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مقام نظامی بریتانیا گفت

کشورش آمادگی الزم در
مقابله با حمالت را ندارد

جنرال ریچارد بارونز ،از فرماندهان ارشــد ســابق بریتانیا
به وزیر دفاع این کشور هشــدار داده که بریتانیا در مقابل
حمالت جدی نظامی از آمادگی الزم برخوردار نیســت .این
مقام نظامی بریتانیایی که تا قبل از بازنشســتگی به عنوان
فرمانده نیروهای مشــترک خدمت می کرد در یادداشتی
گفته اســت تجهیزات مهم نظامی و لجستیکی بریتانیا به
خاطر صرفهجویی کنار گذاشــته شده اســت .به گزارش
روزنامه فایننشال تایمز ،جنرال بارونز گفته است که دولت
بریتانیا تنها تجهیزاتی نظیر ناو هواپیمابر را حفظ کرده است.
فایننشــال تایمز گفته که به یادداشت ده صفحهای جنرال
بارونز که به مایکل فالون ،وزیر دفاع فرستاده شده ،دست
یافته است .در حال حاضر دولت مخارج دفاعی را تا نزدیک
به پنج میلیارد پوند تا سال  ۲۰۲۰-۲۰۲۱افزایش داده است.
دولت همچنین وعده داده کــه دو درصد از تولید ناخالص
داخلی را تا پایان دهه جاری صرف امور دفاعی کند .به گفته
جنرال بارونز «نه تنها نیروهای نظامی در داخل بریتانیا بلکه
نیروهای اعزامی این کشــور از تالش های هماهنگ هوایی
روسیه در امان نیستند« ».نیروی انسانی در نیروهای زمینی،
هوایی و دریایی به نحو خطرناکی کاهش یافته ،کشتی های
نیروی دریایی و هواپیماهای نیروی هوایی به حمایت آمریکا
وابسته شده اند( ».بی بی سی)

جانشین فاراژ در حزب

استقالل بریتانیا انتخاب شد

نشست سران اتحادیه اروپا با گام های
کوچکی پیش رفت

سران  ۲۷کشــور اتحادیه اروپا تالش کردند
تا راه بیرون رفت از بحــران را بعد از خروج
بریتانیا از این اتحادیه جستجو کنند .روی یک
نقشه راه توافق شــد تا براساس آن اتحادیه
اروپا را بــه پیش هدایت کنند ،اما مســاله
مهاجرت نامشخص ماند.
امنیت ،رفاه و آینده جوانان ،از مسائلی بودند

که در نشســت براتیســاوا مورد بحث قرار
گرفتند .سران  ۲۷کشور اتحادیه اروپا ،بدون
حضور بریتانی ًا یک روز تمام روی این مســاله
مشــورت کردند که چگونه اروپا را از بحران
نجات دهند.
آنها در پایان روی یک نقشه راهنما به توافق
رسیدند که چگونه امور را به پیش ببرند و به

 60درصد آلمانی ها

دایان جیمز ،یکی از چهار نماینده حزب اســتقالل بریتانیا
در پارلمان اروپا ،به عنوان رهبر جدید این حزب و جانشین
نایجل فاراژ انتخاب شــد .پس از کنارهگیری نایجل فاراژ و
پیش از انتخابات رهبری هم تصور میشــد که خانم جیمز
شانس بیشتری داشته باشــد .با انتخاب خانم جیمز ،برای
اولین شــمار رهبران زن احزاب عمده بریتانیایی بیشتر از
رهبران مرد شده است .به دنبال همهپرسی خروج بریتانیا
از اتحادیــه اروپا نایجل فاراژ اعالم کرد که نقش خود را در
همهپرســی ایفا کرده و به این ترتیب زمان آن رسیده که
استعفا کند .خروج از اتحادیه اروپا خواسته محوری حزب
استقالل بریتانیا بود ،خواستهای که در همهپرسی اخیر رای
آورد .دایان جیمز ،رهبر جدید حزب اســتقالل هشدار داد
که نتیجه همهپرسی و خروج واقعی از اتحادیه اروپا در خطر
است .خانم جیمز گفت که با «خروج نصفه و نیمه» مخالفت
خواهد کرد .با گذشــت نزدیک دو ماه از همهپرسی خروج
بریتانیا ،هنوز روشن نیست که استراتژی دولت این کشور
در مذاکره با اتحادیه اروپا چه خواهد بود و مشخص نیست
که خروج بریتانیا واقعا چه زمانی و تحت چه شرایطی اتفاق
بیفتد( .بی بی سی)

