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بارش برف در چین
دهها هزار نفر را گرفتار کرد

تهدید مذاکرات صلح ژنیوا با ادامه حمالت هوایی روسیه

پنج شنبه  15دلو 1394

پولیس چین میگوید بارش ســنگین بــرف باعث اختالل
در رفت و آمد مردم در جنوب این کشــور شده و در یک
ایستگاه قطار ،دهها هزار نفر گرفتار شدهاند .پولیس گفته
اســت جمعیت جلوی ایستگاه گوانگژو در اوج کاری خود
در دوشنبه شــب به صد هزار نفر رسید .تلویزیون دولتی
چیــن گفت نزدیک به  ۵۰هزار نفر هنوز در این ایســتگاه
هســتند .پولیس برای برقراری نظم بیش از  ۵هزار نیرو به
این ایستگاه اعزام کرده اســت .مرکز چین امسال به طرز
بیسابقهای سرد بوده است .در آستانه سال نوی چینی ،این
مناطق شاهد بارش کمسابقه برف بوده است .در سال نوی
چینی صدها میلیون کارگر مهاجــر برای دیدار با خانواده
به خانه بر میگردند که اوضاع نامناســب جوی باعث بروز
اختالالتی شده اســت .بسیاری از قطارها در شمال و مرکز
چین به دلیل بارش برف مختل شــدهاند و مســافران در
جنوب کشور گرفتار شده اند( .بی بی سی)

مواد غذایی و دارویی ساکنان
فلوجه عراق رو به پایان است

مقامهای محلی و ســاکنان شــهر فلوجه در غرب عراق
میگویند که مواد غذایی ،ســوخت و داروی دهها هزار نفر
از مردم این شــهر در حال پایان یافتن است .این شهر طی
دو سال گذشــته در کنترل نیروهای گروه موسوم به دولت
اســامی (داعش) بوده و از سال پیش به محاصره نیروهای
دولت عراق و شبهنظامیان شــیعه در آمده است .ائتالف به
رهبری آمریکا نیــز با حمالت هوایی خود به نیروهای دولت
عراق برای مقابله با نیروهای داعش در این شهر کمک کرده
اســت .ولســوال والیت انبار خواهان آن شده که نیروهای
ائتالف با هواپیما کمکهای خود را به ساکنان شهر برسانند.
هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد
برای عراق شــرایط این شهر را اسفبار توصیف کرده است.
فلوجه میان بغداد ،پایتخت عراق و شــهر رمادی قرار دارد.
شهر رمادی دسمبر سال پیش از دست نیروهای داعش خارج
شد و نیروهای دولت عراق در آن مستقرند( .بی بی سی)

سوسیالیستها مامور تشکیل
دولت جدید اسپانیا شدند

پدرو ســانچز ،رهبر حزب سوسیالیســت اسپانیا از طرف
پادشاه این کشور مامور تشــکیل دولت جدید شده است.
فلیپه ششم ،پادشاه اســپانیا پس از آن که ماریانو راخوی،
کفیل نخستوزیر و رهبر حزب مردم از تشکیل دولت جدید
این کشــور ســر باز زد ،رهبر حزب سوسیالیست را مامور
تشکیل دولت جدید کرده اســت .حزب مردم در انتخابات
اخیر اسپانیا ،بیشترین کرسی را در مجلس به خود اختصاص
داد اما نتوانست صاحب اکثریت شود .سوسیالیستها در این
انتخابات دوم شدند .دو حزب جدید پودموس (ما میتوانیم)
و سیودادانوس (شهروندان) در این انتخابات توانستند رای
قابل توجهی را به دســت بیاورند و تشکیل دولت جدید در
اسپانیا نیازمند حضور حداقل یکی از این دو حزب است .این
حزب در عین حال گفته است که از تشکیل دولت ائتالفی با
حزب مردم خودداری خواهد کرد .در انتخابات اخیر ،حزب
مردم  ۱۲۳کرسی از  ۳۵۰کرسی مجلس را به خود اختصاص
داد .حزب سوسیالیســت  ۹۰کرسی ،پودوموس  ۶۹کرسی و
سیودادانوس  ۴۰کرسی در مجلس جدید دارند .در صورتی
که این حزب نتواند دولت تشکیل دهد ،انتخابات جدیدی در
اسپانیا برگزار خواهد شد( .بی بی سی)

