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کلینتون اولین نامزد زن یک حزب عمده در انتخابات
ریاست جمهوری شد

هواداران آقای سندرز در روز اول همایش حزب
دمکرات با هیاهو هنگام سخنرانی هواداران خانم
کلینتون در گردهمایی اخالل ایجاد کردند.
بهمن کلباســی خبرنگار ما در محل همایش می
گوید بــا حمایت کامل برنی ســندرز از هیالری
کلینتــون ،از مخالفت بعضی از حامیان او با خانم
کلینتون در سالن کاسته شد.
در پی شمارش آرای نمایندگان و گذر از حد نصاب
الزم ،سناتور سندرز در حرکتی نمادین به نشانه
همبستگی حزبی ،میکروفون را به دست گرفت و
با دور زدن مقــررات آییننامه ای خانم کلینتون
را نامزد حزب معرفی کند .هیالری کلینتون روز
پنجشنبه رسما طی نطقی نامزدی حزب دمکرات
را خواهد پذیرفت( .بی بی سی)

خانم کلینتون اولین زنی اســت که نامزدی یک
حزب عمده را در انتخابات سراســری آمریکا به
عهده خواهد داشت.
هیات های نمایندگی  ۵۰ایالت این کشــور بعد از
ظهر سه شنبه رای خود را در صحن همایش ملی
حزب دمکرات در فیالدلفیا قرائت کردند.
خانم کلینتون در ســخنانی که از طریق تماس
ویدئویی در محل همایش پخش شد در اشاره به
تاریخی بودن نامزدی یک زن در انتخابات گفت:
«باورم نمی شــود که ما بزرگترین ترک را در آن
سقف شیشه ای ایجاد کردیم».
پیــش از او بیل کلینتون رئيس جمهور ســابق
آمریکا و مریل اســتریپ هنرپیشــه سرشناس
سخنرانی کردند.

تالش مجدد برای برقراری
صلح در سوریه

مقام های روسیه و ایاالت متحده امریکا
در ژنیــو دیدرا یم کنند تا برای کشــور
جنگ زده ســوریه یک پــان همکاری
تدوین کنند .هــر دو جانب دالیل خوبی
برای خــوش بینی دارند تا به یک راه حل
نایل آیند .در ســوریه بسیاری چیزها ،از
جمله غــذا و امنیت وجود ندارد .در عین
زمان از سه هفته به اینسو اردوی سوریه
شهر حلب را محاصره کرده است .وضعیت
انتقال کمک های بشردوستانه از آن زمان
به بعد نهایت خراب گردیده است .حدود
 300هزار شهروندی که در این شهر باقی
مانده انــد ،دیگر از تامینــات برخوردار
نیستند .همچنان آن ها از شلیک نیروی
هوایی سوریه رنج می برند .از آغاز جنگ
در این بزرگ شهر با جمعیت میلیونی که
در شمال سوریه واقع است ،قریب به یک
هزار انســان جان داده اند .این را دیدبان
حقوق بشر سوریه گزارش داده است که
مرکز آن در لندن می باشــد .اردو حتی
پروای شلیک بر یک شــفاخانه ملکی را
نیز ندارد .تنها از آغاز هفته به اینسو 18
تن در اثر شلیک هلیکوپتر جان های شان

را از دست داده اند .بنته شیلر ،کارشناس
خاورمیانه و رئیس بنیاد هاینریش بول در
بیروت می گوید که رژیم اسد خود را در
مسیر پیروزی می بیند « :در حال حاضر
(این رژیم) به طور قابــل مالحظه یی از
مخالفان قوی تر اســت ».با اینهم رژیم
محدودیت هایــی دارد« :از نگاه من این
رژیم خود را قوی تر از آنچه احساس می
کند که واقع ًا هســت ».دقیق ًا بنا بر همین
دلیل اســت که مصممانه تر برای تصرف
دوباره این شهر کار می کند .زیرا فکر می
کند به ایــن ترتیب به یک پیروزی بزرگ
دســت می یابد .بر این مبناست که جان
کری وزیر خارجــه ایاالت متحد امریکا و
همتای روسی اش روز سه شنبه در الووس
روی یــک برنامه همکاری جدید در مورد
سوریه به تفاهم رســیدند .این برنامه در
هفته آینده ارائه می شــود .عالوه بر این
سر از امروز دی میســتورا نماینده ویژه
ملل متحد در ژنیو با مایکل رتنی نماینده
ایاالت متحده امریــکا و گنادی گاتیلوف
معاون وزارت خارجه روســیه مالقات می
کند.دویچه وله)

