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اوباما :هفته های آتی برای آینده سوریه ‹حیاتی› است

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آستانه یک آتش
بس دو هفته ای که قرار است جمعه آغاز شود می گوید
که چند هفته آتی برای آینده سوریه «حیاتی» است.
او به روسیه هشــدار داد که همه طرف های متعهد به
پایان خصومت ها بایــد حمالت از جمله حمالت هوایی
را متوقف کنند.
او گفت که اگر این آتش بس موفق باشد ،می تواند گامی
آغازین به سوی پایان هرج و مرج و خشونت در سوریه
باشد.
به عالوه او قول شکســت دادن گروه دولت اســامی
(داعش) که به توصیف او «نه یک خالفت بلکه یک حلقه
جنایت» است را داد.
آقای اوباما گفت کــه موفقیت پایان خصومت ها به این
مســاله بستگی خواهد داشــت که آیا همه طرف ها از

جمله دولت سوریه ،روسیه ،و متحدان آنها به تعهدات

با ترکیه مبنی بر جلوگیری از ورود
مهاجران بــه اتحادیه اروپا در بدل
کمک ســه میلیارد یورویی ،گفت:
«اگر تا هفتم مارچ رســیدن به یک
راه حل ممکن نباشد ،باید اقدامات
هماهنگ شده و اروپایی روی دست
گرفته شود».
دیمتریس آوراموپولوس ،کمیســار
امور مهاجریــن اتحادیه اروپا حتی
گفت کــه  10روز دیگر برای کاهش
شمار پناهجویان باقی مانده است،
«در غیر آن ،خطر فروپاشی کامل سیستم وجود دارد».
در حال حاضر اروپا سرگرم مجادله با هجوم پناهجویان
است .در سال  2015میالدی بیش از یک میلیون مهاجر
از مناطق در حال جنگ وارد این قاره شــده اند .بیشتر
این افراد از کشورهای مانند سوریه ،عراق و افغانستان
از طریق یونان وارد این اتحادیه شده اند که بیشتر آنان
قصد رسیدن به آلمان را داشته اند.
یونان نیز با انتقاد شدید برخی کشورهای اروپایی مواجه
بوده و آنان مدعی اند که سیاست کنونی این کشور راه
را بــرای ورود مهاجرین به اتحادیــه اروپا هموار کرده
است( .دویچه وله)

نشست قدرتهای اقتصادی جهان در شانگهای
زیر سایه مشکالت اقتصادی چین
نشست سران کشورهای صنعتی جهانی موسوم به گروه
بیست ( ،)G۲۰اولین رویداد مهم اقتصادی سال ،۲۰۱۶
در حالی در چین برگزار میشود که این کشور با بحران
اقتصادی روبروست.
لو جیوی ،وزیر مالیه چین تــاش کرده در مورد کند

شدن رشد اقتصادی کشــورش به وزرای دارایی دیگر
کشــورهایی که برای این اجالس به شانگهای آمدهاند
اطمینان بدهــد که چین توانایی مقابله با فشــارهای
اقتصادی را دارد.
کشــورهای عضو این گروه ۸۶فیصــد درصد از تولید

تمدید قرارداد نیمار با بارسلونا

ستاره برازیلی بارســلونا قراردادش را با این تیم به مدت پنج سال دیگر
تمدید کرد تا به شایعات پیوستن به منچستریونایتد پایان دهد.
به نقل از ســاکرنت ،نیمار ،مهاجم برازیلی بارسلونا که مدتها بود مدنظر
منچستریونایتد در لیگ برتر قرار داشت ،تصمیم گرفت تا قراردادش را با
تیم خود تمدید کند.
ایــن بازیکن برازیلی با تمدید قرارداد خود بعد از مســی پر درآمدترین
فوتبالیست جهان شــد .قرارداد قبلی نیمار تا سال  2018اعتبار داشت ،
ولی قرارداد فعلی این بازیکن تا سال  2021اعتبار دارد.
نیمار از زمان پیوستن به بارسلونا پیشرفت خیلی خوبی در این تیم داشت
و در اوایل ســال  2016در کنار رونالدو و مسی نامزد کسب عنوان بهترین
بازیکن فوتبال جهان هم شــد .این بازیکن  24ساله که کاپیتان تیمملی
برازیل نیز محســوب میشود در تابستان ســال  2013از سانتوس راهی
بارسلونا شد و با قراردادی  74میلیون دالر این انتقال را نهایی کرد  ،ولی
تحقیقات در اسپانیا نشان داد که بارسلونا  90میلیون دالر برای جذب این
بازیکن هزینه کرده است .به همین خاطر جنجال پیوستن نیمار به بارسلونا
باعث شده است تا تعدادی از اموال این بازیکن در برازیل مصادره شود.

