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ترکیه و اسرائیل روابط خود را عادی میکنند
یک مقام اســرائیلی میگوید کشورش با ترکیه
بر سر عادی ســازی دوباره روابط به توافق اولیه
رسید ه است.
روابط دو کشــور بعد از حمله اســرائیل به یک
کشتی ترکیهای حاوی کمکهای بشردوستانه به
غزه در سال  ۲۰۱۰تیره گشت.
در جریان آن یورش  ۱۰فعال ترکیهای کشته شدند
و نزاع سیاسی میان آنکارا و تلآویو در گرفت.
این مقام اسرائیلی که نخواسته نامش فاش شود
گفته توافق با ترکیه پس از آن حاصل شده که تل
آویو قبول کرده به خانوادههای قربانیان آن واقعه
غرامت بپردازد و در برابر ترکیه هم از شــکایات
خود بگذرد.
هنوز هیچ کدام از دو کشــور رسما در این باره
اظهار نظر نکردهاند.

بنا بر این گزارش ،این توافق در پی دیدار مقامهای
ترکیه و اسرائیل در سوئیس حاصل شده است.
گفته شــده یکی از موارد توافــق هم اعزام و از
سرگیری کار ســفرای دو کشور است که پس از
واقعه سال  ۲۰۱۰به کشورهایشان فراخوانده شده
بودند.
به گفته مقام ناشناس اسرائیلی ،احداث خط لوله
گاز از ترکیه به اســرائیل هم یکی دیگر از موارد
توافق بوده است.
ترکیه هم اکنون در معرض تهدید از دست دادن
منابع گاز وارداتی از سوی روسیه است.
روابط میان مسکو و آنکارا بعد از ساقط شدن یک
بمبافکن روسی توســط جنگندههای ترکیه در
منطقه مرزی میان سوریه و ترکیه پر تنش شده
است( .بی بی سی)

اشتاین مایر امیدوار پیشرفت
در کنفرانس سوریه است
نمایندگان  17کشور روز جمعه در سازمان
ملــل متحد در نیوریاک بــرای برگزاری
سومین دور کنفرانس سوریه گردهم می
آیند تا درباره پایان جنگ داخلی سوریه
مشوره کنند .اشــتاین مایر وزیر خارجه
آلمان در این زمینه ابراز خوش بینی کرده
است.
فرانک اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان به
روز جمعه پیش از آغاز کنفرانس سوریه
در نیوریارک برای پیشــرفت در راستای
حل سیاسی منازعه سوریه ابراز امیدواری
کرد.
او در گفتگو با همتایانش از ایران و امارات
متحده عربی گفــت« :مهترین قدمی که
باید به آن دســت یابیــم ،فراهم کردن
قدم های بعــدی در زمینه یک آتش بس
اســت .حاال حرکتی در این مورد صورت
می گیرد» .اشتاین مایر افزود که این امر
در هفته گذشته نیز نمایان شد؛ زمانی که
مهمترین گروه های اپوزیسیون سوریه در

عربستان سعودی گردهم آمدند.
در دیدار نیوریاک وزرای خارجه  17کشور
شــرکت می کنند که پنج قدرت ویتو در
شورای امنیت ســازمان ملل متحد و نیز
ایران ،عربســتان سعودی و ترکیه شامل
هستند؛ کشورهایی که در حل این منازعه
نقش کلیدی دارند .اما حکومت سوریه و
اپوزیسیون این کشور در کنفرانس سهیم
نیستند.
دو کنفرانس پیشــین در ویانا برگزار شد.
حاال هدف این اســت که توافقات کنونی
در یک قطعنامه شــورای امنیت شــامل
شود .این مهمترین نهاد سازمان ملل قرار
اســتروز جمعه بالفاصله بعد از کنفرانس
گردهم آیند.
در ویانا شرکت کنندگان روی یک برنامه
کاری توافق کردند که براســاس آن قرار
است در نیمه ســال یک حکومت موقت
با نماینــدگان رییس جمهور ســوریه و
اپوزیسیون تشکیل گردد( .بی بی سی)