خواستار تعین سقف مشخص
برای مهاجران اند

نظر سنجی تازه نشان می دهد که  ۶۰درصد آلمانی ها
خواستار تعین سقف مشخص برای ورود پناهجویان به
این کشــور اند .انگال مرکل به تکرار با وضع محدودیت
این چنینی مخالفت کرده است؛ اما شماری از هم حزبی
هایش هم با این موضوع موافق اند.
نظر سنجی تازه ای که روز جمعه در مجله «فوکوس» به
نشر رسید ،نشان می دهد که  ۶۰درصد باشندگان آلمان
با تعین سقف مشخص در رقم پناهجویانی که وارد این
کشور می شوند ،موافقت نشــان داده اند .با این حال
 ۳۵درصد دیگر پاسخ دهندگان با این دیدگاه مخالفت
اند .در این همه پرسی  ۸۱درصد شرکت کنندگان خود
را حامی حزب راســتگرای افراطی «بدیل برای آلمان»
معرفی کرده اند .این حزب همواره با حضور پناهجویان
مخالفت نشــان داده و مشتاق تعین سقف مشخص در
رقم پناهجویان نیز بوده است .این دیدگاه همچنان در
میان طرفداران حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان
به رهبری انگال مرکل  ۶۴درصد حامی داشته است.
از ســویی هم  ۵۷درصد هواخواهان حزب دموکرات
آزاد ۵۴ ،درصــد حامیان حزب چپ آلمان و  ۵۲درصد
طرفداران حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز به تعین
رقم سقف موافق بوده اند.
اما حامیان حزب سبزهای آلمان از جمله کسانی بوده
اند که شمار قابل مالحظه ای از آنان با تعین محدودیت
سخت مخالفت کرده اند( .دویچه وله)

نماینده حوزه غرب شانس صعود به
نیمه نهایی لیگ برتر را از دست داد

تیم فوتبال طوفان هریــرود ،با وجود پیروزی در مقابل
موج های اباسین ،شانس صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ
برتر فوتبال افغانستان را از دست داد.
در ایــن بازی که ســاعت چهار بعد از ظهــر دیروز در
استدیوم فدراسیون فوتبال در کابل آغاز شد ،هر دو تیم
پر تحرک ظاهر شدند.
نخســتین گول طوفان در دقیقه  ۱۵توسط انور اکبری
و دومین گول در دقیقه  ۵۲توســط رفیع بارکزی وارد
دروازه موج های اباسین شــد اما طوفان با وجود ادامه
بازی هجومی نتوانســت موفقیت دیگری بدست آورد و
مسابقه با همین نتیجه به پایان رسید.
این تیم برای صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ
برتر نیاز داشــت تا با نتیجه سه بر صفر از سد موج های
اباســین بگذرد تا در این مرحله به دیگر هم گروه خود-
شاهین آسمایی -نماینده کابل بپیوندد.
با کســب این نتیجه ،طوفان از حضور در ادامه رقابت ها
حذف شــد و تیم های میوند اتالن و شاهین آسمایی به
نیمه نهایی راه یافتند تا در این مرحله با دو تیم موجهای
آمو و سیمرغ البرز به رقابت بپردازند.

