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پوتین :اگر سازمان ملل تائید کند
به مواضع داعش حمله هوایی میکنیم

اظهارات سفیر روسیه در پولند
جنجال آفرید

سرگئی آندریف ،سفیر روســیه در ورشو ،درباره اظهارات
جنجالــیاش مبنی بر نقش پولنــد در آغاز جنگ جهانی
دوم توضیح داد.آقای آندریف گفت که از سخنانش در یک
مصاحبه تلویزیونی ســوء تعبیر شده است؛ اما او همچنان
از موضع خود عقبنشینی نمیکند.پیشتر مقامهای پولند
برای اعتراض به سخنان آقای آندریف او را به وزارت خارجه
پولند فراخوانده بودند.سفیر روســیه در ورشو گفته بود
پولند با جلوگیری از تشــکیل یک ائتالف ضد آلمان نازی
پیش از آغاز جنگ جهانی دوم ،سرنوشت خود را رقم زد.
آقای آندریف پس از خــروج از وزارت خارجه پولند گفت
منظورش این نبوده که پولنــد در آغاز جنگ جهانی دوم
مسئولیت داشته است.سفیر روسیه در ورشو گفت از اینکه
سخنانش در گفتوگوی تلویزیونی با دقت همراه نبوده ابراز
پشــیمانی میکند.جنگ جهانی دوم در سال  ۱۹۳۹و چند
روز پس از آن آغاز شــد که آلمان نــازی و اتحاد جماهیر
شوروی بر اساس یک توافق مخفی ،خاک پولند را بین خود
تقسیم کردند.میلیونها شهروند پولندی ،از جمله یهودیان
این کشور ،در سالهای اشغال کشته شدند.سفیر روسیه در
ورشو در مصاحبه تلویزیونی گفته بود که حمله ارتش سرخ
شوروی به پولند ،اقدامی دفاعی بوده است( .بی بی سی)

در جریان یورش نیروهای
عربستان دو مظنون به همکاری
با داعش کشته شدند

مقامات امنیتی عربستان در جریان یورش به چند محل در
این کشور دو نفر را به ظن عضویت در گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش) کشته و شماری دیگر را دستگیر کردند.
به گفته مقامات ،افرادی که در ریاض ،پایتخت و شهر دمام
در شــرق عربســتان هدف قرار گرفتند ،در تالش بودند
تا دســت به «عملیات تروریستی» بزنند.گفته شده یکی از
محلهای مورد یورش پولیس ،ساختمانی بوده که این افراد
برای ساختن بمب مورد استفاده قرار میدادند.گروه داعش
از طرفدارانش خواسته است تا در عربستان دست به حمالتی
بزنند.این گروه در ماههای اخیر مسئولیت چندین بمبگذاری
را در مساجدی در این کشور برعهده گرفت( .بی بی سی)

روسیه حریم هوایی خود را
برای خطوط هوایی
اوکرائین می بندد

روســیه می خواهد پروازهای خطوط هوایی اوکرائین را بر
حریم هوایی خود ممنوع کند .با این وسیله مسکو در برابر
منع پرواز خطوط هوایی روســیه توسط اوکرائین واکنش
نشــان می دهد .وزارت حمل ونقل هوایی مســکو اعالم
کرد که از  25اکتوبر امســال خطوط هوایی اوکرائین اجازه
ادامه اســتفاده از حریم هوایی روسیه را ندارند .دیمیتری
مدویدیف نخست وزیر روســیه این دستور را صادر کرده
اســت.پیش از این اوکرائین نیز از 25اکتوبر منع پرواز به
اوکرایین و قســم ًا پرواز از فراز این کشور را برای خطوط
هوایی روسیه اعالم کرده بود .اوکرایین همچنان اعالم کرده
اســت در صورتی که کارمندان نظامی و یا تجهیزات قابل
استفاده نظامی در هواپیماهای روســی باشند ،پروازهای
ترانزیتی برای همچو هواپیما ها نیز ممنوع می باشــد .این
ممنوعیت شــرکت هواپیمایی ایروفلوت روسیه ،که در این
مسیر بیشترین پرواز ها را انجام می دهد ،و همچنان شرکت
های کوچک دیگر هواپیمایی را متضرر می سازد( .دویچه وله)

والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روســیه گفته است که
کشورش در حال بررسی موضوع حمالت هوایی علیه گروه
موسوم به دولت اسالمی (داعش) است.
آقای پوتین این اظهــارات را پس از دیدار با باراک اوباما،
رئیسجمهوری آمریکا در حاشــیه نشست مجمع عمومی
سازمان ملل متحد بیان کرد.
توگوی خود با آقای اوباما را
رئیسجمهوری روســیه گف 
«صادقانه» خوانده ،اما گفته است که آمریکا نباید خواهان
کنار رفتن بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه شود.
آمریکا و متحدانش از ماهها قبل دســت به حمالتی علیه
مواضع داعش در سوریه و عراق زدهاند.
روسیه از متحدان اصلی دولت بشار اسد ،رئیسجمهوری
سوریه به شمار میرود و همکاریهای دو کشور به خصوص

در زمینههای نظامی طی چند ماه اخیر افزایش یافته است.
آقای پوتین گفته است که کشورش در حال بررسی راههای
تقویت ارتش سوریه است.
روســیه گفته که همکاری نکردن با بشار اسد در مقابله با
گروه داعش« ،اشتباه مهلکی» خواهد بود.
آمریکا و فرانسه اصرار دارند که بشار اسد ،رئیسجمهوری
سوریه باید در نهایت کنار برود ،اما آقای پوتین گفته است
«آنها شــهروندان سوریه نیســتند و نباید در امر انتخاب
رهبری یک کشور دیگر ،دخالت کنند».
رئیسجمهوری روســیه گفته اســت که کشورش تنها در
صورت تائید ســازمان ملل متحد ،دست به حمالت هوایی
علیه مواضع داعش خواهد زد .او مشارکت نیروهای زمینی
روسیه در سوریه را رد کرده است( .بی بی سی)

تلفات حمله به مراسم عروسی
در یمن به  ۱۳۰نفر رسید

سازمان ملل متحد و منابع محلی در یمن
میگویند که شــمار تلفات حمله به یک
مراسم عروســی در این کشور به  ۱۳۰نفر
رسیده است.
گزارشهــای اولیه از ایــن حمله که روز
دوشــنبه روی داد ،حاکی از مرگ  ۲۷نفر
بود.
طبق گزارشها ،دو موشک به دو چادر در
روستایی دور افتاده در نزدیکی بندر مخا
در دریای سرخ اصابت کرد.
گفته شده که یک فرد مرتبط با حوثیها در
این چادر در حال جشن گرفتن عروسیاش
بوده است.ســازمان ملل این حمله را به
شدت محکوم کرده و گفته است که تمام
طرفهای درگیــر در جنگ یمن ،به جان
انسانها بیاعتنایی میکنند.

مسی دوباره متهم شد

مهاجم بارسلونا دوباره متهم به قانون شکنی شد.
به نقل از ال موندو ،دادگاه شهر مادرید نشانههایی از تخلف در درآمدهای
حاصل از بازیهای خیرخواهانهای دید که به نام لیونل مسی در سالهای
 2012و  2013در آمریکای جنوبی برگزار شده بود.
طبق این گزارش ،مســی در مورد درآمدهای ناشی از این بازیها صحبتی
نکرده اســت .او چندی پیش نیز به فرار مالیاتی متهم شــده بود .دادگاه
اسپانیا از دادرس خواست که نتایج تحقیقات خود در ارتباط با این موضوع
را برای بارســلونا بفرســتد .این بازیها به دلیل وجود رابطه احتمالی با
باندهای قاچاق مواد مخدر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.
بر اساس گفتههای یک شــاهد ،لوس والنسیا ،یکی از بزرگترین باندهای
قاچاق مواد مخدر مکزیک در این دیدارها حضور داشــته است که از آنها
برای پنهان کردن پولهای به دست آمده از این بازیها استفاده کردهاند.

