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نشست وزیران خارجه جی:۲۰
نظم جهانی در حالت بحران

مشکل مهاجرت
موضوع مهم در دیدار
مرکل از الجزایر

آنگال مرکل در اثنای دیدارش از الجزایر قبل از همه موضوع
مهاجرت را مطرح می کند .آلمان می خواهد شمار مهاجرین
الجزایری را کاهش دهد .اما حکومت بوتفلیقه با مشکالت
زیاد دیگر مواجه است.
قبل ازهمه در این سفر اخراج مهاجرین الجزایری از آلمان
مطرح است .زمانی که مرکل به الجزایر سفر کند ،او خواهش
نخست وزیران ایاالت و شاروال های آلمان را در این گفتگو
ها با مقامات الجزایر مطرح خواهد کرد.
خواست آنها قبل از همه این است :دولت های شمال آفریقا
مانند مراکش ،تونس و نیز الجزایر باید برگشــت دادن آن
شهروندان شــان را که پناهندگی شان در آلمان رد شده
است ،دو باره به کشور های شان بپذیرند.
چند روز پیش کارستن سیلنگ ،شاروال بریمن به مشکالت
ایاالت و محالت آلمان در این ارتباط اشــاره کرد که کشور
های شمال آفریقا آماده نیستند تا شهروندان رد شده شان
برگشت داده شود .او گفت« :ما قسم ًا از مقامات این کشور
ها هیچ جوابی دریافت نمی کنیم» ،شــهر او از  ۱۵فرد رد
شده که باید کشــور را ترک کنند ،توانسته است فقط یک
نفر را اخراج کند».
سیلنگ افزود« :این مربوط ما نیست .حکومت باید به این
مشکل رسیدگی کند .مرکل می خواهد به مراکش ،الجزایر
و تونس ســفر کند ،ما همه برای او آرزوی موفقیت داریم».
(دویچه وله)

سفیر آمریکا :از راه حل
دو کشور برای دو ملت
حمایت می کنیم

نیکی هیلی ،سفیر آمریکا در ســازمان ملل متحد ،اعالم
کرده که دولت دونالد ترامپ برای حل مناقشــه اسرائیل و
فلســطینیان همچنان از راه حل «دو کشور برای دو ملت»
حمایت می کند.
این در حالیست که آقای ترامپ روز چهارشنبه  ۱۵فبروری
( ۲۷دلو) پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو ،نخســت وزیر
اسرائیل در واشنگتن گفته بود که از هر راه حلی  -چه یک
کشور یا دو کشور  -حمایت می کند به شرط آن که راه حل
مورد قبول دو طرف مناقشه باشد و به صلح منجر شود.
ســفیر آمریکا در ســازمان ملل متحد روز پنجشنبه (۱۶
فبروری) در نیویورک گفت« :ما کامال از راه حل دو کشــور
برای دو ملت حمایت می کنیم امــا ما به طور غیرمتعارف
فکر می کنیم ،این که چطور می تــوان دو طرف را به میز
مذاکره آورد؟»
بنا بر راه حل «دو کشور برای دو ملت» یک کشور مستقل
فلسطینی  -بر اساس مرزهای پیش از سال  ۱۹۶۷در کرانه
غربی ،نوار غزه و بیت المقدس شــرقی  -در کنار اسرائیل
تاسیس خواهد شد .در صورت تحقق این سناریو ،اسرائیل
اکثریت یهودی خود را حفظ می کند و فلســطینها نیز به
کشور مستقل خود خواهند رسید( .بی بی سی)

وزیران خارجه  ۲۰کشــور مهم صنعتی (گروه
جی )۲۰در شــهر بن آلمان گردهم میآیند تا
مقدمات نشست سران این گروه را فراهم کنند
که بعدا َ در شــهر هامبورگ برگزار میشود.
موضوعات گســتردهای در این اجالس مطرح
میشوند.
نا امنی و ناآرامی در جهان در حال گســترش

اســت .این نه فقط پس از آن است که دونالد
ترامپ به حیــث رئیس جمهور ایاالت متحده
آمریکا به کار شــروع کرد ،بلکه درســت از
هنگامی اســت که دولت ها و شخصیت های
رهبری کننده آن ها در همایش ها با همدیگر
تبادل نظر غیررســمی می کننــد و این غیر
رســمی بودن صرف به معنای آن است که در

