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استقرار سپردفاع راکتی روسیه
در سوریه

حمله احتماال تروریستی
به دو مأمور پولیس
در بروکسل

دو مأمور پولیس در بروکسل با چاقو مورد حمله قرار گرفته
اند .منابع خبری بلجیم می گویند که یکی از این دو مأمور
از ناحیه گردن و دیگری از ناحیه شکم مجروح شده است.
بینی مأمور سوم هم که بعدا به محل رسیده شکسته است.
پولیس می گوید که این ســه مامور هنــگام حمله لباس
شخصی بر تن داشتند .مقامات سارنوالی بلتجیم می گویند
که این حمله ممکن است «تروریستی» بوده باشد.
اریک فان در ســوپت ،سخنگوی ســارنوالی بلجیم گفت:
«شواهدی در دســت داریم که نشان می دهد که این یک
حمله تروریستی بوده است ».پولیس فرد مهاجم را با گلوله
زخمــی کرده .گلوله به پای او خــورده و او با آمبوالنس از
محل منتقل شده است .فرد مهاجم زیر نظر پولیس است و
پولیس جزییاتی از هویت او منتشر نکرده است .دو ساعت
پیش از این حمله دو ایستگاه بزرگ قطار در پایتخت بلجیم
از بیم احتمال بمبگذاری تخلیه شده بود( .بی بی سی)

هشدار صندوق بینالمللی
پول درباره افزایش

بیثباتی مالی در جهان

صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود گفته است
ریســک ثبات مالی «میان مدت» در جهان رو به افزایش
است .این گزارش به اقتصادهای در حال ظهور و کشورهای
اروپایی ،جاپان و چین اشــاره کرده است اما در عین حال
گفته خطرات «کوتاه مدت» فروکش کرده است.
بر اســاس گزارش این ســازمان به دلیل افزایش قیمت
کاالهای سرمایهای نظیر طال ،فشار بر روی بازارهای نوظهور
کاهش یافته است.
گزارش صندوق بینالمللی پول به رفراندوم ماه جوالی در
بریتانیا برای «جدایی از اتحادیــه اروپا» و تاثیر منفی آن
بر روی بازارهای مالی جهان اشــاره کرده است و گفته این
بازارها از مرحله شــوک عبور کردهاند هر چند «ریســک
فزایندهای» را پیش بینی کرده که ممکن اســت سودآوری
بانکها را به مخاطره بیاندازد.
البته بانکها در مقایســه با دوران پیش از بحران مالی در
جهان در سال  ۲۰۰۸میالدی بسیار قویتر شدهاند و از بنیه
مالی بهتری برخوردارنــد بنابراین در صورت وقوع بحران
راحتتر از گذشته میتوانند از سد مشکالت عبور کنند.
اما سودآوری کمتر بانکها سرمایه آنها را کاهش خواهد داد
و در نتیجه میزان ارائه وام به مشتریان و صاحبان کسب و
کار کم میشــود که این به نوبه خود میتواند روند ترمیم
اقتصادی را در صورت وقوع بحران مشــکل ساز کند .در
گزارش صندوق بینالمللی پول به بانکهای ایتالیا و پرتگال
به عنوان نهادهای مالی که با مشــکالتی نظیر «سودآوری
کم و تامین ســرمایه» مواجه هستند ،اشاره شده است .در
حالیکه بانکهای جاپانی شــعبههای خارج کشور خود را
افزایش دادهاند ،صندوق بینالمللی پول به اقتصاد ضعیف
جاپان و سود پایین بانکی این کشور اشاره میکند و درباره
خطرات پیش رو هشدار داده است( .بی بی سی)