در این رقابت ها هشــت تیم(طوفان هریرود ،شــاهین
آســمایی ،میوند اتالن ،موجهای آمو ،عقابان هندوکش،
ســیمرغ البرز ،موجهای اباسین و بازهای اسپین غر ) از
هشت حوزه کشور در دو گروه چهار تیمی با یکدیگر به
رقابت پرداختنــد و در نهایت از هر گروه دو تیم به نیمه
نهایی راه یافت.
بازیهای مرحله نیمه نهایی مســابقات لیگ برتر فوتبال
افغانســتان روشن در دو بازی رفت و برگشت برگزار می
شود و پیروز دو بازی رفت و برگشت راهی فینال خواهند
شد.
این رقابت ها با حمایت شــرکت روشــن و شماری از
مؤسسه ها وســرمایه گذاران ملی راه اندازی شده است
و فیفا (فدراســیون بین المللى فوتبال) و کنفدراسیون
فوتبال آسیا نیز بر آن نظارت میکنند.
در چهار فصل گذشــته طوفان هریرود ،نماینده حوزه
غرب ،شــاهین آســمایی ،نماینده کابل ،سیمرغ البرز
نماینده حوزه شــمال و ســپین غر بازان نماینده حوزه
شرق به ترتیب توانستهاند مقام قهرمانی این رقابتها را
بدست آورند( .پژواک)

پله :از نظر من کوتینیو بهترین برازیلی
لیگ انگلیس است

اســطوره فوتبال برازیل که در گالسکو اسکاتلند به سر
میبرد تاکید کرد فیلیپه کوتینیو بهترین بازیکن برازیلی
شاغل در لیگ برتر انگلیس است.
به نقل از یورو اسپورت ،پله برترین بازیکن سابق جهان
و برنده ســه جام جهانی ،درباره موضوعات مختلفی در
گالسکو پاسخگوی سواالت خبرنگاران بود.
پله درباره موضوع مقایســه لیونل مســی و کریستیانو
رونالدو گفت :کریس رونالدو مثل رونالدوی برازیلی یک
گلزن ذاتی است و عملکرد خوبی هم دارد .هیچ شکی در
این موضوع نیســت ولی بازیکنی که میتواند سرنوشت
هر بازی را رقم بزند ،از نظر من لیونل مســی اســت .او
بازیکن منظمی اســت و فوتبال زیبایی را به نمایش می
گذارد .در طول  10تا  15ســال اخیر ،لیونل مسی ثبات
داشته است و توانســته بهترین بازیکن جهان باشد .به

همین خاطر هواداران ســلتیک نباید ناراحت باشند که
برابر بارسلونا شکست ســنگینی متحمل شدند چراکه
حریف بهترین بازیکنان جهان را در اختیار دارد .اسطوره
پیشــین فوتبال برازیل در پاسخ به این سوال که از بین
بازیکنانی چون ویلیان ،اسکار ،روبرتو فیرمینیو و فیلیپه
کوتینیو عملکرد کدام برازیلی را در لیگ برتر بیشــتر
میپســندد نیز گفت :من و خیلی از مــردم برازیل کار
کوتینیو را بیشتر می پسندیم .در برازیل خیلی ها ناامید
شده بودند که کوتینیو در جام جهانی در برازیل حضور
نداشت .خیلی ها بعد از جام جهانی هم شوخی کردند که
برازیل به خاطر نبود کوتینیو نتوانســت در جام جهانی
قهرمان شــود .فوتبال برازیل بازیکنان خوب زیادی در
تیــم های راروپایی دارد و از نظر مــن ،کوتینیو یکی از
بهترین بازیکنان است و باید همیشه در تیم ملی باشد.

