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نزاع در اردوگاه ترامپ بر سر
انتصابات دولتی

ترکیه و اسرائیل

سفیر مبادله میکنند

ترکیه و اسرائیل ســفرای جدید خود را در پایتخت های
یکدیگر معرفی کرده اند.
رجب طیب اردوغان ،رییس جمهوری ترکیه دیروز پیش از
ترک استانبول به مقصد پاکستان ،از کمال اوکم ،به عنوان
سفیر جدید کشورش در اسرائیل نام برد.
آقای اوکم مشاور نخســت وزیر ترکیه در امور بین المللی
است.
مقام های اسرائیلی نیز از انتخاب ایتان نائیه به عنوان سفیر
جدید این کشور در آنکارا خبر داده بودند.
آقای نائیه در حال حاضر نفر دوم سفارت اسرائیل در لندن
است و هیئت دولت اســرائیل باید انتصابش را به سفارت
تایید کند .او پیش از این ســفیر اســرائیل در جمهوری
آذربایجان بوده است .ایتان نائیه در دهه نود میالدی نیز به
عنوان دبیر اول در سفارت اسرائیل در آنکارا فعالیت کرده
است .تبادل سفیر میان ترکیه و اسرائیل پس از توافق ماه
جون برای عادی سازی روابط انجام می شود.
در پی حادثه حمله کماندوهای اســرائیلی به کاروان کمک
رســانی دریایی به نوار غزه در می  ۲۰۱۰و کشــته شدن
تعدادی از سرنشینان کشــتی ماوی مرمره ،روابط ترکیه و
اسرائیل تیره شد .ترکیه در سپتمبر  ۲۰۱۱گبی لوی ،سفیر
اســرائیل در آنکارا را اخراج کــرد و از آن زمان روابط دو
کشور در حد کاردار بوده است( .بی بی سی)

 ۲۲۸پناهجو از ایتالیا به

با آغــاز مرحله انتخاب افــراد برای تصدی
مناصب اصلــی در دولت آینده آمریکا ،منابع
خبری از اختالف شــدید در میان اطرافیان
دونالد ترامپ ،رئیــس جمهوری منتخب خبر
دادهاند اما او ایــن گزارشها را تکذیب کرده
است.
شــایعات در مورد «نزاع در اردوگاه ترامپ»
پس از آن قوت گرفت که صبح روز سه شنبه،

آلمان منتقل گردیدند

هواپیمای حامل  ۲۲۸پناهجویی که از ایتالیا به آلمان منتقل
شدند ،روز سه شنبه به میدان هوایی شهر مونشن نشست
کرد .انتقال این پناهجویان براســاس طرح سهمیه بندی
مهاجران میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت.
آلمان این  ۲۲۸پناهجو را از ایتالیا پذیرفت تا نشــان بدهد
که به تعهداتش برای کمک به یک کشور دیگر عضو اتحادیه
اروپــا در مقابله با بحران مهاجرت عمل می کند .اداره امور
پناهنــدگان و مهاجران آلمان فدرال گفته اســت که این
مهاجران پس از رسیدن به میدان هوایی مونشن ،در کمپ
های پناهجویان در سراســر آلمان مسکن گزین خواهند
شــد تا آنان روند ارائه درخواست پناهندگی را آغاز کرده
و به درخواست های پناهندگی شان رسیدگی شود .آلمان
تعهد کرده که  ۲۷هزار مهاجر را تا ماه سپتمبر سال آینده
میالدی ( )۲۰۱۷از ایتالیا و یونان می پذیرد تا فشار بحران
مهاجرت بر این دو کشــور عضو اتحادیه اروپا کمتر شود؛
هرچند آلمان یکی از کشــورهای محبوب برای پناهجویان
اســت و از آغاز سال گذشته به این ســو نزدیک به یک
میلیون مهاجر تازه وارد به این کشور آمده اند( .دویچه وله)

مایک راجرز ،نماینده سابق مجلس نمایندگان
و مســئول امور امنیت ملی در دوره مبارزات
انتخاباتــی دونالد ترامپ ،اعــام کرد که از
همکاری با گروه کاری رئیس جمهوری منتخب
کناره گرفته اســت .از آقای راجرز به عنوان
رئیس احتمالی ســازمان مرکــزی اطالعات
آمریکا  -ســیا  -نام برده میشد و برخی از
منابع خبری نوشتند که کنارهگیری او ناشی از