درپی انتشارخبراستقرارسیســتم سپردفاع
موشکی روســیه در سوریه ،ایاالت متحده به
شدت واکنش نشــان داده واز دید پنتاگون
نیزاین مورد عادی تلقی نمی شود؛ اما مسکو
با رد این نگرانیها گفته اســت که سیســتم
مذکور تهدیدی علیه هیچکســی نمی باشد.
روسیه استقرار سیستم مدرن دفاع موشکی
نــوع « اس ـ  »300را در پایگاه طرطوس در
سوریه تأیید نمود .به گفته بریدجنرال ایگور
کوناشــینکوف در مســکو « سیستم دفاعی
متذکره بــه منظور حفاظت از کشــتی های
جنگی و نیروهای دریایی جنگی این کشور»
در پایگاه مذکور اســتقرار یافتــه اند .بنابر
اظهارات این مقام نظامی روســیه سیســتم
متذکــره تهدیدی علیه هیچکســی نخواهد
بود ،زیرا این سیستم فقط یک سیستم کام ً
ال
دفاعی می باشــد .کوناشینکوف افزود :عالوه
براین روسیه همچنان موشک دافع هوا نوع «
اس ـ  »400را نیز در سوریه مستقر کرده است.
درقبال انتشــار این گزارش ،ایاالت متحده
با تردید اظهار نظــر کرد و به گفته پیترکوک

ســخنگوی پنتاگون در واشنگتن « :نه دولت
اسالمی /داعش و نه هم گروه النصره ،هیچ یک
دسترسی به نیروی هوایی ندارند ».گفتنیست
که ائتالف بین المللی به رهبری ایاالت متحده
حمالت هوایی علیه مواضع گروه تروریستی «
دولت اســامی» یا داعش را در سوریه انجام

رهبر حزب استقالل بریتانیا
پس از  ۱۸روز استعفا کرد

دایان جیمز تنها  ۱۸روز پس از انتخاب
به رهبری حزب استقالل بریتانیا از این
مقام استعفا میکند .او «مسایل شخصی
و حرفــهای» را دلیل اســتعفای خود
عنوان کرده است.
خانم جیمز ،یکی از چهار نماینده حزب
استقالل بریتانیا در پارلمان اروپا ،پس
از اســتعفای نایجل فاراژ از رهبری این
حزب ،به عنوان رهبر جدید انتخاب شد.
با رای اکثریــت بریتانیاییها به خروج
این کشور از اتحادیه اروپا ،نایجل فاراژ
اعالم کرد که نقش خود را در همهپرسی
ایفا کــرده و به این ترتیــب زمان آن
رسیده که استعفا کند.

فوساتی :قطر قطعا به جام جهانی
 2018صعود میکند

ســرمربی تیم ملی قطر میگوید این تیم قطعا در جام جهانی روسیه حاضر
خواهد بود .به نقل از گلف نیوز ،تیم ملی قطر باید در ســومین دیدار خود
در انتخابی جام جهانی روسیه امروز به مصاف کوریای جنوبی برود .قطریها
که از دو دیدار نخســت خود امتیازی کسب نکردند ،سرمربی خود را برکنار
و خورخه فوساتی را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب کردند .این مربی
در نشست خبری پیش از دیدار با کوریای جنوبی عنوان کرد قطر حداقل به
کسب رتبه ســوم گروه و صعود به پلیآف جام جهانی فکر میکند و معتقد
اســت این هدف کامال دست یافتنی اســت .او در این باره گفت :اول باید
بگویم که افتخار بزرگی نصیبم شده که سرمربی تیم ملی قطر هستم و یک
مسئولیت بزرگ برای من است که در راه جام جهانی هدایت قطر را بر عهده
داشته باشــم .من به تواناییهای قطر اعتقاد دارم و با وجود دو شکست در
دو بازی نخست مطمئنم قطر در جام جهانی روسیه حاضر خواهد بود .البته
میگویم خیلی خیلی کار سختی است ولی من خوشبینم .فوساتی ادامه داد:
بهترین وضعیت برای ما کســب عنوان سوم گروه است تا به پلیآف برویم.
خیلی برایمان سخت اســت که بخواهیم صعود مستقیم داشته باشیم ولی
فکر میکنم اگر در رتبه سوم قرار بگیریم برای پلیآف شانس زیادی داریم
که به جام جهانی برسیم .در بازی سوم خودمان کامال با بازی نخست متفاوت
خواهیم بود و یک بازی متفاوت را خواهیم داشت.

