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چین واردات زغالسنگ
کوریای شمالی را
متوقف میکند

چین اعالم کرده اســت که واردات زغال سنگ از کوریای
شــمالی را متوقف میکند .هدف از این اقدام افزودن فشار
بر پیونگ یانگ پس از تازهترین آزمایش موشکی کوریای
شمالی است.
هفته گذشــته کوریای شــمالی علی رغم قطع نامه های
شورای امنیت ســازمان ملل متحد یک موشک سطح به
سطح بالستیک را آزمایش کرد.
زغال سنگ اصلیترین صادرات کوریای شمالی را تشکیل
میدهد و اقتصاد شــکننده کوریای شمالی به فروش این
محصول به چین متکی است.
احتماال ارز مورد نیاز برای توســعه برنامه های هســتهای
کوریای شمالی از همین منبع تامین میشود.
آزمایش موشــکی اخیر کوریای شمالی نخستین آزمایش
موشکی این کشــور بعد از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ
بوده است.
آقای ترامپ قبل از مراسم تحلیف خود ،گفته بود که ایاالت
متحده باید به چین فشــار وارد کند تا کوریای شمالی را
«تحت کنترل» بگیرد( .بی بی سی)

مرکل به نقش حیاتی ناتو
برای ایاالت متحده تاکید کرد

آنگال مرکل ،صدراعظــم آلمان در کنفرانس
امنیتی مونشن گفت که برای مقابله با چالش
های جاری به تالش های چندجانبه نیاز است.
او همچنان خاطرنشان کرد که ناتو نه تنها به
نفع اروپا بلکه به نفع امریکا نیز است.
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان دیروز شــنبه
در نشست امنیتی مونشن به ضرورت ائتالف
های بین المللی مانند ناتو در مقابله با چالش
های جاری که جهان با آن روبروست ،تاکید
ورزید.
در دومیــن روز کنفرانس امنیتی مونشــن،
مرکل گفت که مشــکالتی مانند آنچه توسط
تروریسم اســامگرا ایجاد شده ،نمی تواند
تنها توسط یک کشور حل شود بلکه به یک
«شبکه جهانی» نیاز می رود.
همزمان ،او گفت که نیاز اســت تا نهادهای
چندجانبه ماننــد اتحادیه اروپا بهبود و ارتقا

ترامپ ،رسانههای آمریکایی را دشمن مردم خواند

یونان تا به حال ۸۹۴
پناهجو را به ترکیه
بازگشت داده است

یونان و اداره هماهنگی حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه
اروپا بعد از اجرایی شدن توافقنامه مهاجرت میان اتحادیه
اروپا و ترکیه در اپریل سال  ،۲۰۱۶در مجموع  ۸۹۴پناهجو
را از جزایر شرق اژه به ترکیه برگشت داده اند.
پولیس یونان دیروز شنبه در آتن پایتخت این کشور اعالم
کرده است که یونان در چارچوب توافقنامه مهاجرت میان
اتحادیه اروپــا و ترکیه ،تا به حال  ۸۹۴پناهجو را به ترکیه
فرستاده است.
توافقنامه مهاجرت میان اتحادیه اروپا و ترکیه در ماه اپریل
سال گذشته به مرحله اجرا درآمد .براساس این توافقنامه،
کشورهای اتحادیه اروپا می توانند همه پناهجویان را که به
صورت غیر قانونی از ترکیه به جزایر یونان رســیده اند ،دو
باره به این کشور برگشت بدهند.
کاربررســی تقاضاهای پناهندگی در یونان به دلیل فقدان
کارمندان امــور مهاجرت به کندی پیش می رود .در جزایر
شرقی اژه در حال حاضر حدود  ۱۴هزار  ۷۰۰پناهجو به سر
می برند.
اخراج پناهجویان براساس توافقنامه دوجانبه
افزون بر آن یونان در جریان  ۱۴ماه گذشــته در چارچوب
یک توافقنامه دوجانبه با ترکیه که در ســال  ۲۰۰۱تصویب
شــده بود ۱۱۹۶ ،پناهجوی دیگر را به کشور همسایه اش
برگشت داده است.
پولیس یونان گفته است که  ۶۲۸مهاجر دیگر در چارچوب
یک برنامه برگشت داوطلبانه با همکاری سازمان بین المللی
برای مهاجرت ،مستقیم ًا به کشورهای مبداء شان فرستاده
شده اند( .دویچه وله)