رونویسی ‹شهادتین› مکاتب
ناحیهای در آمریکا را
تعطیل کرد

مکاتب یک ناحیه آموزشی در آمریکا به خاطر اعتراض
به رونویسی شهادتین مســلمانان به عنوان تکلیف
درسی دانش آموزان یک لیسه ،تعطیل شدهاند.
اداره آموزش و پرورش ناحیه اگوستا در ایالت ویرجینیا
پس از تماسهای تلفنــی و ایمیلهای اعتراض آمیز
بعضی از والدین و دیگران نسبت به آنچه که «تلقین و
تبلیغ دینی» خواندهاند ،تمامی مکاتب این ناحیه را در
روز جمعه ۱۸( ،دسامبر) تعطیل اعالم کرد .این اداره
گفته است که «خطر یا آسیبی» متوجه دانشآموزان،
ساختمان و تاسیسات لیسه یا دفاتر آموزشی ناحیه
نبوده اما «لحن و محتوای اعتراضات» باعث شــد تا
این اداره به توصیه مقامــات امنیتی ،این تصمیم را
اتخاذ کند .تعطیلی روز جمعه شــامل حدود ده هزار
دانشآموزی میشود که در مکاتب این ناحیه تحصیل

میکنند .به گفته مقامات محلــی ،معلم جغرافیا در
لیســه ای در این ناحیه از دانشآموزان خواست تا به
عنوان تکلیف درسی ،عباراتی به خط عربی را از روی
کتاب جغرافیا کپی کنند .این عبارات شامل شهادتین
بوده که مسلمانان به نشانه اصل اعتقادی خود ،آن را
در عبادات روزانه تکرار میکنند.
مسئوالن لیســه گفتهاند که محتوای درس جغرافیا
شامل آشــنایی با مناطق مختلف جهان و جنبههای
گوناگون زندگی و فرهنگ ساکنان آن است و به عنوان
نمونه ،به درسهای قبلی در مورد هند شامل آشنایی
با مذهب هندو ،یا اروپا و آشنایی با مسیحیت ،و نظایر
آن اشاره کردهاند(.بی بی سی)

رقم بیجا شدگان جنگ در
 2015به رکورد جدیدی رسید

کســانی که در نتیجه جنگ ،خشونت،
آزار و اذیت مجبور به ترک دیار شــده
اند ،در سال  2015سیر صعودی داشته
و رقمشان به  60ملیون تن رسیده است.
بر بنیاد اعالمیه خبری ســازمان ملل از
هر  122تن بر یکی آن فرار از وطن جبرا
تحمیل شده است.
اعالمیه خبری ســازمان ملل که به روز
جمعه به نشــر رســید رقم درشتی از
مهاجرین ،پناهجویان و بیجاشــدگان
داخلــی را در نیمه اول ســال جاری
میــادی بیان مــی دارد .این نهاد می
افزاید با توجه به این یافته ها می توان
گفت که آمار و ارقام تمام ســال حاد و
بیشــتر خواهد بــود .آنتونیو گوترس،
رئیس ســازمان مهاجرت این نهاد در
اعالمیــه ای گفته اســت «:آواره گی
اجباری عصر کنونی را به شــدت متاثر
کرده است .تا حال هیچگاه به این میزان
نیاز به سخاوتمندی ،بردباری و همدردی
با افرادی که تمام دارایی خود را از دست
داده اند ،نبوده است».