نظر می رسد که منازعات تا این حد رفع شده
باشد که ســران اتحادیه اروپا بتوانند نشست
های آینده را در آغاز سال در مالتا و در پایان
ماه مارچ در روم برگزار کنند .اما قســمی که
انگال مرکل صدراعظم آلمان در این نشســت
تایید کرد ،اتحادیه اروپا باید نتایج مشخصی
ارائه کند.
بعد از این نشســت ،انگال مــرکل صدراعظم
آلمان و فرانســوا اوالند رئیس جمهور فرانسه
مشترک ًا یک نشســت خبری را دایر کردند.
مرکل در هفته های اخیر همه تالشــش را به
خرج داد تا عامل تحرک فرانسوی و آلمانی را
بار دیگر در اتحادیه اروپا فعال سازد.
صدراعظم آلمان پیش از آن با همه کشورهای
عضو به خصوص سران اروپای شرقی صحبت
کرد؛ اما او با رئیس جمهور فرانســه تنها در
هفته های گذشته چهار بار دیدار کرد .به نظر
می رسد که آینده اتحادیه اروپا مثل همیشه
روی همکاری دو کشــور بزرگ استوار باشد.
(دویچه وله)

وزیر اطالعات
«دولت اسالمی» در حمله
هوایی امریکا کشته شد

وزارت دفــاع ایاالت متحــده امریکا
«پنتاگون» کشــته شدن وزیر اطالعات
گروه تروریســتی «دولت اســامی» را
در ســوریه تایید کرد .این دومین فرد
بلندرتبه این گروه تروریســتی است که
در یک ماه ،در سوریه هدف قرار گرفته
است.
ایاالت متحــده امریکا اعــام کرد که
عادل حسن سلمان مســئول تبلیغاتی
تروریستان داعش در حمله هوایی طیاره
های امریکایی در ســوریه کشته شده
است.
امریــکا این مرد را یکــی از چند عضو
«بلندرتبــه» ایــن گروه تروریســتی
خوانده که در ماه گذشــته کشته شده
اند .پنتاگــون این فرد را یکی از اعضای
کلیدی این گروه تروریستی خوانده که
از وی به عنوان «وزیــر اطالعات» این
گروه یاد می شــد .پیتر کوک سخنگوی
پنتاگــون روز جمعه اعالم کرد که حمله
هوایی ائتالف تحت رهبری ایاالت متحده

امریکا فردی را کشت که وزیر اطالعات
گروه تروریســتی «دولت اسالمی» یا
داعش بود .ویل عادل حســن سلمان
الفیاض که با نام داکتر ویل نیز شناخته
می شد ،در هفتم سمتمبر در نزدیکی
شهر رقه پایتخت خودخوانده این گروه
تروریستی در سوریه کشته شده است.
کوک که ایــن گروه تروریســتی را
«داعــش» خطــاب کرد ،نــه «دولت
اسالمی» به رســانه ها گفت« :یکی از
وظایف این عضو ارشد گروه تروریستی
داعش این بود که ویدیوهای تبلیغاتی
را تولید کند که در آنها شکنجه و اعدام
ها نشان داده می شد».
ســخنگوی پنتاگون گفــت که ایاالت
متحده امریــکا و متحدانش به هدف
قرار دادن اعضای این گروه تروریستی
که قسمت هایی از عراق و سوریه را در
کنترول شان دارند و در دیگر کشورها
نیز هواخواهانــی را جذب کرده اند ،با
جدیت ادامه خواهند داد( .دویچه وله)

