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پاپ فرانسیس :جنگ نمیتواند مقدس باشد
رهبر کاتولیکهای جهان در مراسم ساالنهی
«دیدار صلحآمیز مذاهب» سرنوشــت عیسی
مسیح را با زندگی کنونی پناهجویان مقایسه
کــرد و «خودخواهی ،بیتفاوتی و ســکوت
فلجکنندهی افراد بیتفــاوت» را مورد انتقاد
قرار داد.
پاپ فرانســیس ،رهبر کاتولیکها ،مؤمنان

جهان را به تحقیر «خشونت بنیادگرایانه» فرا
خواند .او روز سهشنبه ( ۲۰سپتمبر) در پایان
مراسم ساالنهی «دیدار صلحآمیز مذاهب» در
ایتالیا گفت« :اعمال خشونت در تضاد با ذات
مذهب و نوعی تحریف آن است ».در این دیدار
که از روز یکشــنبه ( ۱۸سپتمبر) آغاز شد،
نزدیک به  ۵۰۰نماینــدهی آئینهای گوناگون

انتقاد عفو بین الملل از
چگونگی مبارزه کامرون
علیه بوکوحرام

ســازمان عفو بین الملل می گوید که کشور کامرون با
اقدامات شدید نظامی و بدون درنظرداشت حقوق بشر،
در برابر گروه تروریســتی بوکوحرام مبارزه می کند.
حکومت کامرون این اتهام را رد می کند.
گروه تروریســتی بوکوحرام در پهلوی نایجریا ،نیجر و
چاد ،در شمال کامرون نیز ترس و وحشت را ایجاد کرده
است .حکومت کامرون برای سرکوب این گروه از قوای
اردوی خود کار می گیرد .یکی از عملیات های این اردو
در دسمبر ســال  ۲۰۱۴در روستاهای ماگدیمی و دوبلِه
در شمال این کشور در گزارش سازمان عفو بین المللی
مورد انتقاد قرار گرفته است .در این گزارش آمده است
که سربازان دست کم  ۲۰۰مرد را بازداشت کرده بودند،
که  ۲۵تن آنها در همان شب جان باختند و  ۱۳۰تن دیگر
تا امروز ناپدید اند .خانواده های این افراد نمی دانند که
آنها اص ً
ال زنده هســتند یا خیر .بالکیسا ایده سیدو از
ســازمان عفو بین الملل در مصاحبه ای با دویچه وله
گفت«:ما از جمله دریافتیم که صد ها تن خودسرانه ،به
اساس شواهد بسیار ناچیز و گاهی هم بدون هیچگونه
سند و مدرک جرمی ،بازداشت شده اند .آنها در شرایط
غیر انسانی زندانی شده اند که در بسیاری موارد با خطر
مرگ روبرو اند .برخی از آنها حتی در نتیجۀ شکنجه در
زندان جان سپرده اند .شــماری دیگری را به اصطالح
سر به نیست کرده اند ،طوریکه تا امروز کسی در مورد
آنها چیزی نمیداند ».خانم ســیدو افزود که حقوق این
افراد پامال می شــود .در حالیکه دولت باید مردم را از
بوکوحرام محافظت کند ،خــودش در موارد زیادی از
حقوق بشری تخطی می کند( .دویچه وله)

م آمده بودند.
گرد ه 
رهبــر کاتولیکهای جهان یادآور شــد که
استفاده از دین برای تشدید خشونت با جوهر
اصلی آن مغایرت دارد .او تاکید کرد که «تنها
صلح و نه جنگ ،مقدس» است .پاپ فرانسیس
سپس از پیروان تمام مذاهب خواست که خود
را «از سنگینی بار بیاعتمادی ،بنیادگرایی و
نفرت» آزاد کنند و بــه درگیریها به گونهای
مســالمتآمیز پایان دهند .پاپ فرانسیس،
پیشــتر از «بیاعتنایی» برخی از گروههای
اجتماعی نســبت به سرنوشــت پناهجویان
شــدیدا انتقاد کرده و گفته بود« :پناهجویان
بیش از اندازه با انســانهایی بیرحم روبرو
شدهاند که درخواست کمک آنان را به همان
آســانی که کانال تلویزیون را عوض میکنند،
نادیــده گرفتهانــد ».او ضمن مقایســهی
سرنوشــت عیسی مســیح با زندگی کنونی
پناهجویان «خودخواهی ،بیتفاوتی و سکوت
فلجکنندهی» انســانهایی را مورد نکوهش
قرار داد که وجــود پناهجویان آنان را «آزار»
میدهد( .دویچه وله)

