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افراط گرایان سوریایی مسکو را به انتقام گیری تهدید کردند

روسیه پس از مداخله نظامی اش در سوریه ،مانند ایاالت
متحده امریکا تبدیل به دشمنی برای ملیشههای اسالم گرا
شده است .سفارت روســیه در دمشق مورد اصابت راکت
قرار گرفته است.
پس از مداخله روســیه در جنگ داخلی سوریه ،ملیشه
های افراط گرا مســکو را به انتقام گیری تهدید کرده اند.
هم گروه تروریستی «دولت اسالمی» یا داعش و هم جبهه
النصره که یک شــاخه القاعده می باشد ،از پیروان شان
تقاضا کرده اند که با روســیه مانند ایاالت متحده امریکا
بجنگند.
ســخنگوی «دولت اســامی» یا داعش در انترنت اعالم
کرده است که ایاالت متحده امریکا با ایران و روسیه یک
«اتحاد شیطانی» را به وجود آورده اند .ابو محمد الجوالنی
رئیس گــروه النصره جهادی ها در قفقاز را به انتقام گیری
فراخوانده اســت .عالوه بر این وی خاطر نشان کرده است
که گروه های اســامگرا در سوریه با هم یکجا کار کنند تا
«جنگ صلیبی غرب و لشکرکشی روسیه عقب زده شود».
پس از ایاالت متحده امریکا ،روسیه نیز در اخیر ماه سپتمبر
به بمباران مواضع «دولت اسالمی» یا داعش و جبهه النصره
شروع کرده است .اما غربی ها روسیه را متهم می کنند که

علیه سایر گروه های شورشی نیز می جنگد تا بشار اسد
رئیس جمهور سوریه را در قدرت نگه دارد.
ایاالت متحده امریــکا و متحدانش می خواهند «دولت
اسالمی» یا داعش را ســرکوب و بشار اسد را از قدرت
برکنار کنند .هواپیماهای ایاالت متحده امریکا به پرتاب
مهمات به شورشیانی شــروع کرده اند که علیه «دولت
اســامی» یا داعش می جنگند.روز سه شنبه سفارت
روسیه در دمشق پایتخت سوریه مورد اصابت دو راکت
قرار گرفته اســت .چنانکه خبرنگار آژانس فرانس پرس
گزارش داده اســت ،هنگامی که این راکت ها به سفارت
اصابت کردند ،بیش از  300نفر در برابر ساختمان سفارت
جمع شــده بودند تا از روسیه به خاطر بمباران مخالفان
اسد تشــکر کنند .این حادثه یک سراسیمگی در میان
جمعیت به وجود آورد ،اما کســی زخمی نشد.در والیت
حلب از قرار معلوم اردوی ســوریه با حمایت گسترده
ایران و ملیشــه های حزب اهلل یک حمله وسیع را به راه
انداخته است .دو نفری که از این برنامه اطالع داشتند به
خبرگزاری رویترز گفته اند که هزاران ســرباز ایرانی به
سوریه آمده اند .قرار است آن ها در کنار واحدهای بشار
اسد رئیس دولت سوریه بجنگند(.دویچه وله)

«وضعیت کمپ آوارگان در
چک از زندان ها بدتر است»

انا ساباتووا از مســئوالن حقوق بشر در
چک گفته است که مهاجران در یک کمپ
آوارگان «در برابر فرزندان شان تحقیر می
شــوند» .او پس از دیدار از این کمپ گفت
که شرایط آن مغایر با کنوانسیون های بین
المللی است .انا ساباتووا ،از مسئوالن حقوق
بشــر و ناظر بر فعالیت های حکومت چک
روز سه شــنبه از وضعیت کمپ ب ِال جِ زووا
انتقاد کرد و وضعیت وخیم مهاجرانی را که
آن جا در قید نگاه داشته شده اند ،در این
کشور عضو اتحادیه اروپا به تصویر کشید.
ساباتووا گفت« :ما درباره یک مرکز پیشین
نظامی ســخن می گوییم که شرایط اش از
بســیاری جوانب بدتر از زندان های چک
است».این مقام مســتقل که وظیفه اش
نظارت بر حکومت است ،از شرایط حاکم در
این کمپ شکایت کرد و گفت آن جا اطفالی

