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دستگاهامنیتی
آلمان از رسانهها
جاسوسی کرده است

رســانههای آلمانی میگویند سرویس اطالعات خارجی این
کشــور زمانی طوالنی از روزنامه نگاران خارجی در سراسر
جهان جاسوسی میکرده است.
بنا بر گزارش مجله اشپیگل آژانس اطالعات فدرال آلمان از
سال  ۱۹۹۹به دست کم  ۵۰خط تلفن و آدرس ایمیل متعلق به
روزنامه نگاران یا سازمانهای خبری دسترسی داشته است.
این گزارش می گوید جاسوسان آلمانی روزنامه نگارانی را که
در کشورهای افغانستان ،پاکستان و نیجریه برای بیبیسی،
خبرگزاری رویترز و روزنامه نیو یورک تایمز کار می کردهاند
هدف قرار داده بودند.
اشپیگل می گوید آژانس اطالعات فدرال آلمان اتاقهای خبر
در سرویس جهانی بیبیسی را نیز جاسوسی میکرده است.
بیبیسی از این ادعاها ابراز نگرانی کرده است.
این اولین بار نیســت که اشــپیگل دربــاره فعالیتهای
سازمانهای اطالعاتی افشاگریهایی کرده است.
ماه جون  ۲۰۱۳مجله اشپیگل از رویت یک سند محرمانه خبر
داد که بنا بر آن دولت آمریکا دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا را
در واشنگتن شنود میکرد( .بی بی سی)

ترامپ :من از سراسر کره
زمین نمایندگی نمی کنم

یک ســال قبل ترامپ در جمع محافظه کاران آمریکا مرد
خوشایند نبود ،اما حاال در کنفرانس محافظه کاران این کشور
از او با شــور و هیجان استقبال شــد .رئیس جمهور ایاالت
متحده آمریکا ســتاره غیر قابل منازعه در مجمع محافظه
کاران بود.
«کنفرانس فعالیت سیاســی محافظه کاران» یک مجمع و
بلندگوی محافظه کاری در ایاالت متحده آمریکاست که هر
سال با شرکت فعاالن محافظه کار و نمایندگان منتخب مردم
از تمام مناطق آمریکا برگزار می شود.
یک سال پیش دونالد ترامپ به عنوان نامزد ریاست جمهوری
در کنفرانس ســاالنه محافظه کاران به دیده شک و انتقادی
نگریسته می شد .این مردی که چند بار ازدواج کرده است،
گویا جزء آنها نبود و از ارزش های آنها نمایندگی نمی کرد .اما
در این میان همه این مالحظات دیگراعتبار ندارند.
از رئیس جمهــور ترامپ در «کنفرانس فعالیت سیاســی
محافظه کاران» در این سال با شور و شوق بسیاری استقبال
شد .او یک بار دیگر با صراحت بر آجندای ناسیونالستی اش
تاکید کرد .ترامپ به «دوستان» اش اطیمنان داد که سیاست
تجارتی ،امنیتی و خارجی کشور را به زودی و با قوت براساس
عالقمندی های ایاالت متحده آمریکا جهت می دهد.
ترامپ خطاب به فعاالن محافظه کار فریاد زد« :من از سراسر
کره زمین نمایندگی نمی کنم .من از سرزمین شما نمایندگی
می کنم ».او افزود که روابط با کشور های دیگر «بسیار مهم»
اســت ،اما چیزی به نام «سرود جهانی ،واحد پولی جهانی یا
پرچم جهانی» وجود ندارد و «باور اساسی» حرکت به رهبری
او این اســت که ایاالت متحده آمریکا خود را در جلو قرار
دهد .ســخنرانی او همواره با صدای شنوندگان قطع می شد
که فریاد می زدند « :ایاالت متحده  ،ایاالت متحده!» (دویچه
وله)

