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سیر صعودی تولید دی اکسید
کربن ‹امسال متوقف می شود›

یک مطالعه تازه حاکیست که روند صعودی تصاعد دی اکسید
کربن در جهان در ســال جاری احتماال متوقف شده و حتی
شاید کاهش پیدا کند.
محققان می گویند این اولین بــار خواهد بود که همزمان با
ادامه رشد اقتصاد جهانی چنین پدیده ای روی می دهد.
دانشــمندانی که این ارزیابی را انجام داده اند می گویند که
کاهش مصرف زغال در چین و همچنین رشد سریع تر انرژی
های تجدیدپذیر  -مثل خورشیدی  -عامل این تحول است.
اما آنها انتظار دارند که این توقف یا کاهش موقتی باشــد و با
توسعه بیشــتر اقتصادهای در حال ظهور گازهای گلخانه ای
مجددا افزایش یابد.
براساس این مطالعه ،که در نشریه تغییرات جوی نیچر چاپ
شده و در کنفرانس تغییرات جوی پاریس ( )COP21عرضه
شــده ،تصاعد دی اکسید کربن در اثر سوزاندن سوخت های
فسیلی و توسط صنایع احتماال در سال جاری  ۰.۶درصد افت
کرده اســت .این درحالی اتفاق می افتــد که اقتصاد جهانی
حدود  ۳درصد در این فاصله رشد کرده.
میزان تصاعد این گاز در ســال  ۲۰۱۴به همین میزان افزایش
یافته بود.
از ســال  ۲۰۰۰تاکنون تصاعد جهانی این گازها ساالنه  ۲تا ۳
درصد افزایش یافته.
پروفسور کورین لی کوئر از دانشگاه ایست انگلیا در بریتانیا
که این تحقیق را سرپرســتی کرده گفــت« :ما انتظار توقف
افزایش تصاعد گازها و یا حتی کمی کاهش آن را داریم».
«علت اصلی این کاهش ،مصرف زغال در چین اســت .چین
درحال تجدید ساختار اقتصادش است ،اما رشد خیلی سریع
انــرژی های تجدیدپذیر در اطراف جهان هم موثر بوده و این
جالب ترین عنصر است :آیا می توانیم انرژی های تجدیدپذیر
را آنقدر افزایش دهیم که مصرف زغال در سایر نقاط را جبران
کند؟» (بی بی سی)

کنترل یک منطقه کلیدی در رمادی به
دست نیروهای دولت عراق افتاد

گزارشها از عراق حاکی است که نیروهای دولت عراق توانستهاند یک
منطقه کلیدی و مهم را در شهر رمادی از تصرف نیروهای گروه موسوم
به دولت اسالمی (داعش) خارج کنند .شــهر رمادی در والیت انبار از
ماه می امسال در دســت نیروهای داعش است و نیروهای دولت عراق
از آن زمان تالش کردهاند کنترل این شــهر را دو باره در دست گیرند.
رســانههای عراق میگویند که منطقه تاميم در جنوب غربی شهر هم
اکنون در دســت نیروهای دولتی اســت .دولت عراق برای ماهها برای

آلودگی هوای پکینگ مکاتب و
کارخانهها را تعطیل کرد

بزرگترین ناوشکن نیروی دریایی
آمریکا به آب انداخته شد

بزرگترین ناوشــکنی که برای نیروی دریایی آمریکا ساخته
شده برای نخســتین بار به آب انداخته شد تا در مسیرهای
دریایی حرکت خود را آغاز کند.
به نقل از خبرگزاری آسوشتیدپرس ،بیش از  200کشتی ساز،
ملوان و اهالی «بث» در ایالت مین آمریکا گردهم آمده بودند
تا به تماشای حرکت این ناوشکن بزرگ و غول پیکر بپردازند؛
ناوشــکنی که  600فوت طول (بیــش از  182متر) و  15هزار
تن وزن دارد و بزرگترین ناوشــکن در نیروی دریایی آمریکا
محسوب میشود.
یکی از کارکنان کشتی ســازی «بث آیرون وورکز» در این
باره گفت :این یک ناوشــکن بسیار جذاب است .این یک روز
بزرگ برای این شرکت کشتی سازی و مردم آمریکاست .این
نخستین ناوشکن در صنف خودش است.
این کمپانی باید این ناوشکن را مورد آزمایش قرار دهد تا در
سال آتی میالدی به نیروی دریایی آمریکا تحویل داده شود.
این ناوشکن دارای نیروی محرکه الکتریکی ،رادار و دستگاه
ردیاب زیردریایی جدید اســت و موشــکهای قدرتمند و
سالحهای جدید دارد و دارای طراحی رادارگریز است.