به سر می برند که صدمه های روحی دیده
اند و این در مغایرت با کنوانســیون های
حقوق اطفال ســازمان ملل و حقوق بشر
اتحادیه اروپا می باشد.
به گفته ســاباتووا ،اطفالی که در این کمپ
در قید نگاه داشته شده اند« ،دیدگاه ما را
درباره جمهوری چک به عنوان یک کشور
متمدن به چالش می کشند» .خانم ساباتووا
در ادامــه گفت کــه آوارگان در کمپ بال
جزووا «با زوالنه به این جا انتقال داده می
شوند و آن ها را در پشت یک حصار چهار
متری با ســیم خاردار زندانی می کنند .به
این ترتیــب مهاجران را در مقابل فرزندان
شان تحقیر می کنند».
وزارت داخله چک در واکنش به گفته های
خانم ســاباتووا گفت که آن ها برای بهبود
شرایط در تالش هستند( .دویچه وله)

توقف ارجنتین و پیروزی برازیل در
انتخابی جام جهانی 2018

تیم ملی فوتبال ارجنتین در غیاب لیونل مســی همچنان امتیاز از دست
میدهد و این بار برابر پاراگوئه به تساوی بدون گل دست یافت اما برازیل
موفق شد که با درخشش ویلیان ونزوئال را از پیشرو برداد.
در انتخابی جام جهانی  2018روســیه در منطقــه آمریکایی جنوبی پنج
دیدار برگزار شد که در حساسترین بازی تیم ملی فوتبال ارجنتین که در
دیدار نخست خود برابر اکوادور تن به شکست داده بود در خانه پاراگوئه
به میدان رفت که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید
تا شرایط برای آلبی سلسته سخت شود .اما تیم ملی فوتبال برازیل که در
دیدار نخست خود برابر چیلی تن به شکست داده بود در خانه از ونزوئال
پذیرایی کرد که این دیدار در نهایت با پیروزی ســه بر یک سلســائو به
پایان رســید .گلهای برازیل را در این دیدار ویلیان (دو بار) و اولیویرا به
ثمر رساندند .شــیلی قهرمان کوپا آمهریکا که در بازی نخست خود برابر
برازیل به پیروزی رســید این بار پرو را با نتیجه چهار بر ســه از پیشرو
برداشت .وارگاس و ســانچس (هر کدام دو بار) برای چیلی در این دیدار
گلزنی کردند .اکوادور که در بازی نخســت خود ارجنتین را شکست داده
بود ،این بار در خانه برابر بولیوی با دو گل به پیروزی رسید و در نهایت هم
در یکی دیگر از دیدارهای حســاس تیم ملی فوتبال اروگوئه موفق شد با
سه گل کلمبیا را در هم بکوبد.

ویروس فیفا به چلسی هم سرایت کرد

دو بازیکن از باشــگاه چلســی نیز در بازیهای ملی آســیب دیدند و
نمیتوانند تیمشان را در هفته پیشرو همراهی کنند.
به نقل از سایت باشگاه چلســی ،برانیسالو ایوانویچ و نمانیا ماتیچ که در
این فصل از فرم خوبشان دور بودند ،به دلیل مصدومیت در انتخابی یورو
 2016نمیتوانند چلســی را در این هفته همراهی کنند .البته مصدومیت
ایوانویچ جدیتر به نظر میرســد و این بازیکن یک ماه قادر به همراهی
تیمش نیست .به نظر میرسد ژوزه مورینیو باید از بابا رحمان در ترکیب
خود اســتفاده کنند .ایوانویچ در این فصــل بازیهای ضعیفی به نمایش
گذاشت و این در حالی است که فصل گذشــته یکی از بهترین مدافعان
فوتبال اروپا بود .چلســی این هفته باید در لیگ برتر برابر استون ویال به
میدان برود و سپس در پایان دور رفتن مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
رودرروی دیناموکیف قرار خواهد گرفت.
ویــروس فیفا در این هفته به خیلی از تیمهای ســرایت کرد و بازیکنان
زیادی با مصدومیت روبهرو شــدند .سرخیو آگوئرو ،داوید لوئیس ،داوید
سیلوا ،باستین شواین اشتایگر و آلوارو موراتا ،از دیگر مصدومان بازیهای
تیمهای ملی بودند.

