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تظاهرات علیه
توافقنامه اتحادیه اروپا
با ترکیه در آتن

بیــش از دو هزار تن مشــمول پناهجویــان افغان علیه
توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه در شــهر آتن ،دســت به
اعتراض زدند .آنان این توافقنامه را «شــرم آور» دانسته و
«خواستار لغو» آن شدند.
کاروان این معترضین که از پیشــروی دفتر کمیســیون
اتحادیه اروپا می گذشت ،پالکاتی حاوی شعاری چون «لغو
توافقنامه شــرم آور میان اتحادیه اروپا و ترکیه» را حمل
می کرد.
این توافق میان اتحادیه اروپا و ترکیه در  18مارچ ســال
گذشته صورت گرفت که پس از دو روز به اجرا گذاشته شد.
بر بنیاد این تفاهم ،اتحادیه اروپا مکلف شد که ساالنه سه
ملیارد یورو همکاری مالی با ترکیه داشــته باشد و در برابر
انقره مانع هجوم پناهجویان از طریق خاکش ،به کشورهای
عضو اتحادیه اروپا شود.
در میان این معترضین بسیاری پناهجویان گیرمانده افغان
و ســوریایی در شهر آتن ،نیز شــرکت کرده بودند .آنان
شعارهایی چون «پناهندگی و ســرپناه برای پناهجویان»
و «اخراج نه» ســر می دادند .از ســویی هم بخشی از این
اعتراض کنندگان خواستار بازگشایی مرزهای مسدود شده
بر روی پناهجویان شده بودند( .دویچه وله)

حدود ۲۰۰مهاجر
به جزایر یونان رسیدند

حدود  ۲۰۰مهاجر از سواحل ترکیه به جزایر یونان در شرق
اژه رســیدند .چنین شماری بعد از اجرایی شدن توافقنامه
مهاجرت میان ترکیه و اتحادیه اروپا کمتر ســابقه داشته
است.
جمع ًا  ۱۹۳مهاجر شب شنبه از سواحل ترکیه به جزایر یونان
رسیدند ۵۲ :نفر در لیسبوس ۱۲۸ ،تن در جزیره خیوس و
باقی مهاجرین در جزایر دیگر یونان ،چنانچه هیئت بحران
مهاجرین یونان به روز شنبه گزارش دادند.
در چهــار هفته اخیر ،در حد اوســط روزانه  ۳۵مهاجر به
صورت غیرقانونی به یونان رسیده اند .در روزهایی هم اص ً
ال
رسیدن مهاجری ثبت نشده است.
سیاســتمداران ترکی در روزهای گذشته مکررا ً توافقنامه
مهاجرین با اتحادیه اروپا را زیر سوال بردند که دقیق ًا یک
سال پیش اجرایی شد.
در یونان هراس از این می رود که در صورت بی اعتبار شدن
توافقنامه ،موج نوی از مهاجرین از ترکیه به یونان برسد .در
جزایر یونانی  ۱۴هزار و  ۱۰۰مهاجر و پناهجویان انتظار می
کشند که تقاضا های پناهندگی شان مورد بررسی قرار گیرد
تا بعد از آن بتوانند به سفر شان ادامه دهند( .دویچه وله)

ایاالت متحده آمریکا و چین می خواهند
روابط خود را تقویت کنند

شی جین پینگ رئیس جمهور چین در تالش
همکاری نزدیکتر میان دو کشــور هســتند.
تیلرســون در مرحله پایانی سفر آسیایی اش
در پکینگ گفت که هدف ،رســیدن به تفاهم
بزرگتر است« ،طوری که به تقویت روابط میان
چین و ایاالت متحده آمریکا رهنمون شود».
شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت که او
اطمینان دارد که رابطه دوجانبه میان دو کشور
«در مسیر درست» رشد خواهد کرد.
باوجود آن در ارتباط بــا کمک های نظامی
آمریکا به تایوان میان هردو جانب بی اعتمادی
سفر رکس تیلرسون وزیرخارجه ایاالت متحده تقویت کنند ،اما آنها در مورد تایوان و کوریای عمیقی وجود دارد؛ این مســاله به چگونگی
جهتگیری سیاست ایاالت متحده آمریکا در
آمریکا به چین ،برای واشنگتن اهمیت بزرگی شمالی سیاست های متفاوتی دارند.
دارد .هر دو کشــور می خواهند روابطشان را تیلرسون وزیرخارجه ایاالت متحده آمریکا و آینده نیز مرتبط است( .دویچه وله)

جدیترین رقیب آنگال مرکل
رسما وارد مبارزات انتخاباتی شد

مارتین شــولتزدیروز رســما به عنوان
رهبر حزب سوســیال دمکــرات آلمان
معرفی شــد و در انتخابات سراسری که
حدود شــش ماه دیگر برگزار میشود،
مهمترین رقیــب آنگال مرکل صدراعظم
آلمان خواهد بود.