یک گروه اصلی مخالف حکومت سوریه در پی حمالت
هوایی تازه روسیه در این کشور دیدار با نماینده ویژه
سازمان ملل در ژنیوا را لغو کرد .در همین حال هیات
نمایندگی حکومت سوریه نیز شروع مذاکرات رسمی
صلح را تکذیب کرده است.
یک گروه مخالف حکومت ســوریه روز سهشنبه از
حمله جنگندههای روســیه به حومه شهر حلب خبر
داد .به گفته مخالفان در این حمله که ‹›بیســابقه››
خوانده شده ،بیش از  ۲۷۰نفر کشته شدهاند.
سالم مسلط ،ســخنگوی ‹›کمیته عالی مذاکرات›› در
ژنیوا به خبرنگاران گفت« :با وجود آنکه یک قتل عام
بزرگ در سوریه رخ داده ،هیچکس ،کاری انجام نداده
و جامعه بینالمللی به طور کامل کور است».
هیات نمایندگان گروههای مخالف حکومت با عنوان
«كمیته عالــی مذاکرات» در گفتوگوهای صلح ژنیوا
شــرکت کردهاند که از حمایت عربســتان و ترکیه

بارزانی خواستار همهپرسی
برای استقالل از عراق شد
مسعود بارزانی ،رئیس دولت اقلیم کردستان
عراق ،خواهان برگزاری یک همهپرسی غیر
الزامآور برای استقالل از عراق شده است.
آقای بارزانی گفته است« :شرایط مهیا است
و زمان آن فرا رسیده که مردم کردستان از
طریق همهپرسی درباره آینده خود تصمیم
بگیرند».
«همهپرســی به اعالم فوری استقالل منجر
نخواهد شــد ،اما برای این است که از اراده
مردم مطلع شــویم و رهبران آن را وقتی
زمان مناسب باشد عملی کنند».
به گزارش ســایت روداو رئیس دولت اقلیم
کردســتان از حقوق «ملت کرد» دفاع کرد
و گفت هر چه زودتر مردم کردستان درباره
آینده خود تصمیم بگیرنــد ،صلح و ثبات
زودتر به منطقه میآید.
از دو سال پیش مقامهای اقلیم کردستان در
پی تعیین تاریخی برای برگزاری همهپرسی
استقالل بودهاند.

دلبوسکه :اگر در رئال میماندم
بیشتر جام میگرفتم

سرمربی پیشــین رئال مادرید معتقد است اگر در این تیم به کارش ادامه
میداد ،جامهای اروپایی بیشتری کسب میکرد.
به نقل از آس ،ویســنته دلبوســکه در گفتوگویی با تله دیاریو درباره
ل مادرید صحبت کرد و گفت :فتح لیگ قهرمانان خیلی
گذشــته در رئا 
سخت اســت .شــانسمان زیاد بود و بازیکنان خیلی خوبی هم داشتیم.
اگــر به کارمان در این تیم بدون خودخواهی ادامه می دادیم ،فکر میکنم
جامهای بیشتری میگرفتیم.
سرمربی اسپانیا درباره جرارد پیکه و ایکر کاسیاس نیز اظهار کرد :بعضیها
از اینکه من در مورد پیکه خوب صحبت میکنم ،خوششان نمیآید .پیکه
دید خوبی نسبت به همتیمیهایش دارد .ما هم نمیتوانیم همواره در پی
ایراد گرفتن از سایرین باشیم .در مورد کاسیاس هم باید بگویم انتقادات
زیادی که از او میشود ،تاثیری روی دعوت شدنش به تیمملی ندارد.
دلبوسکه در مورد حضور آرتیس آدوریس در تیم ملی اسپانیا هم گفت:
باید تا ماه مارچ صبر کنیم و ســپس بازیکنان را انتخاب خواهم کرد .هیچ
بازیکنی را به دلیل سن باال از تیمملی کنار نخواهیم گذاشت.