آمار بد آنتوان گریزمان در
ضربات پنالتی

مهاجم فرانســوی اتلتیکومادرید در ضربات پنالتی آمار بدی را از خود به جا
گذاشته است .به نقل از مارکا ،آنتوان گریزمان در حال حاضر یکی از برترین
بازیکنان جهان است .مهاجم اتلتیکومادرید در عرض سه سال ،پیشرفت قابل
توجهی داشــته و نامش در میان بزرگان فوتبال قرار گرفته است اما با وجود
گلزنی در جریان بازی ،در گل کردن پنالتیها آمار بدی را بر جای گذاشــته
است .این مهاجم فرانسوی از زمانی که به فوتبال حرفه ای وارد شد ،از هشت
پنالتی ،پنج پنالتی را از دســت داده و تنها توانسته است سه ضربه را تبدیل
به گل کند .او در لحظات حساس بازی (زمانی که بازی مساوی بوده یا تیمش
از حریف عقب افتاده بود) ،پنج پنالتی نصیبش شده است که چهار پنالتی را
تبدیل به گل نکرده اســت .این بدان معناست که  80درصد ضرباتش به خطا
رفته است .نخستین پنالتی در زمان حضورش در رئال سوسیداد از دست رفت.
گریزمان در دیدار برابر رئال بتیس که بدون گل پیش می رفت ،پنالتیاش را
با فاصله زیاد به بیرون زد .مهاجم فرانسوی با پیراهن اتلتیکومادرید نیز دوبار
برابر رئال مادرید پنالتی اش را از دســت داده است .هر دو بار کیلور ناواس
درون دروازه بوده است .یک بار در اللیگا و یک بار در لیگ قهرمانان اروپا این
اتفاق افتاد .قرمز و سفیدپوشان ،هر دو بازی را یک بر صفر واگذار کردند .هفته
گذشته برابر بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا نیز پنالتیاش به تیر دروازه
برخورد کرد .چند روز بعد و در اللیگا نیز برابر والنسیا هنگامی که بازی صفر بر
صفر در جریان بود ،ضربهاش با واکنش دیدنی دیگو آلوس مهار شد.

کولمن :پرداخت  100میلیون برای
گرت بیل دیوانگی نبود

سرمربی تیم ملی فوتبال ولز معتقد است هزین ه گزافی که رئال مادرید برای
خرید گرت بیل انجام داده به هیچ وجه دیوانگی نبوده است.
به نقل از آس ،رئال مادرید در ســال  2013برای خرید گرت بیل از تاتنهام
 100میلیون یورو پرداخت تا این جابهجایی ،گرانترین انتقال محسوب شود.
مردم این هزینه را برای خرید یک بازیکن دیوانگی می دانستند.
کریس کولمن در مورد این اتفاق گفت :اگر به وضعیت رئال مادرید نگاه کنید،
می بینید آن پول جبران شده است .مادرید در سه سال ،دو بار قهرمان لیگ
قهرمانان اروپا شــده است .فکر میکنم برای بیل رسیدن به فینال کاردیف
و فتح این جام برای سومین بار ،باورنکردنی باشد .او در کاردیف بزرگ شده
است و قهرمانی در اینجا برایش فوق العاده خواهد بود.

دایان جیمز گفت که احساس نمیکرده
در مقام رهبری اختیار و حمایت الزم را
برای اعمال تغییرات مورد نظرش دارد.
او گفت که از حمایــت کامل مقامات
حزب و نمایندگان آن در پارلمان اروپا
محروم بوده است.
خانم جیمز در روزهای پس از انتخاب
به رهبری ،جانشــینی انتخاب نکرد و
یکی از مقامهای حزب استقالل گفته
است که مشخص نیست هماکنون چه
کســی رهبری حزب را به عهده دارد،
اما نایجــل فاراژ به بیبیســی گفت
«عمال» او به رهبری خود ادامه خواهد
داد( .بی بی سی)

می دهد .درهمین حال دیمیتری پیســکوف
ســخنگوی کریملن با ابراز تأســف از قطع
مذاکرات ســوریه با ایاالت متحده گفته است
که روسیه از پایان این مذاکرات بر محور یک
آتش بس متأسف است ،اما به گفته او وضعیت
آنقدر هم وخیم نیست( .دویچه وله)

