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جنگ تبلیغاتی کوریای
شمالی و کوریای جنوبی
تشدید شد

کوریای شمالی و کوریای جنوبی با افزایش تنشها در شبه
جزیره کوریای ،به نبرد تبلیغاتی خود علیه یکدیگر شدت
بخشیدهاند.
کوریای شــمالی یک فلم انیمیشن منتشر کرده که در آن
یک زیردریایی ،موشــک هستهای به ســوی واشنگتن،
پایتخت آمریکا پرتاب کرده و این شهر را نابود میکند.
در کوریای جنوبی نیز شــماری از فعاالن این کشور که از
آزمایشهای موشــکی کوریای شمالی خشمگین هستند،
بالونهایی را با هزاران اعالمیه ضد دولتی به آن سوی مرز
فرستادهاند.
کوریای شــمالی تا کنون در اغلب موارد این بالونها را با
شــلیک ســرنگون کرده که این کار باعث تبادل آتش با
سربازان کوریای جنوبی شده است.
فعاالن کوریای جنوبی به امید تشــویق مــردم کوریای
شــمالی برای اینکه زیر بار تبلیغات دولت کوریای شمالی
نروند ،با این بالونها ،اشیای گوناگون از جمله فلم و کتاب
میفرستند تا به مردم کوریای شــمالی« ،زندگی واقعی»
بیرون این کشور را نشان دهند.
کوریای شــمالی همواره از دولت کوریای جنوبی خواسته
است که ارسال این بالونها را متوقف کند( .بی بی سی)

بی اعتنایی آلمان به
«افراطیت زدایی» در زندان ها

برخی از مهاجمان حمالت تروریســتی بروکسل و پاریس،
قسما در زندان افراطی شده بودند .اما با وجود این معضل،
کمتر سیاســتمدار آلمانی عالقمندی خــود را به برنامه
«افراطی زدایی» نشان داده است.
به نظر می رسد که همه با هماهنگی برنامه های ضدتروریسم
اتحادیه اروپا موافق هســتند .گیلس دی کرشــوف ،ماه
جنوری ســال گذشــته گفت« :ما می دانیم که زندان ها
دستگاه تولید انبوه افراطی گرایان است» .او این سخنان را
پس از آن گفت که گزارش شد دو مرد مسلح حمله بر دفتر
مجله «شارلی ابدو» و سوپرمارکیت یهودیان در پاریس ،در
زندان رادیکالیزه یا افراطی شده بودند.
فقط یک سال بعد ،بعد از دو حمله گسترده تروریستی در
غرب اروپا ،این مسئله دوباره نمایان شده است :هر دو برادر
ابراهیم و خالد البکراوی که حمالت روز سه شنبه بروکسل
را انجام دادند ،مدتی را در به دلیل جرم های غیر مرتبط با
تروریسم در زندان سپری کرده بودند.
خطر «افراط گرایی» در زندان مدتی است که شناخته شده
است .این در حالی اســت که فقط شماری از افراطگرایان
زندانی در آلمان ،مانند عامالن بمبگذاری ناکام سال 2012
در بن و ســال  2007در فرانکفورت ،هستند که توان بالقوه
افراطی سازی دیگران را دارند.
با وجود حساســیت موضوع ،سیاستمداران آلمانی فقط به
تازگی دست به کار شده اند اگرچه روند آن بسیار آهسته
اســت .توماس کوچتــی ،وزیر عدلیه ایالــت «نورد راین
وســتفالن» ،پر نفوس ترین ایالت کشور ،روز پنجشنبه از
یک گزارش شــبکه «دبلیو .دی .آر» ابراز شرمندگی کرد؛
این شــبکه تلویزیونی گزارش داد که در «طرح پنج نکته
ای» مقابله با افراطی شــدن در زندان ها ،پیشرفت اندکی
دیده می شود .به درستی ،از هنگام اعالم این طرح ،شمار
مال امام هایی که در زندان های این ایالت کار می کنند ،به
شدت کاهش یافته است( .دویچه وله)

پنتاگون نیروهای آمریکایی مستقر در عراق را افزایش می دهد
جنگ علیه داعش به مرحل ه جدیدی رســیده
اســت .ارتش عراق که برای آزادسازی شهر
موصل از چنگ داعش عملیــات تازهای آغاز
کرده به کمک آمریکا نیازمند شــده اســت.
پنتاگون نیز قصد افزایــش نیروهای خود در
عراق را دارد.
وزارت دفاع آمریــکا (پنتاگون) قصد دارد در
آینــدهای نزدیک پیشــنهاد تقویت نیروهای
آمریکایی مســتقر در عراق را با باراک اوباما،
رئيسجمهور این کشور مطرح کند.
جوزف دانفورد ،رئيس ســتاد مشترک ارتش
آمریکا جمعه به خبرنگاران گفت« :یک رشته
پیشــنهاد وجود دارد که در هفتههای آینده با
رئیسجمهور در مــورد آنها به بحث خواهیم
نشست».