انجام عملیاتی گسترده علیه نیروهای داعش برنامهریزی کرده و اخیرا
به ســاکنان مرکز شهر هشدار داد که خانههای خود را ترک کنند .شهر
رمادی در یکصد و ده کیلومتری غرب بغــداد قرار دهد و از مهمترین
پایگاههای داعش به شمار میرود.
رمادی از زمان سقوط صدام حسین ،یکی از پایگاههای اصلی شورشیان
سنی بوده و باز پس گرفتن این شــهر میتواند یک پیروزی مهم برای
دولت قلمداد شود( .بی بی سی)

برای نخستین بار آلودگی هوا در پکینگ،
پایتخت چین ،در وضعیت قرمز قرار گرفته
و مکاتب تعطیــل و فعالیت در فضای باز
متوقف شده است.
وضعیت قرمز که باالترین ســطح هشدار
است روزدوشنبه اعالم شد و تا ظهر روز
پنجشنبه ادامه خواهد یافت.
با اعالم وضعیت قرمز ،محدودیتهایی برای
استفاده موترها به اجرا درآمده و به برخی
از کارخانهها دستور داده شده کار خود را
متوقف کنند.
این اولین بار اســت که چین در وضعیت
قرمز آلودگــی هوا قرار میگیرد .در چین
چهار ســطح هشــدار برای وضعیت هوا
تعریف شــده که وضعیت قرمــز بعد از
نارنجی ،زرد و آبــی وخیمترین وضعیت
است.
با توجه به آلودگی هــوای پکینگ ،این
شیوه هشــدار چهار سطحی آلودگی هوا

سال گذشته تصویب شد .
روز سه شــنبه ،هنگامی که هشدار قرمز
در ساعت  ۰۷:۰۰به وقت محلی اعالم شد،
دستگاه ســنجش آلودگی هوا که توسط
سفارت ایاالت متحده ه کار میرود گزارش
داد که میزان آلودگی هوا بیش از ده برابر
میزانی ایســت که سازمان ملل متحد آن
را برای انسان بیخطر اریابی کرده است.
پکینگ با بیش از  ۲۲میلیون نفر جمعیت
یکی از آلودهترین شهرهای جهان است.
شــی جین پینگ رئیس جمهور چین در
مذاکرات تغییرات آب و هوایی در پاریس
وعده داده که کشورش برای کاهش تولید
گازهای گلخانه ای اقدام خواهد کرد.
چین با وجود ســرمایه گذاریهای عظیم
در منابع انرژی تجدید پذیر هنوز هم برای
تولید بیــش از  ۶۰درصد انرژی مورد نیاز
اقتصاد خود به اســتفاده از زغال سنگ
وابسته است( .بی بی سی)

اعتراض ترکیه به رفتار
تحریککننده یک کشتی
جنگی روسیه

وزارت امور خارجه ترکیه سفیر روسیه
در آنــکارا را احضار کــرده و به رفتار
«تهدیدآمیــز و تحریک کننده» ملوان
یک کشــتی جنگی روسی در آبهای
ترکیه اعتراض کرده است.
ترکیه می گوید که اواخر هفته گذشته،
ملوانی روی عرشــه یک کشتی جنگی
روســیه که در حال گذر از آبهای ترکیه
بود دیده شد که یک موشک انداز را به
شکلی تهدیدآمیز در دست گرفته بود و
تکان می داد.
وزارت امور خارجه ترکیــه به آندرای
کارلف ،سفیر روسیه گفته است که این
اقدام «تحریک آمیز» بوده و هشدار داده
اســت که در آینده اگر ترکیه احساس
تهدید کند ،به آن واکنش مقتصی نشان