کارمند ارشد سفارت
کوریای شمالی به چین
پناهنده شده است

به گــزارش منابع خبری کوریــای جنوبی ،یک عضو
سفارت کوریای شــمالی در پکینگ به جمهوری خلق
چین پناهنده شــده است .خبرگزاری یونهاپ کوریای
جنوبی در گزارشــی در روز چهارشنبه ،به نقل از «یک
منبع آگاه در امور کوریای شمالی» نوشته که کارمندی
که پناهنده شــده است وابســته به وزارت بهداشت
کوریای شــمالی بود و ماموریت داشــته است داروی
مورد نیاز یک کلینیک اختصاصی در کوریای شــمالی
را از منابع مختلف خریداری و به کوریای شمالی ارسال
کند .براساس این گزارش ،این کلینیک مورد استفاده
مقامات ارشــد کوریای شــمالی از جمله خانواده کیم
جونگ-اون ،رهبر آن کشور است.
یونهاپ افزوده اســت که این عضو ســفارت کوریای
شمالی اواخر ماه سپتمبر همراه با اعضای خانواده خود
از دولت چین درخواســت پناهندگی کرد .همزمان،
روزنامه چونگآنــگ ایلبو چاپ کوریای جنوبی هم در
خبری جداگانه نوشته است که دو کارمند دولت کوریای
شمالی با مراجعه به دفتر سفارت جاپان در پکینگ از
آن کشور درخواست پناهندگی کردهاند .براساس این
گزارش ،این دو نفر ســمت دیپلمات نداشتند بلکه از
سوی دولت کوریای شمالی برای ماموریت ویژه به چین
اعزام شده بودند( .بی بی سی)

آتش بس کلمبیا این ماه
پایان می یابد

خــوان مانوئل ســانتوس رئیس جمهور
کلمبیا مــی گوید که آتــش بس جاری
با شورشــیان فارک روز  ۳۱اکتبر پایان
خواهد یافت.
در پــی رد توافق صلح میــان دولت و
شورشیان در همه پرســی روز یکشنبه
کلمبیا ،مذاکره کننــدگان بار دیگر برای
گفت و گوهای تازه کیوبا برگشته اند.
پیمــان صلح هفته پیش میــان دولت و
شورشیان چپگرای فارک برای پایان بیش
از نیم قرن جنگ داخلی امضا شده بود اما
نیازمند رای عمومی بود.
آقای ســانتوس در یک نطق تلویزیونی
گفت« :امیدوارم بتوانیم برای رســیدن
به توافــق الزم و یافتن راه حلی برای این

سپاه پاسداران :شناورهای

عربستان به آبهای ایران
نزدیک نشوند

در پی رزمایش نیروی دریایی عربستان
در تنگه هرمز ،ســپاه پاســداران اعالم
کرد که شــناورهای عربســتان نباید به
آبهای ایران نزدیک شــوند .سپاه گفته
این شناورها حتی اجازه عبور از آبهای
بینالمللی نزدیک به ایران را هم ندارند.
روز سهشــنبه نیروی دریایی عربستان
ســعودی رزمایشــی را در تنگه هرمز و
دریای عمان آغاز کرد .ســپاه پاسداران
انقالب اســامی ایــران بالفاصله پس از
اعالم این خبر اطالعیهای صادر کرد و این
رزمایش را «ســتیزهآمیز و تنشجویانه»
دانست.
سپاه پاسداران اظهار داشت که به عقیده
این نهــاد نظامی« ،اصالتــ ًا این رزمایش
مصداق مشــخصی برای تشنج آفرینی و
کم کردن امنیت پایــدار در خلیج فارس

