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کنترول مرزهای
حوزه شینگن سه ماه
دیگر تمدید شد

رئیس کمیسیون اروپا :انتخاب ترامپ ممکن است

روابط آمریکا و اتحادیه اروپا را آشفته کند

دارد که روابط بین دو قاره [اروپا و آمریکا ] به
طور ساختاری و مبنایی دچار آشفتگی شود».
دونالد ترامپ در جریــان تبلیغات انتخاباتی
برخی سیاســتهای کالن دولت آمریکا در
سیاست بینالملل را به شدت زیر سوال برده
است .در سیاست داخلی نیز اظهارات او درباره
مهاجران ،اقلیتها و زنان انتقادهای زیادی را
به دنبال داشته است.
واکنش آقای یونکر به پیروزی آقای ترامپ با
لحن محتاطانه دیگر رهبران اروپایی متفاوت
است .رئیس کمیســیون اروپا گفته است« :به
طور کلی آمریکاییها اعتنایی به اروپا ندارند.
در مــورد آقای ترامپ هم بــه گمانم او فکر
میکند بلجیم یک روســتایی جایی در اروپا
ژان کلود یونکر ،رئیس کمیسیون اروپا ،گفته گفته اســت« :الزم خواهد بــود که به رئیس است».
است که انتخاب دونالد ترامپ ممکن است به جمهــور منتخب یاد بدهیم اروپا چیســت و «صادقانه نظرم را میخواهید؟ با آقای ترامپ
روابط بین آمریکا و اتحادیه اروپا ضربه بزند.
چگونه کار میکند.
دو سال وقتمان تلف میشود در حالی که او دور
آقای یونکر در یک سخنرانی در لوکزامبورگ او گفت« :با انتخاب ترامپ این ریسک وجود دنیایی که نمیشناسد میچرخد( ».بی بی سی)

اتحادیه اروپا به آلمان اجازه داد تا این کشــور و کشورهای
دیگر حوزه شــینگن کنترول مرزهای خود را سه ماه دیگر
تمدید کنند .کنترول مرزهای حوزه شــینگن سال گذشته
برای جلوگیری از موج بزرگ مهاجران بدون مدرک ایجاد
شد.
اتحادیــه اروپا روز جمعه اجازه داد تا آلمان و شــماری از
کشــورهای دیگر اروپا کنترول موقت مرزهای خود را سه
ماه دیگر تمدید کنند .در کنار اتریش ،دنمارک ،ســویدن
و ناروی که عضو اتحادیه اروپا نیســت ،آلمان سال گذشته
کنترول مرزهای خود را به منظور جلوگیری از موج بیسابقه
مهاجرت روی دســت گرفت .همه این کشورها عضو حوزه
«سفر آزاد» شنگین می باشــند اما از سوی اتحادیه اروپا
اجازه یافته اند تا به عنوان یک اقدام اســتثنائی مرزهای
خود را کنترول نمایند.
این پنج کشور قرار بود طبق برنامه کنترول مرزها را روز ۱۵
نوامبر بردارند؛ با این حال ،شورای اروپا که متشکل از 28
کشور اروپایی است ،طرح تمدید کنترول مرزی را تصویب
و به کمیسیون اروپا ارجاع داد .در این مصوبه گفته شده که
اجازه داده شده اســت کنترول موقت مرزها «نهایتا تا سه
ماه» تمدید شود.
روبــرت کالیناک ،وزیر داخله ســلواکیا که در حال حاضر
ریاست «شورای اتحادیه اروپا» را به عهده دارد ،گفته است
که بعد از این سه ماه ،کشورها باید آزادی سفر بی قید شرط
را به زودترین وقت از سر بگیرند( .دویچه وله)

فیسبوک بسیاری را

گزارشها حاکی از آن اســت که نیروهای دولتی بار دیگر
تمامی مناطق اطراف شــهر حلب را که در دو هفته گذشته
به کنترل نیروهای شورشی مخالف درآمده بود ،در اختیار
گرفتند.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه ،مستقر در لندن ،گفته است
که نیروهای ســوری کنترل منطقه ضاحیه اسد و دهکده
منیان را که در خارج حلب واقع شده ،به دست گرفته اند.
در گزارش زنده تلویزیون سوریه از منیان نیروهای دولتی
در حالی که کنترل این منطقه را در اختیار داشتند ،نشان
داده شدند .شورشیان شــماری از مناطق استراتژیک در
غرب حلــب را پس از آن که در اواخر ماه گذشــته حمله
ای برای شکســتن محاصره انجام دادند ،به کنترل خود در
آوردند .شــهر حلب در هفته های اخیر زیرآتشبار سنگین
نیروهای دولتی ومخالفان بوده است.
گفته میشــود که بیش از  ۲۵۰هزارنفر در مناطق شرقی
حلب تحت محاصره قرار دارند.
دو روز پیش مشاور ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعالم
کرد که آخرین محموله غذا در شرق حلب تا هفته آینده به
پایان میرسد( .بی بی سی)

