سه شنبه  12دلو 1395

3

January 31 ,2017

بحران مهاجرت موضوع اساسی اجالس

چندین کشته در پی
تیراندازی مرگبار در
مسجدی در کانادا

در پی حمله افرادی مســلح به مسجدی در کالنشهر کبک
دستکم شش نفر کشته شدهاند .نخستوزیر استان کبک
این رویداد را «حملهای تروریســتی» خواند .گفته میشود
که مأموران دو فرد مظنون را در رابطه با این حمله دستگیر
کردهاند.
خبرگزاری آلمان به نقل از شــاهدان عینی گزارش داد که
سه فرد مسلح شــامگاه یکشنبه به مسجد «مرکز فرهنگ
اسالمی» در شهر کبک ،مرکز والیت کبک در کانادا حمله
کردهاند.
این حملهی مسلحانه حدود ساعت  ۸شب به وقت محلی و
در هنگامی روی داد که حدود  ۴۰نفر برای شرکت و اقامهی
نماز عصر در مسجد گرد هم آمده بودند.
گزارشهای رسانهها تا کنون حاکی از آن است که دست کم
شــش نفر در جریان این حملهی مسلحانه کشته و چندین
تن نیز زخمی شدهاند.
یک واحد ویژه ضربتی بــرای مقابله با حملهکنندگان وارد
مسجد شد و طی عملیات خود توانست دو فرد را دستگیر
کند .نشریه کانادایی «لو سولی» ( )Le Soleilگزارش داد
که یکی از بازداشتشــدگان در هنگام دستگیری به یک
قبضه مسلسل کالشنیکف مسلح بوده است.
گفته میشود که تالش مأموران برای بازداشت فرد سوم نیز
جریان دارد و تمامی خیابانهای منطقهای که «مرکز فرهنگ
اسالمی» در آن واقع است ،مسدود شده و تحت کنترل قرار
دارد .دیوید پوآترا ،سخنگوی پولیس کبک گفت که «اوضاع
تحت کنترل است .ما ساختمان را تخلیه کردهایم و مناطق
اطراف را تحت نظارت داریم( ».دویچه وله)

منشی گوبلز در ۱۰۶
سالگی درگذشت

برونهیلده پومزل ،منشــی یوزف گوبلز ،رئیس دســتگاه
تبلیغاتی آلمان نازی در سن  ۱۰۶سالگی درگذشت.
او به دلیل شغلش به گوبلز که یکی از اصلیترین جنایتکاران
جنگی در قرن بیستم محسوب میشود ،نزدیک شد.
خانم پومزل یکی از آخرین بازماندههای اعضای رده باالی
ی و تجربیات
حزب نــازی بود که در اواخر عمر درباره زندگ 
در حزب نازی صحبت کرد.
در مستندی که اخیرا ساخته شد او گفته بود که از کشتار
شــش میلیون یهودی در جریان هولوکاست هیچ اطالعی
نداشته است.
در مســتند «زندگی آلمانی» که سال گذشته پخش شد ،او
گفته که احساس گناه نمیکند «مگر اینکه تصمیم بگیرید
همه جمعیت آلمان را گناهکار بدانید».
خانم پومزل کــه در جنوری  ۱۹۱۱به دنیــا آمده بود ،در
نوجوانی به عنوان نویسنده به استخدام یک کارگزار یهودی
بیمه درآمد و سپس همین کار را برای یک نویسنده دست
راستی انجام داد.
با آنکه او همواره ادعا میکرد غیرسیاســی است ،با قدرت
گرفتن حزب نازی در سال  ۱۹۳۳به آن پیوست و در رادیو
ملی آلمان مشغول به کار شد( .بی بی سی)

سران اروپا در نشست مالتا

بریتانیا تاهنوز در اتحادیه اروپا اســت و در
پایــان هفته بعدی ،همه  ۲۸کشــور عضو در
مالتا می خواهند به خط مشــی مشترک در
مورد بحران مهاجرت دست یابند .به این دلیل
بحــران مهاجرت در این نشســت به صورت
جدی مورد بحث قرار می گیرد .بعد از گذشت
چهار ماه از نشست سران کشورهای اتحادیه
اروپا در شهر براتیسالوا پایتخت سلواکیا ،در