محدودیت حضور خبرنگاران در کاخ سفید:
رسانهها محکوم کردند

و بیبیسی از مقامات کاخ سفید خواسته تا
درباره این ممنوعیت توضیح دهند.
روز جمعــه ۲۴ ،فبــروری ،گزارش شــد
کــه کاخ ســفید نمایندگان تعــدادی از
رســانههای جریان اصلــی را از حضور در
یک نشســت خبری غیررســمی منع کرده
است .بیبیسی ،ســیانان ،نیویورکتایمز،
گاردین ،لسآنجلستایمز ،بازفید ،دیلیمیل
و پولیتیکو از جمله این رسانهها هستند.
گزارش شده اســت که به آسوشیتدپرس،
یواسای تــودی و مجله تایــم اجازه داده
شــده بود که در این جلســه شرکت کنند،
ممنوعیت حضور نمایندگان برخی رســانهها داشته است.
ولی خبرنگاران آنهــا در اعتراض به محدود
در نشســت خبری غیررســمی اخیر کاخ نیویورکتایمز این اقدام را «توهین آشکار به کردن گروهی از خبرنگاران ،حاضر نشدهاند
ســفید ،واکنش تند رســانهها را به دنبال آرمانهای دموکراتیک» توصیف کرده است به محل جلسه بروند( .بی بی سی)

در حال حاضر در سوریه چه می گذرد؟

با وجود تالش هــای دیپلوماتیک برای پایان
بحران طوالنی مدت در سوریه ،جنگ در نقاط
مختلف این کشــور همچنان جریان دارد .به
ویژه این که گروه های مختلف تالش می کنند
تا کنترول شهر «الباب» واقع در شمال سوریه
را به دست بگیرند.
یکــی از جنگجویان ،احتماال ســرکرده یک
کندک نظامــی پیروزمندانه می گوید« :بعد از
فتح شهر شمالی «الباب» جنگجویان کندک
«الحمزه» پرچم خــود را در بالکن یک خانه
در این منطقه بر افراشــتند .این کندک حاال
در کنار «ارتش آزاد ســوریه» می جنگد .هر
دوی این ها توانسته اند تا جنگجویان داعش
یا «دولت اسالمی» را از منطقه بیرون کنند».
خیابان ها و مناطق کامال خالی اند ،بسیاری از
ساکنان به خاطر جنگ از منطقه گریخته اند.
در این پیــروزی ،اردوی ترکیه نیز از عملیات

پشتیبانی کرده است ،حداقل با حمالت هوایی.
فکری ایسیک ،وزیر دفاع ترکیه غیرمستقیم
می گوید الباب حاال کامال در کنترول شورشیان
است .اما «دیده بان حقوق بشر سوریه» که مقر
آن در بریتانیا است ،می گوید که فقط بخشی
از منطقه در کنترول شورشیان است.
از وقتی که روشن شــده است که بشار اسد،
رئیس جمهور سوریه قرار است مدت طوالنی

تر در قــدرت بماند ،ترکیه حاال فقط یک چیز
می خواهد :کنترول مناطق شــمالی سوریه،
طوری که به دســت کردها نیفتد .اما ســه
کیلومتر دورتر در جنوب شهر «الباب» اردوی
ســوریه قرار دارد که می خواهد منطقه را به
کنترول کامل خود در آورد .ممکن است بین
نیروهای دو طرف در این منطقه درگیری رخ
بدهد( .دویچه وله)

حقوقدانان اروپا :از پناهجویانی که آسیب روانی
دیده اند ،مراقبت کافی نشده است

از پناهجویانی که در کشــورهای شان قربانی
شکنجه و دچار آسیب های روانی شده اند ،در
بیشتر کشورهای اروپایی کمتر مراقبت صورت
گرفته است .آگاهان حقوقی اتحادیه اروپا می
گویند ،در بیشــتر موارد رنج و دردهای آنان
شناسایی نشده است.
در نامه منتشره که از طرف آژانس حقوق بنیادی
اتحادیه اروپا روز جمعه به نشر رسید ،آمده است
که بسیاری پناهجویانی که در زادگاه شان مورد
شکنجه قرار گرفته و یا دچار آسیب های روانی

