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گابریل :پوپولیستهای راست خطری برای توسعه اقتصادی جهاناند

اتریش از آلمان خواست
سقف نهایی پذیرش
پناهجویان را مشخص کند

«تا زمانی که آلمان از این [شــمار] سخن
نگوید ،روشــن است که چه رخ می دهد:
پناهجویان بازهم باور می کنند که به آنها
اشاره می شود که بیایید».
حکومت اتریش در نیمه ماه فبروری اعالم
کرد که روزانه فقط  80تقاضای پناهندگی
را قبول می کند و مجموع ًا به  3200مهاجر
اجازه عبور به کشور های دیگر را می دهد.
در ســال  2016باید اتریــش در مجموع
 37500تقاضای پناهندگــی را بپذیرد،
بعد از آنکه در ســال گذشــته حدود 90
هزار مهاجر در اتریش تقاضای پناهندگی
دادند .کمیســیون اتحادیه اروپا مشخص
کردن مرز نهایی توسط اتریش را به عنوان
تخطی علیه حقوق اتحادیه اروپا خوانده
است .ورنر فیمان در ارتباط با این ارزیابی
اتحادیه اروپا ،به روزنامه «کوریر» گفت که
او امکان یک مشــاجره حقوقی را با این
نهاد بعید نمی داند (دویچه وله)

پیروزی برادران ماری و شکست
جوکوویچ در بازیهای دیویس کاپ

اندی و جیمز ماری توانستند در مسابقه دابل دیویس کاپ مقابل حریفان
جاپانی به پیروزی دست یابند.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesاندی و جیمز ماری توانستند با
نتیج ه سه بر صفر حریف جاپانی خود یوشــیهیتو نیشیوکی و یاسوتاکا
ن ترتیب تیم انگلیس دو بر یک از جاپان
اوچییاما را شکست دهند .بهای 
جلو افتاد.
این مسابقه در سه ست با نتایج  2 – 6 ،3 – 6و  4 – 6به پایان رسید .اندی
ماری در این باره گفت :من و جیمز بازی یکدیگر را خوب میشــناختیم.
بنابراین این مســاله به ما کمک کرد .هنگامی که توپ به قسمت خاصی
از زمین میرود ،می دانــم او چگونه توپ را پرتاب خواهد کرد .او نیز می
داند قدرت من و قدرت او تیمی شایسته را می سازد .امروز پیروزی خوبی
داشتیم.
اندی ماری در بازی بعدی با کی نیشــیکوری روبرو میشود .تیم آمریکا
نیز در مســابقات دیویس کاپ دو بر یک از تیم استرالیا جلو است .نواک
جوکوویچ نیز در تیم صربستان به همراه هم تیمی خود نناد زیمونژیچ در
مسابقات دابل شکست خورد.
آنها با حریفان قزاق خود روبرو شــدند که بازی که ســه بر صفر واگذار
کردند .بنابراین تیم قزاقستان دو بر یک از تیم صربستان جلو افتاد.

ورود «بیماریهای
فراموششده» به آلمان
از طریق پناهجویان

بحران پناهجویی آلمان را نه تنها در برابر مشکالتی
نظیر تهیه ســرپناه و غذا برای پناهجویان قرار داده،
بلکه این کشور را به دلیل ظهور دوباره «بیماریهای
فراموششده» که توسط پناهجویان وارد شدهاند ،با
چالشی جدید روبرو کرده است .به گفته هانس یگر،
رئیس همایش «ایدز و هپاتیت» در مونیخ شــماری
از پناهجویان ســوری که به آلمان آمدهاند ،مبتال به
هپاتیت  Bهســتند .نزدیک به یک ماه پیش یکی از
پناهجویان سوری در پی همین بیماری در کلینیکی
در شهر اینگولشتات جان خود را از دست داد.
در روزهــای  ۱۱تا  ۱۳مــاه مارچنزدیــک به ۱۲۰۰
متخصص در همایــش «ایدز و هپاتیت» در شــهر
مونیخ گــرد هم میآیند تا در مورد تازهترین یافتهها
در مورد درمانهای درازمدت برای بیماری ایدز و نیز
درمانهای جدیــد برای بیماری هپاتیت  Cبه بحث و
تبادل نظر بپردازند.
امســال یکی از موضوعات مهم این همایش بحران
ی اســت که کشــورهای
پناهجویی و نیز بیماریهای 
اروپایی به واســطه پناهجویان با آنان روبرو هستند.
هانس یگر به خبرگزاری آلمان میگوید« :تا به اینجا ما
شاهد شمار اندکی از بیماران مبتال به ایدز بودهایم که
به واسطه وضعیت پناهجویی کنونی به آلمان آمدهاند.
این تعداد کمتر از آن چیزی است که ما در ابتدا از آن
واهمه داشــتیم ».نرخ ابتال به بیماری ایدز در سوریه
 ۱/۰درصد است که مشابه نرخ ابتال به این بیماری در
آلمان اســت .در مقابل اما نرخ ابتال به هپاتیت  Bدر
سوریه با  ۳/۲درصد بســیار باالتر از آلمان به شمار
میرود .با این حــال هانس یگر تأکید میکند که این
موضوع سالمت شهروندان آلمانی را تهدید نمیکند
و با مراقبتهای بهداشــتی که برای پناهجویان در
نظر گرفته شده جای نگرانی نســبت به شیوع این
بیماریها در آلمان وجود ندارد( .دویچه وله)