پیروزی بایرن مونیخ و
بوروسیا دورتمند در هفته
سوم بوندسلیگا

تیمهای بایرن مونیخ و بوروســیا دورتموند موفق شدند،
حریفانشــان را در هفته ســوم رقابتهای بوندسلیگا با
شکست روبهرو سازند .هفته سوم رقابتهای بوندسلیگای
آلمــان عصردیروز با برگــزاری  5دیــدار ادامه یافت که
در حســاسترین بازی بایرن مونیخ کــه از دو بازی قبلی
خود توانســته بود  6امتیاز کســب کند در خانه به دیدار
اینگولشــتات رفت و در پایان با نتیجه  3بر یک به برتری
رسید .در این بازی ابتدا دروازه بایرن مونیخ بود که باز شد.
داریو لژکانو در دقیقه  8توانســت دروازه بایرن را باز کند،
ولی  4دقیقه بعد «روبرت لواندوفسکی» به زیبایی توانست
گل تساوی بازی را به ثمر برساند تا نیمه نخست با تساوی
یک بر یک به پایان برسد.
در نیمه دوم؛ ژابی آلونســو در دقیقه  50توانست گل دوم
و پیروزیبخــش بایرن مونیخ را به ثمر برســاند .در ادامه
بایرنیها توانســتند بازی برتر خودشــان را به سرانجام
برسانند و این رافینیای برزیلی بود که در دقیقه  84موفق
شــد گل سوم تیمش را نیز به ثمر برســاند تا این دیدار با
برتری  3بر یک بایرنیها به پایان برسد.
در دیگر دیدار دورتموند برابر دارمشتات کار آسانی داشت
و موفق شد با نتیجه پرگل  6بر صفر به برتری برسد و برای
دیگر مدعیان خط و نشان بکشد .ابتدا گونزالو کاسترو در
دقیقه  7موفق شد برای زردپوشــان فوتبال آلمان گلزنی
کند .نیمه نخســت دیگر گلی در بر نداشت و با همین یک
گل به پایان رسید .اما در نیمه دوم توپخانه دورتموند روشن
شد و این تیم توانست  5بار دیگر دروازه دارمشتات را باز
کند .البته اخراج یکی از بازیکنان دارمشتات در دقیقه 57
یکی از دالیلی بود که باعث شــد دورتموندیها قدرت دو
چندانی در خط حمله پیدا کنند.
آدرین راموس در دقیقه  48موفق شــد گل دوم را به ثمر
برساند و در ادامه پولسیچ ،کاسترو ،سباستین روده و امره
مور دیگر گلهای دورتموند را به ثمر رساندند تا شاگردان
توخل به بردی پر گل در این هفته دست یابند.

بازگشت سیلوا
به تیم ملی برازیل بعد از
یک سال دوری

مدافع سلسائو بعد از یک سال دوری از تیم ملی برازیل ،به
تیم ملی فوتبال این کشور دعوت شد.
به نقل از اکیپ ،تیاگو ســیلوا که از سوی کارلوس دونگا از
تیم ملــی برازیل خط خورده بود و مدتها مورد غضب این
مربی قرار داشت ،بعد از اخراج این مربی و حضور تیته روی
نیمکت سلسائو ،بار دیگر به اردوی تیم ملی فوتبال برازیل
دعوت شد.
در واقــع بیش از یک ســال از آخرین حضور ســیلوا در
مستطیل ســبز با پیراهن تیم ملی برازیل میگذرد اما در
آستانه دو دیدار برازیل در انتخابی جام جهانی برابر بولیوی
و ونزوئال ،سرمربی جدید تیم ملی برازیل ۲۳ ،بازیکن را به
اردوی تیم ملی این کشور دعوت کرده است که سیلوا نیز
در این فهرست حضور دارد.
دونگا بر این باور بود سیلوا تمرکز الزم در خط دفاع و شور و
شوق کافی برای قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی کشورش را
ندارد .به همین دلیل بعد از کوپا آمهریکا و حذف تلخ برازیل
با اشتباه سیلوا ،روی نام این بازیکن خط قرمز کشیده بود.

روسیه و امریکا نشست
شورای امنیت را لغو کردند

ایاالت متحده به روســیه هشدار داده
است تا وقتی که کمک های بشردوستانه
به مناطق تحت محاصره ســوریه نرسند،
همکاری بالقوه نظامی بین دو کشور عملی
نخواهد شد .این دو کشــور قرار بود در
نشست شورای امنیت دیدار کنند.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد
قرار بود بعــد از ظهر روز جمعه به منظور
گفتگو در مورد خصومت ها در آتش بس
شکننده ســوریه دیدار کنند .اما ویتالی
چورکین ،سفیر روســیه در سازمان ملل
گفت که این نشســت در آخرین دقایق
لغو شــد .چورکین گفت که لغو نشست
بــه این دلیل رخ داد کــه ایاالت متحده
به افشــای دقیق آنچه در اسناد موافقت
شده ،بی رغبی نشان داد .هفته گذشته
وزیران خارجه دو کشور روسیه و امریکا
بر سر یک طرح مشترک در بحران سوریه