آقای بارزانی میگوید این همهپرســی باید
فارغ از نظر مخالفانش برگزار شود.
به غیر از کردستان عراق ،در ترکیه ،سوریه
و ایران نیــز جمعیت قابــل مالحظه کرد
زندگی میکند و در هر ســه این کشورها
گروههای سیاسی کرد خواهان خودمختاری
فعال هستند و اســتقالل کردستان عراق
واکنشهایی در پی خواهد داشت.
پکک،
در ترکیه ،حزب کارگران کردستان ،
نزدیک سه دهه اســت که با دولت مرکزی
درگیر اســت .درگیریهای ارتش ترکیه و
پکک در ماههای اخیر تشدید شده است.

در سوریه ،که بیشتر ســرزمین از کنترل
دولت مرکزی خارج شــده ،گروههای کرد
عمال منطقهای خودمختار تشکیل داده و در
حال جنگ با گروههای افراطگرای اسالمی
هستند.
در ایران هم گروههای سیاسی کرد با دولت
مشکل دارند( .بی بی سی)

لغو حکم اعدام  ۱۴۹نفر
در مصر

تغییر حکم اعدام
شاعر عربستانی به
زندان و شالق

دادگاهی در عربســتان ســعودی حکم اعدام اشرف
فیاض ،شــاعر  ۳۵ساله را به  ۸سال زندان و  ۸۰۰ضربه
شالق تغییر داده است .اشرف فیاض به اتهام «ارتداد»
به اعدام محکوم شده بود.
زیر فشار نهادهای بینالمللی حقوق بشر و نویسندگان
جهان ،دادگاهی در عربســتان ســعودی حکم اعدام
اشــرف فیاض را لغو کرده است .رحمان اللحیم ،وکیل
مدافع اشرف فیاض میگوید دادگاه حکم اعدام موکلش
را به  ۸سال زندان تغییر داده است .همچنین این شاعر
به اتهام «دورشدن از ایمان» به  ۸۰۰ضربه شالق محکوم
شده است.
اشرف فیاض ،شاعر فلسطینیاالصل به دلیل شعری که
ده سال پیش سروده ،از سوی یک روحانی سعودی به
«کفرگویی» متهم شده و دستگاه قضایی عربستان نیز
او را به ترویج «افکار الحادی» متهم و به اعدام محکوم
کرده بود.
فیاض فرزند یک خانواده مهاجر فلســطینی است ،اما
خود او در عربســتان سعودی به دنیا آمده است .وی با
اینحال تابعیت عربستان سعودی را ندارد.
بنابر گزارشها ،فیاض در پی شــکایت یک روحانی در
شــهر «أبها» در جنوب غرب عربستان بازداشت شده
بود .این روحانی به پولیس مذهبی عربســتان شکایت
کرده و مدعی شــده بود که فیاض در کتاب شعرش به
اسالم توهین کرده اســت .فیاض این اتهام را رد کرده
است .در سال  ۲۰۱۴او به اتهام «تمسخر خدا» به  ۴سال
زندان و  ۸۰۰ضربه شالق محکوم شد.
در نوامبــر  ۲۰۱۵دادگاه تجدید نظر فیاض را به اعدام
محکوم کرد .به گفته ســازمان دیدهبان حقوق بشــر،
اتهام فیاض این بود که در مباحثهای در یک قهوهخانه
و نیز در کتاب شــعرش که ده سال قبل منتشر شده،
«کفرگویی» کرده است( .دویچه وله)

یــک دادگاه تجدید نظــر در قاهره
خواستار رســیدگی مجدد به پرونده
شماری از محکومان پرونده موسوم به
«کرداسه» شــد .این افراد که وابسته
به اخوان المســلمین هستند ،در یک
محاکمه دسته جمعی به اعدام محکوم
شده بودند.
روز چهارشــنبه ( ۳فبروری) انس علی
عبداهلل عماره ،قاضــی دادگاه تجدید
نظر در قاهــره اعتراض  ۱۴۸مرد و یک
زن محکوم به اعدام را پذیرفت و رای به
بررسی مجدد پرونده آنها داد.
اتهام این افراد که وابســته به اخوان
المسلمین هستند ،حمله به مرکز پولیس
شهر کرداســه ،واقع در  ۱۴کیلومتری
قاهره و قتل  ۱۳تن از نیروهای انتظامی
اســت .این حمله در ماه جوالی سال
 ۲۰۱۳میالدی رخ داد.
در همان روز نیروهــای ارتش در نقاط
گوناگون مصر بــه تظاهرات طرفداران

