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December 20 ,2015

اوباما:
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ،در آخرین کنفرانس
مطبوعاتیاش در ســال جاری میالدی و پیش از ترک
واشــنگتن به مقصد کالیفرنیا و پس از آن هاوایی گفت
در سال  ۲۰۱۶دوباره برای بستن بازداشتگاه گوانتانامو
تالش خواهد کرد و در صــورت لزوم از حکم حکومتی
برای عملی کردن تصمیماش استفاده خواهد کرد.
آقای اوباما که روز جمعه ( ۱۸دســامبر) سخنرانی پایان
ســال خود را در برابر خبرنگاران ایــراد میکرد تاکید
کرد با بازگرداندن تعــدادی دیگر از زندانیان گوانتانامو
در ســال  ،۲۰۱۶شمار زندانیان باقیمانده به زیر  ۱۰۰نفر
خواهد رســید و همزمان او دوباره تالش خواهد کرد تا
کنگره را برای برچیدن کامل این بازداشــتگاه ترغیب
کند .بازداشتگاه گوانتانامو که به گفته رئیس جمهوری
آمریکا «مستمســکی برای تبلیغ و جذب نیرو توسط
گروههای جهادی» شــده یکی از جنجالیترین مباحث

گوانتانامو را میبندم

روسیه و آمریکا از طرح
صلح سوریه استقبال کردند

روســیه و آمریکا به رغــم اختالف بر
ســر آینده بشار اســد ،رئیسجمهوری
ســوریه ،خود را متعهد به تشکیل دولت
وحدت ملی در سوریه تا شش ماه آینده
دانستهاند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق
آرا ،طرح صلحی را به تصویب رســاند که
مطابق آن جدول زمانی برگزاری انتخابات
تحت نظارت سازمان ملل متحد تا  ۱۸ماه
آینده تعیین شده است.
جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا از این
قطعنامه استقبال کرده و گفته است این
توافق ،تروریستها را منزوی کرده و راه
گذار سیاسی را هموار میکند.
سرگی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه
هم رســیدن به یک توافق برای تشکیل
دولــت وحدت ملی در شــش مــاه را
امکانپذیر خوانده است.
قطعنامه شــورای امنیت ســازمان ملل

متحد ،تاکید کرده که مردم ســوریه باید
در مورد آینده کشور خود تصمیم بگیرند.
قطعنامه تصویب شــده در شورای امنیت
ســازمان ملل متحد خواهــان برقراری
آتشبس سراسری در سوریه شده است.
طبق این قطعنامه ،گروههای شورشــی
مانند گروه موســوم به دولت اســامی
(داعش) و جبهه نصرت کــه به القاعده
وابسته است ،گروههای تروریستی قلمداد
شــده و در روند صلح جایــی نخواهند
داشت.
این برای نخســتین بار است که شورای
امنیت سازمان ملل متحد در تالش برای
پایان دادن به جنــگ داخلی چهار و نیم
ساله در سوریه ،قطعنامهای را به تصویب
میرســاند .جنگ داخلی سوریه تا کنون
بیش از  ۲۵۰هزار کشته بر جای گذاشته و
 ۱۲میلیون نفر از مردم این کشور را آواره
کرده است( .بی بی سی)

ناتو دفاع هوایی ترکیه
را تقویت میکند

شورای اتحاد نظامی ناتو با موافقت برای تقویت دفاع
هوایی ترکیه از ارســال هواپیما ،کشتی و تجهیزات
شناسایی بیشتر به ترکیه حمایت کرد .گفته میشود
این اقدام با هدف کنترل آنکاراســت که ماه نوامبر
جنگنده روسیه را ساقط کرد.
به نقــل از خبرگزاری رویترز ،ینس اســتولتنبرگ،
دبیرکل ناتو گفت :ما با یک بسته نظامی برای ترکیه
در این منطقه ناآرام موافقت کردیم .این اقدام موجب
افزایش اطالعات ما و شــفافیت و احتیاط بیشتری
میشــود که نهایتا به برقراری ثبات در این منطقه و
آرام کردن تنشها ختم میشود.
گرچه محتویات این بســته هنوز نهایی نشده است
اما احتماال شامل هواپیما و سیستم کنترل و هشدار
هوابرد که شــعاعی بیش از  400کیلیومتر را پوشش
میدهد ،میشــود .عالوه بر این ،آلمــان و دنمارک

