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پیروزی تعدادی از زنان در اولین انتخابات عربستان
با حضور کاندیداهای زن

برگزاری دور دوم انتخابات
منطقهای در فرانسه

جبهه ملی فرانســه به رهبری مارین لوپن ،بعد از پیروزی در
دور اول انتخابات منطقهای گفت که به سیاســتهایش برای
مبارزه با اسالمگرایی افراطی پایبند خواهد ماند
مردم فرانســه دیروز در دومیــن دور از انتخابات منطقهای
(رژیونال) ،به پای صندوقهای رای میروند.
دور اول این انتخابات روز یکشــنبه  ۶دسامبر برگزار شد و
حزب راســت افراطی «جبهه ملی» ،به رهبری مارین لوپن،
پیشتاز این دور بود .رایگیری هفته گذشته اولین انتخاباتی
بود که از زمان حمالت ماه گذشــته در پاریس ،که به کشته
شدن  ۱۳۰نفر منجر شد ،در فرانسه برگزار شد .مسائلی چون
مهاجرت و امنیت،که از نقاط قوت راســت افراطی محسوب
میشوند ،در پی حملهها  ۱۳نوامبر در پاریس ،به بحث اصلی
در سطح ملی تبدیل شدند .جبهه ملی در سالهای قبل موفق
نشده بود در هیچ یک از انتخابات منطقهای کشور فرانسه به
پیروزی دســت پیدا کند .این حزب امیدوار است که حضور
قدرتمند در این انتخابات ،شــانس مارین لوپن ،رهبر جبهه
ملی ،را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷
افزایش دهد .انتخابات روز یکشنبه آخرین انتخابات مهم در
فرانسه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۱۷است.
جبهه ملی فرانســه بعد از پیــروزی در دور اول انتخابات
منطقهای گفت که به سیاستهایش برای مبارزه با اسالمگرایی
افراطی پایبند خواهد ماند .شوراهای منطقهای در فرانسه از
قدرت زیادی بــرای تصمیمگیری درباره حمل و نقل محلی و
مسائل آموزشی و اقتصادی برخوردار هستند.
بپس از پایان دور اول انتخابات حزب حاکم سوسیالیست در
فرانســه برای جلوگیری از پیروزی حزب راستگرای افراطی
جبهه ملی در دور دوم انتخابات منطقهای خواهان تشــکیل
ائتالفی بزرگ شده است( .بی بی سی)

زن عربستان توانســتند برای اولین بار به عنوان نامزد هم
در انتخابات شــوراهای محلی در سراسر این کشور شرکت
کنند.
حدود هزار زن در این انتخابات نامزد شــده بودند .تعداد
کاندیداهای مرد در این انتخابات به شش هزار نفر میرسید.
روز شــنبهخبرنگار بیبیســی که در یکی از حوزههای
رایگیری در ریاض ،پایتخت عربســتان حاضر بود ،گزارش
کرد که مشارکت در رایگیری پایین بود ،اما شور و هیجان
در بعضی زنان رایدهنده کامال مشهود بود .آنها این انتخابات
را گامی نمادین برای آغاز اصالحات بعدی میدانستند.
با وجود این گروهی دیگر از زنان عربســتان شرکت در این
انتخابــات را تحریم کردند چرا که اجازه حضور زنان در آن
را اقدامی محدود و گزینشی از سوی حکومت در واکنش به
انتقادهای غربیها میدانند .آنها میگویند باید حقوق دیگر
زنان هم مورد توجه قرار بگیرد( .بی بی سی)

برای اولین بار در عربستان سعودی تعدادی از کاندیدایهای
زن در این کشــور موفق شدهاند تا با پیروزی در انتخابات،
یک کرسی شورای محلی را به خود اختصاص دهد.
بر اساس گزارش کمیسیون انتخاباتی عربستان ،سلما بنت
حزابالعتیبی ،توانســته است در اســتان مکه به پیروزی
برســد .هفت مرد و دو زن ،از دیگــر نامزدهای این حوزه
انتخاباتی بودهاند.
همچنین گزارشــها حاکــی از پیروزی تعــدادی دیگز از
نامزدهای زن در دیگر نقاط این کشور از جمله جده و قطیف
است.
شمارش آرا در این انتخابات که روز شنبه  ۱۲دسامبر انجام
گرفت هنوز ادامه دارد.
این اولین انتخابات عربســتان ســعودی بــود که برای
نخستینبار با حضور نامزدان زن برگزار شد.
با انجام این انتخابات عالوه بر حق رای دادن ،شــهروندان