با افزایش مهاجران ،آلمان با
کمبود معلم مواجه است

‹مرگ  ۲۶غیرنظامی› در
حمله هوایی در سوریه

فعاالن ســوری می گویند که حداقل  ۲۶نفر از جمله
تعدادی کودک در حمله ای هوایی در شــمال شرقی
این کشــور که احتماال توســط ائتالف تحت رهبری
آمریکا انجام شده کشته شدند.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر
است می گوید روســتای الخان در نزدیکی الهول در
والیت حسکه هدف قرار گرفت.
یک ســخنگوی ارتش آمریکا در عراق گفت که این
گزارش ها را بررسی خواهد کرد.
در تحولی دیگر در روز دوشــنبه دولت سوریه گفت
که سه سرباز آن در یک حمله هوایی کشته شده اند.
وزارت خارجه ســوریه گفت که جنگنده های ائتالف
موشک هایی به یک اردوگاه ارتش در والیت دیرالزور
شلیک کردند و آن را «تجاوزی فاحش» خواند .کنترل
این والیت عمدتا در اختیار داعش است.
با این حال ارتــش آمریکا گفت که هیچ حمله ای در
ناحیه اطراف این اردوگاه انجام نداده است.
یک ســخنگوی ارتش آمریکا پس از انتشار گزارش
کشته شدن غیرنظامیان در حسکه گفت که این ادعا
خیلی «جدی» گرفته می شود و افزود که اگر «موثق»
باشد تحقیقات رسمی شــروع و نتایج آن در اختیار
عموم گذاشته خواهد شد.
این ناحیه طی هفته های اخیــر در کانون نبردهای
شدید میان نیروهای داعش و گروه های عرب و کرد
بوده که از پشتیبانی هوایی این ائتالف برخوردارند.
این ائتالف از ماه سپتمبر ســال  ۲۰۱۴حمالت علیه
داعش را شــروع کرد و حمالتش بدون هماهنگی با
مقام های دمشق انجام می شود( .بی بی سی)

اتحادیــه معلمان آلمان مــی گوید که
این کشور از سال آینده با کمبود معلم
مواجه خواهد شــد و باید  20هزار معلم
اضافی توظیف کند .از ســوی دیگر یک
اقتصــاددان آلمانی به عقــب ماندگی
درسی آوارگان ســوریایی اشاره کرده
است.
اتحادیه معلمــان در آلمان می گوید که
این کشور از اواسط سال آینده میالدی
با کمبود معلم مواجه خواهد شد .هانس
َ
مایدینگر ،رئیــس این اتحادیه در
ِپتَر
مصاحبه با شماره روز سه شنبه روزنامه
ِ
«راینیشه پُست» گفت« :ما فقط
آلمانی
برای اطفال مهاجری که در این ســال
روان به آلمان آمده اند ،به دست کم 20
َ
مایدینگر
هزار معلم اضافی نیاز داریم».
در ادامــه گفت که تعداد بســیاری از
شــاگردان جدید در اوایل سال 2016
یا  2017شــامل مکتب خواهند شد .به

منزس سرمربی شاندونگ چین شد

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال برازیل به عنوان سرمربی جدید شاندونگ
چین انتخاب شــد تا سومین مربی بزرگ و سرشناس برازیلی باشد که در
لیگ چین مربیگری می کند.
به نقل از  ،eremnewsباشگاه کروزیرو برازیل از توافق نهایی مانو منزس
ســرمربی این تیم با باشگاه شاندونگ چین خبر داد و اعالم کرد که او به
زودی راهی چین می شود تا هدایت تیم جدیدش را بر عهده گیرد.
در بیانه باشگاه کروزیرو آمده اســت :منزس به باشگاه ما خبر داد که به
پیشنهاد باشگاه شاندونگ جواب مثبت داده است و راهی این تیم خواهد
شد.
منزس ســابقه مربیگری در کورینتیانس و گریمو را هم را هم در کارنامه
دارد .او از سال  2010تا  2012هم هدایت تیم ملی فوتبال برازیل را برعهده
گرفت و نتوانست با این تیم عملکرد خوبی داشته باشد.
منزس ســومین مربی سرشناس برازیلی است که در لیگ چین مربیگری
خواهد کرد .فیلیپه اسکوالری هدایت گوانگژو و لوگزامبورگو هم هدایت
تیانجین را بر عهده دارند.

