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هشدار دبیرکل ناتو به رئیس جمهور
منتخب آمریکا

زلزله شدید و
سونامی در نیوزیلند

یک زلزله بسیار شدید در نزدیکی شهر کرایست چرچ در
نیوزیلنــد رخ داده که لرزههای آن تقریبا در همه نقاط این
کشــور حس شده اســت .در پی این زلزله ،امواج ناشی از
سونامی سواحل شمال شرق نیوزلند را درنوردید.
به گفته سازمان زمینشناســی آمریکا ،این زمین لرزه که
بزرگی آن  ۷.۸درجه گزارش شده ،در  ۹۵کیلومتری شمال
شهر کرایست چرچ رخ داده است.
ســازمان دفاع غیرنظامی نیوزیلند پــس از وقوع زلزله از
ساکنان سواحل شرقی خواسته بود که به دلیل خطر وقوع
سونامی به مناطق مرتفع بروند.
گزارشهای اولیه از تخریب بعضی خانهها در نزدیکی مرکز
زلزله گزارش میدهند.
کرایست چرچ ،سومین شــهر بزرگ نیوزیلند ،هنوز تحث
تاثیر زلزله شدید سال  ۲۰۱۱قرار دارد که باعث کشته شدن
 ۱۸۵نفر و تخریب مرکز این شهر شده بود.
نیوزیلند درون یک حلقه جغرافیایی از زلزلههای متناوب و
انفجارهای آتشفشانی قرار دارد که حاشیه اقیانوس آرام را
در برگرفته و به «حلقه آتش» معروف است.
هر سال حدود  ۱۵هزار زلزله در نیوزیلند اتفاق می افتد ،اما
فقط حدود  ۱۵۰مورد آنها قدرت کافی برای ایجاد لرزشــی
قابل احساس دارند( .بی بی سی)

ینس اســتولتنبرگ ،دبیرکل سازمان پیمان
آتالنتیک شــمالی (ناتو) ،بــه دونالد ترامپ،
رئیس جمهور منتخب آمریکا هشــدار داده
است که «اتخاذ سیاستهای یک جانبه» برای
آمریکا و اروپا گزینه مناسبی نیست.
او گفته اســت که «اکنون زمان مناسبی برای
زیر سوال بردن ارزش همکاریهای مشترک
بین اروپا و آمریکا نیست».
وی تاکید کرده است که جهان غرب اکنون با
بزرگترین چالش امنیتی خود ،در دنیای معاصر
روبرو است.
آقای ترامپ در خــال کارزار انتخاباتی خود
گفته بود که ناتو ائتالفی منسوخ است.
آقای ترامپ گفته بود کــه اگر عضوی از ناتو
تعهدات مالی خود را در قبال این ســازمان
انجام نداده باشد ،آمریکا ممکن است به کمک
آن کشور نرود .این ســخنان اکنون که آقای
ترامپ رئیس جمهور شده مایه نگرانی است.
اظهارات آقای ترامپ در ستایش از والدیمیر

انفجار در زیارتگاه
صوفیان پاکستان ۵۰
کشته برجا گذاشت

به گفته مقامات پاکستانی دستکم  ۵۰نفر در جریان انفجار
بمبی در یک زیارتگاه صوفیان در شــمال کراچی کشــته
شدند.
رســانههای محلی هم از مجروح شــدن بیش از  ۷۰نفر
خبردادهاند.
به گفته خبرنگار بی بی سی صوفیان از نقاط مختلف جهان
از جمله ایران به این زیارتگاه آمده بودند.
براساس گزارشهای دریافتی شماری کودک در بین کشته
شدگان و مجروحان دیده میشوند.
آمبوالنسها و نیروهای امداد با تالش بســیار برای انتقال
مصدومان به شــفاخانه خود را به ایــن منطقه دورافتاده
رساندهاند.
این انفجار به هنگام طلوع خورشــید و در زمانی که حدود
 ۵۰۰نفر برای شرکت در مراسمی ویژه به این زیارتگاه آمده
بودند ،اتفاق افتاد.
تصاویر نشان دهنده محاصره ســاختمان این زیارتگاه در
شعله های آتش است.
نواز شریف ،نخست وزیر پاکستان این حمله را محکوم کرده
و خواستار هرچه سریعتر عملیات نجات شده است.
این حملــه ماهها پس از آن صورت گرفته که امجد صبری،
یکی از خوانندگان سرشــناس صوفی بــه ضرب گلوله در
کراچی کشته شد.
در ماه گذشته میالدی (اکتبر) هم دهها نفر در جریان حمله
به یک کالج پولیس در کویته کشته شدند( .بی بی سی)

