تا هشتاد کیلوگرام
شرکت کرده اند و هفته سه روز باهم به رقابت می پردازند .
وی گفت درپایان سی ودو چهره برتر عضویت تیم منتخب جوانان ووشو
را حاصل خواهند کرد ( .باختر)

افزایش خواهد داد.
به گفته آقای کامرون ،افزایش عملیات
هواپیماهای بدون سرنشین از جمله این
تالشها خواهد بود.
نخستوزیر بریتانیا به هفته نامه «ساندی
تلگراف» گفته اســت که بریتانیا صدها
میلیون دالر بــا هدف ارتقــا منابع و
تجهیزات نیروهای ویژه بریتانیا ،هزینه
خواهد کرد.
وی بر ضــرورت مقابله بــا تهدیدهای
تروریستی که بریتانیا با آن مواجه است،
تاکید کرده است.
آقای کامرون این ســخنان را در آستانه
نشست ساالنه اعضای حزب محافظه کار
در منچستر عنوان کرده است.
ماه گذشته نخســت وزیر بریتانیا اعالم
کرد کــه در حمله پهپادهــا به مواضع
داعش در سوریه دو بریتانیایی عضو این
گروه کشته شدهاند( .بی بی سی)

رانش زمین در گواتماال
جان دهها نفر را گرفت

مقامهای گواتمــاال میگویند  ۵۶نفر در حادثه رانش
زمین در روســتای کمبری در  ۱۵کیلومتری پایتخت
این کشور که روز پنجشنبه رخ داد کشته شدهاند.
گمان میرود دســت کم  ۳۵۰نفر هم زیر آوار سنگ
و خاکی که بر روی خانههایشــان ریخته شده ،مانده
و ناپدید شد ه باشند.گروههای نجات از سگها برای
یافتن مردمی که زیر آوار ماندهاند کمک میگیرند.
جولیا باریرا ســخنگوی دولت گواتماال گفته است که
این گروهها تاکنون موفق شدهاند جان  ۲۶نفر را نجات
دهند.
بیش از هزار امدادگر در محل این حادثه با اســتفاده
از سگهای زندهیاب و دستگاههای خاکبرداری برای
نجات زندهماندگان تالش میکنند.
خولیو ســانچز ســخنگوی بخش خدمات اورژانس

تساوی لیورپول و اورتون در داربی
مرسی ساید

دیدار دو تیم اورتون و لیورپول در داربی مرسی ساید برندهای نداشت و با
تساوی یک بر یک به پایان رسید .در ادامه هفته هشتم لیگ برتر انگلیس
عصر دیروز یک دیدار برگزار شد که در آن اورتون در خانه و در ورزشگاه
گودیسون پارک به مصاف لیورپول رفت تا یکی از حساسترین دیدارهای
هفته را برگزار کنند .لیورپولیها در حالی پا به این مســابقه گذاشتند که
در شرایط بحرانی قرار داشتند و هر نتیجهای غیر از برد احتمال برکناری
راجرز را از ســمت خود افزایش میداد .در نهایت ایــن دیدار جذاب با
تساوی یک بر یک به پایان رسید .ابتدا دنی اینگز در دقیقه  41موفق شد
لیورپول مهمان را پیش بیندازد .نمایش خوب کوتینیو در این نیمه در کنار
استوریج باعث شــده بود تا لیورپول سوار بازی شود اما در دقایق پایانی
نیمه نخســت لوکاکو گل تساوی را به ثمر رساند تا نیمه نخست با تساوی
یک بر یک به پایان برســد .در نیمه دوم تالش دو تیم به گلی ختم نشد تا
این دیدار با همان نتیجه نیمه نخســت یعنی یک بر یک به پایان برسد تا
رقیبان از این نتیجه بیشتر سود کنند .البته در اواخر این نیمه درخشش
مینیوله دروازهبان لیورپول باعث شــد تا بازی گلی در بر نداشته باشد تا
برای سومین بار پیاپی این داربی با تساوی به پایان برسد.