یک مشکل غیرعادی در فیسبوک موقتا باعث شد روی
صفحات خیلی از کاربران برچسب «مرده» ظاهر شود.
این ایراد جمعه روی داد و کاربران با پست کردن پیام
هایی به دوستان و بستگان اطمینان دادند نمرده اند.
یک سخنگوی شــرکت فیسبوک گفت« :این اشتباهی
وحشتناک بود که حاال درست شده .از این اتفاق خیلی
متاســفیم ».این پیام که برای رفتگان تهیه شده بود
به اشــتباه در پروفایل گروه بزرگی از کاربران از جمله
مارک زاکربرگ مدیر فیسبوک ظاهر شد.
در ایــن پیام آمده بود« :امیدواریم آدم هایی که مارک
را دوســت دارند با دیدن پیام هایی که دیگران برای
بزرگداشت او پست می کنند تسلی پیدا کنند».
بعضی از کاربران و گزارشــگران فناوری با شــوخی با
این اشــتباه برخورد کردند .وبسایت فناوری «د ورج»
در اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوشت:
«فیســبوک یکی از ســخت ترین هفته ها در تاریخ
آمریکا را با آوردن خبر مرگ کاربران به پایان برد».
فیســبوک صفحه ویژه بزرگداشــت را در سال ۲۰۱۵
راه انداخت تــا اعضای خانواده های مردگان بتوانند به
حساب فیسبوک آنها دسترسی پیدا کنند.
کاربران می توانند درخواســت کنند حساب آنها پس
از مرگ به یک صفحه یادبود بدل شود تا دوستان آنها
بتوانند یادشان را زنده نگه دارند.
گزینه دیگر کاربران این اســت که درخواســت کنند
حساب آنها پس از مرگ پاک شود( .بی بی سی)

نیروهای دولت سوریه
مناطقی در اطراف حلب
را در اختیار گرفتند

پولیس ضد شورش
کوریای جنوبی در نقاط
مختلف سئول مستقر شد

مشکل فنی در

مرده نشان داد

ادوین فان در سار مدیر باشگاه
آژاکس شد

پارلمان آلمان برای
کورسهای اجتماعی
مهاجران بودجه تصویب کرد

پناهجویانی که چشم انداز اقامت شان
در آلمــان هنوز واضح نیســت نیز می
توانند از سال  ۲۰۱۷در دوره های آموزش
زبان و آشنایی با جامعه شرکت کنند .از
جمله ،مهاجــران افغان نیز از این برنامه
بهره مند می شوند.
کورس های آموزشــی آشنایی با جامعه
( )Orientierungskurseقرار است از
آغاز سال آینده میالدی در سراسر آلمان
به صورت گســترده برای مهاجران آغاز
شــود .کمیته بودجه در پارلمان آلمان
فدرال در نشست ارزیابی بودجه جمعه
شــب  ۴۰میلیون یورو را برای این دوره
های آموزشــی برای مهاحران تصویب
کرد .اکهارت رهبــرگ ،نماینده حزب

اتحاد دموکرات مسیحی «سی دی یو»
و راینهارد براندل نماینده حزب اتحاد
سوسیال مسیحی «ســی اس یو» در
پارلمان آلمــان ،در برلین پایتخت این
کشــور با تایید این خبر گفتند که این
پروژه آزمایشی که فعال جریان دارد ،در
سراسر کشور به کار گرفته خواهد شد.
براساس اطالعات وزارت داخله آلمان،
دوره های آموزشی امتحانی این پروژه
از ماه آگســت به این سو در  ۱۳ایالت
آلمان راه اندازی شده است .این دوره
های آموزشی به مهاجرانی که دورنمای
اقامت شان در آلمان مبهم است ،فرصت
آشنایی با اجتماع و راه و روش زندگی
در آلمان فراهم می شود( .دویچه وله)