انتقاد والدانو از رفتار سرد بنیتس
با رئالیها

ل مادرید از رفتار سرمربی کنونی باشگاه انتقاد کرد.
مدیر پیشین رئا 
ل مادرید را بررســی
به نقــل از مارکا ،خورخه والدانو وضعیت کنونی رئا 
ل مادرید ارتباط خوبی
کرد و گفت :کارلو آنچلوتی ،سرمربی پیشــن رئا 
با بازیکنان داشت اما اکنون آنان همچون سربازان در ارتش ،تحت اختیار
رافائل بنیتس هستند.
فلورنتینو پرس ،رییس باشــگاه در تغییر مربی ریسک بزرگی کرد چون
کارلتو رابطه خوبی با بازیکنان داشــت .خیلی ســخت است گروهی از
بازیکنان ممتاز ،سرمربی خود را دوست داشته باشند.
ل مادرید افزود :بنیتس در تالش است تا به این سطح
مدیر پیشــین رئا 
برسد .آنچلوتی به طور طبیعی رفتار کرد تا بازیکنان به او عالقمند شوند
ولی رافا با این روش و رفتار سرد ،به سختی میتواند به آن برسد.
والدانو ارجنتینی گفت :تیم بنیتس باید به روند پیروزی ادامه دهد .گلزنی
رونالدو ادامه پیــدا کند و بازی خوبی ارائه دهد و در نهایت نتیج ه الزم را
کسب کند.
در فوتبــال فقط نتیجه گرفتن اهمیت نــدارد .زمانی که فردی ایدهای و
ارزشی وجود نداشته باشد پیشرفت سخت است.

نگرانی باشگاه بارسلونا بابت
تمدید قرارداد نیمار

احتمال دارد نیمار تا تابستان ســال آینده قراردادش را تمدید نکند ،اما
باشگاه بارسلونا امیدوار اســت در جنوری برای تمدید قرارداد با نیمار به
توافق برسد.
قرارداد فعلی کاپیتان برازیل در ســال  2018به پایان خواهد رســید ،اما
باشگاه بارسلونا قصد دار د این زمان را تا سال  2021افزایش دهد.
روزنامه موندو دپورتیوو در گزارشی عنوان کرده است که ،باشگاه بارسلونا
امیدوار اســت تا پیش از پایان فصل جاری قرارداد ستاره برازیلی تیمش
را تمدید کند.
اما ظاهرا نیمار برای تمدیــد این قرارداد عجله ای ندارد و همین موضوع
باعث نگرانی مسئوالن بارسا شده است.
حال این باشگاه می خواهد پس از تعطیالت زمستانی و مراسم توپ طال با
نیمار قرارداد جدید امضا کند و این در شرایطی است که مدیر برنامه های
این بازیکن گفته اســت که باید تا پایان فصل صبر کرد تا وضعیت را مورد
بررسی قرار دهند .البته خود نیمار نظر دیگری دارد و گفته است که تنها
به بارسا فکر می کند.
مشکالت مالیاتی میان نیمار و باشــگاه سانتوس و همچنین مسائل مالی
میان باشگاه سانتوس و بارســلونا هم در بی میلی مدیر برنامه های نیمار
برای تمدید قرارداد تاثیر گذاشته است.
اگر نیمار حاضر به تمدید با بارسلونا نباشد ،باشگاه های رئال مادرید ،پاری
سن ژرمن و منچســتر یونایتد در پی شکار او هستند .ضمن اینکه پدر و
مدیر برنامه های نیمار عالقه مندند تا او با باشگاه رئال قرارداد امضا کند.
نیمار پس از لیونل مسی بیشترین حقوق را در بارسلونا دریافت می کند و
گفته شده است که وی خواهان افزایش حقوق نیز هست.

