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آغاز به کار هفتادمین نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل
هفتادمین نشست ســالیانه مجمع عمومی سازمان ملل
متحد روز سهشــنبه آغاز شــد و امروز نیز اولین جلسه
کمیته عمومی برگزار میشود .به نقل از مرکز اطالعرسانی
ســازمان ملل« ،سام کوتســا» ،وزیر امور خارجه اوگاندا
که ریاســت مجمع عمومی را بر عهده دارد ،در سخنرانی
اختتامیه خــود گفت که شــصتونهمین مجمع عمومی
ســازمان ملل متحد «فرصتی تاریخــی» را برای تغییر
جهان به مکانی بهتر فراهم کرد و پیام همکاری ،ســازش
و پیروی از اصول را ارسال کرد .در طول یکسال گذشته،
مجمع عمومی  105نشست عمومی برگزار و  327قطعنامه

تصویب کرد .رئیس شصتونهمین مجمع عمومی  193عضوی
سازمان ملل گفت :تالش شد که دیدگاه مردم در کانون تمام
کارها قرار بگیرد و همیــن رویکرد نتایجی مهمی را در پی
داشــت که زندگی هر زن ،مرد و کودک در سراسر جهان
را ارتقا میدهد .توافق چشــمگیر بر روی «دستورکار 2030
برای توسعه بادوام» بدون هیچگونه تردیدی از دستاوردهای
شصت و نهمین نشست بود .در واقع تایید آن حاصل درک
جمعی بیسابقه میان کشورهای عضو و سایر کسانی بود که
به صورت خستگیناپذیر بر روی آن کار کردند تا چهارچوب
توسعه جهانی و جامع ایجاد کنند.

آمریکا :روسیه قصد دارد در
سوریه پایگاه هوایی احداث کند
دولت آمریکا می گوید که تحرکات اخیر
روســیه در نزدیکی شهر ساحلی الذقیه
سوریه حاکی از آن است که مسکو قصد
ایجاد «یک پایــگاه عملیات هوایی» در
آنجا را دارد.
جف دیویس ســخنگوی پنتاگون گفت
جریان مســتمری از افراد و تجهیزات در
این ناحیه ساحلی مشاهده شده است.
روســیه می گوید تجهیزات نظامی برای
کمک به دولت ســوریه در مبارزه با گروه
دولت اسالمی (داعش) ارسال می شود.
مسکو از متحدان نزدیک بشار اسد رهبر
ســوریه در جنگ داخی این کشور است
که حدود چهار سال قبل پس از چند ماه
اعتراضات مســالمت آمیز عمومی علیه
دولت شروع شد.
آقــای دیویس روز دوشــنبه گفت« :در
روزهای اخیر شــاهد نشــانه هایی بوده
ایم که روســیه افــراد و تجهیزاتی را به
ناحیه اطراف الذقیه و پایگاه هوایی آنجا
فرســتاده که حاکی از نیت این کشــور

برای ایجاد نوعی پایگاه عملیات هوایی
است».
او افزود آمریکا نگران است که تحرکات
نظامی روســیه به تداخــل با عملیات
ائتالف تحت رهبری آمریکا  -که علیه
داعش در ســوریه در جریان اســت -
منجر شود.
باربارا پلت آشر خبرنگار بی بی سی در
نیویورک می گوید مقام های آمریکایی
همچنین نگرانند کــه افزایش حمایت
روسیه به تقویت حکومت آقای اسد در
زمانی منجر شود که نیروهایش درحال
عقب نشینی در میدان نبرد بوده اند و
این تحول تالش های اخیر برای یافتن
راه حلی سیاسی برای بحران سوریه را
دشوارتر کند.
اظهارات مقام های آمریکایی دو روز پس
از آن است که رسانه های دولتی سوریه
گزارش دادند دو هواپیمای روسی حامل
 ۸۰تن کمک های انســان دوستانه به
سوریه رفته اند( .بی بی سی)