توافق تاریخی پاریس
نجاتبخش زمین ما

تجمع گروه های مخالف نئونازی
ها به خشونت کشیده شد

یک تجمع گروه مخالف نئونازی در شــرق آلمان به خشونت
کشیده شد .یک رهبر گروه جوانان مخالف نئونازی در پی این
ناآرامی دستگیر شد .گفته می شود حداقل  56افسر پولیس
نیز زخمی شده اند.
روز شنبه در تجمع چندین گروه اجتماعی مخالف نئونازی و
یک گروه  200نفر نئونازی در شهر «زودفوراشتات» درگیری
پیش آمد که به مداخله پولیس انجامید .نیروی پولیس برای
مقابله با ناآرامی از موتر آبپاش و گاز اشک آور استفاده کرد.
مقامــات گفته اند که در این درگیری ها ،حداقل  56افســر
پولیس زخمی شــدند که حال دو تن از آنها وخیم اســت.
همچنان چندین موتر و اموال صدمه دیده اند.
تجمع گروه های مدنی هنگامی به خشــونت کشیده شد که
برخی افراد یک گروه چپگرای افراطی دســت به ناآرامی زد.
شــاروال الیپزیگ این واقعه را «باور نکردنی» توصیف کرد.
بوکهارد یونگ گفت« :این ترور در خیابان (روز روشن) است».
او همچنان افزود که «جنایتکاران» اعتبار راهپیمایی مسالمت
آمیز و مهم علیه نئونازی ها را از بین بردند.
گروه دانشجویی «دورش گتزالت» به معنای «همه محسوبند»،
گفته اســت که  2500نفر در چندیــن تجمع اعتراضی علیه
نئونازی ها شرکت کردند .به گفته این گروه ،انتظار می رفت
که فقط  600نفر در تجمع شرکت کنند.
شهر الیپزیگ در شرق آلمان با  560هزار نفوس یک شهر در
حال رشــد است .این شهر در ایالت سکسونی موقعیت دارد؛
ایالتی که در سال روان  126حمله بر اقامتگاه های پناهجویان
در آن ثبت شده است( .دویچه وله)

توافق تاریخی کشــورهای جهان بر سر
کاهش تولید گازهــای گلخانهای و پایین
آوردن میزان اســتفاده از ســوختهای
فسیلی که پس از حدود دو هفته مذاکرات
فشرده در پاریس صورت گرفت با واکنش
مثبت جهانی روبرو شــده اســت .این
نخستین توافق جهانی بر سر کاهش تولید
گازهای کربنی اســت .روز شنبه رهبران
 ۱۹۵کشور شــرکت کننده در کنفرانس
تغییــرات اقلیمی در پاریس پس از اعالم
حصول این توافق بر ســر ذوق آمدند و
برای دقایقی ایســتاده کف زدند .اجرای
بخشی از مفاد توافقنامه پاریس که از آن
به عنوان سندی تاریخی یاد شده ،الزامی
است و اجرایی کردن بخش دیگری از آن
برای کشورها داوطلبانه خواهد بود.باراک
اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا ،ســاعتی
پس از اعــام این توافق آن را «تاریخی»
و «آمالگرایانه» خواند اما گفت نباید فقط
به حصول آن «بسنده کرد و غره» شد.