نیمار بهترین
بازیکن ماه
اللیگا اسپانیا شد
فوق ستاره برازیلی بارسلونا پس از عملکرد
درخشان در ماه نوامبر از سوی اللیگا اسپانیا
جایزه بهترین بازیکن ماه را دریافت کرد.
نیمار تا کنون  14بــار برای آبی اناری ها به
میدان رفته است و موفق شده  13گل به ثمر

برســاند ،و در این ماه هم بهترین عملکرد
را از میان سایر بازیکنان داشته و به عنوان
بهترین بازیکن نوامبر انتخاب شد.
این بازیکن  23ساله بدون شکی از بهترین
فصل های خود را سپری می کند و یکی از

عوامل صدرنشینی بارسلونا به حساب می
رود.
نیمار در این ماه ســه بار به میدان رفت و 5
گل به ثمر رساند .گلزنی در مقابل ویارئال،
رئال مادرید و رئال سوسیداد.

آنچلوتی رمز موفقیتش را فاش کرد

ل مادریــد از رمز
ســرمربی پیشــین رئا 
موفقیتش در باشــگاهها گفــت .به نقل از
مارکا ،کارلو آنچلوتی که تاکنون در تیمهایی
مانند یوونتوس ،میالن ،رئال مادرید ،چلسی
و پاری ســن ژرمن مربیگری کرده است،
درباره رمز موفقیتش گفت :مالک یا رییس
باشگاه کســی است که باشــگاه را اداره
میکند .ســرمربی باید او را راضی کند ولی
رمز موفقیت به عنوان یک مربی ،داشــتن
رابطه خوب با بازیکنان اســت .بزرگترین

باشــگاهها و بازیکنان ،زمانی موفق هستند
که باشگاه محیط خوبی داشته باشد .بازیکن
باید آزادی عمل داشــته باشــد تا بتوانند
استعدادهایش را نشــان دهند .سرمربی
ل مادرید در ادامه افزود :این
پیشــین رئا 
دیدگاه من است .با بازیکنان مهمی همچون
کریســتیانو رونالدو ،زالتان ابراهیموویچ ،
کاکا و زیدان کار کردم اما کار کردن با آنها
راحت است چون حرفهای هستند .دوست
دارم با آنها صحبت کنــم و رابطه خوبی با

آنان داشته باشم ولی این بدان معنی نیست
که در برخی از جنبهها ســختگیر باشــم.
سبک من این چنین است و من با آن راحت
هســتم .آنچلوتی درباره تیمهای شایسته
برای قهرمانی در لیــگ قهرمانان اروپا نیز
گفت :تیم جدیدی شــگفتی ساز نخواهد
بود .فکر میکنم که بایرن مونیخ ،بارسلونا و
رئال مادرید شایسته قهرمانی خواهند بود.
البته شاید پاریسن ژرمن یا منچسترسیتی
شگفتی ساز شوند.

همراهی فدرر در المپیک با دختر کوکائینی!

تنیس باز شماره ســه جهان قصد دارد در
بازیهای ریو  2016همراه با مارتینا هینگیس
در مسابقات دو نفره مختلط شرکت کند.
به نقل از  ،Inside the gamesپیش از این
فدرر و هینگیــس در بازیهای بریزبین در
یک تیم با هم همکاری کردهاند.
هینگیس پیش از این به فدرر درخواســت
بــازی با هم در المپیک ریــو را داده بود و
منتظر جواب از جانب او بود .اکنون یکی از

