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Desember 07 ,2016

ایتالیا در انتظار تصمیم رئیس جمهور
در مورد دولت جدید

هشدار معاون صدراعظم
آلمان از تحریک
علیه مهاجران

پس از تجاوز و قتل یک دختر دانشجوی آلمانی که در پیوند
با آن یک نوجوان پناهجوی افغان بازداشــت شده ،زیگمار
گابریل معاون صدراعظم آلمان ازسؤاســتفاده از جنایات
برای تبلیغات علیه مهاجران هشدار داد.
از آنجایی که مظنون بازداشت شده یک نوجوان پناهجوی
 ۱۷ساله افغان است ،در شــبکه های اجتماعی در انترنت
بحث بزرگی در مورد شکســت خوردن سیاست پناهندگی
در آلمان به میان آمده اســت .گابریل معاون صدراعظم و
وزیر اقتصاد آلمان فدرال از حزب سوسیال دموکرات (اس
پی دی) به شماره روز دوشنبه روزنامه بیلد گفت« :واقعیت
تلخ این اســت که چنین قتل های فجیعــی قبل از اینکه
پناهجویان از افغانســتان و یا سوریه به ما پناه بیاورند نیز
صورت گرفته است» .وی اضافه کرد« :در پی چنین جنایات
خشونت بار ،صرف نظر از اینکه چه کسی آن را انجام داده،
ما نخواهیم گذاشت که مردم را تحریک کنند».
یولیا کلوکنر معاون رئیس حزب اتحاد دموکرات مســیحی
(سی .دی .یو) نیز به این روزنامه گفت« :وقوع چنین فجایع
تاسف بار ،چه توسط آلمانی ها و یا خارجی ها ،یک پدیده
جدید نیست» .مردم در نزدیکی محلی که جنازه این دختر
دانشجو پیدا شده ،گل و شمع می گذارند.
همچنان اشــتیفن مایر کارشــناس داخلــی حزب اتحاد
سوسیال مســیحی (ســی .اس .یو) نیز از ایجاد سوءظن
عمومی به پناهجویان و پناهندگان هشدار داد( .دویچه وله)

ونزوئال برای مقابله با تورم
روزافزون اسکناسهای

در پی مشــخص شــدن نتیجه همه پرسی
ایتالیا ،قرار اســت ماتئو رنتسی نخست وزیر
این کشور برای تقدیم رسمی استعفای خود ،با
سرجو ماتارال رئیس جمهور مالقات کند.
به گزارش رســانه های ایتالیایی در پی این

مالقات ،رئیس جمهور ایتالیا یا یک نخســت
وزیر جدید را منصوب می کند و یا همان طور
که احزاب مخالف خواسته اند ،فرمان برگزاری
یک انتخابات زودهنگام را خواهد داد.
ســرجو ماتارال همچنین ممکن است بکوشد

برنارد کازنوو نخستوزیر
جدید فرانسه شد

کاخ ســفید می گوید کــه در پی تماس
تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب
آمریکا و تسای اینگ-ون رئیس جمهور
تایوان ،سعی کرده است به چین اطمینان
دهد.
تمــاس هفته پیــش آن دو برخالف خط
مشــی رســمی آمریکا دایر بر پذیرش
سیاست «چین واحد» انجام شد .آمریکا
با تایوان روابط رسمی ندارد.
چین در واکنش به اقدام آقای ترامپ یک
اعتراض دیپلماتیک ثبت کرد.
کاخ ســفید گفت که مقام ها «در مورد
ادامه تعهد آمریکا به سیاست چین واحد»
به پکینگ اطمینان داده اند.
آقای ترامپ پس از آن تماس تلفنی در دو
توییت از سیاســت پولی چین و عملیات
این کشــور در جریان جنوبی چین انتقاد
کرد .با این حال او تماس با خانم تســای
را کم اهمیت جلوه داده است .او گفت که

خانم تسای برای تبریک پیروزی انتخاباتی
او تماس گرفته بود.
جاش ارنست ســخنگوی کاخ سفید روز
دوشــنبه گفت که نمی توان «نیت دقیق
رئیــس جمهــور منتخب را بــه راحتی
تشخیص داد».
اما او گفت که سیاســت آمریکا در مورد
تایوان «برای تقریبا  ۴۰ســال برقرار بوده
و بر تشــویق و حفظ صلح و ثبات تمرکز
داشته است».
او افزود« :حفظ این سیاســت و تعهد به
آن باعث بهبود توانایی ایاالت متحده در
پیش بردن روابط با چین شــده و البته به
نفع مردم تایوان هم بوده است ».پکینگ
تایوان را یک والیت چین قلمداد می کند
و از اعطای حتی نشــانه های استقالل به
آن خودداری می کند .چین تهدید کرده
که اگر تایوان اعالم اســتقالل کند به زور
متوسل خواهد شد( .بی بی سی)

