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وزیر خارجه فرانسه :بوریس جانسون دروغگو است

دونالد ترامپ نامزد معاونت
خود را برای مبارزات
انتخاباتی معرفی کرد

دونالد ترامپ ،نامزد احتمالی جمهوریخواهان در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا ،مایک پنس ،فرماندار ایالت ایندیانا
را به عنوان معــاون خود در مبارزات انتخاباتی معرفی کرد.
قرار بود نامزد معاونت آقای ترامپ روز جمعه طی مراسمی
رسمی معرفی شــود اما بعد از حمله مرگبار شهر نیس در
فرانسه این مراسم به امروز شنبه موکول شده است .با وجود
این آقای ترامپ در توییتر خود نامزدی آقای پنس را اعالم
کرد .مایک پنس  ۵۷ســاله از اعضای گروه دست راستی و
به شــدت محافظهکار «تیپارتی» است .آقای پنس پیش از
فرماندار شدن شــش دوره در کنگره آمریکا حضور داشته
و به گفته ناظران میتواند بــه برقراری ارتباط میان دونالد
ترامپ و کنگره آمریکا کمک کند .مواضع او باعث شــده به
ویژه در میان «مســیحیان انجیلی» مورد احترام باشد .او
چند ماه پیش قانونــی را به عنوان فرماندار امضا کرد که به
گفته منتقدان میتواند مانع از استخدام افراد همجنسگرا
به دالیل مذهبی شود .تیم انتخاباتی هیالری کلینتون ،نامزد
احتمالی حزب دموکرات در انتخابات آمریکا در واکنشــی
سریع به اعالم نام آقای پنس او را «انتخابی افراطی» خواند.
جان پودســتا ،رئیس تیم مبارزاتی خانــم کلینتون گفت:
«دونالــد ترامپ با انتخاب مایک پنس به عنوان معاون خود
و با انتخاب شخصی بســیار نامحبوب و تفرقهافکن ،عقاید
آزاردهنده خود را دوچندان کرد(».بی بی سی)

‹حمله تروریستی› با الری در
جنوب فرانسه دستکم ۸٤
کشته بر جای گذاشت

در جریان جشــنهای روز ملی فرانسه ،شامگاه پنجشنبه
یک الری در شــهر نیس در جنوب فرانسه ،جمعیت حاضر
در پیادهرو ســاحلی را زیر گرفت و دستکم  ۸٤کشته و
 ۵۰زخمی بر جا گذاشت .هفت نفر از کشتهشدگان ،کودک
بودهاند .برخی گزارشهای خبری حاکی از افزایش شــمار
کشته شدگان بوده است.هنوز هویت راننده الری مشخص
نشده و هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را برعهده نگرفته
است اما مقامات پولیس میگویند که اوراق شناسایی یک
مرد  ٣١ســاله فرانسوی تونسیتبار از داخل الری به دست
آمده است .براســاس این مدارک ،این فرد در نیس زندگی
میکرده اســت .پولیس هنوز مشــخص نکرده که آیا این
فرد به تنهایی عمل کرده یا از ســوی گروه خاصی ماموریت
داشته است .به گفته برخی منابع خبری ،پولیس این فرد را
میشناخته اما مشخص نیست که این شناسایی در چه حد
و به چه دلیل بوده اســت .عالوه بر اوراق شناسایی ،از این
الری اسلحه ،مقداری فشنگ و نارنجک به دست آمده است.
فرانسوا اوالند ،رئیسجمهوری فرانسه ،در نطقی پس از این
حادثه آن را یک «حمله تروریســتی» خواند و گفت که در
پی این حادثه ،وضعیت اضطراری در فرانســه سه ماه دیگر
تمدید میشود .وضعیت اضطراریی پس از حمالت مرگبار ماه
نوامبر در پاریس برقرار شد که در آن ،دست کم یکصد و سی
نفر کشته شــدند .آقای اوالند گفت فرانسه عملیاتش را در
سوریه و عراق تشــدید میکند و «به کسانی که به ما حمله
کردهاند ،در خانه خودشان ضربه میزنیم ».فرانسه در ائتالف
ضد داعش به رهبری آمریکا حضور دارد( .بی بی سی)