مجلس نمایندگان آمریکا
قانون تحریمهای ایران را
تمدید کرد

قانون تحریمهای ایران به رغم توافق ژنو
برای ده سال دیگر تمدید شد .این قانون
باید به تصویب سنا و امضای باراک اوباما
برسد .مجلس نمایندگان آمریکا همچنین
طرح تحریم دولت سوریه و حامیان آن،
از جمله روسیه و ایران را تصویب کرد.
قانون تحریمهای ایــران به رغم توافق
اتمی بــا ایران در مجلــس نمایندگان
آمریــکا تصویــب شــد .قانونگذاران
آمریکایی به تمدید قانونی اقدام کردند
که در سال  ۱۹۹۶تصویب شده است.
این قانون بــا  ۴۱۹رأی موافق در برابر
یک رأی مخالف به تصویب رسید .قانون

ادامه پیروزیهای کلیولند
کاوالیرز در NBA

بامداد دیروز پنج بازی در  NBAانجام شــد که در مهمترین آنها کلیولند
موفق شد مقابل تورنتو رپترز را شکست بدهد.
به نقل از  ،ESPNدر مهمترین بازی در کنفرانس شــرق ،کلیولند کاوالیرز
صدر نشین کنفرانس شرق توانست تورنتو رپترز تیم رده سومی را با نتیجه
 ١٢١بر  ١١٧شکســت بدهد .لبرون جیمز ستاره ی کاوالیرز توانست در این
مسابقه  ٢٨امتیاز کســب کند و  ١٤پاس منجر به گل بدهد ،سپس کایری
ایروینگ  ٢٤امتیاز برای کاوالیرز کسب کرد تا این تیم بتواند حریف خود را
شکست بدهد .بازی مهم دیگر کنفرانس شرق بین تیم های آتالنتا هاوکس
و میامی هیت انجام شد که در نهایت هاکس با نتیجه نزدیک  ٩٣بر  ٩٠پیروز
شد .دنیس شرودر موثرترین بازیکن هاکس در این رقابت بود .او  ١٨امتیاز
برای تیم خود کسب کرد .پاول میل ســاپ و تیم هاردوی نیز هر کدام ١٥
امتیاز کسب کردند و بدین ترتیب هاکس پیروز میدان شد.
نتایج دیگر بازی های بامداد دیروز:
شارلوت هورنتز  - ١١٥مینه سوتا تیمبر ولوز ١٠٨
لس آنجلس لیکرز  - ١٢٥بروکلین نتز ١١٨
شیکاگو بولز  - ١١٣پورتلند تیرل بلیزرز ٨٨

تحریمهای ایــران راه را برای مجازات
ســریع این کشــور در صورت نقض
مندرجات پیمان اتمی باز میگذارد.
این قانون ســرمایهگذاری در صنعت
انرژی ایــران را منع کــرده و مانع از
دســتیابی ایران به ســاح هستهای
میشــود .قانون تحریمهای ایران باید
به تصویب مجلس سنا برسد و امضای
بــاراک اوباما ،رئیسجمهــور کنونی
آمریکا را کســب کند .در صورتی که
قانون فــوق به تصویب نهایی نرســد
تنها تا پایان سال جاری ( )۲۰۱۶اعتبار
خواهد داشت( .دویچه وله)

فشار یکی از نزدیکان آقای ترامپ بوده است.
همچنین ،ماتیو فریدمن ،که سرپرستی گروه
برنامهریزی برای انتخاب اعضای شورای امنیت
ملی را برعهده داشــت از این مسئولیت کنار
رفته اما در مورد تصمیم خود توضیحی نداده
است.
همزمان ،گزارش شــد که مایک پنس ،معاون
رئیس جمهــوری منتخب ،با امضای اســناد
مربوطه ،رســما به سرپرستی «گروه انتقالی»
منصوب شده است .وظیفه اصلی مایک پنس
در این ســمت تعیین فهرست اسامی کسانی
است که قرار است در تماس با مقامات دولت
باراک اوباما ،رئیس جمهوری کنونی ،نمایندگی
رئیس جمهوری منتخب در سازمانها و دوایر
مختلف دولتی را برعهده بگیرند .این فهرست
باید هر چه زودتــر در اختیار مقامات دولتی
کنونــی قرار گیرد .این افــراد پس از امضای
اســناد مربوط به تعهد عــدم تداخل منافع
شــخصی و وظایف رســمی ،در جریان امور
این نهادها و همچنین محل فعالیت آنها قرار
خواهند گرفت( .بی بی سی)