مسابقۀاسکیجامشهدای
امنیتملیدربامیانبرگزارشد

یک مسابقه اسکی به مناسبت بزرگداشت از شهدای امنیت ملی افغانستان در
پارک شهید مزاری در مرکز بامیان برگزار شد.
افضل نوری رئیس فدراســیون اســکی افغانســتان در این مورد در جمع
خبرنگاران گفت:
«این دور مسابقات اسکی که به خاطر یادبود از شهدای گمنام ریاست امنیت
ملی افغانستان برگزار شد ۷۴ ،اسکی باز از شش کلپ محلی اسکی در بامیان
شرکت کرده بودند .این مســابقات در سه بخش جوانان ،دختران و نونهاالن
برگزار شد».
این دوره از مســابقات بصورت سرعتی بوده که اسکی بازها باید فاصلۀ ۳۴۰
متر را سپری میکردند تا به خط پایان برسند .در پایان این مسابقات نصراهلل
عادلی در بخش جوانان توانست مقام اول را بدست بیاورد .همچنین سحر در
بخش دختران و منصور در بخش نونهاالن توانستند مقام اول را کسب کنند.
نصراهلل عادلی در مورد این مسابقات چنین گفت:
«در این مسابقه توانســتم با زمان  ۳۶ثانیه مسافت تعیین شده را طی کنم
و مقام اول را بدســت بیاورم .اسکی بازها در بامیان با مشکل کمبود امکانات
مواجه هستند .ما با کمترین امکانات به ورزش خود ادامه میدهیم و فقط دو
سال قبل یک موسسه جرمنی به تعداد  ۳۰۰پایه اسکی مستعمل را برای اسکی
بازهای بامیان توزیع کرده بود که تا حال از آن وسایل استفاده میکنیم».
در این برنامه نمایندههای ریاســت امنیت ملی افغانستان و حکومت محلی
بامیان نیز اشتراک کرده بودند.
عبدالرحمن احمدی ســخنگوی والی بامیان در مورد کارکردهای اداره محلی
برای پیشرفت ورزش اسکی در بامیان به رادیو آزادی گفت:
«اداره محلی بامیان با فراهم کردن زمینه برای ورزشکاران اسکی توانسته پیام
ورزش دوستی ،صلح و امنیت بامیان را به گوش جهانیان برساند .همچنین با
تالش و تماسهــای پیگیر اداره محلی بامیان با ارگانهای مربوطه یک پارک
اسکی به نام شــهید وحدت ملی در مرکز بامیان ایجاد و در حکومت مرکزی
ثبت شدهاســت .همینطور اداره محلی بامیان از هیچ تالش برای حمایت از
اسکی بازهای این والیت که در این اواخر پیشرفتهای چشمگیری داشته اند،
دریغ نخواهد کرد».
این در حالیست که ورزش اسکی از  ۶سال به این طرف در والیت بامیان رواج
پیدا کرده و تا حال ورزشکاران بامیانی با کمترین امکانات توانسته اند در این
تهای زیادی داشته باشند .طوریکه در این اواخر دو اسکی باز
ورزش پیشرف 
بامیانی در مسابقات جهانی کشور سویس توانستند جواز حضور در مسابقات
المپیک زمستانی  ۲۰۱۸کوریا را برای اولین بار بدست بیاورند( .رادیو آزادی)