کنارهگیری تورنتو از نامزدی برای
میزبانی المپیک 2024

کوریای شمالی فعالیت در
مهمترین رآکتور هستهای
خود را از سر گرفت

به گزارش خبرگزاری رســمی این کشــور ،نیروگاه
یانگبیان اکنون «با تمام ظرفیت» مشغول کار است و
این کشور قصد دارد سالح های اتمی خود را «هم از
نظر کمیت و هم از نظر کیفیت» ارتقاء دهد.
این خبرگزاری گفت که کوریای شــمالی در هر زمان
آماده مقابله با خصومت آمریکا با سالح اتمی است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی هفته گذشته گفته بود
که تصاویر ماهوارهای ،افزایش فعالیت در این نیروگاه
را نشان میدهد.
کوریای شــمالی نیروگاه یانگبیان را در جوالی سال
 ۲۰۰۷بر اساس برنامه موسوم به «کمک در قبال خلع
سالح» تعطیل کرد.
اما سال گذشته ،پس از ســومین آزمایش هستهای
کوریای شــمالی که جنگ لفظی با آمریکا و تشدید
تحریمهای ســازمان ملل را در پی داشــت ،کوریای
شــمالی اعالم کرد که تاسیسات یانگبیان را دوباره
به کار خواهد انداخت.گفته می شود که در اثر فعالیت
این نیروگاه  ۵مگاواتی ســاالنه  ۶کیلوگرم پلوتونیوم
تولید می شود که برای ساخت سالح هستهای کاربرد
دارد.تحلیلگــران معتقدند که این کشــور تاکنون
توانسته از پلوتونیوم تولیدی در این راکتور بین  ۴تا
 ۱۰سالح هسته ای بســازد اما ظرفیت و توان صنایع
اتمی این کشور دقیقا مشخص نیست.
کوریای شمالی اخیرا مدعی ساخت وسیلهای شده که
به کمک آن میتواند سالح اتمی خود را روی موشک
سوار کند.اما آمریکا و برخی کارشناسان درباره اینکه
کوریای شــمالی به چنین حدی از تکنولوژی رسیده
باشد تردید دارند( .بی بی سی)

پوتین :فقط نیروهای دولتی سوریه
میتوانند داعش را شکست دهند

والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه با
حرارت از سیاست حمایت نظامی روسیه
از دولت سوریه دفاع کرده و گفته است
که تنها نیروهای دولتی سوریه میتوانند
نیروهای گروه موسوم به دولت اسالمی
(داعش) را شکست دهند.
آقای پوتین از جامعــه بین المللی هم
خواسته اســت که همچون روسیه از
دولت سوریه حمایت کنند.
وی در یک نشســت امنیتی با شرکت
مقامات برخی جمهوری های شــوروی
ســابق در پایتخت تاجیکستان گفت:
«اگر روسیه از سوریه حمایت نمی کرد،
وضعیت در این کشور بدتر از لیبیا می
شد و موج پناهندگان از این هم بزرگتر
می بود».
این در حالی است که دولت آمریکا می

گوید تحرکات اخیر روسیه در نزدیکی
شهر ســاحلی الذقیه سوریه حاکی از
آن است که مسکو قصد دارد در آنجا
«یک پایگاه عملیــات هوایی» ایجاد
کند.
جف دیویس ،سخنگوی پنتاگون گفت
که جابجایی مستمر افراد و تجهیزات
در این ناحیه ســاحلی مشاهده شده
است.
روسیه می گوید که تجهیزات نظامی
برای کمک به دولت سوریه در مبارزه
با گروه دولت اسالمی (داعش) ارسال
می شود.
هفته گذشته رسانه های دولتی سوریه
گزارش دادند که دو هواپیمای روسی
حامل  ۸۰تن کمک های انسان دوستانه
به سوریه رفته اند( .بی بی سی)