قسمت تصمیم گیری ها الزام آور نمی باشند.
جی  ۲۰یک همایش اســت .از اول دســامبر
به اینســو آلمان در این همایش از کنفرانس
وزرا گرفته تا نشست ســران در ماه جوالی
در هامبورگ ریاســت دارد .با مالقات وزیران
خارجه جی  ۲۰به روز پنجشــنبه در شهر بن،
این پروسه به نحو مشهودی به تحرک در آمده
است.
موضوع عمده افریقا
آلمان یک بسته کامل موضوعات را برای بحث
آماده دارد .این موضوعــات در کنار عناوین
کالسیک مانند تجارت آزاد ،تنظیم بازارهای
مالی و حفاظت از اقلیم تا مبارزه علیه بیماری
های ســاری جهانی و در مجموع حفاظت از
صحت را در بر می گیرد .موضوعات بزرگ مانند
تروریسم و همچنان مهاجرت و پناهجویان نیز
در دستور کار قرار دارند( .دویچه وله)

تاکید بنیانگذار فیسبوک
بر توسعه زیرساختها در دفاع
از پدیده جهانی شدن

مــارک زاکربرگ ،بنیانگــذار فیسبوک
گفته اســت در دورانی که پدیده جهانی
شــدن با چالشهای جدی رو به رو شده
است فیسبوک به توسعه زیرساختهای
اجتماعی برای ایجــاد یک جامع ه جهانی
فراگیر مبادرت خواهد کرد.
آقای زاکربرگ همچنین گفته اســت که
شــبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک تا
حدی در ظهور پدیده اخبار دروغ مقصر
بوده اند .در پی پیــروزی دونالد ترامپ
در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا،
فیسبوک اعالم کرد که جلوی انتشــار

وارث شرکت
سامسونگ بازداشت شد

تیلرسون و الوروف از امکان همکاری
آمریکا و روسیه خبر دادند

امروز والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه،
خواهــان افزایــش همکاری ســازمانهای
اطالعاتی کشورش با آمریکا شد.
رکس تیلرســون و ســرگئی الوروف ،وزرای
خارجه آمریکا و روسیه نیز از امکان همکاری
آمریکا و روسیه با یکدیگر خبر دادند ،اما در
عین حال به مالحظاتی که در این زمینه وجود
دارد نیز اشاره کردند.
آقایان تیلرســون و الوروف امروز برای اولین
بار پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ ،در بن
آلمان و در حاشیه اجالس گروه  ۲۰با یکدیگر
دیدار کردند .ســرگئی الوروف امروز پس از
دیدار با رکس تیلرســون گفــت او و همتای
آمریکایــیاش توافق کردهانــد که اموری را

ستاره ســوئدی شیاطین سرخ بسیار خوشحال است که با سه گل او تیمش
توانست مقابل سناتین به برتری برسد.
به نقل از اســکای اسپورت ،منچســتریونایتد توانست با درخشش زالتان
ایبراهیموویچ ،ســن آتین را در دیدار رفت یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا
شکست بدهد .شیاطین سرخ در این دیدار با سه گل به پیروزی رسیدند که
هر سه گل را زالتان به ثمر رساند.
این بازیکن سوئدی بعد از بازی گفت :پیروزی قاطعی را به دست آوردیم اما
نباید فراموش کنیم در فوتبال همه چیز ممکن است تغییر کند .به پیروزی
رسیدیم و خوشحال هستیم اما هفته بعد ممکن است تن به شکست بدهیم
و یا متوقف شویم .خوشــحالیم که توانستیم در خانه هواداران را خوشحال
کنیم و یک پیروزی ارزشــمند را به دســت آوریم .فصل به حساسترین
روزهای خود نزدیک میشــود .در چهار جام رقابت میکنیم و این شانس
را داریم که به قهرمانی برســیم .به تالش ادامه میدهیم و امیدوار هستیم
بازیهای خوب ما ادامه داشته باشد.
این ســتاره ســوئدی در واکنش به نخســتین هت تریک خود با پیراهن
منچستریونایتد نیز گفت :هر بار که برابر سن آتین به میدان رفتم ،خوب ظاهر
شدم .خوشــبختانه این بار هم با تالش زیاد توانستم زمینه را برای پیروزی
تیمم مهیا کنم .این نخستین هت تریک من با پیراهن منچستریونایتد بود.
امیدوار هستم هفته آینده هم دومین هت تریک خود را تجربه کنم.
زالتان با سه گلی که برابر ســن آتین به ثمر رساند ،تعداد گلهایش مقابل
این تیم فرانسوی را به عدد  ۱۷رساند که این یک رکورد است( .زالتان فصل
قبل در پاری سن ژرمن فرانسه بازی میکرد) او همچنین تعداد گلهای خود
را با پیراهن منچستریونایتد به عدد  ۲۳رساند .او  ۶پاس گل هم داده است
تا بهترین خرید یونایتدها در فصل جاری باشد.