مردم اسپانیا «دیگو کاستا» را نمیخواهند

مردم اسپانیا دوست ندارند دیگو کاستا در یورو سال آینده در ترکیب تیم
ملی کشورشان حضور داشته باشد.
به نقل از مارکا ،این ســایت اسپانیایی یک نظرسنجی در سایت خود قرار
داد که هواداران 23 ،بازیکن تیم ملی این کشــور در جام ملتهای اروپا
 2016فرانسه را انتخاب کنند 70 .هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند
اما دیگو کاستا ،مهاجم برازیلی االصل اسپانیا در میان  23بازیکن انتخابی
وجود ندارد .عملکرد ضعیف کاســتا در تیم ملی ،شروع بد در چلسی و
رفتارهای نامناســب او در بازیهای لیگ برتر انگلیس در نظرات اعضای
سایت بیتاثیر نبوده است.
در جایگاه دروازهبانی داوید دخیا و ایکر کاسیاس غیر قابل بحث هستند
و  6هزار نفر به حضور این دو دروازهبان رای دادند .سرخیو ریکو سومین
دروازهبان انتخابی است .او باالتر از ویکتور والدس قرار گرفت.
پاکو آلکاسر دیگر بازیکن شاخصی است که در لیست  23نفره هواداران
قرار نگرفته است.

آلمان کنترول مرزها را
تمدید می کند

آمریکا :زمان آن رسیده که
نیروهای عراقی شهر رمادی
را از داعش پس بگیرند

وزارت دفــاع آمریکا میگوید زمان آن رســیده که
نیروهای آموزش دیده توســط این کشور در عراق،
شــهر رمادی را از نیروهای گروه موســوم به دولت
اسالمی (داعش) پس بگیرند.
دگروال اســتیو وارن ،سخنگوی وزارت دفاع آمریکا
گفته است  ۵۲حمله هوایی به مواضع دولت اسالمی
در ده روز گذشــته ،این نیروها را برای تهاجم نهایی
آماده کرده است.
شــهر رمادی در  ۱۰۰کیلومتری بغداد ،پایتخت عراق
قرار دارد .این شهر از زمان سقوط صدام حسین ،یکی
از پایگاههای اصلی شورشیان سنی بوده است.
ســرهنگ وارن افزود که چنین نبردی سخت خواهد
بود اما ایاالت متحده بر این باور اســت که نیروهای
دولت عراق میتوانند شــهر رمادی را که در ماه می
سال جاری به دست نیروهای داعش افتاد ،از آنها پس
بگیرند.
گفته شده است که نزدیک به هزار پیکارجوی داعش
هنوز در شهر رمادی ،مرکز والیت انبار هستند.
ائتالفی به رهبری آمریــکا از ماهها پیش به مواضع
گروه موسوم به دولت اسالمی در عراق و سوریه حمله
میکنــد اما این گروه هنوز بخشهــای بزرگی از دو
کشور را در دست دارد.
نیروهای عراقی طی چند روز گذشته پیشرویهایی
داشــتهاند و هم اکنون در حومه شهر رمادی مستقر
شدهاند.
جنگندههای اف ۱۶-عراق طی روزهای اخیر چندین
بار در حمایت از نیروهای زمینی این کشور ،وارد عمل
شده و مواضع داعش را بمباران کردهاند( .بی بی سی)

واشنگتن و مسکو در پی ‹عبور
نزدیک› هواپیماهای جنگی
توگو می کنند
گف 

پس از آنکه آشکار شــد هواپیماهای
جنگی دو کشور در ســوریه از فاصله
چند کیلومتری یکدیگر گذشــته اند،
مقام های دو کشور به زودی برای بحث
درباره ایمنی هوایی مالقات خواهند کرد.
این سومین دور مذاکرات دو کشور برای
یافتن راهی جهت پرهیز از برخوردهای
تصادفی است.اشــتون کارتر وزیر دفاع
آمریــکا گفت انتظــار دارد دو طرف به

