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ترکیه در عزای قربانیان انفجارهای انقره

ترکیه پــس از انفجارهای مرگبار در انقره ،پایتخت این
کشور ســه روز عزای عمومی اعالم کرد .این حمله که
شمار زیادی کشــته و زخمی برجای گذاشت ،احتمال
تشــدید تنش های قومی در این کشور را افزایش می
دهد .از دیروز دوره ســه روزه عزای عمومی در ترکیه
پس از انفجارهــای دوگانه در راهپیمایی صلح آمیز روز
شنبه آغاز شد .این راهپیمایی را فعاالن چپگرا و طرفدار
کردها برگزار کرده بودند .در آنچه که مرگبارترین حمله
در کشور طی ســال ها خوانده شده ،دست کم  95تن
کشته و صدها تن زخمی شدند.
از آنجایــی که ده ها تن در بخــش مراقبت های عاجل
بستری هستند ،احتمال دارد که شمار قربانیان افزایش
یابد.
احمد داووداوغلو ،نخست وزیر ترکیه پس از این حمالت،
سه روز عزای عمومی اعالم کرد و احتمال این را مطرح
نمود که شورشیان کرد و یا ملیشه های «دولت اسالمی»
عامل این بمبگذاری ها باشند.
تا به حال کسی مسئولیت این حمالت را به عهده نگرفته
است .به عقیده داووداوغلو «شواهد قوی» وجود دارند

که نشــان می دهند یک یا چندیــن مهاجم انتحاری
عامل این حمالت هستند.
این در حالی اســت کــه حــزب دموکراتیک خلق
ها ،هوادار کردها ،انگشــت اتهام را به ســوی دولت
اســامگرای اردوغــان گرفتــه اســت.رهبران در
سرتاســرجهان این حمالت را محکوم کرده اند .انگال
مرکل ،صدراعظم آلمــان اظهار «غم و انزجار» نمود و
این حمالت را «اعمالی به شــدت ناجوانمردانه خواند
که مستقیما حقوق مدنی ،دموکراسی و صلح را هدف
قرار داده انــد» .صدراعظم آلمان افزود« :این حمالت
در تالش برای ایجاد رعب و وحشــت انجام شده اند...
من اطمینان دارم که حکومت ترکیه و همه اقشار این
جامعه اتحادشان را در چنین وضعیتی حفظ می کنند
و با اتحاد و دموکراسی به چنین حمالتی واکنش نشان
می دهند».طبق گزارش ها بارک اوباما ،رییس جمهور
ایاالت متحده امریکا نیز در یــک گفتگوی تیلفونی
با رجب طیب اردوغان ،رییــس جمهور ترکیه وعده
داده که کشــورش به حمایت از ترکیه در جنگ علیه
تروریسم ادامه می دهد( .دویچه وله)

رهبر کوریایشمالی بهبود روابط
با کوریای جنوبی را خواستار شد

رهبــر کوریای شــمالی به فرســتاده
رئیسجمهوری چین گفت که خواســتار
بهبود روابط با کوریای جنوبی است.
به نقل از خبرگزاری شینهوا« ،کیم جونگ
اون» ،رهبر کره شمالی این اظهارات خود را
پیش از برگزاری مانور گسترده در پیونگ
یانگ به مناســبت هفتادومین ســالروز
تاســیس حزب حاکم در کشورش به «لیو
یونشان» ،فرستاده ارشد چین گفت.
لیو یونشــان ،پنجمین مــرد قدرتمند در
سلسله مراتب حزب حاکم کمونیست چین
نامهای را از طرف شــی جینپینگ ،رئیس
جمهوری کشــورش به کیــم جونگ اون،
رهبر کره شمالی تحویل داد که در آن آمده
اســت :پکن برای روابطش با پیونگ یانگ
اهمیت بسیاری قائل است.
کیم جونگ اون به فرســتاده ارشد چین
گفت :از آنجایی که کره شمالی برای توسعه
اقتصــاد و بهبود
شــرایط زندگی
مردمــش تالش
میکنــد ،نیازمند
یک محیط خارجی
صلحآمیز و با ثبات
است.
وی افزود :کوریای
شــمالی در تالش
اســت تا روابط
میان دو کوریا را