پوتین ،رئیس جمهور روسیه ،بر این نگرانیها
افزوده اســت .دبیرکل ناتو در نوشــتاری در
شــماره روز  ۱۳نوامبر هفتهنامه آبزرور ،چاپ
بریتانیا در عین حال اذعان کرده اســت که
برخی از کشورهای عضو باید بر تعهدات مالی
خود به این نهاد امنیتی بیافزایند.

کلینتون رئیس افبیآی
را در شکست خود
مقصر دانست

هیالری کلینتون گفته اســت که رئیس
افبیآی با گشــودن مجــدد پرونده
ایمیلهــای او در آســتانه انتخابات و
سپس اعالم اینکه در این پرونده موردی
مجرمانه یافت نشــده ،شکســت او در
مقابل دونالد ترامپ را رقم زده است.
شبکه خبری «ســیانان» گزارش داده
اســت که هیالری کلینتون در جریان
یــک کنفرانس تلفنی بــا حامیان مالی
حزب دموکرات ،رئیــس پولیس فدرال
آمریکا (افبیآی) را در شکســت خود
مقصر دانسته است .کلینتون گفته است
جیمز کومی با علنی کردن قضیه تحقیق
دوباره در مــورد پرونده ایمیلهای او در
روز  ۲۹اکتبر و ســپس دو روز مانده به

گریزمان آسیب دیده
به مادرید بازمیگردد

مهاجم ملی پوش فرانسوی به علت آسیب دیدگی به مادرید برمی گردد تا
خود را برای داربی شهر مادرید آماده کند.
به نقل از یورو اســپورت ،آنتوان گریزمان جمعه شــب در دیدار فرانسه و
ســویدن در مقدماتی جام جهانی  2018آسیب دید و در دقیقه  84تعویض
شد.
دیروز فدارســیون فوتبال فرانسه اعالم کرد که مهاجم فرانسوی نمی تواند
تیم ملی را در دیدار دوســتانه برابر ســاحل عاج همراهی کند و به مادرید
بازخواهد گشت تا خود را برای داربی شهر مادرید آماده کند.
آسیب دیدگی مهاجم اتلتیکومادرید جزئی است و می تواند در دیدار شنبه
هفته آینده برابر رئال مادرید بازی کند.

پیشنهاد نیمار به بارسلونا برای
خرید یک بازیکن

مهاجم بارسلونا به سران تیمش پیشنهاد کرده است یک بازیکن برازیلی را
به ترکیب اضافه کنند.
به نقل از  ،TMWتیم ملی فوتبــال برازیل در انتخابی جام جهانی 2018
روسیه دســت به کار بزرگی زد و توانست با سه گل ارجنتین پر ستاره را از
پیش رو بردارد .در این دیدار نیمار و کوتینیو بازی بسیار خوبی را به نمایش
گذاشتند و نشان دادند از هماهنگی باالیی برخوردار هستند.
کوتینیو از بازیکنانی اســت که مورد توجه بارسلونا قرار گرفته است و البته
نیمار هم دوســت دارد که این بازیکن را در ترکیب آبی اناری ها ببیند .او
در این زمینه گفت :من و کوتینیو سالهاســت در کنار هم بازی می کنیم.
احســاس می کنم برای بازی کردن کنار هم خلق شــدیم .کوتینیو بازیکن
بسیار خوبی اســت .دوست دارم با او در بارسلونا همبازی شوم .کوتینیو در
فصل جاری عملکرد درخشــانی در لیورپول داشته و یکی از دالیل اصلی
صدرنشینی این تیم بوده اســت .با وجود اینکه هواداران لیورپول دوست
ندارند این ستاره خود را از دست بدهند اما به نظر می رسد که این بازیکن
برازیلی هم در مسیر لوییس سوارس و رحیم استرلینگ گام برمیدارد.