دختران ورزشکار ،از نبود برنامه هاى
بنيادى براى ُرشد ورزش شکایت دارند

دختران ورزشکار ،از نبود برنامه هاى بنيادى
براى ُرشــد ورزش در کشور شاکى بوده می
گويند که با مشکالت زیادی در عرصۀ ورزش
دست و پنجه نرم می کنند.
آنان همچنــان ادعا می نمايند که با تبعیض
جنســیتی ،امتیازات اندک ،عدم مصوونیت
و رفتارهای ناپسند از ســوی جامعه روبرو
هستند.
لیال ســجادی عضو تیم ملی گلف ،به آژانس
خبری پژواک گفت که در پانزده سال گذشته،
دختران ورزشکار نسبت به ورزشکاران مرد،
کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
وی ،نبود میــدان هاى معیــاری ،مربیان
مسلکی زن ،وســایل و تجهیزات ورزشى،
محروم شدن ازتمرینات و مسابقات خارجی
و عصریــه را ازجملۀ مشــکالت دختران
ورزشکارعنوان کرد.
خانم سجادى ،کمیته المپیک را متهم ساخت
که در برخی موارد ،با ورزشــکاران تبعیض
سیستماتیک مينمايد و اين کارسبب شده تا
دختران و زنان ،کمتربه ورزش عالقه بگيرند.
نبیال مومند یکتن از ورزشــکاران در رشته

باسکتبال نیز گفت که کمیته ملی المپیک،
هیچ نــوع برنامه بنیادی را برای رشــد و
ظرفیت ورزشکاران زن روی دست ندارد.
او به آژانس پژواک گفت که نبود مربی زن،
از اساسی ترین مشکالت زنان ورزشکاراست
که اکثریت خانواده ها دختران شانرا اجازه
نميدهند تــا در موجوديت مربى مرد ورزش
نمايند.
وی افزود« :اگربرای زنان ورزشکار سهولت
ها فراهم گردد ،آنها ایــن توانایی را دارند
که در بخش های مختلف برای کشــور شان
افتخارات را کسب کنند».
مرسل یعقوبی ورزشــکار رشتۀ تکواندو ،به
پژواک گفت کــه به دلیل نبود امکانات و بی
توجهی کمیته ملی المپیک ،اکثریت دختران
که در این رشته تمرین می کردند از ورزش
دلسرد و اين عرصه را ترک کردند.
او گفت کــه کمیته المپیک ،هیچ نوع برنامه
بنیادی و یا درازمدت برای رشــد و ظرفیت
ورزشکاران زن ندارد.
اين خانم ورزشــکار ،از حکومت بخصوص
کميته ملى المپيک خواســت تا بخاطررشد

ورزش در مرکــز و واليــات ،مربيان زن را
اســتخدام و ميدان هاى ورزشــى را ايجاد
کنند.
در همیــن حال ،صدیقه نورســتانی معاون
کمیته ملی المپیک به پژواک گفت« :هرچند
دســتاوردهــــای خــوبــی در بخش
زنان داشتیم؛ اما نسبت به سالهای قبل ،در
آمار فعالیتهای ورزشی زنان کشور کاهش
به وجود آمده است».
وی افزود که کمیته ملــی المپیک ،برنامه
های مختلــف را برای بلندبــردن ظرفیت
ورزشکاران زن و تشــویق آنان روی دست
داشته؛ اما نبود بودجه سبب شده است که
اکثریت برنامه های آنان عملی نشود.
اين مقام المپيک کشور ،از حکومت خواست
که در بخش ورزش به خصوص ورزش زنان،
بودجه کافى تخصيص دهــد و برنامه هاى
ورزشى را در اولويت برنامه هاى کارى خود
قرار دهد .طبق معلومات کمیته ملی المپیک،
درحال حاضر بیش از ده هزار ورزشکار زن،
در سراسر کشور مصروف رشته های مختلف
ورزشی می باشند( .پژواک)

ایسکو :اگر اوضاع تغییر نکند از
رئال مادرید میروم

هافبک رئــال مادرید اظهار کرد در صورت
ادامه نیکمت نشــینی به ترک کردن رئال
مادرید فکر خواهد کرد.
به نقل از آس ،ایسکو که در بیشتر بازیهای
اخیر رئال مادریــد روی نیمکت ذخیرهها
نشسته اســت ،با شــبکه  copeدرباره
وضعیت کنونی خود ،توپ طال و سوت های
اعتراض آمیز هواداران صحبت کرد.
هافبک رئال مادرید درباره نیمکت نشــینی
گفت :اگر تا پایــان فصل این وضعیت ادامه
داشته باشد ،به دنبال راه حل دیگری خواهم