اردوی سوریه در آستانه
تصرف مجدد پالمیرا

ایــن ضربت دیگری علیه ملیشــه های
تروریســت «دولت اسالمی» یا داعش در
سوریه است .اردو توانسته است که نصف
شهر پالمیرا به شمول دژ تاریخی و میدان
هوایی را متصرف شود.
تلویزیون سوریه از قول یک مقام اردوی
آن کشــور گفته است که نیروهای مسلح
دولت سوریه همراه با ملیشه های متحدش
دژ تاریخی شهر را پس از آن متصرف می
شود که تروریست های به اصطالح «دولت
اسالمی» یا داعش « خسارات زیادی» بر
آن وارد کردند .گروه دیدبان حقوق بشر
سوریه که از مخالفان حکومت است گفته
است که ســربازان حکومت پس از جنگ
با جنگجویان «دولت اســامی» یا داعش
در حاشــیه پالمیرا در محله الغرف واقع
در جنوب غرب داخل شده اند .طبق این
گزارش اردو از شمال نیز به این شهر جلو
رفته است .به اساس گزارش های آن ها،

شرکت رائول در دوی نیمه ماراتن
نیویورک

فوتبالیست مطرح اسپانیایی در دوی نیمه ماراتن نیویورک شرکت کرد.
رائول گونسالس ملیپوش پیشــین تیم ملی اسپانیا و باشگاه رئال مادرید
همراه همسر خود «مامن سانس» در رقابتهای دوی نیمه ماراتن نیویورک
آمریکا شرکت کرد.
او مسافت  22کیلومتری را در  2ساعت و  6دقیقه و  3ثانیه طی کرد.
بر این اساس رائول هر کیلومتر را در شش دقیقه پیموده که از لحاظ رکوردی
برای فوتبالیست  38سالهای که از فوتبال خداحافظی کرده مناسب به نظر
میرسد.
رائول در میان  20هزار و  149شــرکت کننده در جایگاه  11هزارو  108قرار
گرفت.
در این دو «استفان ســامبو» از کنیا با زمان یک ساعت و یک دقیقه و 16
ثانیه قهرمان شد.

نیمار :امیدوارم سران بارسلونا به
خواسته ام احترام گذارند

ستاره برازیلی آبی اناریها با وجود مخالفت باشگاه بارسلونا اصرار دارد که در
رقابت های المپیک  2016به میدان رود.
به نقل از ســایت گل ،هر چند سران بارسلونا با حضور نیمار در رقابت های
المپیک  2016ریو دوژانیرو مخالف هستند اما به نظر می رسد که این ستاره
برازیلی دوســت دارد تا در این رقابت بزرگ به میدان برود و زمینه را برای
قهرمانی تیم ملی فوتبال کشورش فراهم کند.
نیمار در فصل جاری عملکرد درخشــانی در ترکیب بارسلونا داشته است.
سران آبی-اناریها با توجه به آن که رقابت های کوپا آمه ریکا هم در تابستان
برگزار خواهد شــد دوست ندارند که نیمار در رقابت های المپیک به میدان
رود چون این باعث می شــود تا او زمان کافی برای استراحت در تابستان را
نداشته باشد و فصل بعد به مشکل خورد اما خود نیمار نظر دیگری دارد.
او گفت :من عالقه زیادی به حضــور در رقابت های المپیک ریو و کوپا آمه
ریکا دارم و این را به صراحت در نشستی که با سران بارسلونا داشتم اعالم
کرده ام .سران بارسلونا به خوبی می دانند که من به چه چیزی عالقه دارم و
امیدوارم که آنها به خواسته ام احترام بگذارند.
ســتاره برازیلی آبی اناریها ادامه داد :این موضوع تنها به من مربوط نیست،
اما دوســت دارم که در هر دو رقابت به میــدان روم و امیدوارم که با این
خواسته ام موافقت شود .هنوز در حال گفت و گو با لوئیس انریکه و کارلوس
دونگا هستم و هنوز چیزی در این زمینه نهایی نشده است.

