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کانگرس چین مقابله با «مشکالت اقتصادی دشوارتر» را هدف
برنامه خود قرار داد
کانگرس خلق چین که متشکل از  3هزار عضو است ،با پیامی
آغاز شد که «مشکالت و چالش های اقتصاد دشوارتر» را نشان
می داد .هدف تعیین شده رشــد اقتصادی این کشور به سطح
 6.5تا  7درصد کاهش یافته اســت .جلسه ساالنه «کانگرس
ملی خلق» چین روز شــنبه با سخنرانی لی کیچیانگ ،نخست
وزیر آغاز شد .او در سخنرانی اش سیزدهمین برنامه پنجساله
توسعه کشور را پیشکش کرد .این طرح برای توسعه اقتصادی
و اجتماعی بین ســال های  2016تا  2020تنظیم شده است .لی،
واالترین مقام اقتصادی کشــور قول داد که همچنان اصالحات
اقصادی مبتنی بر بازار را ادامه دهد که به موجب آن شــرکت
های مخابراتی ،پترولیم و شــرکت های خدمــات اجتماعی،
خصوصی خواهند شد .او در سخنانش نگفت که آیا شرکت های
خارجی نیز در این روند دخیل خواهند بود یا خیر .بر اساس این
طرح ،با شرکت های خصوصی در زمینه تایید و تصویب پروژه،
مسأله مالی و سیاست های مالیاتی همانند شرکت های دولتی
برخورد خواهد شــد .لی در سخنرانی اش که از تلویزیون ملی

برگزاری انتخابات پارلمانی
در اسلواکیا
مردم اســلواکیا دیروزبرای شــرکت در
انتخابات پارلمانی به پای صندوقهای رای
رفته اند ،انتخاباتی که مسئله مهاجرت از
موضوعات عمده آن است.
رابرت فیکو نخســت وزیر چپگرا و ملی
گرای اسلواکیا برای باقی ماندن در قدرت
در دور سوم در رقابت ها شرکت دارد.
او قول داده اســت که هرگز سهمیه های
پیشــنهادی اتحادیه اروپا برای اسکان
مهاجرین را نخواهد پذیرفت.
آقای فیکو معتقد است که مسلمانان نمی
توانند با یک جامعه کاتولیک ادغام شوند

و خطری برای امنیت آن خواهند بود.
رقیبان آقای فیکو او را متهم کرده اند که
این موضوع را بزرگ نشان می دهد.
حزب چپگرای سوسیال دموکراسی آقای
فیکو در انتخابات  ۲۰۱۲به پیروزی قاطع
رسید .اسلواکی که از باالترین نرخ رشد
اقتصادی در اتحادیه اروپا برخوردار است
سیاست های اجتماعی سخاوتمندانه ای را
از جمله ســفر رایگان با قطار برای دانش
آموزان و بازنشستگان عملی کرده است.
این کشور ســال گذشته  ۳۳۰درخواست
پناهندگی دریافت کرد( .بی بی سی)

اردوغان :شهری جدید در شمال سوریه
برای اسکان پناهجویان ساخته شود

رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه
پیشنهاد کرده که برای اسکان صدها هزار
شهروند ســوری که از بیم جنگ داخلی
در ســوریه مجبور به ترک خانه هایشان
شدهاند ،شهری جدید در شمال این کشور
ساخته شود.
به گفته آقای اردوغان این شهر میتواند
با همکاری جامعه بینالملل و در مقیاسی
تقریبا پنج هزار کیلومتر مربع ســاخته
شود .رئیس جمهور ترکیه گفته است که او
درباره این پیشنهاد با باراک اوباما ،رئیس
جمهور آمریکا مذاکره کرده است.