با وجود ایــن درک که بیشــتر این
افراد به کشــور های ثروتمند اروپایی
و امریکایی ســرازیر شــده اند ،اما
سرحدات کشــورهای در حال توسعه
نیز میزبان بخش بزرگ از مهاجرین در
این سال بوده است .در این گزارش هم
چنان در خصوص «خشم» و «سیاست
زدگی از مهاجرین» نیز هشــدار داده
شده است.
در جریان شــش ماه اول سال 2015
دست کم  5میلیون تن به تازگی بیجا
شــده اند .از این میان  4.2میلیون تن
در داخل کشورهای خود به سر برده و
 839هــزار دیگر از مرزهای ملی خود
خارج شــده اند .بر اساس یافته های
این نهاد به گونه اوسط روزانه  4600تن
مهاجر می شوند.
تا اخیر ماه جون سال جاری در سراسر
جهان  20.2میلیون بــه مثابه مهاجر
زندگی می کردند که رقم کنونی بیانگر
افزایــش  45درصدی از ســال 2011
بدینسو می باشد( .دویچه وله)

لیخشتاینر :رم و اینتر رقبای اصلی ما
در کسب قهرمانی هستند

استفان لیخشتاینر مدافع راست باشگاه یوونتوس آ اس رم و یوونتوس را
از شانس های اول کسب اسکودتو دانست.
استفان لیخشتاینر کار یوونتوس را در فصل جاری بسیار سخت دانست و
در مصاحبه ی خود بر قدرت اینتر و آ اس رم در فصل جاری تاکید کرد.
لیخشتانیر در این باره گفت:
ما فقط بر روی پیروزی و موفقیت تمرکز داریم ،در مســیر درســت قرار
گرفته ایم و می خواهیم به این راه را ادامه دهیم ،نمی دانم شاید دیگر تیم
ها از ما بترســند ،اما ما نیز به راه خود ادامه می دهیم .اینتر میالن و آس
رم هم بازیکنان و هم مربی بســیار خوبی دارند و می توانم از همین حاال
تصور کنم که آنها در پایان فصل برای کسب قهرمانی با یکدیگر خواهند
جنگید ،ما نیز دارای بازیکنان حرفه ای هستیم و برای باال کشاندن خود
می جنگیم ،می دانم که بازیکنان ما می توانند شرایط را اداره کنند.

سنگربان میالن ساز جدایی زد

سنگربان اسپانیایی میالن اعالم کرد که نیمکت نشینی در این تیم را نمی
تواند تحمل کند.
به نقل از ســایت میالن ،میهایلوویچ ،سرمربی میالن در اقدامی عجیب و
جالب دیگو لوپز ،سنگربان سرشــناس و باتجربه تیمش را نیمکت نشین
کرده است و به دروازبانی جوانی به نام دوناروما که تنها  16سال سن دارد
بازی می دهد که به نظر می رسد این باعث ناراحتی لوپز شده است.
مدیر برنامه های لوپز در گفت و گویی که با ســایت باشگاه میالن داشت
تاکید کرد که این دروازبان بزرگ نیمکت نشــینی در میالن را تحمل نمی
کند و به دنبال جدایی است.
لوپز در رئال مادرید عملکرد بســیار خوبی داشت ،اما ترجیح داد تا راهی
میالن شود .او در این تیم ایتالیایی هم عملکرد خوبی از خود نشان داد اما
به نظر می رسد که میهایلوویچ به او اعتقادی ندارد.
لیورپول جدی ترین مشــتری ســنگربان باتجربه میالن است ،اما مدیر
برنامه های لوپز اعالم کرده که او دوست دارد راهی تیمی شود که در لیگ
قهرمانان اروپا بازی می کند.

مقامات ترکیه گفتهاند بیــش از  ۵۰نفر از نیروهای حزب
کارگران کردســتان (پکک) در چند روز گذشــته و در
جریان عملیات وسیع نیروهای این کشور کشته شدهاند.
نیروهای ترکیه در حال انجام عملیات وســیعی در جنوب
شرق این کشور هستند.
گفته شــده که شهرهای جیزره و ســیلوپی در مرکز این
عملیات قرار دارند.
در این عملیات حدود ده هزار سرباز و پولیس ترکیه حضور
دارند.
گزارش ها حاکی اســت که ارتش ترکیــه در جریان این
عملیات از تسلیحات سنگین از جمله تانک استفاده کرده
است.
احمد داود اوغلو ،نخست وزیر ترکیه ،گفته بود تا پاکسازی
همه خانهها از اعضای پکک ،عملیات را ادامه خواهد داد.
به گفته سیاســتمداران کرد افراد غیرنظامی هم هدف این
حمالت قرار گرفته اند( .بی بی سی)

