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رئیس جمهور فرانسه حمالت پاریس را ‹اعالن جنگ› داعش خواند
یک روز بعد از حمالت مرگبار پاریس که دست کم ۱۲۷
کشته به جا گذاشت ،گروه موســوم به دولت اسالمی
(داعش) در بیانیهای مسئولیت این حمالت را بر عهده
گرفت.
این گــروه در بیانیهاش گفته تا زمانی که فرانســه به
سیاستهایش ادامه دهد ،همچنان یکی از اهداف اصلی
داعش خواهد بود.
هواداران گروه موســوم به ‹دولت اسالمی› (داعش) در
شبکههای اجتماعی بیانیهای منتشر کردهاند که در آن
این گروه مســئولیت حمالت پاریس را به عهده گرفته
است.
در این بیانیه ،که به زبان فرانســه و عربی نوشته شده،
آمده اســت که «هشــت نفر از برادران» با استفاده از
کمربندهای انفجاری و تفنگ مناطقی در پاریس را که از
پیش در نظر گرفته شده بودند هدف گرفتند.
داعش برای حمله به استادیومی که بازی فوتبال فرانسه
و آلمان در آن در جریان بوده به حضور فرانسوا اوالند،
رئیس جمهور فرانســه در ورزشگاه اشاره کرده و آقای
اوالند را «نــادان» خوانده اســت .در بیانیه همچنین

آوردن دو باره مقررات دوبلین توســط
حکومت می باشد.
مقــررات دوبلین ایجاب مــی نماید که
پناهجویان درخواست پناهندگی شان را
به همان کشــور عضو اتحادیه اروپا ارائه
کنند که اول به آنجا می رسند .مرکل این
قواعد را در ماه آگســت برای پناهجویان
سوریایی فراری خشونت از کشورشان به
تعلیق در آورد.
با اینهم سه هفته پیش ،توماس دیمیزیر
وزیر داخله آلمان فدرال امنیت مرزی را
تحکیم بخشــیده و بدون آنکه به مرکل
بگوید ،مقــررات دوبلیــن را دوباره به
منصه اجرا قرار داد .این امر منجر به بروز
سروصدایی شــد ،اما روز جمعه هنگامی
حل و فصل شد که مرکل تصمیم گرفت در
کنار دیمزیر بیاستد( .دویچه وله)

دوومیدانی روسیه تعلیق شد

فدراسیون دوومیدانی روســیه با تعلیق شدن از سوی فدراسیون جهانی
دوومیدانی ( )IAAFاحتمال دارد نتواند در المپیک ریو شرکت کند.
به نقل از  ،Inside the gamesانجمن قانونگذاری  IAAFتصمیم گرفت
فدراسیون د وومیدانی روســیه را تعلیق کند .روسیه از سوی دولت این
کشور متهم به دوپینگ سیستماتیک شده است.
سباستین کو ،رییس  IAAFدر اینباره گفت :پیامی محکمتر از این وجود
ندارد .این یک هشــدار برای بیدار شدن روسیه است .به روسیه بستگی
دارد که تغییر کند یا خیر.
تعلیق شــدن  ARASبر اســاس ماده  6.11و  14.7قانون  IAAFبه این
معنا اســت که روسیه نمیتواند در بازیهای بینالمللی از جمله بازیهای
المپیکی شــرکت کند .همچنین با این اوصاف روسیه نمیتواند میزبانی
بازیهای جام جهانی پیــادهروی و قهرمانی جهان جوانان در کازان 2016
را میزبانی کند IAAF .اعالم خواهد کرد سرنوشت این بازیها چه خواهد
شد .ویتالی موتکا ،وزیر ورزش روســیه اعالم کرد امیدوار است روسیه
بتواند در بازیهای ریو شــرکت کند .او در اینبــاره افزود :این تعلیقها
موقتی است .تیم بازرسی مخصوصی به این مساله رسیدگی خواهد کرد.
هنوز معتقدم میتوانیم شرایط را درست کنیم.
تیم بازرســی که از سوی متخصصان کمیت ه مستقل ضد دوپینگ تشکیل
شده است ،از چند روز دیگر شروع به کار میکند.
رییس کمیسیون ورزشــکاران  IAAFنیز در اینباره گفت :از خدشهدار
شــدن اعتبار ورزش د وومیدانی عصبانی هستیم و متحد خواهیم شد تا
با چالشهایی که برای این رشد ورزشــی ایجاد شده است ،مقابله کنیم.
ورزشــکاران با یکدیگر همــکاری میکنند تا د وومیدانی پاک باشــد و
پاک بودن این ورزش از ســوی تعداد اندکی لکهدار نشود 100 .درصد از
سباستین کو حمایت میکنیم .دوپینگ در هر سطحی قابل تحمل نیست.

