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ارتش عراق درباره حمله
قریبالوقوع به ساکنان
موصل هشدار داد

ارتش عراق با ریختن هزاران اعالمی ه بر فراز شــهر موصل
درباره حمله قریبالوقوع به ســاکنان این شهر هشدار داده
است .در اطالعیه ارتش عراق که روز یکشنبه  ۱۶اکتبر روی
موصل ریخته شد ،آمده که مراحل نهایی تدارکات حمله برای
پس گرفتن موصل از گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش)
آغاز شده اســت .در این اعالمیه به شهروندان موصل گفته
شــده که «حمالت زمینی و هوایی ارتش ،شهروندان عادی
را هدف قرار نخواهد داد» ،اما در عین حال از ساکنان موصل
خواسته شده از پایگاههای شناختهشده شبهنظامیان داعش
دوری کننــد .در بخش دیگری از ایــن اعالمیه ،خطاب به
شهروندان گفته شده« :آرام باشید و به کودکان خود بگوئید
این یک بازی یا رعد و برق قبل از باران است .زنان برای حفظ
روحیه کودکانشــان نباید جیغ بکشند» .به گفته مقامهای
نظامی و دولتی در عراق حمله به این شــهر ممکن است تا
دو هفته دیگر آغاز شود .موصل یکی از پایگاههای مهم شبه
نظامیان داعش در عراق بشمار میرود که در جون سال ۲۰۱۴
به تصرف این گروه درآمد( .بی بی سی)

پایان خونبار یک جشن
تولد در لس آنجلس

یک جشن تولد در رســتورانتی در لس آنجلس آمریکا به
صحنه تیراندازی و قتل تبدیل شــد .در این ماجرا سه نفر
کشــته و چندین نفر زخمی شدند .شــهردار لس آنجلس
خواستار جلوگیری از دستیابی آســان مردم به اسلحه در
آمریکا شد .به گزارش روزنامه «لس آنجلس تایمز» ،هنگام
برگزاری یک جشن تولد در رستورانی واقع در محله «وست
آدامز» لس آنجلس تیراندازی رخ داد و ســه نفر کشته و ۱۲
نفر زخمی شدند .یک مأمور پولیس محل وقوع تیراندازی را
«صحنه جنایت پوشیده از پوکههای فشنگ» توصیف کرده
است .جزئيات حادثه هنوز روشن نیست .گفته میشود که
ماجرا با بگو مگوی چند تن از شرکتکنندگان در جشن تولد
شروع شده است .به گزارش فرستنده تلویزیونی  KABCبه
نقل از بازرسان پولیس ،سه تن از حاضران پس از آغاز دعوای
لفظی رستوران را ترک میکنند و با اسلحه گرم بازمیگردند.
حدود  ۵۰نفر به هنگام وقوع حادثه در رســتوران بودهاند.
صاحب رستوران به فرستنده تلویزیونی  KTLAگفته است:
«جشن تولد بود .نمیدانم چه پیش آمد ».او خود پشت سطل
زباله پنهان شده بوده است .به گفته شاهدان عینی ،رستوران
به ناگاه تبدیل به فضایی پرهرج و مرج شــده و تیراندازی
شدید مثل «آتشبازی» بوده است .به گفته مقامات مسئول،
دو نفر در رابطه با این واقعه بازداشــت شدهاند و پولیس در
تعقیب دیگر مظنونان است( .دویچه وله)

نخستوزیر هند در اجالس بریکس:
ترامپ :قبل از مناظره تلویزیونی
ریشه اصلی تروریسم کشوری در منطق ه است
آزمایش دوپینگ بدهیم

نارندرا مودی ،نخستوزیر هند ،میگوید که
«ریشــه اصلی» تروریسم کشوری در منطقه
است .اظهارات آقای مودی را میتوان اشارهای
تلویحی به پاکستان تلقی کرد.
آقای مودی که در اجــاس رهبران برازیل،
روسیه ،چین و آفریقای جنوبی سخن میگفت،
از رهبران شرکت کننده در اجالس پنج قدرت
نوظهور اقتصادی جهان (بریکس) ،خواست که
همکاریهای خود را برای مقابله با تروریســم
افزایش دهند .او گفته اســت که تروریسم