به توافق رســیدند .این توافق «آخرین
چانس» بــرای پایان بحران پنج ســاله
سوریه خوانده می شود.
چورکین در توضیح این مسئله گفت« :این
نشست انجام نخواهد شــد و به احتمال
قوی ما قطعنامه ای در این مورد از سوی
شــورای امنیت نخواهیم داشت ،چرا که
ایاالت متحده نمی خواهد تا اسناد مورد
توافق را با اعضای شورا در میان بگذارد؛
بنابراین مــا معتقدیم که ما نمی توانیم از
این کشورها بخواهیم تا از اسنادی حمایت
کنند که آنها را ندیده اند» .در واشنگتن،
یک مقام امریکا گفت که نشست شورای
امنیت لغو شــد چرا که روسیه تالش می
کرد تا امریکا را مجبــور کند توافقنامه
صلح را علنی بســازد .او گفت« :ایاالت
متحده در مورد امنیت عملیاتی (جاری)
سازش نخواهد کرد»( .دویچه وله)

صادرات نفت ایران به باالترین
حد  ۵سال اخیر رسید

صادرات نفت ایران در ماه اگســت با ۱۵
درصد افزایش نســبت به ماه جوالی به
بیش از  ۲میلیون بشکه در روز رسیده و
به سطح صادرات این کشور در دوران قبل
از تحریمها نزدیک شده است.
بنابر گزارش رســانههای ایران ،صادرات
نفت این کشــور در ماه اگست  ۱۵درصد
نســبت به ماه پیش از آن افزایش داشته
است .در ماه اگست ایران  ۲میلیون و ۱۱۰
هزار بشــکه نفت خام صادر کرده است.
صادرات نفت ایــران در ماههای جون و
جوالی ســال جاری به ترتیب  ۱ /۹و /۸۳
 ۱میلیون بشکه در روز بود.
این میزان صادرات دو برابر ماه اگســت
ســال  ۲۰۱۵و باالترین حجم صادرات از

جنوری سال  ۲۰۱۲است .کل صادرات نفت
خام و میعانات ایران در ماه اگست به /۴۱
 ۲میلیون بشکه در روز رسید .این میزان
در ســال ۲۰۱۱و پیش از آغاز تحریمهای
بینالمللی علیــه ایران ۲ /۵ ،بین تا ۲ /۶
میلیون بود.
تحریمهای بینالمللــی علیه ایران از ۱۷
جنوری  ۲۰۱۶برداشته شــد و از آن روز
صادرات نفت ایران به تدریج رو به افزایش
گذاشت .تولید نفت ایران هماکنون به ۳
میلیون و  ۸۰۰هزار بشکه در روز رسیده
است که حدود نیمی از آن در دخل مصرف
شــده و بقیه صادر میشود .ایران تالش
میکند تولید نفت خــود را به  ۴میلیون
بشکه در روز برساند( .دویچه وله)

تیم ملی  ۱۴سالهگان کشور  ۲۲بر صفر
تیم سریالنکا را شکست داد
فوتبال
روز پنجشنبه تیم  ۱۴ســالهگان ملی
ِ
کشور در بازیهای جام «سوبرتو»ی هند ۲۰۱۶
تیم سریالنکا را  ۲۲بر صفر شکست داد.
برد پــر ُگل تیــم نونهاالن افغانســتان ،که
گفته میشــود یک تیم چاالک و تیز اســت،
باعث نگرانی تیمهــای دیگر در گروه چهارم
شدهاســت .بیشــترین ُگلها را محمداصغر،
احمدرشید و مصطفی برای تیم استقالل به ثمر
رسانیدند و نتیجۀ بازی را بهگونۀ باورنکردنی از
آن خود کردند.
روز جمعه نیز تیم نونهاالن کشــور ،با متانت و
پختهگی ،تیم باشــگاهی چاتیگزر هند را سه
بر صفر در اســتدیوم آمبدکار دهلی شکست
داد .این ســومین بازی تیم نونهاالن کشور در
تورنمنت سوبرتو کاپ هند است که تا هنوز ۲۵
امتیاز به دســت آوردهاست و تا حاال از امتیاز
باالیی برخوردار است( .طلوع )