نبرد امیرخان و آلوارس برای مقام
قهرمانی بوکس

بوکسور انگلیسی که تاکنون دو بار قهرمان
جهان شــده ،قرار است در مسابقات شورای
جهانی بوکس ( )WBCبا سائول کانلو آلوارس
برای قهرمانی جهان مسابقه دهد.
به نقل از یورو اســپورت ،ســائول آلوارس،
بوکسور  25ســاله مکزیکی است .او در 48
نبرد تنها یک بار شکست خورده است.
امیرخان در توییترش درباره آلوارس نوشت:
رقابتهای کانلو از نظر من بهترین هســتند.

نمی گذارم شانس روبرو شدنم با او از دست
برود .هدفم همیشه این است که با بزرگان و
بهترین بوکسورها مبارزه کنم .بنابراین برای
این مسابقه هیجان زده هستم.
این مســابقه روز هفتم می در الس وگاس
برگزار میشــود .آلوارس نیــز درباره این
مسابقه گفت :به عنوان قهرمانی میان وزن،
میخواهم با بهترین بوکســورهای جهان
مسابقه دهم .منتظر مســابقه با امیر خان

هستم تا از جایگاه خودم در بوکس دفاع
کنم .امیر دو بار قهرمان جهان شده و در
باالترین سطح کار حرفهایاش قرار دارد.
هواداران منتظر مســابقه روز هفتم می
هستند .امیر خان که رکورد  31قهرمانی
و سه باخت را دارد ،تاکنون  19بار حریف
خود را ناک اوت کرده اســت .او آخرین
بار ماه می گذشته در نیویورک با کریس
آلگیری مسابقه داد.

اسپالتی راضی از دومین پیروزی
پیاپی رم

سرمربی رم به ستایش از عملکرد شاگردانش به ویژه محمد صالح پرداخت
و از کسب دومین پیروزی پیاپی با جالوروسی ابراز خوشحالی کرد.
به نقل از مدیاست،رم در هفته بیست و سوم سری  Aپیروزی ارزشمندی
را به دست آورد و موفق شد که با دو گل برابر ساسولو به پیروزی برسد تا
دومین برد پیاپی خود را با لوچیانو اسپالتی تجربه کند.
دو گل رم را در این دیدار محمد صالح و استفان الشعراوی به ثمر رساندند
تا جالوروســی با کسب این پیروزی  41امتیازی شود و موقتا جایگاه اینتر
را در رده چهارم جدول رده بندی تصاحب کند.اسپالتی در نشست خبری
بعد از بازی گفت :همچنان که پیش بینی می کردیم ،بازی ســختی بود.
ساسولو ما را اذیت کرد اما خوشبختانه عملکرد خوبی از خود نشان دادیم
و توانســتیم سه امتیاز حســاس این بازی را به دست آوریم .رم اگر می
خواهد به روزهای اوج برگردد و به کســب عنوان قهرمانی امیدوار باشد،
به چنین پیروزیهایی نیاز دارد .خوشحالم که توانستیم در این دیدار هم
به پیروزی برســیم و امیدوارم این روند حفظ شود.آخرین باری که محمد
صالح ،مهاجم مصری رم برای این تیم گلزنی کرد ،به  25اکتبر برمیگردد
که توانست دروازه تیم ســابق خود یعنی فیورنتینا را باز کند.اسپالتی به
ســتایش از این مهاجم پرداخت و گفت :صالح شخصیت خوبی دارد .او به
حمایت ما نیاز دارد و اطمینان دارم که اگر از انگیزه الزم برخوردار باشد،
می تواند عملکرد خوبی در رم داشته باشد.