جک وارنر به صورت مادامالعمر از
فعالیتهای فوتبالی محروم شد

کمیته اخالق فیفا جک وارنر را به صورت مادامالعمر محروم کرد.
نقل از  ،Inside the gamesعلت محرومیت مادامالعمر جک وارنر دست
داشتن او در درآمدزاییهای غیر قانونی اعالم شده است.
جک وارنر که از مقامات ورزشی ترینیداد و توباگو است ،پیش از این نایب
رییس فیفا و عضو کمیته اجرایی این سازمان بوده است .گزارشها حاکی
از آن است که وارنر دست به کارهای خالف بسیاری زده است.
وارنر که رییس ســابق کنفدراســیون فوتبال آمریکای شمالی مرکزی و
انجمن فوتبال کارائیب بوده است ،در حال حاضر از سوی آمریکا متهم به
رشوه شده و دولت آمریکا قصد دارد او را به کشورش بازگرداند.
بیانیههایی درباره محرومیت وارنر دیروز از سوی کمیته اخالق فیفا صادر
شد که به شرح زیر اســت :اتاق رای کمیته اخالق تصمیم گرفت که جک
وارنر نایب رییس ســابق فیفا را به صورت مادامالعمر از تمام فعالیتهای
مربوط به فوتبال در ســطح ملی و بینالمللی محروم کند .این تصمیم بر
پایهی بررســیهای ماموران کمیته اجرایی و گزارش آنها درباره پروسه
میزبانی جام جهانی  2018و  2022گرفته شــد .دکتر کورنل بوربلی رییس
بخش تفحص کمیته اخالق که از دســامبر  2014به این ســمت رسیده،
در جنوری  2015پرونده بررســی فعالیتهای جــک وارنر را باز کرده در
بررسیها مشــخص شــد که آقای وارنر دفعات متعددی در فعالیتهای
خالف قانون نقش داشته است .زمانی که او جزو مسئوالن فیفا بوده در جا
ل به صورت غیرقانونی ،دریافت پول و پرداخت پول نقش داشته
بهجایی پو 
و او متهم به درآمدزایی غیر قانونی اســت .او ماده  20 ، 19 ،18 ،15 ،13و
 41قوانین اخالق فیفا را زیر پا گذاشــته است .محرومیت او از  25دسامبر
 2015آغاز میشود.