ترکی فیصل :طرح صلح عربی
تنها راه خروج از بنبست در
روند صلح خاورمیانه است

رئیس سابق سازمان اطالعات عربستان با بیان اینکه
طرح صلح عربی «تنها راه خروج» از بن بست ایجاد
شده در روند صلح خاورمیانه است ،تاکید کرد که این
طرف اسرائیلی است که با عادی سازی روابط مخالفت
میکند نه کشــورهای عرب .ترکی فیصل ،شاهزاده
عربستانی و رئیس سابق سازمان اطالعات این کشور
در مصاحبه با روزنامه هاآرتص ،بار دیگر لزوم اجرای
طرح صلح عربی را مطرح کرد؛ طرحی که عربستان در
مقابل عادی ســازی کامل روابط به اسرائیل پیشنهاد
داده بود .ترکی فیصل سال گذشته نیز مقالهای برای
این روزنامه نوشــت و در آن خواهان برقراری صلح
میان کشورهای عربی و اســرائیل شد .ترکی فیصل
اعالم کرد کــه این مصاحبه تنها نظر شــخصی وی
اســت و بیانگر نظر دفتر پادشاهی یا دولت عربستان
نیست اما در عین حال هیچ اعتراضی از سوی دولت
درباره نظراتش دریافت نکرده است .وی گفت :باراک
اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا در دوره نخست ریاست
جمهوری خود دور اندیشانه برای پیشبرد صلح تالش
کرد اما خیلی ســریع عقب نشینی کرد و این مساله
موجب ناامیدی زیاد جهان عرب شد .هیچ کس گمان
نمیکند که آمریکا ،اسرائیل را به اجرایی کردن طرح
صلح عربی و رســیدن به راهکار تشکیل دو کشور
وادار خواهد کرد و تنها خود اسرائیل باید به این صلح
بپردازد .این شاهزاده عربستانی گفت :طرح عربستان
تنها راه خروج از بن بست به وجود آمده در روند صلح
میان اسرائیل و کشورهای عربی است و عقب نشینی
به مرزهای ســال 1967و تشــکیل کشور فلسطین،
ایجاد راهکاری توافقی درباره آوارگان فلســطینی و
عادی سازی روابط میان اسرائیل و تمامی کشورهای
عرب منطقه را در برمیگیرد.

دروازهبان ملیپوش اسپانیایی رکوردشکنی
کرد.
به نقل از آس ،ایکر کاسیاس اولین دروازهبانی
است که در  100تیم ملی ،دروازهاش را بسته
نگه داشته اســت .او در  165بازی که برای
تیمملی اســپانیا به میدان رفته است ،موفق
به ثبت این رکورد شد .کاسیاس همچنین با
رکورد «ویتالیش آســتافچو» لیتوانیایی که
بیشــترین بازی ملی را به عنوان یک بازیکن
اروپایی انجام داده است ،برابری کرد.
کاســیاس پس از بازی گفت :دو تیم بزرگ
به همراه بازیکنان خــوب برابر یکدگر قرار
گرفتند .اواخر نیمه دوم توانســتیم دروازه
حریف را باز کنیم و پیروز این دیدار شــویم
که برای ما قبل از مسابقات یورو  2016فرانسه
نکته مثبتی است.
دروازهبان پورتو پرتگال درباره بسته ماندن
درواز ه اســپانیا در این بــازی نیز گفت :این
موضوع همیشــه برای یک دروازهبان خوب
است.
کاســیاس که در مورد تشــویق هواداران
ورزشــگاه «ریو پرس» در «آلیکانته» قرار