روسیه و چین قطعنامه
عربستان  ۱۵نفر را
به اتهام جاسوسی شورای امنیت برای کمکرسانی
به حلب را وتو کردند
برای ایران به اعدام
محکوم کرد

جدید چاپ میکند

ونزوئال برای مقابله با مشکالت ناشی از نرخ روزافزون تورم
اسکناس های درشت و سکه های جدید را وارد گردش پولی
می کند .اغلب اوقات برای پرداخت صورت حساب در یک
رستوران و یا سوپر مارکت نیاز به یک کوله پشتی پر از پول
نقد پبش می آید.
بانک مرکزی ونزوئال اعالم کرده است که از  ۱۵دسمبر شش
اســکناس جدید با ارزش  ۵۰۰تا  ۲۰۰۰۰بولیوار وارد چرخه
پولی می شود.
در حال حاضر بزرگترین اسکناس در این کشور  ۱۰۰بولیوار
است که ارزش آن حدود دو سنت آمریکا است.
ارزش واحد پولی ونزوئال در برابر دالر در بازار سیاه در یک
ماه اخیر  ۶۰درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی ونزوئال اعالم کرد« :این اقدام سیستم پرداخت
ها را کارآمدتر خواهد کرد و موجب تسهیل معامالت تجاری
و کاهش هزینه های تولید ،جایگزینی و انتقال پول خواهد
شد ...که به سود سیستم بانکی ،مبادالت در تجارت و مردم
کشور است».
روز جمعه سیســتم کارت های اعتباری و گرفتن پول نقد
از خودپردازها در ونزوئال متوقف شــد که موجب اخالل در
انتقال پول و تاخیر در پرداخت ها شد( .بی بی سی)

نخست وزیر را متقاعد کند تا هنگام تصویب
بودجه ســال  ۲۰۱۷ایتالیا ،که تکلیف آن در
روزهای آینده روشــن خواهد شد ،به اداره
دولت ادامه دهد.
در پی همه پرســی ایتالیا ،ارزش سهام بانک
های ایتالیا کاهش قابل توجهی یافته و ناظران
نگرانند که بحران در بخش بانکی ،به بی ثباتی
درازمدت اقتصادی منجر شود.
ماتئو رنتسی پس از آن که طرح پیشنهادی او
برای اصالح ساختار قدرت در همهپرسی روز
یکشنبه با شکست روبه رو شد ،اعالم استعفا
کرد.
او با انتشــار بیانیهای گفت که مســئولیت
شکست در همهپرسی را می پذیرد و اکنون
مخالفــان اصالحات باید بــرای کنترل امور
راهکار صریح پیشنهاد کنند.
همه پرسی ایتالیا ،بر سر کاهش اختیارات سنا
و افزایش قدرت دولت مرکزی در این کشور
بود( .بی بی سی)

آمریکا در مورد سیاست
تایوان به چین اطمینان داد

در پی اســتعفای مانوئل والس از سمت
نخستوزیری فرانســه ،فرانسوا اوالند
رئیسجمهور این کشــور برنارد کازنوو
وزیر داخله را به ســمت نخست وزیری
برگزید .مانوئل والــس به دلیل نامزدی
برای ریاســت جمهــوری از مقام خود
استعفا داده بود.
برنارد کازنوو ،وزیر داخله فرانســه که
پس از حمالت تروریســتی سال گذشته
در پاریــس در مرکز توجه افکار عمومی
قرار گرفته بود ،به سمت نخستوزیر این
کشور انتخاب شد.
او از سال  ۲۰۱۲وزیر امور اروپا در کابینه
اوالند و از سال  ۲۰۱۴وزیر بودجه فرانسه

بود .ســپس به وزارت داخله نقلمکان
کرد؛ جایی کــه او را بیش از پیش در
مرکز توجهات قرار داد .فرانسوا اوالند
رئیس جمهور فرانســه کازنوو را مامور
تشــکیل کابینه جدید کرده اما انتظار
تغییرات بزرگی در کابینه نمیرود چرا
که این کابینه تنها تا ســال آینده عمر
خواهد کرد .مانوئل والس نخستوزیر
پیشین فرانســه پس از آنکه خود را
نامزد حزب سوسیالیســت برای احراز
مقام ریاســت جمهوری برای انتخابات
ماه می سال  ۲۰۱۷کرد ،به دلیل صرف
وقت بیشتر برای مبارزات انتخاباتیاش
از سمت خود استعفا داد( .دویچه وله)