ماتیوس:لواندوفسکیبهتر
از سوارس و بنزماست

ستاره پیشین بایرن مونیخ به ستایش از روبرت لواندوفسکی پرداخت و او را
بهترین مهاجم فوتبال اروپا دانست.
به نقل از بیلد ،لوتار ماتیوس که خود سالها در ترکیب بایرن مونیخ و تیم ملی
فوتبال آلمان درخشید ،به ستایش از روبرت لواندوفسکی پرداخت و مهاجم
لهستانی بایرن را بهترین مهاجم نوک جهان دانست.
ماتیوس در این زمینه گفت :لواندوفسکی بهترین مهاجم نوک فوتبال جهان
است .او بهتر از کریم بنزما و لوییس سوارس و البته دیگو کاستا است .درست
است این مهاجمان تاثیرگذار هستند و گلهای زیادی به ثمر میرسانند ولی
لواندوفسکی بهتر از همه آنهاست .لواندوفسکی بیشتر از دیگر بازیکنان در
کار هجومی تیم خود شرکت میکند .او توان بازی کردن با هر دو پا را دارد و
روی ضربات ســر هم بسیار خوب کار میکند .لوا همتیمیهای خود را هم در
موقعیت گلزنی قرار میدهد و این باعث شده تا مهاجمی کامل باشد.
مملی فوتبال آلمان در پایان سخنانش اظهار کرد :نمیتوانم
مدافع پیشین تی 
انکار کنم سوارس مهاجم بسیار خوب و توانایی است .او در کارهای هجومی
خیره کننده ظاهر میشود و میتواند هر خط دفاعی را به هم بریزد اما از نظر
من لواندوفسکی بهتر از اوست.
لواندوفسکی در فصل جاری بوندسلیگا هم عملکرد خوبی از خود نشان داده
است و این شانس را دارد تا بار دیگر به عنوان آقای گل انتخاب شود.

بوده اند ،در شماری از کشورهای اروپایی مورد
توجه اندک قرار گرفته اند .این نامه می رساند
که در برخی موارد حتی «عذاب هایی را که این
پناهجویان دچار شده اند» مورد تشخیص قرار
نگرفته است .آنان در بخشی از این نامه تاکید
کرده اند که با رسیدن چنین افراد به کشورهای
اروپایی ،به نیازهای اساســی آنان اص ً
ال توجه
صورت نگرفته است.
این آژانس هشــدار داده است ،در صورت عدم
توجه به چنین چالش ها ،احتماالً آسیب دیدگان

و خانواده های آنان در درازمدت تحت فشار قرار
گرفته و ممکن دســت به خودکشی نیز بزنند.
حقوق دانان این آژآنس اظهار داشــته اند که
کاغذپرانی گسترده و عدم اطمینان از مراحل
بررســی پرونده پناهجویان و شرایط ضعیف
پذیرش می تواند بر وخامت وضعیت زندگی آنان
بیشتر از پیش بیفزاید .این آژآنس نوشته است:
«تنها در دنمارک  120مورد پناهجویان اقدام به
خودکشــی کرده که از این میان  29تن آنان از
طرف اطفال صورت گرفته است»( .دویچه وله)

واکنش فرانسوا اوالند
به انتقادات ترامپ درباره
سیاستهای مهاجرتی فرانسه

فرانســوا اوالند ،رئیسجمهور فرانسه به
اظهارات انتقادآمیــز اخیر دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا پاسخ داده است.
آقای اوالند به ترامپ نصیحت کرده است
که اصال خوب نیســت که به کشــورهای
دوست اعتماد نداشته باشد .رئیسجمهور
فرانسه گفته است« :این چیزی نیست که
بشود در قبال یک کشور دوست انجام داد،
مــن از رئیسجمهور آمریکا میخواهم که
این کار را با فرانسه نکند«.
اشــاره آقای اوالند بــه صحبتهای روز
گذشــته دونالد ترامپ اســت که در آن
ظاهرا در دفاع از برنامههای مهاجرتی خود،
سیاستهای مهاجرتی فرانسه را با وقوع
خطر بزرگتر تروریسم مرتبط دانسته بود.
آقای ترامپ در ســخنان خود همچنین به

گزارش وزارت امنیت داخلی آمریکا
فرمان مهاجرتی ترامپ علیه ایران
و شش کشور دیگر را رد کرد

گزارشی از وزارت امنیت داخلی آمریکا به
رســانهها درز کرده که در آن کارشناسان
ایــن وزارتخانه فرمــان مهاجرتی دونالد
ترامــپ را رد کرده و میگویند شــواهد
کافی وجود ندارد که شــهروندان ایران و
شش کشــور دیگر ممنوع شده تهدیدی
تروریستی برای آمریکا باشند.
کارشناســان وزارت امنیت داخلی در این
گــزارش درزکرده نوشــتهاند که به نظر
نمیرسد کشور محل تولد معیار مناسبی