صعود موقت بارسلونا به صدر جدول با
برتری پرگل مقابل لگانس

بارســلونا با برتری پرگل برابر لگانس توانست موقتا به
صدر جدول اللیگا صعود کند.
در آغاز هفته چهارم رقابتهای اللیگای اسپانیا بارسلونا
به زمین لگانس رفت و در نهایت موفق شد با نتیجه  ۵بر
یک برابر این تیم به برتری برسد .در این دیدار بارساییها
خیلی زود توانستند گل اول بازی را در دقیقه  ۱۵به ثمر
برسانند و لیونل مسی که در بازی هفته قبل برابر سلتیک
توانســته بود هت تریک کند در این دیدار نیز زننده گل
نخســت تیمش بود .در ادامه مسابقه نیز بارسای مهمان
موفق شد گل دوم و ســوم را نیز در همان نیمه نخست

وارد دروازه کند .لوئیس سوارس و نیمار دو گل بارسلونا
را در نیمه نخست به ثمر رساندند تا این دیدار با برتری ۳
بر صفر در  ۴۵دقیقه نخست به سود بارسا به پایان برسد.
در نیمه دوم مسابقه لیونل مســی از روی نقطه پنالتی
توانســت گل دوم خود و گل چهارم بارسا را در دقیقه
 ۵۵به ثمر برســاند و رافینیا در دقیقه  ۶۴نیز زننده گل
پنجم تیمش بود .در حالی که بازیکنان لگانس میزبان در
دقایق پایانی جلو کشیده بودند گابریل در دقیقه  ۸۱یکی
از گلهای خورده را پاســخ داد تا این دیدار در نهایت با
برتری  ۵بر یک بارسلونا به پایان برسد.

زیدان :من یک انسان خوش شانس هستم
ســرمربی رئال مادرید در نشست خبری پیش از بازی با
اسپانیول خودش را یک انسان بسیار خوش شانس اعالم
کرد.
به نقل از آس ،رئال مادرید در هفته چهارم اللیگا یکشنبه
شب به مصاف اســپانیول می رود .زین الدین زیدان در
نشســت خبری پیش از بازی گفت :برابر حریف خیلی
خوبی بازی خواهیم کرد ولی ما آماده هستیم.
ســرمربی مادرید درباره نبود کریستیانو رونالدو و گرت
بیل اظهار کرد :رونالدو گلو درد دارد و با تیم سفر نخواهد
کرد .بیل در دیدار برابر سلتیک ضربه خورد و او نیز نمی
تواند تیم را همراهی کند.
زیدان درمورد تغییر در ترکیب گفت :همیشه می خواهم
در ترکیب تغییر ایجاد کنم تا همه بازیکنان احســاس
کنند مهم هســتند .خامس رودریگس بازی خواهد کرد.
او را در شــرایط خوبی می بینم .بازیکن مهمی برای تیم
است .ســرمربی فرانســوی در رابطه با بازگشت کیلور
ناواس به میادین نیز گفت :نمی دانم چه مدت مانده است

تا بتواند بازی کند .در شــرایط خوبی به سر می برد اما
نمی توان زمان دقیق بازگشتش را تعیین کرد .امیدوارم
که زودتر بازگردد.
زیدان در پایان خود را سرمربی خوش شانس عنوان کرد
و گفت :نه تنها در مربیگری خوش شانس هستم بلکه در
زندگی نیز این چنین هستم.