انتخابات با اعالم اینکه موردی مجرمانه
در این پرونده یافت نشده ،یک «حمله
مضاعف» علیه او ترتیب داد.
هیالری کلینتون خطاب به حامیان مالی
کارزار انتخاباتیاش گفته است ،اقدام
نخست رئیس افبیآی جنب و جوشی
را که او پس از سه مناظره انتخاباتی و
نیز جنجال انتشار ویدئوی اهانتآمیز
ترامپ به نفع خود به وجود آورده بود،
متوقف کرد .به گفته کلینتون ،دومین
حرکت کومی موجب شد تا طرفداران
ترامپ بــه جنب و جــوش بیفتند اما
همزمان اعالم این موضوع ،موجب نشد
تا رأیدهندگان مردد به سمت کلینتون
متمایل شوند( .دویچه وله)

در حال حاضــر  ۷۰درصد هزینههای این نهاد
امنیتی از سوی آمریکا تأمین میشود.
آقای اســتولتنبرگ در عین حال گفته است
که رهبران آمریکا همیشــه بر عالقه عمیق
استراتژیک این کشــور در وجود اروپایی با
ثبات و امن ،تأکید کردهاند( .بی بی سی)

دیدبان حقوقبشر :کردها
خانههای اعراب را
تخریب کردهاند

يك ســازمان ناظر بر حقوق بشر مى گويد به شواهدى
دســت يافته كه نشــان مى دهد کردها روســتاهای
عربنشین در مناطقی از شــمال عراق را پس از آنکه
از داعش پس گرفتهانــد« ،ویران کردهاند ».این گزارش
منتشر شــده از ســوی ديدبان حقوق بشر براساس
تحقيقاتى اســت كه در بازه زمانى بين سپتمبر  ٢٠١٤تا
می  ٢٠١٦در بيســت و يك روستا و شهرك در مناطق
مورد مناقشــه بين دولت مركزى و حكومت خودمختار
كردستان عراق در اطراف والیت كركوك و نينوا تنظيم
شده و محققان اين گروه با دست كم صد و بيست شاهد
عينى و مقامات رسمى صحبت كردهاند .همچنين در اين
گزارش تصاوير ماهوارهاى از مناطق مورد بحث ،بررسى
شده كه به گفته ديدبان حقوق بشر نشان مىدهد ويران
كردن خانهها و روستاها تا مدتها بعد از خروج نیروهای
گروه موسوم به دولت اســامی (داعش) از آن مناطق
ادامه داشته است .جو استروك ،معاون بخش خاورميانه
ديدبان حقوق بشــر ،به خبرگــزارى رويترز گفته كه
تحقيقاتشان نشان مىدهد نيروهاى امنيتى كردستان
عراق در اطراف نينوا و كركوك روستا به روستا ،خان ههاى
متعلق به عربها را ويــران كردهاند اما خانه هاى كردها
دست نخورده باقى مانده اســت .حكومت خودمختار
كردستان عراق مدعى است این مناطق به طور تاریخی
کردنشین بوده اما در زمان صدام حسین ،دیکتاتور سابق
عراق ،عربها به آنجا کوچانده شدهاند تا از نظر قومی و
نژادی جوامع این مناطق تغییر کند( .بی بی سی)