پیشمرگههای کرد عراق
سنگینترین حمله داعش را
دفع کردند

کردهای عراق حمله ســنگین داعــش را دفع کردهاند در
حالیکه آمریکا وعده داده است برای بازپس گیری موصل،
کمک نظامی بیشتری در اختیار نیروهای کرد قرار دهد.
پیشمرگههای کرد عراقی با حمایت هوایی ائتالف به رهبری
آمریکا توانســتهاند بزرگترین حمله نیروهای گروه دولت
اسالمی  -داعش  -طی پنج ماه گذشته را با شکست مواجه
کرده و تلفات ســنگینی را به مهاجمان وارد کنند .حمالت
نفرات داعش از چند محور در اطراف شهر موصل در شمال
عراق در روز چهارشــنبه آغاز شد و تا بامداد پنجشنبه به
طول انجامید.
به گــزارش منابع نظامی آمریــکا ،در جریان این حمالت،
هواپیماهای ائتالف بینالمللی به حمایت از پیشــمرگههای
کرد ،نیروهای داعش را هــدف بمباران قرار دادند .در این
عملیات ،حدود یکصد و هشتاد تن از افراد دولت اسالمی از
پای درآمدند و نیروهای کرد نیز از کشــته شدن شماری از
افراد خود خبر دادهاند.
هدف حمالت روز چهارشنبه داعش ،مواضع پیشمرگههای
کرد عراقی در نزدیکی موصل بود و مهاجمان برای تصرف
این مواضع به اســلحه نیمه سنگین ،موترهای بمبگذاری
شده ،راکت و بولدوزرهای زرهی مسلح بودند.
این حمالت در پنج محور در مناطقی واقع در شــمال غرب
اربیل ،مرکز اقلیم کردستان عراق صورت گرفت و به گفته
شورای امنیت منطقهای کردستان ،مهاجمان با استفاده از
تعدادی موتر بمبگذاری شــده ،عملیات تهاجمی را آغاز
کردند( .بی بی سی)

جام حذفی اسپانیا

آرسنال یکی از گزینه های
پپ گواردیوال

آخرین گزینه مطرح شــده برای پپ در صورت جدایی از بایرن ،آرسنال
است .دیلی میل در گزارشــی عنوان کرده است که یکی از منابع بسیار
نزدیک در آرسنال گفته اســت که پپ گواردیوال در لیست آرسنال قرار
دارد .البته توپچی های لندن برای جذب این ســرمربی اسپانیایی باید با
منچستر سیتی ،منچستر یونایتد و چلسی رقابت کنند.
آرسنال با هدایت آرسن ونگر عالقه زیادی به سبک تیکی تاتا دارد و این
تیم به مانند تیم های پپ سعی در بازی زیبا با سرعت باال دارد.
استخدام گواردیوال برای آرسنال با حضور آرسن ونگر که  19سال در این
تیم حضور دارد بسیار سخت است .او در طول این مدت وفاداری خودش را
به باشکاه و هواداران نشان داده است و جزئی از تاریخ باشگاه شده است.
اما آرسنال در چند ساله گذشته نتوانســت هیچ افتخار مهمی را کسب
کنند در فکر تغییر در کادر فنی اســت و به نظر می رسد گواردیوال یک
گزینه مناسب برای کسب افتخار باشد.