هافبک سابق فرانسه و آرسنال
کفشهایش را آویخت

«روبرت پیرس» ،ستاره سابق آرسنال و تیم ملی فرانسه در  42سالگی بعد
از بازی در لیگ هند از فوتبال خداحافظی کرد.
و به نقل از بلیچر ،روبرت پیرس هافبک نام آشنای فوتبال فرانسه و آرسنال
که با این دو تیم افتخارات زیادی در کارنامه فوتبالی خود داشــت ،بعد از
سالها حضور در سطح اول و لیگهای سطح پایین از فوتبال خداحافظی
کرد .این بازیکن که سابقه بازی در تیمهای متز ،مارسی ،ویارئال و استون
ویال را هم دارد ،آخرین بار به تیم هندی گوا در ســوپرلیگ این کشــور
پیوسته بود که در ماه مارچ آنجا را ترک کرد و اعالم کرد با توجه به اینکه
 42سال سن دارد دیگر نمیخواهد به فوتبال ادامه دهد.
او همراه با تیم ملی فرانســه قهرمان جام جهانی  1998شد و بعد از آن با
قهرمانی در یورو  2000و دو قهرمانی در جام کنفدراسیونها دوران موفقی
در تیم ملی رقم زد و در سال  2004از تیم ملی خداحافظی کرد.
این بازیکن فرانسوی قرار بود سفیر رشد و توسعه فوتبال هند نیز باشد که
آن کار را انجام نداد و تصمیم گرفته به فرانسه بازگردد.

انتخابات ریاست فیفا به مرحله
دوم کشید

انتخابات فیفا برای تعیین رئیس جدید این سازمان به مرحله دوم کشید.
جیانی اینفانتینو و شیخ سلمان آل خلیفه بیشترین رای را به دست آوردند
اما حدنصاب الزم یعنی حداقل دو سوم مجموع آرا را کسب نکردند.
در رایگیری این مرحله اینفانتینو با  ۸۸رای اول و شــیخ سلمان با ۸۵
رای دوم شد.
شــاهزاده علی اردنی با  ۲۷رای سوم شد و ژروم شامپاین  ۷رای به دست
آورد .در مرحله دوم رایگیری حدنصاب برای پیروزی نصف به عالوه یک
مجموع آرا خواهد بود .در نتیجه هر نامزدی که بتواند  ۱۰۴رای کسب کند
پیروز انتخابات خواهد بود.
اگر شــاهزاده علی و ژروم شامپاین کنارهگیری نکنند و مجددا هیج کدام
از نامزدها به حدنصاب نرســند ،نفر آخر این مرحله حدف خواهد شد و
انتخابات به مرحله سوم کشیده میشود.
این روند ادامه مییابد تا تنها دو نامــزد برای مرحله نهایی رقابت کنند.
قبل از برگزاری انتخابات ،توکیو سخواله یکی از پنج نامزد ریاست از ادامه
رقابت کنار کشید.
در حالی که انتخابات فدراسیون جهانی فوتبال ،فیفا ،برای تعیین رییس
جدید در جریان اســت ،کنگره فیفا در زوریخ مجموعه گســتردهای از
اصالحات در این سازمان را تصویب کرده است.
از جمله مقررات تازه که با هدف ترمیم چهره این سازمان از بحران فساد
مالی اخیر اعمال میشود ،محدود کردن دوره مدیریت رئیس فیفا و اعالم
علنی حقوق مدیران و کارمندان است .تغییرات دیگر شامل ارتقای فوتبال
زنان ،تفکیک اقدامات سیاسی از مدیریتی ،و لحاظ کردن موضوع حقوق
بشر در فعالیتهای فیفا میشود( .بی بی سی)