روزنامههای سوییس اعالم کرد :این تصمیم
گرفته شده که هینگیس با فدرر بازی کند.
فدرر همچنین قرار است در دو نفره مردان
همراه با استن واورینکا بازی کند .واورینکا
تنیس باز شماره چهار جهان است که یازده
مقام در  ATPدارد .سورین لوتی ،سرمربی
تیم دیویس کاپ سوئیس ،اعالم کرده است
هدف تیم ســوئیس در المپیک  2016ریو
کسب تمامی مدالهای طال است .او در این

خواهد داد.
کشتی مذکور از تنگه بسفر و از نزدیکی
شهر استانبول می گذاشت.
عکس هایی از ملوانی که یک موشــک
انداز در دســت دارد و بر عرشــه یک
کشتی ایستاده از جمعه شب در رسانه
های ترکیه و شــبکه هــای اجتماعی
منتشر شده است.
دو کشــور در هفته های اخیر و پس از
آن تیره شد که هواپیماهای ترکیه یک
بمبافکن روســی را در منطقه مرزی با
سوریه سرنگون کردند.ترکیه می گفت
که این هواپیما بــه حریم هوایی ترکیه
وارد شده بود و به هشــدارهای مکرر
توجهــی نکرد ،اما روســیه این ادعای
ترکیه را تکذیب کرد( .بی بی سی)

باره گفت :چرا که نه .همیشه میتوانیم آرزو
کنیم .هینگیس در مسابقات دو نفره زنان
همراه با بلیندا بنچییچ مسابقه خواهد داد.
نبچیچ در مسابقه دو نفره مختلط همراه با
واورینکا بازی خواهد کــرد .هینگیس در
مســابقات ویملبدون  2007به دلیل مثبت
شدن تست دوپینگ بر اثر استفاده از نوعی
متابولیت کوکائین و آسیبدیدگی ،دو سال
محروم شد و تنیس را کنار گذاشت.

گفته او حداکثر در اواســط سال آینده
میالدی کمبود معلــم در مکاتب آلمان
محسوس خواهد شد و در صورتی که در
سال آینده یک بار دیگر  150هزار طفل
مهاجر به آلمان بیایند ،باید  10هزار معلم
دیگر توظیف شــوند ،تا تناسب  1به 15
میان معلم و شاگرد حفظ شود .براساس
ارزیابــی هایی که مبتنی بر ســاختار
سنی آوارگان هستند ،در سال روان در
مجموع  300هزار کودک باید به مکتب
بروند .مایدینگر ،رئیس اتحادیه معلمان
آلمان این رقم را بسیار پایین عنوان کرد
و گفت کــه حکومت آلمان انتظار آمدن
 850هزار آواره در سال روان را داشت
و ارزیابی مذکور براساس این پیش بینی
انجام شده است ،اما در حالی که اکنون
از یک میلیون آواره در سال روان سخن
زده می شود 350 ،هزار طفل در آلمان
شامل مکتب خواهند شد(.دویچه وله)

دیگو سیمئونه بهترین مربی ماه
اللیگا اسپانیا شد

کسب نه امتیاز از  3دیدار باعث شد تا سرمربی ارجنتینی اتلتیکو مادرید
به عنوان بهترین مربی ماه نوامبر اللیگا انتخاب شود.
تیم فوتبال اتلتیکو مادرید در ماه نوامبر  3بار به میدان رفت موفق شــد
تیم های اســپورتینگ گیخون ،رئال بتیس و اسپانیول را شکست دهد و
بدون دریافت گل 9 ،امتیاز موجود را کسب کند.
پس از بررسی های کارشناســان اللیگا جایزه بهترین مربی ماه به دیگو
سیمئونه ارجنتینی رسید.

مورینیو :آبراموویچ می داند که
من بهترین گزینه اش هستم!

