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اعتراض  ۲۹سفیر اروپایی به
مصوبه اخیر کنگره در مورد
سفر بدون ویزا به آمریکا

سفیر اتحادیه اروپا و ســفرای  ۲۸کشور اروپایی در آمریکا،
با انتشار نامه ای سرگشــاده نسبت به مصوبه جدید مجلس
نمایندگان آمریکا در مورد سفر بدون ویزا به این کشور انتقاد
کردند.
امضاکنندگان این نامه تاکید کرده اند واسطه محدودیت های
ذکر شــده در مصوبه مجلس نمایندگان ،شهروندان اروپایی
دارای ملیت دوگانه ایران ،عراق ،سوریه و سودان ،به گونه ای
«نامتناسب و غیرمنصفانه» متضرر می شوند.
ســفرای بریتانیا ،فرانســه ،آلمان ،ایتالیا ،اســپانیا و دیگر
کشــورهای اتحادیه اروپا ،در نامه مشترک خود هشدار داده
اند که مصوبه جدید نه تنها غیرسازنده است ،بلکه به اقدامات
قانونی متقابل در مورد شهروندان آمریکایی منجر میشود و
بدون افزایش امنیت ،به اقتصاد کشورهای دو سوی اقیانوس
اطلس لطمه می زند.
مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده اســت که
محدودیت های تازه ای را بر شهروندان کشورهایی که بدون
ویزا به این کشــور سفر می کنند اعمال می کند؛ تغییری که
می تواند بر شــهروندان ایرانی االصل این کشورها که عمدتا
اروپایی هستند هم تاثیر بگذارد.
براســاس این طرح ،شهروندان این کشــورها که بعد از اول
مارچ  ۲۰۱۱به سوریه ،عراق ،ایران و سودان سفر کرده باشند،
نمی توانند بدون ویزا به آمریکا بروند .در این طرح مستقیما
از ایران نام برده نشده اما شــامل کشورهایی میشود که از
نظر دولت آمریکا «حامی تروریســم» هستند و ایران در این
فهرســت قرار دارد .به عالوه ،شهروندانی که تابعیت دوگانه
این چهار کشــور را دارند هم باید برای سفر به آمریکا ویزا
بگیرند( .بی بی سی)

عربستان سعودی ائتالف اسالمی ضد تروریسم تشکیل داد
شماری از کشــورهای مسلمان یک ائتالف اسالمی ضد
تروریسم تشــکیل دادهاند که رهبری آن را عربستان
سعودی در دست دارد.
به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی ،سی و چهار کشور
مســلمان جهان با صدور بیانیه مشــترکی در ریاض،
پایتخت عربســتان ،اعالم کردند که تصمیم گرفتهاند با
تشــکیل ائتالف نظامی به رهبری عربستان سعودی ،با
تروریسم و فساد و آشوب در کشورهای مسلمان مبارزه
کنند .این خبرگزاری افزوده اســت که مرکز فرماندهی
مشترک این ائتالف در شهر ریاض مستقر خواهد شد و
هماهنگی و پشــتیانی از عملیات نظامی علیه تروریسم
و تدوین برنامهها و روشهای الزم برای پیشــبرد هدف
ائتالف را برعهده خواهد گرفت.
براســاس این گزارش ،ائتالف اسالمی ضد تروریسم در
راســتای تالش بینالمللی برای مقابله با تروریســم و
حمایت از صلح و امنیت جهانی ،با «کشــورهای دوست
و صلح دوســت و مجامع جهانی» همکاری و هماهنگی