افزود که برای جلوگیری از تشدید وضعیت
بحرانی به وجود آمده در فدراسیون فوتبال
افغانستان ،فیفا توصیه می نماید تا هنگامی
که وضعیت به حالت عادی بر نگردد و زمینه
برگزاری یک انتخابات سالم در یک محیط
آرام به دور از مداخلــه ها تضمین نگردد،
فدراسیون فوتبال افغانستان این انتخابات
را برگزار نکند.
وى گفــت در بخش دیگر ایــن نامۀ فیفا
نگاشته است که« :این موضوع در نشست
کمیته عضو فیفا که قرار است در نیمه های
ماه اپریل  ٢٠١٧برگزار گردد ،مورد بررسی
قرار خواهد گرفــت و تصامیم تازه گرفته
خواهد شد.
در عین حال ،رهبری فدراســیون فوتبال
افغانســتان مکلف اســت تا بــدون هیچ
ممانعتی ،امور روزمره فدراسیون را به پیش
ببرد.
وى گفــت اکنــون فدراســیون فوتبال
افغانستان ،از این وضعیت به صورت جدی
نگران اســت و تاکید می کند که نهادهای

مردان مســلح و بمبگذاران انتحاری دو
مجتمع امنیتی دولت سوریه را درحمص در
غرب این کشور هدف قرار داده و دست کم
 ۳۲نفر را کشته اند .تلویزیون دولتی سوریه
خبر داده که فرمانــده اطالعاتی نیروهای
امنیتی منطقه که از دستیاران نزدیک بشار
اسد بود ،در این حمالت کشته شده است.
برخی گزارش ها از کشــته شدن بیش از
 ۴۰نفر خبر دادهاند .گروه تحریرالشام که
قبال به القاعده وابسته بود ،مسئولیت این

سومی ،نباید در امور داخلی این فدراسیون
مداخله کنند.
دبیر کل فدراسیون فوتبال افغانستان افزود
با توجه به دستاوردهای فوتبال ،هرگز اجازه
نخواهند داد که فوتبال افغانستان از سوی
فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا به تعلیق
در آید
این مقام فوتبال افغانستان ،از تمامی نهادها
خواســت که در امور فدراســیون مداخله
نکنند و بگذارند فوتبال بیشتر رشد داشته
باشد.
آغازاده تاکید کرد که تــا هنگام برگزاری
نشست فیفا در باره افغانستان ،باید تمامی
کار ها به صورت عادی برگردد و زمینه های
بهتر فراهم شود و فیفا متقاعد به برگزاری
انتخابات شود.
پیشتر ،فدراسیون فوتبال افغانستان ،زمان
برگزاری انتخابات را مشخص ساخته بود؛ اما
مداخله برخی از اعضای مجلس نمایندگان
سبب شــد که این انتخابات ،از سوی فیفا
تحریم شود( .پژواک)

احمد ضیا مسعود:
همه همکاری کنند تا ورزش در افغانستان رشد کند

احمد ضیا مسعود ،نمایندۀ فوق العادۀ رییس
جمهور در امــور اصالحات و حکومتداری
خوب  ،شکایات شماری از اعضای فدراسیون
فوتبال را مبنی بر دخالت برخی از مقامات
دولتی و غیر دولتی در روند گزینش رییس
آن فدراسیون استماع کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی نماینده
فوق العاده رییس جمهور به آژانس باختر،
نماینده فوق العــاده رییس جمهور هنگام
دیدار از فدراســیون فوتبال در صحبت با

رسانهها گفت :ما کوشش می کنیم تا شرایط
را به گونهای فراهم بســازیم که ورزش در
افغانســتان نهادینه شود و مسایل گزینش
رییس فدراسیون ها و اعضای آن مربوط می
شود به نهادهای ورزشی ملی و بین المللی
که گزینش رییس فدراسیون فوتبال نیز ،با
حضور رییسهای فدراسیونهای والیتی و
زیر نظر مستقیم نهاد فیفا صورت میگیرد
که هیچ مقام دولتی و عضو شورای ملی حق
دخالت در این روند را ندارد.

