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برقراری آتش بس در سوریه و تالش برای نظارت آن

توانسته اند چیزی بهتر و امیدواریم چیزی مرتبط با صلح
ببینند .واقعیت ها اما روشن خواهند شد».
این در حالی است که گروه های شورشی مخالف حکومت
ســوریه گفته اند که نیروهای دولتی ساعت  4صبح به
آنها حمله کردند و آتش بس را شکســتند .فدی احمد،
سخنگوی «کندک ســاحلی یک» در مصاحبه با رویترز
گفته اســت که سه جنگجوی شورشــیان هنگام دفع
حمالت نیروهای دولتی در شــمال غرب سوریه کشته
شــدند .او گفت که حمله نیروهای دولتی زمینی بود و
افزود« :این نقض (توافق آتش بس) است».
اردوی سوریه تاکنون درباره این ادعا شورشیان واکنش
نشــان نداده است .شورای امنیت ســازمان ملل متحد
ناوقت روز جمعه با نشر قطعنامه ای که از سوی امریکا و
روســیه تهیه شده بود ،متفق القول از آتش بس حمایت
کرد .در این قطعنامه از همه طرف های درگیر خواســته
شده است تا «از نفوذ خود استفاده کنند تا خصومت ها
متوقف گردیده و این تعهدات انجام شوند»( .دویچه وله)

اولین آتش بس جامع در طی پنج ســال جنگ داخلی
سوریه ،به نظر می رسد که بامداد روز شنبه در مناطقی
از این کشور برقرار شد .این در حالی است که شورشیان
ادعا می کنند ســه جنگجوی آنــان در حمله نیروهای
دولتی کشته شــده اند« .سازمان دیده بان حقوق بشر
سوریه» گفته است که آتش بس تقریبا در سراسر شمال
والیــت الذقیه و در والیت هــای مرکزی حمص و حماء
برقرار است .به نظر می رسد که درگیری در مناطق غربی
ســوریه پس از اجرای طرح «توقف خصومت ها» ،که به
پیشنهاد امریکا و روسیه ایجاد شده ،متوقف شده است.
استفان دی میســتورا ،میانجی سازمان ملل متحد گفته
اســت در صورتی کــه توافق آتش بس تــداوم یابد و
کمکهای بشری منتقل شــوند ،ممکن است گفتگوهای
صلح روز  7مارچ از سرگرفته شوند .دی میستوار گفت:
«بیایید دعا کنیم کــه این آتش بس پیش برود؛ چرا که
پوســت کنده بگویم این بهترین فرصتی است که ما می
توانیم تصور کنیم که مردم سوریه در پنج سال گذشته

تالش برای احیای اقتصاد
جهان در نشست جی ۲۰
در شانگهای

وزرای مالیه و روســای بانکهای مرکزی
کشــورهای گروه  ۲۰با هدف بررســی
راهکارهای تقویت رشد اقتصادی جهان
در شانگهای گرد آمدهاند .این کشورها در
مورد دو گزینه تصویب بستههای محرک
مالی یا اصالحات ســاختاری اختالف نظر
دارند.
وزیر مالیه آلمان ،ولفگانگ شــویبله از
کشورهای گروه  ،۲۰بزرگترین کشورهای
صنعتی و نوظهور جهان خواست با اجرای
اصالحات به رشــد اقتصاد جهان کمک
کنند.
او در نخســتین روز نشست گروه  ۲۰در
شــانگهای جمعه تأکید کــرد که برلین
مخالف آن اســت که کشــورهای گروه
 ۲۰با هــدف حمایت از رشــد اقتصادی
جهان ،طرحها و بســتههای محرک مالی
ارائه کننــد .وزیر مالیه آلمــان افزود:
«این مدل برنامهریزی به گذشــته تعلق
دارد و سیاســتهای پولی و مالی به مرز