روتگن :مرکل برای
چهارمین بار خود را نامزد
مقام صدارت میکند

نوربرت روتگن ،عضو حزب دموکرات مســیحی انگال
مرکل به تلویزیون «ســی ان ان» گفته است که صدر
اعظم آلمان بــرای چهارمین بار خــود را نامزد مقام
صدارت میکند ۱۱ .سال است که انگال مرکل صدراعظم
آلمان اســت .روتگن سه شنبه شب در پاسخ به سوال
«ســی ان ان» گفت که مرکل برای مقام صدارت خود
را نامزد خواهد کــرد .او افزود که مرکل قطع َا «مصمم،
آماده و مایل به ســهمگیری در تقویــت نظم لیبرال
بینالمللی است ».اما حزب دموکرات مسیحی مرکل و
حکومت آلمان این اظهارات روتگن را نه رد و نه تایید
کرده اند .شــتیفن زایبرت ،سخنگوی مرکل در صفحه
تویتر نوشــت« :چیزی تغییر نکرده است .صدراعظم
راجع به این سوال که آیا بار دیگر خود را نامزد خواهد
کرد ،در زمان مناســب ابراز نظر میکند ».انگال مرکل
به دلیل سیاستاش در قبال مهاجران و پس از آن که
در سال گذشــته حدود  ۹۰۰هزار پناهجو وارد آلمان
شدند ،در داخل کشور مورد انتقاد قرار گرفته است .در
نظام انتخاباتی آلمان ،صدر اعظم توسط رای مستقیم
مردم نه بلکه توسط اکثریت نمایندگان پارلمان فدرال
(بوندستاگ) انتخاب میشــود .معموالَ رهبر حزبی که
بیشترین آراء را در انتخابات عمومی میگیرد ،به عنوان
صدراعظم انتخاب میشــود .انتخابات عمومی بعدی
آلمان در سال  ۲۰۱۷برگزار میشود( .دویچه وله)

وزیر سابق اقتصاد
فرانسه نامزد ریاست
جمهوری میشود

بنا به گزارشها امانوئــل ماکرون ،وزیر
ســابق اقتصاد فرانســه ،حضور خود در
انتخابات ریاســت جمهــوری را اعالم
میکند .آقای ماکــرون میگوید نه چپ
است و نه راســت ،او از هشت ماه پیش
جنبشی را به نام «به پیش» به راه انداخته
است.
رویترز به نقل از منابــع نزدیک به آقای
ماکرون میگوید که او روز چهارشــنبه،
نامزدی خود را رسما اعالم کرد.
اقدامات و مواضع این سیاســتمدار ٣٨
ســاله فرانســوی در ماههــای اخیر به
نشــانه قصد او برای نامزدی در ریاست
جمهوری تعبیر شده است .تصور میشود
که نامزدی امانوئل ماکــرون کار را برای
آلن ژوپه ،نخســتوزیر پیشــین و یکی
از نامزدهای احتمالی حزب راســتگرای
جمهوریخواهان دشوار کند .آقای ژوپه

اسد امیدوار است ترامپ
شریک نبرد با تروریسم باشد

رهبر سوریه گفته که امیدوار است دونالد
ترامــپ رئیس جمهور منتخــب آمریکا
شریک نبرد با تروریســم باشد «اما در
داوری درباره او محتاط است».
بشار اســد گفت اگر آقای ترامپ به قول
هــای انتخاباتی اش عمــل کند «متحد
طبیعی» ســوریه در مبارزه با تروریسم
خواهد بود .اما او گفت «قابل تردید است»
که آقای ترامپ بتواند «به قول هایش عمل
کند ».آقای ترامپ قبال گفته که مخالفت
همزمان با نیروهای دولتی سوریه و گروه
داعش «دیوانگی» اســت و نبرد با سوریه
می تواند به جنگ با روسیه منجر شود.
آقای اســد در گفتگو با تلویزیون آر تی
پی پرتگال گفت« :نمــی توانیم در مورد
عملکرد آینده او چیزی بگوییم ،اما اگر...