بکام به دنبال جذب
روبرتو کارلوس

او مانند اشتون کارتر ،وزیر دفاع ایاالت متحده
پیشبینی کرد که بهزودی نیروهای آمریکایی
مستقر در عراق افزایش یابند.
به گفته او ،هدف از این افزایش نیرو پشتیبانی
از نیروهــای عراقی برای بازپسگیری شــهر
موصــل از تصرف شــبهنظامیان گروه «دولت
اسالمی» (داعش) است.
عملیاتــی که ارتش عراق چنــدی پیش برای
بازپسگیری این شهر واقع در والیت نینوا آغاز
کرد سنگ محکی برای ارزیابی توانایی آن در
جنگ با «دولت اسالمی» به حساب میآید.
موصل از جون سال  ۲۰۱۴در دست جهادگرایان
این گروه اســت .ناظران پیشبینی کردهاند که
جنگ بر ســر بازپسگیری این شهر به درازا
خواهد انجامید( .دویچه وله)

دیوید بکام تالش می کند تا روبرتو کارلوس را به عنوان سرمربی تیم میامی
آمریکا که خودش مالکیت آن را بر عهده دارد ،انتخاب کند.
به نقل از رویترز ،دیوید بکام بعد از خداحافظی از دنیای فوتبال دوست ندارد
که ارتباط خود را با این رشته ورزشی قطع کند.
او یک راه متفاوت را در پیش گرفته اســت .بســیاری از بازیکنان فوتبال
بعــد از خداحافظی یا به دنیای مربیگری روی می آورند و یا اینکه به عنوان
کارشناس در شبکه های تلویزیونی مشــغول به کار می شوند اما بکام راه
متفاوتــی را در پیش گرفته تا جایی که یک باشــگاه خریداری کرده و می
خواهد در امر باشگاه داری سرمایه گذاری کند.
بکام باشگاه میامی را خریداری کرده و می خواهد با این تیم در رقابت های
لیگ حرفه ای آمریکا بدرخشد و عنوان به دست آورد.
اسطوره شیاطین سرخ هنوز سرمربی تیم جدید خود را انتخاب نکرده است.
رسانه های آمریکایی نوشتند که او به دنبال جذب روبرتو کارلوس اسطوره
فوتبال برازیل اســت و مذاکرات خود را به صورت رسمی با هم تیمی سابق
خود در رئال شــروع کرده است .کارلوس سابق مربیگری در لیگ ترکیه و
روســیه را دارد اما نتوانسته به عنوان مربی کارنامه درخشانی از خود نشان
دهد .این ســتاره برازیلی روزهای درخشــانی را با رئال مادرید پشت سر
گذاشت .او توانست با پیراهن این تیم سه عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان
اروپــا و چهار عنوان قهرمانی را در رقابت های لیــگا تجربه کند و در بین
هواداران رئال از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است.

اردو کنترول جــاده ارتباطی بین پالمیرا
و دیر الزور را نیز در دســت گرفته است.
جت های جنگی روســی از اردوی سوریه
حمایت می کنند و بمباردمان شــدید را
انجام می دهند.
جنگجویان داعش در  23می سال گذشته
کنترول این شهر را در دست گرفتند که
از میراث های جهانی یونسکو شمرده می
شود و به دنبال آن با تخریب آبدات و آثار
تاریخی آن افکار عامــه جهانی را تکان
دادند .قبل از همه قتل خالد االسد رهبر
باستان شناسان آن شهر ،انزجار جهانی را
علیه داعش بر انگیخت.
در این میان روز جمعــه مقامات ایاالت
متحــد امریکا اعالم نمودنــد که نیروی
هوایی آن کشــور عبدالرحمان القادولی،
معاون و شــخصیت دوم «دولت اسالمی»
یا داعش و وزیر مالیه این گروه را کشــته
است( .دویچه وله)

پاپ فرانسیسکو از
بی تفاوتی نسبت به
آوارگان هشدار داد

در حالی که مســیحیان در سرتاســر جهان در روز
آدینه نیک مراســم مذهبی برگــزار می کنند ،پاپ
فرانسیســکو ،رهبر کاتولیک های جهان تروریزم و
بی تفاوتی نســبت به آوارگان را محکوم نمود .پاپ
فرانسیسکو ،رهبر کاتولیک های جهان طی سخنرانی
اش در روز آدینــه نیک «حمالت تروریســتی را که