که پیکارجویان گروه دولت اســامی
(داعش) و ســایر گروه هــای تندرو
اســامگرا را هدف می گیرد که پس از
درخواست کمک نظامی از سوی دولت
بشار اسد رئیس جمهور سوریه است.
کشــورهای غربی و فعاالن سوری می
گویند که جنگنده های روسیه اهدافی
غیر از پیکارجویان اسالمگرا را زده اند؛
اتهامی که مسکو تکذیب می کند.

زودی به توافقی در این زمینه برســند.
روسیه گفت پیشنهادهایش را برای بحث
در این کنفرانــس ویدئویی با مقام های
آمریکایی روزآمد کرده است.
توگوها ،آمریکا گفت
علیرغم ایــن گف 
که اقدامات روســیه در سوریه «اشتباه
است».روسیه عملیات هوایی در سوریه
را روز  ۳۰سپتمبر شــروع کرد ،و گفت

انتظار مــی رود مقام هــای آمریکا
و روســیه کنفرانــس ویدئویی خود
را روز چهارشــنبه برگــزار کنند .در
همین حال وزارت دفاع روســیه گفت
«پیشنهادهایش برای آمریکا در مورد
ســوریه را روزآمد کــرده» و «منتظر
سومین کنفرانس ویدئویی» با مقام های
آمریکایی است( .بی بی سی)

به دنبال هت تریک در المپیک

یوسین بولت قهرمان  6دوره المپیک که در
حال آمادهســازی برای بازیهای ریو 2016
است ،اعالم کرد فکر میکند میتواند رکورد
 19ثانیهای خود را در دوی  200متر بشکند.
به نقل از یورو اســپورت ،از بیستم آگوست
 2009تاکنون ،یوسین بولت رکورد دوی 200
متر را در دست دارد که  19ثانیه و  19صدم
ثانیه است .رکورد  100متر نیز در دست بولت
است که  9ثانیه و  58صدم ثانیه است.
بولت در حالی که برای بازیهای سال آینده
ریو آماده میشود ،در مصاحبه خود با رویترز
گفت :واقعا میخواهم  200متر را زیر  19ثانیه
بدوم .این یکی از هدفهای اصلی من است
و فکر میکنم یکی از ســختترین آنها نیز
هست زیرا پیدا کردن روز و مسابقه مناسب
برای رکورد شکنی کار آسانی نیست .با این

حال ،به شخصه فکر میکنم که توانایی این
کار را دارم و مربیام نیز همین نظر را دارد.
بنابراین فقط باید کار کنم و زمان مناسب را
پیدا کنم .این یکی از هدفهای من در ریو
است .یوســین بولت به دنبال این است که
اولین نفری باشــد که سه بار پیاپی در سه
رشته  100متر 200 ،متر و چهار در  100متر
در المپیک قهرمان میشود.
این نابغه جامائیکایی امسال با آسیبدیدگی
از ناحیه لگن روبهرو شد و با آن مبارزه کرد
تا بتواند سه مدال طال در بازیهای قهرمانی
جهان پکینگ کسب کند.
جاســتین گاتلین در صحبتهایش گفته
است احساس میکند به رقیب خود بولت
نزدیک میشــود .در فینــال  100متر در
پکینگ ،گاتلین تنها یک صــدم ثانیه با

بولت فاصله داشت.
بولت درباره روبهرو شــدن با گاتلین در
ریو گفت :بســیار لذت بخش است که
آنجا بروم و با بهترینها مســابقه بدهم
زیرا هنگامی که بهترینها را شکســت
میدهید یعنی شما عالی هستید .زندگی
میکنم که مسابقه بدهم و منتظرم که هم
تیمیام یوهان بلیک بازگرد .او دو فصل
است که مسابقه نمیدهد.
بولــت در پایان صحبتهایــش درباره
رقیبان خــود از جملــه گاتلین گفت:
ت میآید اما
جاســتین گفته برای رقاب 
بیشتر از اینها تمرکز کردهام .این فصل
را نســبت به فصل قبل در شرایط بدنی
بهتری شروع کردم .بنابراین از اینجا به
بعد تنها به فکر پیشرفت هستم.