دومین دور مذاکــرات بینالمللی برای
حل بحران ســوریه دیــروز در ویانا،
پایتخت اتریش برگزار شد.
اولین دور ایــن مذاکــرات با حضور
ایــران ،دو هفته پیش برگزار شــد و
شــرکتکنندگان از سازمان ملل متحد
خواستند تا روند صلح در سوریه را آغاز
کند.
کشــورهای شــرکتکننده خواهان
برقراری آتشبس در سوریه و برگزاری
انتخابات تازه شــدند اما بر سر آینده
بشار اســد ،رئیسجمهوری سوریه به
توافق نرسیدند.
ایران برای اولین بار به چنین نشســتی
دعوت شــده بود .این کشور میگوید
بدون حضور ایران امکان رســیدن به

دونگا :نتیج ه خوبی کسب کردیم

ســرمربی تیمملی برتزیل نتیجه مســاوی در زمین ارجنتین را مناسب
عنوان کرد.
به نقل از مارکا ،بامداد شنبه در بازیهای انتخابی جام جهانی  2018روسیه
در منطقه آمریــکای جنوبی ،ارجنتین و برازیل به تســاوی یک بر یک
رســیدند .کارلوس دونگا در مورد این دیدار گفت :در نیمه دوم از لحاظ
تکنیکی بازی درخشانی ارائه ندادیم ولی در سرعت و قدرت ،برتر بودیم و
توانستیم به تساوی برسیم .در زمین ارجنتین نتیج ه خوبی کسب کردیم.
حاال باید تالش کنیم در زمین خودمان بازی را ببریم.
ســرمربی برازیل درباره شــرایط و جو محل بازی نیز اظهار کرد :فضای
ورزشــگاه ،ارجنتینی به نظر نمیرســید .هواداران آرام بازی را دنبال
میکردند و ما از این موقعیت استفاده نکردیم .ارجنتین تحت فشار بود.
دونــگا از نیمار ،مهاجم برازیلیاش تمجید کرد و گفت :نیمار بازی گروهی
انجام داد .نتوانست بازی که در بارسلونا ارائه میدهد را به نمایش بگذارد
ولی حرکتهای انفجاری داشــت .او زمان کافی برای تمرین نداشت و در
دیدار بعدی بهتر عمل خواهد کرد.

یک راه حل معقول برای سوریه وجود
ندارد .جان کری ،وزیــر امور خارجه
آمریکا که برای شرکت در این نشست
وارد ویانا شــده بود ،گفته است دیوار
بیاعتمادی همچنان برقرار است.
محمدجواد ظریــف ،وزیر امور خارجه
ایران هم در این نشست شرکت کرد.
ایران و روســیه از حامیان بشار اسد،
رئیسجمهوری ســوریه هســتند اما
عربســتان ســعودی ،که از مخالفان
بشار اســد حمایت میکند ،خواهان
کنارهگیری بشار اسد از قدرت است.
جنگ سوریه که از مارچ  ۲۰۱۱شروع
شده تاکنون بیش از  ۲۵۰هزار کشته
و میلیونها آواره بر جای گذاشــته
است( .بی بی سی)

رکورد
جدید
کاسیاس
گرفت ،از آنــان قدردانی کرد و گفت :بارها
ل مادرید در این
بــه همراه تیمملی و رئــا 
ورزشــگاه بازی کردم و هــواداران در این

مبارزه بــا دوپینگ و عامالن آن به تصویب
رســاند که این قانون بــا موافقت کمیته
المپیک این کشور مواجه شد.
در این قانون آماده اســت برای ورزشکاران
سرشناسی که از حمایت مالی کشور آلمان
برخوردار هســتند ،مجازاتهای سنگینی
در صورت محرز شدن دوپینگ آنها در نظر