صعود موقت آرسنال به صدر جدول
با رکوردشکنی چک

آرسنال موفق شد با برتری  2بر صفر در خانه آستون ویال ،به صدر جدول
لیگ برتر صعود کند.
هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس عصر روز یکشنبه با برگزاری
یک دیدار ادامه یافت که در آن آرســنال موفق شد با برتری  2بر صفر در
زمین استون ویال ضمن صعود به صدر جدول خود را به عنوان مدعی جدی
قهرمانی معرفی کند.
آرسنال که این هفته موفق شــده بود یک برد تاریخی در لیگ قهرمانان
کســب کند و به جمع  16تیم برتر اروپــا راه پیدا کند ،با روحیه باال برابر
اســتون ویال به میدان رفت و خیلی زود با پنالتی دقیقه  8اولیویه ژیرو
مهاجم فرانسوی خود ،از حریف پیش افتاد.
شاگردان ونگر در همان نیمه نخست تیر خالص را نیز بر پیکر استون ویال
تیم قعرنشین فوتبال جزیره که شرایط خوبی ندارد ،شلیک کردند و این
بار آرون رمزی هافبک ولزی موفق شد گلزنی کند.
دراین گل حرکت مســوت اوزیل جالب توجه بود و از خود گذشــتگی او
باعث شــد تا رمزی دروازه خالی را باز کند تا اوزیل نیز سیزدهمین پاس
گل فصلش را برای همتیمیهایش مهیا کند تا به رکورد فصل قبل فابرگاس
نزدیک شود.
اســتون ویال در نیمه دوم چند موقعیت گلزنی ایجاد کرد که با بدشانسی
راهی به دروازه پیدا نکــرد .در نهایت این دیدار با همان نتیجه  2بر صفر
به پایان رسید.
نکتــه جالب این دیدار این بود که پتر چک دروازهبان اهل جمهوری چک
آرسنال کلین شــیت کرد و توانست صد و شصت و نهمین دیدار خود در
لیگ برتر را با کلین شیت به پایان برساند و رکورد دیوید جیمز دروازهبان
سابق تیم ملی انگلیس را بشکند.

«ما نشان دادیم که اگر کنار هم بایستیم
چهها میتوانیم بکنیم».
با وجود این ،رئیس جمهوری آمریکا تاکید
کرد که توافق پاریس «بینقص» نیست اما
«این بهترین فرصت برای حفظ کر ه زمین
ماســت ».با وجود این ،بخشی از فعاالن
محیط زیست میگویند توافق اعالم شده
«نکته امیدوار کننده ای ندارد و الزامی در
آن قید نشده» است.
دیروز پس از حــدود دو هفته مذاکرات
فشــرده در پاریس ،تمام  ۱۹۵کشــور
شرکتکننده در خصوص تغییرات اقلیمی
به توافق رسیدند.
از روز  ۳۰نوامبر که این مذاکرات آغاز شد،
کاهش انتشار گازهای گلخانهای و پایین
آوردن میزان اســتفاده از ســوختهای
فســیلی در کانون مذاکرات قرار داشته
است.بر اساس این توافق ،میزان افزایش
گرمایش زمین تا ســال  ۲۰۵۰باید زیر ۲
درجه باقی بماند( .بی بی سی)

شلیک اخطار ناو روسیه

انفجار در منطقه قبیلهای
پاکستان  ۱۵کشته و دهها
مجروح داد

به سوی قایق ماهیگیری ترکیه

وزارت دفاع روســیه میگوید که یکــی از ناوهای
این کشــور «برای جلوگیری از برخورد» با یک قایق
ماهیگیری ترکیه در دریای اژه ،تیر اخطار شــلیک
کرده است.
وزارت دفاع روســیه روز یکشــنبه  ۱۳دسامبر در
بیانیهای اعالم کرد که قایــق ماهیگیری متعلق به
ترکیه قبل از آن که در واکنش به شــلیک اخطار ناو
روسی تغییر مسیر دهد ،تا فاصله  ۶۰۰متری ناو روسی
پیش آمده بود.
در پی این حادثه ،وزارت امور خارجه روسیه وابسته
نظامی ترکیه در مسکو را احضار کرده است.
از زمان سرنگون شدن یک بمبافکن روسی به وسیله
جنگنده های ترکیه ،رابطه دو کشور دچار تنش شده
است .این بمبافکن در خاک سوریه سقوط کرد ،اما
ترکیه مدعی شــد که این هواپیما حریم هواییاش را
نقض کرده بود .روسیه این ادعا را رد میکند.
وزارت دفاع روسیه در بیانیه روز خود گفته است که
قایق ماهیگیری ترکیه به اخطارهای ناو روســی از
طریق تکان دادن دست و شلیک منور واکنشی نشان
نداده و به همین دلیل تیر اخطاری «با سالح سبک»
شلیک شده است.
ناوهای روســیه در عملیات این کشــور در سوریه
شرکت دارند.
هفتــه گذشــته وزارت امور خارجه ترکیه ســفیر
روســیه را در آنکارا احضار و به رفتار «تهدیدآمیز
و تحریککننــده» ملوان یک ناو جنگی روســی در
آبهای ترکیه اعتراض کرده بود( .بی بی سی)

