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قدرتهای جهانی روی آتش بس در سوریه توافق کردند

قدرت های بــزرگ جهانی روی توقــف درگیری های
مسلحانه در ســوریه و انتقال کمک های بشردوستانه
به غیرنظامیان توافق کردنــد .آنها همچنان خواهان از
سرگیری مذاکرات میان حکومت و شورشیان سوریه در
اسرع وقت شدند .جان کری وزیر خارجه ایاالت متحده
امریکا و ســرگئی الوروف همتای روسی اش روز جمعه
در شهر مونشن آلمان این توافق را اعالم کردند .به این
ترتیب این امیداوری به وجود آمده اســت که پیشرفت
غیرمنتظره دیپلوماتیک بتواند کمک های بشردوستانه
را برای ســوریه فراهم کند و وقفــه ای در جنگ ایجاد
نماید .در ایــن توافق که کــری آن را «بلندپروازانه»
خواند ،امریکا و روســیه با چندین قدرت دیگر جهان به
این توافق رســیدند که در جریان یک هفته «خصومت
ها پایان یافته» و ارســال کمک های بشردوســتانه به
مناطق تحت محاصره رژیم سوریه و شورشیان به سرعت
گسترش یابد .وزیر خارجه امریکا گفت که حاال آزمون
این اســت که توافقی که روی کاغذ صورت گرفته است،

در عمل پیاده شود .کری که با سرگئی الوروف و استیفن
دیمیستورا فرستاده ســازمان ملل متحد برای سوریه
صحبت می کرد ،افزود که تمام کشورهای شریک در این
گفتگوها موافقت کردند که مذاکرات سیاسی بین رژیم
اسد و مخالفان باید هرچه زودتر از سرگرفته شود.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان فدارل :آزمون
واقعی این توافق برای پایان جنگ در سوریه در چند روز
آینده مشخص خواهد شد.
این مذاکرات هفته گذشــته اندکی پس از آن که آغاز
گردید به ناکامی مواجه شد ،زیرا شورشیان مخالف رژیم
سوریه شرایطی را تعیین کردند که توقف حمالت هوایی
روسیه ،دسترســی به کمک های بشردوستانه و آزادی
زندانیان شان را شامل می شد.
از زمانی که این مذاکرات متوقف شــد ،اردوی رژیم اسد
که از پشتیبانی حمالت هوایی روسیه برخوردار است در
شهر حلب و در شمال این کشور پیشرفت قابل توجهی
داشته است( .دویچه وله)

مدودف :حمله زمینی
به سوریه میتواند
به جنگی جهانی بیانجامد

دیمتری مدودف ،نخســتوزیر روســیه
هشدار داد که حملهی زمینی کشورهای
عربی به خاک ســوریه ممکن اســت به
بروز جنگ جهانــی جدیدی بیانجامد .او
خواســتار یافتن راه حلی سیاسی برای
بحران سوریه شد.
در حالیکه قدرتهای جهان در نشســت
مونیــخ بر ســر آتشبس در ســوریه
توافقنظــر حاصل کردهانــد ،دیمتری
مدودف ،نخستوزیر روسیه از خطر آغاز
یک جنگ جهانی جدید در صورت اعزام
نیروهای زمینی کشورهای عربی به سوریه
سخن گفته است .او در مصاحبهای که روز
جمعه در نشریه آلمانی هندلزبالت منتشر
شد به ائتالف بینالمللی تحت فرماندهی
آمریکا هشدار داد که در جنگ با «دولت
اسالمی» (داعش) از اعزام نیروهای زمینی
پرهیز کند .مدودف در این مصاحبه تصریح
کرد که «تمامی طرفها [در جنگ سوریه]