بهبود بخشــیده و ثبات شبه جزیره کوریا
را تضمین کند.
لیو یونشان نیز در پاسخ گفت :حفظ صلح
و ثبات در شبه جزیره کوریا به نفع تمامی
طرفین اســت و چین تالش خواهد کرد تا
کوریای شــمالی مذاکرات ششجانبه در
خصوص مساله اتمی پیونگیانگ را از سر
بگیرد .مذاکرات شــش جانبه در خصوص
مساله اتمی کوریای شمالی شامل کوریای
جنوبی ،آمریکا ،چین ،روســیه ،جاپان و
کوریای شمالی است .تالشهای دیپلماتیک
برای از سرگیری این مذاکرات با هدف خلع
تســلیحات اتمی کوریای شمالی به هیچ
جا نرسیده اســت .پکینگ نارضایتی خود
را نســبت به اقدامات تحریکآمیز پیونگ
یانگ و بیاعتنایی نسبت به خویشتن داری
به ویژه در خصوص برنام ه تسلیحات اتمی
کوریای شمالی اعالم کرده است.

بلیند 15 :بازیکن هالند مصدوم هستند

سرمربی تیم ملی فوتبال هالند میگوید تیمش در حال حاضر اص ً
ال آماده
نیست و  15بازیکن مصدوم دارد.
به نقل از تلگراف ،تیم ملی فوتبال هالند با برتری دو بر یک برابر قزاقستان
شانسش را برای صعود به مرحله پلیاف جام ملتهای اروپا حفظ کرد.
دنی بلیند ســرمربی هالند پس از پیروزی تیمــش در این دیدار گفت:
هیچچیز در تیم ملی هالند سر جای خود قرار ندارد و همهچیز به بدترین
شــکل پیش میرود .در تمرینات قبل از بازی یســپر مصدوم شد و در
جریان بازی نیز باز هم بازیکن دیگری از ما مصدوم شــد .نمیدانم دلیل
این مصدومیتها چیست .میدانم شرایط برای ما سخت شده است .االن
همهچیز به دست ترکیه است .آنها جلوتر از ما هستند و شانس بیشتری
برای صعود دارند ولی ما هم امیدمان را از دست نمیدهیم و به تالش ادامه
میدهیم .هنوز یک دیدار دیگر باقی مانده اســت و باید امیدوار باشیم.
در دیدار برابر قزاقستان میتوانستیم نتیجه بهتری به دست آوریم .چند
فرصت خوب گلزنی را روی دروازه حریف خلق کردیم.
او در ادامه گفت :درست است که خیلی از تیمها بازیکن مصدوم دارند ولی
ما در حال حاضــر  15بازیکن خود را به دلیل مصدومیت در این دیدار در
اختیار نداریم .هنوز نمیدانم تکلیف من و تیم چگونه خواهد شد .نرفتن
هالند به جام ملتها واقع ًا حیف و دور از انتظار است .من بهتازگی هدایت
تیم را بر عهده گرفتم و نتوانســتیم تاثیر زیادی روی عملکرد تیم داشته
باشم ولی تمام تالشمان را در بازی آخر خواهیم کرد و امیدوار به شکست
ترکیه خواهیم بود.