انتخاب بوریس جانسون ،شــهردار سابق لندن به عنوان
وزیر امور خارجه بریتانیا ،با موجی از واکنشها از ســوی
سیاســتمداران و رســانهها به ویژه دربار اظهار نظرهای
عجیب این سیاستمدار در مورد رهبران جهان ،روبرو شده
اســت .ژان مارک آیرو  ،وزیر امور خارجه فرانسه همتای
بریتانیایی خود را «دروغگو» خوانده و گفته است درست در
زمانی که به یک نفر قابل اعتماد برای ایفای نقش وزیر امور
خارجه نیاز هســت ،بریتانیا کسی را انتخاب کرده است که
دیگر «راه فرار» ندارد.او در این مورد توضیح داد« :بوریس
جانسون در طول کارزار خود برای همه پرسی ماندن بریتانیا
در اتحادیه اروپا به مردم دروغ گفت و حال این اوســت که
راه فرار ندارد».روزنامه فیگارو نوشــته به نظر میرسد که
آقای جانسون «افسانهای» دارای انگیزههای فرصتطلبانه
اســت .این روزنامه در تایید حرف خود مینویسد که وزیر
امور خارجه جدید بریتانیا بارها نظر خود را در مورد مسائل
مختلف از جمله ازدواج همجنسگرایان و پیوستن ترکیه به
اتحادیه اروپا عوض کرده است.
واشنگتن پســت به گردآوری اظهارات «غیر دیپلماتیک»

کشف «بمب یک تنی»
در مرز ایران و ترکیه

به گزارش روزنامه «حریت» چاپ ترکیه،
ماموران مرزی این کشور موفق به کشف و
خنثیسازی یک بمب یک تنی در نزدیکی
مرز ایران شــدند .گفته میشود این بمب
در یک الری جاسازی شده بود.
خبرگزاریهای ایــران روز جمعه ،به نقل
از روزنامه «حریت» گزارش دادند ،الریی
که حامل یک تن مــواد انفجاری بوده در
گذرگاه مرزی بازرگان -گوربوالک کشف
و متوقف شد.
ایــن روزنامه به نقل از شــاهدان عینی
نوشته است« :این الری بعد از اینکه کبلی
از زیر آن بیرون افتاده بود متوقف شد و
مشخص شد که مکانیزم یک بمب متصل
به حدود یک تُن مواد منفجره بوده است».
ظاهرا این اتفاق روز چهارشــنبه افتاده
و گذرگاه مرزی یاد شــده مدتی توسط
ماموران امنیتی ترکیه بسته بوده است.
به گزارش خبرگزاری میزان ،وابســته به