محمد مرسی حمله کردند .در جریان
این حملهها دســت کم  ۷۰۰نفر کشته
شدند.
دادگاه تجدید نظر قاهره علت صدور
حکم جدیــد را اعالم نکرده اســت.
ناظران انتظار چنین حکمی را داشتند،
زیرا این دادگاه پیشتر نیز صدها حکم
اعدام را لغو کرده بود.
محمد مرسی ،نخستین رئیسجمهور
مصر پس از ســقوط حســنی مبارک
بود .او در انتخابات ســال  ۲۰۱۲پیروز
گردیده ،اما یک ســال بعد با کودتای
نظامی ارتش از ســمت خــود برکنار
شــده بود .جنرال عبدالفتاح سیسی
که رهبری کودتا علیه مرســی را به
عهده داشــت ،در جون سال  ۲۰۱۴به
مقام ریاست جمهوری مصر رسید .از
آن زمان تا کنــون هفت تن از اعضای
اخوانالمســلمین اعدام شــدهاند.
(دویچه وله)

کویس فروم :به  UCIدرباره
تقلب فنی هشدار داده بودم

قهرمان  2دوره تور دو فرانس اعالم کرد پیش از این به مسئوالن اتحادیه
جهانی درباره تقلب فنی هشدار داده و از آنها خواسته است بایسکل ها را
با دقت بیشتری چک کنند.
به نقل از یورو اسپورت ،بعد از دههها مقابله با دوپینگ در ورزش بایسکل
سواری ،این بار وجهه این ورزش با تقلب فنی در مسابقات قهرمانی جهان
سلیکو کراس خدشهدار شد.
کریس فروم ،قهرمان تــور دو فرانس در اینباره گفــت :پیش از این به
اتحادیه جهانی بایســکل سواری گفته بودم زمزمههایی درباره تقلب فنی
در بایسکل سواری شنیده میشود .این نگرانی بود که داشتم .به مسئوالن
 UCIپیشــنهاد دادم کنترل خود را بیشــتر کنند و بــه صورت مرتب
بایسکلها را چک کنند .فکر میکنم آنها قضیه را جدیتر گرفتند .به این
ترتیب آنها میزان کنترلهــا را افزایش میدهند؛ کاری که در تور جهانی
انجامش میدهند .دیگران از من درباره اطالعاتم پرســیدند ،چیزی برای
پنهان کردن ندارم .خوشحالم که روسیه تغییر میکند.

محرومیت سه جلسهای فیلیپه لوئیس
بخاطر خطای شدید روی مسی

بازدید توماس باخ از شهر نامزد
میزبانی المپیک

رییس کمیت ه بینالمللی المپیک ،از شهر لس آنجلس که یکی از نامزدهای
میزبانی المپیک  2024است بازدید کرد.
بــه نقل از  ،Inside the gamesتوماس باخ برای بازدید از تجهیزات لس
آنجلس در یک سفر دو روزه از این شهر دیدار کرد.
این شــهر آمریکایی خود را برای کارهای نهایــی نامزدی میزبانی آماده
میکند .نامزدی برای میزبانی المپیک  2024باید تا  17فبروری تایید شود.
باخ بعد از بازدید از لس آنجلس گفت :شما بسیار خوب در راستای برنامه
 2020پیش رفتید .شــما می توانید بر پایههای قوی خود تکیه کنید .لس
آنجلس یکی از نامزدهای قدرتمند اســت .مسابقه سختی بین چهار شهر
وجود دارد .باید ببینیم که بازیهای المپیک  2024در کدام شــهر برگزار
میشود .این بازیها بسیار مهم هستند.
باخ از دانشــگاه کالیفرنیا و دانشــگاه  UCLAدیدار کرد .هفته گذشته
لس آنجلس  2024اعــام کرد که از این دانشــگاهها برای محل اقامت
ورزشکاران اســتفاده میکند .مدیر کمیت ه لس آنجلس  2024نیز گفت:
بســیار خوشحالیم که توماس باخ برای ما وقت گذاشته و به بازدید از لس
آنجلس آمده اســت .دیدار او یک فرصت بسیار خوب برای لس آنجلس
 2024بود .او به شخصه از تجهیزات و امکانات ما بازدید کرد.