نگرانی از ‹تخریب›
یکی از بزرگترین
معابد بوداییان در چین

تخریب بخشی از ساخت و سازها در اطراف یک معبد
قدیمی بوداییان در جنوب چیــن با واکنش فعاالن
بودایی روبهرو شــده که دولت را متهم به تالش برای
کمرنــگ کردن نقش این معبــد در رواج آموزههای
بودایی کردهاند.
دولــت چین اما میگوید در تالش برای بازســازی و
مرمت معبد و افزایش ایمنی ساخت و سازهای اطراف
آن است .بنا بر گزارشها ،بولدوزرها با تخریب بخش
مهمی از این معبد ،محل اسکان راهبان و تازه پیروان
بودایی را با خاک یکســان کردهاند اما هنوز بناهای
بخشهای دیگر معبد پابرجاست .معبد الرونگگار در
ناحیه سیرتار که در والیت سیچوآن در جنوب چین
واقع شده ،یکی از بزرگترین مراکز ترویج آموزههای
بودایی در جهان لقب گرفته اســت .شــبکه دولتی
محلی در خبری مربوط به این تخریبها اعالم کرده
که مســئوالن تنها درصدد مرمت و افزایش تدابیر
ایمنی در این معبد هســتند .دو ســال پیش حدود
 ۱۰۰آلونک دستســاز در اطراف این معبد بر اثر یک
آتشسوزی غیرعمدی طعمه حریق شد .با این وجود،
فعاالن تبتی میگویند این تخریبها در ادامه تالش
دولت برای کنترل ‹آزادیهای مذهبی› در جنوب این
کشور است که بخش مهمی از جمعیت آن را تبتیها
تشکیل میدهند.
گزارش شــده تخریبهای جدیــد احتماال منجر به
جابهجایی حدود  ۱۲۰۰نفر از ســاکنان اطراف معبد
خواهد شــد .دولت چین میگوید شمار راهبان مقیم
ثبت نشــده در اطراف این معبد از کنترل خارج شده
و حتی مسئوالن بودایی معبد هم از این روند ناراضی
هستند.
دسترسی گزارشــگران خارجی به مناطق جنوب و
جنوب غرب چین بسیار محدود است( .بی بی سی)

مدیر تیم ملی کریکت معلوالن هند
در کابل درگذشت

فرید هوتک ،سخنگوی شورای کریکت افغانستان ،گفت
که مدیر تیم ملی کریکت معلوالن هند در آستانه بازگشت
به کشور خود ،در اثر سکته قلبی درگذشته است.
آقای هوتک به بیبیسی گفت که «پی جی ملک» حدود
یک هفته پیش به همراه اعضــای تیم ملی کریکت هند
برای بازی با تیم ملی کریکت معلوالن افغانستان به کابل
آمده بود .او افزود که آقای ملک  ۶۳ساله همراه با اعضای

تیم معلوالن کریکت هند در آســتانه پرواز به دهلی نو،
ایتخت هند ،بود که دچار حمله قلبی شد.
آقای هوتک گفت که پزشکی قانون و مسئوالن امنیتی
در کابل دالیل مرگ این مقام کریکت هند را بررســی
کردهاند .در یک هفتهای کــه تیم ملی کریکت معلوالن
هند در کابل بود ،این تیم ســه بازی با تیم همتای افغان
خود انجام داد( .بی بی سی)

گواردیوال اجازه تمرین به بازیکنان چاق
منچسترسیتی را نداد

سرمربی اســپانیایی منچسترســیتی اجازه تمرین به
بازیکنانی که اضافه وزن دارنــد نداد.به نقل از تلگراف،
پپ گواردیوال ســرمربی جدید منچسترســیتی چندی
پیش قوانین جدیدی بــرای تغذیه بازیکنان خود وضع و
عنوان کرد بازیکنان حق خــوردن پیتزا را در اردوهای
تیمــش ندارند .ایــن مربی در آخرین جلســه تمرینی
تیمش اجــازه تمرین به بازیکنانی که اضافه وزن دارند را
نداد .گائل کلیشی ،مدافع فرانسوی منچسترسیتی این
صحبــت ها را فاش و عنوان کرد او و چند تن از بازیکنان
منچسترســیتی به دلیل اضافه وزن از طرف گواردیوال از
تمرین کردن منع شدند .سرمربی منچسترسیتی به دلیل
جلوگیری از مصدوم شــدن بازیکنان تیمش اجازه نداده
اســت تا بازیکنان با بدن های ناآماده به تمرین بپردازند.
منچسترســیتی در اولین دیدار پیــش فصل خود برابر