اوباما :جنگ علیه داعش
شدیدتر از هر زمانی
ادامه دارد

اعمال خالف علیه آوارگان
به شدت در حال افزایش است

در ســال روان بیش از  800حمله بر کمپ های آوارگان انجام
شده است .این فقط بخشی از اعمال خالفی است که با انگیزه
های خارجی ستیزی انجام می شــوند .پولیس آلمان موارد
زیادی از تهاجم به آوارگان و امدادگران رضاکار را ثبت کرده
است .شــمار حمالت به کمپ های آوارگان به شدت افزایش
یافته است .نوشتن شــعار بر دیوار ،شکستن شیشه و آتش
افروزی از جمله این گونه حمالت می باشد .اما افزون بر آن در
آلمان اعمال خالف دیگری نیز علیه آوارگان و یا اشخاصی که
به آن ها کمک می کنند ،انجام می شود.
در سال روان تا اواســط ماه نومبر  1610مورد جرم با انگیزه
های عمدتا راست گرایانه ثبت شــده است که به گونه ای با
«اسکان پناهجویان» رابطه دارد .به این ترتیب این موارد در
مقایسه با سال گذشته تقریبا دو برابر شده است .به گزارش
خبرگزاری آلمان جناح حزب سبزها در پاسخ به سوالش این
اطالعات را دریافت کرده است .براین اساس همه جرائمی که
با انگیزه های سیاســی و در ارتباط با اسکان آوارگان انجام
شده اند ،یعنی نشــر مضمون های تحریک آمیز در انترنت،
تخریب اموال عمومی ،حمالت فیزیکی در تظاهرات و یا اعمال
خالف دیگری که بیرون از کمــپ های پناهجویان انجام می
شوند ،تحت این آمار قرار می گیرد.
حتمی نیســت که هدف این خشــونت ها به طور مستقیم
پناهجویان باشــند .موارد حمالت به سیاســتمداران و یا
اشــخاص دیگری که به آوارگان در کمپ های محل سکونت
آن ها کمک می کنند ،در این آمار ثبت می شود( .دویچه وله)

خواهد داشت .کشورهای عربســتان سعودی ،اردن،
امــارات متحده عربــی ،بحرین ،بنــگالدش ،بنین،
پاکســتان ،ترکیه ،توگو ،تونس ،جیبوتی ،چاد ،ساحل
عاج ،سنگال ،سودان ،ســومالیا ،سیرالئون ،فلسطین،
قطر ،کومور ،کویــت ،گابون ،گینه،لبنان ،لیبیا ،مالدیو،
مالزیا ،مالی ،مراکش ،مصر ،موریتانی ،نیجر ،نیجریه و
یمن اعضای این ائتالف بینالمللی هستند.
سعودی گفته است که ده کشور اسالمی دیگر ،از جمله
اندونزیا ،نیز حمایت خود را از این ائتالف ابراز داشــته
و گفتهاند که برای کمک به آن به اقدامات الزم دســت
خواهند زد .امیر محمد بن سلمان ،وزیر دفاع عربستان
گفته است که در حال حاضر ،تمامی کشورهای مسلمان
به طور جداگانه مصمم به مبارزه تروریســم هستند و
در نتیجه ،هماهنگی بین آنها برای افزایش کارآیی این
مبارزه الزم بوده است .ارتش عربستان در زمان تصدی
وزارت دفاع توسط محمد بن سلمان نقش گستردهای
در خارج تقبل کرده است( .بی بی سی)

بارک اوباما ،رئیس جمهور ایاالت متحده
مــی گوید کــه در جنگ علیــه «دولت
اسالمی» یا داعش سابق موفقیت هایی به
دست آمده است .او از کشورهای شریک
در شرق میانه خواهان تالش بیشتر شد.
در همین حال قرار است که جان کری ،وزیر
خارجه امریکا برای رایزنی درباره منازعه
سوریه به مسکو برود .رئیس جمهور اوباما
برعزم خود در مبارزه با جهادگرایان «دولت
اسالمی» یا داعش سابق تاکید کرد .او پس
از مشورت با شــورای امنیت ملی خود در
پنتاگون گفت »:ارتش ایاالت متحد امریکا
به جهادگرایان دولت اسالمی» سخت تر از
هر زمانی» ضربه مــی زند .به گفته رئیس
جمهور ایاالت متحده گروه شــبه نظامی
داعش حدود  40درصد ازمناطق مسکونی