کوریای جنوبی برق و آب
منطقه صنعتی واقع در
کوریای شمالی را قطع کرد

را باید واداشــت که بر ســر میز مذاکره
بنشینند ،به جای اینکه باعث بروز جنگ
جهانی تازهای شوند» .روسیه از سپتمبر
سال گذشته میالدی به این سو با حمالت
هوایی به مواضع مخالفان رژیم بشار اسد،
از پیشــروی نیروهای زمینی ارتش اسد
پشــتیبانی میکند .عربستان سعودی و
امارات متحده عربی که از مخالفان رژیم
اســد حمایت میکنند ،پیشنهاد کردهاند
که تحت فرماندهی آمریکا نیروی زمینی
به سوریه اعزام کنند .نخستوزیر روسیه
در مصاحبه خود با نشریه هندلزبالت در
این باره هشــدار داد و گفت« :آمریکا و
شــریکان عربیاش باید فکر کنند که آیا
واقعا خواســتار جنگی دائمی در سوریه
هستند؟» او افزود« :دستیابی به پیروزی
سریع ناممکن اســت ،بهویژه در جهان
عرب ،چــرا که در آنجــا همهی طرفها
درگیر جنگ هستند( ».دویچه وله)

روبینیو با قراردادی  2ساله
به لیگ برازیل بازگشت

روبینیو ،مهاجم مهاجم  32ســاله سابق تیم های رئال مادرید و منچستر
ســیتی .پس از اتمام قرارداد کوتاه مدتش با تیم گوانگژو چین به برازیل
بازگشت و به تیم اتلتیکو مینیه رو پیوست.
به نقل از گلوبو ،روبینیو یکی دیگر از بازیکنان خوب برازیلی بود که تنها
چهار – پنج سال توانست در سطح باال فوتبالش را ادامه دهد و مثل خیلی
های دیگر نظیر رونالدینیو و پاتو خیلی زود از فوتبال اروپا فاصله گرفت او
یکی از بااستعدادترین مهاجمان برازیلی بود که او نیز درخشش کوتاهی
داشت و خیلی زود محو شــد و نتوانست عملکرد خوب خود در میالن را
ادامه دهد .او که مدتی به شرق آسیا رفت بود و در لیگ چین فعالیت می
کرد به اتلتیک مینیرو بازگشت وتا در این تیم برازیلی بازی کند.
روبینیو که مانند نیمار فوتبال خود را از سانتوس شروع کرده بود ،از این
تیم و تیم اتلتیک مینیرو پینهاد داشــت ولی با توجه که مینیرو خود را
برای حضوری قدرتمند در لیبرتادورس آمــاده می کرد در نهایت موفق
شــد این بازیکن برازیلی را به خدمت بگیرد .روبینیو در تیم چینی همراه
اســکوالری مربی برازیلی به فعالیت پرداخت و اکنون دوباره راهی لیگ
برازیل شــد تا احتماال آخرین مقصد فوتبالی خودش را در کشور سابق
خود بگذراند.

اخراج کاناوارو از النصر عربستان
بعد از  4ماه!

سرمربی ایتالیایی النصر عربستان به دلیل کسب نتایج ضعیف از این تیم
برکنار شد و باشگاه عربستانی نیز اعالم کرد به زودی سرمربی جدید خود
را معرفی خواهد کرد.
به نقل از فوتبــال ایتالیا ،فابیو کاناوارو یکــی از پرافتخارترین مدافعان
فوتبال جهان که در ســال  2006به قهرمامی در جام جهانی همراه ایتالیا
دســت یافت و در ادامه به عنوان برترین بازیکن جهان نیز رسید ،چندی
پیش به عنوان ســرمربی النصر عربستان انتخاب شد .او چهار ماه بعد از
انتخاب به عنوان سرمربی النصر به دلیل نتایج ضعیف و قرار گرفته در رده
ششم جدول لیگ عربستان از سمت خود اخراج شد.
او در النصر جانشــین خورخه دا سیلوا شــد و قراردادش تا پایان فصل
آینده با این تیم عربستانی اعتبار داشت ولی در نهایت مسئوالن این تیم
تصمیم گرفتند کاناوارو  42ساله را از سمت خود برکنار کنند .او در طول
 14بازی که هدایت این تیم عربســتانی را بر عهده داشت تنها  6برد را در
کارنامه خود داشت .او البته قبل از این تیم عربستانی نیز هدایت گوانگ
ژو اورگراند را در لیگ چین بر عهده داشــت .این تیم اکنون  18امتیاز با
تیم صدرنشین لیگ عربستان یعنی الهالل فاصله دارد و بعید است بتواند
در این فصل به این جایگاه برسد.
النصر که فصل قبل قهرمان لیگ عربســتان شد این فصل در رده ششم
قرار دارد و همین باعث نگرانی این تیم قبل از شروع لیگ قهرمانان شده
است.

