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ناتو آماده اعزام نیرو برای دفاع از ترکیه است
دبیرکل ناتو گفته است که این سازمان آماده اعزام نیرو
به ترکیه برای دفاع از آن کشور است.
در آستانه برگزاری نشست وزیران دفاع سازمان پیمان
آتالنتیک شــمالی  -ناتو  -روز پنجشــنبه ۸ ،اکتوبر،
ینس استولتنبرگ ،دبیرکل این سازمان با اشاره با نقض
حریم هوایی ترکیه توســط هواپیماهای روسی گفته که
ناتو آماده اســت برای دفاع از ترکیه به آن کشور نیرو
اعزام کند.آقای استولتنبرگ که قبل از برگزاری اجالس
وزیران دفاع ناتو با خبرنگاران ســخن میگفت ،اظهار
داشت« :ناتو آماده و قادر است تا از تمامی متحدان خود
از جمله ترکیه در برابر هر نوع تهدیدی دفاع کند ».وی
افزود که اقدامات نظامی روســیه در سوریه «گسترش
نگرانکننده» یافته است.
وی در عین حال تعهد ناتو نســبت بــه حفظ امنیت
کشورهای عضو را یادآور شده و گفته است تا کنون ناتو
از طریق تقویت تــوان رزمی ،ظرفیت دفاعی و آمادگی
برای اعزام نیرو به بخش جنوبی پیمان ،از جمله ترکیه،
نسبت به تحوالت اخیر واکنش نشان داده است.

هشدار کرملین به ناتو

ســخنگوی والدیمیر پوتین با بیان اینکه
بهانههای ناتو بــرای انتقال تجهیزاتاش
به ســمت مرزهــای روســیه چیزی جز
«مخفیکاری و پنهان کردن وسایل جنگی»
نیست ،هشــدار داد که هیچ کدام از این
اقدمات بدون پاسخ نخواهد ماند.
به نقــل از پایــگاه خبری راشــا تودی،
دیمیتری پســکوف ،ســخنگوی ریاست
جمهوری روســیه گفت :بهانههای ابداعی
درباره تهدید احتمالی از جانب روســیه
تنها پوششی اســت که برای مخفیکردن
طرحهای توســعه ناتو به سمت مرزهای ما
استفاده میشود.
وی با بیان اینکه این طرحها جدید نیست
و تنها موجب پشیمانی ناتو میشود ،تاکید
کرد :ما دربــاره تقویــت نظامی صحبت
میکنیــم؛ بیانیههایی دربــاره تهدیدات
قریبالوقــوع وجود دارد؛ مــا از افزایش
حضور نظامی ســخن می گوییم .در واقع
حضور نظامی خصوصا در نزدیکی مرزهای

روسیه شدت یافته است .البته هر طرحی
که موجب نزدیک شــدن زیرساختهای
نظامی ناتو به ســمت فدراسیون روسیه
شود ،با گامهای متقابل مواجه میشود.
ینس اســتولتنبرگ ،دبیــرکل ناتو اوایل
پنجشــنبه از طرح ائتالف بــرای تقویت
نیروهای واکنش سریع و ایجاد دو مقر در
هنگری و اسلواکی خبر داد .استولتنبرگ
اذعان کرد که ایــن بزرگترین تقویت نیرو
از زمان جنگ سرد است و شش مقر دیگر
هماکنون در شرق اروپا افتتاح شده است.
ســخنگوی کرملین همچنین تاکید کرد:
عملیات نظامی روســیه در سوریه صلح
و ثبات بیشــتری را به منطقــه میآورد
که مرزهای ترکیه را نیز شــامل میشود.
عملیات نظامی روســیه بــا هدف حفظ
تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی سوریه
صورت میگیرد و ثبات و امنیت بیشتری را
به این منطقه میآورد که مرزهای ترکیه را
نیز شامل میشود.