شمار کانونهای جنگی
در جهان به  ۱۹مورد
رسیده است

تواناییهای خود رسیدهاند».
رئیس صندوق بینالمللی پول ،کریستین
الگارد و چین ،میزبان نشست گروه  ۲۰نیز
خواستار تسریع اصالحات برای دستیابی
به رشد پایدار اقصادی در جهان شدند.
کریســتین الگارد تصریــح کــرد که
چشمانداز رشــد اقتصادی جهان ممکن
است تیره شود .او و وزیر مالیه آلمان هر
دو تأکید کردند کشورهایی که از مدتها
پیش اصالحات را آغاز کردند ،رشــدی
اقتصادی پایدار بیشتری داشتهاند.
البته صندوق بینالمللی پول همراه آمریکا
به طور ســنتی از مهمتریــن طرفداران
برنامههای حمایت مالی برای مهار بحران
هســتند.وزیر مالیه آلمــان مخالف این
نظر و معتقد اســت که بدون برنامهریزی
برای بودجه مســتحکم و انجام اصالحات
ساختاری نمیتوان به رشد پایدار رسید.
او در شانگهای بیش از پیش بر این موضع
تأکید دارد( .دویچه وله)

باخت کاوالیرز در بازیهای
دیروز NBA

صبح روز شــنبه در  ،NBAهشت بازی انجام شــد که در مهمترین آنها
تورنتو ریپترز توانست کلیولند کاوالیرز را شکست دهد.
به نقل از سایت  ،ESPNدر مهمترین بازی دیروز صبح لیگ  ،NBAتورنتو
ریپترز با نتیجه  99بر  97کلیولند کاوالیرز را شکست داد .در این مسابقه
کایل لوری موثرترین بازیکن ریپترز بود او  43امتیاز کســب کرد و پنج
ریباند و  9پاس منجر به گل داشت.
بهترین بازیکن کاوالیرز نیز لبرون جیمز بود .او  25امتیاز آورد و هشــت
ریباند و هفت پاس منجر به گل داشــت .در مســابقه دیگر لس آنجلس
کلیپرز با نتیجه  117بر  107ســکرمنتو کینگز را شکست داد .در این بازی
کریس پاول برای کلیپرز خوب عمل کرد .او  40امتیاز کسب کرد و هشت
ریباند و  13پاس منجر به گل داشت.
دی مارکوس کازینز موثرترین بازیکن کینگز بود .او  28امتیاز آورد و 15
ریباند و  9پاس منجر به گل داشت.
نتایج دیگر مسابقات دیروز
شارلوته هورنتز  – 96ایندیانا پیسرز 95
واشنگتن ویزاردز  – 103فیالدلفیا سونی سیکسرز 94
اورالندو مجیک  – 95نیویورک نیکس 108
شیکاگو بولز  – 88آتالنتا هاکس 103
دنور ناگتس  – 116داالس موریکس 122
ممفیس گریزلیز  – 112لس آنجلس لیکرز 95

کسری بودجه فیفا به
 108میلیون دالر رسید

کسری بودجه فیفا در ســال  108 ،2015میلیون دالر برآورده شده است.
این رقم  78میلیون دالر بیشــتر از  30میلیون دالر پیشبینی فیفا در این
زمینه است.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesشــایعاتی درباره سرمایهگذاری
چینیها در فیفا وجود دارد .گفته میشود این سرمایهگذاریها و توافقها
هزاران میلیون دالر ارزش دارد و فرصتی برای مسئوالن ایجاد میکند تا با
یکی از بدترین بحرانهای قرن در فیفا مبارزه کنند.
اخیرا گروه  Alibabaقبول کرده اســت قرارداد اسپانسری هشت ساله
با فیفا ببندد .با وجود تمامی مشــکالت مالی اخیر ،فیفا هنوز از نظر مالی
استحکام الزم را دارد و امیدوار است برگزاری جام جهانی پیشرو بتواند
نتایج خوبی را برای این فدراسیون در پی داشته باشد.
فیفا اعالم کرده است در ســالهای  2015تا  2018شرایط بهتری خواهد
داشت و بودجهاش کنترل شده و متعادلتر خواهد بود.