رکابزن ایتالیایی تنها دوپینگی تور
بایسکل سواری فرانسه

از  656تســت دوپینگی که در جریان تور دو فرانس گرفته شــد ،فقط
نمونه آزمایش یک رکابزن ایتالیایی مثبت اعالم شد .در جریان مسابقات
بایسکل ســواری تور دو فرانس که در سه هفت ه برگزار شد 656 ،تست از
رکابزنان گرفته شــد که  482تست خونی و  174تست ادرار بود و از میان
تستهای گرفته شده ،تنها یک نمونه آن مثبت اعالم شد .برایان کوکسن،
رییس اتحادیه جهانی بایسکل سواری در اینباره گفت :باید به فدراسیون
ضد دوپینگ بایسکل ســواری ( )CADFو آژانس ضد دوپینگ فرانسه
( )AFLDبرای همکاری که در تور دو فرانس  2015داشتند تبریک بگویم.
قبال کشمکشی بین اتحادیه جهانی بایســکل سواری ( )UCIو AFLD
وجود داشت اما از بهار  2013این دو سازمان با یکدیگر همکاری کردند.
لوکا پائولینی از تیم کاتوشــا روسیه ،تنها رکابزنی است در تور دو فرانس
تست دوپینگش مثبت شده است.

صدراعظــم آلمان درخواســت برخی
سیاستمداران اتحادیه سوسیال مسیحیان
بایرن دال بر محدودیت حق پناهندگی را
رد کرد .نخست وزیر بایرن از او خواست
که به صراحت اذعان کند که آلمان از این
بیش نمی تواند پناهجو بپذیرد .صدراعظم
آلمان فدرال در مصاحبه با رادیوی آلمانی
«دویچلند فونک» درخواست محدودیت
حق پناهندگی را که در قانون اساســی
درج شده است ،رد کرد و گفت که در این
قانون هیچ تغییری ایجاد نمی شود .مرکل
گفت که در هر حال حقوق پناهجویان در
کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان
تنظیم شده است و به این دلیل در قانون
اساسی آلمان تغییری ایجاد نخواهد شد.
مرکل در این مصاحبــه گفت که باید به
مشکالت ناشی از سرازیری پناهجویان به
کشور رسیدگی شود .او خواهان تسریع
روند پناهندگی ،حراســت بهتر از مرزها
و توزیع عادالنه آواره ها در اروپا شــد.
صدراعظم آلمــان اذعان کرد که غلبه بر
این تکالیف صبر و حوصله می طلبد.

استقبال گرم مردم ننگرهار از تیم
فوتبال دسپین غربازان و جام قهرمانی

جام قهرمانی چهارمین دور رقابتهای فوتبال
لیگ برتر افغانستان -روشن دیروز به والیت
ننگرهار رسید.
شــمار زیادی از دلبستگان به ورزش فوتبال
برای ستایش و پذیرایی از تیم محبوبشان د
سپین غربازان به منطقه «درونته» شهر جالل
آباد آمدهاند و با دادن گل به بازیکنان این تیم
و ستایش از آنان قهرمانی حوزه شرق کشور
را در لیگ برتر جشن گرفتند.
تیم فوتبال د سپین غربازان روز جمعه هفته
پیش در دیدار پایانی لیگ برتر افغانستان-
روشن شاهین آسمایی قهرمان دو دوره قبل
این لیگ را شکســت داد و فاتح این بازیها
شد.
دیروز یک روز تاریخی برای باشندهگان حوزه
شــرق کشــور بود؛ روزی که برای نخستین
بار در تاریخ لیگ برتر فوتبال افغانســتان-

روشــن ،جام قهرمانــی چهارمین دور این
بازیها به والیت ننگرهار انتقال یافت.
با رســیدن جــام قهرمانی لیــگ برتر
افغانستان -روشن به والیت ننگرهار اعضای
تیم دسپین غربازان با استقبال بی پیشینه
و گرم باشندهگان این والیت روبرو شدند.
د ســپین غربازان تیمی اســت که در آن
بازیکنان برتــر والیتهای کنــر ،لغمان،
ننگرهار و نورستان توپ می زنند.
عبدالمنان فراهی عضو تیم د ســپین غر
بازان میگوید این برای مــن باورنکردنی
بود که این گونه ستایش شدیم راستی هم
قهرمانی کار مشکل بود اما ما قهرمان شدیم
و زیاد زحمت کشیدیم.
وحيــداهلل واحدی مربی دســپین غربازان
اظهارداشت« :آینده د سپین غربازان روشن
شد که یک تیم قهرمان است ،اما حفظ لقب