برخوردارند.
اســتفان دی میستورا ،فرســتاده ویژه سازمان ملل
در ســوریه ،روز دوشــنبه از آغاز گفتوگوهای غیر
مستقیم میان هیاتهای مذاکره کننده خبر داد و ابراز
امیدواری کرد که این مذاکرات ‹›دستیابی به چیزی››
تا  ۱۱فبروری ادامه یابد.
با وجود این بشار جعفری ،سرپرست هیات نمایندگی
حکومت ســوریه ،روز سهشنبه شروع مذاکرات را رد
کرد و گفت کــه گفتوگوها هنوز در مرحله مقدماتی
اســت .او با بیان اینکه دستور کار مذاکرات مشخص
نشده است ،افزود« :ما هنوز نمیدانیم هیات مذاکره
کننده مخالفان چه کسانی هستند».
یکی از اعضای کمیته عالی مذاکرات نیز روز سهشنبه
پس از لغو دیدار برنامهریزی شــده با فرستاده ویژه
ســازمان ملل اعالم کرد در این شرایط دلیلی برای
دیدار دوباره با دی میستورا وجود ندارد( .دویچه وله)

غیبت یک ماهه فدرر در مسابقههای تنیس

راجر فدرر بــه دلیل مصدومیــت از ناحیه
مینیسک زانو یک ماه از مسابقههای تنیس
کنارهگیری میکنــد .او بعد از مصدومیت در
پایان مســابقههای تنیس اوپن استرالیا به
دلیل پارگی مینیســک عمل جراحی انجام
داده اســت .به نقل از یورواســپورت ،راجر
فدرر که تاکنون  17بار در مسابقههای گرند
اســلم قهرمان شده ،درســت یک روز بعد
از مســابقههای تنیس اوپن اســترالیا دچار
آسیب دیدگی شــد .فدرر  34ساله به دلیل
این مصدومیت نمیتواند در تورنمنت تنیس
روتردام و مسابقههای قهرمانی تنیس دوبی
دیوتی شرکت کند.

او در این باره گفت :من ناراحت هســتم که
مســابقههای روتردام و دوبی را از دســت
میدهم .ایــن دو تورنمنت را در تور جهانی
بســیار دوســت دارم .با وجود اینکه فکر
میکنم این آســیب دیدگی یک بدشانسی
بود ،خوشــحالم که تاکنون سالم ماندهام و
میتوانم حرفهام را ادامه دهم.
داکترهایم به مــن اطمینان دادند که عمل
جراحی موفقیتآمیز بوده و من به خوبی به
حالت عادی بازمیگردم و میتوانم مسابقه
دهم.
فدرر کــه در رنکینگ رتبه ســوم را دارد
تاکنون  88بار قهرمانی کســب کرده که 2

بار آن در مسابقههای روتردام بوده است.
فدرر در طــول دوران کار حرفهای خود
بسیار مراقب بود که دچار آسیب دیدگی
نشــود .او تاکنون حتی یــک بار هم به
دلیل مشکل جســمی و آسیب دیدگی
مسابقههای گرند اسلم را از دست نداده
اســت .آخرین باری که فــدرر در قرعه
اصلی مسابقههای گرند اسلم قرار نگرفت
به ســال  1999برمیگردد .او در آن سال
تنها توانســت تا دور دوم مســابقههای
مقدماتــی برود .ریــکاوری بعد از عمل
جراحی به فــدرر زمان الزم را میدهد تا
برای مسابقههای اوپن فرانسه آماده شود.

