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کانادا ،مهاجران و
بیگانه هراسی

پس از حمله مرگبار بر نمازگزاران یک مسجد در کویبک،
جاستین ترودو نخست وزیر این کشور از بیگانه هراسی در
کشورش انتقاد کرد .اما وضع به این آسانی ها هم نیست.
نخست وزیر کانادا خواهان همبستگی بیشتر مردم با جامعه
مسلمان کانادا شد.
کانادا مشکالت خاص خودش را با بیگانه ستیزی و دشمنی
با پیروان ادیان دیگر دارد .حتی مرکز فرهنگی اسالمی در
جنوب غرب شهر کویبک نیز این را تجربه کرده است .یک
سر بریده شده خوک در ماه جون ســال گذشته روبروی
دروازه مسجد و نقاشی های بیگانه هراسانه بر دیوارهایش،
از این جمله اند.
در شــهر اونتوریو در همســایگی کویبک نیز یک مسجد
به آتش کشیده شد .شــمار مهاجران در این منطقه که از
گذشته نیز زیاد بود ،از ســال  ۲۰۰۵به این سو ،در جریان
ده ســال دو برابر افزایش یافته اســت .براساس آخرین
نظرسنجی در ســال  ،۲۰۱۵اکثریت باشندگان این مناطق
طرفدار حزب محافظه کار اند.
در پایان ســال  ۲۰۱۵کانادایی ها به استیفن هارپر از حزب
محافظه کاران رای نداده و جاستین ترودو از حزب لیبرال
را به عنوان نخســت وزیر شان انتخاب کردند .ترودو کسی
است که به نوعی محتاطانه ضد ترامپ می باشد.
در حمله مسلحانه بر این مسجد شش تن کشته و هشت تن
دیگر زخمی شدند( .دویچه وله)

آلمان بار دیگر رکورد
صادرات در جهان را
شکست

به گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی اینفو ،موازنه مثبت
تجاری آلمان با  ۲۹۷میلیارد دالر در ســال  ۲۰۱۶از چین
پیشــی گرفت و این کشور رکورد صادرات کاال در جهان را
شکست .چین در سال  ۲۰۱۵میالدی رکورددار صادرات کاال
در جهان بود.
کریســتیان گریم ،یکی از کارشناسان موسسه تحقیقات
اقتصادی (اینفو) در دانشــگاه مونیخ آلمان ،در گفتوگو با
خبرنگار خبرگزاری رویترز اعالم کرد که سطح صادرات کاال
از آلمان به کشــورهای دیگر جهان در سال  ۲۰۱۶میالدی
 ۲۹۷میلیارد دالر بیشتر از میزان واردات کاال به این کشور
بوده است.
به این ترتیب آلمان مقام اول صادرات جهان را در ســال
گذشــته میالدی به خود اختصاص داده است .چین با ۲۴۵
میلیارد دالر در مقام دوم قرار گرفته و جاپان مقام ســوم
صادرات جهان در ســال گذشته میالدی ( )۲۰۱۶را به خود
اختصاص داده است .چین در سال  ۲۰۱۵رکورددار صادرات
کاال در جهان بود.
موسســه تحقیقات اقتصادی اینفــو همچنین اعالم کرده
است که اقتصاد آمریکا منفیترین موازنه تجاری را در سال
گذشته میالدی داشته است .واردات کاال در این کشور در
سال گذشــته میالدی ( ۴۷۸ )۲۰۱۶میلیارد دالر بیشتر از
صادرات کاال از این کشــور به دیگر کشورهای جهان بوده
است( .دویچه وله)

یونیسف :بیش از هفت و نیم میلیون کودک
در معرض سوء تغذیه شدید هستند

صندوق کودکان ســازمان ملل(یونیسف) در
گزارشی گفته اســت بیش از  ۷و نیم میلیون
کودک در جهان ،امسال در معرض سوء تغذیه
«شدید» قرار خواهند گرفت.
این ســازمان خیریه بینالمللی برای کمک به
حدود  ۴۸میلیون کودک که در مناطق جنگی