ورود نیروهای بریتانیایی
به استونیا برای تقویت ناتو

جنگ خانه به خانه در غرب شهر موصل

نبرد در مناطقی از شهر موصل که توسط گروه
شبه نظامی تروریستی «دولت اسالمی» اشغال
گردیده اســت ،همچنان ادامه دارد .اردوی
عراق جنگ های شدید خانه به خانه در بخش
قدیمی این دومین شهر بزرگ را انتظار دارد.
یک ماه پس از شــروع حمالت تهاجمی برای
پس گرفتــن بخش غربی موصــل ،نیروهای
عراقــی در بخش قدیمی این شــهر در حال
پیشروی هســتند .بر اساس معلومات اردوی
عراق ،از جمله یک مســجد و دو بازار تحت
کنترول این نیروها درآمده اند.
بنابراین واحدهای ویژه در  ۸۰۰متری مسجد
النوری قــرار دارند .این مســجد یک هدف
نمادین مهم اســت .ابوبکــر البغدادی ،رهبر
گروه تروریستی «دولت اسالمی» یا داعش در
جوالی سال  ۲۰۱۴در اینجا« ،خالفت» خود را

در بخش هایی از عراق و سوریه اعالم کرد.
اردوی عــراق برای یک جنگ طوالنی خانه به
خانه علیه جهادیســت ها در بخش های شهر
قدیمی موصل آمادگی دارد .شــرایط به دلیل
کوچه های تنگ و نزدیکی خانه ها به خصوص
دشوار است .فراس الزوایدی ،سخنگوی واحد

ویژه وزارت داخله عراق می گوید که خیابان
ها برای وســایط نقلیه نظامی خیلی تنگند .او
در ادامه می گوید که شــهر قدیمی در حال
حاضر باید «کوچه به کوچــه ،خانه به خانه»
از جنگجویان «دولت اســامی» پاک شود.
(دویچه وله)

نخســتین گروه  ۸۰۰نفــره از نیروهای
بریتانیایی برای تقویت توان دفاعی ناتو
در منطقه بالتیک وارد استونیا شدند.
به گفتــه وزیردفاع بریتانیا این کشــور
نقش عمدهای در تقویت نیروهای ناتو در
مرزهای شرقی به عهده گرفته است.
به دنبال الحاق کریمیه در خاک اوکراین
به روسیه تنش بین دو کشورافزایش پیدا
کرد.
مایکل فالــون ،وزیردفــاع بریتانیا به
خبرنگار بیبیسی گفت که این بزرگترین
عملیات استقرار نیروی نظامی بریتانیا در
اروپا از زمان جنگ سرد تاکنون و نشان
دهنده تعهد کشــورش بــه جلوگیری
ازتهدیدات روسیه است.

نشست «جی  »۲۰بی تفاهم به پایان رسید

در پایان نشســت سران کشــورهای «جی
 »۲۰در آلمــان ،مقامات مالی حکومت آمریکا
از امضــای معاهدات مبنی بــر تجارت آزاد
خودداری کردند .با این اقدام ،آمریکا ســنت
دیرینه خود را نقض کرد و راه را برای هرگونه
مذاکره بست.