آسترالیا توافق بر سر انتقال
پناهجویان به امریکا را
تایید کرد

آسترالیا ســرانجام به توافقی با ایاالت
متحده دست یافته تا بر اساس آن آوارگان
از بازداشتگاه هایی در دو جزیره اقیانوس
آرام به امریکا منتقل شوند .کانبرا به خاطر
شــرایط بد این کمپ ها زیر انتقاد شدید
بین المللی قرار دارد.
مالکوم ترنبول ،نخست وزیر آسترالیا روز
یکشــنبه گفت که آوارگانی که در کمپ
های جنجال برانگیز در دو جزیره اقیانوس
آرام نگهداری می شوند ،به ایاالت متحده
منتقل می گردند.
پناهجویانی که تالش مــی کنند با قایق
خــود را به آســترالیا برســانند به دو
بازداشتگاه در جزیره مانوس پاپوا گینه نو
و جزیره نائورو فرســتاده می شوند .طبق
سیاست ســختگیرانه آسترالیا این افراد

دی ولت :اعضای داعش
میآموزند چگونه خود را
پناهجو جا بزنند

به گزارش روزنامــه آلمانی «دی ولت»،
داعش به پیکارجویــان خود هدفمندانه
تعلیم میدهــد تا بتوانند بدون جلب نظر
خود را پناهجو جلوه دهند و از این طریق
وارد اروپا شوند.
روزنامــه آلمانی «دی ولت» در شــماره
مخصوص روز یکشــنبه خود با استناد به
هشــداری که از سوی سرویس اطالعاتی
آلمان در پایان ماه اکتبر داده شده ،نوشته
است که طرفداران داعش با دیدن آموزش
آمادگی مییابند تا بدون اینکه کســی
هویت اصلی آنها را بشناســد به عنوان
پناهجو وارد اروپا شوند .به گزارش «دی

شکست تیم ملی فوتبال افغانستان
در برابر تاجکستان

تیم ملی فوتبال افغانســتان در یک دیدار
دوســتانه عصر دیروز در ورزشگاه مرکزی
شهر دوشــنبه به مصاف تیم تاجیکستان
رفت که با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.
تیم ملی فوتبال افغانستان با حاشیه گام به
این دیدار گذاشت .روز سفر این تیم به سوی
تاجیکســتان پیتر شگرت سرمربی این تیم
اســتعفا داد و تیم را ترک کرد و تیم فوتبال
افغانستان بدون سرمربی وارد دوشنبه شد.
بعد از نشست مسئولین فدراسیون فوتبال
با بازیکنان تیم ملی ،تصمیم بر این شــد که
انوش دســتگیر ،بازیکن تیم ملی که دارای
مدرک مربیگری اروپا اســت و در تیم های
جوانان هالند مربیگری می کند هدایت تیم
ملی فوتبال افغانســتان را در این دیدار به
عهده بگیرد.
انوش دستگیر با سیستم  ۳-۳-۴تیم را وارد

بازی کرد .اویس عزیزی دروزاه بان ،مجیب
جمالی ،آرش هاتفی ،مسیح سیغانی و حسن
امین به عنوان چهار مدافع ،کنشــکا طاهر،
اباســین علی خیل و فیصل شایســته سه
هافبک و میالد ســالم ،نوراهلل امیری و زبیر
امیری سه مهاجم این تیم بودند.
بازی در نیمه نخســت با برتری نسبی تیم
تاجیکســتان همراه بود ،امــا تیم فوتبال
افغانســتان هم موقعیت های خطرناکی را
روی دروازه تاجیکستان ایجاد کرد.
در ایــن نیمه تیم فوتبال افغانســتان روی
همکاری نوراهلل امیری با میالد سالم و روی
ضربه سر فیصل شایســته به گل رسید اما
این گل مورد قبول داور دیدار نبود و آفساید
اعالم شد.
در ادامه و در اواخر نیمه نخســت ،بازی در
اختیار تیم تاجکستان بود ولی واکنش های