ماریو گوتسه بازی با رئال مادرید

هوملس :در آستانه پیوستن به
یونایتد بودم

کاپیتان ســابق دورتموند تاکید کرد که در آســتانه پیوستن به منچستر
یونایتد بود اما در نهایت بایرن مونیخ را انتخاب کرد.
به نقل از دیلی میل ،متس هوملس در دوران حضورش در بوروسیا دورتموند،
بازیهای درخشــانی را به نمایش گذاشــت .او از چند تیم بزرگ اروپایی
پیشنهاد داشت با این حال در نهایت تصمیم گرفت راهی بایرن مونیخ شود
و در بوندسلیگا باقی بماند.
مدافع باتجربه بایرن تاکید کرد از ســه تیم بزرگ اسپانیا و منچستریونایتد
پیشنهاد داشت و همچنین در آستانه پیوستن به شیاطین سرخ بوده است.
او در این زمینه گفت :پیشــنهادهای بسیار خوبی داشتم .پیشنهادهایم از
رئال مادرید ،بارســلونا و اتلتیکومادرید بودند اما پیشنهاد منچستریونایتد
جدی تر از همه بود .لوییس فان خال عالقه زیادی به من داشت و در آستانه
پیوستن به این تیم قرار داشتم اما در نهایت بایرن را انتخاب کردم.
هوملس درباره احتمال حضورش در لیگ جزیره نیز گفت :فکر نمی کنم که
دیگر چنین شانسی را داشته باشم ۲۸ .سال دارم و با بایرن مونیخ قرارداد ۵
ساله امضا کردم .بعد از پایان قراردادم دیگر سن و سالم اجازه نمی دهد در
لیگ برتر انگلیس بازی کنم.

کالیورت :پاری سن ژرمن از
شکست ها باید درس بگیرد

مدیرباشگاه پاری ســن ژرمن اظهار کرد این تیم باید از شکست های اخیر
خود درس بگیرد و ادامه رقابت ها را جدی بگیرد.
به نقل از اکیپ ،پاری ســن ژرمن این فصل با هدایت اونای امری نسبت به
فصل های قبل افت کرده اســت .این تیم صدر جدول را در لیگ فرانسه از
دســت داده و امسال در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد .البته پاریسی
ها در گروه خود در رلیگ قهرمانان اروپا در صدر قرار دارند و می توانند به
عنوان تیم نخست گروه راهی مرحله بعد شوند.
پاتریک کالیورت درباره افت پاریســی ها در هفته هــای اخیر گفت :تازه
ابتدای فصل هستیم و هنوز خیلی زود است بخواهیم درباره افت تیم صحبت
کنیم .به نظرم شکست ها کافی است و دیگر نباید شکست بخوریم .باید از
شکست هایمان در این فصل درس بگیریم .برابر مون پلیه به بازیکنان گفتم
که خیلی بد بودیم و جای دفاع ندارم ولی االن باید به بازی در لیگ قهرمانان
فکر کنیم .برابر لودوگراتس ،یک داستان دیگر داریم و باید برای کسب برد
و ســرگروهی تالش کنیم .بازی قبلی خودمان را بررسی کردیم .با بازیکنان
درباره این دیدار صحبت شد و در جلســاتی هم که داشتیم تاکید کردیم
دیگر نباید از این اتفاق ها در تیم رخ بدهد.

روســیه و چین پیش نویس قطعنامه ای
در شورای امنیت ســازمان ملل متحد را
که خواســتار یک آتش بس هفت روزه در
شهر جنگ زده حلب سوریه می شود را وتو
کرده اند .روسیه گفت که این پیش نویس
مغایر مقررات شوراست که به اعضا اجازه
می دهد برای  ۲۴ســاعت عبارت بندی
نهایی آن را بررسی کنند.
آمریکا این توضیح را «ســاختگی» خواند
و گفت روسیه می خواهد از دستاوردهای
اخیر نظامی دولت سوریه در حلب محافظت
کند .همزمان گزارش می شود ارتش سوریه
بخش های بیشــتری از شرق حلب که در
کنترل شورشــیان بوده را به دست گرفته
است .اگر این گزارش ها تایید شود به این