سویا حریف بارسلونا در فینال
جام حذفی شد

تیم فوتبال ســویا با تساوی برابر سلتاویگو در دیدار برگشت مرحله نیمه
نهایی جام حذفی ،حریف بارسلونا در دیدار پایانی شد.
تیم فوتبال سویا که با توجه به برتری  4بر صفر دیدار رفت ،تقریبا صعودش
را پس از دیدار نخست مسجل کرده بود در بازی برگشت برابر سلتاویگو
به تساوی  2بر  2رسید و در مجموع با نتیجه  6بر  2حریفش را از پیش رو
برداشت و به فینال رسید .این تساوی در حالی رقم خورد که تیم میزبان
با زدن  2گل به رسیدن به فینال امیدوار شده بود اما در پایان به نتیجه ای
بهتر از تساوی دست پیدا نکرد.
به این ترتیب دیدار پایانی جام حذفی بین تیم های بارسلونا و سویا برگزار
خواهد شد .شاگردان انریکه در مرحله نیمه نهایی والنسیای گری نویل را
در مجموع  8بر یک از پیش رو برداشته بودند.
ورزشگاه میزبان این رقابت هنوز مشخص نشده است چرا که رئال مادرید
همانند ســال گذشته با پیشــنهاد بارســلونا برای انجام بازی فینال در
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مخالفت ورزیده است.

ارتش عراق برای
حمله گسترده به موصل
آماده میشود

از تابستان سال  ۲۰۱۴تا کنون شهر موصل عراق تحت
کنترل گروه «دولت اســامی» است .ارتش عراق که
چندی پیش شــهر رمادی را آزاد کرد ،اکنون خود را
برای حمالتی گسترده به موصل آماده میسازد.
به گفتهی حیدر عبادی ،نخســتوزیر عراق ،ارتش
این کشور خود را برای انجام حمالتی گسترده آماده
میکند تا شــهر موصل را از چنگ نیروهای «دولت
اسالمی» (داعش) آزاد کند.
عبادی روز جمعه در گفتوگو بــا خبرگزاری آلمان
گفت« :برنامه ما این اســت که به احتمال قوی در ماه
آینده عملیات نظامی گسترده و شاملی را آغاز کنیم

تا شهر موصل را پس بگیریم».
به گفتهی عبادی« :امســال زمان آن رســیده که با
حمالت و عملیات نظامی بــه حضور داعش در عراق
پایان دهیم» .او پیشــتر وعده داده بود که در سال
 ۲۰۱۶عراق را از نیروهای داعشی پاک خواهد کرد.
نخســتوزیر عراق در گفتوگو با خبرگزاری آلمان
همچنیــن تصریح کرد که اگر چــه نیروهای «دولت
اسالمی» سرســختانه جنگیدهاند ،اما مقاومت آنها
شکسته است.
از دیــد او ارتش عــراق با موفقیــت در رمادی به
اعتمادبهنفس بیشتری دســت یافته و این امر باعث
خوشبینی او شده است( .دویچه وله)