بایرن مونیخ تیم سابق گواردیوال بازی کرد که این دیدار
با برتری یک بر صفر تیم آلمانی به پایان رســید .دیدار
دوم این تیم قرار بود در کشور چین برابر منچستریونایتد
باشد که این بازی به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.
کلیشــی البته از اقدامات گواردیوال تمجید کرده است و
ابراز امیدواری کرده او و ســایر بازیکنانی که اضافه وزن
دارند به زودی به شــرایط خوبی برگردند .او درباره این
موضوع گفت :وقتی بازیکنی قرار است مثال  60کیلوگرم
باشد ولی  70کیلو وزن داشــته باشد ،باعث مصدومیت
خودش میشود و تیمش را به دردسر خواهد انداخت .در
همین مدت کمی که با گواردیــوال کار کردم ،فهمیدم او
مربی اســت که به جزئیات توجه زیادی دارد و به همین
خاطر است که مدت ها در یاد خواهد ماند .کار با او بینظیر
است .او تمام مسائل را زیر نظر دارد.

زیدان :پوگبا هنوز بازیکن رئال مادرید
نشده است

ل مادرید اعالم کرد که هافبک فرانســوی
ســرمربی رئا 
یوونتوس هنوز بازیکن رئال مادرید نشده است.
به نقل از آس ،زین الدین زیدان در نشســت خبری اش
در کلومبوس آمریکا درباره وضعیت و ترکیب تیمش در
ن ژرمن اشاره کرد .سرمربی فرانسوی
دیدار برابر پاریس 
اظهار کرد :بازی نخست را خوب شروع کردن مهم است.
از کاری کــه انجام میدهیم راضی هســتم .اردوهایمان
در جایی برگزار میشــود که از امکانات خوبی برخوردار
است .هفته فوقالعادهای بود .خوشــحالم و بازیکنان از
بازی کردن در اینجا خشــنود هستم .زیدان درباره امضا
قرارداد و با پل پوگبا نیز گفــت :نمی دانم امکان امضای

قرارداد وجود دارد یا نه .اکنون اینجا در حال تمرین کردن
هستیم تا  31آگست که روز پایانی نقل و انتقالها است،
امکان رخ دادن هر اتفاقی وجود دارد .هنوز پوگبا بازیکن
ل مادرید نیست .نمی توانیم درباره اتفاقی که خواهد
رئا 
گذشت حرف بزنیم.
در این باره واضح صحبت کردم .اکنون زمان مناسب برای
پرداختن به این موضوع نیســت .همه به پوگبا عالقمند
هســتند .او بازیکن بزرگی اســت و زمانی که مادریدی
هســتید به دنبال بهترینها میگردیــد .باید به برخی
مســائل احترام گذاشت .او بازیکن یوونتوس است .امروز
نمی توانیم درباره آن هیچ چیزی بگویم.

بازگشت دادن پناهجویان
به مناطق ناامن نقض قانون
بین الملل است

حمــات اخیر در آلمــان بحث اخراج
مهاجران مجرم حتی بــه مناطق دچار
منازعه را دامن زده اســت .سازمانهای
حقوق بشری اما مخالف اخراج پناهجویان
به این مناطق اند .سازمان عفو بین الملل
نسبت به اظهارات برخی مقامات آلمانی
مبنی بر فرســتادن پناهجویان مجرم به
کشورهای ناامن ابراز نگرانی کرده است.
اندریا برگ ،مســئول بخش پناهجویان
ســازمان عفو بین الملــل در آلمان ،در
گفتگو بــا روزنامه «نوین اوســنابروکر
سایتونگ» گفت« :ما همیشه تقاضا کرده
ایم که پناهجویان به مناطقی که در آن
منازعه عمال جریان دارد ،بازگشت داده
نشــوند .باید متوجه بود که اخراج این
چنینی پناهجویان قوانین بین المللی را
نقض خواهد کرد».
سازمان عفو بین المللی مخالف فرستادن
پناهجویان به مناطق نا امن است.او بیان
داشت که هیچ کســی نباید به کشوری