آلگری :هنوز شانس قهرمانی داریم

ســرمربی یوونتوس با وجود شروع بدی که در رقابتهای سری  Aداشته
هنوز به کســب عنوان قهرمانی امیدوار است .او میگوید که اولویت یووه
در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا است.
به نقل از اسکای اســپورت ،یوونتوس در فصل جاری رقابتهای سری A
عملکرد خوبی از خود نشــان نداده است .این تیم از  7بازی خود تنها 8
امتیاز کســب کرده و با صدر جدول ردهبنــدی  10امتیاز اختالف دارد .با
این حال ماسیمیلیانو آلگری سرمربی این تیم هنوز معتقد است که یووه
شانس قهرمانی در رقابتهای سری  Aرا دارد.
یوونتوس در حساسترین بازی هفته هشتم رقابتهای سری  Aیکشنبه
هفته آینده به مصاف اینتر میرود .بیانکونریها در شرایط سختی به مصاف
اینتر آماده میروند چرا که هنوز وضعیت آسیب دیدگی دو ستاره این تیم
پل پوگبا و آلوارو موراتا در هالهای از ابهام است.
آلگری امیدوار اســت که این دو بازیکن بزرگ خود را به زودی در ترکیب
تیمش ببیند .او گفت :موراتا با آســیب دیدگی سختی مواجه شده و کادر
پزشــکی در حال مداوای او است و نمیدانم که غیبت او چند روز خواهد
بود .من با موراتا صحبت کردم و او بسیار آرام است.
او ادامه داد :اما پوگبا از ناحیه مچ پا آســیب دیده است اما آسیب دیدگی
او جدی نیست و میتواند تا سه ،چهار روز دیگر تمریناتش را با تیم شروع
کند .آسیب دیدگی این دو بازیکن جدی به نظر نمیرسد و دلیلی ندارد تا
من احساس نگرانی کنم.

واکنش جرارد به انتخاب کلوپ

اسطوره آنفیلد به انتخاب یورگن کلوپ به عنوان سرمربی جدید لیورپول
واکنش نشان داد و برای این مربی جوان آرزوی موفقیت کرد.
به نقل از یورو اسپورت ،سران باشگاه لیورپول پس از اخراج برندان راجرز
خیلی سریع تصمیم گیری و یورگن کلوپ را به عنوان سرمربی جدید خود
انتخاب کردند.
استیون جرارد ،اسطوره باشگاه لیورپول که در لیگ آمریکا بازی می کند
به انتخاب کلوپ واکنش نشــان داد .ستاره محبوب قرمزپوشان آنفیلد از
انتخاب کلوپ خوشحال اســت و گفت :طبیعی است که از انتخاب کلوپ
خوشحال باشــم .او مربی توانایی است و امیدوارم که لیورپول بتواند با او
به روزهای اوج خود برگردد .برای کلوپ و تیمش آرزوی موفقیت می کنم.
لیورپول شروع خوبی در رقابت های فصل جدید لیگ جزیره نداشته است.
این تیم که قبل از شــروع فصل جدید یکی از شــانس های اصلی کسب
عنوان قهرمانی بود از  8بازی خود تنها  9امتیاز کسب کرده است که این
باعث خشم و ناامیدی هواداران این تیم شد .سران این باشگاه انگلیسی
برای خارج کردن تیم خــود از بحران تصمیم گرفتند که برندان راجرز را
از کار برکنار و کلوپ جوان را به عنوان ســرمربی جدید تیم خود انتخاب
کنند به این امید که تیم آنها به روزهای اوجش برگردد و بتواند قهرمانی
در لیگ جزیره را به دست آورد.