یابند .مرکل بر اهمیت وجود چنین نهادهایی
تاکید کرد.
از میان دیگر نکات ،مرکل بار دیگر بر تعهدات
اروپا به ائتالف دفاعی ناتو تاکید ورزید و گفت
که آلمان تمــام توانش را به خرج می دهد تا

بودجه دفاعی ناتو را از ســوی کشورش به 2
فیصد «تولید ناخالص ملی» افزایش دهد.
با این همه ،مرکل همچنان گفت که وجود ناتو
تنها به نفع اروپا نیست بلکه به منفعت ایاالت
متحده نیز می باشد( .دویچه وله)

دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا بار دیگر
به سازمانهای خبری آمریکا حمله کرده و آنها
را دشمن مردم خوانده است.
آقای ترامپ یک روز پس از برپایی نشســت
خبری در کاخ سفید که در آن به طور مداوم،
رســانهها را به «بیصداقتی» متهم کرد ،در
توییتر خود از سازمانهای خبری آمریکایی به

شدت انتقاد کرد .آقای ترامپ در توییت خود
به رسانههایی مانند سیانان ،انبیسی نیوز،
نیویورک تایمز ،شبکه ایبیسی و سیبیاس
به عنوان رسانههای «اخبار جعلی» اشاره کرده
اســت .او گفته است که این رسانهها «دشمن
من نیستند ،دشمن مردم آمریکا هستند( ».بی
بی سی)

الوروف :انگار جنگ سرد تمام نشده است

ســرگئی الوروف ،وزیر خارجه روســیه ،در
نشســت امنیتی مونیخ از کشورهای اروپایی
و ناتــو انتقاد کرد که آماده روابط بیشــتر با
روسیه نیستند .او گفت عدم آمادگی ناتو برای
همکاری با روسیه «مایه تاسف» است.
آقای الورف گفت« :اگر سخنرانیهایی را که در
نشست مونیخ شده مالک بگیریم ،انگار جنگ
سرد تمام نشده است ».با این حال وزیر خارجه

روسیه گفت که کشورهای اروپایی میتوانند از
«رویارویی ساختگی» با روسیه بگذرند.
مقامهای عالی بسیاری از کشورها در نشست
امنیتی مونیخ حضور دارند .چشمانداز روابط
میان میان آمریکا ،اروپا و روسیه ،آینده ناتو و
مسائل بینالمللی نظیر سیاستهای منطقهای
ایران از مسائل مطرح شــده در این نشست
بودهاند( .بی بی سی)

معاون ترامپ ایران را عامل بیثباتی خاورمیانه خواند

لقب رونالدوی برزیلی به یک
بازیکن  PSGداده شد

ن ژرمن به ســتایش از مارکو وراتی پرداخت و لقب
ستاره برزیلی پاریس 
رونالدوی برزیلی را برای او به کار برد.
به نقل از رویترز ،مارکینوش یکی از بازیکنان خوب پاریسن ژرمن در دیدار
برابر بارسلونا بود که با عملکرد درخشــانش ،اجازه نداد جای خالی تیاگو
سیلوا احساس شود.
این بازیکن برزیلی به ســتایش از مارکو وراتی ،همتیمی خود پرداخت و در
توییترش نوشت :برایم بسیار لذت بخش است که تو را در زمین میبینم .تو
یک پدیده هستی.
ن ژرمن یکی از بهترین بازیهای خود را
وراتی هم در دیدار برابر پاریســ 
به نمایش گذاشت و ســهم بسزایی در کسب پیروزی قاطع نماینده فرانسه
داشت.
ن ژرمن توانست در دور رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
پاریس 
برابر بارســلونا با چهار گل به پیروزی برسد تا شانس باالیی برای صعود به
جمع هشت تیم داشته باشد.