یولیان ناگلزمن ،مربی جوانی که
هوفنهایم را مدعی قهرمانی کرد

وقتی یولیان ناگلزمن در سال  ۱۹۸۷متولد
شــد کارلو آنچلوتی به عنوان بازیکن چهار
جام قهرمانی باشگاههای ایتالیا و یک جام
قهرمانی باشگاههای اروپا را برده بود.
ماه فبروری که باشــگاه فوتبال هوفنهایم
یولیان ناگلزمن ،جوانترین ســرمربی تمام
وقت بوند سلیگا را به عنوان مربی جدیدش
معرفی کرد رسانه های محلی آن را «شگردی

تبلیغاتی» و «فکری نسنجیده» توصیف کرد.
شــاید نامنصفانه بود ولی با توجه به شرایط
چنین واکنش هایی قابل درک بود .ناگلزمن
 ۲۸ساله بود و تجربه مربی گری باشگاههای
مهم را نداشت .هوفنهایم نیز روستایی با سه
هــزار و  ۳۰۰نفر جمعیت در جنوب آلمان ،با
خطر حذف شــدن از لیگ یک آلمان روبرو
بود .فقط  ۷امتیاز تا مرز حذف فاصله داشت

و مســابقات زیادی از آن فصل باقی نمانده
بود .اما آنچه در نه ماه گذشــته اتفاق افتاد
خیره کننده اســت .ناگلزمن نه تنها جایگاه
تمیش در بوندســلیگا را حفظ کرد ،بلکه در
فصل جاری آن را به مقام سوم جدول رسانده
و یکی از پنج تیم در لیگ های مهم اروپایی
است که در این فصل تاکنون در هیچ مسابقه
ای شکست نخورده است( .بی بی سی)

کلینزمن :فکر نمیکردم با دو
باخت شروع کنیم

سرمربی تیم ملی آمریکا بعد از شکست سنگین برابر کاستاریکا اظهار کرد
به هیچ وجه فکر نمیکرده است تیمش رقابتهای راهیابی به جام جهانی را
با دو باخت آغاز کند .به نقل از موندو دپورتیوو ،آمریکا در دومین بازیاش
در مرحله مقدماتی جام جهانی  2018مغلوب کاســتاریکا شد .این تیم در
دیدار قبلی نیز مغلوب در خانه دو بر یک به مکزیک باخته بود.
یورگن کلینزمن پــس از این باخت گفت :اکنون باید این دو شکســت را
فراموش کنیم و به فکر بازیهای آیندهمان باشیم .شکست برابر کاستاریکا
تلخ بود .به بازیکنانم گفتم این آخرین باری نیســت که مغلوب میشویم و
باید از آنها درس بگیریم.ســرمربی آمریکا در ادامه افزود :به کاستاریکا به
خاطر نمایش فوقالعادهاش تبریک میگویم .هرگز فکر نمیکردم این بازیها
را با دو شکست شروع کنیم.

او قصد مبارزه با تروریسم را داشته باشد،
البته که متحد هم خواهیم بود ،هم پیمانی
طبیعی از این نظر همانطور که با روسیه،
با ایرانــی ها و خیلی کشــورهای دیگر
هســتیم ».او افزود« :اما نیروهای مخالف
در داخل دولت چه ،رسانه های اصلی که
علیه او بودند چه؟ چطور می تواند با آنها
مقابله کند؟ برای همیــن از نظر ما قابل
تردید است ...برای همین در داوری کردن
درباره او خیلی محتاطیم».
سیاســت جاری آمریکا حمله به اعضای
گروه داعش و ســایر گروه های جهادی
اسالمگرا و حمایت از شورشیان میانه رو
مخالف اسد است.
آقای اسد همه این گروه ها را تروریست
می خواند( .بی بی سی)

رضایت یواخیم لوو از کسب
تساوی برابر ایتالیا

سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان از کسب تساوی برابر ایتالیا در سن سیرو
راضی است.
به نقل از مدیاســت ،تیم ملی فوتبال آلمان در دیداری دوستانه در شهر
میالن به مصاف ایتالیا رفت که این دیدار برنده نداشــت و بازی با تساوی
بدون گل به پایان رسید.
یواخیم لوو کســب تساوی برابر ایتالیا در ســن سیرو را نتیجه ای خوب
دانست .او در نشست خبری بعد از بازی گفت :بازی سراسر تاکتیکی بود
و دو تیم حساب شده بازی کردند .میتوانستیم بهتر از این ظاهر شویم .با
این حال تساوی هم نتیجه خوبی است.
او ادامه داد :در نیمه نخست بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم اما در نیمه
دوم کمی ضعیفتر شدیم .ایتالیا با پرسینگ باالیی بازی کرد .این موضوع
کار ما را دشوارر کرد .بازیکنان جوان تجربه خوبی در دیدارهای دوستانه
به دســت آوردند .در چنین بازیهایی عملکرد بازیکنان جوان و کسب
تجربه آنها مهم تر از نتیجه اســت .باید از این نتیجه راضی باشیم چراکه
ایتالیا تیم بسیار خوبی است.