کشتی ارســال خواهند کرد که در مدیترانه مستقر
میشود .حدود  10ماه است که تدوین چنین بستهای
در دســتور کار ناتو قرار گرفته اما پس از آنکه ترکیه
جنگنده سوخوی روســیه را در اطراف مرز ترکیه –
سوریه سرنگون کرد ،نگرانیهایی ایجاد شد.
یک منبع آگاه در ناتو گفت :ناتو تالش دارد تا مدیریت
بر حریم هوایی ترکیه را افزایش دهد تا ترکها متوجه
این حقیقت باشد که ناتو نظارت می کند و در مورد هر
وضعیتی یک نظر دوم هم وجود دارد.

سامپائولی :اینیستا بهتر از مسی و
رونالدو است

سرمربی تیم ملی فوتبال چیلی به ستایش از اینیستا پرداخت و او را بهتر
از مسی و رونالدو دانست.
به نقل از  ،ESPNخورخه ســامپائولی هدایت تیم ملی فوتبال شیلی را
بر عهده دارد و یکی از بهترین مربیان حال حاضر فوتبال جهان اســت .او
موفق شــد در رقابتهای کوپا آمهریکا  2015شیلی را قهرمان کند و این
شانس را دارد که در سال  2015به عنوان بهترین مربی سال انتخاب شود.
سامپائولی که یک ارجنتینی است به ستایش از آندرس اینیتسا ،هافبک
آبی اناریها پرداخت و او را بهتر از مسی و رونالدو دانست.
او گفت :بدون شــک اینیســتا بازیکن مورد عالقه من است و او را به هر
بازیکن دیگری ترجیح میدهم .او یکــی از با هوشترین بازیکنان تاریخ
فوتبال است .مســی و رونالدو بازیکنان کاملی هستند ،اما اینیستا چیز
دیگری اســت .او ویژگیهایی دارد که باعث میشود انسان با دیدن او در
میدان احساس آرامش کند.
سرمربی تیم ملی فوتبال چیلی ادامه داد :بازیکنانی مانند ژاوی و اینیستا
جدای از قدرت بازیخوانی بسیار باالیی که دارند یک چیز خاص دارند که
باعث میشــود تا از دیدن آنها لذت برد .هم ژاوی و هم اینیستا بازیکنان
بسیار بزرگی هستند و من اینیستا را به هر بازیکن دیگری ترجیح میدهم.
سامپائولی عملکرد بســیار خوبی در تیم ملی فوتبال چیلی داشته است.
خبرهای زیادی درباره عالقه آرسنال به جذب این مربی به گوش میرسد،
اما خود او به بایرن مونیخ عالقه دارد که البته بعید به نظر میرسد که سران
بایرن به دنبال او باشــند ،چرا که به احتمال خیلی زیاد کارلو آنچلوتی به
عنوان جایگزین گواردیوال انتخاب خواهد شد.