گواردیوال :برای صعود باید بازی
های خانگی را ببریم

ســرمربی بایرن مونیخ پیروزی در بازیهای خانگی را الزمه صعود عنوان
کرد .به نقل از مارکا ،پپ گوادیــوال در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی
بایرن مونیخ و دینامو زاگرب در لیگ قهرمانان گفت :اگر میخواهیم صعود
کنیم ،باید در بازیهای خانگی ســه امتیاز بازی را کســب کنیم .فرصت
بزرگی است تا خودمان را برای بازی آینده برابر آرسنال آماده کنیم.
ســرمربی بایرن مونیخ درباره تیم حریف هم گفــت :دینامو در  45بازی
گذشتهاش شکســتی نخورده اســت .آنها از هوش باالیی برخوردارند و
بازیکنانشان در سطح باالیی قراردارند.
روبرت لواندوفســکی ،مهاجم بایرن مونیخ در بازیهــای اخیر نمایش
خیرهکنندهای داشــته است .پپ امیداوار است این بازیکن به روند گلزنی
خود ادامه دهد .گواردیوال از مصدومیت لیونل مســی که به دلیل پارگی
رباط صلیبی هشــت هفته از میادین دور خواهد ماند ،ناراحت است .پپ
اظهارکرد :دیوانهوار طرفدار مسی هســتم .مصدومیت او ناراحت کننده
است .امیدوارم به زودی به میادین بازگردد.
سرمربی بارسلونا درباره مصدومین تیمش نیز گفت :آرتورو ویدال از ناحیه
زانو مشکل دارد و ممکن است به این بازی نرسد .همچنین سباستین روده
مصدوم است .گواردیوال در خصوص انتخابات اخیر کاتالونیا نیز اظهار کرد:
تقریبا  80درصد مردم رای دادند و بیشــتر پارلمان جدایی طلب هستند.
از همه مهمتر این اســت که مردم توانستند رای بدهند .مسئله ماندن یا
نماندن بارسلونا در اللیگا میبایست حل شود .نبود بارسا در اللیگا نه برای
این تیم خوب است نه برای لیگ اسپانیا.
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مقامهای یمــن میگویند که این حمله
به روستایی دورافتاده در جنوب کشور
توســط هواپیماهای ائتالف به رهبری
عربستان انجام شده است.
این در حالی اســت که ایــن ائتالف،
مســئولیت خود در قبال این حمله را
نپذیرفته است.
ائتالف تحت رهبری عربستان گفته است
که احتماال گروههای پیکارجوی محلی به
این مراسم شلیک کردهاند.
طی چند ماه اخیر ،این ائتالف که از دولت
یمن حمایت میکند ،به نیروهای حوثی و
سایر گروههای مخالف حمله کرده است.
از ماه مارچ تا کنــون نزدیک به  ۵هزار
نفر شامل  ۲۳۵۵غیرنظامی در یمن جان
خود را از دست دادهاند( .بی بی سی)

بحران اوکراین‹ :دو سرباز روسیه›
در کیف محاکمه میشوند

محاکمه دو مرد که ســربازان نیروهای ویژه روسیه
معرفی شــدهاند ،به اتهام شــرکت در جنگ علیه
نیروهــای اوکراین در دادگاهــی در کیف ،پایتخت
اوکراین آغاز شــده است.گفته می شود این دو نفر با
نام های یوگنی یروفیئف و الکســاندر الکساندروف،
افســران ســازمان اطالعات نظامی خارجی روسیه
هستند و در ماه می در جریان نبرد در شرق اوکراین
دستگیر شده اند.روسیه می گوید که این دو نفر زمانی
بازداشت شده اند که در ماموریت نظامی نبوده اند.
ســارنوال ها برای آن ها حکم حبس ابد درخواست
کردند و ادامه محاکمه به زمان دیگر موکول شد.
این دو نفر اتهام فغالیت تروریستی را رد کرده اند.
در حالی کــه اوکراین و غرب گفته اند که شــواهد
آشــکاری در مورد کمک نظامی روسیه به شورشیان
در شــرق اوکراین وجود دارد ،دولت روســیه گفته
اســت که تنها داوطلبان روس به جدایی طلبان در
شرق اوکراین پیوسته اند.یکی از مردانی که محاکمه
اش آغاز شده ماه می در یک ویدیو گفت که از شهر
تولیاتی در مرکز روسیه آمده است ،محلی که یکی از
واحدهای سازمان اطالعات نظامی خارجی روسیه در
آن استقرار دارد.محاکمه روز سه شنبه همزمان با از
سرگیری محاکمه نادیا ساوچنکو ،خلبان نیروی هوایی
اوکراین در جنوب روسیه ،که به دست داشتن در قتل
دو روزنامه نگار روس متهم شده ،صورت گرفت.
او می گوید که قبل از مــرگ روزنامه نگاران در یک
حمله راکت ای توسط شورشیان ،دستگیر شده و به
طور غیر قانونی از مرز روسیه قاچاق شده است.
مقامات روسیه گفته اند که او خود را پناهنده معرفی
کرده و از مرز رد شــده است.نادیا ساوچنکو روز سه
شنبه در دادگاهی در شــهر دونتسک روسیه حاضر
شد و به اتهامات خود پاسخ داد.او اتهامات علیه خود
را بی ارزش خواند و آنها را رد کرد.خانم ســاوچنکو
هنگامی که در روسیه در بازداشت بود ،به عنوان عضو
پارلمان اوکراین انتخاب شد( .بی بی سی)