حکومت ترکیه از یورش
بر دفتر روزنامۀ «زمان»
دفاع کرد

احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه از
اقدام حکومت در برابر روزنامۀ «زمان»
به عنــوان یک تصمیم مســتقل قوه
قضاییۀ کشور دفاع کرد .اعتراضات در
استانبول علیه این اقدام حکومت به روز
شنبه ادامه داشت.
احمد داوود اوغلو نخســت وزیر ترکیه
روز شــنبه ضمن بازدید از تهران گفت
که ایــن اقدام حکومت یــک فرآیند
سیاســی نه بلکه حقوقی داشته است.
دواوود اوغلو افزود« :ترکیه یک دولت
قانونمدار اســت و از همین رو من و یا
همکارانم هیچ لزومی نمی بینیم که در
این مسأله مداخله کنیم» .نخست وزیر
ترکیه همزمان به طور غیر مســتقیم از
نفوذ «جنبش حکمــت» متعلق به فتح
اهلل گولن واعظ دینی و مخالف حکومت
ترکیه هشدار داد .روزنامۀ «زمان» نیز
به همین جنبش تعلق دارد .داوود اوغلو
همچنان گفت« :ما در برابر ساختار های
موازی دولت ،کــه از مطبوعات و دیگر

ابزار برای رســیدن به هدف شان کار
می گیرند ،نباید چشــم های خود را
ببندیم».
حکومــت ترکیه بیــگاه روز جمعه بر
دفتــر روزنامه اپوزیســیون «زمان»
یــورش برد و آن را بــه کنترول خود
در آورد .این مسئله باعث اعتراضات
بین المللی شــده است؛ به ویژه پیش
از نشست سران اتحادیه اروپا و ترکیه
بر ســر بحران پناهجویان .روز شنبه
در استانبول تظاهرات همچنان ادامه
داشت.
هواداران روزنامــه «زمان» فریاد می
زنند« :مطبوعــات آزاد هرگز خاموش
نمی شــود» .خوانندگان این روزنامه
غالبا شهروندان محافظه کار و مذهبی
هســتند .تقریبا تمــام زنانی که روز
شــنبه به هواداری از روزنامه «زمان»
تظاهرات کردند ،چادر به سر داشتند.
تقریبا  2000نفر در اعتراض اشــتراک
داشتند( .دویچه وله)

دختران بایسکلسوار افغان،
نامزد جایزه صلح نوبل

گروه دختران بایســکلسوار افغانستان از
سوی  ١١٨نفر از اعضای پارلمان ایتالیا نامزد
جایزه صلح نوبل امسال شده است.
این خبر را ابتدا یک ایســتگاه رادیویی در
ایتالیا ،در ماه ژانویه به طور رســمی اعالم
کرد .سپس ســفارت ایتالیا در کابل ،صادق
صادق ،مربی این تیــم را دعوت کرد و این
خبر را به او رساند.
تیم بایسکل ســواری دختران افغانستان
برای اولین بار بین سال های ۱۳۶۵ -۱۳۶۴
قبل از حکومت طالبان ایجاد شد .اما با آغاز
جنگهای داخلی و پس از آن روی کار آمدن
رژیم طالبان ،این تیم از فعالیت بازماند.
اما دو ســال بعد از سقوط حکومت طالبان،
تیم بایسکل ســواری دختران افغانستان،
با همت پنــج دختر ،ابتدا در بامیان آغاز به
کار کرد .گفته میشــود که در حال حاضر
دهها دختر در سراســر افغانستان بایسکل