تیته :دو تیم بازی فوقالعادهای
را به نمایش گذاشتند

احتمال حضور اسطوره
لیورپول در سلتیک

سرمربی سلتیک از احتمال حضور استیون جرارد در تیمش در جنوری خبر
داد .به نقل از دیلی میل ،بعد از قطعی شدن جدایی استیون جرارد از باشگاه
لس آنجلس گلکسی در آمریکا ،گمانهزنیهای زیادی درباره مقصد بعدی این
بازیکن به گوش میرســد .بعد از آنکه باشگاه لیورپول از احتمال جذب این
بازیکن خبر داد اکنون برندان راجرز ،سرمربی سابق جرارد در لیورپول نیز
خبر داد خیلی دوست دارد این بازیکن را به لیگ اسکاتلند ببرد.
راجرز در لیورپول با استیون جرارد کار کرد و در نهایت لیورپول در یکی از
ن فصلهای خود در لیگ برتر عنوان نایب قهرمانی را در فصل 2014
بهتریــ 
–  2013کســب کرد .آنها تنها  2امتیاز با منچسترســیتی در صدر جدول
فاصله داشتند .راجرز درباره حضور جرارد در این تیم گفت :هیچ وقت عادت
ندارم درباره بازیکنی گمانهزنی کنم اما موضوع جرارد فرق میکند .او را به
خوبی میشناســم و میدانم که حضورش برای تیم تا چه اندازه مهم و موثر
اســت و روحیه بقیه بازیکنان را نیز باال میبرد .تنها چیزی که باید درباره
جرارد بگویم این اســت که او بازیکن فوقالعادهای است .تجربه کار با او در
لیورپول را داشــتم و باید تاکید کنم که یکی از بهترین بازیکنانی بوده که
من مربیگری او را بر عهده داشــتم .برای ما افتخار خواهد بود که جرارد را
در تیممان داشــته باشیم اما این موضوع به سران باشگاه ارتباط دارد .خود
جرارد نیز باید تصمیم بگیرد که میخواهــد در اینجا فعالیت کند یا خیر.
استیون باید بنشیند و تصمیم بگیرد .دوست ندارم گمانهزنی کنم .اگر او را
در تیمم داشته باشم خوشحال خواهم شد.

باید با نیکوالس ســارکوزی برای کسب
نامزدی این حزب رقابت کند.
انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه در
اپریــل ( ٢٠١٧پنج ماه دیگــر) برگزار
میشود .فرانســوا اوالند ،رئیس جمهور
کنونی پیشــنهاد داده است که مقررات
وضعیــت اضطراری تا زمــان رای گیری
تمدید شوند.
قرار بود که مقــررات وضعیت اضطراری،
که از نوامبر ســال گذشــته و به دنبال
حمالت مرگبار پاریس وضع شدند ،در ماه
جنوری لغو شوند .فرانسوا اوالند ،از حزب
سوسیالیست ،هنوز رســما اعالم نکرده
اســت که آیا در انتخابات پیش رو نامزد
خواهد شد یا نه .بنا به نظرسنجیها آقای
اوالند در میان رئیسجمهورهای فرانسه
پس از جنگ جهانی دوم پایینترین سطح
محبوبیت عمومی را دارد( .بی بی سی)

اسپانسر جدید بارسلونا معرفی شد

راکوتن از ســال آینده اسپانسر بارسلونا
خواهد بود.
به نقــل از آس ،پس از چند مــاه مذاکره
بالخره خوسپ ماریا بارتومئو (رئیس باشگاه
بارسلونا) نام اسپانسر جدید باشگاه را اعالم

کرد .کمپانی جاپانــی راکوتن تا پایان جون
سال  ۲۰۲۱اسپانسر آبیاناریها خواهد بود.
بارسلونا  ۲۲۰میلیون یورو از این کمپانی در
طول چهار سال دریافت خواهد کرد و راکوتن
هر سال  ۵۵میلیون یورو به باشگاه کاتاالنی

خواهد داد و در صورت فتح لیگ قهرمانان
اروپا پنج میلیون و اللیگا یک میلیون یورو
به این رقم اضافه خواهد شد .بدین ترتیب
بارسلونا پس از منچســتریونایتد بیشترین
درآمد را از این طریق کسب خواهد کرد.