اما آمریکا در این باره اظهارنظری نکرده
است.
ترکیه پیش از این هم خواســتار ایجاد
منطقه ای امن در مرز و در خاک ســوریه
شــده بود ،اما ظاهرا این اولین باری است
که رئیس جمهور این کشــور پیشــنهاد
ساخت شهری دائمی را داده است.
رئیس جمهور ترکیه افــزود پناهجویان
سوری میتوانند در این شهر اسکان داده
شوند .این کشــور از جامعه بینالمللی به
دلیل حمایت نکردن از پناهجویان انتقاد
کرده است( .بی بی سی)

مایکل فلپس :نگران ویروس
زیکا نیستم

ل حاضر برای بازیهای
مدالآورترین ورزشکار المپیکی اعالم کرد در حا 
المپیک ریو آماده میشود و به هیچ وجه نگران ویروس زیکا نیست.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesمایکل فلپس  30ساله از آمریکا 18
مدال طال ،دو نقره و دو برنــز دارد .اخیرا نگرانیهای درباره ویروس زیکا
بیشــتر شده اســت .خطر این ویروس برای زنان باردار بیشتر است زیرا
ممکن است نوزادان آنها با نارسایی مغزی به دنیا بیایند.
همسر فلپس باردار است و ماه می ،اولین نوزاد این زوج به دنیا میآید .این
در حالی است که بازیهای ریو ،ماه اگست آغاز میشود .فلپس در این باره
گفت :در این باره نگران نیســتیم .فکر میکنم در هر المپیکی که شرکت
کنیم ،همیشه پیشامدی وجود دارد.
فلپس اعالم کرده است به همراه همسر و نوزادش به برازیل سفر خواهند
کرد.
ســرنا ویلیامز نیز اعالم کرده است که قبل از ســفر به ریو حتما درباره
ویروس زیکا تحقیق خواهد کرد و به هنگام سفر به ریو ،جانب احتیاط را
رعایت میکند .ویلیامز در این باره به رویترز گفت :چند مقاله در این باره
خواندم .باید بیشتر در این باره مطالعه کنیم .مطمئنا باید درباره این مساله
مراقب باشیم .در ریو حضور پیدا خواهم کرد.
به ورزشکاران توصیه شده اســت از لباس آستین بلند ،افشانههای دافع
حشرات و پشه بند استفاده کنند.

ناینگوالن :توتی هنوز هم
هنرنمایی میکند

ستاره بلجیمی رم به ستایش از فرانچســکو توتی پرداخت و تاکید کرد
اسطوره جالوروسی هنوز هم می تواند ناجی تیمش باشد.
به نقل از اسکای اسپورتس ،رم در هفته بیست و هشتم رقابت های سری
 Aبرابر فیورنتینا جشــنواره گل به راه انداخت و با نتیجه چهار بر یک به
پیروزی رسید.
فرانچسکو توتی سرانجام در این دیدار در ترکیب رم به میدان رفت .او در
دقیقه  76به جای استفان الشعراوی در ترکیب اصلی جالوروسی به میدان
رفت و یک توپ هم به تیر دروازه زد .راجا ناینگوالن ،هافبک بلژیکی رم
به ســتایش از توتی پرداخت و گفت :توتی در هر حالتی بازیکن بزرگی
است .او اسطوره باشگاه رم است و هنوز پاهایش قادر به هنرنمایی و نجات
دادن رم هستند.
او ادامه داد :بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم .شایسته این پیروزی
بودیم .بسیار خوشــحالم که پیروز بازی شــدیم و اکنون باید به دیدار
حســاس برابر رئال مادرید فکر کنیم .آمار نشان می دهد که ما پیشرفت
خوبی داشتیم .هرچه بیشتر پیروز می شویم ،فضای تیم هم بهتر می شود
و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشد.

مارادونا :اگر من بودم با مشت
مسی را میزدم!