نویر :نه ما دوست داشتیم با
رئال برخورد کنیم نه آنها

دروازهبان بایرن مونیخ به بازی با رئال مادرید در نیمه نهایی لیگ قهرمانان
واکنش نشان داد.
به نقل از کیکر ،در یکی از دیدارهای حساس مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان
ل مادرید و بایرن مونیخ برابر هم به میدان میروند .مانوئل
اروپــا دو تیم رئا 
ل مادرید برخورد
نویر پیش از این دیدار  ،گفت :نه ما دوســت داشتیم با رئا 
ل مادرید
کنیم و نه رئالیها دوست داشــتند با ما برخورد کنند .بازی با رئا 
همیشه حساس و ویژ ه اســت .هر بازیکنی میخواهد در این بازی نهایت
توان خودش را نشــان دهد .اتمسفر لیگ قهرمانان اروپا در سانتیاگوبرنابئو
فوقالعاد ه است و ما خوشحالیم که در آنجا به میدان خواهیم رفت.
ل مادرید
وی ادامه داد :طبیعی اســت که هیچ تیمی دوســت ندارد با رئا 
برخــورد کند ،ولی حاال که این اتفاق رخ داده اســت باید با تمام توانمان
ل مادرید بازی نزدیکی خواهد بود که جزئیات
به میدان برویم .بازی با رئــا 
کوچک نتیج ه آن را مشخص خواهد کرد و ما امیدواریم که بتوانیم برنده این
بازی حساس باشیم و به نیمه نهایی راه یابیم.
بایرن مونیخ تاکنون دو بار در مراحل حذفی رئال مادرید را حذف کرده است
که هر دو بار از رسیدن به قهرمانی باز مانده است.
ل مادرید را حذف کرد،
بایرین در سال  2007در مرحله یک هشتم نهایی رئا 
ولی در نهایت به میالن باخت .بایرینیها یک بار نیز در سال  2012توانستند
رئال مادرید را شکســت دهند و به فینال راه یابند ،ولی در دیدار نهایی با
شکست برابر چلسی در ضربات پنالتی از رســیدن به عنوان قهرمانی باز
ماندند.

مارسلو :کاسیمیرو یکی از
بهترین هافبکهای جهان است

مدافع برزیلی رئال مادرید با تمجیــد از هموطن خود او را یکی از بهترین
هافبکهای جهان توصیف کرد.
ل مادرید موفق شــد با درخشــش کاسیمیرو سه امتیاز
به نقل از آس ،رئا 
ارزشمند خارج از خانه برابر اتلتیک بیلبائو را کسب کند.
در این بازی کاسیمیروی برزیلی توانســت گل دومش را به زیبایی هر چه
تمامتر وارد درواز ه حریف کند .مارســلو بعد از بازی  ،گفت :کاســیمیرو
پیشــرفت خیلی خوبی داشته اســت .او به ســختی کار میکند و خیلی
ل حاضر یکی از بهترین
خوشحال هستم که در کنار او بازی میکنم .او در حا 
هافبکهای جهان است و همچنان به پیشرفت خود ادام ه داده است.
مارسلو ادامه داد :برد خیلی خوبی را کسب کردیم ،ولی نباید این را فراموش
کرد که اتفاق خاصی نیفتاده است .باید  10بازی دیگر در اللیگا انجام دهیم
و بتوانیم به خوبی خودمان را آماده کنیم تا دیدار حساس خودمان را انجام
دهیم .هدف ما حفظ صدرنشــینی و قهرمانی است .مهم بازگشت خوب بعد
از تعطیالت اســت .باید بتوانیم بعد از تعطیالت ملی به خوبی آماده شویم تا
بتوانیم امتیازهای الزم را کسب کنیم .رئال مادرید باید همیشه به قهرمانی
فکر کنم .خوشــحالیم که در صدر جدول ردهبندی قرار گرفتهایم .بازی به
بازی پیش خواهیم رفت تا بتوانیم در پایان فصل قهرمانی را کسب کنیم.

وزیران مالیه بیســت قدرت اقتصادی جهان
موســوم به «جی  »۲۰شــامگاه روز شنبه
نشســت دو روزه خود را در شهر بادن-بادن
آلمان بدون کدام نتیجه ای در زمینه تجارت
آزاد و تغییرات اقلیمی به پایان رساندند.
در پی سرســختی مقامات آمریکا به رهبری

ســتیو موچین ،وزیر خزانه داری این کشور،
وزیران مالیــه «گــروه  »۲۰در بیانیه نهایی
خود از موضع گذشــته خود مبنی بر ارتقای
تجارت آزاد و مقابله کامل با نظام «حفاظت»
یا «پروتکشنیســم» در اقتصاد عقب نشینی
کردند.
در عوض ،وزیران بیانیه ای را منتشــر کردند
که در آن بیشــتر بازی کالمی دیده می شود.
در این بیانیه گفته شــده است که کشورها
«برای تقویت گسترش تجارت در کشورهای
خود کار می کنند».
تعهدات برای سیستم های تجاری چندجانبه
از جمله «سازمان تجارت جهانی» نیز به طور
آشکارا در این نشســت نادیده گرفته شد.
(دویچه وله)