موندو :رونالدو
هفته آینده
توپ طال را
میبرد

را از دست داد

هافبک آلمانی بوروســیادورتموند به دلیل مصدومیت دیدار حساس با رئال
مادرید را از دست داد.
به نقل از کیکر ،بوروسیا دورتموند امروز (چهارشنبه) در لیگ قهرمانان اروپا
برابر رئال مادرید دیدار خواهد کرد .دورتموندی ها در حالی به مادرید سفر
کردند که ماریو گوتســه را در اختیار نخواهند داشت .گوتسه تاکنون  ۷بار
به رئال مادرید گلزنی کرده است ( ۵بار همراه دورتموند و  ۲بار همراه بایرن
مونیخ) .او یکی از کلیدی ترین بازیکنان دورتموند اســت که غیبت او می
تواند دردسرهای توماس توخل را برای این بازی بیشتر کند.
دورتمونــد در دیدار برابر رئال مادرید رومن بورکی ،اســون بندر و رافائل
گوئررو را به دلیل مشــکل عضالنی در اختیار نخواهد داشت .همچنین نون
سوبوتیچ ،شینجی کاگاوا و نوری شاهین نیز به دلیل مشکل زانو در دیدار با
رئال مادرید غایب خواهند بود تا شرایط برای دورتموند بسیار سخت باشد.
دورتموند که با  ۲امتیاز بیشــتر از رئال مادرید در صدر جدول گروه  Fلیگ
قهرمانان قرار دارد ،برای قطعی کردن صعود به عنوان تیم نخســت به یک
تساوی نیاز دارد.

به گزارش العربیه ،دادگاه جزایــی ریاض  ۱۵نفر را به
اتهام «تشکیل یک هسته جاسوسی» برای ایران و نقض
امنیت ملی و تمامیت ارضی عربستان سعودی به اعدام
محکوم کرده اســت .این افراد در سال  ۲۰۱۳میالدی
دستگیر شده بودند .به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه،
دادگاهی در عربستان سعودی روز سهشنبه  ۱۵نفر را به
اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده است.
افراد محکوم به اعدام  ۱۵تن از  ۳۲نفری هســتند که
اکثر آنها در سال  ۲۰۱۳میالدی به اتهام جاسوسی برای
ایران بازداشت شده بودند .این  ۳۲نفر متشکل بودند
از  ۳۰شهروند شیعهی عربستان سعودی ،یک ایرانی و
یک افغان .در مورد  ۱۷نفر دیگری که اتهام مشــابهی
متوجه آنها بوده ،اطالعاتی منتشر نشده است.
منابع خبری عربستان  ۲۱فبروری سال جاری میالدی
اعالم کرده بودند که دادگاه ویژه جنایی ریاض  ۳۲نفر را
به اتهام «تشکیل هسته جاسوسی برای ایران» محاکمه
کرده است .مقامهای امنیتی عربستان حدود چهار سال
پیش از کشف یک شــبکه  ۲۷نفره که برای ایران کار
میکرده خبر داده بودند .چند ماه بعد اعالم شد که این
افراد در جریان بازجویی نام پنج همکار دیگر این شبکه
را نیز فاش کردهاند( .دویچه وله)

به نوشته نشریه موندو دپورتیوو ،کریستیانو
رونالدو برنده توپ طال خواهد بود.
به نقل از موندودپورتیوو ،کریستیانو رونالدو
دوشنبه هفته آینده به عنوان برنده توپ طال
فرانس فوتبال معرفی خواهد شد.
مهاجم پرتگالی رئال مادرید به همراه باشگاه
از این موضوع اطالع دارند .در ابتدا مراسم
خاصی برای برنده توپ طال سال  ۲۰۱۶گرفته

نخواهد شــد .مجله فرانسوی در ساعت ۶
عصر روز دوشنبه ،آرای  ۳۰بازیکن منتخب
را اعالم خواهد کرد.
دو ســاعت بعد از آن نیز از طریق تلویزیون
نام برنده توپ طال اعالم میشود.
کریستیانو رونالدو و دو نامزد دیگر نامشان
اعالم می شود.
لیونل مسی توپ نقره ای را دریافت خواهد

کرد اما هنوز نفر سوم مشخص نشده و ممکن
است برگزیدگان فرانس فوتبال همچون سه
نامزد نهایی فیفا ( رونالدو ،مســی و آنتوان
گریزمان) باشد.
لوییس سوارس و نیمار که شانس حضور به
عنوان نفر سوم در این فهرست را دارند ،آرا
زیادی کسب کردند اما باید تا دوشنبه هفته
آینده منتظر اعالم آرا ماند.