آمریکا :داعش با سالح
کیمیاوی به سربازانش حمله
کرده است

ارتش آمریکا تایید کرده اســت راکت
ای که پیکارجویان گروه دولت اســامی
(داعش) به یک پایگاه محل اســتقرار
نیروهــای آمریکایی در عراق شــلیک
کردند حاوی گاز خردل بوده است.
کســی در آن حمله به پایگاه قیاره در
نزدیکی شهر موصل که چند صد سرباز
آمریکایی در آن مستقر هستند آسیبی
ندید .جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد
مشــترک ارتش آمریکا گفت که توانایی
این گروه در اســتفاده از ســاح های
کیمیاوی ابتدایی است.
اما به گفتــه او این حمله «تحولی نگران
کننده است ».داعش همواره مظنون به

سه سال محرومیت برای دو مربی
کشتی مغولستان

دو مربی مغولستانی که در مسابقات المپیک ریو  ،۲۰۱۶در اعتراض به تصمیم
داور لباسهای خود را از تن کنده بودند ،به مدت سه سال محروم شدند.
سرنباتار سوگبایار و بیامبارینشن بایارا ،مربیهای کشتیگیرهای مغولستان
در مسابقات المپیک ،پس از آنکه مانداخ ناران گارزونیج ،کشتیگیر  ۳۰ساله
مغولســتانی ،به تصمیم داورها بازنده مبارزه اعالم شد ،در اعتراض به این
تصمیم لباسهای خود را در آوردند.
در دیدار مرحله ردهبندی مسابقات کشتی آزاد وزن  ۶۵کلیوگرم ،در حالی
که فقــط  ۱۸ثانیه تا پایان مبارزه باقی مانده بــود ،مانداخ ناران گارزونیج
 ۷-۰از حریف خود جلو بــود .او در ثانیههای آخر نبرد ،با رقص پا از حریف
ازبکستای خود دور میشد ،و به دنبال وقت تلف کردن بود.
اما ،پــس از پایان وقت مبارزه ،داوران مانداخ ناران گارزونیج را برای درگیر
نشدن با حریف خاطی دانستند ،و هفت امتیاز به حریف ازبکستانی او دادند.
پس از درخواست بازبینی از سوی تیم مغولستان ،داورها علیه کشتیگیر این
کشور رای دادند و یک امتیاز دیگر هم از آن نوروزف ،کشتیگیر ارمنستانی،
شد ،تا مانداخ ناران گارزونیج کشتی  ۷-۰برده را  ۷-۸ببازد.
در پایان مسابقه ،مربیهای مغولستانی به سوی داورها رفتند ،و در اعتراض
لباسهای خود را از تن در آورند و به روی زمین کوبیدند.
اتحادیه جهانی کشتی در نامهای که روز  ۱۳سپتمبر ارسال شد ،عالوه بر به
اطالع رساندن این تصمیم ،فدراسیون کشتی مغولستان را هم  ۳۹۰۰۰پوند
جریمه کرد.
سرنباتار سوگبایار و بیامبارینشــن بایارا تا سال  ۲۰۱۹از حضور در تمامی
مسابقات بینالمللی محروم خواهند بود( .بی بی سی)

ساخت ســاح های کیمیاوی بدوی در
عراق و سوریه بوده است.
جنرال دانفورد روز پنجشنبه در کمیته
نیروهای مســلح ســنا گفت که این
خمپاره حاوی گاز تــاولزای خردل و
سولفور بوده است.
در مجموع  ۲۰مورد حمالت با ســاح
های کیمیــاوی در عراق علیه نیروهای
کردی که با داعش مــی جنگند ثبت
شده اســت .یک چهارم این سالح ها
حاوی گاز خردل بود.
گاز خردل می تواند باعث آسیب دیدن
پوست ،چشم ،راه تنفسی و حتی مرگ
شود(.بی بی سی)