ناواس :رونالدو خیلی بهتر از مسی است

دروازهبان کاستاریکایی رئال مادرید میگوید کریستیانو رونالدو بازیکنی
بسیار حرفهای است و از نظر او بهترین بازیکن جهان است.
به نقل از گلوبوی برازیل ،کیلور ناواس که در این فصل با کلین شــیتهای
پیاپی خود توانسته عملکرد خوبی از خود نشان دهد تا نبود ایکر کاسیاس
در این تیم حس نشود.
ناواس درباره حضور در رئال مادرید گفت :این فصل وظیفه سنگینی روی
دوش دارم .حضور در دروازه رئال مادرید بسیار سخت است و شما باید هر
هفته تمرکز باالیی داشــته باشید .در غیر این صورت نمیتوانید عملکرد
خوبی ارائه کنید .این هفته در داربی مادرید در آســتانه برد بودیم ولی به
یکباره همه چیز تغییر کرد و نتوانستیم به سه امتیاز برسیم .خوشحالم با
مهار یک ضربه پنالتی در نیمه نخست ،جلوی گل خوردن تیم را گرفتم .از
بسته نگه داشتن دروازه تیم احساس خوشنودی میکنم.
ناواس در ادامه درباره کریستیانو رونالدو گفت :هر روز در تمرینات کنارش
هســتم و او را زیر نظر دارم .رونالدو بازیکنی بسیار حرفهای است و تنها
به فوتبال فکر میکند .از نظر من او بهترین بازیکن جهان است و از لیونل
مســی نیز بهتر است .آمار گلزنی فوق العاده او این موضوع را اثبات کرده
است .او بازیکن بســیار مهمی در تیم ما است و حضور در کنارش باعث
افتخار من است .شاید هر بازیکنی در جای او باشد دست از تمرین کردن
بکشد و بگوید دیگر کافی است ،من بهترین بازیکن جهان هستم ولی او با
وجود اینکه دو سال است بهترین بازیکن جهان میشود ،دست از تمرین
کردن برنمیدارد و آخرین نفری اســت که تمرینات را ترک میکند .فکر
میکنم لطف خدا و تمرین زیاد بوده که رونالدو تا این حد پیشرفت کرده
است.

جریمه اتحادیه برای
چلسی و آرسنال

اتحادیه فوتبال انگلیس دو باشگاه چلسی و آرسنال را به پرداخت جریمه
مالی محکوم کرد.
به نقل از گاردین ،به نظر جنجالهای دیدار چلســی و آرســنال در لیگ
برتر که با برتری دو بر صفر آبیپوشــان به پایان رسید ،تمامی ندارد .پس
از آنکه اتحادیه تصمیم داور را در این بازی تغییر داد و کارت قرمز گابریل
را بخشید و دیگو کاســتا را  3جلسه از همراهی چلسی محروم کرد ،این
بار نیز دو باشگاه لندنی را به دلیل کنترل نکردن بازیکنانشان به پرداخت
جریمه مالی محکوم کرد.
بر این اســاس ،اتحادیه فوتبال انگلیس تیم میزبان یعنی چلســی را 40
هزار پوند و آرســنال را  30هزار پوند جریمه کرد و در بیانیهای اعالم کرد
در صورتی که این دو باشــگاه در آینده چنیــن اتفاقی را تکرار کنند ،با
محرومیت سنگینتری مواجه خواهند شد.