ن زده زندگی میکنند ،درخواســت ۳
یا بحرا 
میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر کمک کرده است.
در این گزارش به کودکان ســوریه ،نیجریه،
عراق ،سودان جنوبی و یمن اشاره شده است.
در صورت تامین منابع مالی ،یونیســف قادر
خواهد بود آب آشامیدنی سالم ،واکسیناسیون،

بزرگترین محاکمه
در ترکیه پس از کودتای
نافرجام در این کشور

 ۲۷۰نفر قرار است در دادگاهی در ازمیر
در ارتباط با کودتای نافرجام این کشور
محاکمه شوند .بیشــتر متهمان نظامی
هستند .مخالفان دولت در ترکیه نسبت
به ســفر آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان
به ترکیه در چنین شــرایطی به شدت
اعتراض دارند.
نخستین جلسه دادگاه در شهر ساحلی
ازمیر تحت تدابیر امنیتی شدیدی آغاز به
کار کرد .این دادگاه قرار است به پرونده
 ۲۷۰متهم کودتای ناموفق پانزدهم جون
سال گذشــته میالدی ( )۲۰۱۶رسیدگی
کند ۱۵۲ .نفر از متهمان زندانی هستند.
به گزارش خبرگزاری «آنادولو» در ترکیه،
این افراد متهم به «تالش برای سرنگونی

لیونل مسی در  ۷۹درصد
گلهای بارسلونا نقش
داشته است

مهاجم ارجنتینی در فصل جاری نمایش خوبی در ترکیب تیمش داشــته در
 ۷۹درصد گلهای بارسلونا نقش داشته است.
به نقل از ســایت فوتبال ،تمدید قرارداد لیونل مســی با بارسلونا ششمین
نگرانی اعضای باشگاه کاتاالنی است .مهاجم ارجنتینی یکی از تاثیرگذارترین
بازیکنان بارسلونا محسوب میشود.
بر اساس آمار ،در  ۲۸بازی که مسی در چهار جام حضور داشته است ،تقریبا
در  ۲۲بــازی یک گل یا یک پاس گل داده اســت ،یعنی در  ۷۸.۵۷درصد
گلهای بارسلونا تاثیرگذار بوده است.
ستاره شماره  ۱۰بارسلونا در اللیگا تنها نتوانسته است برابر تیمهای اتلتیکو
بیلبائو ،آالوس ،اتلتیکومادرید ،گرانادا و رئال مادرید در گلهای تیمش نقش
داشــته باشــد .او در این رقابتها  ۱۵گل به ثمر رسانده است که به همراه
لوییس سوارس برترین گلزنان اللیگا محسوب میشوند .مهاجم ارجنتینی
همچنین  ۶پاس گل داده است.
مســی در لیگ قهرمانان اروپا در پنج بازی حضور داشت و در همه بازیها
گلزنی کرد .او  ۱۰گل به ثمر رســاند و توانســت برابر تیمهای ســلتیک و
منچسترســیتی گلزنی کند .در بازی برگشت در گالسکو برابر سلتیک ،دو
گل دیگر به ثمر رســاند .بازیکن آبیاناری همچنین در این بازیها دو پاس
گل داده است.
مسی در دیدارهایی که در کوپادلری حضور داشت تنها در دیدار رفت برابر
رئال سوسیداد نقشی نداشت.
در ســه بازی دیگر سه گل به ثمر رســاند و دو پاس گل داد .این مهاجم
همچنین در سوپرجام اســپانیا برابر سویا در گلهای بارسلونا نقش داشت.
او یک پاس گل در سانچس پســیخوان داد و در نوکمپ عالوه بر پاس گل،
گلزنی نیز کرد.
در مجموع  ۲۸بازی که مسی انجام داده است ۲۹ ،بار گلزنی کرده و  ۱۲پاس
گل داده است .این آمار نشان میدهد که نگرانی اعضای باشگاه آبیاناریها
برای تمدید قرارداد مسی بیدلیل نیست.