پایان یابد و اجازه رســیدن کمک های انساندوستانه به
غیرنظامیان گرفتار در میانه جنگ داده شود.
او گفت« :روزهای آینده حیاتــی خواهد بود و دنیا به
تماشا ایستاده».
با این حال آقــای اوباما گفت که رقابت های جناحی در
میان شورشیان ،و همچنین عملیات علیه داعش ،بدان
معنی است که خشونت ها فورا پایان نخواهد یافت.
او همچنین پافشــاری کرد که بشار اسد رئيس جمهور
ســوریه باید از قدرت کناره گیری کند تا فرآیند صلح
سوریه به نتیجه برسد ،اما اذعان کرد که «اختالف قابل
توجهی» با روسیه و متحدانش در این زمینه دارد.
او گفت« :روشن اســت که پس از سال ها وحشیگری
علیه مردم ،تا زمانی که اسد کنار نرفته بسیاری دست از
نبرد نخواهند کشید( ».بی بی سی)

حمایت شرکتهای فناوری از «اپل» در
دعوا با «افبیآی

تقاضای رویکرد هماهنگ برای حل
بحران مهاجرت در اروپا

وزرای داخله کشورهای اروپایی در مورد یافتن یک راه
حل مشترک روز پنج شنبه در بروکسل تشکیل جلسه
دادند .برخی مقامها هشــدار دادند که اگر راه حلی در
بحران مهاجرت یافت نشــود ،خطر فروپاشی اتحادیه
اروپا وجود دارد.
ژان اسلبورن ،وزیر خارجه لوکزامبورگ هشدار داد که
رویکرد کنونی اتحادیه اروپــا در بحران مهاجرت می
تواند برای وحدت این اتحادیه یک باشــد .او گفت« :ما
در حال حاضر مشی مشــترک نداریم ،ما به سمت یک
انارشی یا هرج و مرج روان هستیم».
توماس دیمیزیر ،وزیر داخله آلمان با اشاره به توافقات

خود پایبند خواهند بــود یا نه .او گفت که حمالت باید

 130هزار مهاجر ثبت شده از
آلمان ناپدید شده اند

تیراندازی در کانزاس:

مهاجم کشته شده است

فیســبوک ،توئیتــر ،یاهــو،
گوگل و مایکروسافت بعضی از
شرکتهای مهم انترنتیاند که از
موضع اپل در مقابله با خواسته
پولیــس فدرال آمریــکا برای
شکستن قفل آیفون یک عامل
تروریستی دفاع کردند.
در حالــی که دعــوای حقوقی
کمپانی «اپل» با پولیس فدرال
آمریکا بر سر شکستن قفل یک
دستگاه «آیفون» متعلق به عامل
ن برنادیو در آمریکا باال
کشتار س 
گرفته است ،شرکتهای انترنتی
بزرگ دیگری از «اپل» اعالم حمایت کردند.
پولیس فــدرال آمریکا (افبیآی) از شــرکت «اپل»
درخواست کرده تا قفل «آیفون» رضوان فاروق ،عامل
ن برنادیوی کالیفرنیا را بشکند.
کشتار تروریستی در س 
ایمنی آیفون بهگونهای اســت که اگر بیش از  ۱۰بار رمز
عبور اشتباهی وارد شود ،تمام اطالعات دستگاه آیفون
پاک خواهد شــد .افبیآی اصرار دارد که «اپل» ایمنی
آیفون متعلق به فاروق را تغییــر دهد تا ماموران این
نهاد امنیتی بتوانند بیش از  ۱۰رمز اشــتباه وارد کنند
و اطالعات دستگاه هم آسیبی نبیند .تیم کوک ،رئیس