پیروزی اتلتیکومادرید
با هتتریک  ۵دقیقهای
کوین گامیرو

اتلتیکومادرید با هت تریک پنج دقیقهای مهاجم فرانســویاش موفق شد
اسپورتینگ خیخون را شکست بدهد.
در نخســتین دیدار هفته بیســت و ســوم اللیگا ،اتلتیکومادرید مهمان
اسپورتینگ خیخون بود و توانست این تیم را چهار بر یک شکست بدهد.
نخستین ضربهای که دروازهها را تهدید کرد ،شوت آنتوان گریزمان بود که
از کنار دروازه اسپورتینگ عبور کرد ۱۰ .دقیقه بعد آنخل کورئا فرصت گلزنی
داشــت اما ضربه او نیز در چارچوب قرار نگرفت .بهترین فرصت میزبان در
دقیقه  ۳۶به دســت آمد که ضربه السینا ترائوره از داخل محوطه جریمه با
اختــاف نزدیکی به بیرون رفت .تالشهای دو تیم بینتیجه بود و در نهایت
نیمه نخست بدون گل به پایان رسید.
در نیمه دوم اتلتیکو خیلی زود به گل دســت پیدا کرد .یانیک کاراســکو
توانســت در دقیقه  ۴۶نخســتین گل روخی بالنکو را به ثمر برســاند اما
اســپورتینگ هم به حمالتش اضافه کرد و بازی را به تساوی رساند .سرخیو
آلوارس در دقیقه  ۴۹برای تیمش گلزنی کرد .با این گل ،میزبان در شــرایط
بهتری قرار گرفت و توانست خطرهای بیشتری روی دروازه اتلتیکومادرید
ایجاد کند .گریزمان در دقیقه  ۷۴توانست دروازه اسپورتینگ را باز کند اما
داور آن را آفساید اعالم کرد.
در این لحظات ،بازی در اختیار شــاگردان دیگو پابلو سیمئونه بود .اتلتیکو
باالخره به گل رســید .کوین گامیرو که در نیمه دوم به میدان آمده بود ،با
پاس زیبای گریزمان توانست در دقیقه  ۸۰گل دوم تیمش را به ثمر برساند.
مهاجم فرانسوی تنها چند دقیقه بعد یعنی در دقیقه  ۸۱گل دیگری به ثمر
رساند تا اتلتیکو سه بر یک پیش بیفتد .در ادامه گامیرو با پاس گریزمان در
موقعیت تک به تک قرار گرفت و گل ســوم خودش را در دقیقه  ۸۵به ثمر
رساند و هت تریک کرد.

مایک پنس ،معاون دونالد ترامپ ،در نشست
امنیتی مونیخ ایران را در کنار کوریای شمالی
یک «تهدید» برای امنیت و شــیوه زندگی
غربی خواند.
معاون آقای ترامپ از اســامگرایی افراطی
و «کشــورهای سرکشــی که دنبال سالح
هســتهای هســتند» به عنوان تهدیدهای
جهان معاصر نام برد و گفت از زمان فروپاشی
شوروی به این ســو جهان هرگز مانند امروز

جای خطرناکی نبوده است.
او در اولین حضــور بینالمللی عمده خود به
عنوان معاون رئیس جمهــور آمریکا ،گفت
ایــران به عنوان «اصلیترین کشــور حامی
تروریسم» همچنان به بیثبات کردن منطقه
خاورمیانه ادامه میدهــد و رفع تحریمهای
هستهای به ایران کمک کرده است که منابع
بیشتری برای این کار در اختیار داشته باشد.
(بی بی سی)