مقامات ترکیه از کشته شدن
 ۵۰نیروی پکک خبر دادند

اسپانیول حریف بارسلونا شد

زینب حسینی ،نخستین دختری که ماراتون
 ۴۲کیلومتری بامیان را تکمیل کرد
ورزش همواره عرصه دشــوار و پر جنجال
بــرای زنان در افغانســتان اســت .اما در
ســالهای اخیر حضور زنان در این عرصه
هر چند اندک ولی پیوسته درحال افزایش
بوده است.
در این میان زینب حســینی ،دختری ۲۵
سال ه افغان اســت که با پیمودن راه دشوار
و طوالنی ولی مســتحکم و ثابت به سمت
حضور فعال در ورزش و برابری جنسیتی در
این عرصه گام بر میدارد.
زینب نخستین زن افغان است که ماراتون
 ۴۲کیلومتری بامیــان را اخیرا پیمود و در
سرخط خبرها قرار گرفت.
او میگوید»:جرقههایی در زندگیام بودند
که مرا واداشتند کاری متفاوت بکنم ،کاری
که بتواند به جهانیان نشــان بدهد که زنان
افغانستان نیز میتوانند قوی باشند ،با دهها
مرد بدوند ،اما دوش مبارزه با دیگران نبود،
در حقیقت مبارزهای بود با خودم».
زینب حســینی دویدن را با مسابقهای فوق
ماراتون در چین آغاز کرد .او میگوید« :این
مسابقه در دشت گوبی والیت شین جیانگ،
به فاصله ۲۵۰کیلومتر ،در طول پنج روز و با
آب و هوایی کامال متفاوت در نقاط مختلف
در این دشت بود .برف ،باران ،توفان شن و
گرمای باالی  ۵۰درجه تمام تجربیات اولین
دویدنم بودند».
او میگوید این مســابقه دویدن را جزیی از
زندگیاش ســاخت و بعد از آن همیشه به
این فکر میکرد که مسابقه بعدی کی و کجا
خواهد بود.
دشــواریهای اولیــن مســابقه او را از پا
درنیاورد بلکه راه را برای مســابقات دیگر
برای زینب باز کرد.
زینب میگوید»:در مســابق ه فوق ماراتون
در چین مردانی را میدیدم که از شــدت
گرمازدگی و ســرمازدگی از پا میافتادند.
فکر کردن به پرچمی (پرچم افغانستان) که
تمام راه را در کوله پشــتیام با خود آورده
بودم ،مرا به پیش میراند ،این تجربه بسیار
سخت راه را برای دویدنم در مسابقات کابل
و بامیان باز کرد».
اما از همان ابتدا حتی دوستان و نزدیکانش
به توانایی جســمی او باور نداشتند و به او
میگفتند تو باید با ماراتون شروع کنی ،فوق

ماراتون برای تو زیاد است.
ی که  ۱۵سال پیش زنان حتی
در افغانستان 
اجازه آموزش نداشتند ،به توانایی جسمی
آنها برای دویدن فاصلههای دور ،هنوز هم
اعتماد و اطمینان چندانی وجود ندارد.
زینب میگوید« :هیچ کس باور نمیکرد که
بتوانم حتی یک ماراتون را به پایان برسانم،
و این تنها مربیام بود که به من باور داشت.
راستش به هیچ یک از اقوامم نگفتم که من
میدوم و قرار اســت چه کاری بکنم .فقط
تعدادی از دوســتانم که بعضی از آنها نیز
مخالفت میکردند ،اطالع داشــتند .آنها
میگفتند این همــه ورزش در دنیا وجود
دارد ،چرا دوش (دو میدانی)؟»
زینب در خیابانها هــم میدوید اما بعد از
«تجربههایی تلخ» ،دیگر هیچ وقت نخواست
آن تجربهها تکرار شود.
میگوید« :هر بار که در جادهها میدویدم،
کودکان به سوی ما سنگ پرتاب میکردند
و مردها ما را فاحشــه صــدا میکردند و
میگفتند که ما با این کار خود ،اسالم را از
بین میبریم».
زینب میگوید به تهدید ،دشنام و ناسزاگویی
مردها عادت کرده اســت ولــی اینگونه
برخوردها هنوز هــم برایش «آزاردهنده و
دردآور» است.
اما میگوید تسلیم هم نمیشود ،بلکه برای
روزی منتظر میماند تا با گروهی از دختران
بتواند در خیابانهای افغانستان بدون آزار و
اذیت و فحش و دشنام بدود.
ولی تنها آزار و دشــنام نیســت که مایه
نگرانی زینب شده است .او میگوید حتی به
آدمربایی تهدید شده است.
زینب روزی را که با دوســتش در خیابان
میدویــد و دو موتر در کنارشــان متوقف
شــد ،به خوبی به یاد میآورد .او از ترس و
وحشت ،پیش از آن که کسی از موتر خارج
شود ،با دوستش به سوی یک دکان دویدند
و از دکاندار پناه خواستند تا آنکه موترها
محل را ترک کردند .زینب میگوید ممکن
است آنها قصد آدمربایی نداشتند ولی «آن
روز را هرگز فراموش نخواهم کرد».
زینــب میگوید پس از قتــل فرخنده در
ن که مبادا او هم به
کابل مــادرش از ترس آ 
سرنوشت فرخنده دچار شود ،مانع تمرینات