دهها هزار پولیس ضد شــورش در نقاط
مختلف ســئول ،پایتخت کوریای جنوبی
مستقر شــدهاند تا مانع از نزدیک شدن
تظاهرکنندگان به کاخ ریاســتجمهوری
شوند.
برای سومین هفته متوالی ،تظاهرکنندگان
در خیابانهای سئول خواهان کنارهگیری
پارک گون هــه ،رئیسجمهوری کوریای
جنوبی شدهاند.
انتظار میرود بیش از یکصد هزار نفر در
تظاهرات ضد دولتی علیه پارک گون هه،
رئیسجمهوری کوریای جنوبی شــرکت
کنند که آن را به بزرگترین تظاهرات این
کشور در سی ســال اخیر تبدیل خواهد
کرد .بانیان این تظاهرات میگویند بیش
از یک میلیون نفر در این تظاهرات شرکت

جایزۀ بین المللی دموکراسی
به موگیرینی اهدا شد

خانم فدیریکا موگیرینی مســئول روابط
خارجی اتحادیۀ اروپا «جایزۀ بین المللی
دموکراســی بن» را بدست آورد .مارتین
شــولتس رئیس پارلمان اتحادیۀ اروپا از
فعالیت های این زن سیاستمدار ایتالیایی
تحسین کرد.
رئیس پارلمــان اتحادیه اروپا گفت« :این
پیام مهمی در یک زمان مناســب است».
شــولتس افزود موگیرینی از سال ها به
این طــرف از ارزش هــای اروپایی مثل
صلح ،دموکراســی و حقوق بشــر دفاع
میکنــد .به گفتۀ شــولتس عالوه برآن
این زن سیاســتمدار کشورهای اتحادیۀ
اروپا را بیشــتر از پیش به هم نزدیکتر
ســاخته اســت .رئیس پارلمان اتحادیۀ

سرمربی تیم ملی فوتبال استعفا کرد

دروازه بان پیشــین تیم ملی هالند و آژاکس به عنوان مدیر باشگاه آژاکس
هالند منصوب شد.
به نقل از تلگراف هالند ،ادوین فان در ســار  46ســاله که یکی از بهترین
دروازهبانان تاریخ فوتبال هالند است ،قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را با
منچســتریونایتد در کارنامه خود دارد و با این تیم چند بار فاتح لیگ برتر
شد .او در فوالم و آژاکس هالند نیز سابقه بازی دارد.
او بعد از جلسه با سران باشگاه آژاکس هالند ،به عنوان مدیر باشگاه آژاکس
انتخاب شد تا از این هفته بتواند فعالیت خود را به عنوان مدیر شروع کند.
در حال حاضر هدایت تیم آژاکس بر عهده پیتر بوســژ است و این تیم در
جدول رده بندی رقابت های لیگ هالند ،بعــد از فاینورد در رده دوم قرار
دارد .این تیم باسابقه هالندی در پلی اف لیگ قهرمانان اروپا نیز حاضر بود
که با شکست برابر روستوف از رسیدن به مرحله گروهی بازماند.

استوریچ :به جام جهانی راه
پیدا میکنیم

ســتاره تیم ملی فوتبــال انگلیس که از پیروزی و گلزنــی در دیدار برابر
اســکاتلند خوشحال اســت تاکید کرد تیمش به راحتی راهی جام جهانی
میشود.
 به نقل از  ،elsportتیم ملی فوتبال انگلیس با هدایت گرت ســاوتگیت
توانست اسکاتلند را با سه گل از پیش رو بردارد .گل نخست انگلیسی ها را
در این دیدار دنیل استوریچ ،مهاجم لیورپول به زیبایی به ثمر رساند.
او که از گلزنی در این دیدار خوشحال است ،بعد از بازی گفت :گل زیبایی را
به ثمر رساندم و خوشحالم که در چنین دیدار خاص و مهمی موفق به گلزنی
شــدم .بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم .باید بگویم که شایسته کسب این
سه امتیاز بودیم.
او ادامه داد :شــب زیبایی را رقم زدیم .ســه امتیاز ارزشمند را با حضور
هواداران پرشور خود به دست آوردیم .در صدر جدول رده بندی هستیم و
این بسیار خوب است .هرچند مسیر طوالنی پیش رو داریم اما می توانیم به
جام جهانی راه پیدا کنیم.
انگلیــس با این پیروزی 10 ،امتیازی شــد و در صدر جدول رده بندی باقی
ماند .اســلوونیا با  8و اسلوواکیا هم با  6امتیاز به ترتیب در رده های دوم و
سوم جای دارند.