سواری میکنند .دختران تیم ملی بایسکل
سواری افغانســتان  ١٠نفر هستند و بین ١٦
تا  ٢٥سال سن دارند .این دختران همه در
کابل زندگی میکنند اما از والیات مختلف
این کشور هستند و هر هفته سهبار زیر نظر
صادق صادق ،مربی این تیم تمرین میکنند.
حمایت اعضای پارلمــان ایتالیا از این تیم
به دنبال نمایش مستندی از تلویزیون ملی
ایتالیــا صورت گرفت که نهاد موســوم به
‹کوهبهکوه› آن را ساخته بود.
شــانون گالپین ،دو چرخهسوار آمریکایی،
مدافع حقوق زنان و سفیر شرکت بایسکل
ســازی آمریکایــی لیو که موســس نهاد
غیرانتفاعی ‹کوهبهکوه› نیز است ،از دو سال
و نیم پیش از تیم دختران بایســکل سوار
افغانستان حمایت میکند.
او که اولین زنی بود که در ســال  ۲۰۰۹در
کوهســتانهای افغانستان بایسکلسواری

کــرد ،نزدیک به یک دهه در افغانســتان
کار کرده تا به توانمند شــدن زنان کمک و
فرصتهای جدیدی را برای آنها ایجاد کند.
خانم گالپین با پشتیبانی شرکت لیو نقشی
کلیدی در تشکیل اولین تیم ملی بایسکل
ســواری دختران در افغانستان بازی کرده
است .او امیدوار است که این تیم بتواند در
بازیهای المپیک سال  ۲۰۲۰شرکت کند.
خانم گالپین در صحبتی با بیبیسی ،نامزدی
این تیم برای دریافت جایزه صلح نوبل را «به
رسمیتشناختن شجاعت ،جرات و توانایی
این زنان برای بایسکل سواری در جادهها و
دفاع از حقوقشان» دانست.
حکومت افغانســتان و فدراسیون بایسکل
سواری این کشــور نیز از نامزدی این تیم
برای دریافت جایزه صلح نوبل اســتقبال و
ابراز امیــدواری کردهاند که این تیم بتواند
برنده این جایزه شود( .بی بی سی)

آمادگی ترکیه
برای بازگرداندن سریع
پناهجویان اقتصادی

اتحادیه اروپا در تالش اســت ترکیه را متقاعد کند که با
بازگرداندن ســریع پناهجویان اقتصادی از یونان به ترکیه
موافقت کند .به نوشــته یک روزنامه آلمانی ،ترکیه موافق
است و جزئیات استرداد به زودی مشخص خواهد شد.
رهبران اتحادیه اروپا قصد دارند در نشســت روز دوشنبه
( ۷مارچ) خود با احمد داوداوغلو نخســتوزیر ترکیه این
کشور را متقاعد کنند تا با مصوبه جدید «بازگرداندن سریع
پناهجویان اقتصادی» از یونان موافقت کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه دونالد توسک رئیس شورای
اروپا ضمن اعالم این خبر گفته است که به نظر او این اولین
اقدام برای حل بحران پناهجویان است.
رهبران  ۲۸کشــور عضو اتحادیه اروپــا انتظار دارند که
با آغاز فصل بهار و گرمی هوا و بــا کمک ترکیه بتوانند از
تعداد پناهجویانی که به سمت این کشورها میآیند بکاهند.
ترکیه در سال  ،۲۰۱۵ســال گذشته میالدی گذرگاه اصلی
بیش از یک میلیون پناهجویی بود که به اروپا وارد شدند.
روز شنبه ( ۵مارچ) کمیســر امور مهاجرت اتحادیه اروپا
اعالم کرد که یونان تالشش را در زمینه مقابله با پناهجویان
اقتصادی پیش از این آغاز کرده و مهاجرانی را که پیشبینی
میشد تا پایان ماه مارچ تعدادشان به  ۱۰۰هزار نفر برسد ،تا
کنون به  ۳۰هزار نفر تقلیل داده است .دونالد توسک رئیس
شــورای اروپا در دعوتنامه خود برای داوداغلو نوشته که
موفقیت حل بحران پناهجویان در گرو موافقت ترکیه برای
پس فرستادن گروهی مهاجران اقتصادی از یونان است که
به عقیده او نمیتوان آنها را «پناهجو» دانســت .وی گفته
است که این اقدام به طور موثری این «مدل از کسب و کار
قاچاقچیان» را تخریب خواهد کرد( .دویچه وله)