قهرمانی نیاز به تالش دارد ،شاید سال بعد
من نباشم به حیث مربی اما جوانان مشرق
تالش کنند تا بازهم قهرمان شوند».
درهمیــن حال والی ننگرهــار قهرمانی
دسپین غربازان را نمایانگر رشد فوتبال
در حوزه شــرق کشــور میداند و وعده
میســپارد که در فراهم ساختن زمینه
های بهتر ورزش در این حوزه توجه جدی
خواهد کرد.
ســلیم کندوزی والی ننگرهار میگوید:
«این یک افتخار بزرگ اســت که حوزه
شرق قهرمان شد و من با بازرگانان و موی
سفیدان گپ زدیم تا این جوانان تشویق
شــوند و من در حد توان سعی میکنم
زمینههای خوبی را بــرای ورزش اینها
فراهم سازند».
د سپین غربازان تیمی است که در سال
نخســت لیگ برتر افغانســتان -روشن
در دیدار رده بنــدی برابر دمیوند اتالن
شکست خورد و چهارم شد.
این تیم در ســال دوم حضورش در لیگ
برتر افغانستان -روشن در مرحله گروهی
حذف شــد ،اما در سال ســوم بازهم در
دیدار رده بندی برای بدست آوردن مقام
سوم در برابر د میوند اتالن قرار گرفت و
این بار اتالن را شکســت داد و برسکوی
سوم ایستاد.
اما سال چهارم شــگفتی افرین شد و
شاهین اسمایی را که دوبار پی درپی
عنــوان قهرمانی را در کارنامه دارد ،
شکست داد و برای نخستین باربربام
بلند لیگ برتر افغانستان روشن قرار
گرفت ( .طلوع)

ناامیدی ووشو در پی حذف از المپیک 2020

آنتونــی گو ،نایــب رییس کمیتــ ه اجرایی
فدراسیون جهانی ووشو ( )IWUSاعالم کرد
این فدراســیون از انتخاب نشدن ووشو برای
حضور در المپیک  2020ناامید است اما زیاد از
این خبر شگفت زده نشد.
به نقل از  ،Inside the gamesووشو جزو سه
ورزشی بود که در برنامه المپیک  2020حذف
شد .دو ورزش دیگر بولینگ و اسکواش بودند.
ورزشهای بیســبال و ســافت بال ،کاراته،
اســکیت بورد ،ورزشهای صعــودی و موج
سواری ،پنج رشتهای بودند که از سوی جاپانی
ها به  IOCپیشنهاد شدند.
تابستان آینده در جلسه  IOCدر ریودوژانیرو
تصمیم نهایی درباره رشتههای ورزشی که به
المپیک  2020اضافه میشوند ،گرفته خواهد
شد .گو درباره حذف ووشــو به Inside the
 gamesگفت :وقتی نتیج ه تصمیم گیریهای
کمیت ه توکیو  2020را شــنیدیم ،بسیار ناامید
شدیم اما خیلی هم شگفت زده نشدیم .هفت
رشته ورزشی که با آنها رقابت داشتیم ،بسیار

صدراعظم آلمان :حق پناهندگی
در آلمان محدود نمی شود

پیش از این هُرســت زیهوفر ،نخســت
وزیر بایرن از انگال مرکل خواسته بود به
صراحت اذعان کند که آلمان بیشــتر از
این نمی تواند پناهجو بپذیرد .اما زیهوفر
درخواســت های وزیرش مارکوس زودَر
دال بر محدودیت حق پناهندگی در آلمان
را رد کرد.هُرست زیهوفِر ،رئیس اتحادیه
سوسیال مسیحی بایرن در تلویزیون این
ایالت گفت« :من به صراحت می گویم که
ما به هیــچ صورت خواهان تغییر در حق
اولیه پناهندگی ،یعنــی تغییر در قانون
اساســی نیســتیم» و برای محدودیت
مهاجرت نیاز به چنین تغییری نیســت.
به این ترتیب زیهوفــر موقف اش را در
قبال ســخنان مارکوس زودَر ،وزیر مالیه
بایرن و هم حزبی اش مشخص کرد .زودَر
در مصاحبه با یــک روزنامه گفته بود که
باید در مورد محدودیت حق پناهندگی
در آلمان فکر شــود .سیاســتمداران از
احزاب سوسیال دموکرات و سبزها چنین
درخواستی را غیرقابل قبول خوانده و رد
کردند( .دویچه وله)