نشست روز جمعه نیز انگال مرکل و صدراعظم
آلمان با همتایان اتحادیه اروپا در مورد آینده
این اتحادیه غور مــی کنند .وضعیت حاال در
مقایســه با آن زمان پیچیده تر است .در این
میان ترزا می ،نخست وزیر بریتانیا یک خروج
«سخت» از اتحادیه اروپا را اعالم کرده است.
عوام گرایان دست راستی از فراوکه پتری رهبر
حزب «بدیل آلمان» گرفته تا گیرت ویلدرز و

شروط ایران برای حضور
در مراسم حج

جمشید جعفرپور ،نایب رئیس کمیسیون
فرهنگی مجلس میگوید برای حضور در
مناسک حج امســال نباید به هر قیمتی
با عربســتان مذاکره کرد .او تاکید کرد
عربستان باید در خصوص «فاجعه منا و
کشتار زائران در حج» پاسخگو باشد.
روز یکشنبه جمشــید جعفرپور ،نایب
رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس در
مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت« :نباید
به هرقیمتی و تحت هرشرایطی مذاکرات
برای حضورایرانیان در حج امسال انجام
شود .عربستان باید در خصوص فاجعه منا
و کشتار چندین هزار زائر در حج ،هتک
حرمت  ۲زائر ایرانــی و حادثه جرثقیل
پاسخگو باشــد ».به گفته جمشیدپور
هیات مذاکره کننده ایرانی نباید از تبرئه

خسه رودریگس به
الس پالماس پیوست

مهاجم اســپانیایی به صورت قرضی تا پایان فصل جاری برای الس پالماس
بازی خواهد کرد.
به نقل از یورو اســپورت ،خســه رودریگس که تابستان  2016به پاری سن
ژرمن پیوسته بود دوران ناموفقی را در این تیم تجربه کرد و به همین دلیل
به صورت قرضی تا پایان فصل  17-2016برای الس پالماس بازی خواهد کرد.
میگل آنخل رامیرس مدیر باشــگاه الس پالماس در گفت و گو با رادیو UD
به این موضوع اشاره کرد و گفت :برای این انتقال کامال به توافق رسیده ایم.
امروز رودریگس به اسپانیا سفر می کند و عصر به ورزشگاه الس پالماس می
آید تا در حضور هواداران مراسم معارفه اش برگزار شود.

اسپالتی :ژکو یک و نیم متر
دور از آفساید بود

ســرمربی رم بعد از شکست برابر ســمپدوریا به انتقاد از عملکرد داوری
پرداخت و تاکید کرد مهاجم تیمش یک متر و نیم دور از خط آفســاید بوده
است.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،رم در هفته بیســت و دوم سری  Aبرابر سمپدوریا
به میدان رفت و با نتیجه ســه بر دو تن به شکست داد تا فاصله این تیم با
یوونتوس صدرنشین به چهار امتیاز افزایش پیدا کند.
سرمربی رم در نشست خبری بعد از بازی به انتقاد از عملکرد داوری پرداخت
و گفت :در ابتدا باید بگویم گل ادین ژکو درســت بود و داور به اشتباه آن را
آفســاید اعالم کرد .داوران باید با دقت بیشتری کار کنند .آن صحنه کامال
روشن بود .ژکو یک متر و نیم با خط آفساید فاصله داشت .بازیکنان رم در
این دیدار بیتجربگی کردند .ســمپدوریا در نیمه اول روی درواز ه ما فشار
آورد .باید حفظ توپ میکردیم و آن را به گردش درمیآوردیم .نتوانستیم
فشار حریف را اداره کنیم .در نیمه دوم عملکرد بهتری از خود نشان دادیم
و هماهنگ تر ظاهر شدیم اما نتوانستیم بازی را ببریم.
اسپالتی در پایان سخنانش هم گفت :با وجود اینکه سه گل دریافت کردیم
اما از عملکرد خط دفاعی راضی هســتم .بازیکنان سمپدوریا سراپا حمله
بودند .با وجود اینکه بازنده بازی شــدیم اما میتوانستیم سه امتیاز را هم
کسب کنیم.
رم با این شکست با  ۴۷امتیاز در رده دوم جدول ردهبندی باقی ماند.