ارتش عراق :کاروان شامل موتر
رهبر داعش هدف قرار گرفت

داعش کانال تلگرامش
را راه اندازی کرده است

گروه موســوم به دولت اسالمی پروپاگاندا و تبلیغات
سیاسیاش را از شبکه اجتماعی توییتر به اپلیکیشن
ارسال پیامک تلگرام منتقل کرده است.
در چند سال گذشــته این گروه در توییتر فعال بود
و حســابهای مختلفی داشت اما توییتر یکی پس از
دیگری حسابهایش را بسته است.
اکنون گروه داعش از امکان تــازهای که تلگرام ماه
گذشته معرفی کرده اســتفاده کرده و کانال تلگرام
خودش را راهاندازی کرده است.
کانالهــای تلگرام بــه کاربرانش اجــازه میدهد
پیامهایشــان را به تعداد نامحــدودی از مخاطبان
برسانند.گروه دولت اســامی امیدوار است شرکت
تلگرام که در برلین مستقر است وضعیت باثباتتری
برای ارائه پروپاگاندایش فراهم کند.
اما تلگرام در وبسایتش گفته است هر نوع محتوای
غیرقانونی را که از طریق این اپلیکیشــن در معرض
دید عموم قرار بگیرد حذف خواهد کرد.
تلگرام مانند واتســاپ یکی از شبکههای پیامرسان
موبایل اســت که بــه خاطر میزان بــاالی امنیت و
رمزگذاریاش شهرت دارد.
گروه دولت اسالمی (داعش) هماکنون در تلگرام یک
حساب رسمی دارد.
این کانال  ۲۶ســپتامبر به راه افتاده و در حال حاضر
بیش از چهار هزار و  ۵۰۰عضو دارد .این گروه در کانال
تلگرام خود مدعی شــده است که روز سه شنبه در
شهر عدن در جنوب یمن به هتل محل اقامت نیروهای
ســعودی و امارات حمله کرده اســت .در تابستان
 ۲۰۱۴گروه دولت اســامی فعالیتش را در شبکههای
اجتماعی از جمله توییتر آغاز کرد و پس از بســته
شدن حســابهایش از حسابهایی غیررسمی برای
تبلیغاتش استفاده کرد( .بی بی سی)

صالحی و ظریف در مجلس
ایران ‹به مرگ تهدید شدند›

علیاکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران دیروز در جریان بررســی
طرح اجرای توافق هستهای در مجلس

خواندند.
مجید انصاری ،معاون پارلمانی رییس
جمهوری ایران بــا تأیید تهدید آقای

ایران گفت که در این جلســه به مرگ
تهدید شده است .مجید انصاری ،معاون
پارلمانی رئیس جمهــور گفت که این
تهدید شــامل محمدجواد ظریف ،وزیر
امور خارجه هم شده است.
آقــای صالحی که در دفــاع از برجام
(برنامه جامع اقدام مشــترک) صحبت
میکرد گفــت« :االن یک برادر عزیزی
آمده اینجا و با قســم جالله می گوید
که شــما را میکشیم و در رآکتور اراک
رویتان سیمان می ریزیم».
بعد از این اظهارات چند نفر از نمایندگان
منتقد مجلس از جای خود برخاستند و
با فریــاد آقای صالحــی را «دروغگو»

صالحی گفت که بعضی از نمایندگان،
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه و
علیاکبر صالحــی را «تهدید به اعدام
کردند و گفتند ما شــما را اعدام می
کنیم و در رآکتور اراک دفن می کنیم
و رویتان سیمان می ریزیم».
آقای انصاری گفته اســت که آقایان
ظریف و صالحی «از این حرف ها زیاد
شــنیده اند».کمال الدین پیرموذن،
یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس به
خبرگزاری ایسنا گفت که این تهدید
از سوی روحاهلل حسینیان از منتقدان
اصلــی توافق هســتهای در مجلس
صورت گرفته است( .بی بی سی)

سخنگوی بنیاد استدیوم ورزشی می گوید،
آنان در همکاری و حمایت ورزشکاران نخبه
و چهره های معروف امریکایی مانند محمد
علی کلی اســطورۀ دنیای مشت زنی وزن
سنگین جهان نخستین برنامۀ جمع آوری
پول را در منزل کلــی راه اندازی خواهند
کرد.
کلی در مالقات با عطا امین ،مســوول این
بنیاد و طراح پروژۀ استدیوم پیروزی تعهد
کرده تا مرکز محمد علی کلی را در محوطۀ
مربوط استدیوم پیروزی ایجاد کند.
بــه گفته کارشناســان  ،اعمار همچو یک
استدیوم ورزشــی نه تنها شرایط میزبانی

رقابت های بین المللــی را برای افغان
ها مساعد می ســازد بلکه تا تکمیل آن
پروژه هزاران افغان شــامل کار خواهند
شد.
افغانستان تا کنون میدان معیاری فوتبال
نــدارد به همین دلیــل ،در حال حاضر
رقابت های راهیابی به جام جهانی را در
کشــور های مانند ایران و یا هم امارات
متحدۀ عــرب میزبانی مــی کند .این
اســتدیوم تنها میدان فوتبال را در بر
نداشته بلکه شــامل پروژه های عمرانی
مانند ،شــفاخانه ،کودکستان و کلینک
های صحی نیز خواهد بود( .ودصم)