تقسیم پناهجویان به کشورهای
اتحادیه اروپا شروع شد

پس از مناقشــات جدی برسرتقســیم پناهجویان
براساس سهمیه بندی درکشــورهای عضو اتحادیه
اروپا ،انتقــال پناهجویان به کشــورهای عضو این
اتحادیه آغاز گردید .در نخستین اقدام 19 ،زن و مرد
ایریتریایی ازایتالیا عازم سویدن شدند.
اتحادیــه اروپا با انتقال  19زن و مــرد ایریتریایی از
ایتالیا به سویدن ،نخســتین دور تقسیم پناهجویان
را آغاز کرد .در مراسم وداع این پناهجویان همچنان
دیمیتریاس افراموپولوس کمیسار امور داخلی اتحادیه
اروپا ،جین اسلبورن مسئول مهاجران اتحادیه اروپا و
انجیلینو الفانو وزیر امور داخله ایتالیا نیز اشــتراک
نموده بودند.
افراموپولوس کمیســار امور داخلی اتحادیه اروپا در
این مراســم گفت« :این امر به عنوان یک نمونه می
تواند گویای آن باشــد که ما بر این مشکل فایق می
گردیم».
قرار اســت در مجموع  160هزار پناهجوی ســاکن
کشــورهای یونان و ایتالیا به کشورهای دیگر عضو
اتحادیه اروپا منتقل گردند.
به گفته الفانو وزیر امور داخله ایتالیا ،قرار است هفته
آینده نیز حدود  100تــن ضمن پروازهای جداگانه به
آلمان ،هالند و کشــورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا
منتقل گردند.او با تمجید از آغاز این روند گفت« :این
رویداد می تواند به عنوان نماد پیروزی اروپایی باشد
که نشان داد به همبستگی و مسئولیت پذیری خویش
واقف اســت ».به گفته او آغاز تقســیم پناهجویان
یک روز مهمی برای اروپا می باشــد .کشورهای عضو
اتحادیــه اروپا پس از چندین ماه مذاکرات بر ســر
تقسیم مناســب پناهجویان براساس سهمینه بندی
به کشــورهای عضو این اتحادیه ،سرانجام به توافق
رسیدند .براساس این طرح اکنون قرار است در ادامه
دو سال آینده  120هزار پناهجوی جدید به کشورهای
عضو اتحادیه اروپا منتقل گردند( .دویچه وله)

پیشنهاد سازمان ملل برای
تشکیلدولتوحدتملیدرلیبیا

اولین مســابقه بین المللی بایســکل رانی
با اشــتراک  ۱۵۰جوان ورزشکار از والیات
مختلف افغانســتان و چهار کشور خارجی
دروالیت بامیان برگزارشد.این مسابقه بین
المللی بایسکل رانی تحت نام» تور بامیان»
یا سیر دربامیان روز جمعه درمرکز شهر این
والیت دایرشد .دراین مسابقه بایسکل رانی
 ۲۰ورزشــکار دخترو حدود  ۱۳۰ورزشکار
پسر اشتراک کردند.دختران ورزشکار دراین
مسابقه  ۳۰کیلومتر را رکاب زدند وپسران
فاصله چهل کیلو متر را طی کرده به رقابت
پرداختند.کبیر دادرس رییس اداره اطالعات

تاریخ ششم دســامبر به عنوان تاریخ رفراندوم تغییرات
قانون اساســی ارمنستان تعیین شــده است و به گفته
حامیان آن ،موجب تقویت دموکراسی در این کشور سابق
شوروی میشود اما مخالفان بر این باورند که رهبران حزب
حاکم تالش دارند با این اقدام همچنان در قدرت بمانند.
به نقل از خبرگزاری رویترز ،این تغییرات که دوشنبه در
پارلمان ارمنستان تایید شد ،به صورت گستردهای نقش
ریاست جمهوری را محدود میکند و اختیارات بیشتری به
نخستوزیر و پارلمان میدهد.
حامیان سرژ سرکیســیان ،رئیسجمهوری ارمنستان که
حکم رفراندوم را پنجشــنبه امضا کرد ،میگویند که این
تغییرات برای پیشــگیری از بیثباتی سیاسی الزم است.
سرکیســیان مرتبا اتهامات اپوزیســیون را رد میکند.
احزاب اپوزیسیون بر این باورند که اصالح قانون اساسی
عمدا برای در قدرت ماندن سرکیسیان طراحی شده است.
دوره دوم ریاست جمهوری سرکیسیان در پایان  2018به
اتمام میرسد .با این حال ،حزب جمهوریخواه ارمنستان
با دفاع از اصالحات مذکور میگوید که آنها اپوزیسیون را
قدرتمند خواهند کرد.
رئیسجمهــوری ارمنســتان با تعیین تاریــخ برگزاری
رفراندوم ،از مردم کشــورش میخواهد تا از لغو انتخابات
مســتقیم برای تعیین رییس جمهور و انتقال بیشــتر
اختیارات رئیسجمهور به نخستوزیر و پارلمان حمایت
کنند .براساس این پیشنهاد ،ســمت رئیسجمهوری به
صورت نمادین باقی میمانــد و دوره خدمت آن به جای
پنج ســال کنونی ،هفت سال خواهد شد .رئیسجمهوری
نیز توسط پارلمان انتخاب میشود.