تازهترین رده بندی فیفا پس از
برگزاری مسابقات بین المللی

تیم ملی ارجنتین در تازهترین ردهبندی فیفا (فدراسیون بین المللی فوتبال)
جایگاه خود به عنوان تیم اول جهان را حفظ کرد.
پس از برگزاری چند مســابقه بینالمللی از جمله یورو ( ۲۰۱۶جام ملتهای
اروپا) ،کوپا آمریکا (جام ملتهای آمریکا) و جام او.اف.ســی (جام ملتهای
اقیانوسیه) ،تازهترین رنکینگ فیفا شاهد تغییرات زیادی در جدول ردهبندی
تیمهاست .ارجنتین ،فینالیست جام ملتهای آمریکا ،با کسب  ۱۵۸۵امتیاز
همچنــان در صدر جدول رنکینگ فیفا قرار دارد .چیلی ،تیمی که ارجنتین
را در فینال شکست داد ،با کســب  ۱۳۱۶امتیاز در رده پنجم جدول است.
جایگاه این تیم هم مثل ارجنتین تغییری نکرده.
کلمبیا که با شکســت دادن آمریکا در جام ملتهای آمریکا ،مدال برنز این
مســابقات را از آن خود کرد ،با به دســت آوردن  ۱۳۳۱امتیاز همچنان در
رده سوم رنکینگ فیفاســت .در پی برگزاری مسابقات جام ملتهای اروپا،
با وجود اینکه تیمهــای ملی بلژیک و آلمان عملکرد موفقی در این بازیها
نداشــتند ،اما با گرفتن  ۱۴۰۱و  ۱۳۱۹امتیاز جایگاهشان در ردههای دوم و
چهارم جهان را حفظ کردند .پرتگال  ،قهرمان بازیهای یورو  ،۲۰۱۶با کسب
 ۱۲۶۶امتیاز دو پله صعود کرده ،و در رده ششــم جدول قرار دارد .از سوی
دیگر ،فرانســه ،میزبان بازیها که نایبقهرمان شــد ،ده پله صعود کرده و
یکی از  ۱۰تیک برتر جهان است .تیم ملی فرانسه ۱۱۸۹ ،امتیاز در رده هفتم
جدول ردهبندی است.
بزرگترین صعود در ردهبندی ازآن تیم ملی نیوزیلند شــد .این تیم در پی
کسب عنوان قهرمانی جام ملتهای اقیانوسیه ،با  ۵۴پله باال رفتن ،در رده
 ۹۳قرار گرفت.
در میان تیمهای آســیایی ،تیم ملی ایران با کســب  ۶۷۴امتیاز ،به عنوان
بهترین تیم آسیایی در رده  ۳۹قرار دارد .کوریای جنوبی با دو پله صعود و
 ۵۹۲امتیاز دومین تیم آســیایی ،و ازبکستان که  ۱۰پله صعود کرده با ۵۶۹
امتیاز سوم تیم قاره آسیا است.
رده بندی فیفا
 .۱ارجنتین  ۱۵۸۵ -امتیاز
 .۲بلجیم  ۱۴۰۱ -امتیاز
 .۳کلمبیا  ۱۳۳۱ -امتیاز
 .۴آلمان  ۱۳۱۹ -امتیاز
 .۵چیلی  ۱۳۱۶ -امتیاز
 .۶پرتگال  ۱۲۶۶-امتیاز
 .۷فرانسه  ۱۱۸۹ -امتیاز
 .۸اسپانیا  ۱۱۶۵ -امتیاز
 .۹برازیل  ۱۱۵۶-امتیاز
 .۱۰ایتالیا  ۱۱۵۵ -امتیاز (بی بی سی)

کاستا می خواهد به اتلتیکومادرید
بازگردد

دیگو کاســتا با انتونیو کونته اتمام حجت کرده است و به او گفته است که
نمی خواهد در چلســی بماند .به نقل از آس ،دیگو کاستا مهاجم اسپانیایی
چلســی که دو فصل قبل توانست با گل های خود این تیم را به قهرمانی در
لیگ برتر برساند ،فصل گذشته درخشــش خوبی در این تیم نداشت .این
بازیکن  ۲۷ساله در سال  ۲۰۱۴با انعقاد قراردادی به ارزش  ۳۲میلیون پوند
از اتلتیکومادرید به چلسی پیوست .بر پایه گزارش این روزنامه اسپانیایی،
این بازیکن برازیلی االصل در تماســی تلفنی بــا «خورخه مندس» ،مدیر
برنامه هایش ،خواســتار خروج از استمفوردبریج شده است .گفته میشود
دیگو کاستا نیز از باشگاه درخواست کرده تا با جدایی اش به مقصد اتلتیکو
موافقت کند .اتلتی نیز با توجه به سابقه حضور کاستا در این تیم و کارنامه
درخشانش ،او را به ایگواین و ابوامیانگ ترجیح میدهد .کاستا در  ۱۳۴بازی
برای اتلتیکو  ۶۴گل به ثمر رســاند و از عوامل اصلی قهرمانی این تیم در
اللیگا در سال  ۲۰۱۴بود .چلسی تاکنون توانسته است باتشوایی را به عنوان
مهاجــم به خدمت بگیرد ولی پاتو و فالکائو دو مهاجم این تیم در فصل قبل
از این تیم جدا شــدند و در صورت جدایی کاستا ،باید منتظر خرید یکی دو
مهاجم از سوی تیم لندنی در روزهای باقی مانده تا نقل و انتقاالت تابستانی
که تا  ۱آگست به طول خواهد انجامید باشیم.