فرار دوباره وزنه برداری
بلغاریا از پرداخت جریمه
 500هزار دالری

دادگاه عالی ورزش دوباره جریمه  500هزار دالری که فدراسیون جهانی وزنه
برداری برای بلغاریا درنظر گرفته بود را رد کرد.
تست دوپینگ  11وزنه بردار بلغاریای دو هفته قبل از آغاز مسابقات قهرمانی
اروپا 2015اعالم شــد  .بلغاریا پس از این اتفاق از سوی فدراسیون جهانی
وزنه برداری مبلغ  500هزار دالر جریمه شــد و بــازی های المپیک ریو را
نیز از دســت داد .پس از شکایت وزنه برداری بلغاریا به دادگاه عالی ورزش،
در جنوری ســال  CAS 2016اعالم کرد بلغاریا مجبور به پرداخت جریمه
نیست.
فدراسیون جهانی وزنه برداری دوباره تالش کرد این جریمه  500هزار دالری
را از بلغاریا بگیرد کــه دادگاه  CASبازهم رای را به نفع بلغارها داد و این
کشور باز هم مجبور به پرداخت جریمه نیست.
با توجه به اینکه مدت محرومیت وزنــه برداران بلغاری که بین  9تا  18ماه
بود ،نیز به پایان رسیده است ،به نظر می رسد امسال وزنه برداران بلغاری به
میادین بر میگردند .شاخص ترین چهره حاضر در تیم بلغاریا ایوان مارکوف
است که سال  2014رقیب جدی کیانوش رستمی در مسابقات جهانی بود.

عامالن ســقوط جرثقیل در دادگاهی
در عربستان بگذرد و بدون حل کردن
این مســائل مهم وارد مذاکره درباره
حضور ایرانیان در مراسم حج شود .این
نماینده مجلــس در ادامه صحبتهای
خود به شــروط دیگر ایران هم اشاره
و تصریح کرد« :دولت عربســتان باید
تضمین بدهد که این حــوادث تکرار
نخواهد شــد و آزادی عملهای نسبی
حجاج ایرانی برای برگزاری مراســم
برائت از مشــرکان و دعای کمیل سلب
نمیشــود ».انتقاد این نماینده مجلس
زمانی صورت میگیــرد که یک هیات
 ۵نفره ایرانی با مقامات عربســتانی در
خصوص حضور ایرانیان در مناسک حج
مذاکره میکند( .دویچه وله)

ماری لیپن ،رهبران دست راستی های هالند و
فرانسه ،پیش از برگزاری مهمترین انتخاباتهای
ســال جاری  ،۲۰۱۷با هم علیه اتحادیه اروپا
همبستگی و یکپارچگی شان را به نمایش می
گذارند .در همین حال دوالند ترامپ از سیاست
مهاجرت کشورهای اتحادیه اروپا انتقاد می کند
و دولت های دیگــر را به خروج از این اتحادیه
ترغیب می نماید( .دویچه وله)

بیش از یک میلیون امضا
علیه دیدار ترامپ با
ملکه بریتانیا

دولت بریتانیا از دونالــد ترامپ ،رئیس
جمهور جدید آمریکا ،برای ســفر به این
کشور دعوت کرده است .اما مخالفان در
یک کمپیــن انترنتی بیش از یک میلیون
امضا علیه این دعوت جمــع کردهاند و
میگویند ترامــپ لیاقت دیدار با ملکه را
ندارد .یک میلیــون بریتانیایی با امضای
طومار انترنتی علیه دیدار دونالد ترامپ،
رئیس جمهــوری آمریکا ،با ملکه الیزابت
شــرکت کردهاند .آنها میگویند ترامپ
میتواند به بریتانیا بیاید اما نباید با ملکه
مالقات کند چون کسی مثل او شایستگی
این مالقات را ندارد .همچنین بســیاری
از سیاســتمداران اپوزیسیون در بریتانیا

شهروندان دو تابعیتی
هفت کشور نمیتوانند
ویزای آمریکا بگیرند

 ۲۷۰نفر در ترکیه به
اتهام نقش داشتن در
کودتا محاکمه میشوند

در پی کودتای نافرجام ترکیه در جوالی ســال گذشته
میالدی ،یکی از بزرگتریــن دادگاههای مرتبط با این
کودتا با حضور بیش از  ۲۷۰متهم برگزار میشود.
در ایــن دادگاه که در ازمیر برگزار میشــود عالوه بر
یک ژنرال ســابق ۱۵۰ ،نفر که در بازداشت هستند نیز
محاکمه میشوند .متهم ردیف اول این پرونده فتحاهلل
گولن اســت که از سال  ۱۹۹۹در تبعیدی خود خواسته
در آمریکا به سر میبرد.
قرار اســت آقای گولن غیابی محاکمه شود .او هرگونه
نقش خود در کودتا را رد کرده است.
این دادگاه تحت تدابیر شــدید امنیتی در یک زندان
برگزار میشود و کســانی که میخواهند از خارج وارد
زندان شوند دو بار بازرسی میشوند.
در طول برگزاری دادگاه پهپادها در آسمان این زندان
را زیر نظر دارند.
دولت ترکیه ،فتحاهلل گولن چهره مذهبی مخالف رجب
طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه و هواداران او را به
دست داشتن در کودتای  ۱۵جوالی در این کشور متهم
کرده است و از آن زمان دهها هزار نفر را به ظن ارتباط
با این جنبش بازداشت یا از کار برکنار کرده است.
در پی اعالم وضعیت اضطراری در کشــور ،بسیاری از
موسســهها به ظن ارتباط با گولن و نقش داشــتن در
کودتا تعطیل شدهاند( .بی بی سی)