پیروزی کلیولند و رپترز در
NBA

در ادامه رقابت های لیگ بسکتبال  ،NBAبامداد دیروز هشت بازی انجام
شد که در مهمترین آنها کلیولند کاوالیرز و تورنتو رپترز به پیروزی رسیدند.
به نقل از  ،ESPNدر مهمترین بازی بامداد دیروز  ،NBAکلیولند کاوالیرز
توانست با نتیجه  ١٠٥بر  ٩٤واشنگتن ویزاردز را شکست بدهد .در این بازی
کایری ایروینگ با کسب  ٢٩امتیاز برای کلیولند عملکرد خوبی را از خود بر
جای گذاشــت .در بازی مهم دیگر تورنتو رپترز توانست با نتیجه ١١٣بر ١١١
شــارلوت هورنتز را از پیش رو بردارد .در این بازی دیمار دی روزن با کسب
 ٣٤امتیاز برای رپترز و کمبا واکر با کســب  ٤٠امتیاز برای هورنتز بیشترین
امتیاز آوری را برای دو تیم داشتند.
نتایج دیگر رقابت های بامداد دیروز:
فیالدلفیا سونی سیکسرز  - ١٠٧ایندیانا پیسرز ١٠٥
یوتا جاز  - ٨٧اورالندو مجیک ٧٤
بوستون سلتیکس  - ١١٥نیویورک نیکس ٨٧
لس آنجلس کلیپرز  - ١١٠اوکالهاما سیتی تاندر ١٠٨
سن آنتونیو اسپرز  - ٩٦دیترویت پیستونز٨٦
پورتلند تریل بلیزرز  - ١٢٢سکرمنتو کینگز ١٢٠

پیتر شگرت ،سرمربی کرواسیایی تیم ملی
فوتبال افغانستان همزمان با مسابقه تیمهای
فوتبال افغانستان و تاجیکستان از وظیفهی
خود استعفا کرد.
آقای شگرد خبر استعفای خود را در صفحه
رسمی فیسبوکاش به نشر رسانده و دلیل
کنارهگیــری خود را اختالفهــا در درون
فدراسیون فوتبال خوانده است.
او در صحفــه فیســبوک خود نوشــته،
نمیخواســته که این خبر را پیش از بازی
دوستانه افغانســتان و تاجیکستان منتشر
سازد؛ اما به دلیل اینکه فدراسیون فوتبال
افغانســتان نمیخواهد معلومات در مورد
وضعیت او بهحیث مربی تیم به مردم بدهد،
او مجبور شده اســت تا این معلومات را در
صفحه شخصی فیسبوکاش شریک سازد.
او ماجرای کنارهگیری خود را چنین نوشته
اســت« :فدراســیون فوتبال افغانستان به

تاریخ  ۹نوامبــر به من اجازه نداد تا بهحیث
مربی تیم ملی افغانســتان همــراه با موتر
بازیکنان بــه میدانهوایی و از آنجا برای
انجام بازی دوســتانه به تاجیکستان سفر
کنم .به همین دلیل باید تصمیم فدراسیون
فوتبال افغانستان را قبول کنم».
این مربی کرواسیایی تیم ملی فوتبال کشور،
مخالفت خود را با اسالم امیری بهعنوان تیم
ملی نیز ابراز کرده است.
آقای شگرت گفته اســت که اسالم امیری
نمیتواند که بهطور موثر در تیم ملی فوتبال،
بازی کنــد و همچنان او در گذشــته نیز
بازیهای ضعیفی داشته است.
او گفته است که اســام امیری رقابتهای
منفی را در میان بازیکنان فوتبال افغانستان
به میان آورده ،طوری که عدهای از بازیکنان
خواهان حضور او در تیم فوتبال هســتند و
تعدادی هم مخالف او هســتند؛ در حالی که

بازیکنان نباید مشــغول موضعگیریهای
سیاسی شــوند و باید فقط برای افغانستان
بازی کنند .اما مسووالن فدراسیون فوتبال
تا هنــوز در این مورد اظهــار نظری نکرده
و در حال حاضر در ســفر به تاجیکســتان
به ســر میبرند .پس از آنکه پیتر شگرت
نتوانســت بهعنوان مربی تیم ملی فوتبال
همــراه با بازیکنان به تاجیکســتان برود،
انوش دســتگیر نقش مربی تیم ملی فوتبال
را در تاجیکستان ایفا میکند .قرار است که
امروز ،ملی پوشان افغانستان و تاجیکستان
در یک دیدار دوســتانه به مقابل هم بروند.
پیتر شــگرت مربی تیم ملی فوتبال ،گفته
اســت اکنون به اروپا رفته و موضع قرارداد
خود را با افغانستان در فیفا به پیش میکشد.
پیتر شگرت ،ماه عقرب سال گذشته بهعنوان
سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان انتخاب
شده بود( .رصد)