پیروزی کاوالیرز در بازیهای
صبح دیروز NBA

در بازیهای صبح دیروز  ،NBAهشــت بازی انجام شد که در مهمترین
آنها کلیولند کاوالیرز و سن آنتونیو اسپرز به پیروزی دست یافتند.
به نقل از  ،ESPNدر مهمترین بازی صبح روز یکشــنبه  ،NBAکلیولند
کاوالیرز توانست با نتیجه  120بر  103بوستون سلتیکس را شکست دهد.
در این بازی لبرون جیمز برای کاوالیرز درخشید .او  28امتیاز کسب کرد
و یازده ریباند و هشت پاس منجر به گل داشت .ایسایا توماس نیز بهترین
بازیکن ســلتیکس بود .او  27امتیاز کسب کرد و سه ریباند و چهار پاس
منجر به گل انجام داد .در بازی مهم دیگر ســن آنتونیو اســپرز با نتیجه
 104بر  94سکرمنتو کینگز را شکســت داد .در این بازی کاهی لئوناردو
موثرترین بازیکن اسپرز بود .او  25امتیاز آوری 13 ،ریباند و  6پاس منجر
به گل داشت .دی مارکوس کاز نیز برای برای کینگز خوب عمل کرد .او 31
امتیاز کسب کرد و  9ریباند و سه پاس منجر به گل داشت.

تصمیم بسیار عجیب داور
در لیگ  2انگلیس

داور انگلیسی گل صحیح تیم فوتبال ویمبلدون را مردود اعالم کرد.
به نقل از مارکا ،تیم فوتبال ویمبلدون شــنبه در دسته دو لیگ انگلیس،
میزبان اکرینگتون بود .در شرایطی که تا لحظات پایانی نیمه نخست بازی
صفر بر صفر در جریان بود ،بازیکن اکرینگتون دروازه میزبان را باز کرد اما
داور ،هنگامی که توپ وارد دروازه میشد ،سوت پایان را به صدا درآورد .او
گل را مردود اعالم کرد و اعتراض بازیکنان تیم مهمان تاثیری روی تصمیم
او نداشــت .در نهایت این دیدار ،بدون گل به پایان رسید و داور مانع از
پیروزی کوچکترین تیم دنیا شد.

نگرانی کولینا از ورود تکنولوژی
به فوتبال

داور بازنشسته و پرآوازه ایتالیایی از ورود تکنولوژی به دنیای فوتبال ابراز
نگرانی کرد.
به نقل از سایت گل ،در آخرین جلســه هیات رییسه انجمن بین المللی
فوتبال تصمیم بر آن شد که از تصاویر ویدیویی برای کمک به تصمیمهای
داوران در زمین مسابقه کمک گرفته شود .قرار است این تصمیم به صورت
آزمایشی مورد بررســی و در فصل  2017-18مورد استفاده قرار بگیرد.
اکنون پیرلوییجی کولینا که پیشینه قضاوت در فینال جام جهانی فوتبال
را در کارنامه دارد اعالم کرده مخالف استفاده بیش از اندازه تکنولوژی در
فوتبال است.
او در این زمینه گفت :اگر در فوتبال امروز داوری میکردم ،بدون شــک
برایم خیلی ســخت بود که بخواهم با چیزی به نام تکنولوژی در فوتبال
کنار بیایم و عملکردم از طریق تصاویر و عکسها مورد ارزیابی قرار بگیرد.
از اینکه نمیتوانســتم از تواناییهای خودم برای قضاوت کردن استفاده
کنم ،بدون هیچ شکی ناامید میشدم .کولینا اضافه کرد :جیانی اینفانتینو
(رییس جدید فیفا) اعالم کرده اســت فوتبال باید توسعه پیدا کند .با این
حرفش موافقم .باید صبر کرد و روی این مسایل تحقیق به عمل آورد و بعد
از آنکه همه چیز بررسی شد ،تصمیم نهایی گرفته شود.