صعود بلجیم و ولز و پیروزی با ارزش ترکیه
در انتخابی یورو 2016

تیم ملی فوتبال بلجیم با برتری پرگل برابر
آندورا توانســت صعودش را به رقابتهای
یورو  2016قطعی کند .ترکیه با پیروزی برابر
چک ،هالند را یک گام دیگر از رســیدن به
یورو دور کــرد .در ادامه رقابتهای انتخابی
یورو  2016در قــاره اروپا چند دیدار برگزار
شــد که در یکی از دیدارهای مهم ترکیه در
خانه چک به میدان رفــت و با نتیجه دو بر
صفر به برتری رســید تا در روزی که مردم
ترکیه به دلیل حمالت تروریستی در آنکارا
ناراحت بودند ،تیم ملی کشورشان سه امتیاز
باارزش کسب کند و یک گام دیگر به صعود
به پلیاف نزدیک شود.
در این دیدار برای ترکیهایها سلوک اینان
و هاکان اوغلو گلزنی کردند .در دیگر دیدار،
کرواسی با ســه گل در خانه برابر بلغاریا به
برتری رسید تا مقتدرانه به یورو صعود کند.
پرسیچ خرید جدید رئال ،راکیتیچ و کالینیچ
گلزنــان کرواتها در این دیدار بودند .به این
ترتیب ایتالیا و نــاروی از این گروه به یورو

حمله بر قایق پناهجویان پیش
از رسیدن به جزیره لیزبوس

گفته می شود پنج تن از افراطی های راستگرای یونانی به
چهار قایق حامل پناهجویان در آبهای ترکیه حمله کردند
و پس از تخریب موتور کشتی ها ،آنان را مجبور به برگشت
نمودند .بر اساس گزارش «لیزبوس نیوز نت» و برخی رسانه
های محلی این حمله از سوی افراد ناشناس که گفته می
شود افراطگرایان راستگرای یونانی بودند ،انجام شد .آنان
پس از حمله با قایق سریع السیر منطقه را ترک کردند.این
حادثه روز جمعه صورت گرفت .گفته می شود پناهجویان
ساعت ها را در کشتی آسیب دیده در حالت سراسیمگی
در آب های میان جزیره لیزبوس یونان و ترکیه ســپری
نمودند.این پناهجویان پس از ساعت ها سرگردانی در آب
توسط ماهی گیرها و افراد دیگر نجات داده شدند و جان
ســالم به در بردند .با این حال ،در ماه های گذشته بیش
از  400هزار تــن از طریق لیزبوس و جزیره های دیگر اژه
شرقی ،وارد ترکیه شدند که بیشتر آنان را سوریایی ها و
افغان ها تشکیل می دهد( .دویچه وله)

ارتش ترکیه مواضع پکک را
بمباران کرد

اعمار استدیوم فوتبال به ارزش
 ۲۷۰میلیون دالر در کابل

قرار اســت“ ،اســتدیوم ورزشی پیروزی”
برابر با معیار های بین المللی به هزینه ۲۷۰
میلیون دالر در حومۀ شهر کابل اعمار شود،
تا در آن مرد ها و زن ها بتوانند به تمرینات و
رقابت های ملی و بین المللی بپردازند.
مژده جمال زاده ،سخنگو و مسوول ارتباطات
عامۀ “بنیاد استدیوم ورزشی” گفته است که،
حمایت حکومت افغانستان را کسب کرده و
در هفتۀ گذشته از جانب ایاالت متحده نیز
به رسمیت شناخته شــد .و همچنان جمع
آوری پول نه تنها در ایاالت متحده بلکه در
اروپا ،کانادا و ســایر نقاط جهان نیز صورت
خواهد گرفت.