توسط پیروان برخی مذاهب انجام می شود» محکوم
کرد و گفت که آن هــا «حرمت نام خدا را از بین می
برند و از این نام مقدس برای توجیه خشونت های بی
سابقه شان اســتفاده می کنند» .روز سه شنبه هفته
گذشــته چندین حمله تروریستی در بروکسل انجام
شــد که  31کشته و  270زخمی برجای گذاشت .پاپ
به بحران آوارگان نیز اشاره نمود و گفت« :ای صلیب
عیســی ،امروز ما تو را در بحیره های مدیترانه و ا ِژه
می بینیم که به قبرستان هایی سیری ناپذیر تبدیل
شده و بازتاب دهنده وجدان بی تفاوت و بی هوش ما
است» .یک مقام بلندپایه کلیسا نیز طی یک نیایش
طوالنی وضعیتــی را محکوم کرد که در آن «میلیون
ها آواره را که از وحشت جنگ ،تعقیب و دیکتاتوری
فرار می کنند . ».پاپ پیش از این سخنرانی در یکی
از مکان های باستانی روم تحت شرایط شدید امنیتی
و با حضور هزاران تن مراسم مذهبی راهپیمایی عید
پاک را برگزار کرد .هزاران تن در حالی که شــمع و
کتاب های دعا در دســت داشــتند ،در این مراسم
شرکت کردند( .دویچه وله)

هزاران نفر از هواداران
علی عبداهلل صالح در صنعا
تجمع کردند

هزاران نفر از هــواداران علی عبداهلل
صالح ،رئیــس جمهور پیشــین یمن
امروز ،شنبه  ٢۶مارچ ،با تجمع در صنعا
پایتخت ،در اولین سالگرد آغاز مداخله
نظامی عربســتان ســعودی در یمن،
حمالت ائتالف به رهبری عربســتان را
محکوم کردند.
شــعار معترضان «متحد بــا هم علیه
تهاجم سعودی» بود.
همزمان با تجمع مخالفان عربستان در
صنعا هواپیماهای ائتالف سعودی برای
نمایش قدرت بر فراز صنعا پرواز کرده
و دیوار صوتی را شکستند.
عکسهایی که از تجمع منتشــر شده
علی عبــداهلل صالح ،رئیــس جمهور
سابق یمن را نشان میدهد که در میان
تجمعکنندگان حاضر شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانســه شــبه
نظامیان حوثی هم برای تجمع دیگری
در شــمال صنعا فراخــوان دادند که

نخستین پیست اسکی افغانستان در بامیان
ساخته می شود
بامیــان و کوه های برفگیــرش منطقه ای
مناسب برای ورزش زمســتانی اسکی در
افغانستان اســت .اما پیست اسکی در این
والیت ساخته نشده است تا ورزشکاران در
آن به تمرین و مسابقه بپردازند؛ اما به تازگی
تالش در این زمینه آغاز شده است.
اداره محلــی بامیان گفته اســت که برای
ساخت یک پیست اســکی در این والیت
رایزنی های را آغاز کرده اســت .اسکی می
رود تا به یکــی از پرطرفدارترین ورزش ها
در بامیان تبدیل شــود .شــش سال است
که ده ها دختر و پســر جــوان بامیانی ،به
صــورت حرفه ای و آماتور بــه این ورزش
پرهیجان می پردازند .آنان توانســته اند
در کنار اشــتراک در شش دور از مسابقات
بین المللی اســکی در بامیان ،به مسابقات
بــرون مرزی نیز راه یابند کــه خود بیانگر

رشــد اســکی در این والیت است .حضور
فزاینده گردشگران خارجی برای اشتراک
در مسابقات اسکی در بامیان ،امیدواری ها
مبنی بر رشــد گردشگری زمستانی در این
والیت را افزایش داده اســت .اما آنچه که
با وجود امنیــت حاکم در بامیان ،همواره به
عنوان نقطــه مقابل این امیدواری ها مطرح
می شود ،نبود امکانات مورد نیاز است .این
موضوع ،اداره محلی را برآن داشته تا برای
فراهم سازی این امکانات تالش کند.
محمدطاهر زهیر والــی بامیان در گفتگو با
دویچه وله ابراز امیدواری کرد که تا ســال
آینده ،یک پیست اسکی «هرچند ابتدایی»
در این والیت ساخته شــود« :اداره محلی
بامیان کامال آمادگی دارد تا ساحه ای را که
برگزار کنندگان مســابقات اسکی از لحاظ
تخنیکی مناسب تشــخیص می دهند ،در

