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معاون مرکل :خروج بریتانیا می تواند

شورشیان فارک کلمبیا
آتشبس نهایی را
شروع می کنند

پایان کار اتحادیه اروپا باشد

معاون صدراعظــم آلمان می گوید در صورتی اتحادیه سرمشــق بریتانیا را دنبال کنند این
که خروج بریتانیا به درســتی مدیریت نشود مجموعه «از میــان خواهد رفت ».به عالوه او
آینده اتحادیه اروپا زیر سوال خواهد رفت.
گفت که بریتانیا نمــی تواند بدون قبول هیچ
زیگمار گابریل گفت که اگر کشــورهای عضو مسئولیتی «جنبه های جذاب» اتحادیه اروپا

اردوغان :اقدامات

تروریستی در نواحی

مرزی را تحمل نمیکنیم

ارتش ترکیه با پیشروی به سوی شهر منبج در شمال
سوریه در  ۲۴ساعت گذشته به  ۱۶هدف نظامی حمله
برده که در پی آن دهها غیرنظامی کشــته شدهاند.
اردوغان میگوید اقدامات تروریستی داعش و کردها
در نواحی مرزی خود را تحمل نمیکنیم.
مبارزان کرد سوریه با نزدیک شدن نیروهای نظامی
ترکیه به شهر منبج در شمال ســوریه خود را برای
نبردی ســخت آماده میکنند .شهر منبج در شمال
سوریه از اهمیتی راهبردی برخوردار است.
سخنگوی کردهای این شهر روز دوشنبه در این باره
اعالم کرد که در حال حاضر شورشیان کرد این شهر
به سالح های گوناگون مجهز میشوند .شهر منبج به
تازگی از کنترل جریان تروریســتی «دولت اسالمی»
خارج شده است.
شهر منبیج در شمال سوریه و در غرب رود فرات قرار
دارد« .نیروهای دمکراتیک سوریه» که هسته اصلی
آن را شبه نظامیان کرد تشکیل میدهند و از حمایت
دولت آمریکا برخوردارند ،چند روز پیش موفق شدند
جریان تروریستی «دولت اســامی» را از این شهر
خارج کنند.
این سخنگو گفت که شــبهنظامیان کرد «یگانهای
مدافع خلق» ( )YPGدر این عملیات دخیل نیستند،
زیرا آنها در مناطق شــرقی رود فرات مستقرند .او
ادعای ترکیه مبنی بر مداخله این یگانها در مســلح
کردن شورشــیان شــهر منبج را نادرست خواند و
گفت ترکیه برای اشــغال سرزمینهای سوریه چنین
ادعاهایی را انتشار میدهد( .دویچه وله)

را حفظ کند.
همزمان ترزا می ،نخست وزیر بریتانیا ،وزرای
کابینه را برای جلســه ای در روز چهارشنبه
فراخوانده تا درباره ایده های مربوط به خروج
بریتانیا بحث کنند.
دفتر نخست وزیری (دانینگ استریت) گفت
که خــروج بریتانیا در «صدر» دســتور کار
نخست وزیر قرار دارد.
اما گزارشی که روز یکشنبه در ساندی تایمز
منتشر شد حاکیست کابینه او در مورد خروج
از بازار یکپارچه اروپا دچار دو دستگی است.
بریتانیا در روز  ۲۳جون در یک همه پرسی به
خروج از اتحادیه اروپا رای داد.
آقای گابریل که در دولت ائتالفی آلمان وزیر
اقتصاد است در یک کنفرانس خبری گفت که
در نتیجه آن همه پرســی جهان اروپا را یک
قاره بی ثبات می بیند( .بی بی سی)

گروه شورشــی چپگرای فارک چند روز
پس از اعــام یک توافق تاریخی با دولت
کلمبیا به همه اعضای خود دســتور داده
است آتشبس را رعایت کنند.
این آتشبس به جنگ  ۵۲ساله این گروه
با دولت کلمبیــا پایان می دهد .دو طرف
مناقشه روز  ۲۵اگست پس از چهار سال
گفتوگو در کیوبا اعالم کردند که به صلح
دست یافته اند.
رهبر فارکس ،تیمولیون جیمهنز همچنین
معــروف به تیموشــنکو ،گفت که جنگ
طوالنی با دولت تمام شده است.
آخرین توافق صلح ظرف چند هفته آینده
میان دو طرف امضا خواهد شد.