انفجار بمب جاســازی شده در یک موتر باری در شهر حله
واقع در جنوب بغداد بیش از  ۳۰نفر را کشت و دستکم ۵۰
تن را زخمی کرد .این انفجار در ایســتگاه بازرسی ورودی
شهر صورت گرفته است .داعش مسئولیت این سوءقصد را
برعهده گرفته است.
عراق بــار دیگر صحنه بمبگذاریهای خونین اســت .به
گزارش پولیس و نیروهای امداد پزشــکی ،روز یکشنبه بر
اثر انفجار بمبی جاســازی شده در یک موتر باری در شهر
حله ،واقع در جنوب بغداد ،دهها نفر کشته و زخمی شدهاند.
خبرگزاریها شمار کشتهشــدگان را تاکنون  ۴۵نفر اعالم
کردهاند.
به گزارش آسوشیتدپرس ۲۴ ،تن از کشتهشدگان غیرنظامی
و بقیه نیروهای امنیتی و نظامی عراقی هستند .حدود ۵۵
نفر دیگر زخمی شدهاند.
قدرت انفجاری این بمب که در ایســتگاه بازرسی ورودی
شــهر صورت گرفت به حدی بود که  ۲۲دســتگاه موتر به
شدت آسیب دیدند .به گزارش خبرگزاری رویترز« ،دولت
اســامی» با انتشار پیامی در یک سایت انترنتی اعالم کرد
کــه جهادگرایان این گروه تروریســتی در یک «عملیات
شهادتطلبانه» بمب جاسازی شده در یک موتر باری را در
ایستگاه بازرسی ورودی شهر حله منفجر کردهاند که منجر
به کشــته و زخمیشدن دهها نفر شده است .شهر حله در
 ۹۵کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد( .دویچه وله)

راســت به هوادارانش وعده بازگشــت به دنیایی خیالی
میدهد که زندگی اقتصادی در آن تنها در محدوده کشور
جریان دارد».
به گفته وزیــر اقتصاد آلمان« :ما بایــد این زحمت را به
خود هموار کنیم و توضیــح دهیم که چگونه میخواهیم
جهانیشدن را به شکلی عادالنه برقرار کنیم».
او در تأیید اهمیت جهانیشــدن ،به آلمان اشاره کرده و
افزود« :در حال حاضر آلمان بیش از هر کشــور دیگری از
تجارت جهانی بهره میبرد ».میشائیل هوتر ،رئیس مؤسسه
اقتصاد آلمان در کلن ( )IW Kölnنیز در سخنانی مشابه
به روزنامه «ولت ام زونتاگ» گفت« :هر جریان سیاسی که
خواستار حصارکشی باشد و سیاست اقتصادی جلوگیری
از تجارت بین کشــورها را در پیش بگیرد و قصد محدود
کردن تجارت آزاد را داشته باشد ،در اصل پایههای رفاه ما
را زیر سئوال میبرد( ».دویچه وله)

زیگمار گابریل ،معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان ،در
رابطه با تأثیر مخرب احزاب راست پوپولیستی بر اقتصاد
جهان هشــدار داد .به گفته او نه تنها صلح جهانی ،بلکه
توسعه اقتصادی نیز از سوی پوپولیستها به خطر افتاده
است.
زیگمار گابریل ،معاون صدراعظــم و وزیر اقتصاد آلمان،
در گفتوگویی با روزنامه «ولت ام زونتاگ» با اشــاره به
جریانهای سیاسی روز در آمریکا ،فرانسه و هالند گفت:
«دونالد ترامپ ،ماری لوپن یا خرت ویلدرز ،فرقی نمیکند؛
همه این پوپولیستها نه تنها خطری برای صلح و انسجام
اجتماعی هســتند ،بلکه توســعه اقتصادی را هم تهدید
میکنند».
گابریل در این مصاحبه که روز یکشــنبه منتشر شد ،از
حزب عوامگرا و دستراســتی «آلترناتیــو برای آلمان»
( )AfDسخنی به میان نیاورد .او گفت« :جناح پوپولیست