«جدیترین تهدید مستقیم» علیه سعادت و
رفاه کشورهاست .هند پاکستان را متهم می
کند که در حمله اخیــر به یک مقر نظامی در
کشمیر تحت کنترل هند ،دست داشته است.
پاکستان چنین اتهامی را رد میکند.
تحلیلگران میگویند که احتماال هند در این
نشســت نگرانیهای خود از درباره این حمله
مطرح خواهد کرد.
دولت هند اعــام کرده بود کــه اوایل ماه
سپتمبر ،شبهنظامیان مستقر در پاکستان به

شورشیان مورد حمایت
ترکیه دابق را از داعش
پس گرفتند

به گفته گروه ناظر حقوق بشــر ســوریه و فرماندهان
شورشیان ،شــهر دابق در شمال ســوریه به تصرف
شورشیان مورد حمایت ترکیه درآمده است.
عملیات برای تصرف این شهر که برای گروه موسوم به
دولت اسالمی (داعش) اهمیت نمادین زیادی دارد ،روز
شــنبه  ۱۵اکتبر آغاز شد .رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهور ترکیه هم اخبار مربوط به پیشروی به سوی این
شــهر را تأیید کرده بود .گروه ناظر حقوق بشر سوریه
مستقر در بریتانیا گفته است که شورشیان از پشتیبانی
هوایی ترکیه برخوردار بودند و پس از آن که نیروهای
داعش این منطقه را رها کردند ،شهر را به تصرف خود
در آوردند .احمد عثمان ،فرمانده گروه شورشی سلطان
مراد ،به خبرگزاری رویترز گفت که این گروه همچنین
دهکده سوران در همسایگی این شهر را هم به کنترل
خود درآورده است .گفته شده که تصرف دابق ،بخشی
از عملیات گســترده گروههای شورشی مخالف دولت
سوریه است.
خبرگزاری دولتی ترکیه ،آناتولی ،هم گفته اســت که
شورشیان در حال حاضر در تالشند تا مینها و تله های
انفجاری کار گذاشته شده در این منطقه را خنثی کنند.
بــه گفته این خبرگزاری ،در جریــان عملیات روز
شــنبه دست کم  ۹شورشی کشــته و  ۲۰نفر دیگر
مجروح شــدند .دابــق در  ۱۰کیلومتری مرز ترکیه
واقع است( .بی بی سی)

مارک مارکس قهرمان جهان شد

موتورسوار اسپانیایی قهرمان مسابقات موتوجیپی جاپان شد.
به نقل از مارکا ،مارک مارکس اکنون به عنوان قهرمان موتوجیپی شناخته
میشود .موتورسوار اسپانیایی برای سومین بار فاتح مسابقات جهانی شد .او
توانست در رقابتهای مونتگی جاپان ،زودتر از همه از خط پایان عبور کند
و به عنوان قهرمانی دست یابد.
ی مارکس ،در جریان مسابقه
والنتیو روســی و خورخه لورنسو ،رقیبان اصل 
کنترل خود را از دست دادند و زمین خوردند .روسی ایتالیایی ابتدا به زمین
خورد و چهار دور بعد ،لورنسو اسپانیایی نیز تعادلش را از دست داد .مارکس
از این فرصت اســتفاده کرد و با حفظ ریتم خود تا پایان ،توانست قهرمان
شود .این پنجمین قهرمانی موتورسوار اسپانیایی در مسابقات امسال است.

یک پایگاه ارتش هند در کشمیر حمله کردند
و هجده نظامی هندی را کشتند.
به دنبال ایــن تحول وزارت دفــاع هند در
اطالعیهای که روز پنجشــنبه منتشــر کرد
گفت که واحدهای ارتش این کشــور شامگاه
چهارشنبه «به منظور خنثی کردن طرحهایی
برای انجام یک رشته عملیات علیه شهرهای
هند» به «حمالت محدود و دقیق» در نقاطی
واقع در خط کنترل مرزی در کشمیر مبادرت
کردند( .بی بی سی)

دونالد ترامپ پیشــنهاد داده که پیش
از برگزاری مناظــره تلویزیونی بعدی با
رقیبش هیالری کلینتــون هر دو طرف
تســت دوپینگ بدهنــد .او کلینتون را
متهم کرده که تحت تاثیــر دارو یا مواد
مخدر بوده اســت .پس از دومین مناظره
تلویزیونــی میان دونالــد ترامپ نامزد
حزب جمهوریخــواه و هیالری کلینتون
نامزد دموکراتها برای انتخابات ریاست
جمهوری آمریــکا ،ترامپ گفته کلینتون
برافروخته بوده و او نمیداند که مشکلش
چه بوده اســت .ترامپ که این سخنان را
در کمپ انتخاباتیاش در نیوهمپشــایر
میگفت ،ادامه داده که به نظر او هیالری