دیگو مارادونا به پنالتی مســی و ســوارس در اللیگا واکنش نشان داد و
عنوان کرد اگر او بازیکن تیم مقابل بود مسی را با مشت میزد!
به نقل از سان ،بارســلونا چند هفته پیش موفق شد در دیداری حساس
با نتیجه  1 - 6ســلتاویگو را شکست دهد .گل چهارم بارسا در این بازی
را لوئیس ســوارس روی پاس لیونل مســی از روی نقطه پنالتی به ثمر
رســاند .دقیقا پس از پایان این بازی بود کــه واکنشها به حرکت فوق
ستاره ارجنتینی آغاز شد .خیلیها این حرکت را حاصل نبوغ سرشار لئو
دانستند و البته بودند کسانی که این کار مسی را توهین به حریف قلمداد
میکردند.
دیگو مارادونا در جام جهانی  2010آلمان هدایت تیم ملی کشــورش را در
اختیار داشت و در این جام با ستاره خود لیونل مسی در مسابقات حاضر
بود که نتوانست به عنوان مهمی برسد .بعد از مدت ها از پنالتی جنجالی
مسی و سوارس در اللیگا ،این بار مارادونا به این تصمیم واکنش نشان داد
و گفت :اگر من در صحنهای که مسی آن حرکت را کرد در زمین بازی بودم،
بدون توجه به این که در لیگ دسته اول یا دوم یا سوم هستیم حتما یک
مشت به مســی میزدم .کاری به این که کجا هستیم نداشتم و حتما یک
مشت به سمت او پرتاب می کردم.

مسدود شدن مرزها
کار و بار قاچاقبران را
رونق می دهد

بعد از کنفرانس کشــورهای بالقــان غربی در ویانا،
اتریش و کشورهای موســوم به مسیر بالقان فیصله
کرده اند که این مســیر به روی مهاجران مســدود
شــود .حاال مهاجرین با پرداخت پول به قاچاقبران
در جســتجوی راه های بدیل اند .صدها پناهجو در
برابر حصار مرزی مقدونیه در منطقه ایدومنی یونان
فریاد می زنند« :مرز را باز کنید!» مهاجرین بارها در
اقدام اعتراضی مسیر خط قطار سالونیک  -اسکوپیه
را مسدود کرده اند .زیرا فقط مهاجرین سوریه و عراق
آنهم با اسناد معتبر و فقط چند صد نفر در روز اجازه
عبور از مرز را می یابند .افغــان هایی که خود را به
مرز با صربستان در تابانوچه رسانده اند ،چانس عبور
از مرز بــا مقدونیه را ندارند .یک پناهجوی افغان می
گوید« :ما نمی دانیم چرا به افغان ها اجازه عبور نمی
دهند .پولیس فقط به ما می گوید :ما اجازه نداریم که
شما را بگذاریم از مرز عبور کنید .ما نمی دانیم چرا».
دلیل مسدود شدن مرز توافق رؤسای پولیس دولت
های مســیر بالقان است .بر اثر فشار اتریش ،کمتر از
 600مهاجر از ســوریه و عراق اجازه دارند روزانه از
مرز عبور کنند .برای افغان هــا و دیگران راه بالقان
غیرقابل عبور شده اســت .از دید هنس فریدریش
شودر ،مســئول دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل
برای مهاجران در بلگراد ،مسدود شدن مرز در مسیر
بالقان زمینه بسیار مساعدی را برای قاچاقبران انسان
فراهم می کند .او می گوید« :چون حاال دیگر امکان
قانونی برای ادامه ســفر وجود نــدارد ،مهاجرین در
دســت باندهای جنایتکار می افتند و به این وسیله
غارت می شوند .و ما هر روز شاهد آن هستیم».
به هر اندازه که راه های اصلی مسدود شوند ،به همان
انــدازه مهاجران در تالش یافتــن راه های فرعی و
قاچاقی می شوند( .دویچه وله)