ایاالت متحده امریکا:

راکت های روسی در ایران
اصابت کرده اند

برناردینو لئون ،نماینده ویژه ســازمان
ملل درامــور لیبیا پس از ماهها مذاکره
با گروههــای رقیب در لیبیا طرح ایجاد
دولت وحــدت ملی را در این کشــور
ارائه کرده اســت.آقای لئون در جریان
کنفرانســی خبــری در مراکش گفت:
«پس از یک سال کار و پس از گفتگو با
بیش از  ۱۵۰شخصیت لیبیایی از تمامی
مناطق این کشور سرانجام به لحظهای
رســیدهایم که میتوانیم تشکیل یک
دولت وحدت ملی را پیشنهاد کنیم».
آقای لئون همچنین با اشاره به پیشرفت
های بدست آمده در مذاکرات گفت که
این طرح نشانگر امیدی واقعی برای این
کشور است.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبیا
در این کنفرانس خبری از فایز سراج به
عنوان نامزد نخســت وزیری نام برد و
گفت فهرســت وزرای پیشنهادی برای

دولت وحدت ملــی میتواند در عمل
نیز موفق باشــد.از جمله سمت ها در
دولت پیشــنهادی حضور سه معاون
نخست وزیر اســت هر کدام نماینده
شرق ،غرب و جنوب کشور است.لیبیا
از زمان ســقوط حکومت معمر قذافی
در ســال  ۲۰۱۱صحنــه درگیری های
خشونت آمیز میان گروههای مختلف
بوده اســت.در حال حاضر این کشور
بین دو دولت تقسیم شده است.
دولت مورد حمایت اســامگراها در
طرابلس و دولتی که مورد تایید جامعه
بین المللی است در شرق کشور مستقر
هستند.
درپی اعالم ایــن خبر ،چندین نماینده
پارلمان از هر دو دولت تشــکیل چنین
دولتی را زود هنــگام خوانده اند.طرح
تشکیل دولت وحدت ملی باید به تایید
پارلمانهای دو دولت برسد( .بی بی سی)

برگزاری اولین مسابقه بین المللی
بایسکل رانی دربامیان

وفرهنگ والیت بامیــان هدف از برگزاری
این مسابقه را ترویج فرهنگ ورزش ورشد
صنعت ســیاحت دراین والیت می خواند.
آقای دادرس گفت »:برگزاری این رقابت ها
به منظور حفظ محیط زیست سالم ،ترویج
فرهنــگ ورزش و انعــکاس تصویر صلح
دوستی از افغانستان به جهان است».
دراین مسابقه بایســکل رانی وزرشکاران
کشورهای آلمان ،فرانســه ،هالند وناروی
اشتراک داشــتند .مســئولین اتحادیه
ســیاحان والیت بامیان مــی گویند که
ورزشــکاران بامیان ،درآینده در مسابقات

بیــن المللی چون تــوردی فرانس نیز
اشــتراک خواهند کرد.مقام های اول،
دوم وسوم این مسابقه بین المللی را سه
جوان ورزشکار افغان از آن خود کردند
که عضویت تیم ملی بایسکل رانی کشور
را نیز دارند.
محمد انصاری عضو تیم ملی بایســکل
رانی کشــور دراین مسابقه ،دربین ۱۳۰
جوان مقام اول را از آن خود کرد.
مریم احمدی یکی از بانوان بایســکل ران
بامیان ،در مســابقه روزجمعه دربین ۲۰
ورزشکار دختر مقام اول را از آن خود کرد.