نتانیاهو :ایران و داعش
دشمنان مشترک کشورهای
منطقهاند

کاهش فاصله سربازان
آلمانی با خط جبهه
موصل در عراق

ارتش عراق و پیشمرگههای کرد خود را برای بازپسگیری
موصل از داعش آماده میســازد .نیروهای آلمانی مستقر
در عراق قرار اســت برای انجام مأموریت آموزشــی خود،
فاصلهشان با خط جبهه موصل را کاهش دهند.
نیروهای آلمانی مســتقر در عراق با توجه به عملیات آتی
ارتش این کشور و پیشــمرگههای کرد برای بازپسگیری
موصل از «دولت اســامی» (داعش) فعالیتهای آموزشی
خود در شمال عراق را گسترش خواهند داد.
خبرگزاری آلمان روز جمعه به نقل از اورزوال فون در الین،
وزیر دفاع آلمان گزارش داد که سربازان آلمان قرار است از
این پس نیروهای عراقی و پیشــمرگههای کرد را در فاصله
چند کیلومتری از خط جبهه موصل آموزش دهند.
وزیر دفــاع آلمان در جریان دیــدارش از پایگاه نیروهای
آلمانی در شهر اربیل در استدالل این اقدام تصریح کرد که
بحث بر سر «کارآیی بیشتر و صرفهجویی در وقت است».
او افزود« :ما این هدف مشــترک را داریم که پیشمرگهها
را به بهترین وجه آمــوزش دهیم تا آنان از پس مأموریت
بزرگی کــه در پیش رو دارند ،برآیند و داعش را از موصل
برانند»( .دویچه وله)

تصویب طرح منع پرداخت
پول نقد به ایران در
مجلس نمایندگان آمریکا

طبق طرحی که در مجلــس نمایندگان آمریکا به تصویب
رسیده ،هرگونه پرداخت پول نقد به ایران ممنوع میشود.
دولت ایاالت متحده نیز ملزم شــده که پیش از حل فصل
دعاوی مالی با ایران ،کنگره آمریکا را در جریان بگذارد.
مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن را جمهوریخواهان
در دســت دارند ،طرحی را به تصویب رســاند که مانع از
پرداخت پول نقد از ســوی دولت ایــاالت متحده به ایران
خواهد شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس بامداد جمعه گزارش داد که این
طرح با اختالفی چشمگیر به تصویب رسید ۲۵۴ .نماینده به
این طرح رأی موافق و تنها  ۱۶۳نماینده به آن رأی مخالف
دادند.
طرحی که حال در مجلس نماینــدگان آمریکا به تصویب
رســیده ،واکنشی اســت به پرداخت  ۱ / ۷میلیارد دالر از
سوی دولت اوباما به ایران .این مبلغ در ماه جنوری گذشته
بهمنظور حل اختالفی بر سر معاملهای تسلیحاتی پرداخت
شــد که تهران و واشــنگتن پیش از انقالب و در دوران
حکومت پهلوی به امضا رسانده بودند.
پرداخت این پول نقد با آزادی  ۴زندانی آمریکایی در ایران
همزمان شد .جمهورخواهان با سیاستهای باراک اوباما در
قبال ایران و توافق هســتهای مخالفند و مبلغ پرداختی را
در آن زمان «باجی» در مقابل آزادی گروگانهای آمریکایی
ارزیابی کردند .کاخ ســفید این اتهام را کامال بیاســاس
خوانده و بر این نکته تأکیــد دارد که پرداخت این پول به
خاطر حل و فصل اختالفی حقوقی که پیشــتر به آن اشاره
شد ،صورت گرفته است( .دویچه وله)

بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل،
در مجمع عمومی ســازمان ملل با تاکید
بــر جنبههای گوناگون قدرت اســرائیل
از بهبود روابط جهان عرب با اســرائیل
اظهار خرســندی کرد و گفت بسیاری از
این کشورها اســرائیل را به چشم متحد
خود علیه دشمنان مشترکی چون ایران
و داعش میبینند.
نخست وزیر اســرائیل سخنان خود را با
انتقاد از ســازمان ملل و نهادهای وابسته
به آن آغاز کرد و گفت این نهادها به طور
غیرمنصفانهای بــه طور پیش فرض علیه
اسرائیل موضع میگیرند.
از شــمار باالی قطعنامههای صادرشده
علیه اسرائیل ،در مقایسه با دیگر کشورها
انتقاد کرد .بنیامین نتانیاهو شورای حقوق
بشر سازمان ملل را «جوک» و یونسکو را
«سیرک» دانست ،اما در عین حال گفت