چین نشر شد ،گفت« :ما باید اصالحات را در زمینه های مختلف
شدت ببخشــیم» .او گفت که بازار «باید نقش تعیین کننده ای
بازی کند» .میزان رشــد اقتصادی که در سال های گذشته 7
درصد بود ،در برنامه جدید پنجســاله کاهش یافته و در سطح
 6.5تا  7درصد در نظر گرفته شده است.
لی در نطق ساالنه خود گفت« :تحلیل جامع از همه مسائل نشان
می دهد که چین امســال با مشکالت و چالش های دشوارتری
روبرو خواهد شد؛ بنابراین ما باید آماده باشیم تا به مبارزه این
مشکالت برویم» .فشــار بر بخش اقتصاد همچنان افزایش می
یابد .لی که جلسه  12روزه کانگرس را در «سالون بزرگ خلق»
افتتاح کرد ،با تشریح تاثیرات رشد اندک تجارت ،نوسان های
پولی و بازارهای مالــی و افزایش خطرات جئوپولتیک بر چین،
گفــت« :ما نباید تاثیری را که همه این موارد بر توســعه چین
دارند ،دست کم بگیریم» .در همین حال ،تورم بخش مصرف در
سال های آینده «حدود  3درصد» ،و میزان بیکاری «حدود 4.5
درصد» برآورد شده اند( .دویچه وله)

عربستان :نیازی به قطعنامه
شورای امنیت در مورد یمن
وجود ندارد

یک مقام عربســتان سعودی میگوید
نیازی به صدور قطعنامه شورای امنیت
ســازمان ملل متحد در مورد شــرایط
وخیم انسانی در یمن وجود ندارد.
عبداهلل معلمی ،سفیر عربستان سعودی
در ســازمان ملل متحد گفته اســت
کشورش نگران وخیمتر شدن وضعیت
انسانی در یمن است اما نیازی به صدور
قطعنامه شــورای امنیت در این مورد
نمیبیند .او در یک نشست خبری گفت
«در مقطع فعلی فکــر نمیکنیم نیازی
به قطعنامه باشــد ».ائتالفی به رهبری
عربستان ســعودی از یک سال پیش
حمالت خود به نیروهای حوثی در یمن
را آغاز کرده است.
گروههای حقوق بشــری و شــماری از
کشورها بارها نگرانی خود را از حمالت
این ائتالف به اهداف غیرنظامی در یمن

اعالم کردهاند.
اظهارات سفیر عربستان سعودی پس
از آن صورت گرفت که  ۱۵عضو شورای
امنیت ســازمان ملل متحد ،نگرانی
شدید خود را از وخیمتر شدن اوضاع
یمن ابراز کردند.
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد
در حال بررســی صــدور قطعنامهای
در خصوص یمــن به خصوص تاکید بر
ارائه بیشتر کمکهای انساندوستانه و
ضرورت مراقبت از شفاخانه ها در برابر
حمالت است.
استفان اوبراین ،معاون دبیرکل سازمان
ملــل متحد در امور بشردوســتانه و
امدادرسانی از تمامی طرفهای درگیر
در یمن بــه خاطر حمله بــه اهداف
غیرنظامی از جمله شفاخانه و مکاتب
انتقاد کرده است( .بی بی سی)

افغانستان هالند را با تفاوت  ۱۶دوش
در دیدار دوستانه شکست داد

تیم ملی کرکت کشــور به روز جمعه هالند
را در یک دیدار دوستانه با تفاوت  ۱۶دوش
شکست داد.
دیــدار افغانســتان یکــی از دیدارهای
دوستانهی مســابقات جام جهانی  ۲۰آوره
میباشد که در کشــور هندوستان برگزار
شده است .در این دیدار ملی پوشان کشور
 ۱۵۳دوش را بــا ن ُه بازیکن به عنوان هدف
برای هالند تعیین کردند ،اما تیم مقامل شان

نتوانست خود را به این هدف برساند.
این بازی را نخســت افغانســتان با اضغر
ســتانکزی آغاز کرد .از میــان بازیکنان
افغان سمیعاهلل شــینواری  ۴۲دوش ،اصغر
ســتانکزی  ۲۵دوش ،شفیقاهلل  ۲۴دوش و
گلبدین نایب  ۲۳دوش ساخت.
تیم هالند در این دیدار توانســت با چهار
بازیکــن در  ۲۰آور  ۱۳۶دوش بســازد اما
نتوانســت خود را به هدف تعیین شده از