نهاد پژوهشــی «نظارت بر درگیریهای بینالمللی»
که دفتر آن در هایدلبرگ است ،در سال ۴۰۹ ،۲۰۱۵
کانون مناقشهی سیاسی در جهان را به ثبت رسانده
که از میان آنها  ۲۲۳مورد با نبرد مســلحانه همراه
بوده است.
دامنهی تنش و تشنج در جهان گستردهتر میشود.
نهاد پژوهشــی «نظارت بر درگیریهای بینالمللی»،
عالوه بــر ثبت  ۱۹کانون جنگی در جهان در ســال
گذشــته ،از ســه منطقهی پرتنش که امکان تبدیل
وضعیت ناآرام آنها به «جنگ تمــام عیار» منتفی
نیست ،خبر میدهد.
نهاد پژوهشــی «نظارت بر درگیریهای بینالمللی»،
وابسته به دانشــگاه هایدلبرگ است و از سال ۱۹۹۰
«درگیریهای سیاســی» در سراســر جهان و نیز
کانونهای تنش در درون کشورها را مورد بررسی قرار
میدهد« .درگیریهای سیاسی» از نظر پژوهشگران
این نهاد ،مراحــل گوناگونی دارد و بــا عنوانهای
مناقشــهی لفظی ،ناآرامیهای غیرمسلحانه ،بحران
مســلحانه ،جنگ محدود و جنگ تمام عیار مشخص
میشود.
تعداد قربانیان و آوارگان ناشی از ناآرامیهای سیاسی،
همچنین شمار کشورهای شــریک در مناقشه ،در
تعیین یک رویداد به عنوان «درگیریسیاسی» نقش
بازی میکند.
این نهاد ،هر ســال یک گزارش که «مناقشهسنج»
نام دارد ،به انتشــار میرساند .در تازهترین شمارهی
این گزارش آمده اســت که در سال  ،۲۰۱۵کشورهای
ترکیه ،فیلیپین و جنوب ســودان به فهرست مناطق
جنگی جهان افزودهشدهاست .در سال پیش ترکیه،
پس از  ۲سال رعایت آتشبس ،مقابله با حزب کارگران
کردستان ( )PKKرا آغاز کرد( .دویچه وله)

پنتاگون :کنترل کردها بر
«الشدادی» نشانه کارآمدی
برنامه ما علیه داعش است

پنتاگون ادعا میکند ،پیشــروی اخیر
علیه داعش شاهدی بر کارآمدی برنامه
تاکتیکــی آمریکا در شکســت افراط
گرایان اســت .به نقــل از خبرگزاری
فرانسه ،استراتژی ائتالف تحت رهبری
آمریکا در سوریه و عراق ،بمباران مواضع
داعش با استفاده از پهپادها و جنگندهها
وهمزمان استقرار نظامیان متخصص برای
آموزش و تجهیز نیروهای محلی است.
در ســوریه حدود  50نظامی آمریکایی
در حــال همکاری بــا نیروهای محلی
مخالف داعش به ویژه نیروهای کرد این
کشور هستند .در یکی از برجستهترین
پیشرفتهای نیروهای کرد ،این نیروهای
محلی از  15تا  22فبروری توانســتند
شهر استراتژیک الشــدادی در والیت
حســکه را محاصره کرده و سپس آن
را تحت کنتــرل خود درآورند .به گفته
کریس گارور ،ســخنگوی ارتش آمریکا
در بغــداد در این عملیات نیروهای کرد

مورد حمایت هوائی ائتالف ضد داعش
قرار داشــتند در حالی که فرماندهان
آمریکایی نیز مشاورههای تاکتیکی و
حمایتهای لجستیکی بسیاری به آنها
ارائه دادند.
گفته میشود در این درگیریها حدود
 20مبارز کرد و  260عضو داعش کشته
شدند .گارور ادامه داد :نیروهای کرد
در این نبرد نه تنها باید با نیروهای باقی
مانده داعش در شهر درگیر میشدند
بلکه با تعداد زیــادی بمبهای کنار
جادهای در مناطق آزاد شــده هم باید
خنثی میشد .با همه اینها اما نیروهای
کرد زودتر از زمانی که برای این عملیات
تعیین شــده بود و تنها طی شش روز
توانستند الشــدادی را تحت کنترل
خود درآورند .ســخنگوی نیروهای
نظامی آمریــکا در بغداد ادعا میکند،
کماندوهای آمریکایی نقش برجستهای
در پیروزی این نبرد داشتهاند.