باخت کلیولند کاوالیرز بعد از
دو برد پیاپی

بامداد دیروز  6بازی در لیگ بســکتبال  NBAانجام شد که در مهمترین
این بازیها کلیولند کاوالیرز شکست خورد و بوستون سلتیکس به پیروزی
رسید.
در حساسترین بازی بامداد دیروز کلیولند کاوالیرز که بعد از شکستهای
مداوم دوباره به اوج خود بازگشــته بــود ،در مقابل داالس ماوریکس بازی
واگذار کرد.
این بازی با نتیجه  ۱۰۴بر  ۹۷به ســود موریکس به پایان رسید .در این بازی
هریســون بارنس برای موریکس دابل دابل کرد .او  ۲۴امتیاز به دست آورد
و یازده ریباند داشــت .لبرون جیمز و کایری ایروینگ نیز هر کدام  ۲۳و ۱۸
امتیاز برای کلیولند کســب کردند ،اما نتوانستند برای تیم خود پیروزی را
رقم بزنند.
در بازی مهم دیگر بوستون سلتیکس با نتیجه  ۸۳بر  ۱۰۹دیترویت پیستونز
را شکســت داد .در این بازی اندره دراموند برای پیستونز دابل دابل کرد .او
 ۲۸امتیاز کســب کرد و  ۲۲ریباند انجام داد اما در نهایت این تیم شکست
خورد .در آن سوی میدان اســیایا توماس و جائه کرو در هر کدام  ۳۷و ۲۶
امتیاز کسب کردند تا بوستون سلتیکس با پیروزیهای خود بتواند هم چنان
در رده دوم کنفرانس شرق بماند.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
فیالدلفیا سونی سیکسرز  – ۱۲۲سکرمنتو کینگز ۱۱۹
میامی هیت  – ۱۰۴بروکلین نتز ۹۶
مینه سوتا تیمبرولوز  – ۱۱۱اورالندو مجیک ۱۰۵
ممفیس گریزلیز  – ۱۱۵فنیکس سانز ۹۶

حکومت قانون» و «عضویت در سازمانی
تروریستی» شــدهاند .یکی از متهمان
فتحاهلل گولن ،رهبر جنبش اسالمگرای
«خدمت» و از مخالفان سرسخت رجب
طیب اردوغان است.
محکومیت این متهمان میتواند بسیار
سنگین باشــد .امکان صدور حکمهای
دوبار حبس ابد بــرای هر متهم وجود
دارد .بیشــتر متهمان نظامی هستند
و بعضی از آنها افســران ارشد ترکیه
بودهاند؛ افرادی چــون جنرال ممدوح
حق بیالن ،فرمانده ســتاد ارتش ترکیه
در منطقــه اژه .این افراد متهماند که به
جنبش گولن تعلق دارند .فتحاهلل گولن،
واعظ و مدرس علوم دینی ،تا چندسال
پیش از متحدان مهم اردوغان بود و در
قدرتگیری حزب عدالت و توســعه در
اوایل دهه گذشته میالدی نقش داشت.
از سال  ۲۰۱۳میانهی جریان «خدمت»
وابسته به گولن با حزب عدالت و توسعه
به هم خورد و گولن به منتقد دولت رجب
طیب اردوغان تبدیل شد( .دویچه وله)

خدمات بهداشتی و امکانات مناسب تحصیلی
را برای کودکان محروم مهیا کند.
گفته شده که یک ســوم این پول در صورت
تامین شدن به سوریه اختصاص خواهد یافت.
این کشور امســال وارد هفتمین سال جنگ و
ناآرامی میشود.
صندوق کودکان سازمان ملل در گزارش خود به
از بین رفتن نتیجه زحمات ده ساله در سیستم
خدمات درمانی یمن و همچنین افزایش سوء
تغذیه کودکان در این کشور اشاره کرده است.
مریتکســل رالنو ،نماینده صنــدوق کودکان
ســازمان ملل در یمن گفته اســت« :به دلیل
نابودی سیستم بهداشت و درمان یمن در اثر
جنگ و بحران اقتصادی ما ده ســال به عقب
برگشتهایم .نتایج ده سال زحمت در سیستم
بهداشت یمن به کلی از دست رفته است».
یونیسف گفته است در یمن حدود  ۳میلیون و
 ۳۰۰هزار نفر دچار «سوء تغذیه شدید» هستند
که از ایــن تعداد بیش از  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار
نفر کودک هستند( .بی بی سی)