بنیتس :اکنون فشار کمتری
روی من است

سرمربی رئال مادرید میگوید فشار روی او کمتر شده است.
به نقل از مارکا ،رئال مادرید امشــب (یکشــنبه شب) در هفته شانزدهم
اللیگا در سانتیاگو برنابئو برابر رایووایکانو قرار میگیرد.
رافائل بنیتس در نشســت خبری پیش از بازی گفت :رایو تهاجمی و باز
بازی میکند .همیشه به دنبال پیروزی هستیم وقتی بازی خوب پیش نرود
مشکالت را بررسی و آن را اصالح میکنیم .این ایده تیمی ما است.
ســرمربی رئال مادرید در ادامه افزود :هر فصل شرایط خاص خودش را
دارد .خوشحالم که برای فتح اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا رقابت می کنیم.
بنیتس درباره جو ورزشگاه گفت :هوداران مهمترین چیز برایمان هستند
و از آن آگاهند .باید حواشی را فراموش کنند از تیم حمایت کنند و زنده
باد رئال مادرید شعارشان باشد.
ســرمربی اسپانیایی درباره شرایط خود در رئال مادرید اظهار کرد :اکنون
فشار کمتری روی من است .سال های زیادی را در کشور های مختلفی کار
کردهام و به اندازه کافی با تجربه هستم .اینجا به من احترام کار و قدرت را
یاد دادند و من نیز به کارم با روش خاص خودم ادامه خواهم داد.

دشان :بنزما اشتباه بزرگی
مرتکب شد

طبق حکمی که فدراسیون فوتبال فرانسه صادر کرده است ،ممکن است
کریم بنزما یورو  2016را از دست بدهد .
دیدیه دشان ،ســرمربی تیم ملی فرانســه ،اعالم کرده که کریم بنزما،
مرتکب اشــتباه بزرگی شده که شــاید به خاطر همین کار ،یورو  2016را
از دست بدهد.
مهاجم رئال مادرید ،به همراه یکی از دوستان خود متهم به باج خواهی از
متئو والبوئنا ،هم تیمی خود در تیم ملی فرانسه شده است.
فدراســیون فوتبال فرانسه ،بنزما را تا اطالع ثانوی از حضور در تیم ملی
این کشور محروم کرد و اگر روند بررسی پرونده اتهام وی تا سال آینده به
طول بینجامد ،امکان دارد این بازیکن بدون اینکه جرمش ثابت شود یورو
 2016را از دست بدهد .دیدیه دشان نیز اعالم کرده که این رسوایی ،بنزما
را در موقعیت بدی قرار داده است ،اما او همچنان منتظر صدور حکم می
ماند :کریم مرتکب اشــتباه بزرگی شده است ،این بر همه آشکار است .او
درک نمی کرد در چه وضعیتی قرار داشــت و تصمیم رئیس فدراسیون را
خیلی جدی نگرفت.

 19پناهجو در آب های
جنوب ترکیه غرق شدند

حقوقبشری در داخل آمریکاست.
آقای اوباما از هنگام وارد شدن به کارزار انتخاباتی خود
ت خود وعده داده بود
در سال  ۲۰۰۷به حامیان دموکرا 
که اگر به کاخسفید راه یابد گوانتانامو را بر خواهد چید.
امــا در هفت ســال گذشــته اختــاف نظــر او با
جمهوریخواهان که اکثریت کنگره را در اختیار دارند،
باعث شــد گوانتانامو به یکی از ناکامیهای بزرگ وی
تبدیل شــود .روز پنج شنبه ( ۱۷دسامبر) اعالم شد که
 ۱۷زندانی دیگر گوانتانامو به زودی به کشورهای زادگاه
یا کشورهای ثالث پذیرنده بازگردانده میشوند.
بدین ترتیب تعداد افراد باقی مانده در این بازداشتگاه
که در خاک کشور کیوبا واقع شده ،به زیر  ۱۰۰نفر خواهد
رســید.این در حالی است که شمار بازداشتشدگان در
این زندان در دهه گذشــته به رقم  ۷۷۹نفر هم رسیده
بود( .بی بی سی)