اسطوره فوتبال ارجنتین رسما از سرمربی ناپولی عذرخواهی کرد.
به نقل از ســایت گل ،ناپولی در فصل جاری رقابتهای سری  Aبا هدایت
مائوریسیو ساری شروع خوبی نداشت و از سه بازی نخست ،تنها دو امتیاز
به دست آورد.
بعد از این شــروع بد ،دیگو مارادونا ،اسطوره فوتبال ارجنتین که بهترین
بازیکن تاریخ باشــگاه ناپولی هم به شــمار میآید ،به انتقاد از ساری،
ســرمربی تیم محبوبش پرداخت و گفت باید سران ناپولی ،رافائل بنیتس
را حفظ میکردند و ســاری را به عنوان ســرمربی جدید این تیم انتخاب
نمیکردند .نتایج ناپولی بعد از پایان هفته سوم بهتر شد و این تیم موفق
شد در  9بازی اخیرش ،هفت پیروزی و دو تساوی به دست آورد .این تیم
اکنون با صدر جدول رده بندی تنها دو امتیاز اختالف دارد.
مارادونا که از عملکرد ناپولی خوشــحال است ،رسما از سرمربی این تیم
عذرخواهی کرد .او در این مورد گفت :درباره ســاری اشتباه کردم و از او
عذرخواهی میکنم .امیدوارم من را ببخشد.
ورزشگاه ،همیشه مرا خوشحال کردهاند.
شهر خوبی است ،هوای خوبی دارد و بازی
در این شهر مرا خوشحال میکند.

گرفته خواهد شد .در صورت مثبت شدن
آزمایش دوپینگ ،آنها به سه سال زندان
محکوم میشوند.
نکتــه جالبی که در ایــن قانون پارلمان
آلمان وجود دارد این اســت که چنانچه
مواد ممنوعی در خانه یا هر جای دیگری
که متعلق به ورزشــکار است ،پیدا شود
حتی در صورتی که از آن استفاده نکرده
باشد ،بازهم مشمول این مجازات سنگین
میشود و باید دوران حبس خود را که سه
سال است ،پشت سر بگذارد.
این قانون ســختگیرانه اما پیشگیرانه و
مفید ،تنها شــامل ورزشکاران نمیشود
بلکه دامــن آنهایی را کــه در این جرم
دست داشتهاند نیز خواهد گرفت تا جایی
که در بیانیه پارلمان آلمان آمده اســت
دالالن و پزشکانی که مواد ممنوعه را به
ورزشــکاران میدهند به  10سال زندان
محکــوم و جریمههای مالی ســنگینی
برایشان در نظر گرفته خواهد شد.

دیماریا :رئال مادرید بعد از من جام نگرفته است

ی ســن ژرمن معتقد است پس از
هافبک پار 
جداییاش از رئــال مادرید ،این تیم عنوانی
کسب نکرده است.
به نقل از آس ،آنخل دیماریا درباره جداییاش
از رئال مادرید گفــت :رئال پس از جداییام
جامی نبرده اســت و فکر میکنم در بهترین
زمان ممکن این باشگاه را ترک کردم .پس از
کسب دهمین جام قهرمانی در لیگ قهرمانان
اروپا ،تصمیم داشتم سالهای زیادی در رئال
ن بخشی از فوتبال است.
بمانم ولی خب ،ای 
هافبک ارجنتینی در حالی این سخنان را بر
زبان آورد که رئــال پس از جدایی او در جام
باشگاههای جهان قهرمان شد.