قوه قضائیه ،بولنت توفیقچی ،وزیر تجارت
ترکیه اعالم کرده که پس از خنثی شدن
این بمب ،گذرگاه مرزی ایران و ترکیه در
والیت آغری این کشــور بازگشایی شده
است.
خبرگزاری فارس مینویســد که ماموران
مرزی ترکیه پس از بازرسی الری مشکوک
در نزدیک گــذرگاه مرزی «یک مکانیزم
انفجاری را کشف کردند که به دو کپسول
پروپان بزرگ وصل بود».
تاکنون جزئیات بیشــتری در مورد این
الری و هویت راننده آن منتشــر نشده و
مشخص نیست که به سوی کدام یک از دو
کشور ایران و ترکیه در حرکت بوده است.
ترکیه در ماهها و هفتههای گذشته شاهد
حملههای تروریســتی فراوانی بوده که
مســئولیت اغلب آنها را گروه تروریستی
دولت اسالمی (داعش ســابق) بر عهده
گرفته است( .دویچه وله)

روزهای اخیر در چندین مصاحبه انتقادهای صریحی
از نامزد احتمالی جمهوریخواهان مطرح کرده بود.
خانم گینزبورگ در ایــن مصاحبهها ،آقای ترامپ را
برای ریاستجمهوری مناسب ندانسته بود.
قاضــی گینزبورگ در مصاحبه با ســیانان در باره
دونالد ترامپ گفته بود« :او متقلب اســت ،او دارای
{شــخصیت} منسجمی نیســت .هر آنچه را که به
ذهنــش میآید بر زبان مــیآورد ».دونالد ترامپ با
انتقاد از این اظهارات خواهان کنارهگیری روث بیدر
گینزبورگ ،قاضی دیوانعالی شد( .بی بی سی)

توماس دیمزیر ،وزیر داخله آلمان فدرال
به خاطر افزایش شمار آوارگانی که سعی
می کنند خود را با قایق به اروپا برسانند،
پیشنهاد کرد که در لیبیا نیز کمپ آوارگان
تاسیس شود .دیمزیر در مصاحبه با مجله
آلمانــی «فوکوس» گفت ،مــن توصیه
می کنم که ما در مســیر مرکزی بحیره
مدیترانه همان راهی را در پیش بگیریم
که با ترکیه برســر آن توافق کرده ایم .او
در ادامه گفــت« :اگر که اتحادیه اروپا در
کشورهای ترانزیت افریقای شمالی مانند
لیبیا اجازه ایجاد تاسیســات مرکزی را
داشته باشــد که در آن همه آوارگانی که
می خواســته اند با قایق به اروپا بیایند،
اسکان داده شــوند ،در آن صورت ما می
توانیم این راه تجارت قاچاقبران را نابود
کنیم» .به گفته وزیــر داخله آلمان تا به
حال در ســال روان بیش از  70هزار تن
خــود را از طریق این «مســیر» به اروپا

تیم کرکت آیرلند تیم افغانستان را
شکست داد

تیم کرکت افغانســتان به سلسله بازیهای
یک روزه بینالمللی کرکت در مسابقه با تیم
آیرلند شکست خورد .اما برای نتایج پیروزی
این دو تیم دو مسابقه دیگر در پیش است.
حاجی عزیر اهلل فضلی معــاون اول کرکت
بورد افغانســتان پس از این مســابقه در

صحبت با رادیو آزادی گفت :آیرلند با تفاوت
شش ویکت بازی را برنده شد.
وی گفت»:حاال افغانســتان هم سه پاینت و
ایرلند هم سه پاینت دارد و دو مسابقه دیگر
باقی ماندهاســت .اگر افغانستان دو مسابقه
را برنده شود ،این دور مســابقات را برنده