لوی درستیز اردوی سوریه گفت که حمالت هوایی روسیه
به تدریج به عملیات زمینی دمشق کمک کرده است .این
اعالمیه هنگامی انتشــار می یابد که گزارش های رسانه
یی حاکی از منحرف شدن موشــک های کروز روسی و
اصابت آن در ایران می باشــد .رسانه ها از مقامات ایاالت
متحده امریکا گزارش کرده اند که دســت کم چهار راکت
کروز که توسط روسیه بر اهدافی در سوریه شلیک شده
بودند،روز چهارشنبه منحرف شده و در منطقه ای درایران
اصابت کرده اند .وزارت دفاع روسیه با تاکید بر اینکه همه
موشــک ها به اهداف مد نظر در سوریه اصابت کرده اند،
به این گزارش ها واکنش نشان داده است.مسکو عملیات
نظامی اش را علیه دشــمنان بشار اســد رئیس جمهور
سوریه با بمباران های سنگین توسط هواپیماهای جنگی
و حمالت با موشک های کروز از بحیره کسپین گسترش
داده است.جنرال علی عبداهلل ایوب ،لوی درستیز اردوی
ســوریه ،روز پنجشــنبه ضمن یکی از ظاهر شدن های
نادرش در تلویزیون گفت که نیروهای نظامی آن کشــور،
در آخرین حمله شــان با حمایت هوایی نیروهای روسی،
در مناطق تحت تصرف مخالفان پیشرفت های کرده اند.
ایوب گفت « :امروز نیروهای مسلح عربی سوریه حمالت
گسترده ای را با هدف نابود کردن گروه های تروریستی و
آزاد سازی مناطق و شهرهایی آغاز کرده است که از آفت
و جرایم آن ها رنج می برند»( .دویچه وله)

مقدماتی جام جهانی فوتبال؛
افغانستان به سنگاپور باخت

تیم ملی فوتبال افغانســتان در چهارمین دیدار خود از مرحله مقدماتی
راهیابی به رقابتهای جام جهانی  ۲۰۱۸با نتیجه یک بر صفر به سنگاپور
باخت.در این بازی که از ســاعت  ۱۶و  ۳۰دقیقه روز پنجشنبه  ۸اکتبر به
وقت محلی در استادیوم مرکز ورزشی ســنگاپور در منطقه کالنگ آغاز
شد ،افغانستان با ترکیب نسبتا جدیدی به میدان رفت.
در بازی اویس عزیزی برای اولین بار درون دروازه افغانستان قرار گرفت و
جاللالدین شریعتیار ،ضمیر داودی ،مصطفی حدید ،حسن امین ،فیصل
شایســته ،اباســین علیخیل ،زبیر امیری ،مصطفی زازی ،خیبر امانی و
نوراهلل امیری برای این تیم به میدان رفتند.هدایت تیم افغانستان در این
دیدار را اسالوان اسکلیزیچ از کشور بوسنی در دست داشت.
دو تیم در پایان نیمه اول با نتیجه مســاوی بدون گل به رختکن رفتند اما
در نیمه دوم این تیم سنگاپور بود که به رغم حمالت بازیکنان افغانستان
توانست روی یک ضربه کرنر به گل دست یابد.تک گل تیم فوتبال سنگاپور
را محمد خیراالمر در دقیقه  ۷۲بازی به ثمر رساند.افغانستان از سه بازی
قبلی خود در گروه  Eایــن دور از رقابتها یک برد در برابر کامبوج و دو
باخت در برابر سوریه و جاپان به دست آورده است( .بی بی سی)

مدافع بارسلونا :بنیتس فوتبال من را
نجات داد

خاویر ماسکرانو به تمجید از رافائل بنیتس پرداخت و عنوان کرد فوتبالش
را مدیون اوست.
به نقل از یورواسپورت ،خاویر ماسکرانو و کارلوس توس دو بازیکنی بودند
که کیا جورابچیــان ،یکی از مدیربرنامههای قدرتمنــد ،به فوتبال اروپا
معرفی کرد.
این دو بازیکن با هم به عضویت وســتهام درآمدند و در این تیم به بازی
گرفته شــدند .در این بین ،ماسکرانو در وستهام عملکرد چندان مطلوبی