سفارت آمریکا در لندن و برلین ،با انتشار
بیانیهای از شهروندان هفت کشور ایران،
عراق ،لیبیا ،ســومالیا ،سودان ،سوریه و
یمن خواسته برای دریافت ویزای آمریکا
اقدام نکنند .براساس این اطالعیه که در
سایت ســفارت آمریکا در لندن منتشر
شده افراد دوتابعیتی هم که شهروند یکی
از این کشورها هســتند نمیتوانند برای
دریافت ویزای آمریکا درخواست بدهند یا
وقت بگیرند .در این اطالعیه تاکید شده
کــه اگر این افراد پیــش از این هم برای
انجام مصاحبه وقــت گرفته بودند ،برای
این کار حاضر نشوند .این تحول در حالی
صورت گرفته است که پیشتر وزیر خارجه
بریتانیا گفته بود که اگر فردی دوتابعیتی
از غیر از مبدا هفت کشــور قصد سفر به

الالنا بهترین بازیکن انگلیس در
آدام الالنا به عنــوان بهترین بازیکن تیم
ملی انگلیس در سال  ۲۰۱۶انتخاب شد.
به نقل از دیلی میــرور ،تیم ملی انگلیس
در ســال  ۲۰۱۶شــروع خوبی داشت و در
بازیهای یورو نمایش بســیار خوب خود را
تکمیل کرد ولی در نهایت در این رقابتها
برابر ایســلند با نتیجه دو بر یک شکست
خورد و حذف شد.
در یک نظرســنجی درباره بهترین بازیکن
تیم ملی انگلیس در سال  ،۲۰۱۶آدام الالنا
با کسب  ۳۹درصد به عنوان بهترین بازیکن
انتخاب شد .او در این سال بازیهای خوبی
برای انگلیس انجام داد و بعد از کنار رفتن
روی هاجسون از مربیگری در انگلیس نیز
درخشش خوبی زیر نظر سم الردایس و در
ادامه گرت ساوتگیت داشت .جیمی واردی
و وین رونی در رده های بعدی قرار گرفتند.
الالنــا بعد از ایــن انتخاب گفــت :خیلی

 ۲۰۱۶شد

خوشحالم به این افتخار دست یافتم .سالها
پیش بازیکنانی چون استیون جرارد و وین
رونی برنده این عنوان شده بودند و اکنون
کــه این عنوان را کســب میکنم ،طبیعی

اســت که احســاس غرور کنم .البته برای
من افتخارات فــردی چندان اهمیتی ندارد
و دوســت دارم در تیم ملی قهرمانی کسب
کنم.

عصبانیت رونالدو پس از هو شدن

ل مادرید پس از هو شدن توسط
مهاجم رئا 
هواداران در دیدار برابر رئال سوســیداد
عصبانی شد.به نقل از سایت فوتبال اسپانیا،
پس از عملکرد ضعیف دنیلو و کریم بنزما در
دیدار برابر سلتاویگو در کوپا دل ری ،زمانی

که ترکیب رئال مادرید بــرای دیدار رئال
سوسیداد در ســانتیاگوبرنابئو اعالم شد،
ســوتهای اعتراض آمیز هواداران شنیده
شــد .همچنین هنگام خوانده شــدن نام
کریستیانو رونالدو هواداران به این سوتها

ادام ه دادند .در جریان بازی و دردقیقه ،۲۳
زمانی که مهاجم پرتگالی توپی را از دست
داد ،تماشاگران او را هو کردند .البته رونالدو
هم بــا عصبانیت ،زیر لب جواب آنها را داد.
این شرایط بازهم ادام ه داشت .در دقیقه ۳۰
نیز اشتباه رونالدو با سوتهای اعتراض آمیز
هواداران همراه شد .مهاجم پرتگالی که از
این موضوع ناراحت شده بود ،سرش را تکان
داد و ابروهایش را در هم کشید.
با این حــال رونالدو پیــش از پایان نیمه
نخست در گلزنی متئو کواچیچ نقش داشت
و مادرید توانســت نیمه نخست را با یک
گل به نفع خود به پایان برســاند .شرایط
در نیمه دوم متفاوت بــود .رونالدو پس از
گلزنی و هنگام خوشحالی متوجه رضایت و
خشنودی هواداران حاضر در ورزشگاه شد.