حوثیهای یمن به
کشتی جنگی عربستان
حمله کردند

حمله حوثیها به یک ناوچه عربستان سعودی تلفاتی
برجای گذاشته است.
خبرگزاری دولتی سعودی به نقل از «فرماندهی نیروهای
ائتالف در حمایت از دولت مشروع یمن» گزارش کرده
که روز دوشنبه  ۳۰جنوری یک ناوچه متعلق به نیروی
دریایی عربســتان هدف حمله افراد سه قایق انتحاری
متعلق به شــبهنظامیان حوثی یمن قرار گرفت که در
جریان آن ،دو تن از پرسنل ناوچه کشته و سه تن دیگر
زخمی شــدند .هنگام وقوع این حمله ،ناوچه سعودی
مشغول گشتزنی در غرب بندر حدیده بود.
براســاس این گزارش ،سرنشــینان یکی از قایقهای
انتحاری آن را به قسمت عقب ناوچه کوبیدند که باعث
آتش ســوزی در این بخش از کشتی شــد اما خدمه
توانستند آتش را خاموش کنند.
در ادامه این خبر آمده اســت که پــس از این حمله،
کشــتیهای متعلق به ائتالف به گشتزنی ادامه دادند
و هواپیماهای ائتالف با ردگیــری دو قایق دیگر ،آنها
را هدف قــرار دادند .بیانیه فرماندهی نیروهای ائتالف
گفته است که «ادامه اســتفاده شبه نظامیان حوثی از
بندر حدیده به عنوان مرکزی برای سازماندهی عملیات
تروریســتی در منطقه تحولی جدی است که میتواند
بــه دریانوردی بین المللی و جریــان ورود کمکهای
بشردوســتانه به این بندر برای توزیع بین شهروندان
یمن آسیب بزند( ».بی بی سی)

سخنگوی کاخ سفید:

کارکنان وزارت خارجه
یا برنامه مهاجرتی را
اجرا کنند یا بروند

شون اسپایسر ،سخنگوی رسانهای رئیس
جمهوری آمریــکا به دیپلماتهای منتقد
برنامه مهاجرتی او هشدار داده است که
باید این برنامه را اجرا کنند.
در پی صــدور فرمان دونالــد ترامپ در
ممنوعیــت موقــت ورود پناهجویان و
محدودیت سفر شــهروندان شماری از
کشــورها به آمریکا ،تعدادی از کارکنان
وزارت خارجه آن کشــور یادداشتی را
در مخالفت با این فرمــان امضا کردند و
ایــن برنامه را مغایر منافــع ملی ایاالت
متحده دانســتند .گفته میشود تعدادی
دیپلماتها و کارشناســان ارشد وزارت
خارجــه در میــان امضاکننــدگان این
یادداشت بودهاند.
آقای اسپایسر گفته است که «این برنامه
در راســتای حفظ امنیت آمریکا تدوین و
اجرا میشــود و به همین دلیل هم اکثر
آمریکائیان با رئیس جمهوری موافقند».
وی با مردود دانســتن مخالفت کارکنان

حاصالت تاجیکستان مغلوب شد

تیم شاهین آســمایی قهرمان فصل پنجم
لیگبرتر افغانســتان در مســابقات جام
کنفدراســیون فوتبال آسیا AFC« 2017
 »CUPدر نخستین دیدارش بازی را  1بر
صفر به تیم حاصالت تاجیکســتان واگذار
کرد.
در این دیدار ،تیم شاهین آسمایی که اولین