تابستان یک میلیارد
یورویی تیمهای اروپایی

تیمهای اروپایی تاکنون در ایــن فصل نقل و انتقاالت
تابســتانی برای جذب بازیکن بیــش از یک میلیارد
یورو هزینه کردند.
به نقل از مارکا ،تنها سه هفته از فصل نقل و انتقاالت
تابســتانی فصل  2016 – 17گذشته است و پنج لیگ
برتر اروپا بیــش از هزار میلیون یــورو برای جذب
بازیکن خرج کردند.
لیگ برتر انگلیس مثل همیشــه سرآمد دیگر لیگها
در این رابطه اســت .تیمهای این لیگ در مدت سه
هفتــه نزدیک به  600میلیون یــورو خرج کردند .دو
لیگ فرانســه و اســپانیا در مجموع نیز به این رقم
نمیرسند.
منچســتریونایتد با ژوزه مورینیــو و لیورپول نیز با
یورگن کلوپ بیشترین خرج را برای تقویت تیم خود
کردند .هر تیــم نزدیک به  80میلیــون برای جذب
بازیکــن هزینه کردند .با این حــال گرانترین خرید
متعلق به آرســنال اســت که برای گرانیت ژاکا 45
میلیون یورو به دورتموند پرداخت کرد.
دورتموند که هر سال از بهترین بازیکنانش را از دست
میدهد ،در این فصل بر خالف گذشــته عمل کرد و
هفت بازیکن را جذب کرد .تیــم آلمانی برای امضای
قرارداد با چهار بازیکن  113میلیون هزینه کرد .ماریو
گوتسه با  26میلیون ،آندره شورله  30میلیون ،میکل
رینو  3.75میلیون و مارک بارترا با هشــت میلیون
یورو به این تیم پیوســتند .در این تابســتان ،لیگ
آلمان برای جذب بازیکن  434.03میلیون یورو خرج
کرده اســت .عالوه بر دورتموند ،بایرن مونیخ با کارلو
آنچلوتی نیز دو بازیکن خریده است .رناتو سانچس با
ارزش  35میلیون و متس هوملس با  38میلیون یورو
به این تیم رفتند.
در ایتالیــا رکورد نقل و انتقاالت بــا امضای قرارداد
گونســالو ایگواین با یوونتوس شکسته شد .جدایی
مهاجم ارجنتینی از ناپولی  94میلیون یورو برای تیم
تورینی هزینه برداشت .یوونتوس عالوه بر این بازیکن
میرالم پیانیچ ،هافبک رم را با  32میلیون یورو خرید.
ســری  Aدر مجموع در این فصل  417میلیون یورو
هزینه کرده اســت تا به سومین لیگی تبدیل شود که
بیشترین خرج را انجام داده است.
رئــال مادرید با رییس پر خرجش یعنــی فلورنیتینو
پرس ،در این تابســتان کم خرج بوده اســت .آلوارو
موراتا تنها بازیکن جدید این تیم اســت .بازگشــت
مهاجم اسپانیایی  30میلیون هزینه برداشت .بارسلونا
حریف مادرید بیش از  75میلیون هزینه کرده اســت
از طرفــی اتلتیکومادرید  49میلیون یورو خرج کرده
است.

تمدید قرارداد ماسکرانو
با بارسلونا

خاویر بارسلونا با سران بارســلونا برای تمدید قرارداد
خود با این تیم برای  3سال دیگر موافقت کرد.
به نقل از حســاب باشگاه بارســلونا در توئیتر ،سران
بارسلونا با خاویر ماسکرانو به توافق رسیدند تا قرارداد
این بازیکن را به مدت  3سال دیگر تمدید کرد.
ماســکرانو در حالی توافق کرده اســت که با بارسلونا
تمدید کند ،که گفته می شد قرار است راهی یوونتوس
شود و به دنی آلوس بپیوندد ولی در نهایت این بازیکن
در کاتاالن ماندنی شد.