فینال تور جهانی تنیس؛

ماری به دنبال شکستن طلسم قهرمانی

پس از حدود  ۱۰ماه تالش بیوقفه بار دیگر
بهترین نخبههای تنیس جهان در لندن دور
هم جمع میشوند تا در باالترین سطح ممکن
رقابت کنند .چهار گرنداســلم ۹ ،مســترز
هزار امتیــازی ۱۳ ،تورنمنت  ۵۰۰امتیازی و
 ۳۹تورنمنت  ۲۵۰امتیازی انجام شــد تا در
پایان کار هشت نفری که بیشترین امتیاز را
گرفتهاند در سالن « »O۲لندن دور یک میز
بنشینند.
حسرت بزرگ مســابقات امسال غیبت پر
افتخارترین بازیکنان تنیس جهان اســت.

مصدومیت موجب شد تا راجر فدرر و رافائل
نادال که رویهم  ۳۱گرنداسلم دارند ،از قبل
اعالم کنند که در این مســابقات شــرکت
نمیکنند .حاال شــاید بهترین فرصت برای
اندی ماری ،مرد شــماره یک جدید جهان
است که برای اولین بار قهرمان جهان شود.
اما وضعیت این قدرها هم ساده نیست و در
حالی که ماری در گروه مرگ این مســابقات
قرار گرفته ،نواک جوکوویچ در گروهی بازی
میکند که از حریفانش  ۲۳-۰جلو است.
تنیسبازها در دو گــروه که به نام بازیکنان

خواهند کرد.
پارک گون هه درگیر یک جنجال سیاسی
بر سر اثرگذاری یکی از دوستان نزدیکش
در تصمیمگیریهای دولتی است.
خانم پارک دو بار عذرخواهی کرده اما این
عذرخواهیها نتوانسته باعث آرام شدن
اوضاع شود.
چوی سون شیل که برای  ۴۰سال دوست
صمیمی رئیسجمهــوری کوریای جنوبی
بوده ،متهم اســت مقادیر زیادی پول از
شــرکتهای کوریایی گرفته است .خانم
چوی در حال حاضر به اتهام کالهبرداری
و ســوء اســتفاده از قدرت در بازداشت
است .همچنین شماری از مقامهای دفتر
ریاســتجمهوری کوریای جنوبی تحت
بازجویی هستند( .بی بی سی)

سابق تنیس است بازی میکنند .اندی ماری،
استن واورینکا ،کی نیشــیکوری و مارین
چیلیچ در گروه جان مکانرو هستند و نواک
جوکوویچ ،میلوش رائونیچ ،گائل مونفیس و
دامینیک تیم در گروه ایوان لندل قرار دارند.
گرچه اندی ماری تنها حدود یک هفته است
که در صدر جــدول ردهبندی جهانی تنیس
قرار گرفته و بسیاری از کارشناسان تنیس
معتقدند که جوکوویچ تنیسباز بهتری است،
اما در حال حاضر ماری بخت اصلی قهرمانی
است( .بی بی سی)

اروپا همچنــان گفت که موگیرینی موفق
شــده تا کشــورهای عضو اتحادیۀ اروپا
را در یک میدان سیاســی به هم نزدیک
ســازد؛ «میدانی که قبــ ً
ا در آن تفرقه
نسبت به تشــریک مساعی بیشتر حاکم
بود» .شــولتس تأکید کــرد مهمتر این
اســت که چنین چیزی در زمانی اتفاق
میافتد که اروپا «بیشتر از این نمیتواند
خود را در عقــب برادر بزرگ خود ایاالت
متحدۀ امریکا ،پنهان سازد» .شولتس در
ســخنرانی اش ضمن ًا از انتقادهای که دو
سال پیش در زمان آغاز کار موگیرینی به
عنوان مسئول روابط خارجی اتحادیۀ اروپا
از این زن سیاستمدار صورت گرفته بود،
یاد کرد( .دویچه وله)