چیچاریتو :فرگوسن ،بهترین مربی
تاریخ است

مهاجم بایرلورکوزن اعالم کرد الکس فرگوســن بهترین سرمربی تاریخ
است .به نقل از مارکا ،خاویر چیچاریتو هرناندس مکزیکی در حال سپری
کردن بهترین دوران فوتبالش در ترکیب بایرلورکوزن آلمان است و برای
تیمش گلزنی میکند.
مهاجم تیمملی مکزیک درباره روزهای آغازین بازیگریاش در باشــگاه
گواداالخارا گفت :شــروع فوقالعادهای داشتم .آن زمان  18ساله بودم و
برای تیم مورد عالقهام گلزنی کردم ولی نزدیک به دو سال و نیم نتوانستم
این کار را انجام دهم.
آنها درباره من و تواناییهایم دچار تردید شــدند .به تالشم ادامه دادم و
خوشبختانه همه چیز خوب تمام شد.
هرناندس بهترین خاطره فوتبالیاش را دیدار برابر فرانسه در جام جهانی
 2010آفریقای جنوبی عنوان کرد و افزود :در نیمه دوم وارد زمین شــدم و
گلزنی کردم و در آن بازی پیروز شــدیم .پدر بزرگم از جایگاه تماشاگران
نظارهگر بازیام بود .آن بهترین خاطره زندگیام و فراموش نشدنی است.
خاویر هرناندس درباره تیم پیشین خود یعنی منچستریونایتد هم گفت:
شانس بزرگی اســت که در یکی از بهترین تیمهای جهان در ترکیب قرار
بگیرید .دوران خوبی را در آن باشگاه سپری کردم.
شــروع باور نکردنی داشتم اما با پایان خوشی برایم نداشت .از فرگوسن
قدردانی میکنم .به نظرم بهترین مربی تاریخ است .به همه بازی میدهد.
بازیکن نیمکت نشین میتواند فصل را با  15بازی به پایان برساند .پای من
را به اروپا باز کرد و دو جام را به همراه یونایتد باالی سر بردم .چیچاریتو
ل مادرید رفت .او در اینباره هم اظهار
فصل گذشته به صورت قرضی به رئا 
کرد :دو دوره متفاوت را تجربه کردم .در ابتدا نیمکت نشین بودم .در ادامه
فصل ،فرصت بازی به من رســید و برابر اتلتیکو مادرید یکی از بهترین
بازیهایم را ارائه دادم .به همین دلیل بود که هواداران خواســتار حضور
دوبارهام در میدان شدند.

احتمال محرومیت آنچلوتی،
دلپیرو ،فیگو و پویول

احتمال دارد فیفا ،کارلو آنچلوتی و برخی از ستارگان پیشین فوتبال دنیا
را از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم کند.
به نقل از آس ،قرار است دیداری دوستانه بین تیمهای کویت و ستارههای
جهان در جمعه هفته جاری به منظور افتتاح ورزشــگاهی برگزار شود که
میتواند به ضرر بازیکنان پیشین و کنونی جهان تمام شود .فیفا ،فوتبال
کویت را به خاطر دخالت دولت در این ورزش به حالت تعلیق درآورده و به
شرکت کنندگان در این مسابقه هشدار داده است که کمیته انضباطی این
سازمان ،آنها را محروم خواهد کرد.
برخی از بازیکنان همچون ژاوی هرناندس ،استیون جرارد و آندرا پیرلو از
حضور در این بازی صرف نظر کردند اما هنوز رونالدینیو ،کارلوس پویول،
لوییس فیگو ،دکو ،الساندرو نستا و الساندرو دل پیرو ،کنارهگیریشان را
اعالم نکردهاند.
ســرمربی تیم ستارگان کارلو آنچلوتی اســت و او نیز در صورت حضور
در این دیدار ،جزو محرومان حســاب خواهد شد .این محرومیت میتواند
حداقل سه ماه باشد و شــرکت کنندگان در آن از هرگونه فعالیت مرتبط
با فوتبال منع خواهند شــد .جالب اینجاست قضاوت این دیدار بر عهده
ل حاضر مسئول
پیرلویجی کولینا اســت .داور بازنشسته ایتالیایی در حا 
داوران یوفا است .همچنین فیگو ،دیگر بازیکن دعوت شده برای حضور در
این بازی ،نامزد ریاست فیفا شده بود.