دســتکم  ۱۵نفر بر اثر انفجار بمبی در
منطقه قبیلهای پاکستان کشته شدهاند.
این انفجار در بازار فروش لباسهای کهنه
در پاراچنار ،مرکز منطقه قبیلهای ُکرم،
هم مرز با افغانستان رخ داده است.
بیــش از  ۴۰نفر نیز در اثــر این انفجار
مجروح شدهاند .گفته شــده که حال
برخی از مجروحان ایــن حادثه وخیم
است.
برخی از رسانههای پاکســتان ،تعداد
کشتهشدگان را باالتر عنوان کردهاند.
هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت
این انفجار را برعهده نگرفته است.
بر اساس گزارشــها از پاکستان ،هنوز
مشخص نیســت که این حادثه در اثر

جاشوا با هوک و آپرکات،
وایت را در راند هفتم شکست داد

آنتونی جاشــوا ،بوکســور  ۲۶ساله دسته
سنگین وزن بریتانیایی ،موفق شد تا با ناک
اوت ،دیلین وایت ،هموطن خود را شکست
دهد.
جاشوا با ترکیبی از ضربه هوک بر روی شقیقه
و سپس آپرکاتی سنگین بر حریف خود ،در
راند هفتم موفق شد تا وایت را به کف رینگ
بیندازد.
برخی از مفسرین آپرکات جاشوا را ضربهای
حساب شــده ،حرفهای و بســیار سنگین
خواننــد .ریچی وود هال ،قهرمان ســابق
دســته میان وزن بوکس ،در این باره گفت
که این آپرکات «کینگ کنگ را هم به زمین

میانداخت».
او البتــه از وایت به دلیل این حضور و اینکه
توانست در برخی از موارد ضربات سنگینی
به جاشوا وارد کند ،تقدیر کرد و افزود که این
آخر کار وایت نبــود و او از این دیدار درس
خواهد گرفت.
ضربات سنگین جاشوا در راند هفتم ،باعث
شد تا وایت که به روی طناب افتاده بود کامال
گیج شــود و در نهایت هوارد فوستر ،داور
داخل رینگ ،مســابقه را خاتمه یافته اعالم
کرد.
این اولین مسابقه جاشوا بود که از راند سوم
میگذشــت .او در طول  ۱۴مسابقه حرفهای

دسته ســنگین وزن اخیر خود با ناک اوت
کردن حریفانش در طول سه راند اول از سد
آنها گذشته بود.
بسیاری نیز مسابقه با وایت را اولین چالش
اساسی جاشوا در دسته سنگین وزن عنوان
میکردند.
وایت  ۲۷سال در مســابقه در سالن «اوو»۲
( )O۲لندن برگزار شد ،موفق شد تا ضربات
سنگینی به جاشوا وارد کند ،اگرچه در نهایت
مسابقه را باخت.
این دو پیشــتر و در زمان مبارزات آماتوری
خود با یکدگر دیــدار کرده بودند .برنده آن
دیدار وایت بود( .بی بی سی)