ارتش عراق با صدور بیانیهای اعالم کرد که نیروی هوایی
این کشور کاروانی از خودروها شامل موتر ابوبکر بغدادی،
رهبر گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) را در والیت
انبار هدف قرار داده است.
در بیانیه ارتش عراق آمده اســت« :نیروی هوایی عراق
کاروان شــامل موتر ابوبکر بغدادی را در حالی که برای
شرکت در نشســتی با فرماندهان داعش به سوی شهر
کرابله در حرکت بود ،بمباران کرده است».
براساس بیانیه ارتش ،نیروی هوایی عراق همچنین مکانی
را که قــرار بود ابوبکر بغدادی با تعــدادی از فرماندهان
داعش مالقات کند ،بمباران کرده است.
ارتش عراق گفته اســت بســیاری از رهبران داعش در
جریان این بمباران کشته و مجروح شدند.
به گفته ارتش عراق سرنوشــت آقای بغدادی مشــخص
نیست و او را با موتر از محل دور کرده اند( .بی بی سی)

ارتش ترکیه از حمالت هوایی جنگندههای این کشــور
علیه مواضع حزب کارگران کردستان (پ ک ک) طی روز
یکشنبه خبر داده است.
در جریان حمــات اهدافی متعلق به پ ک ک در جنوب
شــرق ترکیه و شــمال عراق بمباران شده است.حمالت
هوایی ترکیه در حالی صورت گرفته که روز شنبه پ ک ک
از نیروهایش خواست تا برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه
در اول نوامبر (سه هفته دیگر) دست به عملیات چریکی
نزنند ،مگر این که مورد حمله قرار بگیرند.
پ ک ک از نیروهایش خواســت تا برگــزاری انتخابات
پارلمانی ترکیه در اول نوامبر (ســه هفته دیگر) دست به
عملیات چریکی نزنند
در بیانیــه ارتش ترکیه آمده اســت کــه در جریان
حمالت دیروز ،ســنگرها و محل استقرار تسلیحات پ
ک ک در مناطق متینا و زپ در شــمال عراق منهدم
شده اســت.در این بیانیه همچنین گفته شده که در
حمالت روز شنبه به جنوب شرق ترکیه  ۱۴نیروی پ
ک ک کشته شدند( .بی بی سی)

حمایت فرگوسن از مورینیو

سرمربی سابق تیم فوتبال منچســتریونایتد به حمایت از ژوزه مورینیو
پرداخت و گفت که چلسی بهزودی به اوج باز خواهد گشت.
به نقل از گاردین ،چلســی در این فصل شــروع خوبی نداشته است و به
قدری ضعیف بوده که حتی خوشــبینترین هوادار این تیم نیز امیدی به
قهرمانی در لیگ برتر ندارد؛ با این حال ســر آلکس فرگوســن که او نیز
روزهای تلخ و شــیرین زیادی در لیگ برتر داشت ،به حمایت از مورینیو
پرداخت.
او با حمایت از رقیب سابق خود در چلسی ،گفت :کنفرانس خبری مورینیو
بعد از باخت به ساوتهمپتون ،به چالش کشــیدن مسئوالن باشگاه برای
حمایت از او بود .بعضی مواقع شــما حس میکنید همیشه آن حمایتی را
که باید ،از باشگاه دریافت نمیکنید و این کار مورینیو کامال حرفهای بود.
حاال که توانسته به حمایت باشگاه دست یابد ،میتواند به مسائل تیم خود
فکر کند.
فرگوسن ادامه داد :چلسی چند هفته دیگر به اوج بازخواهد گشت .فراموش
نکنید که مورینیو ،کورتوآ دروازهبان خود را که یکی از بهترین دروازهبانان
است ،از دست داده و جان تری نیز دوران بدی را پشت سر گذاشته است.
مشکل چلسی این اســت که ثبات ندارد و باید به ثبات برسد .تری فصل
قبل در تمام بازیهای تیمش حضور داشت و بهترین مدافع لیگ برتر بود
ولی در این فصل با مشکل روبرو شده اســت .با این حال من مورینیو را
مربیای میدانم که میتواند شرایط را به سود خود تغییر دهد.