احتمال  22ماه زندان برای مسی!
لیونل مسی به دلیل فریبکاری در پرداخت
مالیات خود ممکن اســت به  22ماه زندان
مجازات شــود .به نقــل از روزنامه آس ،به
گزارش  ،ASمســی بایــد در صندلیهای
دادگاه در کنار پدرش به اتهام س ه جرم که
ی از آنها فرار مالیاتی اســت ،بنشیند.
یک 
اتهاماتی که در صورت اثبات 22 ،ماه و نیم
بازداشــت به همراه دارد .لیونل مسی که
اکنون دوران نقاهت خود را سپری می کند با
یک مشکل بزرگ روبرو شده است و آن هم
فرار ماالتی او بوده است که به نظر می رسد

مارتینو :نتیجه کابوسواری بود

سرمربی تیم ملی ارجنتین میگوید تیمش روز کابوسواری برابر اکوادور
در انتخابی جام جهانی داشت.
به نقــل از گلوبوی برازیل ،تیم ملی ارجنتین بامداد دیروز در اولین دیدار
خود در انتخابی جام جهانی روسیه در خانه برابر اکوادور با دو گل شکست
خورد تا هواداران عصبی آلبی سلسته به شدت از تاتا مارتینو انتقاد کنند.
این شکست در واقع اولین شکست خانگی ارجنتین از سال  2009بود .در
این دیدار ،لیونل مسی به دلیل مصدومیت غایب بود و سرخیو آگوئرو نیز
در نیمه نخست مصدوم شد و جای خود را به کارلوس توس داد.
تاتا مارتینو ســرمربی ارجنتین پس از شکســت تیمش برابر اکوادور در
اولین دیدار خود در انتخابی جام جهانی گفت :نتیجه کابوسواری کســب
کردیم .عصبانیت هواداران را درک میکنم .به تیم حریف تبریک میگویم.
آنها صبور بودند و منتظر دقایق حساس بازی شدند و به موقع دروازه ما را
باز کردند .خیلی حرف برای گفتن دارم ولی اکنون زمان آن نیست .بازی
ضعیــف ما در این دیدار ،جای تحلیل و آنالیــز دارد نه صحبت کردن .به
جای اینکه درباره این شکســت حرف بزنیم ،بهتر است مشکل این باخت
را ریشهیابی کنیم.
مارتینو درباره مصدومیت آگوئــرو نیز گفت :او تا زمانی که در زمین بود،
بازی خوبی از خود نشــان داد و به خوبی توانست برای بازیکنان حریف
مزاحمت ایجاد کند .متاســفانه ما این بازیکن را از دست دادیم و در بازی
بعدیمان حضور نخواهد داشت .البته هنوز دقیق نمیدانم او تا چند هفته
از ترکیــب تیم دور خواهد بود .با این حال نگران مصدومیت او نیســتم
چراکه بازیکنانی در ترکیب دارم که میتوانند جای خالی او را پر کنند.

وی از روســیه خواست تا «نقش سازنده تری» در حل
بحران ســوریه ایفا کند و افزود کــه حمایت نظامی
روســیه از ادامه زمامداری بشار اسد ،رئیس جمهوری
سوریه ،سودمند نخواهد بود.
اوایل هفته جاری ،هواپیماهای روسی که برای عملیات
نظامی در سوریه مستقر هستند در دو مورد وارد حریم
هوایی ترکیه شدند که واکنش تند مقامات این کشور
را در پی آورد.
آقای استولتنبرگ همچنین حمالت هوایی و موشکی
اخیر روسیه در سوریه را «باعث نگرانی» دانسته است.
در حالی که روســیه با هدف اعالم شده تضعیف توان
رزمی نیروهای گروه دولت اســامی (داعش) عملیات
خود در سوریه را به اجرا گذاشته ،مقامات کشورهای
غربی و ناتو نسبت به هدفهای واقعی حمالت روسیه
در سوریه ابراز تردید کردهاند.
دبیرکل ناتو افزوده است که در روزهای اخیر ،روسیه
دامنه عملیات خود در سوریه را گسترش داده و ادامه
این روند را نگران کننده خوانده است( .بی بی سی)