انفجار انتحاری در
نزدیکی کربال  ۱۸کشته
به جا گذاشت

آقای تیموشنکو به خبرنگاران گفت« :من
به همه فرماندهان و یگانها و به تک تک
جنگجویان گروه دستور دادم به طور کامل
آتش بس را رعایت کنند و به خشونت ها
پایان دهند».
دو طرف در ماه جون یک توافق آتشبس
امضا کرده بودند کــه راه را برای توافق
نهایی هموار کرد.
براســاس آن پیمان فارک دست از نبرد
مسلحانه می کشــد و به فرآیند سیاسی
ملحق می شود .شورشیان فارک از سال
 ۱۹۶۴مشغول نبرد با دولت بوده اند .این
طوالنی ترین مناقشه داخلی در آمریکای
التین است( .بی بی سی)

ایران سیستم دفاع راکتی را
در برابر تاسیسات اتومی اش
مستقر ساخت

قرار است پس از این راکت های روسی
از تاسیسات اتومی ایران حفاظت کنند.
این ســاح نوع «اس  »۳۰۰ -در مقابل
تاسیســات غنی ســازی یورانیم فردو
استقرار یافته است .در سایر تاسیسات
اتومی نیز از این اصل پیروی می شود.
جنرال فرزاد اســماعیلی ،قوماندان دافع
هوای ایران گفت« :اکنون آسمان ایران در
منطقه مطمئن ترین می باشد ».تاسیسات
اتومی ایران می بایست «در هر شرایطی»
حفاظت گردند .خبرگزاری دولتی فارس
گزارش داده است که ســپاه پاسداران
انقالب اسالمی این سیستم دافع هوایی
را در مرکز کشــور مستقر ساخته است.
این عبارت از یک سیســتم دافع هوایی
نوع «اس »۳۰۰ -می باشــد که در همین
اواخر از جانب روســیه ارسال شده بود.
تاسیسات غنی سازی یورانیوم فردو در

انریکه :پیروزی بسیار سخت و
نفسگیری بود

سرمربی بارســلونا بازی برابر بیلبائو را بسیار ســخت توصیف کرد و از
پیروزی و عملکرد شاگردانش راضی و خوشحال است.
به نقل از  ،EFEبارســلونا در هفته دوم رقابت های لیگا در خانه اتلتیکو
بیلبائو به میدان رفت و توانست به ســختی و با نتیجه یک بر صفر برابر
حریف خود به پیروزی برســد تا با  6امتیــاز به صدر جدول رده بندی بر
گردد.
لوئیس انریکه ،سرمربی آبی اناری ها در نشست خبری بعد از بازی اعتراف
کرد که تیمش به سختی توانست سه امتیاز این بازی را به دست آورد.
سرمربی آبی اناری ها گفت :بازی بســیار سختی بود و اصال این پیروزی
آسان به دست نیامد.
بر این باور هســتم که بهتر بود این دیدار در هفتههای بعد برگزار شود،
چرا که بسیار سخت بود .طبیعی است که تیم ها در هفته های نخست در
شرایط بدنی خوبی قرار نداشته باشند و به همین خاطر بازیهای سخت
فشــار زیادی به بازیکنان وارد می کند و ایــن هم یکی از این دیدارهای
سخت بود.
او ادامه داد :حریف نشــان داد که تیم خوبی است .فشار زیادی را تحمل
کردیم .در ابتدا اشتباهات بدی داشتیم .اطمینان دارم که سرمربی اتلتیکو
مادرید هم از عملکرد شــاگردانش برابر ما راضی است .در نیمه نخست
بازی خوبی را به نمایش نگذاشتیم و این حریف بود که بهتر بازی کرد اما
در نیمه دوم بهتر ظاهر شدیم و چند موقعیت خوب گلزنی را روی دروازه
حریف خلق کردیم.
انریکه همچنین درباره عملکرد شــاگردانش ،اظهار کــرد :از عملکرد
بازیکنان راضی هســتم .بازی خوبی را به نمایش گذاشــتیم و پیروزی
شیرینی را به دست آوردیم .مالکیت توپ ما بیشتر از حریف بود .بار دیگر
باید بگویم که بازی کردن در خانه بیلبائو اصال آسان نیست.