پاپ فرانسیس سیســتم بد و ناعادالنه
ســرمایهداری جهانی را مقصر بحران
کنونی مهاجــران و پناهجویان در اروپا
دانست و نســبت به سوءاستفاده گروه
تروریستی داعش از این فرصت و نفوذ
به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در میان
موج گسترده مهاجران هشدار داد.
به نقل از شــبکه راشــا تــودی ،پاپ
فرانســیس ،رهبر کاتولیکهای جهان
گفت کــه مهاجران اقتصــادی و موج
پناهجویانــی کــه از مناطــق جنگی
خاورمیانه و آفریقــا میگریزند ،تنها
بخــش کوچکی از بحران هســتند .به
اعتقاد وی ،باید به ریشههای این بحران
توجه کرد.
پاپ در مصاحبهای گفت :سیستم بد و

ناعادالنه اجتماعــی -اقتصادی عامل
هر مسالهای در جهان است .این مردم
از جنگ و گرســنگی فرار میکنند اما
این تنها بخشی از یک مشکل بزرگتر
اســت .پدیده مهاجران یک واقعیت
اســت .زمانی که خالیی وجود دارد،
مردم سعی میکنند آن را پر کنند .اگر
کشوری بچه ندارد ،مهاجران میآیند
و جــای آن را میگیرند .من به میزان
تولد در ایتالیا ،پرتغال و اســپانیا فکر
میکنم .رهبــر کاتولیکهای جهان
با اشــاره به اینکه رویکرد کلی مردم
درباره پذیرش خارجیها بدتر شــده
است ،تاکید کرد که یک تهدید جدید
تروریســتی نیز در حال حاضر وجود
دارد که قبال وجود نداشت.

هشدار پاپ نسبت به خطر نفوذ
داعش از طریق موج پناهجویان

تيم فوتبال دختران افغانستان عازم جاپان شد

تورنتو از نامزدی برای میزبانی المپیک و پارالمپیک  2024کنارهگیری کرد.
گزارشها در این زمینه حاکی از آن است که شهردار تورنتو با رقابت این
شهر برای میزبانی المپیک مخالفت کرده است.
به نقل از روزنام ه تورنتو اســتار ،دیگر هیچ شانســی برای میزبان شدن
تورنتو وجود ندارد .گفته میشود دلیل کنارهگیری تورنتو حمایت نشدن
از ســوی مقامات ایالتی و کمبود وقت برای تصمیم گیری بوده است زیرا
امروز آخرین مهلت اعالم نامزدی برای میزبانی این دوره از المپیک بود.
صحبتها درباره میزبانی تورنتو زمانی کمتر شد که کانادا توانست میزبانی
بازیهای پان آمریکــن را بگیرد .رییس کمیت ه المپیک کانادا ابتدا با ایده
میزبانی برای المپیک  2024موافق بود ،اما با گذشــت زمان اشتیاق او به
میزبانی کاهش یافت .بعد از کنارهگیری بوســتون از میزبانی تورنتو و با
توجه به موفقیت جغرافیایی ،کشور کانادا اشــتیاق بیشتری به میزبانی
نشان داد اما با انتخاب شدن لس آنجلس که مهره قوی به حساب میآید
این اشتیاق کمتر شد .شــهرهای پاریس ،هامبورگ ،رم ،بوداپست و لس
آنجلس درخواســت میزبانی برای المپیک  2024را دارند .تصمیم نهایی
برای این میزبانی در سال  2017در جلسه  IOCدر لیما گرفته خواهد شد.