هیئتمدیرهی شــرکت «اپل» اعالم کرد که اپل حاضر
نیست به این خواســتهی افبیآی تن دهد و نرمافزار
الزم برای امکان شکســتن فقــل تلفنهای کاربران را
بسازد .کوک تاکید کرد که چنین کاری «امنیت کاربران
اپل» را بــا تهدید مواجه میکنــد و ناقض حق حریم
خصوصی کاربر است .شــرکت «گوگل» یکی از اولین
کمپانیهای بزرگ و مهم انترنتی بود که از موضع «اپل»
اعالم حمایت کرد .ساندر پیچای ،رئیس هیئتمدیرهی
«گوگل» در توئیتی نوشت که موضعگیری تیمکوک در
این بحران ،موضع درستی است( .دویچه وله)

ناخالص داخلــی ( )GDPو ۷۵فیصد درصد از تجارت
جهانی را تشــکیل میدهند .این کشورها همچنین دو
سوم جمعیت جهان را نمایندگی میکنند.
چین ،دومین اقتصاد بزرگ جهان ،برای اولین بار بعد از
 ۲۵سال ،با نرخ رشد اقتصادی کندی مواجه شده است.
بخش عمده رشــد چشــمگیر اقتصاد چین ناشی از
موفقیت در صادرات بوده اما اکنون این کشــور تالش
میکند تا بــرای جبران افت صادرات تقاضای داخلی را
باال ببرد.
افت اقتصادی چین بازارهای مالی جهان را متزلزل کرده
و موجب کاهش شدید قیمت کاال شده است.

این نگرانی نیز وجود دارد که چین برای تقویت صادارت
و تسریع رشــد اقتصادی خود اجازه دهد ارزش یوان،
پول ملی ،کاهش پیدا کند.
ژو شیائوچوان ،رئیس بانک مرکزی چین گفت که مسیر
اصالحات در این کشور مشخص است و تغییر نکرده اما
سرعت اصالحات و بهبود اقتصادی ممکن متغیر باشد.
آقای ژو گفت« :چین بین رشد اقتصادی ،بازسازی مجدد
و مدیریت بحران توازن الزم را ایجاد خواهد کرد».
به گفته کارشناسان اقتصادی ،اظهارات آقای ژو با هدف
ی در مورد تغییر نرخ یوان و تزلزل بازارهای
کاهش نگران 
سهام این کشور مطرح میشود( .بی بی سی)

نامزدی تیم بانوان
بایسکل سوار
افغانستان برای
جایزه صلح نوبل
تیم بانوان بایســکلسوار افغانستان ،برای
نخســتین بار از ســوی  ۱۱۸عضو پارلمان
ایتالیا در میان  ۲۰۰نامزد دیگر برای جایزه
صلح نوبل سال  ۲۰۱۶میالدی قرار گرفت.
این بانوان با باور ایــن که برنده این جایزه
خواهند شــد ،میگویند که همیشه رویای
زندگی بدون جنگ را در ســر پرورانده اند
و با این رویا به آینده مینگرند.
عبدالصــادق صدیقی رییس فدراســیون
بایســکلرانی افغانســتان نامــزدی این
بانوان را برای جایزه صلح نوبل دســتاورد
بزرگ خوانــده و گفته اســت“ :همت این
بانوان بایسکلســوار قابل ســتایش است

که در شرایط دشــوار افغانستان به ورزش
میپردازند و برای ورزش بایســکلسواری
نیز فرهنگ سازی میکنند”.
ذکیه محمدی یکی از اولین بایسکلسواران
افغانستان که از بامیان برخاسته است ،می
گوید که بایسکل ســواری در میان بانوان
افغان روزنهی شــده است ،که از این طریق
به زندگی مســالمت آمیز بیشتر بپردازند.
این بانوی بایســکل ســوار می گوید ،در
دشوارترین شــرایط افغانستان ،برای پیام
واضح صلح سازی ،ورزش کرده است.
ِ
کبرا محمدی عض ِو تیم دختران بایســکل
سوار گفته است که دختران افغان همواره

در راســتای صلح و امنیت تالش کرد ه اند
و به این جهت ،آنان مســتحق این جایزه
می باشــند .این بانــوی ورزشکار در کنار
این خوشــبینیها ،از کمیتهی ملی المپیک
و حکومت افغانســتان میخواهد که برای
رســیدن به این جایزه ،دختران بایســکل
سوار را همکاری کنند.
خیراهلل آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه
افغانستان می گوید که حکومت افغانستان
از امکانــات و تواناییهــای دیپلماتیک
اســتفاده خواهد کرد که نامزدی این بانوان
بایسکل سوار را در جایزه صلح نوبل نهایی
کند( .ودصعم)