تعجب راموس از دعوت نشدن
کاسیاس به تیم ملی اسپانیا

مدافع رئال مادرید به دعوت نشــدن «ایکر کاسیاس» به تیم ملی اسپانیا
واکنش نشان داد.
به نقل از روزنامه آس ،سرخیو راموس که همراه با تیم ملی اسپانیا ،خود را
برای دیدار های مرحله مقدماتی جام جهانی  2018روسیه آماده میکند،
در مصاحبه ای درباره دعوت نشــدن ایکر کاسیاس و سرمربی جدید تیم
صحبت کرد.
کاسیاس پس از سالها توســط «یولن لوپتگی» به تیم ملی دعوت نشد.
راموس در این رابطه گفت :همه از غیبت کاسیاس شگفتزده شدیم ،چون
او بازیکن پرسابقه و عنوانداری است.
تنها در اســپانیا این چنین نیســت ،بلکه در ســطح جهانی این گونه
است .عجیب اســت در اردوی تیم ملی حاضر شوید و کاسیاس را در
آن نبینید.
اما نبود ایکر تصمیم ســرمربی جدید تیم است .باید به تصمیمات احترام
گذاشت .کاسیاس دوست صمیمیام است و با او صحبت کردهام .با لوپتگی
نیز در اینباره حرف زدهام.
مدافع رئال مادرید درباره سرمربی جدید تیم ملی اسپانیا اظهار کرد :چند
روز پیش جلســهای باهم داشتیم .دوستانی داشتهام که پیش از این با او
کار کردند .ســرمربی جدید را نمیشناسم ،اما حس خوبی دارم و با او کار
خواهیم کرد تا به اهداف مورد نظرمان برسیم.
در فهرست دعوت شدگان تعداد بازیکنان رئال مادرید بیشتر از بارسلونا
است .مدافع اسپانیایی در اینباره گفت :حضور بیشتر مادریدیها نشانگر
عملکرد خوب آنها است.
راموس در پایان اظهار کرد :تنها نبود کاسیاس به چشم میآید ،در مجموع
تیم تغییر زیادی نکرده است.
باید در رابطه با سرمربی جدید صبور و آرام باشیم و اجازه دهیم کار خود
را انجام دهد .به نظرم کنار گذاشتن کاسیاس تصمیم سخت و پیچیدهای
بود ،چون از بازیکنی سرشناس در مادرید و تیم ملی صحبت میکنیم .اما
هر کسی تصمیمات خاص خودش را دارد و نباید کسی را قضاوت کنیم.

کوهی نزدیک به شــهر قم واقع شده
اســت که در جنوب تهران قرار دارد .به
گفته خبرگزاری فارس قرار است با این
سیســتم دافع هوای روسی در بدو امر
سایر تاسیسات اتومی کشور نیز محفوظ
گردند .روسیه در ماه اپریل به فرستادن
راکت هــای «اس »۳۰۰ -به ایران آغاز
کرد .تا آخر سال قرار است این قرارداد
به ارزش  ۷۴۰میلیون یورو به طور کامل
انجام یابد .قرارداد ارســال این سیستم
دفاع راکتی قب ً
ال در سال  ۲۰۰۷امضا شده
بود ،اما بنا بر منازعه روی برنامه اتومی
ایران به تعلیق درآمده بود .سیســتم
دفاع راکتی نوع «اس –  « ۳۰۰از سیستم
های بســیار پیشرفته در جهان شمرده
می شــود .این راکت ها قادر اند که در
برابر هواپیماهای جنگی بسیار مدرن نیز
دفاع کنند( .دویچه وله)

قاتل زنجیرهای زنان در چین
بازداشت شد

بر اســاس گزارش رســانههای داخلی
در چیــن ،یک مرد مظنــون به قتلهای
زنجیرهای زنان که بیش از یک دهه تحت
تعقیب بود ،بازداشت شده است.
گوآ چنــگ یونگ ،مظنون به قتل بیش از
 ۱۰زن است و پولیس او را در فروشگاهش
بازداشت کرده است .وی این فروشگاه را
با همسرش اداره میکرد.
وزارت امنیت عمومی چیــن اعالم کرد
که او به سلســله قتلهایی بین سالهای
 ۱۹۸۸تا  ۲۰۰۲اقرار کرده است.
این مرد  ۵۲ســاله معروف به ‹جک قاتل
چینــی› و دارای دو فرزند اســت‹ .جک
قاتل› نام مستعار فردی است که در قرن
نوزدهم در لندن به طرز فجیعی زنان را به