در ادامه تحقیقات مربوط به فســاد مالی
در کــره جنوبی که به اســتیضاح پارک
گوئن -های رییس جمهور این کشور منجر
شــد ،اکنون لی جائه یونگ ،وارث شرکت
سامسونگ دستگیر شده است.
وی به پرداخت حدود  ۴۰میلیون دالر رشوه
به یکی از دوستان رییس جمهور کوریای
جنوبی متهم اســت .هم آقــای لی و هم
شرکت سامسونگ میگویند هیچ عملکرد
نادرستی نداشتهاند.
سامسونگ پرداخت هر گونه رشوه یا طرح
تقاضاهای نامشروع از خانم پارک در ازای
عملی همکاری باشد مد نظر دارد ،اما او تاکید منافع سیاسی و امتیازات دولتی را رد کرده
کرد که برای دولت دونالد ترامپ منافع آمریکا
و متحدانش اولویت دارد .او گفت روســیه به
تعهدات بینالمللیاش پایبند باشــد( .بی بی
سی)

دریاساالر هاروارد
پست مشاور امنیت ملی ترامپ را نپذیرفت

بنا بر گزارشها ،دریاســاالر رابرت هاروارد،
پیشــنهاد دونالد ترامــپ ،رئیس جمهوری
آمریکا برای در دســت گرفتن پست مشاور
امنیت ملی وی را رد کرده است.
قرار بود رابرت هاروارد جانشین مایکل فلین
شود که اخیرا در پی برمال شدن تماسهایش
با سفیر روسیه در واشنگتن مجبور به کناره
گیری شد.
دریاســاالر هاروارد در دوران نوجوانی خود

واکنش زالتان بعد از نخستین
هت تریک با منچستریونایتد

که منافع مشــترک دو طرف را تامین میکند
«پیش ببرند» ،اما «واضح اســت که نمیتوان
همه مشکالت را حل کرد».
آقای تیلرســون هم گفته اســت که آمریکا
همکاری با روســیه را در مواردی که امکان

در زمان حکومت محمد رضاه شــاه پهلوی
چند ســال در ایران زندگی کرده اســت و
فارسی صحبت میکند .پدر وی افسر نیروی
دریایی آمریکا بود کــه در ایران ماموریت
داشته است.
با اینکــه دلیل خودداری آقــای هاوارد از
پذیرفتن این ســمت مســائل شــخصی و
خانوادگی عنوان شده اما رسانههای آمریکا
گزارش کردهانــد که او میخواســته تیم

مورد نظر خودش را بــه همراه بیاورد و این
درخواست پذیرفته نشده است.
دریاســاالر هاروارد در حالی از پیوستن به
کاخ ســفید خودداری کرده که آقای ترامپ
پنجشــنبه ( ۱۶فبروری) در یک کنفرانس
خبری در واشــنگتن گزارشهــا مبنی بر
«هرج و مرج» در دولتش را بیاساس خواند
و رســانهها را به دروغگویی متهم کرد( .بی
بی سی)

جهان برای نخستین بار ،ورزشکاران افغان
توانستند ،جایگاه افغانستان را دراین رقابت
تثبیت کرده و کلید راهیابی به مســابقات
المپیک  ۲۰۱۸اسکی را به دست آورند.
افضل نوری ،رئیس فدراسیون ملی اسکی
افغانستان دراین باره به رادیو آشنا صدای
امریکا گفت »:علی شــاه وسجاد ،پنج دور
مسابقات اسکی را بین ورزشکاران نزدیک
به  ۱۲۵کشور دنیا پشــت سرگذشتاندند
و یک قدم نزدیک ترشــدند بــه راهیابی
درالمپیک  ۲۰۱۸درکشــورکوریا اما اسکی