رئیس جدید فیفا خواهان اتحاد دوباره
در فوتبال شد

جانی اینفانتینو پس از رســیدن به ریاست
فدراســیون جهانی فوتبال ،فیفا ،خواهان
اتحاد دوباره در این ورزش شد.
آقای اینفانتیو که دبیر کل یوفا هم هست،
جانشین سپ بالتر ،رئیس پیشین فیفا شد.
جانــی اینفانتینو در انتخابــات فیفا که به
دور دوم کشیده شد با  ۱۱۵رای که  ۲۷رای
بیشتر از شیخ سلمان ،نزدیکترین رقیبش
بود ،به عنوان رئیس فیفا انتخاب شد.
آقای بالتــر ،رئیس پیشــین فیفا در حال
حاضر  ۶ســال از کلیه فعالیتهای فوتبالی

محروم است .جانی اینفانتیو  ۴۵ساله گفت:
«امروز من میگویم که باید پل بســازیم نه
دیوار .فوتبال بدون شک میتواند این کار را
انجام دهد .من میخواهم روی فوتبال تمرکز
کنــم ».آقای اینفانتینو وکیل اســت و در
منطقه «وله» در سوئیس به دنبا آمده است.
زادگاه او تنها  ۱۰کیلومتر با «ویسپ» ،زادگاه
سپ بالتر فاصله دارد .آقای اینفانتینو بعد
از پیروزی در انتخابات فیفا گفت« :این یک
انتخابات بود نه جنگ .یک رقابت ،نه مبارزه.
در یک انتخابات شــما یا برنده میشوید یا

فدرر یک ماه دیرتر باز میگردد

انریکه :هنوز روی کاغذ تیمی
قهرمان نشده است

سرمربی بارسلونا معتقد است که هنوز قهرمان اللیگا مشخص نشده است.
به نقل از آس ،بارسلونا یکشنبه شــب در هفته بیست و ششم اللیگا به
مصاف ســویا میرود .آنها آخرین تیمی هستند که توانستند آبیاناریها
را شکست دهند .لوییس انریکه در نشســت خبری پیش از بازی گفت:
سویا تیمی قوی است .نسبت به بازی رفت خیلی بهتر شده و در بازیهای
اروپایی نیز نتایج خوبی کسب کرده است .آنها حریف سختی هستند که از
سرمربی بزرگی برخوردارند و بازیکنان نیز به امر او پیش می روند.
سرمربی بارســلونا درباره داربی شــهر مادرید اظهار کرد :هر تیمی که
شایستهتر است پیروز شــود .هنوز روی کاغذ تیمی قهرمان نشده است.
ممکن است ما سه امتیاز از دست بدهیم .من دوست دارم تیم های دیگر
بیشتر از ما امتیاز از دست بدهند.
سرمربی اسپانیایی اختالف ایجاد شــده با تیمهای دوم و سوم را در کار
گروهی تیمش بیتاثیر عنوان کرد و افزود :اشــتباه است فکر کنیم با این
اختالف قهرمان اللیگا میشویم .یک اشتباه ممکن است تیم را در معرض
خطر قرار دهد.
انریکه در مورد تغییر بارسلونا نسبت به بازی رفت اظهار کرد :ما همیشه
این چنین هســتیم .در خانه حریف برتر بودیم ولی فوتبال اینگونه است.
همچنین در بعضی بازیها ضعیف تر بودیم اما شکست نخوردیم.