برای ارزیابی تهدید تروریستی بالقوه باشد.
کاخ سفید این گزارش وزارت امنیت داخلی
را «سیاســی» و تحقیقــات آن را ضعیف
خوانده است.
اجرای فرمان دونالد ترامپ برای منع موقت
ورود شهروندان ایران ،عراق ،سوریه ،لیبی،
ســومالی ،ســودان و یمن با حکم دادگاه
متوقف شده است .آقای ترامپ وعده داده
که به زودی اقدامات جدیدی در این زمینه
انجام دهد( .بی بی سی)

فرمانده اطالعاتی نیروهای
امنیتی سوریه در حمالت انتحاری
حمص کشته شد

فيفا انتخابات فدراسيون
فوتبال افغانستان را تحريم کرد

فدراسيون فوتبال افغانستان ميگويد که در
پی مداخلۀ برخی اعضای مجلس نمایندگان؛
انتخابات این فدراسیون ،از سوی فدراسیون
جهانی فوتبال فیفا تا زمان نامشــخص به
تعویق افتاد.
سيد عليرضاآغازاده سرمنشى فدراسیون
فوتبال افغانستان ،دیروز  ٧حوت با يکتعداد
مسوولين ديگر فدراسيون ،در یک نشست
خبری گفت که با توجه به مختل ســاختن
روند انتخابات از ســوی برخی نمایندگان
مجلس و یکی از نامزدان ریاست این نهاد،
فیفا انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان
را تا زمان نا مشخص به تعویق انداخته است.
موصــوف افزود کــه بر بنیاد اساســنامه
فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا ،هر نهادی
که در کارهای فدراســیون فوتبال کشورها
مداخله کند ،فدراسیون آن کشور به حالت
تعلیق در خواهد آمد.
آغازاده گفت در نامه اى که از ســوی فیفا
به فدراســیون فوتبال افغانستان فرستاده
شده ،چنین نگاشته شده است« :بر اساس
اطالعاتی که در دســت ما قرار دارد ،واضح
است که در چنین شــرایط  ،برگزاری یک
انتخابات صلح آمیز ،شفاف ،مناسب و مطابق
به قوانین و ماده های اساسنامه فدراسیون
فوتبال افغانستان امکان پذیر نیست».
موصوف افزود که همچنان با در نظرداشت
شرایط موجوده ،فیفا در شرایطی قرار ندارد
که با استفاده از فرســتادن یک نماینده،
وضعیــت را از نزدیک بررســی نموده و
انتخابات را نظارت کند.
سرمنشى فدراســيون فوتبال افغانستان

حمالت تروریســتی در شهرهای نیس و
پاریس فرانسه اشاره کرد و به نقل از یکی
از دوستانش گفته بود که «پاریس دیگر آن
پاریس نیست( ».بی بی سی)

همچنان نماینده فوق العاده رییس جمهور
بیان داشــت که باید همه مقامات دولتی،
بازرگانان و مردم همــکاری کنند تا ورش
افغانستان رشد کند و نباید ،مسایل قومی،
ســمتی و سلیقهای شــامل ورزش گردد،
آنگاه دستآوردهای خوب ورزش امروز هم
نابود می شود و این جفای بزرگ به ورزش و
نسل جوان افغانستان است.
احمد ضیا مســعود گفت که ورزش در چند
سال پسین پیشرفت خوبی داشته است و
در رشــته های مختلف ،قهرمانهای خوبی
را به جامعه تقدیم کرده است .از آن جمله
فوتبال افغانســتان طی چند سال گذشته،
از رشد خوبی بهرمند شده و سبب تقویت
همبستگی ملی شــده است .پس باید این
بخش تقویت شود نه این که با سلیقه ها و
عالیق نا درست بخواهند آن را خراب کنند.
(باختر نیوز)