رویارویی نادال و جوکوویچ در فینال
رقابتهای تنیس اوپن چین

رافائل نــادال در فینال رقابتهای اوپن چین بــا نواک جوکوویچ روبهرو
خواهد شد.
به نقل از یورو اسپورت ،نادال در مرحله نیمه نهایی این رقابتها توانست
با نتیج ه دو بر صفر حریف ایتالیایی خود فابیو فونینی را شکست دهد.
جوکوویچ نیز در مرحله نیمه نهایی توانست با نتیج ه دو بر صفر داوید فرر
ن ترتیب نادال و جوکوویچ در فینال این
از اســپانیا را شکست دهد .بهای 
رقابتها با یکدیگر روبهرو خواهند شد.
جوکوویچ فصل خوبی را پشــت ســر گذاشته است و ســه قهرمانی در
مسابقات گرنداسلم داشــته و در چهار بازی که در مسابقات اینچنینی
داشته تنها  14گیم را از دست داده است.
نادال به خوبی از ســختی مسابقهای که پیشرو دارد ،آگاه است .او درباره
این بازی گفت :میدانم که بازی بسیار بسیار سختی را پیشرو دارم .همان
طور که قبال گفته بودم میدانم که امســال نواک از من بسیار بهتر بود .با
این حال از این فینال خوشــحالم .در این مسابقه میجنگم و خواهیم دید
که نتیجه چه خواهد شد.
مشکالتی که نادال اخیرا با آمادگی جسمانی خود داشته است باعث شده
که نسبت به رقیبان دیگر خود کمی ضعیف شود.

مردم اسپانیا جانشین دلبوسکه را
انتخاب کردند

اسپانیاییها سرمربی رایو وایکانو را جانشــین مناسبی برای دلبوسکه
میدانند.
آینده ســرمربی تیم ملی فوتبال اســپانیا نامشخص است .در حالی که
مهلت قرارداد این سرمربی تا پایان یورو  2016فرانسه است ،او در آخرین
مصاحبه خود اعالم کرد که آن را تمدید نخواهد کرد .بر این اســاس آس
ی را ترتیب داد و در میان سرمربیان اسپانیایی پاکو خیمنس
یک نظرسنج 
بیشــترین رای را به خود اختصاص داد 23 .درصد مردم اسپانیا به او رای
دادند .رایو وایکانو ،تیــم کنونی خیمنس مالکیت توپ را در اختیار دارد،
تهاجمی بازی میکند و همیشه حریفان را آزار میدهد.
صعود کردند و کرواســی راهی پلیاف شد.
در دیگر دیدار بلجیم توانست با نتیجه چهار
بر یک از سد آندورا بگذرد و صعودش را به
یورو  2016قطعی کند .ناینگوالن ،دی بروین،
هازارد از روی نقطه پنالتی و دپوتیره برای
بلجیم گلزنی کردند.
هــازارد در این دیدار یــک ضربه پنالتی
را از دســت داد تا نتواند دو گله شود .این

دومین پنالتی هازارد در این فصل است
که از دست میرود .تیم ملی فوتبال ولز
نیز برابر بوسنی با دو گل شکست خورد
تا شیرینترین شکســت خود را تجربه
کند و بــه یورو  2016صعود کند .یوریچ و
ایبسویچ برای تیم بوسنی گلزنی کردند.
قبرس نیز موفق شد اسرائیل را با نتیجه
دو بر یک شکست دهد.

دومین جایگاه با  18درصد آرا به پپ گوآردیوال اختصاص دارد .ســرمربی
حال حاضر بایــرن مونیخ تا پایان فصل  2015-16با این تیم قرارداد دارد.
نوع بازی تیمهای او مورد عالقه هواداران اســت .گوآردیوال با دلبوسکه
رابطه خوبی دارد و این موضوع در دوره مربیگری که در اســپانیا برگزار
شد ،روشن بود .با این شــرایط گوآردیوال گزینه مناسبی برای جانشینی
دلبوسکه است.
در رتبه ســوم این نظرسنجی اونای امری سرمربی سویا دیده میشود10 .
درصد هواداران به او رای دادند .امری تا سال  2016با سویا قرارداد دارد.