کریس کریستی به کمک
دونالد ترامپ شتافت

راجر فدرر ،مرد شــماره  ۳تنیس جهان که
دوارن نقاهــت پس از جراحــی زانویش را
صالح دورســان به علت نشان دادن کارت
قرمز به داور در لیگ ترکیه ،محروم شد.
به نقل از آس ،صالح دورسان ،مدافع راست
ترابوزان اســپور که برابر گاالتاســرای ،به
همراه ســه هم تیمیاش توسط دنیز آتس
بتینل اخراج شد .او به علت تحقیر داور سه
جلسه محروم شد .دورسان کارت قرمز داور
را ربود و در اعتراض به تصمیمهای غلط داور
در طول بازی ،او را به شکل نمادین از زمین
اخراج کرد تا خــودش هم بالفاصله اخراج
شــود .لوییس پدرو کاواندا ،دیگر بازیکن
اخراج شده دو بازی محرم شد .این در حالی
است که آیکوت دمیر ،سه جلسه را محروم

میگذراند ،بازگشــت به زمین تنیس را یک
ماه به تاخیر انداخت.

بازنده ،زندگی هــم ادامه دارد .ما حاال این
کتاب را ورق زدهایم و بالفاصله شــروع به
کار میکنیم .همه ما با هم کار میکنیم و من
به تمام دنیا نشان میدهم که نامزد اروپا یا
جای خاص دیگری نیستم .من نامزد فوتبال
هستم و فوتبال هم ورزشی جهانی است ».او
در مورد برنامه آینده فیفا نیز گفت« :کاری
که ما در فیفا انجام خواهیم داد این اســت
که با همه برای گســترش فوتبال همکاری
کنیم و از کارهای سیاسی و صحبت در مورد
جدایی و مرزها پرهیز کنیم( ».بی بی سی)
این تنیسباز  ۳۴ساله سوئیسی قرار بود در
تورنمنت ایندین ولز در ماه مارچ بازی کند،
امــا پرافتخارترین تنیسبــاز تاریخ تنیس
تصمیم گرفت تا مســترز مونتکارلو در ماه
آوریل صبر کند.دارنده  ۱۷گرنداسلم در ماه
جنوری و برای درمان مینیسک پاره پایش را
به تیغ جراحی سپرد .فدرر گفت« :از آنجایی
که سالی طوالنی در پیش دارم ،نمیخواهم
که به خودم فشــار مضاعفی وارد کنم و زود
برگردم ».آخرین حضور فدرر به نیمهنهایی
اوپن اســترالیا بازمیگردد که مسابقه را به
نواک جوکوویچ مرد شماره یک تنیس جهان
و قهرمان آن مسابقات باخت.فدرر تا این جای
کار حضور در تورنمنتهای دبی و روتردام را
از دست داده .او سال گذشته برای هفتمینبار
قهرمان اوپن دوبی شد و در روتردام نیز دوبار
سابقه قهرمانی دارد.

محروم شدن بازیکنی که به داور کارت
قرمز داد

خواهد بود اما محرومیتی برای هورمالی در

نظر گرفته نشد.