توافقات تسلیحاتی میان
نشست لوزان بدون نتیجه
هند و روسیه در آغاز
مشخصی برای سوریه پایان گرفت
نشست بریکس

بیش از ده رئیس دولــت در هند برای
شرکت در نشست بریکس گردهم آمدند.
این بار پاکســتان در این نشست حضور
ندارد و این تصادفی نیست .هند درآغاز
این نشست توافقنامه های میلیاردی را با
روسیه امضا کرد.
در نخستین روز نشست گروه بریکس در
شهر تفریحی گوا در ساحل غربی هند،
این کشور میزبان  16توافقنامه میلیاردی
را با روسیه امضا کرد .این توافقات بخش
های تسلیحاتی و نفت میان این دوکشور
را دربر می گیرد.
گروه بریکس شامل قدرت های نوظهور
اقتصادی برازیل ،روســیه ،هند ،چین و
افریقای جنوبی اســت .اما هند در کنار
سران این کشور ها از سران دولت های
دیگر نیز در این نشســت دعوت کرده
است .تنها پاکستان در فهرست مهمانان
نیست.
این امر دالیل دپلوماتیک دارد :تشــنج
ها میان هند و پاکستان در ماه های اخیر
آشکارا تشــدید شده است و هند تالش

می کند تا رقیــب دیرین اش را از نظر
سیاسی منزوی کند.
در آغاز همین ماه اکتبر بود نشســت
«ســارک» یا اتحادیه همــکاری های
منطقه جنوب آسیا در اسالم آباد برهم
خورد ،زیــرا در آغاز هند و بعد اعضای
متعدد کشــور های دیگر عضو سارک،
شرکت در این نشست را رد کردند.
در عوض هند حاال در پهلوی کشــور
های عضو بریکس ،اعضای سارک را به
استثنای پاکستان نیز به عنوان مهمانان
افتخاری در نشســت بریکس دعوت
کرده است.
کشور های افغانستان ،هند ،پاکستان،
بنگله دیش ،بوتــان ،مولداوی ،نیپال و
ســریالنکا در جمله هشت کشور عضو
سارک هســتند .اما به روز شنبه ،این
نشست تنها در بُعد سمبولیک سیاسی
خالصه نمی شد .هند و روسیه جمع ًا 16
توافقنامه از جمله در بخش تسلیحات،
فضا نوردی و رشــد شــهری را امضا
کردند( .دویچه وله)

نشست سران کشورهای منطقه با حضور
آمریکا و روســیه در لوزان سوییس برای
برقراری آتشبس در سوریه بدون نتیجه
پایان گرفت .وزیر خارجه آمریکا در لندن
همپیمانان اروپایــی ایاالت متحده را در
جریان این نشست میگذارد.
نشســت یکروزه وزرای خارجه آمریکا،
روسیه ،ایران ،ترکیه ،عربستان سعودی و
چند کشور عربی دیگر با حضور استفان
دیمیســتورا نماینده ویژه سازمان ملل
برای ســوریه در لوزان ســوییس بدون
نتیجه مشخصی برای سوریه پایان گرفت.
قرار بــود در این نشســت توافقی برای
آتشبس در سوریه و به طور مشخص شهر
حلب صورت بگیرد.

عبداهلل :به مشکالت و اختالف ها در
کمیته ملی المپیک رسیدگی می شود

قهرمانی اندی ماری در تنیس
مسترز شانگهای

مرد شــماره دو تنیس جهان توانست با شکســت دادن روبرتو باتیستای
اسپانیایی در مسابقات مسترز شانگهای به قهرمانی برسد.
به نقل از یورو اســپورت ،اندی ماری توانســت در فینال مسابقات مسترز
شانگهای با نتیج ه دو بر صفر به پیروزی دست یابد.
این مسابقه در دو ســت با نتایج  6 – 7و  1 – 6به پایان رسید .اندی ماری
فصل خوبی را پشتسر گذاشته است .در فصل  2016در مسابقات ویمبلدون
به قهرمانی رســید و در مسابقات اپن اســترالیا و اپن فرانسه نیز تا فینال
پیش رفت.
اندی ماری با وجود آسیبدیدگی که داشت ،در مسابقات مسترز شانگهای
شرکت کرد .او با نواک جوکوویچ برای رنک شماره یک تنیس جهان در حال
رقابت است و در صورتی که چنین عملکرد خوبی را ارائه بدهد ،میتواند در
رنکینگ جهانی جای نواک جوکوویچ را در صدر جدول بگیرد.