تجربه آسیایی خود را پشت سر میگذاشت
در دقیقۀ  35این رقابت با خطای سمیعاهلل
محمدی کاپیتان این تیــم گول میخورد
و پس از آن بازیکنان شــاهین آســمایی
به دنبال فرصت در تــاش گول بودند که
نتوانست نتیجه قابل قبولی را دریافت کند.
قرار است دیدار برگشــت این رقابتها به

تاریخ  7جنوری  2017برگزار گردد.
گفتنیســت که تیم شاهین آسمایی دیدار
خانهگــیاش را به علــت ناامنی در داخل
افغانســتان برگزار کــرده نمیتواند ،اما
تالشها برای برگزاری این رقابت در داخل
کشور ادامه دارد و در صورت مشخص شدن
آن اعالم خواهد شد( .وطندار)

دختر اسکى باز افغان مورد تقدير قرار گرفت

از قهرمانى گيتى عبادى دختر اســکى باز
افغان ،که مقام اول را در ميان ورزشکاران
 ٤٨کشــور در رقابت هاى کوريايى جنوبى
کســب نموده ،با اعطای لوح سپاس و يک
نمره زمين ازسوى اداره محلى باميان تقدير
گرديد.
اين مسابقات در اخير ماه جدى در کوريايى
جنوبى برگزارگرديده بود ،که به نمايندگى
ازافغانستان؛ سه ورزشکار از جمله دو دختر
شــرکت کرده بودند ،که گيتى عبادى مقام
اول و فريبا احمدى توانست مقام چهارم را
کسب نمايد.
در مراســمى که در مقام واليت باميان به
منظور تشــويق و تقدير اين ورزشکاران
برگزارگرديده بود ،ضمن اعطای لوح سپاس
و يک نمره زمين ازسوى اداره محلى باميان،
حاجی يوســف رييس ناحيه سوم شهری
باميان ،يک عراده موتر را نيز بخاطر تشويق
به گيتى عبادى اهداکرد.
محمد طاهر زهير والی باميان ،کسب مقام

اول توســط گيتی عبــادی و مقام چهارم
توسط فريبا احمدی از رقابت هاى کورياى
جنوبى را به جامعه ورزرشــى و همه مردم
تبريک گفته ابراز اميدوارى نمودکه وزرش
اسکى در باميان ،بيش از اين توسعه و رشد
کند.
وی افزود که واليت باميان به لحاظ فرهنگی،
اقليمی و ميــزان عالقمندی جوانان ،زمينۀ
مناسب برای رشد رشــت ه ورزشی اسکی
بوده ،از رياست تربيت بدنی و ورزش تقاضا
مى شود تا توجه خاص نســبت به باميان
داشته باشــد و اين واليت را بعنوان مرکز
فدراسيون ملى اسکى معرفى نمايد.
گيتی عبادی دارنده مدال طال از مسابقات
اســکی کوريای جنوبی؛ از والــی باميان،
آمريت تربيت بدنی ،بــزرگان و متنفذين
باميان ،بخاطر تقدير و تشويق ورزشکاران
سپاسگزارى کرد.
وی افزود« :افتخار مى کنم که در مسابقات
اسکی که بين  ٤٨کشور جهان ،در کوريای

مرگ سه پناهجو
در یک هفته در جزیره
لیسبوس یونان

پیدا شــدن جسد ســومین پناهجو در
خیمــه اش در جریان ایــن هفته زنگ
خطر را نسبت به وضعیت پناهجویان در
جزیره های یونانی بلندتر کرد .قبل از این
نیز ســازمان های حقوق بشری از وضع
پناهجویان در آنجا ابزار نگرانی کرده اند.
جسد این پناهجو روز دوشنبه پیدا شد.
این سومین جسد از مهاجران است که در
شش روز اخیر در جزیره لیسبوس یونان
کشف می شود.
جســد این پناهجو در یک اردوگاه بسته
آوارگان در لیسبوس پیدا شده که شمار
بسیار بیشــتری از گنجایش اصلی اش
در آن مهاجر جای داده شــده و منتقدان
وضعیتش را اسفناک می خوانند.
مقامــات پولیــس در این جزیــره به