حمالت را برعهده گرفته است.
این گروه گفته است که  ۵بمبگذار انتحاری
در این عملیات دخیل بودند.
ظاهرا در پاسخ به این حمالت ،دولت سوریه
آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان را در
این شهر بمباران کرده است.
حمص ،سومین شــهر بزرگ سوریه است.
این شــهر در پی خروج شورشیان مخالف
از این منطقه از دســمبر  ۲۰۱۵به کنترل
نیروهای دولت سوریه درآمد( .بی بی سی)

والنسیا پیروزی را
با شکست عوض کرد

والنسیا نتوانســت پیروزی اش برابر آالوس را حفظ کند و مغلوب میزبانش
شد.
در نخستین بازی هفته بیســت و چهارم اللیگا در روز شنبه والنسیا برابر
آالوس قرار گرفت و دو بر یک از میزبانش شکست خورد.
نیمه نخست این دیدار بدون گل به پایان رسید .در نیمه دوم باالخره والنسیا
در دقیقه  ۷۰به گل رســید .کارلوس سولر برای تیمش گلزنی کرد اما هشت
دقیقه بعد ایبای گومس گل مساوی را به ثمر رساند .در ادامه الکساندر کاتای
گل دوم آالوس را وارد دروازه مهمان کرد تا والنسیا پس از دو پیروزی پیاپی
شکســت بخورد .فابیان اوریانا لحظاتی پس از این گل از بازی اخراج شد و
والنسیا دقایق آخر بازی را  ۱۰نفره دنبال کرد.
والنسیا با  ۲۶امتیاز در جایگاه چهاردهم باقی ماند.

گارسیا :باشگاه لسترسیتی
حافظه کوتاه مدتی دارد

سرمربی پیشین رم به ستایش از کلودیو رانیری پرداخت و تاکید کرد سران
این باشگاه حافظه کوتاهمدتی دارند.
به نقل از  ،dpaکلودیو رانیری دســت به کار بزرگی زد و توانست فصل قبل
لسترسیتی را به قهرمانی در لیگ برتر انگلیس برساند .نتایج ناامید کننده
این تیم انگلیسی در فصل جاری اما باعث شد تا سران این باشگاه ،رانیری
را برکنار کنند.
اخراج رانیری بازتاب زیادی بین سرمربیان سرشناس و چهرههای فوتبالی
داشته است .رودی گارسیا که ســرمربی مارسی فرانسه است و پیشتر هم
هدایت تیم فوتبال رم بدست داشت ،به این اتفاق واکنش نشان داد.
او در این زمینه گفــت :احترام زیادی برای رانیری قائل هســتم .برای او
بهترینهــا را در آینده آرزو میکنم .فوتبال گاهــی اوقات به مربیان ظلم
میکند .رانیری دستاوری فوقالعادهای با لسترسیتی داشت .هنوز هم عدهای
به او به خاطر قهرمان کردن لسترســیتی در لیگ جزیره تبریک میگویند.
باشگاه لستر حافظه کوتاه مدتی داشت و دستاور او را فراموش کرد.

ریکلمه :مسی به زودی
قراردادش را تمدید میکند

بازیکن پیشین تیمملی فوتبال آرجنتین اظهار کرد بدون شک لیونل مسی
در بارسلونا میماند.
به نقل از  ،elsportلیونل مســی تا سال  ۲۰۱۸با بارسلونا قرارداد دارد .این
در حالی است که خبرهای زیادی درباره احتمال جدایی او از آبیاناریها به
گوش میرسد.
خوان رومن ریکلمه به ســتایش از مســی پرداخت و اظهار کرد :او بازیکن
بزرگی است و این را همه میدانند .وقتی لئو در ترکیب اصلی بود ،شانس ما
برای پیروزی بیشتر میشد .مسی بازیکنی است که این توانایی را دارد تا در
هر بازی سرنوشتساز ظاهر شود.
ریکلمه که ســابقه حضور در بارسلونا را هم در کارنامه دارد ،در ادام ه گفت:
درست است مسی هنوز قرارداد خود را تمدید نکرده است اما او در بارسلونا
باقی خواهد ماند .او در این باشگاه بزرگ ،راحت است و احساس خوشبختی
میکند .دیگر دلیلی ندارد به دنبال جدایی از تیم محبوبش باشد.