او شــد .اما به گفته خودش در جریان دو
هفتهای که زینب از خانه بیرون شــده نمی
توانســت ،در باغچه خانهشان که زیاد هم
بزرگ نیســت ،تمرین میکرد و میدوید تا
خود را برای ماراتون بامیان آماده کند.
زینب حسینی پیش از آن که در فوقماراتون
بامیان در ماه اکتبر امسال شرکت کند ،ابتدا
با ســه زن دیگر در یک ماراتون غیررسمی
در ماه اگوست سال جاری شرکت کرده بود.
آنها از در ه پغمان تا شــهر کابل دویدند اما
زینــب میگوید در پایتخــت ،افرادی که
ن که به
بیشترشــان مردها بودند ،به جای آ 
تشویق و استقبال از آنها بپردازند ،به سوی
آنها ســنگ پرتاب کردند و به آنها ناســزا
گفتند.
اما هیچ چیزی نمیتواند بر ســر راه زینب
مانع ایجاد کند .او نه تنها از دشــواریها و
موانع اجتماعی عبور کرده ،بلکه سعی کرده
اســت خود را با اقلیم دشوار بامیان سازگار
سازد.
زینب برای آمادگــی در ماراتون بامیان با
دوستان و مربیانش در کوهها و درههای مزار
شریف در شمال افغانستان نیز دویده است.
زینب در اولین مسابقه ماراتون افغانستان
در ماه اکتبر سال جاری که در بامیان برگزار
شد ،شــرکت و مسافت  ۴۲کیلو متر را طی
کرد و خود را به خط پایانی رساند.
در ماراتون بامیان که در  ۳۱اکتبر امســال
برگزار شــد ،حدود  ۱۰۰ورزشکار مرد و زن
فاصله  ۴۲و  ۱۰کیلومتر را در مرکز این والیت
پیمودند .در این مسابقه ورزشکاران افغان از
والیات مختلف شرکت داشتند .بیش از ۱۳
ورزشــکار خارجی نیز از آمریکا ،بریتانیا،
ســریالنکا ،بلجیم ،فرانســه و چند کشور
دیگر شــرکت کرده بودند .این مسابقه در
دو بخش جداگانه بین بیش از  ۶۵ورزشکار
داخلی و خارجی برگزار شده بود و  ۴۵دختر
ورزشــکار از بامیان در یــک تیم جداگانه
فاصله  ۱۰کیلومتر را دویدند .از میان شرکت
کنندهها ،زینب حسینی تنها زن افغان بود
که موفق شد فاصله  ۴۲کیلومتر را طی کند
و خود را به خط پایانی برساند .دو زن یکی از
کانادا و دیگری از بلجیمی از موسسه «فری
تو رن» او را در این مســابقه کمک و یاری
رساندند( .بی بی سی)