داعش مسئولیت قتل امدادگر
ایتالیایی در بنگالدش را
به عهده گرفت

گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش)
مدعی شده که یک امدادگر ایتالیایی را
دوشنبه شب در داکا ،پایتخت بنگالدش
به قتل رسانده است.
این گروه ادعای خود را در شــبکههای
اجتماعی مطرح کرده و گفته اســت که
اعضایش این مرد  ۵۰ســاله را ردیابی
کــرده و هنگامی که در حــال عبور از
منطقه دیپلماتیک داکا بــود ،او را به
ضرب گلوله کشتهاند.
ادعای این گروه هنــوز از طرف منابع
مستقل تائید نشده است .در صورتی که
این خبر تائید شود ،این اولین عملیات
گروه دولت اسالمی در بنگالدش خواهد
بود.ایاالت متحــده آمریکا و بریتانیا به

شهروندان خود در این کشور هشدار
دادهاند که مراقب و هوشیار باشند.
این دو کشــور گفتهاند که اطالعات
موثقی دریافت کردهانــد که اهداف
غربی در این کشور ممکن است هدف
حمله قرار گیرد.
دولــت بنگالدش فعالیــت گروههای
افراطگرای اســامی را در این کشور
ممنوع اعالم کــرده ،اما هنوز چندین
گــروه پیکارجو در این کشــور فعال
هستند.
اخیرا چندین وبالگنویس ســکوالر
در این کشــور به قتل رســیدند که
مسئولیت قتل آنها متوجه این گروهها
شده است( .بی بی سی)

رونالدینیو باز هم بدون باشگاه شد

ال مادرید برو
به رئ
نیمار

ستاره فوتبال برازیل پس از آنکه باشگاه فلومیننزه قراردادش را فسخ کرد،
باز هم بدون باشگاه ماند.
به نقل از ســاکرنت ،رونالدینیو  35ســاله که نزدیک بــه دو ماه پیش به
فلومیننزه پیوسته بود ،در  9دیدار این تیم شرکت کرد و به هیچ وجه نمایش
خوبی نداشت.
او در این تعداد بازی نتوانســت گلزنی کرده و یا به همتیمیهایش پاس گل
بدهد و حتی در جریان بازی ،به خاطر عملکرد ضعیفش توسط هواداران ،هو
میشد .به همین دلیل ،سران باشگاه فلومیننزه تصمیم گرفتند قرارداد این
بازیکن را فسخ کنند.
در سایت باشــگاه آمده« :فلومیننزه اعالم میکند قراردادش با رونالدینیو
را فســخ کرده است .این اتفاق در پی توافق دوطرفه رخ داده است .از زمان
نخستین ارتباطی که با هم داشــتیم ،رونالدینیو و مدیر برنامههایش رفتار
بسیار خوب و محترمانهای داشــتند .دوست داریم در آینده با این بازیکن
همکاریهای دیگری داشته باشیم».

نیکوالس آنلکا باشگاه خرید

وگنر ریبیرو به نیمار توصیه کرده برای ادامه
فوتبالش راهی باشگاه رئال مادرید شود.
به نقل از ســاکرنت ،چندی پیــش بود که
دادگاهی در کشــور برازیل بــه خاطر فرار
مالیاتی نیمار بین سالهای  2011تا  2013در
زمانی که او بازیکن باشــگاه سانتوس در این
کشــور بود 42 ،میلیون یورو از داراییهای
نیمار را بلوکه کرد.
در واکنش به این اتفاق ،مدیر برنامههای نیمار