پنیاراندا جوان ونزوئالیی گرانادا،
رکورد لیونل مسی را شکست

آدالبرتو پنیاراندا بازیکن  18ساله گرانادا به عنوان جوان ترین گلزن غیر
اسپانیایی اللیگا رکورد لیونل مسی ستاره ارجنتینی بارسلونا را شکست.
آدالبرتو پنیاراندا به عنوان جوان ترین گلزن غیر اسپانیایی اللیگا نام خود
را باالتر از لیونل مسی در تاریخ این رقابت ها به ثبت رساند.
تیم هــای گرانادا و لولنته در ادامه دیدار هــای هفته ی پانزدهم اللیگا
اســپانیا به مصاف یکدیگر رفتند که در این دیــدار یک اتفاق ویژه رقم
خورد ،گرانادا با گل آدالبرتو پنیاراندا موفق به کســب پیروزی  1-2برابر
لوانته شــد ،آدالبرتو پنیاراندا با گلی که در این بازی به ثمر رساند رکورد
لیونل مسی ،ستاره ارجنتینی باشگاه بارســلونا را به عنوان جوان ترین
گلزن غیر اسپانیایی اللیگا را شکست.
او در حالی این رکورد را به نام خود به ثبت رســاند که در سن  18سال و
 195روز موفق به گلزنی شد ،این رکورد پیش از این در دست لیونل مسی
در سن  18سال  219روز بود!

پیروزی پرگل اینتر در سری A

اینتر موفق شد در هفته شــانزدهم لیگ ایتالیا با  4گل اودینزه را در هم
بکوبد.
در آغاز هفته شــانزدهم لیگ ایتالیا  3دیدار برگزار شد که در مهمترین
بازی اینتر در فریولی به مصاف اودینزه رفت و با  4گل به برتری رســید.
اینتر خیلی زود ســواره بر بازی شــد و در دقیقه  23هوشیاری مائورو
ایکاردی و فرصت طلبی او باعث شــد تا شاگردان مانچینی با یک گل از
حریف خود پیش بیفتند.
در ادامه نوبت به یووتیچ رسید که باز هم از اشتباه مدافعان اودینزه نهایت
اســتفاده را بکند و گل دوم را به ثمر برساند .در ادامه نیمه نخست اتفاق
خاصــی روی دروازه دو تیم رخ نداد و بازی بــا پیروزی  0-2نراتزوری به
پایان رسید.
در نیمه دوم ،اینتر چشم به ضدحمالت دوخته بود و اودینزه بیشتر توپ و
میدان را در اختیار داشت که البته استفاده چندانی هم از این برتری نمی
بردند .اشتباهات عجیب مدافعان اودینزه تمامی نداشت و این بار ایکاردی
موفق شد به زیبایی گلزنی کند تا اینتر با  3گل از حریف خود پیش بیفتد.
ایــن پایان کار نبود و نزاتزوری در دقیقه  87تیر خالص را شــلیک کرد.
حرکت در عرض بروزوویچ صربســتانی از ســمت چپ و شوت قوس دار
و تماشــایی او به کنج دروازه راه یافــت .در لحظات باقی مانده هم دیگر
سرنوشت مســابقه مشخص شده بود و بازی با همین نتیجه پایان یافت تا
صدرنشینی اینتر تداوم یابد تا منتقدانی که از کم گل بودن بازیهای اینتر
گله می کردند فعال سکوت اختیار کنند.