رزمی ،ورزشــهای زورخانه یی ،موی تای،
پرورش انــدام ،کاراته ،گلــف ،تکواندو
آی تــی اف ،وزن برداری ،قــوت الرمی،
پانکریشــن ،ووینام ،کانگفو ،بکسينگ،
پهلوانی ،جودو ،ووشو به دست آورده اند.
درخبرنامــه همچنــان ازکســب چهار
کمربنــد طاليى و مقام قهرمانى توســط
بازمحمد مبازر و احمد ولى هوتک بعنوان
دستاوردهاى ورزشى کشورياد شده است.
ریاســت عمومی تربیــت بدنی و ورزش
کشور ،همچنان گفته اند که در طول سال
روان زمینه برگزاری مســابقات انتخاباتی
در  ٣٠رشته ورزشی (شــطرنج ،اتلتیک،
پرورش اندام ،فوتسال ،قوت الرمی ،مشت
زنی ،موی تای ،هاکی ،فولرزم ،جوجیتسو،
پارالمپیک ،کیک بکسينگ ،ووشو ،آشی
هاراکاراتــه ،تکوانــدوی دبلیو تی اف و
آی تــی اف ،پینگ پانگ ،پانکریشــن،
باســکتبال ،بدمنتون ،کاراتــه ،تینس،
باتــوران دود ،تکواندوی ســنتی آی تی
تی اف ،هندبال ،بزکشــی ،نیوفول شین

وزیــر دفاع بریتانیــا همچنین گفت که
اســتقراراین نیروها ضروری اســت و
افزود « ما شــاهد افزایش ستیزه جویی
های روســیه بوده ایم و نیازداریم که به
متحدان خود در مرزهای شرقی اطمینان
خاطر بدهیم( ».بی بی سی)

هشدارترکیه؛بلغاریاحفاظت
از مرزهایش را تشدید می کند

بلغاریا گفته اســت که آماده گســترش
گزمه و کنترول در مرز جنوب شــرقی
خود با ترکیه می باشد .این اقدام با هدف
جلوگیری از ورود پناهجویان تازه ،به این
کشور بیان شده است.
این تصمیم پس از آن اعالم می شود که
نگرانی هــا از احتمال اجازه دادن ترکیه
بــه پناهجویان ،برای هجــوم به بلغاریا
بوجود آمده است .میان ترکیه با بلغاریا
و اتحادیه اروپا چندین مسیر برای تردد
پناهجویان وجود دارد.
سیتفن یانیو ،وزیر دفاع بلغاریا در جریان
دیدارش از شــهر مــرزی مالکو تارنوفو
گفت« :ما آماده هســتیم که سرحد این

ورزشکاران افغان در سال روان  ١٦٥مدال
از مسابقات بين المللى کسب کرده اند

ادارۀ ورزش افغانســتان مــى گويد که
ورزشکاران کشور ،در سال روان توانسته
اند  ١٦٥مدال را در رشــته هاى مختلف
ورزش از مســابقات بين المللى در پانزده
کشور جهان به دست آورند.
در خبرنامۀ ریاســت عمومی تربیت بدنی
و ورزش که امروز به آژانس خبرى پژواک
مواصلت ورزيده ،آمده اســت که در سال
روان؛ بیش از  ٧٠٠ورزشــکار در رشــته
هــای ورزش تکواندو ،پهلوانی ،مشــت
زنی ،جودو ،ووشــو ،والیبــال ،واترپولو،
پارالمپیک ،اتلتیک خفیفه ،تینس ،کیک
بکسينگ ،شطرنج ،ورزشهای رزمی ،قوت
الرمی ،موی تای ،پانکریشن ،زورخانه یی،
کورش ،پرورش انــدام ،کانگفو ،ووینام،
تکوانــدوی آی تــی اف ،ناشــنوایان و
ورزشــهای مبارزات آزاد درمسابقات بين
المللى شرکت داشته اند.
درخبرنامه؛ از ایران ،هندوستان ،فلیپین،
پاکستان ،قزاقســتان ،لبنان ،تاجکستان،
مصر ،ترکمنستان ،تایلند ،بوتان ،ویتنام،
اندونیزیــا ،برازیــل و روســیه بعنوان
کشورهاى ميزبان اين مسابقات ياد شده
است.
منبع گفته اســت که ورزشکاران افغان،
توانسته اند دراين مسابقات ١٦٥ ،مدال از
جمله  ٣٥مدال طــا ٤٠ ،مدال نقره و ٩٠
مدال برنز به دست بياورند.
بربنيــاد معلومات ادارۀ ورزش کشــور،
ورزشــکاران کشــور مدال هاى يادشده
را در رشــته هاى تکواندو دبلیو تی اف،
ناشــنوایان (در بخــش فوتبال) ،کورش،
پارالمپیک در بخش تکواندو ،ورزشــهای