ماســن رییس دفتر امور حفاظت قانون اساسی هشدار داد
که اسالم گرایان ســعی می کنند مهاجرین را جذب کنند؛
او در این ارتباط بیش از  100مورد ســخن گفت .ماسن از
شهروندان خواست تا مراقب باشند.
هنس گئورگ ماســن ،رییس دفتر امــور حفاظت قانون
اساسی به روزنامه های «گروه رسانه های فونکه» گفت« :ما
مشخص کرده ایم که اسالم گرایان در مکان های رهایشی
مهاجرین هدفمندانه با مهاجرین در تماس می شوند».
ماسن به این پرسش که آیا تروریست ها نیز میان مهاجرین
داخل می شــوند ،جواب داد« :این امکان وجود دارد که با
مهاجرین ،تروریست ها نیز می آیند ،اما ما این راه را کمتر
محتمــل می دانیم» .ظاهرا ً ایــن مصاحبه پیش از حمالت
تروریستی در پاریس انجام شده اســت .ماسن افزود که
مساجد افراط گرایان ،به موج مهاجرت «به عنوان چانسی
برای جذب انسان ها می نگرند ».بعضی می خواهند کمک
کنند و لباس های سنتی یا قرآن را به مهاجرین می دهند:
«عده دیگر با مهاجرین داخل گفتگو می شوند تا آنها را در
شبکه های اسالم گرایی جذب کنند» .ماسن تاکید کرد که
آنهایی که از دست شبکه تروریستی القاعده فرار می کنند،
از محیط اسالمی می آیند« :آنها می خواهند نماز جمعه را
انجام دهند و آنها می خواهند باورهای شان را به زبان عربی
عملی کنند» .در مساجد عرب زبانان در آلمان ،انجمن های
اسالم گرا نیز وجود دارند .رییس دفتر امور حفاظت قانون
اساســی همزمان گزارش داد که ادارات امنیتی هفته وار
شــواهدی دال بر این امر می یابند که در میان مهاجرین
«ممکن است اشخاصی باشــند که با کاربرد سالح تجربه
دارند و یا با یک ماموریت جنگی به آلمان می آیند ».ماسن
گفت که راه های مهاجرت بسیار خطرناک است« :این بسیار
پرخطر و غیرمعمول خواهد بود که اشــخاصی با ماموریت
جنگی ،با یک کشتی نا مساعد از دریا از ترکیه به جزیره ای
یونانی بیاید( ».دویچه وله)

عذرخواهی مارادونا از
سرمربی ناپولی

 3تا  10سال زندان برای مبارزه با دوپینگ در آلمان

کشــور آلمان قوانینی بسیار سختگیرانه را
برای مبارزه با دوپینگ وضع کرد.
به نقل از یورو اسپورت ،رسوایی اخیر ورزش
روســیه در دوپینگ فراگیر ورزشکاران این
کشور باعث شده زنگ خطر برای کشورهای
اروپایی به صدا درآید.
پارلمان آلمان قانونی بسیار سختگیرانه برای

اسالم گرایان در آلمان
مهاجرین را جذب می کنند

دومین دور مذاکرات
بینالمللی برای حل بحران
سوریه برگزار شد

زیدان :هازارد سال آینده به
رئال میرود

ستاره ســابق تیم ملی فرانسه عنوان کرد :ادن هازارد سال آینده در تیم
رئال مادرید بازی خواهد کرد.
به نقل از دیلی میل ،زین الدین زیدان ستاره سابق فرانسه ،رئال مادرید
و یوونتوس که ســال گذشــته هدایت تیم دوم رئال را بر عهده داشت از
عالقه این باشــگاه به این بازیکن خبر داد و گفت :هازارد در کنار مسی
و رونالدو بازیکن مورد عالقه من اســت .من دیدن بازی او را دوست دارم
چرا که بازیکن خالقی است و همیشــه سعی میکند از خودش چیزهای
جدیدی نشان دهد .خیلی دوســت دارم که او را در رئال مادرید ببینیم.
البته من مسئول نقل و انتقاالت رئال نیســتم و باید از کس دیگری این
سوال را بپرسید ولی فکر میکنم او فصل آینده در رئال مادرید باشد چرا
که همیشه رئال به دنبال بهترین بازیکنان بوده و هازارد نیز جزو بهترین
بازیکنان است.
ادن هازارد سال گذشته قراردادش را به مدت  5سال با چلسی تمدید کرد
و اگر باشگاهی بخواهد او را به خدمت بگیرد باید  80میلیون پوند بپردازد.
رئال مادرید و پاری سن ژرمن از مشتریان این بازیکن هستند.