پیگرینی :شایسته پیروزی نبودیم

گواردیوال ،شگفتزده از نمایش
خوب حریف

سرمربی اسپانیایی بایرن مونیخ از کیفیت باالی تیم اینگولشتات سخن به
میان آورد و تاکید کرد این تیم ،بازی بســیار خوبی را به نمایش گذاشته
اســت .به نقل از رویترز ،بایرن مونیخ در هفته شانزدهم بوندسلیگا در
آلیانس آرهنا میزبان اینگولشــتات بودند .شاگردان جوزپه گواردیوال که
هفته قبل شکست تلخی برابر بوروسیا مونشنگالدباخ متحمل شدند ،در
این دیدار با دو گل موفق به شکست حریف شدند تا خیلی سریع به روند
پیروزی برگردند .گواردیوال در نشســت خبری بعد از بازی به ستایش از
تیم حریف پرداخت و گفت :باید اعتراف کنم بازیکنان اینگولشتات با بازی
خوبی که به نمایش گذاشــتند ،مرا غافلگیر کردند .آنها عملکردی عالی
داشــتند و بازی تاکتیکی و با کیفیتی را به نمایش گذاشتند اما چون ما
بهتر بودیم ،پیروز بازی شدیم.
او ادامه داد :تیم حریف ،شــجاعانه بازی کرد .پیکار با اینگولشتات یکی
از ســختترین بازیهای بایرن بود و باید اعتراف کنم که این پیروزی به
راحتی به دست نیامد .اینگولشــتات عملکرد خوبی داشت و ما را اذیت
کرد .با این حال باید بگویم شایسته پیروزی بودیم .بایرن کیفیت الزم را
داشت و خوشحالم که در این دیدار سه امتیاز را به دست آوردیم.

یک حمله انتحاری بوده است یا ناشی از
جاسازی مواد منفجره.
ُکرم با سه والیت در افغانستان هم مرز
است و در مجاورت وزیرستان شمالی از
دیگر مناطق قبیلهای پاکســتان است.
ارتش پاکســتان در بیش از یک سال
گذشته علیه ســتیزهجویان در منطقه
قبیلهای پاکســتان بویژه وزیرســتان
شمالی ،دست به عملیات زده است.
منطقه قبایلی پاکســتان در ســاختار
سیاسی این کشــور بطور خالصه «فتا»
خوانده میشود .بر اساس قانون اساسی
پاکســتان فتا از ســاختار ویژهای در
ساختار سیاسی کشور برخوردار است.
(بی بی سی)

قرعهکشی یورو ۲۰۱۶
نبرد انگلستان و ولز ،ایتالیا در ‹گروه مرگ›

مســابقات جام ملتهای اروپا  ۲۰۱۶فرانسه
قرعهکشــی شــد .مســابقاتی که در آن
انگلســتان باید با ولز روبرو شود و ایتالیا با
رقیبان سرسختی مثل بلجیم و سوئد.
قرعهکشی مسابقات یورو  ۲۰۱۶بدون حضور
میشــل پالتینی ،رئیس فرانسوی اتحادیه
فوتبال اروپا برگزار شــد .پالتینی در حال
حاضر به دلیل گرفتن پول از سپ بالتر رئیس
فیفا ،دوران محرومیــت  ۹۰روزهاش از تمام
فعالیتهای فوتبالی را میگذراند و تقاضای
فرجامش هم به تازگی رد شد.
از نکات جالب قرعهکشی ،حضور انگلستان
در گروه  Bمسابقات و در کنار ولز بود .البته
شاگردان روی هاجسون یورو  ۲۰۱۶را مقابل
روسیه و در ورزشگاه ولودروم مارسی آغاز

خواهند کرد .انگلســتان جام جهانی ۱۹۹۸
فرانسه را هم در همین ورزشگاه شروع کرد و
توانست در بازی اول  ۲-۰تونس را ببرد.
انگلستان تنها تیمی بود که تمام دیدارهای
خود در انتخابی یورو  ۲۰۱۶را با برد به پایان
رساند .اما ولز که برای اولین بار از جام جهانی
 ۱۹۵۸توانسته به یک رقابت مهم راه یابد ،در
اولین مســابقهاش حریف اسلواکی در شهر
بوردو است.
اما در حالی که فرانسه و آلمان که از مدعیان
اصلی قهرمانی هســتند ،گروههای آسانی
نصیبشان شد ،ایتالیا در سختترین گروه
مســابقات قرار گرفت .این تیم از یک سو
باید با بلجیم و نسل طالیی بازیکنانش رقابت
کند و از سوی دیگر با سویدنی ها به رهبری