بازداشت یک مرد
اهل کوریای شمالی در ارتباط
با مرگ برادر رهبر

پولیس مالــزی می گوید یک شــهروند
کوریای شمالی در ارتباط با قتل برادر کیم
جونگ-اون رهبر کوریای شمالی دستگیر
شده است.
آنها از این مرد  ۴۶ساله به عنوان ری جونگ
چول نام بردند .دو زن و یک مرد پیشتر در
ارتباط با مرگ کیم جونگ-نام در فرودگاه
کواالالمپور دستگیر شده بودند.
پولیس معتقد اســت کیم جونگ-نام در
فــرودگاه کواالالمپور منتظر پرواز خود به

تلفن سرخرنگ هیتلر حراج شد

تلفنی که در زمان جنگ جهانی دوم مورد
استفاده آدولف هیتلر ،رهبر آلمان نازی بود
در آمریکا به حراج گذاشته شده است.
این تلفن سرخرنگ که نام هیتلر روی آن
حک شده است در پناهگاهی زیرزمینی در
سال  ۱۹۴۵در برلین کشف شد.
مدت زمان کوتاهی پــس از آن که آلمان
تسلیم شد ،سربازان شــوروی سابق این
تلفن را به رالف راینر ،ســرباز بریتانیایی
کادو دادند.

رؤسای والیتی فدراسیون فوتبال در بغالن،
هلمند ،نیمروز ،ارزگان و غزنی مى گویند که
برخالف اصول و در آستانۀ انتخابات ریاست
این فدراســیون ،از ســوى رییس عمومی
فدراسیون برکنار شده اند.
افراد برکنار شــده می گویند که مطابق با
اساسنامه فدراســیون فوتبال افغانستان
و مقررات فیفــا ،انتخابات ریاســت این
فدراســیون ،باید در هر چهار سال برگزار
شــود و رئیس آن ،نمی تواند هیچ کدام از
رؤســای والیتی را شش ماه قبل ،از تکمیل
شدن دورۀ کاری اش برکنار کند.
کــرام الدین کریم ۴ ،قــوس  ۱۳۹۲با رای
مستقیم رؤسای والیتی این فدراسیون ،به
عنوان رئیس انتخاب شد و طبق مقررات در
قوس سال جاری ،باید انتخابات برگزار می
گردید؛ اما به دالیل مختلف انتخابات صورت
نگرفت و قرار شده اســت که در  ۱۶حمل
سال  ۱۳۹۶با حضور نمایندگان فیفا در کابل
برگزار شود.
ولی مورچل يک ازاين معترضين ،به آژانس
خبری پژواک گفت کــه دو هفته قبل ،به
دالیل نامشخص از پست ریاست فدراسیون
در والیت بغالن برکنار شده است.
وی گفت« :در جریان یکســال ،کرام الدین
کریم شش بار مرا به کابل خواست و به یک
نوع تالش کــرد تا از رهبری کنونی حمایت
کنم؛ اما وقتی دانســت که من خواســتار
آمدن اصالحات و افراد مسلکی در رهبری
فدراســیون هســتم ،هیئتــی از کابل به
پلخمری آمد و با یک انتخابات سفارشــی،
شخص دیگری را بجای من انتخاب کردند».
به گفته مورچل ،این اقدام برخالف اساسنامه
فدراسیون فوتبال و مقررات فدراسیون بین
المللی فوتبال(فیفا) صورت گرفته اســت
و وی در تظاهراتــی با حضور شــماری از
ورزشکاران ،علیه آن اعتراض کرده است.
عنایــت اهلل صاحــب زاده ،رئیــس قبلی

حراجی اشیا تاریخی آلکساندر در آمریکا
گفته اســت که قیمت اولیه این تلفن در
حراجی یکصد هزار دالر است.
این حراجی امیدوار اســت در نهایت این
تلفن به قیمت  ۳۰۰هــزار دالر به فروش
برسد .خبرگزاری آسوشیتدپرس میگوید
یک مقام مسئول در این حراجی گفته است
این تلفن یک «سالح کشتار جمعی» بوده،
چون هیتلر از آن برای صدور دستور کشتار
استفاده کرده است( .بی بی سی)