مرتضی به بزرگترین آرزویش رسید

صندوق کودکان ملل متحد (یونیســف) در
افغانستان در صفحۀ فیسبوکش گفتهاست
کــه مرتضی احمدی پنجســاله ،با دریافت
پیراهن امضاءشدۀ لیونل مسی به بزرگترین
آرزویش رسید.
یونیسف گفتهاســت« :لیونل مسی ،ستارۀ
فتبال و ســفیر حســن ِ
نیت یونیسف ،یک
توپ و پیراهن امضاءشــده و پیام ویژهاش
را بــه مرتضی فرستادهاســت و مرتضی به
یکی از رویاهایش دســت یافت ».یونیسف
میافزایــد که حق بــازی و ورزش و وضع
صحی کودکان ،به ویژه کودکان آسیبپذیر
را بهبود میبخشــد.مرتضی که توپ در بغل
و پیراهن مســی به تن دارد ،با خوشحالی
میگوید« :مسی را دوست دارم و مسی هم
در پیراهنم نوشته که او هم مرا دوست دارد».
پساز آن که نخستینبار تصویرهای مرتضی
در شــبکههای اجتماعی بسیار پخش شد،

گزارشها میرساند که لیونل مسی با مرتضی
دیــدار میکند و پیراهنــش را به او تحفه
میدهد .همایون ،برادر مرتضی ،کسی بود که
پیراهن مسی را از خریطۀ پالستیکی ساخته

بود و روی آن نام مسی و شمارۀ  ۱۰را نوشته
بود .پدر مرتضی با خوشحالی اظهار میکند
که او در اوایل از جهانیشــدن عکسهای
پسرش خوش نبود( .طلوع نیوز)

تاریخ الکالسیکوی برگشت مشخص شد

ل مادرید و بارسلونا 14
دیدار برگشــت رئا 
حمل در ورزشگاه نوکمپ برگزار خواهد شد.
ل مادرید
به نقل از الموندو ،بارســلونا و رئا 
 14حمل ماه ساعت  24به وقت کابل دیدار
برگشت خود را در رقابتهای اللیگا برگزار
میکنــد .دیدار رفت دو تیم در باشــگاه

سانتیاگوبرنابئو با برتری چهار بر صفر آب 
ی
اناریها به پایان رسید و به نوعی این دیدار
بود که باعث عدم رضایت مســئوالن رئال
مادرید از رافائل بنیتس شد.
اتحادیه فوتبال اسپانیا روزجمعه اعالم کرد
دیدار برگشت ال کالسیکو 14 ،حمل برگزار

خواهد شــد .با توجه به این که دیدارهای
رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا چهار
روز بعد از این دیدار برگزار میشود ،شاید
بارسلونا که تا آن زمان اختالف امتیازی خود
را در صدر جدول حفظ کرده با تیم دوم خود
در زمین حاضر شود.

وزارت داخله آلمان اعتراف کرده است که معلوم نیست بیش
از  130هزار مهاجر ثبت شــده در این کشور در کجا زندگی
میکنند .در عین زمان مقام ها گفته اند که ممکن است شمار
زیاد مهاجران ثبت ناشده در این کشور زندگی کنند .حدود
 13درصد از متقاضیان پناهندگی راجســتر شده در آلمان
در سال گذشته به محل های تعیین شده اقامت شان نرفته
اند .این موضوع را وزارت داخله فدرال آلمان به درخواست
جناح پارلمانی حزب چپ این کشــور گزارش داده است که
در اختیار روزنامه آلمانی «زود دویچه سایتونگ» قرار گرفته
است .وزارت داخله آلمان فدرال دلیل احتمالی ناپدید شدن
مهاجرین راجستر شــده را از جمله سفر آنها به کشورهای
دیگر و همچنین مخفی شدن شان به صورت غیرقانونی در
این کشور خوانده است .براساس گزارش روزنامه «زود دویچه
سایتونگ» شــمار این مهاجران به بیش از  130هزار نفر می
رســد .افزون بر آن ادارات آلمانی گمان می برند که بیش از
 400هزار مهاجر در آلمان به سر می برند که نام و هویت شان
معلوم نیست .فرانک یورگن وایزه رئیس اداره امور مهاجرین
آلمان فدرال این موضوع را در برلین اظهار کرد( .دویچه وله)