زالتان ایبراهیموویچ.
گروه  :Aفرانسه ،رومانیا ،آلبانی ،سوئیس
گروه  :Bانگستان ،ولز ،اسلواکی ،روسیه
گروه  :Cآلمان ،ایرلند شمالی ،پولند ،اوکراین
گروه  :Dاســپانیا ،ترکیه ،جمهوری چک،
کرواسی
گروه  :Eبلجیم ،جمهوی ایرلند ،ســویدن،
ایتالیا
گروه  :Fپرتگال ،ایسلند ،هنگری ،اتریش
این پانزدهمین دوره جام ملتهای اروپا است
که برای اولینبار با شــرکت  ۲۴تیم برگزار
میشود .مسابقاتی که از هم اکنون میتوان
پیش بینــی کرد به دلیل حمــات مرگبار
پاریس با تدابیر شــدید امنیتی همراه شود.
(بی بی سی)

سرمربی چیلیایی منچسترســیتی اعتراف کرد تیمش شایسته پیروزی
برابر سوانزی سیتی نبوده است.
به نقل از اسکای اسپورت ،منچسترســیتی در هفته شانزدهم لیگ برتر
انگلیس در ورزشگاه خانگی میزبان ســوانزی بود و در نهایت توانست با
نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید.
مانوئل پیگرینی در نشســت خبری بعد از بازی گفــت :وقتی بازیکنان
ســوانری گل تساوی را به ثمر رســاندند ،فکر کردم دو امتیاز حساس را
از دست میدهیم و بازی با تساوی به پایان خواهد رسید اما بازیکنانم بار
دیگر شخصیت تیمیشان را نشــان دادند و به همین دلیل توانستیم سه
امتیاز بازی را در آخرین دقایق به دست آوردیم.
او ادامه داد :باید اعتراف کنم بازی خوبی به نمایش نگذاشــتیم و شایسته
پیروزی هم نبودیم .سوانزی عملکرد بهتری نسبت به ما داشت .میتوانم
بگویم سیتی شایســته ســه امتیاز نبود ولی با این حال ،این سه امتیاز
ارزشمند را به دست آوردیم .در دیدار برابر وستهام سه امتیاز ارزشمند را
از دست دادیم اما در این دیدار جبران کردیم.
پیگرینی که تیمش هفته ســخت اما لذتبخشی را پشتسر گذاشت ،در
ادامه افزود :هفته بســیار سختی داشــتیم .با شکستی که برابر استوک
سیتی داشتیم ،شرایط بسیار ســخت شد و فشار زیادی را تحمل کردیم
اما خوشــبختانه در لیگ قهرمانان اروپا موفقیت بزرگی به دست آوردیم
و با شکست دادن بوروســیا مونشنگالدباخ ،به عنوان تیم نخست به دور
بعد راه پیدا کردیم .االن هم که این پیروزی لذتبخش را به دست آوریم.

پالتینی قطعا چند سال
محروم میشود

وکیل میشل پالتینی بعد از اظهارات سخنگوی کمیته اخالق فیفا در مورد
پالتینی ،با عصبانیت واکنش نشان داد.
به نقل از  ،Inside the gamesمیشــل پالتینی و ســپ بالتر به اتهام
دریافت رشوه به مدت  90روز از فعالیتهای فوتبالی محروم شدند.دادگاه
عالی ورزش در حکمش این محرومیت را ابطال نکرد .بهاین ترتیب ،کمیته
اخالق فیفا درباره این دو نفر تصمیم گیری خواهد کرد .هر دوی این افراد،
هرگونــه عملی خالف قانون را رد کردهاند .با این حال ،اتاق تفحص کمیته
اخالق درخواست محرومیت این دو نفر را داده است.
آندریاس بانتل ،سخنگوی کمیت ه اخالق در این زمینه اعالم کرد :پالتینی
قطعا برای چند سال محروم خواهد شد .برای پالتینی نیز فرقی ندارد که
چند سال محروم شود یا محرومیتش مادام العمر باشد.
وکیل پالتینی نیــز در گفتوگو با خبرگزاری فرانســه ( )AFPگفت :از
صحبتهای آقای بانتل خشــمگین هستیم .او احتماال بیگناهی این افراد
را نقض کرده است و اهداف سیاسی کمیت ه اخالق فیفا را نشان داده است.