سوی ملی پوشان افغانستان برساند.
نسیم اهلل دانش رئیس بورد کرکت افغانستان
این موفقیت تیم ملی را برخاسته از تالشها
و برنامههای منظم این تیم دانســت و برای
آنها آرزوی پیروزی بیشتر در این مسابقات
کرد .وی گفت که ملی پوشان کشور همیشه
با پیروزی در دیدارهای مهم جهانی افتخار
و خوشی بزرگی نصیب افغانها در سراسر
افغانستان کرده اند( .طلوع نیوز)

ترکیه به مرتضی احمدی توپ صلح را تحفه داد

ترکیه به کودک هوادار میســی فوتبالیست
ارجنتینی توپ صلح را تحفه داد.
بعد از اینکه عکس مرتضی احمدی با پیراهن
مارک فوتبالیست تیم بارسلونا لیونیل میسی
به نشر رسید ،ترکیه بستۀ هدیه توپ صلح را،
به این بچۀ افغان فرستاد .روفیسور سالحتاتین
داودش اغلو هماهنگ کنندۀ پروژه توپ صلح
 ،این هدیه را به خاطر خرســند ساختن این
کودک پنج ساله افغان به او فرستاده است که
عکس های وی یک کمپاینی را در در رســانه
های اجتماعی ایجاد کرده است( .رادیو آزادی)

تساوی انگلیس و جاپان در شروع بازیهای
دیویس کاپ تنیس

کی نیشــیکوری و اندی ماری توانستند در
بازی اول خود در مســابقات دیویس کاپ
پیروز شوند.
به نقل از ســایت یــورو اســپورت ،کی
نیشــیکوری ،مرد شــماره  6تنیس جهان
توانســت دن اونس را با نتیج ه سه بر صفر
شکست دهد .این بازی در سه ست با نتایج
 5 – 7 ، 3 – 6و  6 – 7به پایان رسید.

بن کارسن از رقابتهای
انتخاباتی آمریکا کنار کشید

اندی ماری نیز با نتیج ه ســه بر صفر حریف
خود تارو دانیل را شکست داد .این بازی در
سه ســت با نتایج  3 – 6 ،1 – 6و  1 – 6به
ن ترتیب تیم انگلیس با
پایان رســید .بهای 
تیم جاپان مساوی است.
نیشــیکوری درباره مســابقه خود گفت:
مسابقه سختی بود .من خوب شروع کردم
و خوشحالم که بازی را در سه ست به پایان

رساندم.
اندی ماری نیــز درباره بازی خود گفت :من
خــوب بازی کردم .فکــر میکنم که خوب
ســرویس زدم .مطمئنا بازی با نیشیکوری
بازی سختی برای دن بوده است .چند هفت ه
گذشته بهترین روزهای زندگی من بود .این
روزها برایم بسیار بسیار خاص بودند ،سخت
است که از دخترم دور باشم.

بن کارســن ،پزشک بازنشســته آمریکایی و از نامزدهای
رقابتهای درون حزبی جمهوریخواهان در این کشــور،
اعالم کرد کارزار انتخاباتی خود را متوقف خواهد کرد.
این متخصص مغز و اعصاب بازنشسته ،که تنها آمریکایی-
آفریقاییتبار رقابتهای مقدماتی انتخابات بود روز جمعه
گفت« :افراد زیادی هســتند که من را دوست دارند ،اما به
من رای نمیدهند ».آقای کارســون در هفتههای نخست
این رقابتهــا برای مدت کوتاهی حتــی از دونالد ترامپ
هم محبوبتر شــد و در صدر جدول جمهوریخواهان قرار
گرفت اما سپس به علت ضعیف ظاهر شدن در مناظرههای
انتخاباتی ،کمکم محبوبیتش را از دست داد.
نقاط ضعف او در این مناظرههای بیشــتر به پاســخهایش
درباره سیاســت خارجی آمریکا و سوابق شخصی خودش
مرتبط بود .آقای کارســن که روز جمعه در واشنگتن دی.
ســی .کناره گیری خود از این رقابتها را رسما اعالم کرد،
مشــخص نکرد در اردوی جمهوریخواهان از کدامیک از
نامزدهای باقیمانده حمایت میکند.
بــا کنارهگیری بن کارســن و کریس کریســتی ،اکنون
نگاهها بیشتر متوجه ســه جلودار رقابتهای درون حزبی
جمهوریخواهان است؛ دونالد ترامپ ،تد کروز و مارکو روبیو.
اگر چه فاصله دونالد ترامپ ،میلیاردر جنجالی اهل نیویورک
با دو نامزد دیگر زیاد اســت اما مارکــو روبیو و تد کروز
میتوانند امیدوار باشــند که هواداران اندک آقای کارسن،
اکنون آرای خود را به نفع این دو به صندوق بیندازند.
انتظاری که دو هفته پیش ،با کنار کشیدن کریس کریستی،
فرماندار نیوجرسی هم به وجود آمد اما او خیلی زود اعالم
کرد که از دونالد ترامپ در ادامه رقابتهای جمهویخواهان
حمایت میکند( .بی بی سی)