کلی تامپسون با  60امتیاز در  NBAرکورد زد

بامداد دیروز  11در لیگ بســکتبال NBA
بازی انجام شد که در مهمترین این بازیها
گلدن استیت با رکوردشکنی کلی تامپسون
موفق به شکست ایندیانا پیسرز شد.
به نقل از  ،Foxsportsدر حساسترین بازی
بامداد دیروز ،کلیولند کاوالیرز توانســت با
نتیجه  116بر  112تورنتو رپترز را شکســت
بدهد .در این بــازی لبرون جیمز  34امتیاز
کســب کرد و توانســت با مصدومیت جی
آر اســمیت کنار بیاید و به پیروزی برسد.

کلیولند در چند بازی پیشــین خود خوب
عمل نکرده بود.
در بازی مهم دیگر گلدن اســتیت وریرز با
نتیجه  142بر  106ایندیانا پسیرز را پشت سر
گذاشت .در این بازی کلی تامپسون با کسب
 60امتیاز بیشترین امتیازآوری فصل گلدن
استیت در بیش از  42سال اخیر را داشت.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
دنور ناگتز  – 106فیالدلفیا سونی سیکسرز
98

اوکالهاما ســیتی تاندر  – 102آتالنتا هاکس
99
پورتلند تریل بلیزرز  – 112شیکاگو بولز 110
ممفیس گریزلیز  – 110نیواورالنز پلیکانز 108
شارلوت هورنتز  – 109داالس موریکس 101
یوتا جاز  – 107لس آنجلس لیکرز 101
هیوســتون راکتز  – 107بوستون سلتیکس
106
واشنگتن ویزاردز  – 111بروکلین نتز 113
سن آنتونیو اسپرز  – 97ملیواکی باکس 96

گرت بیل رقبای رئال مادرید را برای قهرمانی
در اروپا برشمرد

ســتاره ولزی رئال مادریــد از جدی ترین
رقیبان تیمش برای کســب عنوان قهرمانی
در لیگ قهرمانان اروپا سخن به میان آورد.
به نقــل از  ،elsportرئال مادرید فصل قبل
توانست در لیگ قهرمانان اروپا جام قهرمانی
را باالی ســر ببرد و در فصــل جاری هم از
شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی به
شمار می آید .گرت بیل که به خاطر آسیب
دیدگی نمــی تواند در چند دیدار برای رئال
به میدان برود ،از جدی ترین رقیبان تیمش
برای تکرار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا
سخن به میان آورد.
ســتاره ولزی رئال گفت :چنــد تیم بزرگ
هســتند که رقیب اصلی ما در کسب عنوان

قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا هســتند.
بایرن مونیخ ،بارسلونا و یوونتوس ،تیم های
هستند که رقیبان ما به شمار میروند .با نگاه
کردن به این تیم ها می توان به خوبی پی برد
که چرا قهرمان شدن در لیگ قهرمانان اروپا
سخت اســت .او درباره اتلتیکومادرید هم
گفت :اتلتیکو از تیم هایی است که پیروزی
برابر آن بســیار سخت است .آنها پرتالش و
منظم بازی می کننــد و در کارهای دفاعی
بسیار خوب هســتند .اتلتیکو ثابت کرده تا
چه اندازه پیروز شدن برابر آنها سخت است.
بدون شــک اگر دوباره با آنها روبرو شویم،
کار سختی برای شکست دادنشان خواهیم
داشت.

معنی است که نیروهای دولتی ظرف کمی
بیش از یک هفته کنتــرل  ۷۰درصد این
نواحی را پس گرفته اند.
احتماال هنــوز بیش از  ۱۰۰هــزار نفر در
محالتی که تحت کنترل شورشیان است
تحت محاصره هستند که با مشکل کمبود
شدید مواد غذایی و فقدان امکان درمانی
روبرو هستند.
روز دوشنبه روسیه و چین که هر دو عضو
دایم شورا و صاحب حق وتو هستند پیش
نویس قطعنامه پیشنهادی مصر ،نیوزیلند و
اسپانیا را وتو کردند .ونزوئال هم به آن رای
منفی داد و آنگوال رای ممتنع.
 ۱۱عضو دیگر شورای امنیت از این قطعنامه
حمایت می کنند( .بی بی سی)