پس فرستاده شــود که در آنجا زندگی
و آزادی هایش با خطر مواجه باشــد.
پس از حمالت تروریستی در شهرهای
وورسبورگ و انسباخ آلمان ،وزیر داخله
ایالت بایرن از حزب اتحاد سوســیال
مســحی بایرن (ســی .اس .یو) تاکید
کرد که اخــراج پناهجویان به مناطق
ناامن بعد از این نمی تواند تابو باشــد.
اظهارات مشــابهی از سوی هورست
زیهوفر نخست وزیر آن ایالت نیز مطرح
گردیده است.
ایفا هوگل یکی از سیاستمداران حزب
سوســیال دموکرات آلمــان (اس .پ.
دی) با این اظهــارات مقامات حکومت
ایالــت بایرن مخالفت کــرده و آن را
«بی معنی» خوانده است .از سوی هم
بوریس پســتوریوس وزیر داخله ایالت
نیدرزاکسن در گفتگو با روزنامه «تاکس
سایتونگ» گفته است که «اصال این کار
نباید انجام شود»( .دویچه وله)

مهاجم انتحاری موگادیشو
نماینده سابق مجلس بود

گروه الشباب ادعا میکند یکی از نمایندگان سابق مجلس
ســومالیا ،از عوامل بمبگذاری انتحاری روز سهشنبه در
موگادیشــو ،پایتخت ،بوده است .بنا به این ادعا صالح نوح
اسماعیل ۵۳ ،ساله ،یکی از دو بمبگذار انتحاری بود که در
نزدیکی فرودگاه موگادیشــو  ۱۳نفر را کشتند .صالح نوح
اســماعیل ،که به صالح بادبادو هم مشهور است ،در سال
 ۲۰۱۰از مجلس ســومالیا اســتعفا داد و دیگر نمایندگان
مجلس را «کافر» نامید .اسالمگرایان افراطی الشباب حدود
یک دهه است که با دولت نســبتا ضعیف سومالیا در حال
جنگ هستند.
میدان هوایی بزرگ موگادیشــو ،که حمله انتحاری دیروز
نزدیک آن رخ داد ،برای فعالیتهای ســازمان ملل ،نیروی
 ۲۲هــزار نفری صلحبانــان اتحادیه آفریقــا ،و همچنین
سفارتخانههای کشورهای دیگر یک منطقه امن تلقی میشده
اســت .صلحبانان اتحادیه آفریقا و نیروهای دولت سومالیا
شبهنظامیان الشباب را پنج ســال پیش از پایتخت بیرون
راندند ،اما این گروه همچنان در موگادیشــو عملیاتی انجام
میدهد .شمار حمالت الشباب در آستانه انتخابات سومالیا
لها از جمله اهداف بمبگذاریها و
افزایش یافته اســت .هت 
حمالت مسلحانه الشباب بودهاند( .بی بی سی)

اوباما احتمال دخالت
روسیه در انتخابات آمریکا
را «ممکن» دانست

کارشناسان آمریکایی معتقدند هکرهای روسی ایمیلهای
اعضای بلندپایه حزب دمکــرات را هک کردهاند .به گفته
باراک اوبامــا پولیس فدرال آمریکا در پــی یافتن انگیزه
هکرها از انتشار این ایمیلهاست.
هنوز روشن نیســت که ایمیلهای اعضای بلندپایه حزب
دمکرات چگونه هک شدهاند .انتشار محتوی این ایمیلها
در آستانه گردهمآیی ملی حزب دمکرات به چالشی جدی
برای این حزب تبدیل شده است.
رئیسجمهور آمریکا احتمال دخالت روسیه در این ماجرا را
منتفی نمیداند .به اعتقاد باراک اوباما روسیه ممکن است در
تالش برای تحت تأثیر قرار دادن انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا باشد.
اوباما در گفتگو با شــبکه «انبیســی» احتمال این را که
روسیه در ماجرای هک شــدن ایمیلهای رد و بدل شده
میان اعضای بلندپایه دمکرات دســت داشته باشد ،منتفی
ندانست و گفت« :همه چیز ممکن است».
حدود  ۲۰هزار ایمیل اعضــای بلندپایه حزب دمکرات در
سایت افشاگر ویکیلیکس منتشر شده است.
محتوای این ایمیلها حاکی از آن اســت که شــماری از
چهرههــای پرنفوذ حزب دمکــرات از ابتدا حامی هیالری
کلینتون بودهاند و سناتور برنی سندرز شانس چندانی برای
رقابت منصفانه با او برای کسب نامزدی این حزب را نداشته
است .فاش شدن محتوای این ایمیلها هواداران سرخورده
برنی سندرز را خشمگین کرده اســت .پس از انتشار این
ایمیلها رهبر حزب دمکرات از سمت خود کنارهگیری کرد
و اعضای بلندپایه این حزب نیز رســما از سناتور سندرز و
طرفداران او عذرخواهی کردنــد .باراک اوباما در گفتگو با
انبیسی خاطر نشان کرد که پولیس فدرال آمریکا در پی
یافتن انگیزه هکرها از انتشار این ایمیلهاست( .دویچه وله)