رئیسجمهوربرازیل اتهام مالی
به خود و دولتش را رد کرد

دیلما روســف ،رئیس جمهور برازیل مشــارکت خود در
پرونده فساد مالی در این کشور را رد کرد .روسف همچنین
از تفتیش منزل لوال ،رئیس پیشین برازیل و بازپرسی از او
شدیدا ً انتقاد کرد .اپوزیسیون برازیل خواهان کنارهگیری
روسف از قدرت است .دیلما روسف ،رئیس جمهور برازیل
هر گونه اتهام درباره مشارکت خود در فساد مالی را رد کرد.
روسف در یک پیام تلویزیونی در روز جمعه ( ۴مارچ) اعالم
کرد در رشوهخواری و اختالسی که به کنسرن نیمه دولتی
«پتروبراس» نســبت داده میشــود ،هیچگونه مشارکت
و دخالتی نداشــته است .روســف از تفتیش منزل لوئیس
ایناســیو لوال دا سیلوا ،رئیس جمهور پیشین برازیل نیز به
شدت انتقاد کرد .روســف گفت که ورود پولیس فدرال به
خانه لوال و بازپرســی از او «غیرضروری» بوده ،زیرا که لوال
بارها همکاری خود را با ماموران پولیس و دســتگاه قضایی
برای رســیدگی به پرونده فســاد مالی اعالم کرده است.
ماموران پولیس فدرال پس از تفتیش خانهی لوال او را برای
بازپرسی چند ساعته به مرکز پولیس منتقل کردند .به گفته
روسف این اقدام پولیس در شأن رئیسجمهور سابق برازیل
نبوده و به مقام ریاســت جمهوری در این کشــور آسیب
میزند .روسف این سخنان را در حضور  ۱۲وزیر کابینه خود
در تلویزیون اعالم کرد و خواهــان رفع هر گونه اتهامزنی
به مسئوالن دولت شد .بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان
کنســرن نفتی «پتروبراس» ،یکی از بزرگترین شرکتهای
برازیل ،با دادن رشــوه به مقامات دولتی موفق به دریافت
قراردادهای پرسود شده است( .بی بی سی)