زیدان :بدون هیچ فکری برای
صدرنشینی بازی می کنیم

پیش از برگزاری آخرین بازی مرحله گروهی ،سرمربی رئال در کنفرانس
حاضر شــد .یک روز پیش از دیدار دو تیم رئــال مادرید و دورتموند در
مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ،زین الدین زیدان سرمربی فرانسوی
کهکشانی ها در کنفرانس خبری حاضر شد و در مورد موضوعات مختلف
صحبت کرد .وبسایت  ASصحبت های وی را چنین پوشش داده است:
ما همانند یک فینال در این دیدار بازی خواهیم کرد چون برای سرنوشت
گروه بسیار تصمیم گیرنده اســت .ما در خانه بازی می کنیم و چیزی که
می خواهیم این است که بازی خوبی انجام دهیم .ما قصد حساب و کتاب
نداریم و می خواهیم تمام تالشمان را بکنیم و صدرنشین باشیم.
وی در مورد هامس رودریگز نیز گفت:
‘من او را به خاطر تالشــش تحسین می کنم و او با ما تمرین کرده است و
در لیست تیم حضور دارد .من با او همانند دیگر بازیکنان رفتار می کنم.
او هم همانند دیگر بازیکنان کار می کند و چیزی تغییر نکرده اســت .او
بازیکن ماست و برای تیم مهم است و می خواهد بیشتر بازی کند و همین
یک مشکل است.

ویتسل :تصمیم پیوستن به یوونتوس
به عهده من نیست

هافبک بلجیمی زنیت روسیه نمی داند جنوری به یوونتوس می رود یا در
پایان فصل این اتفاق می افتد.
اکسل ویتســل هافبک بلجیمی زنیت روسیه در نقل و انتقاالت تابستان
در آستانه پیوستن به یوونتوس بود اما در آخرین دقایق این انتقال انجام
نشد .باشگاه روسی نتوانست جانشین خوبی در بازار پیدا کند و با وجود
آنکه ویتسل حدود  12ساعت در باشگاه یوونتوس حضور داشت ،مجبور
شد به روســیه باز گردد .قرارداد وی در پایان ســال جاری به پایان می
رســد و او قصد تمدید این قرارداد را ندارد و بارها اعالم کرده در پایان
قراردادش به صورت آزاد به یوونتوس خواهد پیوست .همچنین بپه ماروتا
مدیر بیانکونری اعالم کرده ،ویتسل قطعا به این تیم می پیوندد اما اینکه
این اتفاق در جنوری رخ دهد و یا در پایان فصل ،هنوز مشــخص نیست.
کالچو مرکاتو و گاتزتا دلو اسپورت معتقدند بانوی پیر در جنوری پیشنهاد
 6تــا  8میلیون یورویی به زنیت ارائه خواهد داد و اگر مورد موافقت قرار
نگرفت صبر می کند تا در تابستان او را به صورت آزاد به خدمت بگیرد.

هاجسون :بازیکنان انگلیس به
دستورات تاکتیکی من
توجهی نداشتند

ســرمربی تیم ملی انگلیس دلیل ناکامی سه شیر در یورو  ۲۰۱۶را توجه
نکردن بازیکنان به دستورات تاکتیکی خودش خواند.
بــه نقل از دیلی میل ،انگلیس در یورو  ۲۰۱۶نمایش ضعیفی داشــت و با
شکســت  ۲بر یک برابر ایسلند از رسیدن به جمع هشت تیم پایانی این
رقابت ها بازماند .همین عملکرد ضعیف باعث شــد تا روی هاجسون از
سمت مربیگری سه شیر استعفا کند و جای خود را به سم الردایس بدهد.
البته روند ناکامی های انگلیس با سم الردایس هم ادامه داشت.
روی هاجسون چند ماه بعد از برکناری از تیم ملی انگلیس گفت :یکی از
چیزهایی که در ســال های اخیر در مربیگری یاد گرفتم ،این بوده است
که بعضی مواقع انتظار بیشتری از بازیکنانی داشتم که فکر می کردم می
توانند انتظارات را براورده کنند .باید بعضی مواقع این را در نظر داشــته
باشید که بازیکنان نمی توانند انتظارات را برآورده کنند .هاجسون ادامه
داد :بازیکنان گفته های مــن را بعضی مواقع اجرا نمی کردند و این یکی
از دالیل ناکامــی تیم ملی انگلیس بود .بعضــی از بازیکنان تیم ملی نه
تنها انتظارات من را برآورده نکردند بلکه دســتورات تاکتیکی من را نیز
نتوانستند در زمین اجرا کنند.