اختیار آنان قرار دهد تا پیست اسکی در آن
ساخته شود».
ساخت پیست اســکی هزینه باالیی دارد و
در نقــاط مختلف جهان ،از  300هزار تا یک
میلیون دالر خرج برداشته است .با توجه به
وضعیت اقتصادی کشور ،گمان نمی رود که
نهادهای خصوصی داخلی و دولت ،حاضر به
سرمایه گذاری مستقل در این زمینه شوند.
با این وجود هزینه ساخت پیست اسکی در
بامیان چگونه تامین خواهد شد؟
والی بامیان می گوید« :با تمام نهادهای ملی
و بین المللی طرفدار رشــد ورزش اسکی
در بامیان صحبت خواهد شد تا در قسمت
تامین هزینه های مورد نیاز برای ســاخت
پیست اسکی در این والیت ،با اداره محلی
که خود نیز بخشــی از هزینه ها را خواهد
پرداخت ،همکاری کنند»( .دویچه وله)

تساوی برازیل و اروگوئه در انتخابی جام جهانی

دیدار برازیل و اروگوئه از رقابت های انتخابی
جام جهانی با تساوی  2بر  2به پایان رسید.
در ادامه رقابت های انتخابی جام جهانی در
آمریکای جنوبی یک دیدار صبح روز شنبه
برگزار شد که در آن برازیل برابر اروگوئه به
میدان رفت .بــازی طوفانی برازیل در دقیقه
یک و همکاری دنی آلوس و ویلیان باعث شد
تا داگالس کاستا ،سلسائو را پیش بیندازد.
دقیقه  25نوبت به رناتو آگوستو رسید تا با
هوشــیاری خود در جلوی دروازه ،گل دوم
برازیل را به ثمر برساند 7 .دقیقه بعد اروگوئه
توانســت یکی از گل های خورده را جبران
کند .ادینسون کاوانی این بار در نقش گلزن
طاهر شد تا یکی از گل های خورده را پاسخ
دهد و نیمه نخست با برتری  2بر یک برازیل
به پایان برسد.
نیمه دوم نیز با قدرت نمایی اروگوئه شروع
شد و لوئیس سوارس توانست گل تساوی را
به ثمر برساند.

بازی نســبتا ضعیف برازیل در نیمه دوم و
به ویژه تا دقیقه  65ســبب شد تا کارلوس
دونگا دســت به ترکیب تیمش بزند .فیلیپه
کوتینیو ،هافبک مهاجم باشگاه لیورپول به
جای فرناندینیو به بازی آمد .در ادامه دو تیم
صاحب چند موقعیت گل شدند که در نهایت
نتیجه ای در بر نداشت تا این دیدار با تساوی

 2بر  2به پایان برســد تا اروگوئه در جایگاه
دوم و برازیل نیز تنها به واســطه تفاضل گل
خوبی که دارد به رتبه سوم جدول رقابت ها
صعود کند.
در دیگر دیدار برگزار شده هم جدال پرو برابر
ونزوئال برنده نداشت و بازی با تساوی دو بر
دو به پایان رسید.

عبدالمالــک حوثی ،رهبر آنان ،پیامی
ویدئویی برای این تجمع فرســتاد .او
گفت عربستان و متحدانش ادعا کردند
برای کمک به یمــن میآیند اما «این
کمک در قالب کشتارهای جنایتکارانه
و نسل کشی انجام شد».
شبه نظامیان حوثی با همراهی نظامیان
وفادار به علی عبداهلل صالح با نیروهای
وفادار بــه عبد ربه منصــور هادی،
رئیس جمهور مورد حمایت عربستان،
میجنگند.
صنعا ،پایتخت در کنترل شورشــیان
است و بندر اســتراتژیک عدن تحت
تسلط ائتالف سعودی و ارتش یمن قرار
دارد .شبکه القاعده نیز در یمن فعال
است و عالوه بر اینها گروه موسوم به
دولت اسالمی (داعش) هم در ماههای
اخیر عملیاتی را ،هم علیه شــیعیان و
هم علیه ارتش و ائتالف سعودی ،انجام
داده است( .بی بی سی)