تیم ملی فوتبال افغانستان

 5مقابل  2بازی را به سوریه واگذار کرد

تیم ملی فوتبال افغانستان در یک مسابقه
پر هیجان بازی پنجم مســابقات مقدماتی
به جام جهانی را پنج در برابر دو به ســوریه
واگذار کرد.
علی عســکر لعلی یکی از مربیان تیم ملی
فوتبال افغانســتان به رادیــو آزادی گفت
که تیم افغانســتان در اوایل این مسابقات
خوب نه درخشــید و حالت دفاعی را بخود
گرفتــه بود.اما آقای لعلی تاکید کرد که تیم
افغانســتان در لحظات اخیر نیمه اول بازی،
حالت هجومی را بخــود گرفت و در حالیکه
سه گول از سوریه را تجربه کرده بود توانست
تیم سوریه را یک گول بزند.
افغانســتان در نیمه دوم نیز توانست توپ
را داخــل گول تیم حریف ســازد ،دو گول
افغانستان از سوی نور اهلل و فیصل شایسته
به ثمر رسید.اما در بیست دقیقه اخیر بازی
تیم ســوریه حمالت اش بر گول افغانستان

را بیشتر ســاخت و دو بار دروازه تیم ملی
افغانستان را باز کرد.
به این شکل افغانســتان تیم سوریه را دو
گول زد و سوریه با انجام پنج گول بازی را
به نفع خود تمام کرد.
افغانســتان با این باخت با ســه امتیاز در
رده چهارم قرار گرفت و سوریه با این برد
 12امتیاز بدســت آورده در صدر جدول

زمان خداحافظی رائول مشخص شد

مهاجم سابق رئال مادرید زمان کنارهگیری
خود از فوتبال را مشخص کرد.
به نقل از آس ،رائول گونسالس  38ساله به
باشگاه خود اعالم کرد در نوامبر سال جاری
از فوتبال خداحافظی خواهد کرد.

این بازیکن اســپانیایی پس از پایان فصل
لیگ حرفهای آمریــکا کفشهای خود را
خواهد آویخت.
او به دلیــل مســائل خانوادگی تصمیم
به خداحافظی از فوتبال گرفته اســت و

قرار گرفت.در جــدول رده بندی فیفا یا
فدراســیون جهانی فوتبال ،افغانستان
در ردیف  150جا دارد و جایگاه ســوریه
 27رده باالتر ،در ردیف  123اســت.این
بازی در ســتدیوم سیب در شهر مسقط
عمان برگزار شده بود و هزاران تماشاچی
از طریق تلویزیون ها در افغانستان آنرا
مشاهده کردند( .رادیو آزادی)
میخواهــد در کنار خانــواده خود در
مادرید باشــد .رائول گونسالس که در
باشگاه نیوریورکی «کاسموس» عملکرد
درخشانی داشته است ،یک ماه فرصت
دارد تا تصمیم خــود را تغییر دهد اما
همه چیز نشــان از خداحافظی ستاره
اسپانیایی در زمستان امسال دارد.