توقف خانگی التزیو در ایتالیا

التزیو در هفته شــانزدهم لیگ ایتالیا برابر سامپدوریا متوقف شد تا در
دقیقه  90برد را از دست بدهد.
در دیدار هفته شانزدهم لیگ برتر التزیو در خانه به دیدار سامپدوریا رفت
و به تساوی یک بر یک رســید .در این دیدار الساندرو ماتری موفق شد
گلزنی کند و تیمش را پیش بیندازد ولی در دقیقه  90زوکانویچ بازی را به
تساوی کشاند تا این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان برسد.
در جدول رده بندی اینتر با  36امتیاز در صدر قرار دارد و فیورنتینا با 32
امتیاز در تعقیب این تیم به سر می برد.

عراق را که زمانی تحت کنترول داشته از
دســت داده است و در سوریه نیز کنترول
بخشی از اراضی از دست این سازمان خارج
شده اســت .به این ترتیب به گفته اوباما
داعش به ســختی می تواند «تبلیغات اش
را به مناطق باقی مانده جهان تزریق کند».
گروه شــبه نظامی داعش بخش هایی از
سوریه وعراق را اشغال کرده است ودر این
مناطق به جنایات دست می زند .در تابستان
ســال  2014جهادگرایان در مناطق تحت
کنترول شان به صورت فرامرزی» خالفت»
اعالم کردند.ایاالت متحده امریکا ومتحدان
اش حمالت هوایی بر مواضع داعش را آغاز
کردند .یک ماموریــت جنگی در مقیاس
بزرگ توسط نیروهای زمینی از سوی رئیس
جمهور اوباما رد شد( .دویچه وله)

آتشبس هفت روزه
در یمن همزمان با
مذاکرات صلح آغاز شد

ائتالف به رهبری عربستان سعودی میگوید آتشبس
هفت روزه با نیروهای حوثــی در یمن از دیروز آغاز
شده است.
شــروع این آتشبس هفت روزه با آغــاز مذاکرات
ابتکاری سازمان ملل متحد در سوئیس برای صلح در
یمن همزمان شده است.
درگیریها تا آخرین لحظه ادامه داشــت و نیروهای
دولت یمن به کمک حمالت هوایی عربستان توانستند
یک جزیره در دریای ســرخ را که در دست حوثیها
بود ،تصرف کنند.
در درگیریهای یمن تا کنون نزدیک به شش هزار نفر
که بیشترشان غیرنظامی بودند ،کشته شدهاند.
نماینده ســازمان ملل متحد برای یمن گفته است که
ایــن آتشبس ،اولین گام به ســوی برقراری صلحی

کمیسیون اتحادیه اروپا و سازمان ملل
متحد برنامه اســکان  20هزار آواره در
یونان را آغــاز می کنند .حکومت یونان
هم می خواهد بــه طور جداگانه در این
زمینه فعال شود.
کمیســیون اتحادیه اروپا در بروکسل
اعالم کرد که برای این برنامه کمکی 80
میلیون یــورو از بودجه این اتحادیه در
نظر گرفته است.
کریســتالینا گئورگی یوا ،کمیســار
اتحادیه اروپا در امــور آوارگان در آتن
گفت که این برنامه قرار اســت از طریق
کمک های نقدی بــرای پرداخت کرایه
خانه های شــخصی ،اتاق در هوتل و به
خانواده های میزبان ،توزیع آوارگان را
در سرتاسر کشور امکان پذیر ساخته و
از «نظر اجتماعی قابل قبول» سازد .قرار
است که به این ترتیب  20هزار آواره به