فرانتکس خواهان کمک
بیشتر برای حفاظت از
مرز بلغاریا شد

قتل میرساند .به گفته پولیس ،آقای گائو
زنان جوان که لباس قرمز به تن داشتند را
هدف قرار میداد .او آنها را تا خانه دنبال
میکرد ،بعد به آنها تجاوز میکرد و سپس
گلوی آنها را میبرید و بدنشــان را قطعه
قطعه میکرد .بر اساس گزارش رسانههای
داخلــی ،او آلت تناســلی قربانیان خود
را نیز میبریده اســت .گفته میشود که
جوانترین قربانی او  ۸ساله بوده است.
پولیس در سال  ۲۰۰۴اعالم کرده بود فرد
مظنون دارای «انحرافات جنســی است
و از زنان متنفر» اســت .پولیس ســپس
در همان ســال برای هر نوع اطالعاتی که
به دســتگیری او کمک کند  ۳۰هزار دالر
پاداش مقرر کرد( .بی بی سی)

دو مدال از رقابت های جهانی موتای
برای افغانستان قطعی شد

بــه گفته مقامهای محلی ،در پی یــک انفجار انتحاری در
شــهر عینتمر ،در جنوب غرب بغداد و نزدیکی کربال۱۸ ،
نفر کشته شــدهاند .در این حمله پنج مهاجم با جلیقههای
انتحاری و مسلح به نارنجک و کالشنیکوف دست داشته و
انفجار در حالی رخ داد که یکی از آنها در میان یک مراسم
عروســی جلیقه خود را منفجر کرد .خبرگزاری فرانسه به
نقل از قیس خلف ،فرمانده عملیــات فرات مرکزی عراق
گزارش کرده است که  ۲۶نفر دیگر نیز در اثر این انفجار که
روز یکشنبه رخ داد ،مجروح شدهاند .گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش) مســئولیت این حمله را به عهده گرفته
است .عینتمر در فاصله  ۵۰کیلومتری غرب کربال و در مرز
با استان انبار که از مراکز اصلی عملیات گروههای افراطی
به شمار میرود ،واقع شــده است .فرماندهان ارتش عراق
میگویند که مهاجمان از صحــرای انبار به عینتمر آمده
بودند .مقامها میگویند که مهاجمان در ســاعات  ۱۸:۳۰به
وقت محلی در عینتمر آتش گشودند ،اما هدف حمله آنها
دقیقا مشخص نبود .طبق گزارش مسئوالن پزشکی والیت
کربال ۵ ،نفر از کشتهشدگان از یک خانواده بودند.
کربال در حاشیه والیت انبار واقع شــده و دارای مرزهای
مشترک با عربستان سعودی ،اردن و سوریه است.
درگیری نیروهای امنیتی عراق بــا داعش در انبار در یک
سال اخیر پیروزیهای چشــمگیری از جمله بازپسگیری
رمادی ،مرکز این والیت و بخشهای وسیعی از فلوجه را به
همراه داشته است( .بی بی سی)

با مســدود ماندن راه موسوم به «مســیر بالقان» به روی
مهاجران ،حاال آوارگان از ترکیه و یونان به بلغاریا می آیند.
به این دلیل اداره هماهنگــی از حفاظت مرزهای اتحادیه
اروپا (فرانتکس) تقاضای حمایت بیشتر از بلغاریا را به دلیل
همرز بودن این کشور با یونان و ترکیه کرده است.
فابریس لگری ،رئیس فرانتکس یا اداره هماهنگی حفاظت
از مرزهــای اتحادیه اروپا به روز روزنامه آلمانی «دی ولت»
گفت که با درنظرداشت مسدود بودن مسیر بالقان ،راه های
مهاجرین تغییر کرده است و «حاال مهاجرین بیشتر از یونان
یا ترکیه به بلغاریا می آینــد» و به این دلیل بلغاریا نیاز به
کمک برای حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا دارد.
لگــری افزود« :ما در حال حاضر حــدود  ۱۱۲کارمند را در
بلغاریا اســتخدام کرده ایم ،اما ما دست کم به  ۱۰۰کارمند
بیشتر نیاز داریم» .اما او افزود که شمار مهاجران در بلغاریا
مانند آنچه سال گذشــته در غرب بالقان شاهد بودیم ،باال
نیست .بویکو بوریســوف نخســت وزیر بلغاریا در اخیر
هفته در گفتگویی با روزنامه آلمانی «فرانکفورته الگماینه
سایتونگ» شکایت کرد که کشورش در حفاظت از مرزهای
بیرونی اتحادیه اروپا با ترکیه« ،عم ً
ال تنها» گذاشــته شده
است .نخست وزیر بلغاریا افزود« :من نمی دانم که ما تا چه
مدتی می توانیم در برابر فشــار مهاجرین در مرزهای مان
ایستادگی کنیم( ».دویچه وله)