اشتاینمایر :برای تقسیم
پناهجویان ممکن است از
قانون استفاده شود

فرانک والتر اشــتاینمایر ،وزیر خارجه
آلمان گفته اســت که برای تقســیم
پناهجویان بین کشورهای عضو اتحادیه
اروپا ممکن است به «اقدام قانونی» نیاز
شــود .برخی از کشورها با طرح تقسیم
پناهجویان مخالفت کرده اند.
فرانک والتر اشــتاینمایر ،وزیر خارجه
آلمان در مصاحبه با مجله «شــپیگل»
گفته است که برای اجرای طرح تقسیم
پناهجویان بین کشورهای عضو اتحادیه
اروپا ممکن اســت به اقدام قانونی نیاز
شود.
اشتاینمایر این ســخنان را با توجه به
موضع برخی کشورهای اروپای شرقی
و مرکــزی از جمله پولنــد ،هنگری و
جمهوری چک بیان کــرد که گفته اند
مخالف سهمیه بندی اجباری پناهجویان
هستند .اشتاینمایر در این مصاحبه که
روز شنبه منتشر شد ،گفته است« :اگر

طالی انفرادی المپیک

راجر فدرر موفقترین مرد تاریخ تنیس به
شــمار میرود .او  ۱۷گرنداسلم در کارنامه
دارد ،قهرمــان جام دیویس شــده و مدال
طالی دونفره المپیک را هم به گردن آویخته
اســت .تنها جای یک عنوان در کلکسیون
درخشان این ستاره سوئیسی خالی است:
طالی انفرادی المپیک.
این عنوانی است که فدرر  ۳۴ساله هنوز در
رویای کســب آن است ،هرچند که خودش
میگوید بهترین شــانس برای تحقق این
رویا را از دست داده است« :به نظرم بهترین
شانسم ســال  ۲۰۰۴بود ،چون آن سال من
سه گرنداسلم بردم .آن سال بهترین بازیکن
جهان بــودم و بخت اول قهرمانی .فکر کنم
بعد و قبل از المپیک هم عالی بودم ،اما در
آن مسابقات نتوانستم».
فدرر در المپیک  ۲۰۰۰ســیدنی چهارم شد.
در دور دوم المپیک  ۲۰۰۴آتن حذف شــد.
به یکچهارم نهایــی المپیک  ۲۰۰۸پکینگ
رسید و در فینال المپیک  ۲۰۱۲لندن هم به
اندی ماری باخت.
او درباره المپیک  ۲۰۱۶ریودوژانیرو میگوید:
«من بدون شــک جزو بختهای قهرمانی
نیستم .باید کاری کنم که در حول و حوش
المپیک در اوج بازیام باشم».
به نظر میرســد که برای قهرمانی در سال
آتی ،مثل هــر تورنمنت دیگری ،فدرر یک

مانع بزرگ بر سر راه داشــته باشد :نواک
جوکوویچ ،مرد شماره یک تنیس جهان.
فدرر امسال به فینال ویمبلدون ،فینال اوپن
آمریکا و دیدار نهایی مســابقات فینال تور
جهانی تنیس رســید و در تمامی آنها به
جوکوویچ باخت.
به دنبال آخرین شکست از جوکوویچ ،فدرر

تصمیم گرفت مربیاش را تغییر دهد و ایوان
لیوبیچیچ جای اســتفان ادبرگ را گرفت.
لیوبیچیچ کروات به اندازه ادبرگ ســابقه
قهرمانی در گرنداسلمها را ندارد ،ولی همه
چیز را درباره جوکوویــچ میداند و قبل از
بازنشستگی در ســال  ۲۰۱۲بارها مقابل این
تنیسباز صرب بازی کرده است( .بی بی سی)

این تیم خبر داد.
این دومین دوره حضــور مربی هالندی در
چلسی است .پیش از این هیدینک در سال
 2009از میانههای فصل هدایت چلسی را بر
عهده گرفت و قهرمانی در جام حذفی را هم

برای این تیم به ارمغان آورد.
مورینیــو در حالی از هدایت چلســی کنار
رفت که پس از  16بازی  9باخت را با این تیم
متحمل شد و آبیهای لندن تنها یک امتیاز با
منطقه سقوط فاصله دارند.