عادل رامی :بازی تیمی مسی بهتر از رونالدو است

مدافع فرانســوی معتقد است لیونل مسی
بیشتر از رونالدو در خدمت تیم است.
به نقل از ســاکرنت ،عادل رامی در ســال
 ۲۰۱۵راهی ســویا شد و همین باعث شد او
بازی مقابل بازیکنانی چون مسی و رونالدو
را در کارنامه خود داشــته باشــد .با ادامه
رکوردشــکنی لیونل مســی و کریستیانو
رونالدو و قهرمانی های این دو بازیکن ،این

بحث که کدام بازیکن بهتر از بازیکن دیگری
است همچنان ادامه دارد .آنها امسال نیز دو
نامزد اصلی کسب توپ طالی فوتبال جهان
هستند و در کنار این دو ،یک بازیکن دیگر
از اللیگا به نام آنتوان گریزمان نیز از شانس
زیادی برای کسب توپ طال بهره مند است.
عادل رامی درباره اینکه کدام بازیکن بهتر از
بازیکن دیگر بوده اســت گفت :من هم بازی

مقابل رونالدو و هم مسی را در کارنامه خودم
داشتم و باید بگوی که بازی تیمی مسی بهتر
از رونالدو است.
مــن هم برای مســی ،هم رونالــدو و هم
گریزمان احترام زیادی قائل هستم ولی نظر
من لیونل مسی اســت .او بازیکنی است که
خیلی راحت تفاوت ها را ایجاد میکند و به
سود تیم است.

ســرمربی برازیل نمایش تیمش برابر پــرو در انتخابی جام جهانی 2018
روسیه را ستود و از عملکرد تیم حریف نیز تمجید به عمل آورد.
به نقل از موندو دپورتیوو ،برازیل صبح روز چهارشنبه در مرحله مقدماتی
جام جهانی  2018روسیه توانست با دو گل پرو را شکست بدهد.
تیته پس از بازی گفت :ما شــاهد نمایش فوقالعادهای بودیم .هواداران
پرویی به شدت تیم خود را تشــویق میکردند .کسب پیروزی خارج از
خانه ارزشمند اســت .بازیکنانمان به خاطر خشونت بازیکنان حریف ،در
دقایق ابتدایی بازی خیلی اذیت شدند.
ســرمربی برازیل در ادامه افزود :پرو با قدرت در نیمه دوم حمله میکرد
و این موضوع به ما اجازه داد که از فضاهای به وجد آمده اســتفاده کنیم
و بتوانیــم از توانمندیهای فردی بازیکنان بهره ببریم .بازی ســخت و
بزرگی بود .میدانســتیم اگر به پائولو گررو اجازه کار بدهیم ،دروازهمان
باز میشود .به خوبی از او شناخت دارم چون به همراهش با کورینتیانس
قهرمان شدیم.
برازیل اکنون با  27امتیاز صدرنشین جدول است و در دیدارهای بعدیاش
در مارچ  2017برابر پرو و ونزوئال قرار خواهد گرفت.

تابارس :عدالت فوتبالی
اجرا نشد

سرمربی تیم ملی فوتبال اروگوئه بعد از شکست برابر شیلی تاکید کرد که
عدالت فوتبالی اجرا نشد و تیم او شایسته پیروزی بود.
به نقل از  ،dpaتیم ملی فوتبال اروگوئــه در انتخابی جام جهانی 2018
روسیه با نتیجه سه بر یک برابر چیلی تن به شکست داد.
تابارس با وجود شکســت برابر شیلی از عملکرد شاگردانش راضی است.
او در نشست خبری بعد از بازی گفت :گاهی اوقات در فوتبال عدالت اجرا
نمی شود و تیمی که شایســته پیروزی است ،به حق خود نمی رسد .می
توانستیم در این دیدار به پیروزی برسیم اما متاسفانه شکست خوردیم.
به هر حال این فوتبال است و احتمال چنین چیزهای وجود دارد.
او ادامه داد :با وجود آنکه در این دیدار تن به شکست دادیم اما در شرایط
خوبی به ســر می بریم .جایگاه ما در جدول رده بندی خوب است .شیلی
در این دیدار به پیروزی رسید چراکه از یک طرف کلودیو براوو درخشید
و از طرف دیگر هم الکســیس سانچس سرنوشت ساز ظاهر شد و دو گل
به ثمر رساند.
تابارس در پایان ســخنان خود گفت :دیدار بعدی ما بسیار حساس است.
باید به مصاف برازیل برویم .خبر بد اینکه در این دیدار لوییس سوارس را
در اختیار نخواهیم داشت.