شکست اینتر در هفته هشتم
لیگ ایتالیا

اینتر در هفته هشتم رقابتهای لیگ ایتالیا دچار شکست خانگی شد.
هفته هشتم رقابتهای لیگ ایتالیا با برگزاری چند دیدار ادامه یافت که در
یکی از دیدارهای برگزار شده اینتر در خانه و در ورزشگاه جوزپه مه آتزا به
دیدار کالیاری رفت که این دیدار با شکست  2بر یک اینتر همراه بود.
در این بازی مائورو ایــکاردی یکی از بهترین پنالتی زنان ایتالیا یک ضربه
پنالتی را از دست داد و در ادامه ماریو برای نراتزوری گلزنی کرد ولی کالیاری
با دو گل ملیچوری و هاندانویچ (گل به خودی) توانست شاگردان دی بوئر را
با شکست خانگی روبرو کند .دیدار التزیو و بولونیا با تساوی یک بر یک به
پایان رسید و ساسولو  2بر یک از سد کوروتونه گذشت .همچنین بازی جنوا
و امپولی بدون گل به پایان رسید.

با پیروزی برابر بتیس؛ کیلور ناواس
به دوصدمین پیروزی دوران
فوتبال خود رسید

دروازه بان کاستاریکایی رکورد جدیدی زد.
شنبه شــب کیلور ناواس به عنوان دروازه بان اصلی کهکشانی ها در بازی
برابر بتیس حاضر شد و موفق شــد رکورد جدیدی در دوران فوتبال خود
ثبت کند .به گزارش وبسایت رسمی کیلور ناواس ،با این پیروزی پرگلی که
در سویل رقم خورد ،این دروازه بان کاستاریکایی موفق شد به دویستمین
پیروزی دوران بازیگری اش در تیم های باشگاهی دست یابد .گفتنیست این
آمار از زمانی ثبت شده است که ناواس اولین بازی اش را در کاستاریکا برای
دیپورتیوو ساپریسا در ســال  2005انجام داد و حاال پس از  11سال وی به
دوصدمین پیروزی خود رسید.

عبداهلل عبداهلل ،رییــس اجرایی حکومت
وحدت ملی در دیدار با مسووالن المپیک و
روســای فدراسیون ها گفته که به مشکالت
کمیته ملی المپیک و ورزشــکاران کشور به
زودی رسیدگی خواهد شد.
دفتر مطبوعاتی ریاســت اجرایی با انتشار
خبرنامه ای گفته اســت کــه آقای عبداهلل
دیروز بــا رهیئت رهبــری کمیته المپیک
شاخه ظاهر اغبر ،روســای فدراسیون ها و
مربیان دیدار کرده و در مورد مشکالت این
نهاد صحبت کرده است.
آقــای عبداهلل گفته اســت کــه زمانیکه
ورزشــکاران با وجود تمام مشکالت ،ذهن
ناآرام و شرایط دشوار در عرصه بین المللی
دستاورد کســب می کنند ،پس الزم است
از آنان حمایت شــود .رییــس اجرایی در
ادامه گفت :مشــکالت کمیته ملی المپیک
و ورزشکاران را براساس قانون و معیارهای

جهانی در سطح رهبری حکومت وحدت حل
می کنیم و در این باره با توجه به مشکالت
به زودی اقدام صورت می گیرد.
سخنان رییس اجرایی در حالی بیان شده که
اکنون دو کمیته المپیک در کشــور فعالیت
دارد که یکی آن از ســوی ریاست جمهوری
و دیگری از سوی ریاست اجرایی حمایت می
شود.
فهیم هاشــمی ،رییس کمیته المپیک که از
سوی ریاست جمهوری انتخاب شده و بودجه
وزارت مالیه را دریافت می کند.
در سوی دیگر ظاهر اغبر به حمایت ریاست
اجرایی حکومت رییس کمیته المپیک است
و بودجه ساالنه المپیک آسیا برای افغانستان
را او دریافت می کند .در همین حال عبداهلل
اما افزوده که جامعه ورزشــی افغانســتان
باید بدون در نظر داشت مسایل سیاسی به
دستاوردها ،رشد و پیشرفت ورزش بپردازند.