پولیس ایالت کانزاس آمریکا میگوید در جریان تیراندازی
در داخــل یــک کارگاه چمنزنی چهار نفر کشــته و ۲۰
نفر دیگر زخمی شــدهاند .به گــزارش پولیس ،مهاجم هم
در میان کشتهشــدگان اســت .پولیس کانزاس عصر روز
پنجشنبه اعالم کرد مهاجم از کارگران شرکت چمنزنی و
محوطهآرایی اکسل در شهر هستون این ایالت بوده است.
به گفته کالنتر تی والتون ،حمله در داخل کارگاه اکسل روی
داده و مجروحان و کشتهشدگان همگی در هنگام واقعه در
داخل این کارگاه بودهاند .به گفته این مقام محلی پولیس،
احتماال شمار کشتهشــدگان این تیراندازی  ۴نفر است هر
چند رسانههای محلی گزارش کردهاند که تنها کشته شده
این ماجرا خود مهاجم اســت .شبکههای تلویزیونی محلی
محوطه این کارگاه را نشــان میدهند که مملو از موترهای
پولیس است اما آنها میگویند تنها یک نفر تاکنون از داخل
این محوطه با آمبوالنس به بیرون منتقل شده است.
با وجــود این ،کالنتر والتون گفته «این واقعه بســیاری را
غمگین خواهد کرد( ».بی بی سی)

دادگاه فرانسه رای داد:

‹جنگل› باید برچیده شود

دادگاهی در فرانسه از طرح دولت این کشور برای برچیدن
اردوگاه کاله ،مشهور به ‹جنگل› ،در شمال فرانسه حمایت
کرده اســت .با اتمام ضــرب االجل دولت بــرای تخلیه
داوطلبانه این اردوگاه ،که نیمه شب سهشنبه ( ۲۳فبروری)
به اتمام رسید ،اکنون انتظار میرود ماموران برای تخریب
این اردوگاه که هزاران مهاجر آفریقایی و خاورمیانهای در
آن ســکنی گزیدهاند ،دست به کار شوند .با وجود این ،روز
پنجشنبه برنار کازنوه ،وزیر کشور فرانسه ،تاکید کرد تخلیه
و تخریب این اردوگاه «خشــن» نخواهد بود و بخشهایی
از آن چــون مکاتب ،اماکن نیایش یــا نمازخانهها تخریب
نخواهند شد .مسئوالن شــاروالی بندر کاله از اوایل هفته
جاری به مهاجران و پناهجویان ساکن این اردوگاه ،مشهور
به «جنگل» ،ابالغ کرده بودند که این اردوگاه را ترک کنند
وگرنه به زور بیرون رانده خواهند شد .گفته شده بود پس
از این مهلت ،هر کسی که در بخش جنوبی اردوگاه بماند به
زور بیرون انداخته خواهد شد( .بی بی سی)