بیش از نیمی از آن ها موفق به عبور شدند
و بقیه توســط پولیس مراکش بازگردانده
شدند.
گارد ملی اســپانیا گفته است سه افسر
پولیس به شفاخانه منتقل شدهاند .اداره
خدمات اضطراری محلی در توییتر گفته
است صلیب سرخ به حدود  ۴۰۰مهاجر در
مرکز خود در ســئوتا رسیدگی میکند و
پنج آمبوالنس برای کمک به آنها اعزام
کرده است .صلیب ســرخ گفته است ۱۲
پناهجو آسیب دیده اند( .بی بی سی)

آلونسو :میدانم چه تیمی
قهرمان اروپا میشود

ستاره اســپانیایی بایرن مونیخ اظهار کرد میداند کدام تیم در این فصل از
لیگ قهرمانان اروپا جام قهرمانی را بدست میآورد.
به نقل از کیکر ،بایرن مونیخ با مربیگری کارلو آنچلوتی از شانسهای اصلی
کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا به شمار میآید.
این تیم با وجود آنکه قرعه ســخت آرسنال را در یک هشتم نهایی پیش رو
داشت اما با پیروزی قاطع پنج بر یکی که در آلیانس آرهنا به دست آورد ،تا
حدود زیادی صعود خود به جمع هشت تیم را نهایی کرد.
با وجود آنکه بایرن مونیخ تیم بسیار آمادهای نشان میدهد اما ژابی آلونسو
تیم دیگری را شــانس اصلی قهرمانی در لیگ قهرمانــان اروپا میداند .او
در این رابطه اظهار کرد :تیم خوبی هســتیم اما رئال مادرید شانس اصلی
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپاســت .شکست سنگین بارسلونا شانس این
تیم برای صعود به دور بعد را بسیار سخت کرده است.
آلونسو درباره آینده خود در بایرن و این سوال که آیا قرارداد خود را تمدید
میکند نیز اینگونه پاسخ داد :نمیدانم بعد از پایان فصل چه اتفاقی خواهد
افتاد .اکنون تمام تمرکزم روی فصل جاری است.
آلونســو با پیراهن رئال مادرید و لیورپول قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا
را تجربه کرده است و بسیار دوست دارد با بایرن هم به این عنوان برسد.

ونگر :نه بازنشستگی
و نه استعفا اما شاید
از آرسنال بروم

باختن شرط ،ستاره تنیس را سر قرار فرستاد

برند شوستر :بارسلونا
در حال تمام شدن است

سرمربی ســابق رئال مادرید در ســخنانی عجیبی به انتقاد از سبک بازی
بارسلونا پرداخت.
به نقل از کادنا ســر ،شکست سنگین بارســلونا برابر پاری سن ژرمن در
دور رفت یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا باعث شــده تا انتقادها از
آبیاناریها باال برود .بارســلونا در ورزشگاه پارک دو پرنس به میدان رفت
با نتیجه دور از انتظار چهار بر صفر تن به شکســت داد تا کار این تیم برای
صعود به دور بعد دشوار شود.
برند سوشتر که پیشتر سرمربی رئال مادرید بود ،در گفت و گویی که با رادیو
کادنا سر داشت به انتقاد تند از بارسلونا پرداخت و اظهار کرد :بارسلونا آرام
آرام در حال سقوط و تمام شدن است .هرچه جلوتر میرویم ،بارسلونا بدتر
و بدتر میشود .این تیم تاکنون ناامیدکننده ظاهر شده است و نتایج بد این
تیم ادامه پیدا خواهد کرد.
شوســتر ادامه داد :پاری سن ژرمن نشان داد بارسلونا به پایان خود نزدیک
شده اســت .این تیم پیروزی قاطعی را به دست آورد و با شایستگی هرچه
تمامتر ،بارســلونا را نابود کرد .این شکســت چیزهای زیادی را ثابت کرد.
بارسلونا شبیه یک تیم معمولی شده است و دیگر نشانههای آن تیم بزرگ
را ندارد.