یوونتوس با پرداخت صد میلیون
دالر ایگوایین را خرید

گونسالو ایگوایین ،مهاجم ارجنتینی ناپولی به یوونتوس
پیوست.
باشگاه ایتالیایی یوونتوس که فصل گذشته برای پنجمین
سال متوالی قهرمان سری آ شــد ،با پرداخت نزدیک به
صد میلیون دالر این ستاره  ۲۸ساله را به خدمت گرفت.
به این ترتیب ،او پس از گرت بیل و کریســتیانو رونالدو،
در فهرست گرانترین بازیکنان فوتبال ،در رده سوم قرار
گرفت .ایگوایین که در سال  ۲۰۱۳از رئال مادرید به ناپولی

پیوست ،فصل گذشــته با به ثمر رساندن  ۳۶گل ،کفش
طالی بهترین گلزن فصل را از آن خود کرد.
 ۳۶گل او در فصل گذشــته یک رکورد جدید برای آقای
گل ســری آ بود .پیش از ایگوایین ،گونار نوردال با به ثمر
رساندن  ۳۵گل برای آث میالن در در فصل ۱۹۵۰-۱۹۴۹
موفقترین گلزن سری آ بود.
یوونتوس در ولین دیــدارش در فصل آینده ،روز  ۲۱ماه
اگست میزبان فیورنتینا خواهد بود( .بی بی سی)

کاوانی :شک نکنید جای ایبراهیموویچ
را پر میکنم

ادینســون کاوانی بر این باور است که به راحتی میتواند
جای خالی زالتان ایبراهیموویچ را در پاری سن ژرمن پر
کند .به نقل از اکیپ ،پاری ســن ژرمن در نقل و انتقاالت
تابستانی بهترین گلزن خود یعنی زالتان ایبراهیموویچ را
از دست داد .این بازیکن سویدنی راهی منچستریونایتد
در لیگ برتر شــد .ایبرا فصل قبل در  ۵۱دیدار با تیمش
موفق به ثمر رســاندن  ۵۰گل شد .با جدایی این بازیکن،
ادینســون کاوانی ،مهاجم اروگوئه ای پاری ســن ژرمن
اکنون به مهاجم اول این تیم تبدیل شده است.
ادینســون کاوانی مهاجم اروگوئه ای درباره شرایط خود
و تیمش در این فصل گفت :هیچ فشــاری روی من برای
جانشــینی زالتان وجود ندارد .این یک چالش شخصی
برای من است .شک نکنید میتوانم این کار را انجام دهم.
میخواهم بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارم و به

تیمم کمک کنم تا قهرمانی های زیــادی را تجربه کنم.
به همین دلیل فشــاری روی من نیست و در واقع افتخار
برای من اســت که در پاری سن ژرمن بازی کنم .میدانم
انتظارات زیادی از من وجــود دارد .به همین خاطر تنها
باید با عملکرد خوب و گلزنی بتوانم پاســخ اعتمادها و
انتظاراتی که از من است را بدهم.
مهاجم اروگوئه ای پاری سن ژرمن در ادامه درباره کار با
مربی جدیدی این تیم یعنی اونای امری گفت :او شــرایط
و سیستم کاری متفاوتی با مربی قبلی ما دارد .با اطالعی
کــه از تیم هایی که او بازی کرده اســت ،باید بگویم که
تیم های او سرعتی تر هســتند .هر مربی شیوه خاصی
برای مربیگری دارد و ما در حــال وفق دادن خودمان با
او هستیم .تنها چیزی که باعث میشود تا مربیان در یک
تیم ثبات داشته باشند کسب نتیجه است.