بود 24 .ساله هســتم و اگر نتوانم جایی در
ترکیب اصلی پیدا کنــم ،باید فکر دیگری
کنم .دوســت دارم پیشرفت کنم و می دانم
که می توانم اما اگر در مادرید نشد ،در جایی
دیگر این کار را انجام خواهم داد .از بودن در
مادرید خشنودم اما یک بازیکن دوست دارد
پیشرفت کند.
ایسکو در ادامه اظهار کرد :زین الدین زیدان
هر کسی را که شایسته باشــد ،برای قرار
گرفتن در ترکیب اصلــی انتخاب می کند.
بازیکنان بهتر در ترکیب اصلی حضور دارند.

مناقشه پیش برویم».
مخالفان دولت که در همه پرســی برنده
شدند خواهان آن هستند که بخش هایی
از توافق بازنویسی شود.
آنها به رهبری آلوارو اوریبه رئیس جمهور
سابق می گویند که نمی خواهند تخصیص
کرســی در کنگره برای شورشیان سابق
تضمین شــود یا رهبران آنها از مصونیت
قضایی برخوردار شوند و زندان روند.
آقای ســانتوس قرار است با آقای اوریبه
و آندرس پاســترانا ،دیگر رئیس جمهور
سابق ،دیدار کند.
توافــق صلح پس از چهار ســال گفت و
گوهای رســمی در هاوانا ،پایتخت کیوبا،
امضا شده بود( .بی بی سی)

در زمان کارلو آنچلوتی و رافائل بنیتس هم
نیمکت نشین بودم .مسئول این اتفاق خودم
هســتم و این موضوع مرا بیشتر به تالش
وامیدارد.
این هافبک اســپانیایی در مورد سوت های
اعتراض آمیز هــواداران نیز گفت :اعتراض
ها را شنیدم و ناراحت شدم اما در سانتیاگو
برنابئو (ورزشگاه اختصاصی رئال) انتظارات
زیاد است .اگر من را هو کنند ،سبک فوتبالم
را تغییر نخواهم داد چون شــیوه بازیام از
ابتدا اینچنین بوده است.

است».
در ادامه این بیانیه آمده است« :عبور هیچ
یک از شــناورهای نظامی شرکت کننده
در رزمایش اعالمی از آبهای سرزمینی
جمهوری اســامی ایران مجاز نمیباشد
و به هیچ وجهی به آبهای ســرزمینی
جمهوری اســامی نزدیک نشوید و حتی
از آبهای بین المللــی نزدیک آبهای
ســرزمینی جمهوری اسالمی ایران عبور
نکنید چــرا که ما اعالم مــی داریم این
عبور به هیــچ وجه مصداق عبور بی ضرر
نمیباشد ».بر اســاس حقوق بینالمللی
دریاها و آبراهها چنانچه تنگهای متشکل
از دریای ســرزمینی یک یا چند کشور
باشــد ،کشــتیهای خارجی (از جمله
کشتیهای جنگی) تنها حق عبور بیضرر
از آن را دارند( .دویچه وله)