بازان افغان با توجــه به امکانات کم دراین
مسابقات ،خوب درخشیدند».
به ترتیب ،مقام نخســت تا ســوم رقابت
های قهرمانی جهانی اســکی را در ســال
،۲۰۱۷کشورهای اسلوانیا ،اسرائیل و التویا
در سویس کسب کردند.
افغانستان برای نخستین بار درسال ۲۰۱۵
میالدی ،عضویت فدراسیون اسکی جهانی
را نیز کســب کرد .ورزش اســکی برای
نخستین بار از سال  ۲۰۱۱میالدی در والیت
بامیان آغاز شد( .صدای آمریکا)

است .وارث سامسونگ یک ماه پیش هم
تحت بازجویی قرار گرفته بود اما دستگیر
نشــد .وی طی این هفته مجددا بازجویی
شد و گفته میشــود اکنون شواهد کافی
برای بازداشــتش موجود است .لی جائه
یونگ هم اکنون معاون اول «سامســونگ
الکترونیکس» اســت .اما از سال  ۲۰۱۴که
پدرش دچار حمله قلبی شــد ،وی عمال
به عنوان رئیس کل سامســونگ شناخته
میشود .سامســونگ یکی از بزرگترین
شرکت های کوریای جنوبی است که تولید
آن معادل  ۲۰فیصد تولید ناخالص ملی این
کشور است( .بی بی سی)

صدها مهاجر برای رسیدن
به منطقه سئوتای اسپانیا
به حصار مرزی هجوم بردند

صدها مهاجر ســعی کرده اند با عبور از
حصارهای بلند امنیتی در مرز بین مراکش
و منطقه سئوتای اســپانیا خودرا به اروپا
برســانند .منطقه خودمختار ســئوتا در
شمال آفریقا ،تحت حاکمیت اسپانیا است.
پولیس می گوید دوربیــن های امنیتی
نشــان دادهاند که بیش از پانصد پناهجو،
که برخی از آن ها قیچی و چوبدستی در
دست داشــتند سعی میکردند از یکی از
دروازه های مورد اســتفاده برای تعمیر و
مرمت عبور کنند.

افغانستان درمسابقات قهرمانی اسکی جهان
جایگاه هفتاد وسوم را کسب کرد

مقامات فدراســیون ملی اسکی افغانستان
میگویند که ورزشــکاران افغــان برای
نخستین بار درمســابقات قهرمانی اسکی
جهان ،موفق به کسب جایگاه هفتاد وسوم
دربین  ۱۲۴کشوردنیا شده است.
رقابت هــای قهرمانی اســکی جهان ،روز
گذشــته درشهرســن مورتیس سویس با
حضور حدود  ۱۴۰ورزشــکار از  ۱۲۴کشور
دنیا برگزار شده بود که دو ورزشکار افغان
به نمایندگــی ازاین کشــور درآن رقابت
اشتراک داشتند.
سجاد حسینی یکی ازورزشکاران افغان که
دراین رقابت جهانی اشــتراک کرده است
به رادیو آشــنا صدای امریــکا میگوید»:
رقابت خیلی خوبی بود ۱۴۰ ،ورزشــکار از
 ۱۲۴کشــور مختلف دنیا اشتراک داشتند
اما حضور ورزشکاران افغان دراین مسابقه
برای اولین بار بود که خوشبختانه موفق به
تثبیت جایگاه افغانســتان در رده هفتاد و
سوم کشور جهان شدیم».
علیشاه وسجاد حســینی ،دو اسکی باز
جوان افغان ازچند ماه بدینسو برای انجام
تمرینات اســکی واشــتراک درمسابقات
قهرمانی جهان درسویس به سرمیبرند.
این دو اسکی باز افغان میگویند که با سپری
کــردن موفقیت آمیز مســابقات قهرمانی

اخبار دروغ در این شبکه را خواهد گرفت.
با افزایش کاربــران فیسبوک که اکنون
از یک میلیــارد و  ۷۰۰میلیون کاربر هم
فراتر رفته ،بســیاری از مردم این شبکه
اجتماعی را منبع اصلی دسترسی به اخبار
روزانه کردهاند.
مارک زاکربرگ پنجشنبه ( ۱۶فبروری) در
مصاحبهای به بیبیسی گفت بسیاری از
مردم به طور فزاینده در «حبابهای فیلتر
شده» زندگی می کنند و فقط به اخباری
دسترســی دارند که موافق نظر آنهاست.
(بی بی سی)

یوجینی بوشار ،ستاره کانادیی تنیس جهان
به دنبال یک شــرط بندی توییتری بر سر
مسابقه سوپربال به قولش عمل کرد و با یک
دانشجوی  ۲۰ساله قرار گذاشت.
یوجینی بوشــار در توییتــرش پیشبینی
کرده بود که آتالنتا فالکونز برنده ســوپر
بال میشــود و جان گورکی نیــز که در
میزوری درس میخواند در توییتر نوشت:
«اگر پتریوتز برنده شــود ،میشود که قرار
بگذاریم؟»
در جریان مســابقه هنگامی که تیم فوتبال