کریس کریســتی ،فرمانــدار جنجالی ایالت نیوجرســی
آمریکا اعــام کرده از دونالد ترامپ بــرای کاندیداتوری
جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری پاییز امسال
حمایت میکند .آقای کریستی روز جمعه در یک کنفرانس
خبــری و در حالی که دونالد ترامــپ در کنار او بود گفت
«تردیدی نیســت» که آقای ترامپ قادر اســت اوضاع در
واشــنگتن را تغییر دهد .او همچنین تاکید کرده که دونالد
ترامپ «بهترین شــانس» جمهوری خواهان برای پیروزی
در انتخابات پیش رو اســت .کریس کریستی خود هم در
رقابتهای داخلــی این حزب نامزد بود اما دو هفته پیش و
پس از کسب نتایج ضعیف کنار کشید .او روز جمعه ،همچنین
در اظهار نظری که میتواند نخســتین ‹حمله› او به رقبای
آقای ترامپ محسوب شــود ،گفت تد کروز و مارکو روبیو
دو سناتور جوان کنگره آمریکا ،برای تصدی پست ریاست
جمهوری «به اندازه کافی آماده نیســتند ».آقای کریستی
که فرماندار نیوجرسی ،ایالتی کامال دموکرات است ،بعد از
شــروع دومین دوره ریاست جمهوری باراک اوباما ،به طور
جدی خود را برای نامزدی جمهوریخواهان آماده کرده بود
و بسیاری او را در اوایل ســال  ۲۰۱۳شانس اول این حزب
برای رقابت با دموکراتها در انتخابات پاییز امســال فرض
میکردند .اما بعد از رسوایی بر سر ایجاد ترافیک عمدی در
یکی از شلوغترین پلهای ایالت نیوجرسی ،آقای کریستی
به شدت محبوبیت خود را از دســت داد .تحقیقات نشان
داد این رســوایی که به «بریجگیت» شهرت یافت از سوی
دفتر آقای کریستی برنامهریزی شده بود تا بلکه «تادیبی»
محسوب شــود برای مارک سوکولیچ ،شــهردار فورتلی
که مســئول ترافیک پل ‹جرج واشنگتن› بود و در جریان
انتخابات فرماندار نیوجرسی در سال  ۲۰۱۳از آقای کریستی
حمایت نکرده بود( .بی بی سی)

روزنامهنگار فلسطینی به
اعتصاب غذای خود پایان داد

پس از موافقت اســرائیل با آزادی محمد قیق ،روزنامهنگار
فلسطینی ،وی بعد از ســه ماه به اعتصاب غذا در اعتراض
به «بازداشت اداری» و بدون محاکمه خود پایان داده است.
به گفته مقامات فلســطینی محمد قیق قرار است طبق این
موافقت در تاریخ  ۲۱می (سه ماه دیگر) آزاد شود .اما مقامات
اسرائیلی گفتند که آقای قیق تا آن زمان تحت بازداشت باقی
خواهد ماند و تنها در آن تاریــخ پرونده او مجددا بازبینی
خواهد شــد که احتماال به تمدید دوران بازداشتش منجر
خواهد شد .گزارش شده است که اوضاع جسمانی آقای قیق
بسیار وخیم است .وی از زمان بازداشتش در سه ماه قبل ،تنها
آب نوشیده است .او که به اتهام «فعالیتهای تروریستی» و
ارتباط با گروه اسالمگرای حماس بازداشت شده ،از آن زمان
بدون حضور در دادگاه در زندان به سر میبرد .آقای قیق این
اتهامات را رد کرده اســت .موضوع زندانی شدن آقای قیق
طبق قانون «بازداشــت اداری» و وخامت اوضاع جسمانی او
اعتراض نهادهای حقوق بشری را در پی داشت که خواستار
آزادی او شــدند .در اوایل ماه جاری دادگاه عالی اسرائیل با
صدور حکمی حبس این روزنامه نگار فلســطینی را معلق
کرد .اما دادگاه درخواســت او را مبنی بر انتقال از شفاخانه
عفوله در اسرائیل به راماهلل در کرانه غربی برای معالجه را رد
کرد .مقامات اسرائیلی میتوانند طبق قانون بازداشت اداری،
مظنونان را بدون اتهام و محاکمه برای دورههای  ۶ماهه تحت
بازداشت نگهدارند .با حکم قاضی امکان تمدید این بازداشت
برای مدت نامحدود وجود دارد( .بی بی سی)