خامس رودریگس سکوتش
را شکست

هافبک رئال مادرید سرانجام در مورد وضعیت جسمانی خود صحبتهایی
انجام داد .به نقل از آس ،خامس رودریگس قرار بود یکشــنبه در دیدار
رئال مادرید و ایبار در ترکیب اصلی به میدان برود اما به علت مشــکالت
جسمانی نتوانست در این دیدار حضور داشته باشد.
خامس با این شــرایط به کلمبیا سفر کرد تا کشــورش را در بازی های
مقدماتی جام جهانی همراهی کند .این موضوع باعث عصبانیت باشــگاه
رئال مادرید شد .خوسه پکرمن ،سرمربی کلمبیا نیز از او خواسته بود که
تیم ملی را همراهی کند و در دیدار برابر اروگوئه به میدان برود .رودریگس
در نهایت درباره وضعیت جســمانیاش صحبت کرد و در اینستاگرام خود
نوشــت« :با قدرت به میادین بازمیگردم ».این صحبتها در حالی انجام
شــده اســت که زین الدین زیدان به خامس بازی نمیدهد .این بازیکن
کلمبیایی در بیشــتر بازیهای رئال مادرید روی نیمکت مینشیند و در
اواخر بازی به عنوان بازیکن جانشین وارد زمین میشود که این موضوع،
نارضایتی وی را در پی داشــته است .هواداران کلمبیایی امیدوار هستند
رودریگس در بازی برابر اروگوئه به میدان برود.

حمایت ژاوی و پویول از
دروازهبان بارسلونا

دو بازیکن پیشین بارسلونا به اشتباه بد تراشتگن در دیدار برابر سلتاویگو
واکنش نشان دادند و به حمایت از این دروازهبان آلمانی پرداختند.
به نقل از  ،EFEمارک آندره تراشــتگن در دیدار برابر سلتاویگو یکی از
بدترین شبهای فوتبالی خود را پشتسر گذاشت.
این دروازبان آلمانی دو اشــتباه تاثیرگذار از خود نشان داد و باعث شد تا
دروازه بارسلونا دو بار باز شود .به همین دلیل هم شاگردان لوییس انریکه
در نهایت با نتیجه چهار بر ســه بازنده شــدند تا انتقادهای زیادی از این
دروازهبان جوان بشود .ژاوی هرناندس و کارلوس پویول ،دو ستاره سابق
بارسلونا به اشتباهات بد ترشتگن واکنش نشان دادند .ژاوی در این زمینه
گفت :این طبیعی است که مردم درباره اشتباه واضح یک دروازهبان ،زیاد
صحبــت کنند .گاهی اوقات هم در این خصوص مبالغه میشــود اما فکر
میکنم تراشــتگن بازیکن بسیار شجاعی است که به اشتباه خود اعتراف
میکند .به هر حال با توجه به ســبک بازی بارســلونا ،چنین اشتباهاتی
طبیعی است و به هیچ وجه عجیب نیست.
کارلس پویول ،کاپیتان پیشــین بارســلونا نیز در مورد این اتفاق گفت:
تراشــتگن از بهترین دروازهبانهای جهان است .او در مدت حضورش در
بارسلونا ،تالش زیادی از خود نشان داده و کمک زیادی به تیم کرده است.
به عنوان هوادار بارسلونا از او حمایت می کنم.

گوندوعان :میتوانم در تیم ملی
جای شواینی را پر کنم

هافبک آلمانی سیتی باور دارد قادر است جای خالی شواینی را برای تیم
ملی کشورش پر کند.
ایلکای گوندوعان که به علت مصدومیت حدود یک سال از تیم ملی آلمان
دور بود ،هفته آینده این تیــم را در دو دیدار انتخابی جام جهانی مقابل
جمهوری چک (شنبه) و ایرلند شمالی (سه شنبه) همراهی خواهد کرد.
به گزارش  ،Goalاین هافبک  25ســاله قصد دارد در مانشافت جا پای
کاپیتان باســتین شوایناشــتایگر بگذارد .او در همین رابطه به Sport
 Bildگفت“ :من خودم را برای بر عهده گرفتن این مسئولیت باور دارم و
حتی قبل تر هم این توانایی را در خودم میدیدم .البته فعال هدفم را روز
حضور در جام جهانی یا جام ملتها نگذاشتهام بلکه قبل از هر چیز سعی
میکنم مصدوم نشــوم و در تیم ملی بمانم .گوندوعان که تابستان اخیر از
بروســیا دورتموند به منچسترسیتی پیوست ،راجع به شرایط شواینی در
تیم رقیب یعنی منیونایتد اظهار داشــت‘ :به نظر من آنجا ارزشی برای
باستین قائل نیستند .باالخره او با هر بازیکنی فرق دارد و نوجوان 18-19
ساله هم نیست.