حزب چــپ میانه سوســیال دموکرات
دیروز ( ۱۹مارچ۲۹ ،حوت) نشست یک
روزه ویــژهای در برلین برگزار کرد و در
آن مارتین شــولتز را بــه اتفاق آرا به
رهبری برگزید.
آقای شولتز در ســخنرانی خود در این
نشست ،بشدت از رجب طیب اردوغان،
رییس جمهــور ترکیه انتقاد کرد و گفت
که اجازه نخواهــد داد آقای اردوغان با
تفرقهافکنــی در بیــن ترکهای آلمان
برای همه پرســی ماه آینده در ترکیه
رای جمع کند .او همچنین شــدیدا به
آقای اردوغــان حمله کرد که دولتهای
آلمان و هلند را به نازیها تشبیه کرده
بود( .بی بی سی)

کشــور را چنان که قانون برای ما اجازه
می دهد ،محافظت کنیم».
بلغاریــا به دلیل حمایت روشــن ترکیه
از حزب «دوســت» خشــمگین است.
این جناح سیاســی که متعلق به اقلیت
ترکها در بلغاریا می باشــد ،قرار اســت
در انتخابات عمومی این کشور ،برای بار
نخست شرکت کند.
دولت بلغاریا روز پنجشــنبه گذشــته،
ســفیر ترکیه در این کشور را فرا خواند.
این دولت همچنان نماینده خود در انقره
را ،برای مشــاوره و نظرخواهی در این
مورد به صوفیه خواســته است( .دویچه
وله)

جلوگیری از اثرات منفی
استرس کار زیاد با ورزش

آمادگی جسمانی از اثرات منفی استرس ناشی از کار زیاد جلوگیری می کند
بررسی های انجام شده در دانشگاه بازل نشان داده است ،آمادگی جسمانی
و ورزش از اثرات منفی استرس ناشی از کار زیاد جلوگیری می کند.
اســترس زیاد ناشــی از کار باعث کاهش ســامت مغز و افزایش احتمال
افسردگی می شود .ضمن ًا استرس مشکالت قلبی – عروقی ایجاد می کند و
در ایجاد فشار خون تاثیرگذار است.
برای اولین بار مشــخص شده اســت که هر چقدر میزان آمادگی جسمانی
فردی بیشتر باشد اثرات منفی استرس کمتر می شود.
مدیر این تحقیقات می گوید :یافته های ما از این تحقیقات بسیار مهم است
زیرا زمانی که فردی اســترس ناشی از کار دارد غالبا کمتر ورزش می کند و
فعالیت زیادی ندارد .این مطالعات کمک می کند که افراد به داشتن فعالیت
بیشتر ترغیب شوند و کمتر مشکالت مربوط به سالمتی پیدا کنند.