از آن جایی که ســرازیری مهاجران به آلمان ادامه دارد،
کنترول مرزهای این کشــور به خصوص مرز مشترک با
اتریش تا پایان ماه اکتبر ادامه می یابد .اما احزاب سیاسی
آلمان در مورد ایجاد زون های ترانزیتی تردید دارند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس ،آلمان فدرال طی یک
نامه ،اتحادیه اروپا را مطلع کرده است که کنترول مرزها را
تا  31اکتبر تمدید می کند .یک سخنگوی حکومت آلمان
توضیح داد که «وضعیت در مرزها طوری است که ما نمی
توانیم از اتخاذ این تدابیر جلوگیری کنیم .آلمان باید «به
روند بازگشت به نظم و قاعده در سیاست مهاجران ادامه
دهد».یورگ رادِک معاون رییس اتحادیه پولیس آلمان این
تصمیم را تایید کرد ،اما به این نیز اشاره نمود که نیروهای
امنیتی حکومت مرکزی و ایاالت زیر فشار قرار دارند.
آلمان و اتریش در آغاز ماه سپتمبر در مورد ورود هزاران
مهاجر از هنگری ،ســهولت ایجاد کردند .اما شمار بیشتر
این مهاجرین می خواســتند با عبور از اتریش ،به آلمان
برســند .بعد از آن توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان در
نیمه ماه سپتمبر دستور داد که مرز را موقت ًا کنترول کنند.
در منازعــه در مورد ایجاد زون های ترانزیتی در مرزهای
خارجی آلمان ،سیاست مداران امور داخلی جناح پارلمانی
احزاب سوسیال مســیحی و دموکرات مسیحی آلمان با
انگال مرکل صدراعظم این کشــور روی این مساله اتحاد
نظر دارند که زون های ترانزیتی «حل کامل» نیست ،بلکه
می تواند امکانی برای جلوگیری از ازدحام هرچه بیشــتر
مهاجرین باشد( .دویچه وله)

اولین رویارویی امیدهای
حزب دموکرات در یک
مناظره تلویزیونی

اولین مناظره انتخاباتی امیدهای کســب نامزدی حزب
دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا
در شهر الس وگاس در ایالت نوادا برگزار شده است.
هیالری کلینتون امید اصلی این میدان ،گفت که افزایش
دستمزدها یکی از اصول مبارزات انتخاباتی اوست و قول
داد مالیات طبقه کارمند و کارگر را کاهش دهد.
رقیب اصلی او برنی سندرس ،سناتور اهل ورمانت ،به یک
درصد پردرآمدترین طبقه جامعه آمریکا حمله کرد و گفت
که ســرمایه گذاری در اشتغال و آموزش ،و نه زندان های
تازه ،اولویت او خواهد بود.
مارتین اومالی فرماندار ســابق مریلند ،جیم وب سناتور
ســابق از ویرجینیا و لینکلن چیفی ســناتور سابق رود
آیلند سه امید دیگر این رقابت هستند که تالش کردند با
درخشش در این مناظره ،جانی به مبارزات خود ببخشند.
گفته می شــود که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا
همچنان در حال سبک و ســنگین کردن شرکت در این
فرآیند اســت.در شــروع مناظره نامزدها درباره قوانین
مالکیت سالح و بررسی ســابقه افراد پیش از خریداری
اسلحه دستی ،برای کاهش خشونت ،بحث کردند .اختالف
نظر زیادی میان دو نامزد پیشــتاز  -کلینتون و سندرس
 در این مورد بروز کرد.نامزدها همچنین بخش مهمی ازمناظره را صرف بحث درباره سیاست خارجی به خصوص
چگونگی مهار بحران ســوریه کردنــد؛ از جمله مداخله
نظامی روسیه در ســوریه.برنی سندرس پیش بینی کرد
که والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه از این مداخله
پشیمان خواهد شد( .بی بی سی)