پیش از نشســت اتحادیــه اروپا به روز
دوشنبه در باره بحران مهاجرین ،فیمان
صدراعظــم اتریش از حکومــت آلمان
باردیگر تقاضــا کرد که یک مرزنهایی در
سال را برای پذیرش پناهجویان مشخص
کند .اما مرکل همواره چنین پیشنهادی را
رد می کند.
ورنر فیمان صدراعظم اتریش در مصاحبه
با روزنامه «کوریر» گفت« :آلمان نیز باید
یک شــمار مشــخص را برای مهاجرین
تعیین کند کــه از مناطق اطراف دور و بر
سوریه و ترکیه می آیند».
این سیاســت مدار از حزب سوســیال
دموکرات اتریش افــزود ،حکومت آلمان
باید باالخره روشــن سازد که در غیر آن
بازهم مهاجرین به ســوی آلمان سرازیر
می شــوند .ورنر فیمان صدراعظم اتریش
از شمار حدود  400هزار مهاجر به عنوان
سهمیه آلمان ســخن گفت و هشدار داد:

انفجار در جنوب بغداد
دستکم  ۸۰کشته و مجروح
برجای گذارد

سیلی محکم شیاطین سرخ
به مورینیو

انتخاب هانگ کانگ به عنوان میزبان
بایسکلسواری پیست 2017

هانــگ کانگ به عنوان میزبان مســابقات
قهرمانی جهان بایسکل سواری پیست 2017
انتخاب شد .به نقل از سایت Inside the
 ،gamesاز سال  1990تاکنون هانگ کانگ
اولین شهر آســیایی خواهد بود که میزبان
این بازیها میشود .مســابقات قهرمانی
جهان قرار اســت در اســتادیوم ولو دروم
هانگ کانگ که سه هزار نفر گنجایش دارد،
برگزار شود .این مسابقات در تاریخ  12تا 16
اپریل خواهد بود .این دومین بار است که این
مسابقات در آسیا برگزار میشود .در حالی
که از ســال  1893تاکنون هر ساله شاهد

برگزاری این مسابقات هســتیم .بار اولی
که این مسابقات در آسیا برگزار شد ،شهر
مائباشی جاپان میزبان بود .برایان کوکسون،
رییس  UCIدر اینباره گفت :این مساله که
برای دومین بار بازیهای بایسکلســواری
پیست در آســیا برگزار میشــود ،نشان
دهنده جهانی شدن بایسکلسواری پیست
اســت UCI .در منطقه آســیایی فعالیت
خوبــی دارد .مراکز ماهــوارهای  UCIدر
جاپان ،کوریا و هند وجود دارند .می دانیم
که این قاره ورزشکاران زیادی دارد و از نظر
ل باالیی دارند.
رسانهای و تبلیغاتی پتانسی 

باید با ســهامداران خــود صحبت کنیم تا
مطمئن شویم تاثیر برگزاری این مسابقات
در آســیا در آینده نیز مشــاهده خواهد
شــد .هانگ کانگ زادگاه لی وای ژه اولین
مدال آور هانگ کانگ در بایسکلســواری
المپیک اســت .او در مسابقات لندن 2012
مدال طالی  500متر را کســب کرد .رییس
انجمن بایسکلســواری هانگ کانگ نیز در
این باره گفت :میزبانی مســابقات جهانی
 UCIاشتیاق و عالقه را به بایسکلسواری
پیست بیشــتر میکند و کمک میکند که
استعدادیابی بهتری داشته باشیم.

روزنامه دیلی میرر اعالم کرد سران شــیاطین سرخ عالقهای برای عقد
قرارداد با مورینیو ندارند و رایان گیگز را به او ترجیح می دهند.
به نقل از دیلی میرر ،رسانه های انگلیسی دست به افشاگری بزرگی زدند
تا جایی که اعالم کردند منچســتریونایتد عالقهای به جذب ژوزه مورینیو
ندارد .روزنامه سرشــناس دیلی در این مورد نوشت :مورینیو به بازیکنان
جوان اعتقادی ندارد و دوســت دارد بازیکنان سرشناس و گران قیمت را
جذب کند .این درحالی اســت که فلسفه باشگاه منچستر یونایتد فرصت
دادن به بازیکنان جوان است و به همین خاطر حتی اگر فان خال هم برکنار
شود رایان گیگز به عنوان جانشین او انتخاب خواهد شد.