رفراندوم تغییر سیستم
سیاسی ارمنستان دسامبر
برگزار میشود

در حال ایجاد یک دردسر برای او است .به
نوشته این روزنامه از سوی سارنوالی ،برای
مسی تقاضای  22ماه زندان نیز شده است.
اتهام او ،سه فقره فریبکاری مالیاتی بین
سال های  2007تا  2009عنوان شده است.
این در حالی است که هفته پیش عنوان شده
بود مسی به دلیل عدم آگاهی از این موضوع
نیازی به حضــور در دادگاه ندارد و حاال با
برگشت رای سارنوال و دادگاه مسی باید در
دادگاه حاضر شود موضوعی که تمرکز این
بازیکن را در انتهای فصل بر هم خواهد زد.

رونالدو :آمدن سانتوس شرایط را
به نفع ما تغییر داد

کریســتیانو رونالدو میگوید آمدن فرناندو
سانتوس باعث شد شرایط تیم ملی پرتگال
متحول شود .پرتگال پنجشنبه شب موفق شد
با برتری یک صفر برابر دنمارک ،صعودش را
به رقابتهای جام ملتهای اروپا  2015قطعی
کند .کریســتیانو رونالدو در بازی پنجشنبه
شب نتوانســت برای تیمش گلزنی کند ولی
در این رقابتها عملکرد خوبی داشت است و
توانست صعود پرتگال را به یورو هموار کند.

توگو
رونالدو پس از بازی برابر دنمارک در گف 
با خبرنگاران پرتگالی گفت :بازیهای انتخابی
را خوب شروع نکردیم و همین باعث شد تا
کمی فشار روی تیم بیشتر شود ولی آمدن
ســانتوس شــرایط را به نفع ما تغییر داد و
توانستیم خودمان را پیدا کنیم .البته اضافه
شــدن کاروالیو و تیاگو به تیم خیلی الزم
بود .در کل خوشــحال هستم که توانستیم
صعودمان را به یورو قطعی کنیم.

نداشــت و نتوانســت خودش را با لیگ برتر وفق دهد .رافائل بنیتس،
ســرمربی کنونی رئال مادرید که در آن زمان هدایت لیورپول را بر عهده
داشت ،ماسکرانو را از وســتهام خرید و این بازیکن ر به بازیکنی بزرگ
تبدیل کرد.
خاویر ماسکرانو در گفتگو با روزنامه مارکا با تمجید از بنیتس گفت :زمانی
که در وستهام بازی میکردم 20 ،متر زیر زمین بودم و اصال شرایط خوبی
نداشــتم ولی او فوتبال من را نجات داد و بــه نوعی فوتبالم را مدیون او
هستم.
البته اکنون با بنیتس در ارتباط نیستم چرا که در یک تیم کار نمیکنیم.
او مربی است که به خوبی نکات آموزشی را به بازیکنانش منتقل میکند و
صبر زیادی دارد .کار کردن با او لذت بخش بود .او انسانی فوق العاده است
است و برای من افتخار است که زیر نظر او کار کردم.
ماسکرانو در ادامه گفت :رابطهام با بنیتس تغییر نکرده است ،فقط هر دو
در موقعیتهای جداگانهای قرار گرفتیم.
او در حال حاضر هدایت تیمی را بر عهده دارد که رقیب مســتقیم ما در
اللیگا اســت .فصل پیش زمانی که او در ناپولی بود ،توانستیم با او تماس
بگیرم .طبیعی است که در حال حاضر ارتباط ما با او کم باشد .او مربی تیم
رقیب است و من در بارسلونا بازی میکنم .مدافع بارسلونا در ادامه گفت:
یک روز من بارســلونا را ترک میکنم و او هم مادرید را ترک میکند و به
این ترتیب همه چیز دوباره به حالت اول بازمیگردد.