پیروزی کاوالیرز در بازیهای
دیروز NBA

صبح دیروز در لیگ  10 NBAبازی انجام شد که در مهمترین آنها کلیولند
کاوالیرز و تونتو رپترز به پیروزی دست یافت.
به نقل از ســایت  ،ESPNدر مهمترین بازی دیروز لیگ  NBAکلیولند
کاوالیرز با نتیجه  108بر  83واشنگتن ویزاردز را شکست داد.
در این مســابقه لبرون جیمز برای کاوالیرز درخشید .او  19امتیاز کسب
کرد و  13ریباند و هفت پاس منجر به گل داشــت .جان وال نیز موثرترین
بازیکن ویزاردز بود .او  17امتیاز آوری و هشــت ریباند و هفت پاس منجر
به گل داشــت .در مسابقه دیگر تورنتو رپترز با نتیجه  117بر  115پورتلند
تریل بلیزرز را شکست داد.
در مســابقه دی مار دی روزان برای رپترز خوب عمل کرد .او  38امتیاز
کسب کرد و سه ریباندو دو پاس منجر به گل داشت.
دامیان لیالرد نیز تاثیرگذارترین بازیکن پورتلند بود .او  50امتیاز کســب
کرد و سه ریباندو پنج پاس منجر به گل انجام داد.
نتایج دیگر بازیهای دیروز به شرح زیر است:
شارلوت هورنتز  – 108ایندیانا پیسرز 101
فنیکس سانز  – 102اوالندومجیک 84
میامی هیت  – 112فیالدلفیا سونی سیکسرز 102
بوستون سلتیکس  – 105نیویورک نیکس 104
ممفیس گریزلیز  – 94یوتا جاز 88
میلواکی باکس  – 116مینه سوتا تیمبرو لوز 101
دنور ناگتس  – 120بورکلین نتس 121
آتالنتا هاکس  – 106لس آنجلس لیکرز 77

هازارد حرف نهایی را زد

ستاره بلژیکی چلســی به صحبت در مورد احتمال جداییاش از این تیم
پرداخت.
به نقل از رویترز ،ادن هازارد فصل قبل بازیهای درخشانی را برای چلسی
به نمایش گذاشت و به عنوان بهترین بازیکن لیگ جزیره هم انتخاب شد
اما در فصل جاری عملکرد ضعیفی داشت و همین هم باعث شده تا چلسی
نتواند جزو مدعیان کسب عنوان قهرمانی باشد.
عملکرد ضعیف هازارد در چلسی باعث شد تا انتقادات زیادی از او شود و
خبرهای هم درباره جداییاش از آبی پوشــان لندن به گوش برسد اما این
ســتاره بلجیمی در گفت و گویی تلویزیونی تاکید کرد به هیچ وجه قصد
جدایی از چلسی را ندارد.
او گفت :آینده من در چلســی است و خودم را تنها با پیراهن این تیم می
بینم .یک بازیکن وقتی در یک تیم بزرگ بازی می کند ،به دنبال کســب
جام و افتخارات است و باید برای رســیدن به این هدفش خود را بسیار
آماده نگه دارد .چلسی تیم بزرگی است و به همین خاطر هر تیمی که برابر
ما بازی می کند دوست دارد که به پیروزی برسد.
او ادامه داد :باید برای رقابت در لیگ جزیره و دیگر رقابت ها آماده باشیم.
چلســی بازیکنان خوب و با کیفیتی در اختیار دارد .امیدوارم که بتوانم
با پیراهن این تیم جام های زیادی را بدســت آورم .همواره از حضور در
چلسی خوشــحال بوده ام حتی زمانیکه که نتوانستم با پیراهن این تیم
بازیهای درخشانی را به نمایش گذارم .به هر حال در فوتبال گاهی اوقات
هم لحظات تلخ وجود و طبیعی اســت که یــک بازیکن افت کند اما تنها
دوســت دارم که به لحظات شیرین فوتبال فکر کنم و لبخند بزنم .هازارد
در تابســتان  2013با  32میلیون پوند از لیل به چلسی پیوست .او از دو
باشــگاه سرشناس پاری سن ژرمن و رئال مادرید پیشنهاد دارد و احتمال
جدایی او از آبی پوشان لندنی زیاد است هر چند خود او تاکید می کند که
به جدایی فکر نمی کند.

شکست سنگین فرانکفورت برابر
یونیون

فرانکفورت برابر یونیون برلین شکست خورد FSV .فرانکفورت عصر شنبه
در هفته بیســت و پنجم بوندس لیگا دو برابر میزبان خود یونیون برلین با
چهار گل مغلوب شــد .میزبان در نیمه اول سه بار دروازه فرانکفورت را
بــاز کرد و در وقت های اضافه نیمه دوم تریمل گل چهارم تیمش را به ثمر
رساند .فرانکفورت با  28امتیاز در جایگاه چهاردهم قرار دارد.