گواردیوال :باید یونایتد را
شکست دهیم

سرمربی منچسترســیتی تاکید کرد که تیمش باید در اولدترافورد رقیب
همشهریاش را شکســت دهد .به نقل از اسکای اسپورت ،دو تیم بزرگ
شهر منچستر شروعی طوفانی با ســرمربیان جدید خود در فصل جاری
لیگ جزیره داشتهاند و توانستهاند در هر سه بازی خود به پیروزی برسند.
در حســاس ترین بازی هفته چهارم لیگ جزیره منچســتر یونایتد در
اولدترافورد از منچسترســیتی پذیرایی خواهد کرد که این دیدار فینال
زودرس لیگ است .پپ گواردیوال ،سرمربی منچسترسیتی تاکید کرد که
باید تیمش در این دیدار به پیروزی برسد .سرمربی منچسترسیتی در این
رابطه گفت :بدون شک دیداری سخت و بسیار حساس پیش رو داریم اما
من میخواهم به هر قیمتی که شده پیروز این دیدار شویم .برای شکست
دادن منچســتریونایتد باید بهترین بازی خود را به نمایش گذاریم و فوق
العاده ظاهر شویم .منچسترسیتی در هفته سوم لیگ جزیره توانست برابر
تیم خوب وستهام به پیروزی سه بر یک دست پیدا کند تا به صدر جدول
رده بندی برگردد.

ویدال :چیلی قویترین تیم
جهان است

ســتاره تیم ملی فوتبال چیلی قبل از دیدار ایــن تیم برابر پاراگوئه در اظهار

در ادامه مســابقات جهانــی موی تای در
تایلند ،دو نماینده افغانســتان توانستند
راهی فینال این رقابت ها شوند و مدال های
شان را از این رقابت ها قطعی کنند.
اردوی تیم ملی موی تای کشــور پیشــتر
جهت اشتراک در مسابقات جهانی موی تای
راهی تایلند شده بود.
فدارسیون موتای کشور در خبرنامه ای که
به نشر رســانده ،گفته است زهرا رضایی و
علی ســهراب احمدی نمایندگان کشور ما

اند که مدال هایشان در این رقابت ها قطعی
است.
زهرا رضایی نماینــده ی  ۴۸کیلو گرام با
پشت سرگذاشــتن حریفان شان از کشور
های اکراین و پیرو راهی فینال این مسابقات
شــد و قرار است مســابقه ای نهایی این
نماینده کشور ما با ورزشکار میزبان برگزار
شــود و بر ســر مدال طالی این رقابت ها
بجنگد.
همچنان ســهراب رضایی نماینده  ۴۵کیلو

گرام کشــور ،به مصاف حریف بلجیمی اش
می رود تا ســهمیه راهیابی به فینال این
مسابقات را کسب کند.
در خبر نامه آمده است که احمد حسن زاده
با یک پیروزی و یک شکســت از دوره این
رقابت ها کنار رفت.
همایون رضایی وعلی جان نورزیی با قبول
شکســت از نمایندگان سنگاپوری و ازبکی
نتوانســتند در این رقابت ها گامی به پیش
بردارند( .بخدی)

 2رکوردشکنی جهان در یک ماه توسط
پرتابگر پولندی
پرتابگر پولندی برای دومین بار
در یک ماه رکورد جهان را جابهجا
کرد.
در رقابتهــای دوومیدانی پولند
«آنیتا ولودارژیک» رکورد جهانی
پرتاب چکش زنان جهان را که در
اختیار خودش بود را شکست.
او با رکورد  82.98در رقابتهای
دوومیدانی پولنــد رکورد جهانی
پرتاب چکش زنان را جابهجا کرد.

این پرتابگــر پولندی در المپیک
 2016ریو نیز به مدال طال رسیده
بــود .او در المپیک نیــز رکورد
جهان را جابهجا کــرده بود .او با
رکورد  89.29عالوه بر مدال طالی
المپیک رکورد جهان را شکست.
این پرتابگــر پولندی در المپیک
لندن مدال نقــره گرفت .آنیتا دو
طالی رقابتهای جهانی و یک نقره
این رقابتها را در اختیار دارد.