شاهین آسمایی در برابر

جنوبی ،برگزار شــده بود ،پرچم سه رنگ
کشورم را در سکوی قهرمانی به اهتزاز در
بيارم و من اين دستاورد را مديون عشق به
وطن ،والديــن و خدمتگذارانی میدانم که
در راه رشد و کمال فرزندان اين مرز و بوم،
تالش صادقانه می کنند».
محمد افضل نوری رييس فدراســيون ملی
اســکی بازان افغانستان گفت که در واليت
باميان ۶ ،تيم اســکی به شــمول يک تيم
خارجی فعالیت دارد که همه ساله مسابقات
در سطح ملی وبين المللی را انجام ميدهند.
بربنياد معلومات منبع ،ده ها دختر در اين
واليت نيز اســکی بازی را بصورت مسلکی
آموخته اند؛ از اينرو در مسابقات بين المللی
شرکت مى کنند.
در باميان از چندســال بدينســو ،ورزش
اســکى رشــد نموده و بخصوص روزهای
جمعه دراين واليت اسکی بازان به تپه های
پر از برف رفتــه بصورت انفرادی و گروهی
تمرينات اسکی را انجام ميدهند( .پژواک)

وزارت خارجه گفته است« :این افراد باید
درک کنند کــه برای رئیس جمهوری این
موضوع در درجه اول اولویت قرار دارد».
در پاســخ به این سئوال که آیا کارمندان
مخالــف رئیس جمهوری بایــد در برابر
سیاســتهای او «پشت خم» کنند ،شون
اسپایســر گفت« :اگر کسی با این برنامه
به خصوص مشــکل دارد ،این ســئوال
مطرح میشــود که آیا بایــد به خدمت
ادامه دهد یــا نه؟» وی گفت «میدانم که
رئیس جمهوری قدردان کسانی است که
به ملت خدمت میکنند» و افزود« :ماندن
در سمتهای دولتی یا کنارهگیری به خود
افراد مربوط میشود».
سخنگوی کاخ ســفید در عین حال بر
اجرای برنامه مهاجرتــی دونالد ترامپ
تاکید کرد و خطاب بــه امضا کنندگان
یادداشت انتقادی علیه آن گفت« :آنان
یا برنامــه را اجرا کنند یــا میتوانند
بروند( ».بی بی سی)

خبرگزاری رویتــرز گفته اند که این مرد
مهاجر از پاکستان و حدودا  ۲۰ساله بوده
است .پناهجوی دیگری که در این خیمه
همراه با این مرد زندگی می کرد ،به شکل
نگران کننده ای مریض بوده و به شفاخانه
منتقل شده است.
دو پناهجوی دیگری که در روزهای قبلی
جسدشان در این اردوگاه بسته پیدا شده
نیز در خیمه های مشــترک زندگی می
کردنــد .یکی  ۲۲ســاله و از مصر بوده و
دیگری  ۴۶ساله و از سوریه.
رســانه های یونان گــزارش داده اند که
این پناهجویان به خاطر استنشــاق دود
مواد احتراقی جان باخته اند ،اما مقامات
تاکنــون علت مرگ ایــن پناهجویان را
مشخص نکرده اند( .دویچه وله)

اینیستا و بوسکتس دیدار
برابر اتلتیکو را از دست دادند

دو هافبک اسپانیایی بارسلونا در دیدار نیمه نهایی کوپا دل ری برابر اتلتیکو
مادرید حضور نخواهند داشت.
بــه نقل از آس ،بارســلونا در مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری در ویســنته
کالدرون به مصاف اتلتیکو مادرید میرود .آبیاناریها در این بازی حساس
نمیتوانند از حضور آندرس اینیســتا و ســرخیو بوسکتس بهره ببرند .دو
هافبک اسپانیایی به ترتیب از مشکالت عضالنی و پا رنج میبرند و به همین
علت دیدار برابر اتلتیکو را از دست دادند.
در نبود این دو بازیکن لوییس انریکه در ترکیب اصلیاش در میانه میدان از
خاویر ماسکرانو ،ایوان راکیتیچ و آندره گومس بهره خواهد برد.