پیروزی صدرنشینان کنفرانس غرب و شرق
در لیگ NBA

بامداد دیروز در لیگ  NBAهشــت بازی
انجام شــد که در مهمتریــن این بازیها
کلیولند کاوالیرز گلدن اســتیت وریرز به
پیروزی رسیدند .به نقل از ،Foxsports
در مهمترین بازی بامــداد دیروز کلیولند
کاوالیرز ،صدرنشــین کنفرانس شــرق به
مصاف اوکالهاماســیتی تاندر رفت .راسل
وســت بروک در این بازی بــار دیگر برای
اوکالهاما تریپل دابل کرد .او  ۲۰امتیاز آوری،
 ۱۰پاس منجر به گل و  ۱۲ریباند داشت و با

این نتایج بیست و چهارمین ترپل دابل قبل
را انجام داد .با این حــال اوکالهاما مقابل
کاوالیرز شکســت خورد .کایری ایروینگ
و لبــرون جیمز هر کــدام  ۲۹و  ۲۵امتیاز
برای کاوالیرز به دست آوردند .بعد از بازی
لبرون جیمز گفت :تنها میخواستیم قدرت
بسکتبال خود را به نمایش بگذاریم که این
کار را نیز انجــام دادیم .با یک دفاع خوب
بازی را شــروع کردم و در ادامه هم عالی
بودم .در بازی حساس دیگر ،گلدن استیت

خواســتهاند که فعال دعوت از ترامپ لغو
شــود .این کمپین انترنتی همزمان شده
است با اعتراضهای گسترده علیه دستور
ترامپ بــرای ممنوعیت ورود اتباع هفت
کشور مسلمان به آمریکا .جرمی کوربین،
رهبر حزب کارگر بریتانیا ،گفته است« :به
نظر من ما باید به روشنی نشان دهیم که
به شدت از این وضع ناخرسندیم و مادام
که این سیاست ادامه دارد ،دعوت از او کار
اشتباهی است».
او در توییتر خود نوشــت« :ترزا می ،ما
ساکت نخواهیم نشســت .این دعوت را
لغو کنید و ممنوعیت ســفر مسلمانان به
آمریکا را محکوم کنید( ».دویچه وله)

وریرز بــا نتیجه نزدیک  ۱۱۳بر  ۱۱۱پورتلند
تریل بلیزرز را شکست داد.
در این مســابقه کوین دورانت  ۳۳امتیاز
و کلی تامپســون با  ۲۷امتیاز برای گلدن
استیت کسب کردند .میسون پلومی که در
این بازی با کســب  ۱۵امتیاز برای پورتلند
عملکرد خوبی داشــت ،در ثانیههای آخر
بازی نتوانست توپ را خوب به سمت سبد
پرتاب کند و شانس برگرداندن نتیجه بازی
را از دست داد.

آمریکا را داشته باشد فرمان آقای ترامپ
شامل حال او نمیشود.
اطالعیه تازه سفارت آمریکا در پی فرمان
اجرایــی دونالد ترامــپ ،رئیس جمهور
آمریکا ،برای منع ســه ماهه صدور ویزا
برای اهالی هفت کشور صادر شده است.
پیشــتر نیز کنسولگری آمریکا در برلین،
پایتخت آلمان ،نیز اطالعیه مشــابهی را
صادر کرد .این درحالی است که بوریس
جانســون ،وزیر امور خارجــه بریتانیا،
پیشتر در اطالعیهای که در سایت رسمی
دولت این کشــور منتشر کرد نوشته بود
که «فرمان اجرایی رئیس جمهور (دونالد
ترامپ) شامل افرادی میشود که از یکی
از هفت کشــور مورد اشاره قصد سفر (به
آمریکا) را داشته باشند( ».بی بی سی)