زلزلهای به بزرگی هفت درجه ساحل جنوب غربی جاپان را
به لرزه در آورده است.
این زلزله همچنین باعث بروز ســونامی با ابعاد کوچک در
جزیره ناکانوشیما در والیت کاگوشیما شده است.
مرکز زلزلهشناسی جاپان گفته است ارتفاع امواج ناشی از
این سونامی به سی سانتیمتر رسیده است.
هنوز گزارشــی مبنی بر تلفات و خســارات احتمالی این
زمینلرزه مخابره نشده است.
این زمینلرزه در عمق ده کیلومتری زمین روی داده است.
مرکز زلزلهشناسی آمریکا گفته است که این زلزله در ۱۵۹
کیلومتری جنوب غربی شهر ماکورازاکی روی داده است.
زمینلرزه سال  ۲۰۱۱در جاپان باعث بروز سونامی شد که ۱۸
هزار کشته بر جای گذاشت( .بی بی سی)

آمده که در کنســرت باتاکالن «صدها مشرک در بزم
منحرفانه» حضور داشتند.
در بیانیه داعش آمده اســت که «جســارت توهین به
پیامبر» و حمالت هوایی فرانســه به قلمرو این گروه در
سوریه دلیل حمالت پاریس بوده است.
این گروه تهدید کرده است که در آینده حمالت مشابهی
انجام خواهد شد.
فرانسوا اوالند ،رئیس جمهور فرانسه ،حمالت همزمان
جمعه شــب را «اعالن جنگ» داعش علیه کشــورش
خوانده است.
آقای اوالند گفت این حمالت که هشت مهاجم مسلح و
بمبگذار انتحاری در آن شرکت داشتند« ،در خارج (از
فرانسه) سازماندهی و برنامهریزی شده است».
در حمالت جمعه شــب ( ۱۳نوامبر) چند رستوران و بار
شلوغ ،یک سالن کنسرت و محوطه اطراف ورزشگاهی
که رئیــس جمهور به عنوان تماشــاچی در آن حضور
داشت هدف قرار گرفتند .دست کم  ۱۸۰نفر در حمالت
زخمی شــدند که حال حدود  ۸۰نفر از آنها وخیم اعالم
شده است( .بی بی سی)

مرکل :ما بحران پناهجویان را
در کنترول داریم

انگال مرکل صدراعظــم آلمان فدرال از
تغییر سیاســت حکومتش در ارتباط با
پناهجویان در یــک مصاحبه تلویزیونی
دفاع کرد .مرکل بدون آنکه جزئیات کدام
برنامــه خاص را بگویــد ،تاکید نمود که
حکومتش به این بحران رســیدگی کرده
می تواند.
صدراعظم آلمان فدرال جمعه شــب در
شبکه دوم تلویزیون آلمان کشورش ظاهر
شد تا به سوال هایی در مورد موضعش در
قبال سرازیر شدن بی سابقه پناهجویان به
آلمان پاسخ گوید؛ موضعی که به نظر می
رسد ناگهانی تغییر یافته است.
در ایــن برنامه خــاص تلویزیونی تحت
عنوان «حاال چه ،خانم مرکل؟» ،ســوال
هایی پرسیده شدند که توسط مخاطبان
مطرح شــده اند و متمرکز بــه روی کار

زلزلهای به بزرگی هفت
درجه جاپان را لرزاند

دیماریا از خاطرات خوبش در رئال گفت
و افزود :اتفاقات مهم خارج از فوتبالی که
در دوران حضورم در رئال مادرید رخ داد،
تولد فرزندم بود.
تمــام اینها یادآور خاطرات قشــنگی
هســتند و هیچگاه این شهر را فراموش
نخواهم کرد.
او در پایان دربــاره تفاوت هواداران رئال
مادرید و پاری ســن ژرمــن اظهار کرد:
هواداران رئال توقع زیادی دارند چون تیم
جامهای متعددی باالی سر برده و باشگاه
تماشاگران را به پیروزی عادت داده است
اما در فرانسه نزد مردم عزیزتر هستید.