پناهجویانی که در کمک های
اجتماعی تقلب میکنند
زودتر اخراج خواهند شد

پناهجویان قبل از همه به دالیل جنگ و یا
مواجه بودن با پیگردهای سیاسی در کشور
شان ،درآلمان تقاضای پناهندگی میدهند.
اما کســی که می خواهد دولت را با سوء
استفاده ازکمک های اجتماعی فریب دهد،
سریع َا از آلمان اخراج خواهد شد.
پناهجویانی که خــود را در چندین ناحیه
یا شــهر با نام های مختلف ثبت نام می
کنند تا کمک های اجتماعی (سوســیال
بیشتر) دریافت کنند ،باید با پیامدهای این
خالف کاری حساب کنند .براساس گزارش
روزنامه «بیلد» ،دو حزب اتحادی سوسیال
مســیحی و دموکرات مسیحی آلمان می
خواهد ســخت تر از پیش با پناهجویان
متقلب برخورد کنند .فولکر کاودر ،رئیس
جناح پارلمانی ایــن دو حزب در پارلمان
فدرال آلمان (بوندستاگ) به این روزنامه
گفت« :وقتی یــک پناهجو به دلیل تقلب
در به دســت آوردن کمکهای اجتماعی

رؤسای فدراسیون فوتبال پنج والیت
برخالف اصول «برکنار» شده اند

فدراســیون فوتبال هلمند گفت« :ســه
ســال قبل ،از طریق انتخابــات به عنوان
رئیس فوتبال هلمند تعیین شدم و در این
مدت ،تالش زیاد برای هماهنگ ســاختن
ورزشکاران و رشــد ورزش انجام دادم؛ اما
حدود چهــار ماه قبل ،بــا انتخاباتی که از
ســوی مرکز رهبری می شد ،بدون حضور
نمایندگان والیت ،شورای والیتی و تربیت
بدنی برکنار شدم».
وی افزود که فکر می کند به دلیل انتقادهایی
که از رهبری فدراسیون داشته ،برکنار شده
است.
وحید عزیزی رئیس پیشــین فدراسیون
فوتبال نیمروز نیز گفت« :هشــت ماه قبل،
شــخص دیگری بجای وی معرفی شد؛ اما
بعد از اینکه والیت وشورای والیتی مکتوب
را نپذیرفتند ،فعالیت فدراســیون فوتبال
نیمروز از ســوی رئیــس عمومی به حالت
تعلیق در آورده شده است».
کریم اهلل رئیس پیشین فدراسیون فوتبال
ارزگان ،همچنــان مدعی شــد که حدود
چهار ماه قبل ،رئیس فدراســیون فوتبال با
فرستادن مکتوبی وی را برکنار کرده است.
وی گفــت« :حــاال که انتخابات ریاســت
فدراسیون نزدیک است ،کرام الدین کریم
کوشــش می کند تا با برکناری مخالفانش،
افراد وابسته به خود را به جای آنان بگمارند؛
درحالیکه این کار خالف قانون است».
کریم اهلل افزود« :رئیس فدراسیون فوتبال،
در دو حالــت می تواند رؤســای والیتی را
برکنار کند ،نخست امضای اکثریت مدیران
تیم های آن والیت را داشــته باشد و دوم،
اینکه از سوی کمیته قضایی فدراسیون به
یک تخطی متهم شده باشد؛ اما این دو مورد
هرگز در مورد من رعایت نشده است».
محمد داوود رئیس قبلی فدراسیون فوتبال
غزنــی گفــت« :دو ماه قبــل ،مکتوبی از
مرکز(ریاست فدراســیون) آمد که در آن،