امکان ادامه دستگیری اعضای فیفا

سارنوال کل آمریکا اعالم کرد هنوز امکان دارد که افراد بیشتری از اعضای
فیفا به دالیل فساد مالی جریمه و دستگیر شوند.
لورتــا لینچ ســارنوال کل آمریکا اعالم کرد انتظار مــیرود جریمهها و
دستگیریهای بیشــتری را در بین مسئوالن فیفا داشــته باشیم زیرا
بررســیها در این زمینه هنوز در حال انجام اســت .لینچ درباره پرونده
فیفا ،اطالعات جدیدی را ارائه کرد و گفت که همچنان شــواهد بیشتری
در این زمینه جمعآوری میشوند 9 .مسئول فیفا و پنج شخصیت حقوقی
در آمریکا متهم شدند و به دلیل پولشویی ،رشوه و قاچاق جریمه شدند.
لینچ در اینباره گفت :پیشبینی کردهایم افراد بیشتری نیز جریمه شوند.
هیچ شخصی از نظر قانون مستثنی نیســت و هیچ فعالیت غیرقانونی از
نظر مردان و زنان قانون نادیده گرفته نمیشود .سارنوال کل آمریکا اعالم
نکرد که آیا سپ بالتر که بعد از اتهامات و شایعات از ریاست کنارهگیری
کرد هم جزو افراد خاطی است یا خیر .با این حال بررسیهایی در سوئیس
نیز درباره میزبانی جام جهانی سال  2018و  2022انجام شده و  121حساب
بانکی در سوئیس در حال بررســی هستند .همچنین سوئیس به بررسی
قرارداد پخــش تلویزیونی جام جهانی  2010و  2011خواهد پرداخت .گفته
میشود که این حق پخشها کمتر از ارزش واقعی فروخته شدهاند.

کاپلو :سیتی هشداری بزرگ برای
بزرگان است

سرمربی ســابق یوونتوس و رئال مادرید به تیمهای بزرگ اروپایی درباره
قدرت منچسترسیتی هشــدار داد .این مربی ایتالیایی بر این باور است
که فیروزهایپوشــان در فصل جاری شانس زیادی برای قهرمانی در لیگ
قهرمانان اروپا دارند و تیم بسیار آمادهای هستند.
با شــروع فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا پیشبینی درباره شانسهای
قهرمانی شــروع میشود .فابیو کاپلو ،سرمربی ســابق تیم ملی فوتبال
روسیه درباره این سوال که چه تیمی میتواند زنگ خطر را برای تیمهای
بزرگ فوتبال اروپا به صدا درآورد ،اینگونه پاسخ داد :بر این باورم که مثل
چند سال اخیر ســه تیم رئال مادرید ،بارسلونا و بایرن مونیخ ،بیشترین
شــانس را برای کسب عنوان قهرمانی دارند اما یک تیم وجود دارد که در
فصل جدید بســیار آماده است و میتواند هر تیمی را به دردسر بیندازد.
آن منچسترستیی است که فصل بسیار خوبی را پشت سر میگذارد و االن
تیم بسیار آمادهای است.
کاپلو ادامه داد :بســیار سخت است برنده نهایی لیگ قهرمانان اروپا را از
االن مشــخص کرد .تیمهای دیگری هم مانند یوونتوس و چلسی ،شانس
رســیدن به جام قهرمانی را دارند .درست اســت که این دو تیم شروع
بسیار بدی در رقابتهای داخلی داشــتهاند اما میتوانند دوران بحرانی
خود را پشت سر گذارند .منچسترسیتی در گروه بسیار سختی قرار دارد.
فیروزهایپوشان با تیمهای یوونتوس ،ســویا و بوروسیا مونشن گالدباخ
آلمان هم گروه هستند .شاگردان مانوئل پیگرینی در رقابتهای لیگ برتر
انگلیس ،شروعی طوفانی داشتهاند.

تيــم فوتبال دختران افغانســتان ،به هدف
اشتراک در يک سلسلۀ بازى هاى تمرينى و
دوستانه ،عازم جاپان شد.
ســيدعلى کاظمى ،ســخنگوى فدراسيون
فوتبال افغانســتان  ،به تاريخ( ٢٤سنبله) به
آژانس خبرى پژواک گفــت که تيم فوتبال
دختران ،به اساس دعوت رسمى فدراسيون

فوتبال جاپان ،عازم توکيو پايتخت جاپان
گرديده است.
وى افــزود که تيم فوتبــال دختران ،براى
يک هفته در جاپــان خواهد بود و عالوه بر
تمرينات ،يک سلســلۀ بازى هاى دوستانه
با تيم هاى دختران محلى آن کشور انجام
خواهد داد.