طعنه خامس رودریگس به
سرمربی رئال مادرید

مهاجم رئال مادرید معتقد اســت آمادگی کاملی برای حضور در ترکیب
اصلی دارد.
به نقل از آس ،کلمبیا در بازی انتخابی جام جهانی  2018روسیه برابر چیلی
قرار گفت و به تساوی یک بر یک رسید .خامس رودریگس برای کلمبیا 90
دقیقه بازی کرد .او در این دیدار درخشید و یک پاس گل داد.
هافبک رئال مادرید گفت :شرایط خوبی دارم .در رئال ،به خوبی تمرینهایم
را پشتسر میگذارم .پس برای حضور  90دقیقهای در زمین ،آماده هستم.
چرا میگویند از آمادگی کامل برخوردار نیستم؟
رودریگس با این ســخنان به سرمربیاش کنایه زد .اما خامس تنها پس از
شکست رئال از ســویا از وضعیت خود ابراز نارضایتی نکرد .او در دیدار
برابر پاری سن ژرمن 20 ،دقیقه بازی کرد که موجب عصبانیتاش شد ،در
مراسمی گفت :از  15روز پیش آمادهام و منتظر هستم برابر سویا بازی کنم.
او اما برابر سویا از روی نیمکت ،نظارهگر شروع بازی بود .این در حالی بود
که گرت بیل آسیب دیده در ترکیب اصلی حضور داشت.
بازیکن کلمبیایی ،در نیمه دوم با عصبانیت وارد زمین شد و گلزنی کرد و
به نظر میرسید با عملکردش جواب مربی را داده است اما رافائل بنیتس،
ســرمربی تیم پس از این بازی گفته بود خامس هنوز آمادگی کاملش را به
دست نیاورده است .به همین دلیل رودریگس در بازی کشورش برابر چیلی
نسبت به این سخن واکنش نشان داد.

بازیکن مورد عالقه گواردیوال
مصدوم شد

ســتاره جوان تیم ملی فوتبال اسپانیا در دیدار دوســتانه این تیم برابر
انگلیس آسیب دید تا باعث نگرانی پپ گواردیوال شود.
به نقل از  ،EFEتیم ملی فوتبال اســپانیا در دیداری دوســتانه به مصاف
انگلیس رفت و در نهایت موفق شد با دو گل ،بازی را به سود خود به پایان
برساند.
تیاگو آلکانتــارا ،هافبک آماده و آیندهدار الروخا در این دیدار آســیب
دیــد و در دقیقه  25تعویض شــد .هرچند زمــان دوری این بازیکن از
میادین مشخص نشده است اما بدون شــک خبر آسیب دیدگی او برای
پپ گواردیوال ،ســرمربی بایرن مونیخ و هواداران این تیم اصال خبر خوبی
نیست.
آلکانتارا که سومین فصل حضورش در بایرن مونیخ را پشت سر میگذارد،
یکی از بهترین بازیکنان بایرن در فصل جاری بوده اســت .او در دو فصل
نخســت حضورش در ترکیب باواریاییها عملکرد خوبی نداشت و آسیب
دیدگی باعث شد بازیهای زیادی را از دست بدهد اما در فصل جاری آماده
نشان بود که به نظر میرسد سناریوی دو فصل اخیر در حال تکرار شدن
برای او است .آلکانتارا از بازیکنانی است که پپ گواردیوال عالقه زیادی به
او دارد و به محض آنکه به عنوان ســرمربی بایرن مونیخ انتخاب شد ،او را
از بارسلونا خرید.