گواتماال گفته اســت ایاالت متحده و مکزیک به این
کشــور پیشــنهاد کمک دادهاند اما آنها هنوز این
پیشــنهادها را نپذیرفتهاند.به گفته او دولت تا ۷۲
ساعت به عملیات نجات خود در منطقه ادامه میدهد.
یکی از امدادگــران به رویترز گفته که احتمال یافتن
افراد زنده پس از  ۷۲ساعت چندان زیاد نیست.
مقامهای شــهری منطقه پیش از این درباره ساخت
و ســاز در منطقه کمبری و خطر بارندگی و ناپایداری
زمین در کوهپایهها هشدار داده بودند(.بی بی سی)

درآمدزایی  252میلیون دالری
برازیلیها از محصوالت المپیک ریو

روز یکشــنبه برازیلیها از محصوالتی که بــرای فروش در بازیهای ریو
تولید کردهاند ،رونمایی کردند .قرار اســت از فروش این محصوالت یک
میلیارد رئال برازیل ( 252میلیون دالر) درآمدزایی شود.
به نقل از سایت بازیهای ریو  ،2016لگو ،تمبر ،سکه ،حولههای مخصوص
بازیهای ریو  2016و محصوالت دیگری طراحی شــدهاند که قرار است در
بازیهای المپیک به فروش برسند .مسئوالن برگزاری ریو  2016پیشبینی
میکنند  70درصد این محصوالت توســط خــود برازیلیها و  30درصد
توسط توریســتها خریداری شوند .عروسکهای ریو نیز جزو محصوالت
فروشی در بازیهای المپیک هستند .پیشبینی میشود  25درصد فروش
محصوالت ،مربوط به این عروسکها خواهد بود .این محصوالت به صورت
رسمی اجازه فروش گرفتهاند .مدیر صدور مجوز برای محصوالت ریو 2016
در اینباره گفت :در  17روز مسابقات ،میزان فروش محصوالت در برازیل
افزایش فاحشــی پیدا میکند .باید بازار را برای این مساله آماده کنیم.
هیچوقت پیش از ،این بازار برازیل چنین فروشــی نداشته است و پس از
مسابقات هم نخواهد داشت .کمیته برگزاری بازیها ریو در نظر دارد فروش
انترنتی محصوالت را به خارج از کشور نیز گسترش دهد.
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قوی بودند .با این حال ما فکر میکنیم ووشو
به سطح و کالس جهانی رسیده است.
آنتونی گو در ادامه گفت :دوباره برای حضور
در المپیک تالش خواهیم کرد و به شرکت در
بازیهای المپیک  2024خوشبین هستیم.

ووشو در سراسر جهان به سرعت در حال
رشد اســت .کمپینی که برای حمایت از
ووشو در رسانههای اجتماعی به راه افتاده
این امکان را به ووشو میدهد که وارد دوره
جدیدی شود.

تیم فوتبال پشکسوتان به روسیه می روند

تیم فوتبال پیشکسوتان قرار است امروز به روسیه برود.
هدف از سفر این تیم انجام مسابقات دوستانه با حریفان روسی اش گفته
شده است .
به گفته علی کاظمی مسوول نشرات فدراسیون فوتبال ،بسیت دوعضو تیم
فوتبال پیشکسوتان در مدت یک هفته رقابت درروسیه با تیم پیشکسوتان
آن کشور مسابقات دوستانه را انجام خواهند داد( .باختر)