کاظمــى ميگويد ،مســووالن فوتبال
دختران افغانستان ميگويد ،که عالوه بر
اين در مورد همــکارى هاى دو جانبه ،با
رقيبان جاپانى خود صحبت خواهد کرد.
موصوف اين سفر مفيد خواند و افزود که
تمرينات در جاپان ،بر تيم دختران تاثير
مثبت خواهد داشت(.پژواک)

مارادونا :رم بیشترین شانس را برای قهرمانی دارد
اسطوره فوتبال ارجنتین بر این باور است که
رم بیشترین شانس را برای قهرمانی در فصل
جاری رقابت های سری  Aدارد .او هواداران
ناپولی را ناامید و تاکید کرد که این تیم هیچ
شانسی برای قهرمانی در فصل جاری ندارد.
به نقل از ســایت کالچو مرکاتو ،فصل جدید
رقابت های ســری  Aسه هفته است که آغاز
شده و اینتر با ســه پیروزی پیاپی در صدر
جدول رده بندی قرار دارد.
دیگو آرماندو مارادونــا در این زمینه گفت:
به نظرم رم بیشــترین شانس را برای کسب
عنوان قهرمانی خواهد داشــت و در نهایت،
این تیم جام قهرمانی را باالی سر خواهد برد.
رم تیم بسیار خوبی نشان داده است .این تیم،
بازیکنان خوب و شاخصی در اختیار دارد و در
فصل جابهجایی تابستانی هم بازیکنان خوبی

را جذب کرد.
رم فصل جدید را با تســاوی آغاز کرد اما
در دیدار دوم خود بسیار خوب ظاهر شد و
موفق شد در ورزشــگاه المپیکو ،یوونتوس
مدافع عنوان قهرمانی را با دو گل شکست

کارت قرمز دژاگه بخشیده شد

کمیته انضباطی فدارسیون فوتبال قطر کارت

قرمز دژاگه را نادرســت دانست و آن را لغو

دهد تا نشــان دهد از شانس های اصلی
کســب عنوان قهرمانی است .شاگردان
گارســیا در دیدار سوم خود هم پیروز از
میدان خارج شــدند و با هفت امتیاز ،در
رده پنجم جدول رده بندی جای دارند.
کرد .به نقل از کمیته انضباطی فدارسیون
فوتبال قطر ،اشــکان دژاگه ستاره ملی
پوش العربی قطر در دیدار نخســت این
تیــم برابر الوکره بــا کارت قرمز داور از
بازی اخراج شد که این با اعتراض شدید
سرمربی و سران باشــگاه العربی مواجه
شــد .کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
قطر اروزسهشــنبه تشکیل جلسه داد و
تصمیم گرفت کــه کارت قرمز دژاگه را
لغو کند و این بازیکن می تواند در دیدار
بعدی تیمش به میــدان رود .العربی در
نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ
ســتارگان قطر موفق شد با یک گل برابر
الوکره به پیروزی رسد.