احتمال حذف تور دو فرانس از جنتری تور جهانی ٢٠١٧

اتحادیه جهانی بایسکل سواری متعهد شد
در بایسکل ســواری حرفهای جاده مردان
اصالحاتی ایجاد کند که این تصمیم ممکن
اســت به حذف توردوفرانــس از جنتری
جهانی منجر شــود .به نقل از inside the

به کشورهای غرب آفریقا توصیه شده است به منظور مقابله
با حمالت انتحاری ،اســتفاده زنان مســلمان از پوشیه را
ممنوع کنند.
رئیس کمیسیون جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا -
اکواس  -در نشســت دو روزه رهبران این کشورها که در
ابوجا ،پایتخت نیجریه برگزار شده به آنان توصیه کرد «در
زمینه ممنوعیت این نوع پوشــش اقدام کنند زیرا امکان
تشخیص هویت زنان را به ماموران امنیتی نمی دهد».
گروه اســامگرای بوکو حرام از ماه جوالی سال جاری که
در برابر حمالت سنگین ارتش نیجریه ناگزیر شده است از
بخش هایی از اراضی تحت تصرف خود عقب نشینی کند،
بارها دختران و زنان جوان را برای بمب گذاری انتحاری به
کار گرفته است .آنان مواد منفجره را زیر پوشش گشاد خود
پنهان می کنند و صورت خود را با روبنده یا پوشــیه می
پوشانند و به این ترتیب ،ماموران نمی توانند چهره آنان را
تشخیص دهند .هدف این گروه سرنگونی حکومت نیجریه و
استقرار نظام اسالمی و اجرای قوانین شریعت در این کشور
است .بوکو حرام در شــماری از کشورهای منطقه فعالیت
دارد و به خصوص از این روش برای اجرای حمالت انتحاری
در کشورهای کامرون ،چاد و نیجر ،استفاده کرده بود .این
کشورها پوشیه را ممنوع کرده اند .تا پیش از این ،عملیات
بوکو حرام ،که یک گروه اســامگرای سنی است ،بیشتر
شــامل حمله به روستاها ،قتل یا ربودن روستائیان و غارت
اموال آنان بود اما با شدت گرفتن عملیات ارتش نیجریه ،به
حمالت انتحاری روی آورده است( .بی بی سی)

دل بوسکه :پس از یورو برای همیشه
مربیگری را کنار می گذارم

ویسنته دل بوسکه سرمربی الروخا ،اعالم داشت پس از یورو  2016فرانسه
از دنیای مربی گری خداحافظی خواهد کرد.
ویسنته دل بوسکه که از سال  2008هدایت اسپانیا را بر عهده دارد ،موفق
شده است این تیم را به قهرمانی جام جهانی  2010و یورو  2012برساند در
مورد آینده خود در تیم ملی اسپانیا صحبت کرد.
دل بوسکه در این باره گفت:
اگر همه چیز آنگونه که می خواهیم پیش برود پس از یورو  2016فرانســه
با هماهنگی فدراسیون فوتبال اســپانیا ،برای همیشه از دنیای مربیگری
خداحافظی می کنم ،قصد بازنشســتگی دارم ،این مسئله به سالمتی من
نیز مربوط می شود ،چرا که  8سال است بر نیمکت اسپانیا نشسته ام.
مدت ها پیش نیز می توانستم بازنشسته شوم ،اما به دنبال موفقیت های
بزرگ بودم ،هر اسپانیایی اینگونه می خواهد باشد ،من به هر افتخاری که
می خواسته ام رســیده ام ،برای من بزرگترین ها در اسپانیا رقم خورده
است ،می خواهم با یک موفقیت دیگر از فوتبال خداحافظی کنم ،فعال برای
آن روز برنامه ای ندارم اما زمانی که نیمکت اســپانیا را ترک کنم به نظرم
زندگی آرامی خواهم داشت.