امریکا :داعش قادر به ساخت
سالح کیمیاوی است

رئیس سازمان استخبارات ایاالت متحده
امریکا «سیا» گفته است گروه تروریستی
«دولت اســامی» یا داعــش در موارد
متعددی از سالح کیمیاوی استفاده کرده
و حاال قادر اســت مقدار کمی گازهای
ســمی کلور و خردل را تولید کند .جان
برنن ،رئیس سازمان استخباراتی امریکا
«ســی آی ای» در بخشــی از برگزیده
مصاحبه اش با شبکه تلویزیونی «سی بی
اس» امریکا که قرار اســت روز یکشنبه
به شکل کامل نشر شــود ،گفته است:
«مواردی وجود دارد که «دولت اسالمی»
در جریان جنگ از سالح های کیمیاوی
استفاده کرده است».
قبال اتهاماتی در مورد این وجود داشت
که گــروه «دولت اســامی» در جنگ
علیه جنگجویان ُکرد در سوریه و عراق
از ســاح کیمیاوی استفاده کرده است.
ادعای ُکردهای عراق بعدا ً پس از آزمایش
ها تایید شــد.همچنان حدس و گمان
هایی در این رابطه نیز وجود داشــت که
این گروه ذخیره گاه های سالح کیمیاوی
در ســوریه را تسخیر کرده باشد و یا به

عوامل ســاختن سالح کیمیاوی دست
یافته باشد .اما حاال این اظهارات رئیس
سازمان استخباراتی امریکا این نکته را
مطمئن تر می ســازد که گروه «دولت
اسالمی» توانایی تولید این گونه سالح
هــا را دارد .برنن گفت« :گزارش هایی
وجود دارد که داعش به مواد کیمیاوی
و مهماتی دسترسی دارد که می تواند
اســتفاده کنــد» .وی همچنان اضافه
کرد که این گروه «همواره این ظرفیت
بالقــوه» را دارد که تالش کند مخفیانه
ســاح کیمیاوی را برای انجام حمالت
به غرب بفرســتد .وی افزود« :به این
دلیل بســیار مهم است که مسیرهای
مختلف حمل و نقــل و قاچاقی که از
سوی آنان استفاده می شود باید قطع
گردند» .جان برنن دو روز پس از آن این
اظهارات را بیان داشت که جیمز کالپر
رئیس اداره ملی استخبارات امریکا در
یک مجلس استماعیه کانگرس امریکا
گفت گروه ترویستی «دولت اسالمی»
از سالح کیمیاوی به شمول گاز خردل
استفاده کرده است( .دویچه وله)

دیباال :آقای گلی برای ایگواین،
قهرمانی در لیگ برای من

مهاجم گلزن یوونتوس می گوید اهمیتی به
رقابت بــرای آقای گلی با ایگواین نمیدهد و
میخواهد تنها به قهرمانــی در لیگ ایتالیا
برسد.
پائولو دیباال با گلزنی و درخشــش در لباس
پالرمو خود را نشان داد و توانست به یوونتوس
بپیوندد .او در این تیم آنقدر عملکرد خوبی
داشــت که راهی یوونتوس شد تا در این تیم
فوتبال خود را ادامه دهد .او در این فصل نیز
روند گلزنی خود را ادامه داده است و توانسته
درخشش خوبی در لباس یووه داشته باشد.
او و ایگواین در این فصــل در زمینه گلزنی
رقابت نزدیکی با هم داشتند .این دو بازیکن

ارجنتینی در حالی با هــم رقابت نزدیکی
برای آقای گلی دارند که تیمهایشــان نیز
برای قهرمانی در لیگ رقابت سختی دارند.
دیباال درباره بازی روز شــنبه و همچنین
جدال با ایگواین گفت :گونسالو دوست من
اســت و هر دو در تیم ملی ارجنتین حضور
داریم .او در عرصه ملی دوســت من است و
در عرصه باشگاهی رقیب من است و مقابل
من قرار میگیرد .دوســت دارم او را در هر
دو زمینه شکســت دهم و هم من آقای گل
شوم و هم یوونتوس قهرمان لیگ شود ولی
اگر قرار باشــد حاضرم امضا کنم که آقای
گلی برای ایگواین و قهرمانی در لیگ برای