سامپائولی ۱۰ :نفره شدن باعث
شکست ما شد

سرمربی ســویا از دســت دادن یک بازیکن در جریان بازی را دلیل اصلی
شکست برابر اسپانیول عنوان کرد.
به نقل از  ،elsportســویا در هفته بیســتم اللیگا ،شکست سنگینی را
متحمل شد .این تیم در خانه اسپانیول به میدان رفت و با نتیج ه سه بر یک
تن به شکست داد .سویا با این شکست ۴۲ ،امتیازی باقی ماند تا با توجه به
تساوی بارسلونا با اختالف گل کمتر به رده سوم جدول ردهبندی سقوط کند.
خورخه ســامپائولی در نشست خبری بعد از بازی گفت ۱۰ :نفره شدن باعث
شد توان ما کم شــود و نتوانیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم .بازیکنان
تالش زیادی از خود نشــان دادند .متاســفانه اتفاقات بازی به سود ما رقم
نخورد .در نیمه نخست بازی مســاوی شد .با وجود  ۱۰نفره شدن ،به دنبال
کسب پیروزی و سه امتیاز بودیم اما حریف در خط دفاعی بسیار خوب بود
و اجازه خودنمایی به ما نداد.
سرمربی سویا ادام ه داد :در فوتبال ۱۰ ،نفر شدن معموال روی تیم تاثیر منفی
میگذارد .برای پیروزی به خانه اسپانیول آماده بودیم اما متاسفانه شکست
خوردیم .هم من و هم بازیکنان بســیار ناراحت هستیم .میخواستیم برای
چند ســاعت هم شده صدرنشین را تجربه کنیم .در کل باید بگویم با وجود
شکســت به شاگردانم افتخار میکنم .با وجود اینکه  ۱۰نفره بودیم اما روی
دروازه حریف موقعیت خلق کردیم و میتوانستیم به پیروزی برسیم.

یاردیم :شانس سه تیم برای
قهرمانی یکسان است

ســرمربی موناکو اظهار کرد رقابت برای قهرمانی در لیگ فرانسه یکسان
پیش میرود و سه تیم شانس قهرمانی دارند.
ن ژرمن و موناکو در حســاسترین دیدار
به نقل از اکیپ ،دو تیم پاریســ 
فصل دوم لیگ فرانســه برابر هم به میدان رفتند ،در حالی که پاریسیها
دردقیقه  ۸۱با گل ادینســون کاوانی از حریف پیش افتادند ولی در دقایق
پایانی ،برناردو سیلوا گل بســیار مهمی برای تیمش به ثمر رساند تا از این
بازی حساس یک امتیاز عاید دو تیم شود.
لئوناردو یاردیم بعد از پایان مسابقه عنوان کرد :از حریف بهتر بودیم و باید
بازی را می بردیم اما وقتی در نظر بگیریم که تادقیقه  ۹۰باخته بودیم ،این
تساوی لذتبخش میشود .هر دو تیم از بهترینهای فرانسه هستند .انتظار
میرفت بازی نزدیک و زیبایی باشــد که خوشــبختانه همین طور هم شد.
ن ژرمن بازی همیشگی خودش را
از نظر اســتراتژیک اجازه ندادیم پاریس 
انجام بدهد .میدانستیم اگر به آنها فضا بدهیم ،کارمان بسیار سخت خواهد
شد .ســرمربی موناکو در ادامه گفت :به اینجا آمدیم تا سه امتیاز مسابقه را
کسب کنیم .شروع خوبی هم داشــتیم اما تصمیم داور برای ضربه پنالتی
بســیار بد بود .از صحنه دور بودم و نمیتوانستم به درستی تشخیص بدهم
ی بود یا نه .این صحنه را مورد ارزیابی قرار خواهم داد .خوشــبختانه
پنالت 
برناردو بازی خوبش را تکمیل کرد و توانست گلزنی کند .مثلث قهرمانی در
ن ژرمن است .یاردیم در
لیگ فرانسه شامل تیمهای نیس ،موناکو و پاریس 
اینباره گفت :رقابت برای قهرمانی خیلی برابر است .در کنار نیس و پاریسن
ژرمن ،شانس یکسانی برای کسب عنوان قهرمانی داریم .این رقابت نزدیک
تا اپریل و یا حتی ماه می ادامه داشــته باشــد .با در نظر گرفتن هفتههای
پایانی ،تســاوی در پاریس نتیج ه خوبی است .این سومین باری بود که تیم
من در پاریس به میدان رفت .آنها در دو بازی قبل بیشتر دفاع کرده بودند.