بازیکنی که رونالدو دوست
دارد با او همبازی شود

ستاره پرتگالی رئال مادریداز بازیکنی در رقابت های بوندسلیگا سخن به
میان آورد که دوست دارد با او همبازی شود.
ل مادرید پایان داد و
کریســتیانو رونالدو به شــایعات جدایی خود از رئا 
قرارداد خود را با این تیم اسپانیایی تا سال  2021تمدید کرد .این بازیکن
درگفتوگویی که با ســایت «یازده فروندی» آلمان داشــت ،از بازیکنی
سخن به میان آورد که دوست دارد در رئال با او همبازی شود.
انتخاب ستاره رئال مادرید ،رناتو سانچس ،جوان طالیی اروپا که در بایرن
مونیخ بازی می کند نیســت بلکه او ستاره  22ساله دورتموند را انتخاب
کرد .رونالدو گفت :عملکرد خوب رافائل گریرو من را شــگفت زده کرده
است .باید بگویم که دوست دارم با او همبازی شوم.
کریســتیانو رونالدو در ســال  2016با دو جام معتبری که به دست آورد
شانس نخست کسب توپ طال به شــمار می آید .البته او در فصل جاری
اللیگا عملکرد ناامید کننده ای از خود نشــان داده و با افت محسوسی
روبرو شده است.

ادین ژکو :توتی بهترین
همتیمی من نیست

در حالی که تصور میشد مهاجم جالوروسی از فرانچسکو توتی به عنوان
بهترین همتیمیاش نام ببرد اما او نام بازیکن دیگری را به زبان آورد.
به نقل از مدیاســت ،ادین ژکو در تیم های بزرگی بازی کرده اســت و با
بازیکنان بزرگی نیز همبازی بوده است.
رســانه های ایتالیایی انتظار داشتند ژکو در پاســخ به سوال «بهترین
بازیکنی که با او همبازی بودی کیســت؟» نام فرانچسکو توتی را به زبان
بیاورد ولی ژکو در کمال تعجب این کار را انجام نداد .او در این زمینه گفت:
سخت است به چنین سوالی پاسخ بدهم چراکه با بازیکنان بزرگ زیادی
همبازی بودم .البته اگر قرار باشد یک بازیکن را انتخاب کنم ،بدون شک
او کسی جز داوید سیلوا نخواهد بود .ســیلوا شخصیت ممتازی داشت.
پاهای هنرمند او چارهای جز انتخابش برای من باقی نگذاشته است.
ژکو ادامه داد :سیلوا این توانایی را داشت تا توپ را در هر شرایطی کنترل
کند و بهترین تصمیم را بگیــرد .همه ما از تصمیماتی که او در زمین می
گرفت ،شگفت زده می شــدیم زیرا به بهترین نحو توپ را پاس می داد.
بدون شک او بهترین بازیکنی است که تاکنون در کنارش بازی کردم.

دشان :حریفان از ما میترسند

سرمربی فرانسه اظهار کرد حریفان از تیم او میترسند و به همین خاطر
فوتبال دفاعی را به نمایش می گذارند.
به نقل از اکیپ ،تیمملی فوتبال فرانسه جمعه شب موفق شد در انتخابی
جام جهانی روسیه ،سویدن را شکست بدهد .ابتدا دروازه فرانسه باز شد
اما پل پوگبا توانست گل تســاوی بخش را برای خروسها به ثمر برساند
و در ادامه دیمتری پایت ،گل پیروزی بخش را وارد دروازه سویدن کرد.
دیدیه دشان بعد از بازی برابر سویدن گفت :تیمهای خیلی زیادی هستند
که وقتی برابر ما قرار میگیرند ،به دفاع کردن فکر میکنند .این موضوع
را برابر هلند هم مشاهده کردیم.
این نشان می دهد حریفانمان از ما می ترســند .باید راه حلی برای این
موضوع پیدا کنیم که برابر این تیمها ،چطــور روزنه دفاعی آنها را پیدا
کنیم .دشــان ادامه داد :از همان اول هم انتظار نداشــتم که تیمم بازی
آسانی برابر سویدن داشته باشد.
سویدن تیم خوب و فیزیکی است .از این که توانستیم سه امتیاز از بازی
برابر آنها کسب کنیم خوشحالم .بازی سختی برای ما بود .سویدن عالوه
بر این که تیم فیزیکی است ،فوتبالی با نظم ارائه میکند .آنها 4 – 4 – 2
کالسیک است.
روی توپهایشان خیلی راحت کار میکردند .به خوبی توانستیم توپ را
به گردش در بیاوریم .آســان نیست برابر چنین تیمهایی بخواهیم نتیجه
بازی را برگردانیم.