باخت میامی و برد لیکرز در NBA
میامی در ادامه رقابت های لیگ  NBAبرابر هیوســتون
مغلوب شــد .در ادامه رقابت های لیگ بســکتبال حرفه
ای آمریکا ( ،)NBAبامداد روز چهارشــنبه پنج مسابقه
برگزار شــد که در جریان این دیدارهــا میامی هیت به
مصاف هیوســتون رفت و  ١١٥بر  ١٠٢تن به شکست داد.
لس آنجلس لیکرز برابر مینه سوتا صف آرایی کرد و  ١٠٧بر
 ١٠٢به برتری رسید و بوستون  ٩٧بر  ٨٩نیویورک را برد.
در دیگر دیدارها میلواکی و پورتلند به مصاف هم رفتند که
پورتلند  ١٠٧بر  ٩٥به برتری رسید و تورنتو رپتورز  ١٠٤بر
 ٩٧فینیکس را شکست داد.

فیلیپه لوییس به علت خطای شــدید روی لیونل مسی سه جلسه محروم
شد.
به نقل از آس ،هفته گذشــته بارســلونا و اتلتیکو مادرید به مصاف هم
رفتند که در این دیدار فیلیپه لوییــس مدافع برازیلی اتلتیکو در دقایق
پایانی نیمه نخست خطای شدیدی روی مسی انجام داد و بالفاصله کارت
قرمز مســتقیم دریافت کرد .این خطا موجب وحشت و اعتراض کادر فنی
بارسلونا شد.
دقایقی پیش کمیته مسابقات اللیگا محرومیت سه جلسهای مدافع قرمز و
سفیدپوشان مادریدی را به علت بازی خشن اعالم کرد.
بر این اساس او دیدار با تیم های ایبار ،ختافه و ویارئال را از دست خواهد
داد و در  27فبروری در داربی مادرید حضور خواهد داشت.
باشگاه اتلتیکو می تواند به این حکم اعتراض کند.

هیدینک :کار گواردیوال در انگلیس
راحت نیست

سرمربی هالندی چلســی میگوید پپ گواردیوال کار راحتی در لیگ برتر
نخواهد داشت و او باید بداند که لیگ برتر کامال با بوندسلیگا فرق خواهد
داشت.
به نقل از ساکرنت ،پپ گواردیوال ســرمربی اسپانیایی فعلی بایرن مونیخ
در تابستان از این تیم آلمانی جدا و راهی لیگ برتر خواهد شد تا هدایت
منچسترســیتی را بر عهده بگیرد .او توانست در لیگ آلمان در سه سال
حضور در این تیم به قهرمانی در لیگ آلمان برســد البته هنوز قهرمانی
بایرن در سال سوم قطعی نشــده ولی خیلی بعید است که تیمی غیر از
بایرن به قهرمانی در این فصل بوندسلیگا برسد .هر چند او هنوز نتوانسته
است کار بزرگی که هاینکس در بایرن کرد و این تیم را به سه گانه رساند
تکرار کند.
گاس هیدینک سرمربی چلسی در واکنش به حضور گواردیوال در لیگ برتر
گفت :حضور گواردیوال در لیگ برتر خبر خاص و خبر داغی نیست .مردم از
قبل میدانستند که او قرار است در چه تیمی مربیگری کند .همان موقعی
که او گفت بایرن را ترک میکند و به لیگ برتر میرود مشخص بود به کدام
تیم در لیگ برتر میرود .لیگ برتر برای هر مربی جذاب اســت خصوصا
برای مربیان جوانی که قصد دارند مدتها مربیگری کنند .ولی او به لیگی
میآید که با جاهایی که مربیگری کرده فرق می کند.
او گفت :لیگ برتر مثل اللیگا و بوندسلیگا نیست که یک طرفه باشد .برای
مثال امسال از ماه سپتمبر مشخص بود قهرمان بوندسلیگا کدام تیم است
ولی در لیگ برتر اوضاع اینطور نخواهد بود و همه تیمهای فاصله نزدیکی
با هم دارند و پپ باید با شــرایط جدید عادت کند .در اســپانیا بارسلونا
و رئال مادرید و در آلمان بایرن مونیخ مدعیان اصلی قهرمانی هســتند
ولی در لیگ برتر نمیتوان تیمی را مدعی قهرمانی دانســت و چند تیم
برای قهرمانی میجنگند و در کنار این بقیه تیمهای نیز تیم های کوچکی
نیستند و تمام تالش خود را می کنند که بتوانند امتیاز بگیرند.