ســوی ماکائو بود که یک ماده سمی روی
صورت او پاشیده شد.
مقام ها می گویند کــه تازه ترین مظنون
عصر جمعه در سالنگور در نزدیکی پایتخت
مالزی دستگیر شد .جزییات بیشتری ارائه
نشده است .پولیس معاینات بر جسد کیم
را کامل کرده اما هنــوز نتایج آن را اعالم
نکرده اســت .همزمان کوریای شــمالی
خواســتار بازگرداندن فوری جسد شده
است( .بی بی سی)

شخص دیگری بجای من معرفی شده بود و
از این طریق ،مرا برکنار کردند».
وی گفت« :فدراســیون از سوی مافیا اداره
می شــود؛ اما چون زورم به آنها نمی رسید
ساکت ماندم؛ این ها کسانی هستند که هر
کاری را که بخواهند انجام می دهند».
درعين حــال علی اصغر اکبــرزاده ،مربی
پيشــین تیم ملی فوتبال و کارشناس این
رشــته ،با انتقاد از برکناری رؤسای والیتی
فدراسیون فوتبال گفت« :مطابق اساسنامه
فدراســیون ،رئیس فدراسیون فوتبال نمی
تواند شــش ماه قبل از تکمیل دوره چهار
سالش هیچ یک از آمرین والیتی را برکنار
کند».
وی افــزود« :در ماده ۱۰۱مقــرره جزایی
فدراســیون فوتبال آمده است که رؤسای
فدراســیون ،تا زمانی کــه از طرف بخش
قضایی ،به جرم و یا تخطی خاصی محکوم
نشــده باشــند ،به وظیفه خود ادامه می
دهند».
اکبرزاده خاطر نشــان کرد که بر اســاس
مقررات ،آن عده از رؤســای فدراسیون که
در جریان شش ماه قبل از برگزاری انتخابات
ریاست فدراسیون برکنار شده اند ،قانونی
هســتند و از حق رای در انتخابات ریاست
فدراسیون برخوردار می باشند.
اما کــرام الدین کریم رئیس فدراســیون
فوتبــال با تايید اینکــه در برخی والیات،
رؤســای جدید معرفی شده اند ،گفت« :در
یک تعداد والیات بر اســاس پیشنهادات
ورزشــکاران و مدیران تیــم های والیتی،
انتخابات صورت گرفت و رؤســای جدید
انتخاب شدند و هیچ مشکل قانونی در این
زمینه وجود ندارد».
کریم با رد هر گونه قانون شکنی در ریاست
فدراسیون فوتبال گفت که هر کسی که در
این زمینه اسناد و شواهدی دارد ،می تواند
آن را ارایه کند( .پژواک)

محکوم شده باشــد ،تقاضای پناهندگی
اش نمی تواند به سادگی ادامه یابد .هیچ
شهروندی به چنین عملی تفاهم ندارد».
اجرایی شدن پیش از انتخابات؟
براســاس قاعده ای که تا حــاال اعتبار
دارد ،هــرگاه یک متقاضــی پناهجو به
دلیل خالفــکاری در دریافت کمک های
اجتماعی به مجازات سه ساله و یا بیشتر
از آن محکوم می شد ،تقاضای پناهندگی
اش پایان می یافت .حاال فولکر کاودر می
خواهد این مدت را به یک ســال کاهش
دهد.
براســاس گزارش روزنامــه «بیلد» ،این
سیاســت مدار حزب دموکرات مسیحی
آلمان که مــی خواهد یک چنین تغییری
را ضمیمه قانون مطرح شــده برای قواعد
تشــدید یافته در مورد اخراج خارجی ها
کند ،باید طبق خواست او به زودی پیش از
انتخابات عمومی اجرایی شود( .دویچه وله)