روز دوشنبه با استفاده از صفحه اینستاگرام
خود پُستی بسیار طوالنی نوشت که در آن
از کاپیتان تیم ملی فوتبال برازیل خواسته
بود در آینــده روی داراییهایش مدیریت
بیشتری داشته باشــد .ریبیرو در این پیام
نوشــته بود« :پولت را بگیر و به جایی ببر
که امــن و البته قانونی باشــد .از این راه
میتوانی از شــر پرداخت مالیات در کشور
برازیل خالص شوی .شــرکت تجاریات را

تعطیل کن و به همراه خانواده به سواحل
مدیترانه برو .تو باید به سالهای حضورت
در فوتبال اروپا ادامه دهی و ترجیحا راهی
باشگاه رئال مادرید شوی».
نیمار که بازیکنی  23ساله است و خیلی
زود به ســرمایهای هنگفت دست یافته
است ،ترجیح داده پولهایش را در برازیل
و در تجارت این کشــور سرمایهگذاری
کند .کاری که از نظر ریبیرو اشتباه است.

کاسیاس بهترین
سنگربان تاریخ لیگ
قهرمانان اروپا شد
در یک نظرســنجی که ســایت گل با همه
زبانهای خود درباره بهترین سنگربان تاریخ
لیگ قهرمانان اروپا انجام داد ،ایکر کاسیاس
دروازهبان پیشین رئال مادرید بیشترین رای
را به خود اختصاص داد .بعد از او جیانلویجی
بوفون و پیتر اشمایکل ،بیشترین رای را کسب
کردند .به نقل از سایت گل ،در این نظرسنجی
که بیش از  50هزار نفر در آن شرکت کردند،
ایکر کاســیاس که در سالهای  2002و 2014
موفق شــده بود جام قهرمانی در اروپا را با
پیراهن رئال مادرید باالی سر ببرد ،در صدر
ایســتاد .او با  152حضور در لیگ قهرمانان
اروپا به همراه ژاوی هرناندس ،بیشترین تعداد
حضور را در این رقابتها داشته است.
سایت گل این نظرســنجی را به همه زبانها

انجام داد تا جایی که در  37نسخه کاربران
این سایت در این رایگیری شرکت کردند.
بعد از کاســیاس نیــز جیانلویجی بوفون،
ســنگربان باتجربه یوونتــوس که دو نایب
قهرمانی را در لیگ قهرمانــان اروپا دارد،
عنوان دوم را کســب کرد .پیتر اشمایکل،
اسطوره دروازهبانی شــیاطین سرخ که در
سال  1999سه گانه فوتبال اروپا و انگلیس
را به دســت آورد در جایگاه سوم بهترین
دروازبانها قرار دارد .در این نظرســنجی
کاســیاس  33درصد ،بوفــون  19درصد و
اشمایکل  10درصد آراء را به خود اختصاص
دادند .دیگــر دروازهبانهــای برتر لیگ
قهرمانان اروپا از نگاه کاربران سایت گل به
ترتیب عبارتند از :ادوین فا در سار سنگربان

مهاجم ســابق تیم ملی فوتبال فرانســه یک باشــگاه را در کشور بلجیم
خریداری کرد و قصد دارد خودش به عنوان سرمربی ،رئیس و مدیر ورزشی
آن فعالیت کند.
به نقل از لوپاریزین ،این باشــگاه در لیگ دســته چهار بلجیم حضور دارد
و آنلکا آن را با قیمت  300هزار یورو خریداری کرده اســت .به نوشته این
روزنامه فرانسوی ،آنلکا میخواهد تغییرات زیادی در این باشگاه ایجاد کند
و با عملکرد خوب در آن به عنوان ســرمربی ،زمینه را برای پیوستن به یک
تیم بزرگ اروپایی فراهم کند.
آنلکا یکی از بازیکنان بزرگ فرانسوی تاریخ فوتبال فرانسه به شمار میآید.
او با درخشش در ترکیب آرســنال ،مورد توجه رئال مادرید قرار گرفت اما
در این تیم نتوانســت تجربه خوبی داشته باشد و به لیگ جزیره برگشت تا
برای چلسی بازی کند .او به فوتبال چین هم رفت تا پیراهن دالیان را بر تن
کند و در سالهای پایانی فوتبال خود هم حضور در لیگ هند را تجربه کرد.
آنلکا  69بار پیراهن تیم ملی فوتبال فرانسه را به تن کرد و توانست  14گل
هم به ثمر رساند.