لیورپول و فنرباغچه بدنبال
کاسرس

گاس هیدینک رسما سرمربی چلسی شد

پس از برکناری ژوزه مورینیو ،گاس هیدینک
هدایت تیم چلسی را بر عهده گرفت.
باشگاه چلسی که پنجشــنبه شب جدایی
مورینیو را اعالم کرده بود ،به طور رسمی از
انتخاب هیدینک به عنوان ســرمربی جدید

پیشنهاد منع پوشیه زنان مسلمان
برای جلوگیری از حمالت
انتحاری در غرب آفریقا

راه دیگری نباشــد ،این مسئله باید
از طریق اقدام قانونی حل شــود» .او
همچنان به امکان پیگیری حقوقی به
عنوان یک دوســیه تخلف اشاره کرد
که ممکن از سوی کمیسیون اروپا و یا
محکمه عدالت اروپا به جریان بیفتد.
پناهجویان در آلمان شب و روز انتظار
می کشــند تا در اداره امور صحی و
اجتماعی آلمان ثبت نام شوند .سیستم
ثبت نام پناهجویان در آلمان هنوز هم
مشکل دارد؛ مشــکالتی که قرار بود
قبال با استخدام کارمندان بیشتر رفع
گردد.
پولند گفته است که ســهمیه بندی
پناهجویــان را در بین کشــورهای
اتحادیــه اروپا نمی پذیــرد؛ هرچند
حکومت راستگرای این کشور پیش از
این در ماه سپتمبر بر سر این موضوع
توافق کرده بود( .دویچه وله)

آرزوی اسطوره سوئیسی

خبرگزاری ها گزارش داده اند که  18تن از پناهجویانی که
قصد داشــتند از یک ساحل جنوبی ترکیه خود را به جزایر
یونان برســانند ،در اثر واژگونی قایق غرق شدند 14 .تن از
این حادثه جان به سالمت بردند.
ناوقت شب شنبه ،ماهیگران فریاد پناهجویان را در آب های
نزدیک ســاحل «بودروم» ترکیه شنیدند و به گارد ساحلی
این کشــور خبر دادند .گارد ساحلی ترکیه  14تن را نجات
داد و اجســاد پناهجویانی را که در اثر واژگونی یک قایق
چوبی ،غرق شــده بودند از آب گرفت .این قایق که در 3.5
کیلومتری ساحل غرق شده بود ،پناهجویانی از کشورهای
عراق ،سوریه و پاکستان را حمل می کرد.
خبرگزاری «دوگان» گفته است کسانی که نجات داده شدند
به شفاخانه ای در شــهر «بودروم» منتقل شده اند و حال
بسیاری از آنها وخیم است .گارد ساحلی ترکیه تاکنون در
این باره اظهارنظر نکرده است.
بر اساس آمار ،حدود  500هزار تن در طی سال روان میالدی
از ســوریه گریخته و از طریق آب های مدیترانه خود را به
جزایر یونان رساندند .این کشور اروپایی ،ایستگاه نخستین
این پناهجویان پیش از عزیمت به کشورهای اروپای شمالی
و غربی است.
باوجود شــرایط جوی بد و توفــان دریایی ،خروج گروهی
پناهجویان از مناطق بحرانی همچنان ادامه دارد اما سرعت
حرکت آنها کاهش یافته است.
با این حال« ،ســازمان بین المللی مهاجرت» گفته است که
کم از کم  600نفر به شــمول کودکان تاکنون در آب های
شرق مدیترانه جان خود را از دست داده اند( .دویچه وله)

 ،gamesاین اتفاق در حالی رخ داده است
که ســازمان  ،Asoبرگزارکننده مسابقات
بایسکل ســواری فرانسه اعالم کرده است
که با وجود این اصالحات ،مســابقات تحت
مدیریت این سازمان از جمله توردو فرانس

در جنتــری تــور جهانــی  ٢٠١٧ثبت نام
نخواهند شد .اصالحات  UCIقرار است تا
فصل  ٢٠١٧به انجام برســند .این اصالحات
از ســوی کمیته مدیریت  UCIبه هنگام
برگزاری مسابقات قهرمانی جهان بایسکل
سواری جاده ،تایید شــد .دو سال بود که
مشورتها و بحثهایی درباره این اصالحات
انجام میشد .در میان این تغییرات ،اعطای
مجوز ورود به سه سال مسابقات به جای یک
سال وجود دارد .حداکثر  ١٨تیم میتوانند از
سوی  UCIمجوز ورود به تور جهانی ٢٠١٧
و  ٢٠١٩را دریافت کنند .این مجوز بر اساس
مسایل مالی ،ورزشــی ،مدیریتی و اخالقی
به تیمها داده میشــود .به عالوه تعدادی
مسابقات جدید نیز قرار است به جنتری تور
جهانی  ٢٠١٧اضافه شود.