احتمال استفاده از راکتهای
تقلبی در بازیهای بینالمللی
پینگپنگ

تومــاس ویکرت ،رییس فدراســیون جهانی تنیــس روی میز ()ITTF
صحبتهایی مبنی بر اینکه ورزشکاران برتر این ورزش از راکتهای غیر
قانونی استفاده میکنند را رد کرده است.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesتیمو بول ،هموطن آلمانی دیکرت
اعالم کرد  80درصد از ورزشــکاران بینالمللی تنیس روی میز از قوانین
 ITTFپیروی نمیکنند.
بول در این باره گفته است :در الستیک روی راکتها ممکن است از مواد
شــیمیایی استفاده شده باشد که بر روی پرتاب توپ تاثیرگذار باشد .این
اتفاق تنها برای چینیها نمی افتد بلکه ممکن است اروپاییها و آسیاییها
نیز از این ترفند اســتفاده کنند .برای اثبات این قضیه باید الســتیک
برداشته شود و به آزمایشگاه فرستاده شود .از مدتها قبل فدراسیون را
تشویق به این کار کرده بودم اما فدراسیون این کار را غیر عقالنی میداند.
با این حال رییس فدراسیون این مســاله را رد کرده است .او در این باره
گفته است ITTF :پروسه آزمایش راکت دارد تا مطمئن شود همه در یک
سطح و یک شرایط باهم بازی میکنند .بول میتواند نظرات خاص خود را
در این باره داشته باشد اما مطمئن هستم پروسه آزمایش از تقلب در این
زمینه جلوگیری میکند.

6جلسه محرومیت به خاطر
بیاحترامی به سرمربی PSG

سرژ اوریه به علت بیاحترامی به سرمربی تیم 6 ،جلسه از همراهی تیمش
محروم شد.
به نقل از آس ،اوریه که به خاطر بیاحترامی به لوران بالن ،سرمربی پاری
ن ژرمن و دیگر بازیکنان تیم اخراج شده بود ،جمعه به باشگاه فراخوانده
س 
و محرومیت او مشخص شــد .مدافع ساحل عاجی تا  20مارس با تیم دوم
پاریسن ژرمن تمرین خواهد کرد و  6بازی از همراهی تیمش محروم شد.
بر این اساس ،اوریه دوشــنبه این هفته با تیمی در دسته چهارم تمرین
خواهد و در  6بازی صدرنشــین لیگ یک فرانســه بازی نخواهد کرد .او
دیدارهای مهم این تیم برابر لیون و موناکو را از دست میدهد .همچنین در
دیدار برگشت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در لیون برابر چلسی
حضور نخواهد داشت.

فان خال :شرایطم در
منچستریونایتد تاسفبار است

ســرمربی هلندی منچستریونایتد شــرایط خود در این تیم را تاسفبار
دانست و به انتقاد از رسانه های انگلیسی پرداخت.
به نقل از دیلی میرر ،لوییس فان خال روزهای بســیاری ســختی را در
اولدترافورد بر عهده دارد .او در دومین فصل حضورش در شیاطین سرخ
نتایج خوبی به دســت نیاورده و به همین خاطر انتقادات از او بسیار باال
اســت تا جایی که هر روز خبرهای زیادی درباره اخــراج او از یونایتد و
انتخاب مورینیو به عنوان جانشــین او به گوش می رسد و همین به شدت
این مربی باتجربه هالندی را ناراحت و خشمگین کرده است.
فان خال در گفت و گویی که با دیلی میرر داشــت آنچه را که در منچستر
یونایتد برای او اتفاق می افتد یک رســوای بزرگ دانست و گفت :من هر
روزه تالش می کنم تا فشار را از روی بازیکنان کم کنم و به حمایت از آنها
بپردازم اما همه تیرها به سوی من نشانه گرفته می شود و کسی به انتقاد
از بازیکنان و بررســی عملکرد آنها نمی پردازد .همه بدی ها به من نسبت
داده می شــود و چیزهای خوب به بازیکنان .کسی از بازیکنان انتقاد نمی
کند و همه به انتقاد از من می پردازند.
او ادامه داد :مورینیو بارها درباره احتمال مربیگری در منچســتر یونایتد
ســخن به میان آورده و به سواالت خبرنگاران پاســخ داده است .نباید
مورینیو من را در جریان کار قرار دهد .این واقعا شــرم آور اســت .من و
باشــگاه منچستر یونایتد نمی خواهیم به رسانه ها کمک کنیم تا صفحات
خود را پر کنند و نیازی به واکنش و پاســخ دادن نداریم .براین باورم که
رفتاری که با من می شود یا افتضاح واقعی است.