منچستریونایتد و لیورپول در
لیگ اروپا به هم رسیدند

دو تیم منچســتریونایتد و لیورپول در دور حذفی لیگ اروپا برابر هم به
میدان میروند .قرعه کشــی لیگ اروپا دیروز برگزار شد و تیم های راه
یافته به این مرحله حریفان خود را شناختند .در مهمترین بازی این مرحله
منچســتریونایتد و لیورپول برابر هم به میدان خواهند رفت .همچنین در
دیگر دیدار مهم بوروسیا دورتموند به دیدار تاتنهام خواهد رفت و دو تیم
اسپانیایی بیلبائو و والنسیا دیگر دیدار این مرحله را برگزار خواهند کرد.
دیدارهای این مرحله یعنی یک هشــتم نهایی لیگ اروپا به صورت رفت
و برگشــت برگزار می شــود .برای اولین بار قهرمان لیگ اروپا به صورت
مستقیم فصل آینده در لیگ اروپا حضور خواهد داشت.
**بنابر قرعه کشی صورت گرفته این بازی ها برگزار میشود:
لیورپول – منچستریونایتد
شاختاردونتسک  -اندرلخت
بازل  -سویا
ویارئال  -لورکوزن
اتلتیک بیلبائو  -والنسیا
اسپارتاپراگ  -التزیو
دورتموند  -تاتنهام
فنرباغچه  -براگا
دیدار منچســتریونایتد و لیورپول اولین تقابل اروپایی این دو تیم بزرگ
جزیره برابر هم خواهد بود .همچنیــن در دیگر دیدار مهم دورتموند که
توانســت پورتو را حذف کند بــه دیدار تاتنهامی مــی رود که قاطعانه
فیورنتینــا را از پیش رو برداشــت .دیدارهای رفــت مرحله  20حوت و
دیدارهای برگشت در تاریخ  27حوت برگزار خواهند شد.

سیمئونه :اللیگا برای ما تمام
نشده است

سرمربی اتلتیکو مادرید اللیگا را برای تیمش تمام شده نمی داند.
به نقل از آس ،اتلتیکو مادرید شــنبه شب در هفته بیست و ششم اللیگا
مهمان رئال مادرید اســت .دیگو پابلو سیمئونه در نشست خبری پیش از
بازی گفت :مادرید حریف سرسختی است و باید در کار دفاعی خوب عمل
کرد تا بتوان قدرت تهاجمی آنان را کنترل کرد.
ســرمربی اتلتیکو در مورد گل نزدن تیمش اظهار کرد :باید در موقعیت
هایی که به وجود می آید دقت عمل بیشتری داشته باشیم .مسیر درست
این است .سرمربی ارجنتینی بودجه دو تیم را در یک بازی بی تاثیر عنوان
کرد و افزود :تفاوت اقتصادی مشخص است و تاثیر آن در طول فصل دیده
می شود .تیم هایی که بودجه بیشــتری دارند در انتهای فصل رتبه های
باالیی را به خود اختصاص می دهند .ســیمئونه درباره پایان یافتن اللیگا
برای تیمش با توجه به اختالف زیاد با بارسلونا گفت :می توان از دو جهت
به آن نگاه کرد .روی کاغذ شــانس قهرمانی وجود دارد .از طرفی فاصله
ایجاد شده با بارسلونای صدرنشین فتح اللیگا را سخت کرده است.

برلوسکونی :بالوتلی یک ایتالیایی
آفتاب دیده است

رییس باشگاه میالن ایتالیا در اظهاراتی جنجالی که طعنه های نژادپرستی
در آن دیده میشود ،ماریو بالوتلی را خطاب قرار داد .به نفل از ساکرنت،
سیلویو برلوسکونی ،مالک باشگاه میالن ایتالیا معموال به اظهارات جنجالی
و بعضا نژادپرستانه معروف است .برلوسکونی سیامین سال حضور در این
تیم ایتالیایی را جشــن گرفت .برلوسکونی در گفت و گو با اسکای ایتالیا
گفت :آرزوی من این است که روزی میالن داشته باشم که تمام بازیکنان
آن ایتالیایی باشد .در حال حاضر بازیکنان ایتالیایی زیادی در میالن داریم
و در آکادمی خود نیز بازیکنان زیاد ایتالیایی هستند که منتظر ورود به تیم
اصلی هستند که این بازیکنان شامل ماریو بالوتلی هم است که ایتالیایی
است ولی آفتاب زیاد دیده است! برلوسکونی از سال  1986مالکیت میالن
را بر عهده دارد و میالن زیر نظر نخســت وزیر پیشین ایتالیا به افتخارات
زیادی رسیده است ولی سالهاست که از زمزه مدعیان فوتبال در ایتالیا
فاصله گرفته است .برلوســکونی البته قبال نیز چنین اظهارنظری درباره
باراک اوباما داشته است که جنجال زیادی به راه انداخت.