تراشتگن رکوردشکنی کرد

دروازهبان بارســلونا رکورد ارسال پاس در
اللیگا را شکست.
به نقل از مارکا ،تراشتگن یکشنبه شب در
سن ماس در دروازه بارســلونا قرار داشت
و گلی دریافت نکــرد .او عالوه بر حفاظت

از دروازه تیمــش همچون یک مدافع عمل
کرد و  ۴۶پاس صحیح داد و توانست رکورد
شــکنی کند.دروازهبان آلمانی در جریان
بازی یکشــنبه  ۵۴پاس داد که  ۸۵درصد
آن صحیح بــود و رکورد فصل  ۲۰۰۵ – ۶را

شکســت .البته یکی از پاسهای تراشتگن
ی اناریها شد.
باعث عصبانیت هواداران آب 
پاس اشتباهش موجب شد توپ به بازیکن
حریف برسد ،اما بازیکن اتلتیک نتوانست از
این فرصت نتوانست استفاده کند.

نظری جالب تاکید کرد که چیلی بهترین تیم جهان است.
به نقل از  ،eremnewsتیم ملی فوتبال چیلــی در انتخابی جام جهانی
 ۲۰۱۸روسیه باید به مصاف پاراگوئه و بعد از آن هم چیلی برود.
آرتورو ویدال ،ســتاره سرشــناس تیم ملی فوتبال چیلی قبل از این دو
دیدار حســاس اظهارنظر جالبی را بر زبان آورد .او گفت :چیلی قویترین
تیم جهان اســت .ما در شرایط بســیار خوبی قرار داریم و می خواهیم با
پیروزی در این دو بازی زمینه برای صعــود خود به جام جهانی را فراهم
کنیم .او ادامه داد :من سراسر انگیزه و انرژی هستم .به کشورم بازگشتهام
تا شش امتیاز این دو دیدار حساس را به دست آوریم .ما تیم خوبی داریم و
اطمینان دارم که می توانیم به جام جهانی راه پیدا کنیم.
در انتخابی جام جهانی در آمریکایی جنوبی اروگوئه و اکوادور با  ۱۳امتیاز
در صدر قرار دارند .ارجنتین با یازده امتیاز دوم اســت و چیلی هم با ۱۰
امتیاز در رده چهارم است .کلمبیا هم  ۱۰امتیاز دارد و پشت سر آنها برازیل
و پاراگوئه با  ۹امتیاز قرار دارند.

وقتش رسیده «وین رونی» از تیم
ملی خداحافظی کند

یکی از بهتریــن مهاجمان تاریخ فوتبال انگلیس به وین رونی توصیه کرد
از بازیهای ملی خداحافظی کند .به نقل از اکســپرس ،وین رونی بعد از
مدتها این فصل در پست پشــت مهاجم در یونایتد به بازی گرفته شد
و عملکرد خوبی در  3بازی نخســت تیمش داشته و توانسته با یک گل و
یک پاس گل عملکرد خوبی داشــته باشد .این بازیکن در فهرست جدید
«ســم آالردایس» ،سرمربی سه شــیر نیز حضور دارد .آلن شیرر یکی از
مهاجمان گلــزن تاریخ فوتبال انگلیس به وین رونــی توصیه کرد که از
تیم ملی این کشــور خداحافظی کند .او درباره این موضوع گفت :وقتش
رســیده که رونی از بازیهای ملی خداحافظی کند .او اکنون  ۳۰ســال
دارد و کاپیتان تیم باشــگاهی و ملی اســت .بازی در این شرایط با توجه
به برآورده کردن خواستهها ،برایش پیوسته سختتر از قبل خواهد شد.
ترکیب منچســتریونایتد بسیار پرقدرت است و رونی برای این که در این
تیم حضور داشته باشد ،نیاز دارد تا بهترین خود را به نمایش بگذارد .وقت
آن رسیده که رونی کمی خودخواه باشد و به آینده خود فکر کند .متاسفم
که این را میگویم ،اما وین رونی باید به فکر بازنشستگی از بازیهای ملی
باشد .شــیرر اعتقاد دارد که بازنشستگیاش بعد از یورو  2000کمک کرد
تا در  35ســالگی نیز برای نیوکاسل یونایتد به میدان برود و تا مدتها در
لیگ برتر عملکرد خوبی برای تیمش داشته باشد .وین رونی در یورو 2016
در بازی برابر ایســلند تنها گل تیم ملش کشورش را از روی نقطه پنالتی
به ثمر رساند ولی در طول برگزاری این رقابتها فروغ چندانی نداشت.