ییوونتوس و همین جا پرونده این فصل را
ببندیم.
دیباال در یوونتوس جانشین کارلوس توس
شد که راهی بوکاجونیورز شده است .او
درباره این موضوع گفت :من از حضور در
یووه خوشــحالم و وقتی در پالرمو بودم
توس بــا من درباره رفتــن به یوونتوس
صحیت کرد و خوشــحالم که در این تیم
بازی میکنــم .قصد جدایی از این تیم را
ندارم .اینجا خوشحالم و تنها  6ماه است
که در اینجا حضــور دارم و به رفتن فکر
نمیکنم .از همیشه بیشتر از فوتبال لذت
میبرم.

پیروزی اوکالهوما در  NBAبا درخشش
وستبروک و دورانت

تیــم بســکتبال اوکالهوما با درخشــش
ستارههایش نیواورالن را شکست داد.
در ادامه رقابتهای لیگ بســکتبال حرفهای
آمریکا ( ،)NBAبامداد دیروز دو مســابقه
برگزار شــد کــه در جریان ایــن دیدارها
اوکالهوماسیتی به مصاف نیواورالن رفت و با
نتیجه  121بر  95به برتری رسید.
راسل وســت بروک گارد راس اوکالهوما با
کسب  23امتیاز 9 ،ریباند و  10پاس منجربه

گل بهترین بازیکــن تیمش بود و به همراه
 23امتیاز کوین دورانت نقش زیادی در برد
تیمش ایفا کرد .در دیگر دیدار نیز میلواکی
 99بر  92واشنگتن را شکست داد.
در جریــان دیدارهای دیگر نیــز کلیولند
میزبان لسآنجلس لیکرز بود؛ رقابتی که دو
ستاره بسکتبال آمریکا یعنی لبرون جیمز و
کوبی برایانت برابــر هم قرار گرفتند که در
پایان با نتیجه  120بر  111به ســود کلیولند

تمام شد اما اتفاق جالب مراسمی بود که
باشگاه کلیولند برای کوبی برایانت ستاره
لیکرز گرفت؛ بازیکنــی که تصمیم دارد
در پایان فصــل خداحافظی خداحافظی
کند .همچنیــن لبرون جیمز نیز هدیهای
ویــژه به کوبی برایانــت داد .رقابتهای
 NBAتا چند روز برگزار نمیشــود و دو
تیم ستارههای کنفرانس شرق و غرب در
کانادا به مصاف هم میروند.

کوریای جنوبی برق و آب واحدهای مستقر در یک منطقه
اقتصادی واقع در کوریای شمالی را قطع کرده است.
روز جمعه ،هونگ یونگیی-پیو ،وزیر وحدت کوریای جنوبی
اعالم کرد که در واکنش به تصمیم دولت کوریای شــمالی
به اخراج کارکنان شرکتهای این کشور از منطقه صنعتی
کایسونگ و مسدود کردن داراییهای این شرکتها ،دستور
قطع آب و برق این منطقه را صادر کرده است.
آقای هونگ گفته است که کوریای شمالی به طور غیرقانونی
اموال شرکتهای کوریای جنوبی را مسدود و کارکنان آنها
را اخراج کرده اســت .او این اقدام را «تاسف آور» توصیف
کرد و گفت که کوریای شــمالی باید مسئولیت عواقب این
اقدام خود را برعهده بگیرد.
کوریای شــمالی اعالم کرد که پارک صنعتی کایسونگ را
کامال بســته و تمامی آن را زیر نظر ارتش قرار داده است.
حدود دوصد و هشــتاد شــهروند کوریای جنوبی در این
پارک به کار مشغول بودند و کوریای شمالی تمام این افراد
را اخــراج کرد در حالیکه آنان فقط اجازه یافتند وســایل
شخصی خود را همراه ببرند .تمامی داراییهای شرکت های
کوریای جنوبی ،شامل تجهیزات ،مواد و تولیدات نیز «کامال
مسدود» شده است .کوریای شمالی گفته است که تصمیم
به بســتن این پارک و اخراج شهروندان کوریای جنوبی در
واکنش به «اقدام خصمانه کوریای جنوبی» اتخاذ شده است.
روز چهارشــنبه ،کوریای جنوبی گفت که فعالیت یکصد و
بیست و چهار شرکت این کشور در پارک (بی بی سی)