عالی اویس عزیزی مانع گلزنی این تیم شد.
در نیمه دوم تاجکســتان بازی را در اختیار
گرفــت و حمالت خــود را روی دروازه تیم
افغانستان افزایش داد.
جو ورزشــگاه و اشتباهات تیم داوری باعث
دگرگونی بازیکنان تیم افغانســتان شد تا
اینکه تیم فوتبال تاجیکستان در دقیقه ۷۳
توســط منوجهر جلیلف به گل برتری خود
دست یافت.
این بازی در نهایت با برتری یک بر صفر تیم
تاجیکســتان همراه شد و این تیم می تواند
بــا این پیروزی و باال رفتــن در جدول رده
بندی فیفا خود را وارد سبد دوم قرعه کشی
مسابقات جام ملتهای آسیا کند .این دو تیم
پیش از این پنج بار به مصاف همدیگر رفته
بودند که تیم تاجیکستان در تمام بازی ها به
پیروزی رسیده است( .بی بی سی)

ادامه صدرنشینی کلیپرز در
کنفرانس غرب NBA

بامداد روز یکشنبه رقابتهای لیگ بســکتبال  ،NBAبا انجام یازده بازی
ادامه پیدا کرد.
به نقــل از  ،ESPNدر یکی از مهمترین بازیهای کنفرانس شــرق تورنتو
رپترز با نتیجه  ١١٨بر  ١٠٧نیویورک نیکس را از پیشرو برداشــت .در این
مسابقه ابتدا دی مار دی روزن با کسب  ٣٣امتیاز باعث پیشی گرفتن رپترز
شــد و ســپس نورمن پاول ١٩ ،امتیاز اضافه کرد تا در نهایت رپترز بتواند
نیکس را شکست بدهد.
در مهمترین بازی کنفرانس غرب نیز لس آنجلس کلیپرز که در صدر جدول
ردهبندی قرار دارد با مینه سوتا تیمبرولوز روبرو شد و توانست  ١١٩بر ١٠٥
این تیم را شکست بدهد .بلیک گریفین در این مسابقه با کسب  ٢٠امتیاز و
انجام  ١١ریباند تاثیرگذارترین بازیکن کلیپرز بود.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
لس آنجلس لیکرز  - ١٢٦نیواورالنز پلیکانز ٩٩
بوستون سلتیکس  - ١٠٥ایندیانا پیسرز ٩٩
آتالنتا هاکس  - ١١٧فیالدلفیا سونی سیکسرز ٩٦
شیکاگو بولز  - ١٠٦واشنگتن ویزاردز ٩٥
سن آنتونیو اسپرز  - ١٠٦هیوستون راکتز ١٠٠
یوتا جاز  - ١٠٢میامی هیت ٩١
میلواکی باکس  - ١٠٦ممفیس گریزلیز ٩٦
دیترویت پیستونز  - ١٠٦دنور ناگتز ٩٥
بروکلین نتز  - ١٢٢فنیکس سانز ١٠٤

قهرمانی تاریخی مکگرگور در
مسابقات یوافسی

کانر مکگرگور با قهرمانی در بخش سبک
وزن دویســت و پنجمین دوره از مسابقات
یوافســی (Ultimate Fighting
 ،)Championshipبزرگترین برگزارکننده
مسابقات ورزشهای رزمی ترکیبی ،نخستین
نفر در تاریخ این مسابقات شد که همزمان به
دو کمربند قهرمانی دست مییابد.
که پیشتر کمربند قهرمانی مسابقات پر وزن
را در اختیار داشــت ،شب شنبه با پیروزی
قاطعانه مقابل ادی آلوارز به کمربند قهرمانی
مسابقات سبک وزن هم دست یافت.
مکگرگــور ایرلندی در رانــد دوم حریف