آقای خاص در حالی که یکی از بدترین مقاطع مربیگری خود را می گذراند،
با اعتماد به نفس باال از حمایت مالک چلسی از خودش گفت !
ژوزه مورینیــو در اظهار نظری جالب عنوان کرده کــه رومن آبراموویچ
همچنان او را به عنوان بهترین کزینه مربیگری چلســی و کسی که می
تواند این تم را از بحران نجات دهد قبول دارد.
مورینیو در حالی این حرف ها را زده است که تیمش در لیگ برتر ،شنبه
شــب مغلوب بورنموث شــد و اگر در لیگ قهرمانان اروپا ،از حریف خود
پورتو شکست بخورد ،به احتمال زیاد از سمت خود برکنار خواهد شد.
با اینکه موقعیت آقای خاص متزلزل تر از این حرف هاست ،اما اعتقاد دارد
آبراموویچ وی را اخراج نخواهد کــرد .او در کنفرانس مطبوعاتی پیش از
بازی با پورتو گفت:
فکر می کنم توانایی هایم برای رئبس (آبرامووویچ) ثابت شده باشد! گمان
نمــی کنم که نظر او با هر بادی تغییر کند ،هر چند که این باد خیلی قوی
اســت و تأثیرش را در نتایجی که تیم بدست آورده می بینید ،اما خودش
هم می داند من بهترین شخص برای این کار هستم!
او نشــان داده به من اعتماد کامل دارد؛ حداقل دو بار این رفتار را نشان
داده است ،نخســت زمانی که برای بار دوم مرا به تیم برگرداند و سپس
موقعی که با من قرارداد جدید امضا کرد.
شما می توانید به نتایج تیم نگاه کنید و هر انتقادی که می خواهید متوجه
مربی تیم کنید ،می توانید عملکــرد بازیکنانی که در این فصل در حدو
اندازه های خود نبوده اند را ببینید و نقد کنید .همچنین شــما می توانید
به بدشانســی هایی که تیم در طول این فصل با آنها دست و پنجه نرم کر
ده است را بشمارید .به هر سمتی نگاه کنید ،متوجه خواهید شد تنها یک
نفر در بوجود آمدن این و ضع مقصر نیست.
وقتی از وی پرسیدند در صورت باخت به پورتو هم چنین استنباطی ازآبر
اموویچ دارد یا خیر گفت :شما انسان بدبینی هستید و من مرد خوشبینی
هستم ،این تفاوت من و شماست ،من آینده را پیش بینی نمی کنم!

بدترین خط حمله تاریخ یونایتد

هرچند منچستریونایتد در دوران لوییس فان خال خریدهای زیادی داشته
است اما آمار نشان میدهد خط حمله این تیم بدترین عملکرد تاریخ این
باشگاه را داشته است.
به نقل از یورو اسپورت ،شــیاطین سرخ در دو سالی که لوییس فان خال
هدایت آن را برعهده داشته ،بازیکنان بزرگ زیادی جذب کرده و فعالیت
زیادی در نقل و انتقاالت داشــته اســت .با این حال این تیم نمیتواند
بازیهای زیبایی به نمایش بگذارد و در خط حمله به مشکل خورده است.
بازیهای کم گل و کســل کننده تیم فان خال ،صدای اعتراض هواداران
یونایتد را به دنبال داشته است .شیاطین سرخ در هفته پانزدهم لیگ برتر
انگلیس با تســاوی بدون گل برابر وستهام متوقف شدند تا فان خال این
بار دیگر توجیهی برای بازی بد تیمش نداشته باشد و با اعتراض حاضران
در ورزشگاه روبهرو شود .منچســتریونایتد با وجود آنکه در خط حمله
تغییرات زیادی داشته است و دو بازیکن بزرگ به نامهای آنتونی مارسیال
و ممفیــس دیپای را جذب کرده اما بدترین آمار تاریخش در خط حمله را
به جای گذاشته است .تیم فان خال در  15بازی فصل جاری تنها  23گل به
ثمر رسانده است .چهار بازی این تیم با تساوی بدون گل به پایان رسیده
اســت و دو پیروزی هم تنها با یک گل بوده است .در دوران حضور الکس
فرگوسن روی نیمکت منچســتریونایتد ،بازیکنان این تیم در هر بازی به
طور میانگین  15بار به طرف دروازه حریف شــوتزنی میکردند اما اکنون
تنها  7.4بار این کار را انجام میشود که بدترین آمار تاریخ یونایتد است.