طور موقت سرپناهی داشته باشند .این
پروژه در ماه اکتبر در نشست کشورهای
بالقان و آلمان به تصویب رسید.
براین اساس ایجاد سرپناه عاجل توسط
کمیساریای عالی ســازمان ملل برای
پناهندگان حمایت می شــود .یوانیس
موزاالس ،نماینده وزیر مهاجرت یونان از
این اقدام استقبال کرد .او هنگام امضای
پالن مربوط به این برنامه در آتن وضعیت
آوارگان در یونان را با یک بمب دســت
ساز مقایسه کرد و گفت ،مهم این است
که ما جلوی انفجــار آن را بگیریم .در
آخر هفته پیشین در یکی از کمپ های
آوارگان در آتن میان مهاجران درگیری
خشــونت آمیز رخ داده بود .تقریبا 100
مهاجر بازداشت شده و به طور موقت به
یک بازداشتگاه در نزدیکی شهر ُکرینت
انتقال داده شدند(.دویچه وله)

پایدار است.
ائتالف به رهبری عربستان گفته است در صورتی که
این آتشبس نقض شــود« ،حق پاسخگوی» را برای
خود محفوظ میدارد.
روز دوشنبه یک افسر بلندپایه عربستان سعودی که
گفته شد فرماندهی نیروهای ویژه عربستان در یمن
را به عهده داشــت ،به همراه یک افســر اماراتی در
والیت تعز در جنوب یمن کشته شدند( .بی بی سی)

جواب رد قاطع یوونتوس به بارسلونا

باشگاه یوونتوس نســبت به عالقه بارسلونا برای جذب ستاره
ارجنتینی این تیم واکنش نشان داد.
به نقل از مدیاست ،پائولو دیباال تابستان گذشته از پالرمو راهی
یوونتوس شــد .این ســتاره ارجنتینی عملکرد درخشانی در
ی داشته و تاکنون توانسته برای این تیم هشت
ترکیب بیانکونر 
گل به ثمر برساند تا ثابت کند خرید خوب و موثری برای این تیم
ایتالیایی بوده است.
دیباال لقب مسی جدید را یدک میکشد و خبرهای زیادی درباره
عالقه بارسلونا به جذب او به گوش رسیده است اما یوونتوس با
قاطعیت اعالم کرد به هیچ وجه قصد فروش این بازیکن را ندارد.
جوزپه ماروتا ،رئیس اجرایی باشگاه یوونتوس در این مورد گفت:
ماروتا یکی از بهترین بازیکنان یوونتوس است و باید تاکید کنم
کــه نه تنها در فصل جاری ،بلکه در ســالهای آینده نیز قصد
فــروش این بازیکن را نداریم .دیباال بازیکنی اســت که خیلی
سریع در یووه پیشــرفت کرد .او تواناییهای بسیار باالیی دارد
و در آینده بیشتر دربار ه او خواهیم شنید.
یوونتوس در فصل جاری لیگ ایتالیا شــروع خوبی نداشــت
و امتیازات زیادی از دســت داد اما با درخشش بازیکنانش در
دیدارهای اخیر ،خوش درخشــیده و اکنون تنها با صدر جدول
رده بندی  6امتیاز اختالف دارد .شــاگردان ماسیمیلیانو آلگری
در لیگ قهرمانان اروپا کار سختی پیشرو دارند و برای صعود به
جمع هشت تیم ،باید بایرن مونیخ را از پیشرو بردارند.