کسب کردند .مراسم امســال برای محمد
فرح  33ساله ،تاریخی بود زیرا او اولین مرد
دوومیدانیکاریست که سه بار جایزه gala
را دریافت کرده است .او در سالهای  2011و
 2012نیز دوومیدانیکار سال اروپا شده بود.
در المپیک  ،2016محمد فرح با قهرمانی در

روز یکشــنبه  ۱۶سپتمبر جان کری وزیر
خارجه آمریــکا به لندن رفت تا در دیدار
با همتــای بریتانیایی خــود و نیز وزیر
امور خارجه فرانســه ،آنان را در جریان
مذاکرات نافرجام لوزان قرار دهد .وزرای
خارجه آلمان و ایتالیا نیز به این نشســت
دعوت شــدهاند .در پایان این دیدار کری
و بوریس جانســون وزیر خارجه بریتانیا
بیانیه مشترکی صادر خواهند کرد.
با وجود آنکه در مذاکــرات لوزان نتیجه
مشخصی به دست نیامد اما جان کری این
نشست را ســازنده و صریح توصیف کرد
و گفت مذاکرات در روزهای آینده نیز تا
حصول به یک آتشبس قطعی و همهجانبه
ادامه خواهد داشت( .دویچه وله)

 15بازیکن رئال مادرید در این
فصل گل زده اند

بازیکنان رئال گلزن تر از قبل شده اند.
تیم فوتبال رئال مادرید در حالی در خانه بتیس این تیم را در هم کوبید که
در این بازی  5بازیکن کهکشانی ها موفق به گلزنی شده اند .واران ،ایسکو
 2بار ،رونالدو ،بنزما و مارسلو بازیکنانی بودند که پایشان به گلزنی باز شد.
در همین مورد به گزارش  ،ASبا این گلزنی ها رکورد جالبی توســط تیم
زیزو در این فصل خلق شد و آن هم این است که  15بازیکن مختلف رئال
مادرید در دیدارهای رسمی این فصل موفق به گلزنی شده اند .پیش از این
 13بازیکن رئال در بازی های این فصل گل زده بودند که با گل های ایسکو
و مارسلو این تعداد به  15نفر رسید.
شایان ذکر است از تیم اول و اصلی کهکشانی ها در این فصل تنها ماریانو،
ناچو ،کاسمیرو ،وازکز ،کواچیچ و کوئنترائو موفق به زدن گل نشده اند.

رکورد جدید لیونل مسی
به ثبت رسید

از سویی هم محمد ظاهر اغبر ،رییس کمیته
ملی المپیک در ایــن دیدار گفته که جامعه
ورزشی به جریان سیاسی وابستگی ندارد و مهاجم بارســلونا با گلزنی در دیدار برابر دپورتیوو الکرونیا موفق به ثبت
متعلق به مردم است.
رکورد دیگری شد.
به گفته اغبر ،آنان با تحمل تمام دشواری ها و به نقل از اسپورت ،بارسلونا در هفت ه هشتم اللیگا برابر دپورتیوو الکرونیا
مشکالت تالش می کنند تا پرچم افغانستان قرار گرفت و با چهار گل مهمانش را شکســت داد .لیونل مسی گل چهارم
را در سطح جهانی به اهتزار بیاورند.
آبی اناریها را به ثمر رساند.
و
مشکالت
او از عبداهلل خواســته تا در باره
ی مدتی از میادین دور بود ،در
مهاجم ارجنتینی که به علت آســیبدیدگ 
براساس
المپیک
اختالفات درونی کمیته ملی
نیمه دوم به زمین آمد و تنها ســهدقیقه پــس از ورودش با پاس زیبای
ملی
وحدت
حکومت
قانون در سطح رهبری
نیمار ،دروازه دپورتیوو را باز کرد و صد و هشــتادمین گلش را در نوکمپ
اقدام کند.
(ورزشگاه خانگی بارسلونا) به ثبت رساند .ستاره ارجنتینی در  176بازی،
اغبر گفته که در این باره کمیته ملی المپیک این رکورد را بر جای گذاشت و توانست از رکورد تلمو سارا ،مهاجم پیشین
کشــور آماده اســت تا یک انتخابات آزاد ،اتلتیک بیلبائو پیشی بگیرد.
شــفاف و عادالنه را بدون مداخله حکومت پیش از این  179گل در ورزشگاه خانگی تیمش (سن مامس) به ثمر رسانده
برگزار کند.
بود .پس از سارا ،آلفردو دیاستفانو ( )151کینی ( )151و کریستیانو رونالدو
وجــود دو نهاد موازی زیر نــام کمیته ملی ( )150گل قرار دارند.
المپیک افغانستان باعث افت ورزش و رشد مســی همچنین دراین بازی  ،چهاردهمین گلش را برابر دپورتیوو به ثمر
فساد شده است( .بخدی)
رســاند .او این رکورد را در  17بازی به ثبت کرده است .مهاجم ارجنتینی
در هشت بازی که این فصل برای بارسلونا به میدان رفته است 9 ،بار گلزنی
کرده که با توجه به این آسیبدیدگیاش آمار خوبی به ثبت رسانده است.