ترکیه در سوریه منطقه امن و
پرواز ممنوع ایجاد میکند

ارتش ترکیه مناطق تحت تصرف داعش
را در شمال سوریه تصرف میکند .ترکیه
قصد دارد در ناحیهای  ۵هزار کیلومتری
در غرب فرات منطقه امن اعالم کند .آیا
ایران ،روســیه وآمریکا موافق این طرح
هستند؟ کردها چه میگویند؟ به دنبال
ورود ارتش ترکیه به خاک سوریه اردوغان،
رئیس جمهور این کشــور بالفاصله اعالم
کرد ارتش ترکیــه  ۴۰۰کیلومتر مربع از
خاک سوریه را آزاد کرده است .وی افزود
کشــورش قصد دارد مناطق آزاد شــده
را منطقه امن و پــرواز ممنوع اعالم کند.
مولود چاووشاوغلو وزیر خارجه ترکیه هم
پنهان نمیکند که قدم بعدی ترکیه تبدیل
منطقــه منبج به منطقه امن اســت .وی

نخستین بازی تیم ملی فوتبال ساحلی
افغانستان در المپیک آسیایی
امروز برگزار می شود

تیم ملی فوتبال ســاحلی افغانســتان ،در
نخســتین بازی خود در پنجمین دور رقابت
های المپیک ساحلی آسیا ،امروز به مصاف
تیم قدرتمند جاپان می رود .فدراســیون
فوتبال کشــور اعالم کرد که ملی پوشــان
کشور دیروز جمعه بخاطر آماده گی حضور
در این بازی حساس ،تمرینات خود را آغاز
کرده اند.
تیم ملی فوتبال ساحلی کشور که از چند ماه

قبل بخاطر حضور قوی در این رقابت ها ،در
کابل تمرین می کرد ،دو روز پیش رهســپار
ویتنام شد.
در رقابت های فوتبال ساحلی آسیا (ویتنام
 ،)۲۰۱۶کشورهای شــرکت کننده در چهار
گروه به مصاف هم می روند.
گروه  : Aویتنام ،تایلند ،الئوس
گروه  : Bعمان ،قطر ،لبنان
گروه  : Cامارات ،ازبکستان ،فلسطین

گروه  : Dجاپان ،چین ،افغانستان
فدراسیون فوتبال گفته است که افغانستان
در گروه ( )Dکه به «گروه مرگ» مشــهور
اســت ،امروز به مصاف تیم ملــی فوتبال
ســاحلی جاپان می رود و فردا با تیم چین
بازی خواهد کرد.
این رقابت ها از  ۳میزان (۲۴سپتمبر) آغاز
و تا  ۱۲میزان ( ۳اکتوبر) ادامه خواهد یافت.
(پژواک)

فابرگاس :بارسلونا بهترین باشگاه
برای مسی است

هم بازی سابق لیونل مسی معتقد است این بازیکن ارجنتینی تیمی بهتر از
بارسلونا برای ادامه فعالیت های خود پیدا نخواهد کرد.
به نقل از تلگراف ،سســک فابرگاس هم تیمی اســبق لیونل مسی درباره
حضور این بازیکن در جمــع کاتاالنها و احتمال جدایی او گفت :از نظر من
مسی بدون هیچ شکی بهترین بازیکن دنیاست و فکر می کنم بارسلونا تنها
باشگاهی در دنیاســت که میتواند به خوبی از او مراقبت کند .کاری که در
سالهای اخیر به خوبی آن را انجام داد ه است .بارسا همواره مراقب وضعیت
لئو است و به همین خاطر ،بهترین باشگاه برای مسی بارسلونا است.
بارسلونا این هفته در رقابت های اللیگا برابر اتلتیکومادرید به تساوی یک
بر یک رضایت داد .در این دیدار لیونل مسی آسیب دید و به مدت سه هفته
از مســابقات دور خواهد بود و این خبر نگرانکنندهای برای بارسلونا است
آن هم به این خاطر که مســی در ابتدای این فصل در فرم خیلی خوبی قرار
داشــت و گل های خوبی برای بارسلونا به ثمر رساند و غیبت او می تواند در
هفته های آتی به ضرر بارسلونا تمام شود.
فابرگاس در این رابطه گفت :مصدومیت مســی نگران کننده است و خیلی
ناراحت شــدم که او را در آن وضعیت دیدم .خوشــبختانه مشکل او جدی
نیست و فکر می کنم به خوبی این مصدومیت را پشت سر بگذارد.