آقای جانسون در طول دوران کاریاش پرداخته است.
ایشان تارور ،نویسنده مقاله واشــنگتن پست با اشاره به
«اقدام بحثبرانگیز» آقای جانسون مبنی بر ستایش از بشار
اسد برای مبارزه با گروه دولت اسالمی (داعش) نوشته است
که او بدون در نظر گرفتن خشــونتهایی که رهبر سوریه
علیه مردم این کشور روا داشته به طرز «جنجال برانگیزی»
به روند انتقادآمیز دولتهای غربی نســبت به اعمال بشار
پشت پا زده است.
ظاهرا مارک تونر ،ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا هنگام
شنیدن خبر انتصاب آقای جانسون به مقام وزارت خارجه
بریتانیا لبخندی زد و سپس به سرعت جلوی خود را گرفت
و تالش کرد و به بیان بیطرفانــه و دیپلماتیک خود ادامه
دهد« :با توجه به رابطه ویژه این دو کشور ،آمریکا همواره
به همکاری با بریتانیا ادامه خواهد داد».
او گفت که رابطه این دو کشــور فرای «شخصیتهاست» و
انگلستان اکنون نه تنها از نظر تاریخی بلکه از لحاظ ماهیت
رابطه موجود بین آمریکا و بریتانیا در حساسترین برهه از
زمان قرار دارد( .بی بی سی)

وزیر داخله آلمان
خواهان تاسیس کمپ
آوارگان در لیبیا است

قاضیدیوانعالیآمریکا
به خاطر اظهاراتش در باره
ترامپعذرخواهیکرد

روث بیــدر گینزبورگ ،قاضــی دیوانعالی آمریکا
بــه خاطر این که بــه طور علنــی از دونالد ترامپ،
کاندیدای احتمالی حــزب جمهوریخواه در انتخابات
ریاستجمهوری انتقاد کرده ،عذرخواهی کرده است.
قاضی گینزبورگ که از قضات پرسابقه دیوانعالی و
یکی از  ۴قاضی لیبرال آن است در بیانیهای گفت که
اظهارات اخیرش معقوالنه نبوده و از این بابت متاسف
اســت.این قاضی دیوانعالی گفته اســت که قضات
باید از اظهارنظر در باره کاندیداهای مناصب عمومی
خودداری کنند .قاضی روث بیدر گینزبورگ که دومین
قاضی زن در تاریخ دیوان عالی آمریکا اســت ،طی
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میشود و در صورتی که در یکی برنده و در
دیگر بازنده شود ،مساوی اعالن میگردد».
به گفته آقای فضلی این مســابقه برای راه
یابی تیم کرکت افغانستان به عضویت دایمی
شــورای کرکت بورد بینالمللی اهمیت زیاد
دارد( .رادیو آزادی)

رســانده اند .این سیاستمدار آلمانی در
ادامه گفت ،اگر به آوارگان شانس ورود
قانونی را بدهیم ،آن ها مجبور نیستند
که جانشان را به خطر بیاندازند و افزون
براین هیچ کس به قاچاقبران پول برای
یک سفرغیرقانونی در قایق های عمدتا
نامناسب را نمی دهد ،اگر (بداند) که فورا
پس فرســتاده خواهد شد .وزیر داخله
آلمان اطمینان داد که مســاله آوارگان
یکی از بزرگترین چالش های سال های
آینده باقی می ماند .به گفته او تغییرات
اقلیمی «بخش هایی از افریقا را غیرقابل
سکونت ساخته اســت» و افزون براین
«اختالف طبقاتی مشهودتر شده است».
دیمزیر گفــت« :امروز هرکس در جهان
سوم در یک قریه هم که باشد ،می تواند
با تلویزیون ماهواره یی و انترنت ببیند
که مردم در آن سوی دنیا چگونه زندگی
می کنند»(.دویچه وله)