احتمال عملیات هوایی فرانسه
بر حریم هوایی سوریه

فرانســه مبارزه علیه ملیشــه های تروریســت «دولت
اســامی» یا داعــش را تقویت می کند .فرانســوا اوالند
رییس جمهورفرانسه یک هفته پیش به روز دوشنبه اعالم
کرد که نیروهای هوایی این کشــور،پروازهای اکتشافی را
برفرازسوریه انجام می دهد.
فرانســوا اوالند رییس جمهــور فرانســه در پی بحران
پناهجویان اکنون وادار به تغییرسیاســت اســتراتیژیک
این کشور گردیده اســت .تا حال فرانسه در مبارزه علیه
تروریســت های ملیشه های «دولت اسالمی» داعش ،فقط
در چارچوب اتحــاد بین المللی درعــراق حمالت هوایی
را انجام می داد.اکنون در ادامه مبارزه با تروریســت های
دولت اسالمی ،جت های جنگی این کشور به روزسه شنبه
گذشته نخســتین پرواز های اکتشافی خودرا بر فرازحریم
هوایی سوریه انجام داد .فرانسوا اوالند این موضوع را یک
روزقبل ازاین عملیات ،ضمن یک کنفرانس مطبوعاتی نیمه
ساله خویش اعالم کرد« :ما می خواهیم بدانیم که در حال
حاضر درسوریه علیه ما چه آمادگی های صورت می گیرد.
به این دلیل من به وزیر دفاع ماموریت دادم که که ســر از
فردا پرواز های اکتشافی را بر فراز خاک سوریه انجام دهد.
آنها باید امکانات حمالت هوایی را علیه سازمان تروریستی
«دولت اســامی» فراهم ســازند و خودارادیت ما را برای
تصمیم گیری و عمل تضمین کنند( .».بی بی سی)

سناتورهای جمهوریخواه
آماده تالش دوم برای رد
توافق هستهای ایران هستند

نمایندگان جمهوریخواه سنای آمریکا برای دومین بار تالش
خواهند کرد قطعنامهای را علیه توافق هســتهای ایران به
رأی بگذارند.میچ مککانل ،رهبر اکثریت جمهوریخواه در
مجلس سنا ساعتهای اولیه بامداد چهارشنبه ( ۲به وقت
ایران) را برای رأی گیری دوباره بر ســر «کفایت مذاکرات»
دربــاره قطعنامه مخالفت با توافق جامع هســتهای ایران
تعیین کرده اســت.اگر  ۶۰عضو از  ۱۰۰عضو مجلس سنا به
«کفایت مذاکرات» رأی دهند ،ایــن قطعنامه باید به رأی
گذاشــته شــود و با توجه به اینکه مخالفان توافق در سنا
در اکثریت هستند ،تصویب آن قطعی است.اما نمایندگان
دموکرات ســنا مثل بار اول مصمم هستند مانع از مخدوش
شدن یکی از دســتاوردهای مهم سیاست خارجی باراک
اوباما شــوند.موافقان توافق در سنا که  ۴۲نفر هستند می
توانند مانع از تصویب «کفایت مذاکرات» شــوند و با توجه
به اینکه بر اســاس قواعد کنگره آمریــکا ،بحث در مورد
یک موضوع محدودیت زمانی نــدارد ،عمال رأیگیری در
مورد قطعنامه مخالفان را منتفی کنند (به این روش «فیلی
باستر» میگویند)( .بی بی سی)

ناامیدی آلمانیها از کسب میزبانی
المپیک 2024

نظر سنجی انجام شــده در آلمان درباره میزبانی هامبورگ برای المپیک
 2024نشــان داده اســت که مردم این کشــور امیدی به انتخاب شدن
هامبورگ ندارند و هزینههای میزبانی را زیاد میدانند.
در نظرســنجی مربوط به میزبانی هامبورگ برای المپیک  ،2024نیمی از
مردم معتقد بودند که شانس این شهر برای میزبانی کم است.
شهردار هامبورگ به صورت رسمی ،نامه نامزدی هامبورگ برای میزبانی را
هفت ه گذشته امضا کرد اما نظرسنجی در بین دو هزار آلمانی نشان میدهد
بیشتر این افراد امیدی به موفقیت هامبورگ در این انتخابات ندارند.
 49درصد مردم اظهار کردند هامبورگ شانســی برای میزبانی المپیک و
پارالمپیک  2024ندارد و تنها  32درصد معتقد بودند که شانس هامبورگ
برای میزبانی زیاد است.
هزینههای برگزاری میزبانی عامل اصلی مخالفت مردم اعالم شــده است.
 60درصد مردم اعالم کردند هزینهها بســیار سنگین است و  65درصد
معتقد بودند هزینه کردن برای المپیک اتالف بودجه ملی است.
با همه اینها 58 ،درصد مردم اعالم کردند از هامبورگ حمایت میکنند و
 20درصد اعالم کردند مخالف هستند.
شــهرهای «هامبورگ» و «کیل» که قرار است مسابقات قایقرانی در آنجا
برگزار شود ،دوباره رفراندومی درباره میزبانی المپیک برگزار خواهند کرد.
شهردار هامبورگ هفت ه گذشــته اعالم کرد با توجه به نظرسنجی انجام
شده به نظر میرســد هامبورگ از حمایت شــهروندان برخوردار است.
میزبان المپیک  2024در سال  2017در جلسه  IOCدر لیما انتخاب خواهد
شد .شهرهای بوداپست ،لس آنجلس ،پاریس و رم نامزدهای این میزبانی
هستند.