انریکه :اتلتیکومادرید یکی
از بهترینهای اروپاست

سرمربی بارسلونا ،اتلتیکومادرید را یکی از بهترین تیمهای اروپا میداند.
به نقل از آس ،بارسلونا چهارشنبه شــب در مرحله نیمهنهایی کوپا دلری
مهمان اتلتیکومادرید اســت .لوییس انریکه در نشست خبری پیش از بازی
گفت :در انتظار بازی ســختی هســتم ۱۸۰ .دقیقه هر دو تیم فرصت دارند
تا از موقعیت هایشــان بهره ببرند .هدف ما پیروزی در بازی نخست است
و میخواهیــم تا جایی که می توانیم گلزنی کنیم اما کار آســانی نخواهیم
داشــت .اتلتیکو از امتیاز میزبانی برخوردار اســت .در مجموع شاهد بازی
زیبایی خواهیم بود.
سرمربی بارسلونا افزود :اتلتیکو به خوبی مبارزه میکند .از ویژگیهای این
تیم آگاه هســتیم و میدانیم چگونه بازی میکنند .اتلتیکو یکی از بهترین
تیمهای اروپاست .بازی سخت و پیچیدهای داریم.
سرمربی اسپانیایی درباره اســتفاده از ویدئو چک در بازی های این کشور
گفت :با اســتفاده از تکنولوژی تا جایی که عبور تــوپ از خط دروازه و یا
سالم بودن گل ها را مشخص کند موافقم .این لحظات در بازی تعیین کننده
هستند و داوران در این زمینه به کمک نیاز دارند .با این حال فوتبالی را که
هر دو دقیقه یک بار قطع شود را درک نمی کنم.

دیبروین :میدانم چرا
منچسترسیتی نتیجه نمیگیرد

هافبک منچسترســیتی که نمایش خوبی در فصل جاری داشته است ،در
مورد دلیل اصلی نتیجه نگرفتن تیمش صحبت کرد.
به نقل از استاندارد ،منچسترسیتی امروز باید برابر وستهام به میدان برود.
این دیدار قرار اســت در لندن برگزار شود و شــاگردان پپ گواردیوال اگر
میخواهند امید خودشــان را برای حضور در صدر جدول حفظ کنند ،باید
برنده این دیدار باشند.
در این دیدار فرناندینیو بعد از چهار جلســه غیبــت به دلیل محرومیت،
میتواند تیمش را همراهی کند که ایــن خبر خوبی برای گواردیوال خواهد
بود .کوین دیبروین با خوشحالی از بازگشت این بازیکن برازیلی به ترکیب
تیمش برای بازی با وستهام گفت :معلوم است بازیکنی مثل او را در تیم کم
داریم .دلمان برای فرناندینیو تنگ شــده است .خیلی خوشحالیم که او بار
دیگر به ترکیب تیم بازگشــته است .بازیکن بسیار مهمی برای ما محسوب
میشــود و خیلی خوشحالیم که او بازگشته است .فرناندینیو به تیم ما نظم
میدهد و سازماندهی تیم را باال میبرد .او بهترین هافبکی است که من در
کنارش بازی کردم .با در نظر گرفتن اینکه او  ۳۰سال دارد ،میتوان فهمید
چه انرژی باالیی در بازی او دیده میشود.
دیبروین ادامه داد :نسبت به ســال گذشته خیلی بهتر بازی میکنیم ولی
بدشانس هستیم .در بازی با تاتنهام که با تساوی دو بر دو به پایان رسید ،در
تمام طول بازی بهتر از حریف بازی کردیم ولی در نهایت تنها به یک امتیاز
رسیدیم که برای ما مافی نبود .امیدواریم در بازی برابر وستهام سه امتیاز را
بگیریم و وضعیت خودمان را در جدول بهتر کنیم.