تاکید میکند که «الباب» هدف بعدی است
و هدف نهایی ترکیه شکست کامل گروه
دولت اسالمی (داعش ســابق) و آزادی
الرقه پایتخت داعش در سوریه است .به
گفته این مقام ترک وسعت این مناطق به
 ۵هزار کیلومتر میرسد و به منطقه حائل
امن برای سوریها تبدیل خواهد شد.
پیرامون ایجاد منطقه امن پرسشــهای
زیادی مطرح شــده است .از جمله اینکه
این طرح تا چه حــد مورد توافق آمریکا،
روسیه و ایران هســت و رویکرد کردها
نسبت به آن چگونه است؟ ما این پرسشها
را با افشــار ســلیمانی تحلیلگر مسائل
منطقه که قبال ســفیر ایــران در باکو و
اوکراین بوده ،مطرح کردیم( .دویچه وله)

ردهبندی فوتسال جهان در
آستانه بازیهای یکچهارم نهایی
جام جهانی

تیم ملی فوتســال ایران که موفق شــد با غلبه بر برازیل راهی مرحله
یکچهارم نهایی جام جهانی شــود ،در تازهترین ردهبندی فدراســیون
بینالمللی فوتسال با کسب  ۱۶۱۰امتیاز در رده ششم قرار گرفته است.
هشــت تیم حاضر در مرحله یــک چهارم نهایی عبارتنــد از :پرتگال،
آذربایجان  ،مصر ،روسیه ،اسپانیا ،ارجنتین ،پاراگوئه و ایران.
دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی:
پاراگوئه  -ایران
روسیه  -اسپانیا
ارجنتین  -مصر
آذربایجان  -پرتگال
مرحله بعد بازیهای جام جهانی کلمبیا  ۲۰۱۶روز شــنبه (بامداد یکشنبه
به وقت کابل) ،و یکشــنبه (بامداد دوشنبه به وقت کابل) برگزار خواهند
شد( .بی بی سی)

زیدان :بارسلونا بدون مسی
ضعیفتر است

مارسلو باعث نگرانی زیدان شد

آسیب دیدگی مارسلو به دردسر بزرگی برای زیدان تبدیل شده است چراکه
جایگزین این بازیکن برازیلی هم مدتهاست دور از میادین به سر میبرد.
نقل از آس ،مارسلو در دیدار برابر ویارئال که با تساوی یک بر یک به پایان
رسید ،آسیب دید و نتوانست به بازی ادامه بدهد.
روزنامه آس نوشــت به نظر می رسد آســیب دیدگی مارسلو جدی است و
غیبت او می تواند خبر بسیار بدی برای زیدان باشد چراکه فابیو کونترائو هم
مدتهاست که به خاطر آسیب دیدگی نتوانسته به میدان برود.
آسیب دیدگی مارسلو باعث می شــود تا زیدان از دانیلو برازیلی در سمت
چپ و دنی کارواخال در سمت راست استفاده کند.
رئال با تســاوی برابر ویارئال 13 ،امتیازی شــد اما همچنان صدرنشــین
اللیگاست.

وضعیت اسرائیل در سازمان ملل در حال
تغییر است ،چرا که موضع دیگر کشورها
در قبال اسرائیل نرم میشود.
او با اشاره به روابط اسرائیل با کشورهای
آفریقایی گفت مهمتریــن تحول از این
حیث در جهان عرب اتفاق افتاده است.
بنیامین نتانیاهو گفــت« :برای اولین بار
در طول عمرم خیلی از کشــورهای دیگر
منطقه ایــن را فهمیدهاند که اســرائیل
دشــمن آنها نیســت .آنها پی بردهاند
که اسرائیل متحدشــان است .دشمنان
مشترک ما ایران و داعش هستند .اهداف
مشترک ما امنیت پیشرفت و صلح است».
به تازگی گزارشهایی از ارتباط کمسابقه
مقامهای ارشــد ســعودی و اسرائیلی
منتشر شده است .رابطه ایران و عربستان
ســعودی در ماههای اخیر پرتنش شده
است( .بی بی سی)

د میوند اتالن ۲-۳موج های آمو را شکست داد
در دومین دیدار رفــت مرحله نیمه نهایی
رقابت هــای فتبال لیگ برتر افغانســتان
روشــن ،تیم های د میوند اتالن و موج های
آمو به مصاف هم رفتند و تیم دمیوند اتالن با
نتیجه سه بر دو تیم موج های آمو را از پش
روبرداشت.
بازی را تیم موج های آمو هجومی آغازکرد
و اولین گول این بازی را در دقیقه هشــتم
عبدالرحیم رحمانــی وارد دروازه دمیوند
اتالن کرد.
ده دقیقه بعد کپیتان تیم دمیوند اتالن گول
تســاوی را روی یک شــوت از را دور وارد
دروازه حریف کرد و بازی یک بر یک مساوی