رناتو سانچس غایب پرتگال در
المپیک ریو

ستاره  ۱۸ساله تیم ملی پرتگال در المپیک ریو حضور نخواهد داشت.
رناتو سانچس  ۱۸ساله در یورو  ۲۰۱۶برای تیم ملی کشورش به میدان رفت
و توانست به تیمش کمک کند تا به اولین قهرمانی در اروپا برسد.
به همین خاطر با توجه به خســتگی و حضــور در اردوهای پیش فصل
بایرن مونیخ ،این بازیکن از فهرســت پرتگال در المپیک ریو خط خورد.
همچنین دیگر بازیکنان جوان پرتگال که در یورو حضور داشــتند نیز در
این فهرســت حضور دارند که نام رافائل گوئررو دفاع چپ پرتگال هم در
آن دیده می شود.
پرتگال در اولین دیدار خود در المپیک ریو برابر ارجنتین دیدار خواهد
کرد.

مارک ویلموتس از تیم ملی بلجیم
اخراج شد

قرعه کشی اللیگا انجام شد

رقابت های اللیگا قرعه کشــی شد و رئال
مادرید در هفته نخســت مهمان سوسیداد
است و بارسلونا به دیدار بتیس می رود.
فصل جدید رقابتهای اللیگا قرعه کشی شد
که در آن تیمها حریفان خود را شناختند.
هفته اول رقابتهای اللیــگا در تاریخ  30و
 31اسد آغاز میشود و تا پایان ماه می 2017
(جــوزا) ادامه خواهد داشــت .طبق قرعه
کشی ،بارســلونا بازی ابتدایی خود در فصل
جدیــد را باید در خانه برگــزار کند و رئال

مادرید در هفتــه اول باید به خارج از خانه
سفر کند .اتلتیکومادرید نیز باید در خانه به
دیدار الکرونیا برود.
همچنین دو تیم رئال مادرید و بارسلونا در
اولین ال کالسیکو  14عقرب باید در نیوکمپ
برابر هم به میدان بروند.
همچنین داربی مادرید هــم هفته چهارم
برگزار می شود تا رئال مادرید فصل را سخت
تر شروع کند.
برنامه هفته نخست فصل  17/2016اللیگا:

رئال سوسیداد  -رئال مادرید
بارسلونا  -رئال بتیس
اسپورتینگ خیخون  -اتلتیک بیلبائو
والنسیا  -الس پالماس
سویا  -اسپانیول
اتلتیکو مادرید  -آالوز
گرانادا  -ویارئال
دپورتیوو  -ایبار
ماالگا  -اوساسونا
سلتاویگو  -لگانس

رئال مادرید ،گرانبهاترین باشگاه فوتبال در جهان

رئــال مادرید ،فاتح لیــگ قهرمانان اروپا،
گرانبهاترین باشگاه فوتبال جهان در سال
 ۲۰۱۶اســت.در تازهترین جمعآوری مجله
اقتصادی فوربس ،این باشگاه اسپانیایی که
ارزش آن  ۳.۶۵میلیارد دالر برآورد شــده،
در رده اول پرارزشترین باشگاههای فوتبال
قرار دارد .به محاسبات این نشریه اقتصادی،
ارزش رئال مادرید در مقایســه با سال قبل
 ۱۲درصد افزایش پیدا کرده است.باال رفتن

مبلغی که باشــگاههای فوتبال از حق بخش
تلویزیونی بازیهــا ،تبلیغات روی پیراهن،
قراردادهای اقتصادی ،و حضور در مسابقات
لیگ قهرمانان اروپا به دســت میآورند ،از
دالیل رشد اقتصادی باشــگاههای فوتبال
هســتند .البته ،رئال مادرید ثروتمندترین
باشــگاه ورزشــی جهان نیســت .باشگاه
فوتبال آمریکایی داالس کاوبویز (Dallas
 )Cowboysکه تخمین زده شــده بهای

آن چهار میلیارد دالر باشــد ،ثروتمندترین
باشگاه ورزشی در جهان است.
باشگاه فوتبال بارسلونا ،قهرمان لیگ اسپانیا،
در رده ســوم گرانبهاترین باشــگاههای
ورزشــی جهان قرار دارد .ارزش این باشگاه
اســپانیایی ،که در سال  ۱۸۹۹تاسیس شد،
 ۳.۵۵میلیار دالر اســت .بهای بارسلونا هم
مثل رئال مادرید ،در سال گذشته  ۱۲درصد
بیشتر شده( .بی بی سی)