اعترافهای سوارس
در مورد بارسلونا

مهاجم اروگوئهای بارســلونا به صحبت در مورد شــرایط تیمش در فصل
جاری پرداخت و از مشکالت این تیم گفت.
به نقل از یورو اسپورت ،بارسلونا در فصل جاری رقابتهای اللیگا روزهای
سختی را پشت ســر میگذارد و تاکنون در دو بازی خود شکست خورده
است تا هواداران این تیم احساس نگرانی کنند.
لوئیس سوارس در این زمینه گفت :بله! این یک واقعیت است که بارسلونا
نســبت به فصل قبل افت کرده اســت و بازیهای خوبــی را به نمایش
نمیگذارد .در تیممان مشــکل داریم .با این حال باید بگویم نگران چیزی
نیستیم .فصل قبل هم با مشــکل روبهرو شدیم اما به بهترین نحو به کار
خود پایان دادیم .سوارس ادامه داد :فصل قبل شروع بسیار خوبی داشتیم
اما به یکباره افت کردیم و انتقادات زیاد شــد .با این حال ناامید نشدیم و
به کارمان ادامه دادیم و در نهایت ســه گانه را به دست آوردیم .االن هم
درست است که شــرایط خوبی نداریم اما ناامید نمیشویم زیرا بارسلونا
تیم بزرگی است .سوارس درباره صدای اعتراض حاضران در نوکمپ گفت:
واقعا از این موضوع ناراحت هستم .نباید چنین اتفاقاتی بیفتد .هواداران
نباید به خاطر یک بازی ما را مجازات کنند .ستاره اروگوئهای آبی اناریها
در پایان سخنانش هم درباره غیبت لیونل مسی گفت :در این هیچ شکی
وجود ندارد که مسی بازیکن بزرگی است و کمک زیادی هم به ما میکرد
اما باید یاد بگیریم بدون مســی هم به پیروزی برسیم و خود را با نبود او
وفق دهیم .به هر حال احتمال غیبت هر بازیکنی وجود دارد و مسی هم از
این قاعده مستثنی نیست .بارسلونا با  15امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت
به رئال مادرید و سلتاویگو در رده چهارم جدول رده بندی جای دارد و با
صدر جدول نیز یک امتیاز اختالف دارد.

فرگوسن :یونایتد مانعی برای
قهرمانی ندارد

سرمربی سابق منچســتریونایتد بر این باور است که شیاطین سرخ این
شــانس را دارند که در فصل جاری جام قهرمانی را در لیگ جزیره باالی
ســر ببرند .به نقل از شبکه تلویزیونی  ،ESPNسر آلکس فرگوسن بعد از
قهرمانی منچســتریونایتد در رقابتهای لیگ برتر انگلیس در سال 2013
تصمیم گرفت که از این تیم کنارهگیری کند .در مدتی که این مربی بزرگ
از هدایت شــیاطین سرخ کنار رفته است ،به ندرت درباره شرایط این تیم
صحبت کرده اســت اما در فصل جاری گاهی اوقات به سخن گفتن درباره
باشــگاه محبوب خود میپردازد .فرگوســن در گفتوگویی که با شبکه
تلویزیونی  ESPNداشــت ،تاکید کرد که منچســتریونایتد این شانس
را دارد که جام قهرمانی در رقابتهــای فصل جاری لیگ جزیره را باالی
ســر ببرد .او درباره رقابت در لیگ جزیره گفت :در لیگ برتر انگلیس این
احتمال وجود دارد که هر تیمی برابر حریف خود به پیروزی برسد .بر این
باورم که لسترسیتی باثباتترین تیم فصل جاری لیگ جزیره بوده است.
این تیم تنها یک بار بازنده بوده و عملکرد درخشانی را از خود نشان داده
است .با آغاز سال آتی میالدی تیمهای مدعی کسب عنوان قهرمانی خود
را از دیگر حریفان جدا خواهند کرد .او درباره تیم محبوبش گفت :فانخال
تغییرات زیادی را در فصل جدید اعمال کرده اســت .او در تابستان شش
بازیکن خوب را جذب کرد .او فصل قبل هم پنج  -شــش بازیکن را جذب
کرد .بنابراین همچنان که میبینید منچستریونایتد با تغییر و تحول زیادی
روبهرو شده است و به زمان نیاز دارد .بازیکنان این تیم هنوز به هماهنگی
الزم نرسیدهاند .با این حال باید تاکید کنم که یونایتد برای قهرمان شدن
مشــکلی ندارد و بر این باورم که این تیــم میتواند در فصل جاری جام
قهرمانی را باالی سر ببرد .منچستر یونایتد با هدایت سرمربی هالندی خود
در فصل جاری عملکرد خوبی داشته است و با  16امتیاز در رده سوم جدول
ردهبندی قرار و با منچسترسیتی صدرنشین تنها دو امتیاز اختالف دارد.