محمد فرح و روت بیتیا دوومیدانی کاران
سال اروپا شدند

دونده انگلیسی و ورزشــکار پرش ارتفاع
اسپانیا در مراسم ،Golden track gala
دوومیدانیکاران مرد و زن سال اروپا شدند.
به نقل از  ،Inside the gamesدر مراسم
 Golden galaامسال ،محمد فرح و روت
بیتیا ،جایزه دوومیدانی کار ســال اروپا را

کلینتون تحت تاثیــر دارو یا حتی مواد
مخدر بوده است .او سپس پرسیده« :چرا
ما قبــل از برگزاری مناظره تســت مواد
مخدر نمیدهیم؟»
در پی مجموعهای از اتهامهای جنســی
به ترامپ و پایین آمدن تعداد طرفداران
او در نظرسنجیها ،حمالت این میلیاردر
جنجالی علیــه رقیبش هیالری کلینتون
شدت گرفته است .ترامپ «افشاگریهای»
چند زن در مورد آزار جنسی را «اتهامات
واهــی و دروغهای آشــکار» نامیده که
«توطئهای» به منظــور اختالل در روند
انتخابات است و او نام «کمپین کثیف» را
به آن داده است( .دویچه وله)

دوی پنج هزار و  10هزار متر توانست دومین
مرد تاریخ باشد که مدال طالی این دو رشته
را در دو دوره المپیک کســب کرده است.
پیش از او فین الس ویرن توانســته بود در
این دو رشــته دو بار مدال طالی المپیک را
به دســت بیاورد .محمد فرح با کسب مدال
طالی  10هزار متر در المپیک ریو ،اولین مرد
دوومیدانیکار بریتانیایی شــد که سه مدال
طال المپیک دارد.
او همچنین در اروپا سریعترین مرد در دوی
 ،1500ســه هزار و پنج هزار و  10هزار متر
است .بیتیا ،ورزشــکار پرش ارتفاع اسپانیا
نیز کــه  37ســال دارد ،جایزه Golden
 galaزنان را کســب کرد .او در المپیک
ریو ،مسنترین قهرمان در رشته پرش بود.
درخشش بیتیا در المپیک ریو باعث شد که
او اولین زن دوومیدانیکار اسپانیا باشد که
مدال طالی المپیک را کسب میکند.

ایسکو :قدر فرصتی که زیدان به
من داد را دانستم

هافبک رئال مادرید میخواهد به تالشش ادامه بدهد و از فرصت هایی که
سرمربی به او میدهد استفاده کامل را ببرد.
به نقل از آس ،رئال مادرید شنبه شب در هفت ه هشتم اللیگا 6 ،بر یک رئال
بتیس را شکست داد .ایسکو که بعد از مدتها در ترکیب اصلی قرار گرفته
بود ،از این فرصت استفاده کرد و دو گل به ثمر رساند.
هافبک اســپانیایی پس از بازی گفت :با قدرت بازی را شــروع کردیم و
توانستیم در دقایق ابتدایی به گل دست یابیم .باید در بازیهای بعدی نیز
اینچنین ظاهر شویم.
تیم خوب بازی کرد و مالکیت توپ را در اختیار داشتیم .فکر میکنم 45
دقیقه نخست ،بهترین نیمه از زمان آمدن زین الدین زیدان به رئال مادرید
بود .خیلی خوب بازی کردیم.
ایسکو که در اغلب بازیها نیمکت نشین است ،درباره وضعیتش نیز اظهار
کرد :اعتماد به نفســم را از دســت داده بودم .ریتم مورد نظرم که با آن
فوتبال بازی میکنــم را نیز فراموش کردم .امیدوارم بتوانم دوباره آن را
به دست آورم.
ســرمربی به من اعتماد کرد اما وقتی انتظارات بر آورده نمیشوند ،باید
تمرین و کار کرد .هدف من کار کردن و بهره بردن از دقایقی اســت که در
زمین حضور دارم.