اشاره سنگربان بارسلونا به
جدایی از این تیم

سنگربان آلمانی بارسلونا به صراحت اعالم کرد که دوست دارد بیشتر در
ترکیب آبی اناری ها قرار گیرد و احتمال جدایی او از این تیم زیاد است.
به نقل از « »SPORT1اسپانیا ،یکی از بازیکنانی که احتمال جدایی او از
بارسلونا در تابستان زیاد است ترشتگن سنگربان آلمانی این تیم است.
بارسلونا بعد از جدایی ویکتور والدس با دو دروازبان آماده و خوب قرارداد
امضا کرد .ســران آبی اناری ها ترشــتگن جوان را به همراه کلودیو براوو
باتجربه جذب کردند تا مشکالت خط دروازه خود را بر طرف کنند.
لوئیس انریکه در رقابت های لیگا به براوو و در جام حذفی و لیگ قهرمانان
اروپا به ترشــتگن بازی می دهد که این باعث ناراحتی و اعتراض هر دو
دروازه بان شده است.
سنگربان آلمانی بارسلونا از شرایط خود در این تیم راضی نیست و به نظر
می رسد که دوســت دارد آبی اناری ها را ترک کند .او گفت :اگر شرایط
تغییر نکند احتمال جدایی وجود دارد .من دوســت دارم فرصت بیشتری
برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی داشته باشم و این کامال روشن است.
او ادامــه داد :من در طول یک فصل تنها  25بازی به میدان می روم و این
برای دروازه بانی مانند من کافی نیســت .هنوز بسیار زود است که درباره
آینده ام سخن به میان آورم اما باید تاکید کنم که دوست دارم در بارسلونا
فرصت بیشــتری برای بازی کردن در ترکیب اصلی داشته باشم .دو بازی
بســیار حساس پیش رو داریم .ابتدا باید در ال کالسیکو به میدان رویم و
بعد از آن در لیگ قهرمانان اروپا با اتلتیکو مادرید بازی داریم .در تابستان
بیشتر درباره آینده فکر خواهم کرد.

پاسخ مثبت مسی به درخواست
اوباما

ستاره ارجنتینی بارسلونا به درخواست رئیس جمهور آمریکا پاسخ مثبت
داد و اعالم کرد دوست دارد اوباما را از نزدیک ببیند.
به نقل از  ، TyC Sportsلیونل مســی به چنان شــهرت و محبوبیتی در
جهان فوتبال رسیده است که حتی چهره های بزرگ سیاسی هم دوست
دارند با او مالقات کنند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جدیدترین چهره سیاســی اســت که
دوســت دارد لیونل مســی را از نزدیک مالقات کند .اوباما که اکنون در
ارجنتین به سر می برد تاکید کرده است که دوست دارد به همراه خانواده
اش مسی را از نزدیک مالقات کند.
مســی در واکنش به خواسته رئیس جمهور آمریکا گفت :نمی دانم که آیا
چنین چیزی ممکن اســت یا نه .چه بســا او به این خاطر که در ارجنتین
است چنین خواسته ای داشته است .باید اعتراف کنم که از این خواسته او
غافلگیر شدم .برای من افتخار است که با اوباما دیدار کنم.
تیم ملی فوتبال ارجنتین در دیداری حساس موفق شد با نتیجه دو بر یک
چیلی را در انتخابی جام جهانی  2018روسیه از پیش رو بردارد .مسی بعد
از این دیدار گفت :در نیمه دوم بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم و
به آنچه که دوســت داشتیم دست یافتیم .بازیکنان چیلی به دنبال کسب
تســاوی بودند اما خوشبختانه ما از ابتدا هم می خواستیم سه امتیاز را به
دست آوریم و خوشبختانه به آنچه که می خواستیم دست پیدا کردیم .با
این پیروزی اعتماد به نفس ما باال رفت.

مورینیو در منچستریونایتد
گرانترین مربی تاریخ می شود

روزنامه سان اعالم کرد ژوزه مورینیو برای  3سال حضور در منچستریونایتد
 60میلیــون یورو دریافــت خواهد کرد که باعث خواهد شــد این مربی
گرانترین مربی تاریخ فوتبال شود .به نقل از سان ،به نظر می رسد تقریبا
یک ماه دیگر باشگاه منچســتریونایتد خبر حضور مورینیو در این تیم را
تایید کند .روزنامه ســان خبر داد مورینیو سالیانه  20میلیون یورو از این
باشــگاه دریافت خواهد کرد که باعث خواهد شد آقای خاص گرانقیمت
ترین مربی تاریخ فوتبال شــود .این در حالی است که گواردیوال رقیب او
سالیانه  15میلیون یورو از منچسترسیتی دریافت خواهد کرد .رقمی که
مورینیو از منچستریونایتد دریافت خواهد کرد تقریبا دو برابر رقمی است
که لوئیس فان خال در حال حاضر از این تیم دریافت خواهد کرد.