مدافع اروگوئه ای یووه در این فصل جای ثابتی در ترکیب این تیم نداشته
و به احتمال زیاد تورین را ترک خواهد کرد.
نمایش بی نشــیر دنیله روگانی در اولین بازی خود با پیراهن یوونتوس،
باعث شده تا ماسیمیلیانو آلگری ،متقاعد شود می تواند به او اتکا کند.
بازی خوب روگانی در بازی با تورینو در کوپا ایتالیا اندک امیدی که مارتین
کاســرس به بازی کردن در این فصل داشت از وی گرفت و با اینکه آسیب
دیگی های خود را هم پشــت سر نهاده ،در حضور کیه لینی و بونوچی هم
بازی به این مدافع اروگوئه ای نمی رسد.
تابستان آینده قرارداد کاســرس با یوونتوس به پایان می رسد و وی در
ادامه بازیکن آزاد تلقی می شود.
پس از اینکه کاسرس در ماه نوامبر دچار یک سانحه رانندگی شد ،بارها از
مصدومیت های مختلف رنج برد تا تقریبا از فرم بدنی مناسب خارج شود،
با این حال او در حال حاضر برای بازی کردن مشکلی ندارد و توتو اسپرت
گزارش داده است که فنر باغچه ،لیورپول و موناکو برای خرید این بازیکن
دست به کار شده اند.
در این میان پیشنهاد باشگاه ترکیه ای فنر باغچه از این مزیت برخوردار
است که می خواهد کاســرس را در جنوری به خدمت بگیرد و نمی تواند
برای خرید مدافع تا جون صبر کند.

پالتینی در جلسه دادرسی کمیته
اخالق فیفا حاضر نشد

میشــل پالتینی همانطور که پیش از این اعالم کرده بود ،روز جمعه در
جلسه دادرسی کمیته اخالق فیفا در زوریخ حاضر نشد.
به نقل از  ،inside the gamesپالتینی  ٦٠ســاله بعد از شنیدن اظهارات
ســخنگوی کمیته اخالق مبنی بر اینکه او به چند سال محرومیت محکوم
میشود ،اعالم کرد در جلسه دادرسی این کمیته حاضر نمیشود.
وکیل پالتینی اعــام کرده بود اظهارات ســخنگوی کمیته اخالق نقض
بیگناهی پالتینی قبل از برگزاری جلســه دادرســی است .تیم وکالت
پالتینی در جلسه به نمایندگی از او حاضر شدند .وکیل پالتینی در انتهای
این جلسه  ١٠ســاعته به صحبت پرداخت و گفت :آقای پالتینی بیگناه
است .با کمک شواهد متعدد ،امروز این را در دادگاه نشان دادیم .در حال
حاضر امیدواریم که کمیته اخالق طبق قانون عمل کند.
پالتینی در حال حاضر در محرومیت  ٩٠روزه به ســر میبرد .اگر شرایط
همینطور ادامــه پیدا کند ،او نمیتواند در انتخابات ریاســت فیفا برای
جایگزینی بالتر حاضر شود.
عیســی حیاتو ،رییس موقت فیفا نیز اخیرا از  ٢٠٩عضو فیفا خواســته
اســت تا از اصالحات جدید حمایت کنند و آنها را با وفاداری کامل به اجرا
درآورند .یکی از تغییرات پیشــنهادی ،محدود کردن طول دوران ریاست
فدراسیون به حداکثر  ١٢سال است.