ی را ناک اوت کرد.
آمریکای 
او در راند اول ســه بار آلوارز را ناک داون
کرده بــود .آلوارز مدافع عنــوان قهرمانی
بخش سبک وزن بود ،اما در راند دوم مقابل
مکگرگور نتوانست بیشتر از  ۳دقیقه دوام
بیــاورد .در بخش میــان وزن يوئل رومرو،
دارنده مدال نقره و قهرمان ســابق کشتی
آزاد جهان از کیوبا توانست در  ۳۹سالگی با
پیروزی مقابل حریف بریتانیایی خود کمربند
قهرمانی را به دست آورد .تایرون وودلی هم
در بخش ولتر ویت (دسته سبک وزن ویژه)
موفق شد با شکست دادن استیون تامپسون

حتا اگر آواره شناخته شوند ،نمی توانند
در خاک آسترالیا پناهندگی بگیرند.
ترنبول در کانبرا به خبرنگاران گفت« :این
تدابیر با ایاالت متحــده فرصتی را برای
آوارگان در هر دو جزیره نائورو و مانوس به
وجود می آورد تا دوباره اسکان یابند» .او
در ادامه افزود« :این توافقنامه فقط برای
یک بار اســت .دیگر تکرار نخواهد شد...
اولویت ما اســکان مجدد زنان ،کودکان و
خانواده هاست».
این در حالی اســت که آسترالیا به خاطر
وضعیت بد کمپ های مهاجران زیر انتقاد
و فشار شــدید داخلی و بین المللی قرار
دارد .برخی پناهجویان در این بازداشتگاه
ها بیش از سه ســال نگهداری شده اند.
(دویچه وله)

کمربند قهرمانی خود را حفظ کند.
در دو بخش اصلی زنــان ،یونا ینژرچیک از
پولند در بخــش کاه وزن و در بخش جوجه
وزن ریکل پینینگتــون از آمریکا قهرمان
شدند.
این مسابقات در ســالن مشهور مدیسون
اســکوئر گاردن در منهتن با حضور  ۲۰هزار
تماشاگر برگزار شد.
این نخســتین بار بود که این مسابقات در
نیویورک برگزار میشــد ،زیــرا تا پیش از
این برگزاری مســابقات یوافسی در ایالت
نیویورک ممنوع بود( .بی بی سی)

ولت» آنــان از جمله آموزش میبینند که
چه رفتاری داشته باشند تا هنگام بازجویی
به وسیله پولیس یا موقعی که میخواهند
درخواســت پناهندگی بدهند به عنوان
پناهجوی معمولی شــناخته و پذیرفته
شوند .به گزارش روزنامه یاد شده ،سازمان
اطالعاتی آلمان به پرسشهای این روزنامه
درباره جزئيات این امر پاسخ نداده است.
«دی ولت» مینویســد که تمامی  ۹نفری
که مظنون به دست داشتن در حملههای
تروریســتی در پاریس در سال گذشته
( )۲۰۱۵بودند ،زیر لوای پناهجویی به اروپا
آمده بودند( .دویچه وله)