حمله خونین اسالمگرایان
به صلحبانان سازمان ملل
در مالی

دست کم  ۳سرباز حافظ صلح در جریان حمله اسالمگرایان
به پایگاه سازمان ملل متحد در شمال مالی جان خود را از
دست دادند .این حمله اندکی پیش از دیدار یواخیم گاوک،
رئیسجمهور آلمان از این کشور رخ داد.
در جریان هجوم اسالمگرایان به پایگاه سازمان ملل متحد
در مالی ،واقع در غرب آفریقا ،چند نفر جان خود را از دست
دادند.
به گفته منابع نظامی ،دســت کم سه تن از سربازان حافظ
صلح این ســازمان کشــته و  ۳۰نفر نیز زخمی شدهاند.
سربازان کشته شــده از گینه ،واقع در غرب آفریقا بودند.
سخنگوی سازمان ملل نیز خبر کشته و زخمی شدن چند
تن از اعضای این سازمان را تأیید کرده است.
یک گــروه جداییطلب میگوید ،یــک عامل انتحاری در
حالی که سوار بر موتری بود خود را در برابر پایگاه مینوسما
منفجر کرد .این پایگاه همچنین هدف تیراندازی قرار گرفت
و به سوی آن نارنجک پرتاب شد .شاهدان عینی میگویند،
یک فروند هلیکوپتر ســازمان ملل نیــز هدف حمله قرار
گرفته اســت .این حمله چند ساعت پیش از دیدار یواخیم
گاوک ،رئيسجمهور آلمان انجام شــد .قــرار بود او بعد از
ظهر جمعه در باماکو ،پایتخت مالی با نمایندگان مأموریت
اســتقرار صلح در این کشور و ســربازان آلمانی مالقات و
گفتوگو داشته باشد.رئيسجمهور آلمان همچنین دیدار با
ابراهیم اوبکر کیتا ،همتای خود در مالی را نیز در برنامه خود
دارد( .دویچه وله)

اسکار :میخواهم سال ها
در چلسی بمانم

ستاره برازیلی خط هافبک چلسی با رد شایعات خروج از این تیم عنوان
کرد می خواهد ســالها در این تیم لندنی بماند .به نقل از سایت باشگاه
چلسی ،در روزهای گذشته خبرهای زیادی درباره پیوستن اسکار با رقمی
کالن به یک تیم چینی منتشــر شده اســت که البته با مخالفت باشگاه
چالســی نیز روبرو شده است .در همین حال اســکار برازیلی تاکید کرد
دوست دارد سال ها در چلسی بماند و با این تیم به افتخارات زیادی برسد.
اسکار به سایت چلسی گفت :می خواهم سال ها در این تیم بمانم و اصال به
جدایی فکر نمی کنم .می خواهم بازی های زیادی پیروز شوم و بازی های
زیادی را با جام در چلســی به اتمام برشسانم چرا که عالقه زیادی به این
تیم دارم .خانواده ام در لندن راحت است و من نیز رابطه خوبی با هواداران
و باشــگاه دارم و به همین خاطر دلیلی برای جدایی از چلسی ندارم که به
آن فکر کنم .او در ادامه گفت :شــایعات رسانه ها برایم اهمیتی ندارند و
همه می دانند که من و خانواده ام اینجا راحت هستیم و هیچ دلیلی برای
جدایی از جمع بازیکنان چلســی ندارم و انگیزه زیادی برای درخشش در
ترکیب تیم دارم .این بازیکن برازیلی در سال  2012از تیم اینترناسیونال
با  25میلیون پوند به چلسی پیوست و با این تیم به قهرمانی در لیگ برتر
و جام اتحادیه رسیده اســت .او از زمانی که هیدینک به عنوان سرمربی
چلسی انتخاب شده است عملکرد بهتری داشــته و دقایق زیادی را در
ترکیب چلسی به میدان رفته است.
پیش از این رســانه های چینی از پیوستن اسکار  24ساله با  57میلیون
پوند به جیانگسو چین خبر داده بودند و عنوان کرده بودند این بازیکن با
هم تیمی سابق خود رامیرس در این تیم چینی بازی خواهد کرد.