ابراز شگفتی آرین روبن
از نمایش بد آرسنال

ســتاره هالندی بایرن مونیخ تاکید کرد بازی بد شــاگردان آرسن ونگر در
آلیانس آرهنا او را شگفت زده کرده بود.
به نقل از  ،elsportبایــرن مونیخ یکی از عجیبترین نتایج دور رفت یک
هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در فصل جاری را رقم زد .این تیم که در
آلیانس آرهنا از بایرن مونیخ پذیرایی کرد توانســت با نتیجه پنج بر یک به
پیروزی برسد.
آرین روبن که یکی از بهترین بازیهای خود را به نمایش گذاشت ،در مورد
این دیدار گفت :بسیار خوشحالم که با ارائه یک بازی زیبا و با اقتدار آرسنال
را از پیشرو برداشتیم .بســیار خوب ظاهر شدیم؛ به ویژه در نیمه دوم که
کامال تیم برتر میدان بودیم .باید بگویم از افت زیاد بازیکنان آرسنال و بازی
بد آنها در نیمه دوم شگفتزده شده بودم.
روبن که گل نخســت بازی را به ثمر رســاند ،در ادامه اظهار کرد :در نیمه
دوم برنامه ما این بود که فشــار بیشــتری روی دروازه آرسنال وارد کنیم.
خوشبختانه این تاکتیک ســرمربی تیم جواب داد و با فشار زیادی که روی
خط دفاعی حریف وارد کردیم ،توانستیم گلهای بیشتری به ثمر برسانیم.
روبن به عنوان بهترین بازیکن هفته نخست دور رفت یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا انتخاب شد.

غرامت یک میلیارد یورویی فیفا
به خاطر جام جهانی ۲۰۲۲

فیفا به تیمهای باشــگاهی در اروپا یک میلیارد یورو به خاطر برگزاری جام
جهانی در زمستان غرامت خواهد داد.
به نقل از خبرگزاری  TASSروســیه ،جام جهانی  ۲۰۲۲برای اولین بار در
تاریخ در زمستان برگزار خواهد شد؛ آنهم در کوران رقابتهای باشگاهی.
به همین خاطر فیفا مجبور شده است غرامت سنگینی به تیمهای باشگاهی
قاره ســبز بدهد تا آنها را راضی کند بازیکنانشان را برای تیمهای ملی در
اختیار بگذارد.
به همین خاطر فیفا قرار است یک میلیارد یورو به تیمهای اروپایی غرامت
بدهد .جام جهانی  ۲۰۲۲قرار است از  ۲۲نوامبر تا  ۱۸دسامبر در قطر برگزار
شود .بیشتر باشگاههای اروپایی از این موضوع انتقاد کردند که چرا باید جام
جهانی در زمســتان برگزار شود .آنها اعالم کردند نمیخواهند در آن برهه،
بازیکنانشان را در اختیار تیمهای ملی قرار بدهند.

دنی آلوس:
فقط یک تیم توانایی بازگشت
از باخت  ۴بر صفر را دارد

مدافع راست پیشین بارسلونا اظهار کرد اگر یک تیم در جهان وجود داشته
باشد که توانایی بازگشت به رقابتها بعد از شکست سنگین در بازی رفت را
داشته باشد ،آن تیم بارسلوناست.
به نقل از مدیاســت ،بارســلونا در دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا نتیجه بدی گرفت و با نتیجه چهار بر صفر برابر پاری ســن
ژرمن شکست خورد تا کارش برای رسیدن به مرحله بعد بسیار سخت شود.
دنی آلوس که ســه بار همراه بارســلونا قهرمان لیگ قهرمانان شده است،
درباره احتمال بازگشــت بارســا به رقابتها گفت :خیلی سخت است که
بارســلونا بتواند به رقابتها بازگردد .کار برای این تیم خیلی سخت شده
است اما نه به خاطر اینکه آنها نمیتوانند بلکه به این خاطر که بارسا با تیمی
روبرو است که کیفیت باالیی دارد و کار این تیم را سخت میکند.
آلوس ادامه داد :در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینی نیســت .اگر یک تیم
در دنیا وجود داشته باشد که بتواند شکست سنگین در بازی رفت را جبران
کند و به مرحله بعد برسد ،همین بارسلوناست .امیدوارم آنها در دور برگشت
رقابتها موفق شوند.