دپای :شاید به اندازه کافی
برای مورینیو مفید نبودم

گی تای ،پهلوانی ،جمناســتیک ،جودو)
در کتگوری رقابت هــای منتخبه کابل و
انتخاباتی تیم های ملی برای شناســایی و
گزینش بهترین های این رشــته ها به تیم
های ملی و تیم های منتخبه کابل ،مساعد
شده است.
ســتاره این روزهای لیون فرانســه معتقد اســت دلیل بازی نکردن در
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منچســتریونایتد بازی میکرد نتوانست بازیهای خوبی از خود نشان دهد،
پاکستان شــرکت نموده اند ،که تنها به ولی با انتقال به لیون فوتبال خوبی از خود نشان داده است.
تعداد  ٣٧٠٠نفر به تیم های ملی کتگوری ممفیس دپای درباره دلیل افت خود در یونایتد ،گفت :من تازه  22سال سن
های سنی جوانان ،بزرگساالن و نوجوانان دارم و جای زیادی برای پیشرفت دارم .اصال از ژوزه مورینیو ناراحت نیستم.
اعم از بانوان و آقایــان انتخاب و جذب آن چه که میتوانســتم و در توانم بود در تمرینات انجام دادم .البته انتظار
گردیده اند.
داشتم که بیشتر در ترکیب قرار بگیرم .دلیل بازی ندادن مورینیو به خودم
بر بنيــاد معلومات ادارۀ ورزش کشــور ،را نمی دانم ،ولی ب ه هر حال او ســرمربی است و باید به تصمیماتش احترام
مجموع ورزشــکاران راجســتر شده در گذاشت .شــاید من به اندازه کافی برای او خوب نبودم .با این حال اشکالی
کشــور ،به سه صد و هشــتاد ونه هزار و ندارد .توانســتم توانایی های خودم را در لیون نشان دهم و بار دیگر به فرم
چهل و نه ( )٣٨٩٠٤٩نفر مى رســد ،که خوبی باز گردم.
 ٣٧٠٩٦٨شان مردان و  ١٨٠٨١شان بانوان دپای ادام ه داد :ب ه هر حال بازیکن جوانی هســتم و نیاز به بازی کردن دارم.
مى باشند( .پژواک)
در یونایتد نیمکت نشــین شده بودم و فوتبال بازی نمی کردم .االن شرایط
خیلی خوبی پیدا کردهام و توانســته ام در ترکیــب تیمم به میدان بروم.
میخواهم در ادام ه فصل عملکرد خوبی در تیم جدیدم داشته باشم و بتوانم
به تیمملی کشورم باز گردم.
ممفیس دپای با نظر لوییس فان خال به منچســتریونایتد پیوست و پیراهن
شماره «هفت» را بر تن کرد ،ولی نتوانست در این تیم عملکرد خوبی داشته
باشــد و در اکثر بازیها نیمکت نشین و یا ســکو نشین شده بود تا این که
مجبور شد این تیم را ترک کند و به لیون فرانسه بپیوندد.

تیم ملی فوتبال افغانستان سه روز
دیگر به مصاف سنگاپور می رود

شفقناافغانســتان-تیم ملــی فوتبــال
افغانستان برای مســابقۀ دوستانه در برابر
ســنگاپور آمادهگی میگیرد و تنها سهروز
دیگر تا برگزاری این مســابقه زمان باقی
ماندهاست.
تیم ملی فوتبال افغانســتان در حال حاضر
زیر نظر اوتو فیستر ،سرمربی آلمانی جدید
تیم در شهر دوحۀ قطر در اردوگاه تمرینی
حضور دارند.
تا کنون بازیکنان تیم ملی ســه جلســۀ
تمرینی را برای رویارویی با سنگاپور برگزار
کردهاند تا برای رویارویی با این تیم آماده
شوند.
ایــن نخستینباریســت که تیــم ملی
فوتبال افغانســتان زیر نظر اوتو فیســتر،
سرمربیآلمانیاش بازی خواهد کرد.
پس از آنکه پیتر شگرت ،سرمربی پیشین
تیم ملی فوتبال افغانســتان با بازیکنان و

دلیل گریزمان برای عدم
تمایل به بازی در یونایتد

فدراسیون فوتبال به تنش برخورد ،رهبری
فوتبال افغانستان تصمیم گرفتند تا فیستر
را برای این پست بگمارند.
قرار است این مســابقه در تاریخ ۲۳م ماه
مارچ ،مطابق ســوم حمل ســال  ۱۳۹۶در
شهر دوحۀ قطر میان تیمهای ملی فوتبال

افغانستان و سنگاپور برگزار گردد.
به تازهگی در کادر فنــی تیم ملی فوتبال
افغانســتان نیز با حضور منصور فقیریار و
انوش دستگیر ،تغییراتی به میان آمدهاست
که دیده شــود این تغییرات روی بازیهای
آینده تا چه حدی تاثیر خواهد داشت.

مهاجم اتلتیکو مادرید به خاطر موضوع عجیبی قصد ندارد مادرید را ترک
کرده و به منچستر یونایتد برود.
آنتوان گریزمان بار دیگر درباره آیندهاش صحبت کرد.
مهاجم اتلتیکو مادرید که مدنظر باشگاه منچستریونایتد است ،در گفتوگو
با بیناسپورتس گفت «:همانطور که پیش از این بارها گفتهام هنوز با اتلتیکو
قرارداد دارم .از بودن در این جا خشــنودم و خانوادهام نیز راضی هستند.
عالوه بر این برای جدایی از اتلتیکو ابتدا باید باشگاه قصد فروشم را داشته
باشد».
مهاجم فرانسوی در ادامه گفت «:سعی میکنم در زمین شاد باشم و بهترین
بازیام را برابر هواداران بــه نمایش بگذارم .یکی از دالیلی که مادرید را به
منچستر ترجیح میدهم آفتاب است .در اینجا همیشه آفتاب وجود دارد».