اعتراف  3بازیکن هانوفر
به سرقت

باشگاه هانوفر ســه بازیکن جوان این تیم را پس از اعتراف به سرقت از
تیم کنار گذاشته است .به نقل از بیلد ،هانوفر یکی از تیم های بوندسلیگا
اســت که از جام حذفی کنار رفته است و امیدوارم است در پایان فصل به
عملکردی خوب در بوندسلیگا برســد .در همین رابطه سه بازیکن جوان
هانوفر که هنوز اسمی از آنها منتشر نشده است با حضور در دفتر پولیس
به سرقت اعتراف کردند و بالفاصله از این تیم کنار گذاشته شدند.
البته این ســه بازیکن اعتراف کردند که قصل سرقت را داشتند ولی در
حالی که برای این کار آماده شده بودند ،صرف نظر کردند و تصمیم گرفتند
این ســرقت را انجام ندهند .این افراد هر کدام ســاحهای سرد و گرمی
نیز همراه خود داشــتند و امیدوار بودند تا بتوانند موتر گران قیمتی که
در اطراف باشگاه دیده شده بود را سرقت کنند که پالک سرقتی داشت.
هنوز مشــخص نشده است که پولیس چه جریمه ای برای این خاطران در
نظر خواهد گرفت که خود به این جرم اعتراف کردند ولی باشــگاه هانوفر
که در سطح نخست فوتبال آلمان فعالیت می کند ،بالفاصله اقدام کرد و از
رفتار این بازیکنان انتقاد کرد و آنها را از تیم خود کنار گذاشت.

بالن با پاری سن ژرمن
تمدید کرد

قرارداد سرمربی  PSGتا ســال  2018تمدید شد و این باشگاه فرانسوی
به شــایعه جدایی این مربی پایان داد .به نقل از  ،eremnewsلوران بالن
که شایعههای زیادی در مورد خروجش از پاری سن ژرمن منتشر میشد،
سرانجام تا سال  2018در این تیم ماندنی شد .بالن بعد از آنکه قراردادش
را تمدید کرد ،به صحبت پرداخت و گفت :بســیار خوشــحالم که سران
باشگاه دوباره به من اعتماد و قراردادم را تمدید کردند .نهایت تالش خود
را به کار می گیرم تا بتوانم نتایج خوبی با پاری سن ژرمن به دست آورم.
بالن در سال  2013بعد از آنکه کارلو آنچلوتی به رئال مادرید پیوست هدایت
پاری ســن ژرمن را بر عهده گرفته و نتایج بسیار خوبی با این تیم در لیگ
فرانسه و جام حذفی به دســت آورده اما در لیگ قهرمانان اروپا عملکرد
خوبی از خود نشان نداده است .او دو سال پیاپی با پاری سن ژرمن قهرمانی
در لیگ فرانسه را به دست آورده و در سال جاری هم فاصله زیادی با دیگر
تیم ها دارد تا جایی که با  24امتیاز اختالف نســبت به تیم دوم صدرنشین
است و به راحتی می تواند از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.