شد.
اما ایــن پایان کار در نیمــه اول نه بود یار
محمد ذکرخیل در دقیقه هژدهم بازی یک
گول زیبا را وارد دروازه موج های آمو کرد و
تیم د میوند اتالن دوبریک از تیم موج های
امو پیشی گرفت.
در دقایق باقی مانده بازی توپ دیگر از خط
درازه ها هر دو تیــم عبور نکرد و نیمه اول
با نتجه دو بریک به ســود د میوند اتالن به
پایان رسید.
نیمــه دوم را تیم دمیوند اتالن هجومی اغاز
کرد وتنها دو دقیقه بعد متین یوســف زی
گول سوم د میوند اتالن را وارد دروازه موج

های کرد .در ادامه بازی آرام دنبال شد.
فیض محمد در دقیقه شــصت وچهارم یک
موقیعت خوب گــول را از دســت داد اما
عبدالجبار عرب زاده در دقیقه نود توانست
یک گول زیبــا را وارد دروازه د میونداتالن
کند تا موج هــای امو فاصله خود را با اتالن
به یک گول کاهش بدهید.
بازی با نتجه سه بردو به سود د میوند اتالن
به پایان رسد.
بازی برگشــت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر
افغانستان روشن به روز یکشنبه میان تیم
های شاهین اسمایی و سمیرع البرز اغاز می
شود( .طلوع)

سرمربی رئال مادرید بارسلونا را بدون مسی تیمی ضعیف عنوان کرد.
به نقل از آس ،رئال مادرید شنبه شب در هفته ششم اللیگا به مصاف الس
پالماس میرود .زین الدین زیدان در نشســت خبری پیش از بازی گفت:
ضربات آزاد از اهمیت زیــادی برخوردارند به خصوص که بازیکنان خوبی
در این زمینه داریم.
به همین علت خودمان را برای بازی و ضربات این چنینی خوب آماده می
کنیم تا بتوانیم از این فرصت بهترین استفاده را ببریم.
ســرمربی رئال مادرید درباره وضعیت بازیکنانش اظهــار کرد :به همه
بازیکنان نیاز داریم .فقط به کریم بنزمــا و آلوارو موراتا نیاز نداریم بلکه
ماریو نیز می تواند به تیم کمک کند.
او عضوی از این گروه است .بعضی از بازیکنان نیز می توانند در خط حمله
بازی کنند .برای هر بازی در این رابطه تصمیم می گیریم .بنزما بهتر شده
است و از این موضوع خوشحالم.
زیدان در ادامه افزود :کیلور ناواس در فهرست دعوت شدگان برای بازی
خواهد بود و تیم را همراهی خواهی کــرد .فابیو کونترائو نیز در وضعیت
نرمالی به سر می برد و می تواند در لیست دعوت شدگان باشد.
سرمربی فرانسوی درباره آســیبدیدگیها اظهار کرد :همیشه برخی از
آســیب دیدگیها نگران کننده است و نمیتوانیم در این باره کاری انجام
دهیم .امیدوارم این آسیب ها شدید نباشند و به زودی بازیکنان بتواند تیم
را همراهی کنند .بازیکنان زیادی داریم و میتوانیم جایگزین کنیم .امروز
نیز این چنین خواهد بود و برای بازی سه شنبه باید دید بازیکنان آسیب
دیده چه شرایطی خواهند داشت.

رایان گیگز گزینه هدایت
سوانزی سیتی

روزنامه دیلی تلگراف از رایــان گیگز به عنوان گزینه اصلی مربیگری در
سوانزی سیتی یاد کرد.
بــه نقل از دیلی تلگــراف ،رایان گیگز که دســتیار لوییس فان خال در
منچستریونایتد بود ،بعد از آمدن ژوزه مورینیو به همکاری خود با شیاطین
سرخ پایان داد.
دیلی تلگراف از گیگز به عنوان گزینه مربیگری در ســوانزی خبر داد و
نوشت :نتایج ناامید کننده سوانزی در فصل جاری باعث شده تا سران این
باشگاه به دنبال اخراج سرمربی ایتالیایی خود باشند.
به نظر میرســد رایان گیگز گزینه خوبی برای هدایت این تیم است و به
احتمال زیاد به زودی هدایت این تیم را برعهده میگیرد.