شوستر :انگلیسیها امسال هم قهرمان
اروپا نمیشوند

سابق شیاطین سرخ
اولیور کان سنگربان سابق بایرن مونیخ
پتر چک سنگربان سابق چلسی که موفق
شد با این تیم قهرمانی در لیگ قهرمانان
اروپا در سال  2012را تجربه کند.
مانوئل نویر که قهرمانی در سال  2013در
لیگ قهرمانان اروپا را در کارنامه دارد.
نلسون دیدا سنگربان سابق میالن که دو
قهرمانی با ایــن تیم را در لیگ قهرمانان
اروپا تجربه کرد.
ویکتور والدس سنگربان سابق بارسلونا
که سه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در
سال های  2009 ،2006و  2011را در کارنامه
داد .او کمترین آراء را به خود در این نظر
سنجی اختصاص دد.

سرمربی ســابق رئال مادرید معتقد اســت که در فصل جاری هم تیمهای
انگلیســی شانســی برای قهرمانی ندارند .او بایرن مونیخ ،رئال مادرید،
بارسلونا و اتلتیکو مادرید را شــانسهای اصلی کسب عنوان قهرمانی در
فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا معرفی کرد.
به نقل از پایگاه اطالع رســانی  ،EFEلیگ برتر انگلیس یکی از قویترین و
جذابترین لیگهای فوتبالی در سراســر جهان است .در انگلیس ،تیمهای
بزرگ زیادی بازی میکنند و هر کدام از آنها بازیکنان شاخصی را در ترکیب
خود میبینند .با این حال چند ســالی اســت که تیمهای بزرگ انگلیسی
عملکرد ضعیفی در لیگ قهرمانــان اروپا دارند و نمیتواند به مراحل باالتر
صعود کنند.
در هفته نخســت فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا از چهار نماینده انگلیس،
سه تیم آرسنال ،منچسترسیتی و منچستریونایتد برابر حریفان خود تن به
شکست دادند تا انتقاد از این تیمها زیاد شود.
برند شوستر ،سرمربی سابق رئال مادرید معتقد است که در فصل جاری هم
تیمهای انگلیسی شانسی برای قهرمانی ندارند .او گفت :انگلیس لیگی قوی
دارد اما بر این باور هســتم که تیمهای این کشور شانسی برای قهرمانی در
فصل جاری لیگ قهرمانان اروپــا ندارند .او درباره یوونتوس گفت :این تیم
فصل قبل بازیهای درخشانی را به نمایش گذاشت و شایسته صعود به فینال
هم بود اما در فصل جاری بســیار ضعیف شده است .یووه سه بازیکن بزرگ
و تاثیرگذار خود را از دست داده است و االن تیم خوب و کاملی نیست .این
تیم هم شانسی برای قهرمانی ندارد .سرمربی سابق رئال مادرید درباره این
سوال که چه تیمهای شــانس قهرمانی در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا
را دارند نیز گفت :رئال مادرید و بارســلونا مثل همیشه از شانسهای اصلی
کسب عنوان قهرمانی به شمار میآیند .نباید اتلتیکو مادرید را هم فراموش
کرد .این تیم هم با هدایت دیگو ســیمئونه بســیار پیشرفت کرده است و
میتواند در هر جامی از شانسهای اصلی کسب عنوان قهرمانی باشد .بایرن
مونیخ را هم به این جمع اضافــه کنید .این تیم با گواردیوال عملکرد خوبی
داشته است و این شانس را دارد تا جام قهرمانی را باالی سر ببرد.