مسی 2015 :را به بهترین شکل تمام میکنیم

مهاجم بارسلونا قصد دارد با کسب آخرین
جام با تیمش ،ســال  2015را به شــکلی
فراموش نشدنی به پایان برساند.
به نقل از مارکا ،لیونل مسی در جاپان برای
کسب سومین جام جهانی باشگاهها تالش
خواهــد کرد که در مرحلــه نیمه نهایی به
همراه آبیاناریپوشــان به مصاف گوانگژو
چین خواهد رفت.
مهاجم بارســلونا درباره ایــن جام گفت:
مسابقات زیبایی است و آن را دوست دارم.
هم به خاطر ارزش آن و هم به علت ارزشی
که ایــن جام برایمان دارد .این مســابقات
فرصتی است که ســال  2015را به بهترین
شــکل ممکن به پایان برســانیم .خیلی
خوشــحالم به همراه هم بازیهایم ،خودم
را برای جام جهانی باشگاهها آماد میکنم.
هدف ما کســب عنوان قهرمانی است .پس

اتحادیه اروپا هزینه اسکان
 20هزار آواره در یونان را
پرداخت می کند

از کسب جام ،از تعطیالت سال نو به همراه
خانوادههایمان با در دست داشتن این جام
لذت خواهیم برد.
بازیکن ارجنتین در ادامه افزود :آخرین بار
برای تعطیالت به جاپان ســفر کرده بودم.
رفتار مردم این کشــور فوقالعاد ه اســت.
جاپان را خیلی دوست دارم.
مســی درباره هم بازیاش نیمار هم گفت:
شاهد رشد او هســتم .او از لحاظ شخصی
نیز تغییر پیدا کرده است .اکنون تبدیل به
ل حاضر
بازیکن بزرگی شــده است و در حا 
خیلی کاملتر از قبل شده است .خوشحالم
در کنار او بازی میکنم و داشتن او امتیازی
بزرگ برای بارسلونا است.
مهاجم آبیاناریها تاکنون یک بار با تیمهای
ارجنتین روبهرو شده است .او در این رابطه
نیز اظهار کرد :فقط یک بار فرصت بازی برابر

یک تیم ارجنتینی داشتم که آن هم دیدار
با اســتودیانتس گرفتیم .بازی سختی بود.
زمان زیادی از حریف عقب بودیم .توانستیم
بازی را به تساوی بکشــانیم و در ادامه به
پیروزی دست یافتیم .ریورپالته ،تیم بزرگی
در جهان اســت و اگر برگزار کننده فینال،
بارســلونا و ریور پالته باشند ،بازی زیبایی
خواهد بود.
مسی درباره وضعیت بارسلونا نیز گفت :نحوه
بازی ما کمی تغییر یافته است اما هنوز ایده
مالکیت توپ را حفظ کردیم .مدل فوتبالی
ما همین است .بازی ،بر اساس کنترل بازی و
حفظ توپ است اما اکنون شیوه جدیدی را
به آن اضاف ه کردیم .با چند پاس مستقیم نیز
میتوانیم به دروازه حریف نزدیک شــویم.
قبال با پاس کاریهــای مداوم به این هدف
میرسیدیم.

صعود لسترسیتی به صدر جدول
لیگ برتر

لسترسیتی با برتری  2بر یک برابر چلسی ضمن بازپس گیری صدر جدول
نشان داد مدعی قهرمانی در این فصل است.
در پایان هفته شانزدهم لیگ برتر لسترسیتی موفق شد در خانه با نتیجه
 2بر یک چلســی را شکست دهد .در حالی که مهمان بازی را بهتر شروع
کرده و بود و مالکیت توپ را در اختیار داشت رفته رفته بازی را شاگردان
رانیری در دست گرفتند تا جیمی واردی که در اواسط نیمه نخست هازارد
را مصدوم کرد و این خطا با چشم پوشی داور مواجه شد ،گلزنی کند و روی
تعلل زوما دروازه چلسی را باز کند.
در ادامه ماهرز از اشــتباه آزپلیکوئتا استفاده کرد و در نیمه دوم گل دوم
را به ثمر رســاند .در ادامه پدرو که به جای هازارد مصدوم به زمین آمده
بود توانست با ســانتر خود رمی را به گل برساند تا این مهاجم فرانسوی
گلزنی کند.
در این دیدار نیز چلسی چند موقعیت گل از دست داد .یک دروازه خالی
را ایوانوویچ به گل تبدیل نکرد و یک موقعیت تک به تک را نیز کاســتا از
دســت داد تا لسترسیتی در حضور هواداران خود صدرنشینی را در لیگ
برتر قبل از کریسمس هم تجربه کند.