شروع دوران حرفهای یوسین
بولت در فوتبال از دورتموند

سریعترین مرد جهان از آغاز حرفه فوتبال خود زیر نظر توماس توخل در
بوروسیا دورتموند و بازی در منچستریونایتد خبر داد.
به نقل از گاردین ،یوســین بولت بار دیگــر تاکید کرد میخواهد به یک
فوتبالیست حرفهای تبدیل شود .بولت پیشتر اعالم کرده بود بعد از جام
جهانی دوومیدانی  2017که آخریــن حضور او در این عرصه خواهد بود،
دوومیدانی را رها و فوتبال حرفهای را آغاز خواهد کرد .او حتی با توخل،
سرمربی دورتموند نیز صحبت کرده تا بتواند زیر نظر این مربی جلسات
تمرینی خود را برگزار کند .یوســین بولت دربــاره این موضوع گفت :با
مسئوالن باشــگاه دورتموند صحبت کردم .قرار است مدتی در آنجا زیر
نظر توخل تمرین کنم .بگذارید ببینیم چه پیش خواهد آمد.
قهرمان  9طالی المپیک که به نظر میرســد برای المپیک بعدی نتواند
افتخارات گســترده خود را تکــرار کند ،از رویای خــود برای بازی در
منچســتریونایتد خبر داد و گفت :اگر شــانس بازی برای یونایتد را به
دســت بیاورم ،یکی از آرزوهای دیرینه من تبدیل به واقعیت شده است.
فوقالعاده خواهد بود.
بولت در المپیکهای  2008پکــن 2012 ،لندن و  2016ریو ،در مجموع 9
مدال طال در ســه بخش کســب کرد تا رکورد دونده فنالندی یعنی پاوو
نورمیرا تکرار کند که بین المپیک  1920تا  1928توانست به این افتخار
دست یابد.

گرت بیل :برای رسیدن به جام
جهانی هنوز امیدواریم

مهاجم گلزن ولز به خاطر از دســت دادن دو امتیاز برابر صربستان ابراز
ناامیدی کرد اما گفت تیمش هنوز برای رســیدن به جام جهانی امیدوار
است.
تیمملی فوتبال ولز شب شــنبه در انتخابی جام جهانی برابر صربستان
به تساوی یک بر یک رضایت داد .هر چند گرت بیل ،فوق ستاره ولزیها
ابتدا برای این تیم گلزنی کرد اما در حالی که کمتر از پنجدقیقه به پایان
مسابقه باقی مانده بود ،الساندرو میتروویچ گل تساوی را برای صربستان
به ثمر رساند.
گرت بیل  27ساله بعد از پایان مســابقه گفت :خیلی ناامید شدیم .نیمه
نخست خیلی خوب بود اما در آغاز نیمه دوم تحلیل رفتیم و خسته شدیم.
در نیمه دوم فوتبال خوبی به نمایش نگذاشتیم .خیلی ناراحت کننده بود
که در دقایق پایانی دروازهمان باز شد.
این نتیج ه باعث شــد ولز نتواند به صدر جدول گروه راه یابد و صربستان
ی ماند و ایرلند به صدرنشینی خود در گروه ادامه
همچنان در رده دوم باق 
داد .ولز در چهار دیدار خود برای انتخابی جام جهانی به یک برد و ســه
تساوی رسیده است .با این روند نخواهد توانست در بیست و یکمین دوره
جام جهانی حاضر شود.

جانشین کواچ مشخص شد

مربی ایتالیایی جانشین کواچ در پروجا شد.
 مســئوالن تیم والیبال پروجا ایتالیا بعد از اخراج کواچ سرمربی جدید
خود را انتخاب کردند و لورنزو برناردی را جایگزین مربی صربستانی تیم
خود کردند.
برناردی ایتالیایی ســابقه مربیگری در تیم هالک بانک ترکیه و چند تیم
لیگ ایتالیا را در کارنامه دارد.
برناردی یکی از گزینه های مربیگری پولند نیز به شمار میرود.
اسلوبودان کواچ سرمربی پیشین تیم پروجا به دلیل کسب نتایج ضعیف
در لیگ ایتالیا از این تیم اخراج شد.
بیل ادام ه داد :با پیروزی فاصله زیادی نداشتیم .حقمان برد بود .در خانه
بازی می کردیم و اطمینان داشــتیم که میتوانیم به پیروزی برسیم .دو
امتیاز را خیلی راحت از دســت دادیم ولی باید به تالشمان ادامه بدهیم.
مطمئن هستیم که میتوانیم به جام جهانی صعود کنیم.