بارسلونا در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف اسپانیول خواهد رفت.
به نقل از آس ،مرحله یک هشــتم نهایی کوپادل ری اسپانیا صبح دیروز
قرعهکشی شــد و در مهمترین دیدار بارسلونا به مصاف اسپانیول خواهد
رفت.
اتلتیکو مادرید تیم دوم جدول اللیگا هم مهمان رایووایکانو خواهد بود.
در دیگر دیدارها والنسیا برابر گرانول قرار میگیرد .اتلتیک بیلبائو میزبان
ویارئال خواهد بود .میراندس به مصــاف دپورتیوو الکرونیا خواهد رفت.
سلتاویگو مهمان پادیس خواهد بود .رئال بتیس برابر سویا قرار میگیرد و
ایوار به مصاف السپالماس خواهد رفت.
دیدارهای رفت و برگشــت مرحله یک هشتم نهایی در روزهای  16و 23
جدی برگزار میشود.

توافق آنچلوتی با بایرن مونیخ
برای فصل آینده

کارلو آنچلوتی از فصل آینده هدایت بایرن مونیخ را بر عهده خواهد گرفت
و جانشین پپ گواردیوال خواهد شد که به لیگ انگلیس خواهد رفت.
به نقل از بلیچراسپورت ،پپ گواردیوال سرمربی اسپانیایی بایرن مونیخ به
مسئوالن این تیم گفته است نمیخواهد فصل آینده هدایت این تیم را در
اختیار داشته باشــد و صرف نظر از هر نتیجهای که او در این فصل کسب
کند ،گواردیوال در تابستان از بایرن جدا خواهد شد.
مسئوالن باشگاه بایرن نیز مذاکراتی برای جانشینی گواردیوال انجام دادند
و با کارلو آنچلوتی به توافقات ضمنی دست یافتند.
بنا بر نوشــته این پایگاه انترنتی ،آنچلوتی با بایرن توافق کرده است و از
تابســتان به این تیم خواهد رفت تا هدایت باواریاییها را بر عهده بگیرد.
او جانشین پپ گواردیوالیی خواهد شد که مقصد بعدیاش لیگ انگلیس
است اما هنوز مشخص نیست او کدام تیم را انتخاب خواهد کرد .گواردیوال
از بین منچستریونایتد ،منچسترسیتی و چلســی ،یک تیم را به عنوان
مقصد بعدی خود انتخاب خواهد کرد.

گاس هیدینک مشغول مذاکره
با چلسی

بیبیسی مطلع شده است که گاس هیدینک در حال مذاکره با مسئوالن
چلسی است تا به صورت موقت جانشین ژوزه مورینیو شود.
این مربی هالندی  ۶۹ساله در حال حاضر در هتلی در لندن مشغول مذاکره
با مسئوالن چلسی است.
چلسی اکنون در رتبه شانزدهم جدول لیگ برتر فوتبال انگلستان است و
تنها یک امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد .مورینیو روز پنجشنبه و هفت
ماه پس از این که چلســی را به مقام قهرمانی لیگ برتر فوتبال انگلستان
رساند ،اخراج شد.
هیدینک به همراه آیندهوون هالند  ۷بار قهرمان لیگ این کشور و یکبار
قهرمان اروپا شد .او همچنین سابقه کار در تیمهای ملی کوریای جنوبی،
استرالیا و روســیه را نیز دارد .هیدینک در سال  ۲۰۰۹چلسی را قهرمان
جام حذفی انگلستان کرد .پس از آن ،هیدینک دوران ناموفقی را در تیم
ملی ترکیه ،باشگاه آنژی مخاچ قلعه روسیه و تیم ملی هالند داشت .او به
دنبال نتایج ضعیف در تیم ملی هالند از این تیم کنار رفت .هلند نتوانست
ســهمیه حضور جام ملتها اروپا را به دست آورد .این تیم در رقابتهای
انتخابی یورو  ۲۰۱۶در گروهش پس از تیمهای جمهوری چک ،ایســلند و
ترکیه ،چهارم شد( .بی بی سی)