این مربی  47ساله قصد داشت تا پایان جام جهانی  2018هدایت شیاطین
سرخ را بر عهده بگیرد ،اما یورو  2016پایان کار او بود.
فدراسیون فوتبال بلجیم طی یک بیانیه رسمی اعالم که مارک ویلموتس
از تیم ملی بلجیم برکنار شده است.
بلجیم با هدایت این مربی  47ساله در رقابت های یورو  2016مقابل ولز با
نتیجه  3بر  1شکســت خورد و نتوانست به نیمه نهایی برسد .وی در سال
 2012به تیم ملی آمد و در جام جهانی  2014هم ســکان شیاطین سرخ را
بر عهده داشت.
قرارداد ویلموتس تا پایان جام جهانی  2018بود ،اما فدراسیون فوتبال این
کشــور تصمیم گرفت تا وی را برکنار کند و بر این باور بودند که این می
تواند یک شوک برای تیم ملی باشد.
این فدراسیون در بیانیه ای اعالم کرد:
ما از مارک ویلموتس برای کارهایی که در این چهار سال انجام داده است
تشــکر می کنیم .ما با مارک از رده  54ام جهان به رتبه اول رنکینگ فیفا
رسیدیم .او از  51بازی به  34پیروزی و  8تساوی دست پیدا کردیم .باالتر
از همه اینها این است که هواداران در این مدت عشق خود را به شیاطین
سرخ نشان دادند.
کمیسیون فنی  RBFAبا ارزیابی خود از بازی های یورو  2016به این نتیجه
رسیدند که تیم نیاز به یک تغییر جدید دارد .این یک حس مشترک بود.
فدراسیون بالفاصه برای به خدمت گرفتن مربی جدید دست به کار خواهد
شــد و ما از ســپتامبر با یک مربی جدید بازی های دوستانه خود مقابل
اسپانیا را شروع خواهیم کرد.

دل بوسکه از دعوت نکردن کاستا
پشیمان نیست!

ویسنته دل بوسکه ،سرمربی مستعفی تیم ملی فوتبال اسپانیا عنوان کرد
که از اینکه دیگو کاستا را برای به تیم ملی دعوت کرده پشیمان نیست.
دیگو کاستا که تیم ملی اســپانیا را به برازیل ترجیح داد و به دعوت دل
بوســکه پیراهن تیم ملی اسپانیا را به تن کرد ،عملکرد بسیار ضعیفی در
این تیم داشــت و نتیجه این عملکرد ضعیف این بود که ماه گذشته برای
یورو  2016در لیست دل بوسکه قرار نگرفت .با این حال دل بوسکه مدعی
شد که از دعوت کردن کاستا پشیمان نیست.
دل بوسکه در مورد دیگو کاستا این گونه گفت:
کاســتا؟ درباره او پشیمان نیستم و او را فراموش هم نخواهم کرد .شور و
انگیزه او فوقالعاده بود و به همین جهت او را فراموش نخواهم کرد .هدف
ما این بود که بازیکنان را انتخاب کنیم ،برای بازی ها آماده شویم و رقابت
کنیم .مهم نبود که چه نام هایی را دعوت می کنیم .سطح کیفی آنها مهم
بود .دل بوســکه درباره یورو و ناکامی اسپانیا گفت :در بازی سوم همان
ترکیب همیشگی را به میدان فرســتادیم و مورد انتقاد قرار گرفتیم ولی
اگر تعویض میکردیم و شکست میخوردیم ،باز هم همین انتقادات مطرح
میشد.ما نتوانســتیم رقابت کنیم ولی به جای آن از خیلی جهات بهبود
یافتیم .من از تمام مســئولیت ها و قدرت هایم به بهترین شکل استفاده
کردم ،اما پاسخ نگرفتم.