بالن :زالتان به دیدار با مالمو میرسد

سرمربی پاری سن ژرمن اعالم کرد مهاجم سوئدی تیمش از آسیب دیدگی
بازگشته و میتواند مقابل مالمو به میدان برود.
زالتان ابراهیموویچ در رویارویی پاری سن ژرمن و بوردو که جمعه گذشته
انجام شــد ،حضور نداشت تا بتواند مقابل مالمو برای پاریسیها به میدان
برود .البته آزمایشهای نهایی باید انجام شوند تا او برای حضور در ترکیب
ثابت این تیم هم چراغ سبز بگیرد.
بالن در این زمینه گفت :ایبرا شــانس زیادی برای حضور در ترکیب پاری
ســن ژرمن برای رویارویی با مالمو دارد .البته تصمیم نهایی را در آخرین
جلسه تمرینی میگیرم .خودمان را برای دیداری بزرگ در لیگ قهرمانان
اروپا آماده میکنیم .بدون توجه به اینکه حریفانمان در رقابتهای اروپایی
چه تیمهایی هستند ،خودمان را به یک شکل برای حضور در میدان آماده
میکنیم .بایــد به اندازه کافی روی دروازه تیم میزبان فشــار بیاوریم تا
بتوانیم به پیروزی برســیم .هدف ما کسب سه امتیاز ممکن از این دیدار
است .کوین تراپ ،دروازهبان پاری سن ژرمن در رویارویی با بوردو در مهار
توپ اشتباه کرد که موجب از دست دادن امتیاز توسط تیمش شد .با این
حال بالن به حمایت کامل از این دروازهبان پرداخت.
او در این مورد هم گفت :تراپ دروازهبان بسیار خوبی است .او مقابل بوردو
اشتباه کرد ولی امیدوارم در بازیهای بعدی بهتر کار کند.

پیروزی سمپدوریا در هفته سوم کالچو

سمپدوریا توانست در هفته ســوم رقابتهای لیگ فوتبال ایتالیا مقابل
بولونیا به برتری برسد.
آخرین دیدار از هفته سوم رقابتهای سری  Aایتالیا برگزار شد که در آن
سمپدوریا با نتیجه دو بر صفر مقابل بولونیا به برتری رسید.
در این دیدار ادر  75و روبرتو ســوریانو  79برای سمپدوریا گلزنی کردند
تا تیمشان را هفت امتیازی کرده و به رده سوم جدول رده بندی برسانند.
بولونیا هم بدون امتیاز در رده نوزدهم قرار گرفته است.

شکست نیوکاسل در پایان هفته پنجم

وستهام در آخرین دیدار هفته پنجم لیگ برتر موفق شد با دو گل نیوکاسل
را شکست دهد .در آخرین دیدار هفته پنجم لیگ برتر دو تیم وستهام و
نیوکاســل در لندن برابر هم به میدان رفتند که این دیدار با برتری دو بر
صفر تیم لندنی به پایان رسید .در این بازی دیمتری پایت موفق شد دو بار
برای تیمش گلزنی کند تا تیمش به بردی ارزشمند دست یابد.
در لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی با امتیاز در صدر قرار دارد.