آمریکایی آتالنتا فالکونــز  ۲۱-۰از حریف
پیش بود ،خیال خانم بوشــار به کل راحت
بود که شرط اینترنتی را برده است.
به نظر میرســید که «نیو انگلند پتریوتز»
هر کاری کرد تا دل هوادارش ،جان گورکی
را شــاد کند .آنها بازی را بردند و زن ۴۴
ردهبندی جهانی تنیس هم کســی نبود که
زیر حرفش بزند.
بوشار  ۲۲ســاله با گورکی به دیدن مسابقه
بســکتبال در نیویورک رفت و با انتشــار
عکس دو نفره در توییتر نوشــت« :همین

االن ســر قرار توییتری با جان رسیدم .در
حال رفتن به بازی بروکلین نتز هستیم».
بوشــار که در ســال  ۲۰۱۴نایب قهرمان
ویمبلدون شده ،برای قرار دو بلیت مسابقه
بسکتبال در «انبیا ِی» بین بروکلین نتز و
میلواکی باکز را خریده بود.
البته آقای گورکی نیز یک جفت گوشــواره
تیفانی به بوشــار هدیــه داد و تنیسباز
کانادیی با انتشار فیلمی در شبکه اجتماعی
اسنپ چت از آن رونمایی کرد.
یوجینی بوشــار تنها چهره معروفی نیست
که به درخواســت قرار از طریق شبکههای
اجتماعی واکنش میدهد.
سال  ۲۰۱۱میال کونیس ،هنرپیشه آمریکایی
با سروان اسکات مور از تفنگداران دریایی
آمریکا در کارولینای شمالی قرار گذاشت .او
با ویدئویی که در یوتیوب گذاشت ،از خانم
کونیس تقاضای قرار کرده بود.
ایــن روش برای جاســتین تیمبرلیک نیز
جواب داد و ایــن خواننده و هنرپیشــه
آمریکایی نیز به درخواست یک سرجوخه
ارتش آمریکا جواب داد و برای دیدن کلسی
دیسانتیس به ویرجینیا رفت.
ریحانا و تیلور سوفیت ،خوانندههای نامدار
آمریکایی نیز پیشــتر به دیدن دو پســر
دبیرستانی رفته بودند( .بی بی سی)

ســرمربی آرسنال تاکید کرد که به بازنشســتگی و استعفا از آرسنال فکر
نمیکند اما شاید از این تیم جدا شود.
به نقل از اسکای اسپورت ،آرســنال در فصل جاری نتایج ناامید کنندهای
کسب کرده است .شکست سنگین پنج بر یک برابر بایرن مونیخ باعث شد
انتقاد از آرســن ونگر بیش از هر وقت دیگری شــود .با این حال سرمربی
فرانسوی توپچیها در جدیدترین اظهار نظر خود تاکید کرد تصمیمی برای
کنارهگیری از هدایت آرسنال ندارد.
ونگر درباره وضعیتش در آرســنال گفت :به صراحت بگویم نه قصد استعفا
دارم و نه به بازنشستگی فکر میکنم .فصل آینده هم به عنوان مربی فعالیت
می کنم؛ چه در آرسنال و چه در تیم دیگری.
او ادامه داد :بســیار مهم است که آرسنال برای فصل بعد ،بهترین تصمیم را
بگیرد .در سالهای طوالنی حضورم در آرسنال فقط برای این تیم جنگیدم.
بارها با پیشنهادهای خوب دیگر باشگاه های بزرگ مواجه شدم اما هیچگاه
آرسنال را ترک نکردم چراکه برای من آرسنال و آینده این تیم مهمتر از هر
چیزی بود .آرسنال باید به دستان یک فرد مطمئن سپرده شود.
آخرین باری که آرسنال توانست قهرمانی در لیگ برتر انگلیس را به دست
آورد ،به ســال  ۲۰۰۴برمیگردد .هواداران این تیم امید زیادی داشتند که با
ونگر در فصل جاری جام قهرمانی را باالی ســر ببرند اما شکست سنگین
برابر چلســی به کلی آنها را ناامید کرد .همین باعث شده تا آنها خواستار
جدایی ونگر باشند.