فان خال به دنبال جذب استعداد
جوان فرانسوی

رسانههای فرانسوی از عالقه سرمربی هالندی منچستریونایتد برای جذب
استعداد  17ساله پاری سن ژرمن خبر دادند.
به نقل از لو پاریزین ،یکی از باشــگاههایی که بــه احتمال زیاد در فصل
جابهجایی زمستانی بازیکن جذب خواهد کرد ،منچستریونایتد خواهد بود
که در فصل جاری لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا عملکرد خوبی
از خود نشان نداده و صدای اعتراض هواداران این تیم بلند شده است.
روزنامه لو پاریزین فرانســه اعالم کرد لوئیس فان خال ،سرمربی هالندی
شیاطین سرخ به جذب اودسونی ادوارد استعداد جوان باشگاه پاری سن
ژرمن عالقه دارد و رسما تالش خود برای جذب این بازیکن  17ساله شروع
کرده است.
به نوشته این نشــریه ،فان خال برای دیدار پاری سن ژرمن برابر شاختار
دونتسک یکی از استعدادیابهای باشگاه یونایتد را فرستاده تا عملکرد
ستاره جوان  PSGرا زیر نظر بگیرد .از زمانی که ادوارد توانست در دیدار
برابر آلمان در جام ملت های اروپا زیر  17ســال هت تریک کند ،فان خال
او را زیر نظر گرفته اســت و میخواهد همچون آنتونی مارسیال ،او را به
اولدترافورد بیاورد.
به نوشته رسانههای فرانسوی ،ستاره  17ساله پاری سن ژرمن حاضر نشده
قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کند و به نظر میرسد به دنبال پیوستن
به تیمی بزرگ در فصل جابهجایی زمستانی است.

مورینیو :احساس خیانت میکنم

ســرمربی چلسی بعد از شکست برابر لسترســیتی اعالم کرد در تیمش
احساس خیانت میکند.
به نقل از اســکای اسپورتس ،چلسی در آخرین بازی هفته شانزدهم لیگ
برتر انگلیس در ورزشــگاه خانگی لسترسیتی به میدان رفت .این دیدار
تقابل بین مدافع عنوان قهرمانی و صدرنشینی لیگ جزیره در فصل جاری
بود.
شــاگردان ژوزه مورینیو در فصل جاری عملکرد بســیار بدی داشتند و
تا قبــل از این دیدار از  15بازی ،تنها  15امتیاز کســب کرده بودند و در
رده شــانزدهم جدول رده بندی جای داشــتند .آنها با پیروزی در دیدار
برابر لسترسیتی میتوانســتند خود را از شرایط بحرانی بیرون آورند اما
لسترسیتی با درخشش دو مهاجم خوبش در فصل جاری موفق شد چلسی
را هم شکســت دهد و با نتیجه دو بر یک پیروز این دیدار حساس شود و
صدر جدول رده بندی را از آرسنال پس بگیرد.
ژوزه مورینیــو در مورد شکســت تیمش گفت :بر این باور هســتم که
لسترسیتی با نمایش خوبی که در این دیدار داشت ،شایسته پیروزی بود.
چلســی تنها بین  30تا  35دقیقه خوب ظاهر شــد .این در حالی بود که
لسترسیتی بیش از یک ساعت ،تیم برتر میدان بود .دو گل خوردیم که هر
دوی آنها نباید وارد دروازهمان میشد.