لغو مسابقات روز نخست جام جهانی
شنا به دلیل آلودگی

فدراسیون جهانی شنا ( )FINAاعالم کرد که مسابقات روز اول جام جهانی
شنا در سنگاپور به دلیل آلودگی آب و هوا لغو شده است.
به نقل از  ،Inside the gamesروز شــنبه شک و تردید درباره شروع جام
جهانی شنا در ســنگاپور به وجود آمد ،زیرا مه و دود شدیدی اطراف مرکز
آبی  OCBCرا گرفته بود.
با توجه به این که به احتمال زیاد شــاخص آلودگی هوا در این منطقه باالی
 200بود ،مسابقات روز نخست برگزار نشد.
متخصص ســامت آژانس محیط زیست سنگاپور اعالم کرد :در صورتی که
شــاخص آلودگی باالی  200باشــد انجام ورزشهای طوالنی مدت و شدید
بسیار خطرناک خواهد بود.
فینا همچنین مســابقات طوالنی مانند شنای  800متر زنان و  1500متر آزاد
را لغو کرد.
گفته میشود که میزان آلودگی هوا در سنگاپور بیشتر میشود .فیفا با لغو
کردن مســابقه روز افتتاحیه اعالم کرد که سالمت ورزشکاران ،مسئوالن و
تماشاگران این مسابقات در اولویت فدراسیون قرار دارد.
برنامه روز دوم مســابقات هنوز سر جای خود اســت .با این حال همه چیز
بستگی به آب و هوا دارد.
لغو مسابقات روز نخست جام جهانی سنگاپور ممکن است برنامه جام جهانی
بعدی که قرار است در توکیو برگزار شود را هم برهم بریزد.
این مســابقات قرار بــود در روزهای  28و  29اکتوبــر در جاپان برگزار
شــود .دور بعدی نیز قرار بود در تاریخ دوم و ســوم نوامبر در دوحه قطر
برگزار شــود و بعد از آن مسابقات در دوبی در تاریخ ششم و هفتم نوامبر
برنامهریزی شدهاند.

راکیتیچ :باخت به سویا دردناک بود

ستاره کروات بارسلونا از شکســت برابر سویا بسیار ناراحت است و تاکید
کرد آبی اناریها مستحق باخت در این دیدار نبودند.
به نقل از سایت گل ،بارسلونا در هفته هفتم رقابتهای لیگا در خانه سویا به
میدان رفت و در حالی که بازیکنان غایب زیادی داشــت با نتیجه دو بر یک
بازی را واگذار کرد تا دومین شکســت این تیم در فصل جاری رقم بخورد و
نتواند به صدر جدول رده بندی صعود کند.
ایوان راکتیچ بعد از بازی گفت :شکســت در چنین شرایطی بسیار دردناک
اســت .فرصتهای زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کردیم اما نتوانستیم
به خوبی از آنها اســتفاده کنیم این در حالی اســت که تیم میزبان از تک
موقعیتهایش به خوبی استفاده کرد و دروازه ما را دو بار باز کرد.
راکتیچ ادامه داد :نباید این شکســت باعث شود احساس ناامیدی کنیم .به
هر حال تا پایان لیگ ،بازیهای زیادی باقی مانده است و میتوانیم جبران
کنیم .باید نهایت تالش خود را به کار بگیریم تا به پیروزی برسیم و امتیازات
الزم را جمع آوری کنیم.
بارسلونا در حالی برابر سویا با نتیجه دو بر یک تن به شکست داد که چند
بازیکن اصلی خود را به خاطر آســیب دیدگی در اختیار نداشت .راکتیچ در
اینباره گفت :نباید به دنبال عذر و بهانه بود .بازی را واگذار کردهایم و باید
این را قبول کرد .آسیب دیدگی جزئی از فوتبال است .درست است که چند
بازیکن بزرگ تیم را در اختیار نداشــتیم اما باید به این شرایط عادت کرد.
امیدوارم که هرچه زوتر بازیکنان آســیب دیده به ترکیب اصلی برگردند.
آسیب دیدگی بازیکنان را نباید بهانه کرد چرا که هر تیمی چنین مشکلی را
دارد .ستاره کروات بارسلونا در پایان سخنان خود درباره دشمنی هواداران
دیگر تیمها با بارســلونا گفت :همه تیمهایی که برابــر ما بازی کردهاند را
شکســت دادهایم و طبیعی است که هواداران آنها رابطه خوبی با ما نداشته
باشند .چنین دشمنی باعث میشود انگیزه ما برای پیروز شدن بیشتر شود.
شرایط برای بارسلونا با از دست دادن سه امتیاز این بازی سخت شد و االن
اگر ویارئال در دیدار برابر والنســیا به پیروزی برســد اختالف آنها با صدر
جدول رده بندی به چهار امتیاز افزایش خواهد یافت.

