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اپوزسیون سوریه
همچنان بر کنار رفتن
اسد پافشاری می کند

دور پنجم گفتگوهای صلح سوریه ،بدون دسترسی به نتایج
محسوس پایان یافت .امید برای راه اندازی گفتگوهای بعدی
وجود دارد؛ بدون شــک آینده اسد موضوع اصلی تنش در
این گفتگوها خواهد بود .یحیی االریدی یکی از سخنگویان
اپوزسیون در پنجمین نشســت در مورد سوریه در جنیوا
گفت که اســد به عنوان رئیس جمهور به گونه قطعی قابل
پذیرش نیست .اریدی بیان داشــت« :هیچ کشور آزادی
نمی تواند رهبری داشــته باشد که مرتکب جنایت جنگی
شده باشــد» .مخالفین دولت این کشور جنگزده خواستند
که رئیس جمهور حداکثر تا آغاز دوره انتقالی از این سمت
کنار زده شود .اما دولت سوریه تا حال این درخواست را رد
کرده و حتا از گفتگو روی سرنوشــت بشار اسد خودداری
کرده است .به این ترتیب ،پنجمین دور گفتگوهای صلح با
میانجیگری سازمان ملل متحد در جنیوا بدون نتیجه پایان
یافت .ستیفن دیمیستورا ،نماینده سازمان ملل در این مورد
گفت که هیچ کس انتظــار موفقیت را در این مقطع زمانی
نداشت .دیمیســتورا گفت« :ما هنوز به مرحله پیشرفت
نرســیده ایم[ .به عنوان مثال] قطار ایستگاه را خیلی به
آهستگی ترک خواهد کرد .اما سرعت هم می گیرد».
گفتگوهای اخیر روز پنجشنبه هفته گذشته در جنیوا آغاز
شــد .جناح های درگیر در این جریان توانســتند به گونه
جداگانه با ستیفن دیمیستورا مالقات داشته باشند .هرچند
که در چهار نشست گذشــته ،روی برنامه کاری تبادل نظر
صورت گرفته بود اما در این نشست دیپلوماتان روی چهار
موضوع چون رهبری دولت ،قانون اساسی جدید ،انتخابات
و مبارزه در برابر تروریزم بحث کردند( .دویچه وله)

در درگیریهای شرق
اوکراین چند نفر کشته و
زخمی شدند

بر اســاس گــزارش ارتــش اوکرایــن ،درگیریها میان
جداییطلبان و نیروهای دولتی در شرق اوکراین دستکم
دو کشته و شماری زخمی برجا گذاشته است .پیشتر رئیس
جمهور اوکراین آتشبس اعالم کرده بود .پترو پروشــنکو،
رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشــنبه پشنهاد داد که به
مناسب عید پاک از روز شنبه (اول اپریل) در شرق اوکراین
آتشبس برقرار شود .این پیشنهاد با موافقت جداییطلبان
طرفدار روســیه روبرو شد .روز شــنبه اما خبرگزاریها
گزارش دادند کــه طرفین درگیر در ایــن منطقه به روی
یکدیگر آتش گشودهاند .اوکســانا گاپریلیوک ،سخنگوی
وزارت دفاع اوکراین به خبرگــزاری اینترفکس گفت« :ما
به توافق آتشبس پایبند هستیم اما طرف مقابل ده بار آن
را نقض کرده است ».خبرگزاری آلمان به نقل از فرماندهی
شبهنظامیان جمهوری خودخوانده دونتسک نوشت ،ارتش
اوکراین از بامداد شــنبه «چند بار آتشبس را شکســته
است» .جداییطلبان لوهانسک گفتهاند که نیروهای دولتی
«تنها یک ســاعت به آتشبس پایبنــد بوده» و پس از آن
حملههای خود را آغاز کرده است(.دویچه وله)

رئیس جمهور امریکا
شرکای تجارتی خود را تهدید میکند

دونالد ترامپ رئیس جمهــور امریکا با یک
اقدام شدیدا ً نزاع برانگیز ،مناسبات تجارتی
با مهمترین شــرکای تجارتــی مانند چین و
آلمان را به خطر می اندازد .ترامپ دســتور
بررســی دقیق و گستردۀ مناسبات تجارتی با
کشورهای دیگر را صادر کرد.
دونالد ترامپ کشورهای دیگر را به کاربرد از
شــیوه های غیر عادالنۀ تجاری متهم ساخته

و دســتور داد که این مسأله به طور مشخص
ارزیابی گردد .رئیس جمهــور ایاالت متحده
پیش از امضای دو فرمان در این رابطه در کاخ
سفید گفت« :از حاال به بعد ،همه کسانی که از
مقررات تخطی می کنند ،با پیامدهای بســیار
سخت آن مواجه خواهند شد».
ترامپ ،که کار ریاســت جمهــوری خود را با
شعار «اول امریکا!» آغاز کرد ،با اولین فرمان،

ناتو :مهارت نظامی ارتش
ترکیه کاهش یافته است

ارتش ترکیه بعــد از کودتای نافرجام و
به دنبال آن تصفیه بخشی از کادرهایش
تضعیف شــده اســت .پیمــان نظامی
آتالنیتک شــمالی ناتو دربــاره مهارت
ارتش ترکیه در اجــرای عملیات نظامی
تردید نشان میدهد.
روزنامه آلمانــی «ولت آم زونتاگ» (اول
اپریل) به نقل از یک دیپلمات برجسته
ناتو گزارش داده اســت که ارتش ترکیه
بویژه در نیروی دریایی و هوایی تضعیف
شــده و مهارت آن در اجرای عملیات

پیروزی ارزشمند لیورپول
در داربی مرسی ساید

لیورپول توانست با نتیجه  3بر یک اورتون را در داربی مرسی ساید شکست
دهد.
در هفته سیام رقابت های لیگ برتر انگلیس یک دیدار برگزار شد که در آن
لیورپول توانست در داربی مرسی ساید  ۳بر یک اورتون را شکست بدهد تا
 ۳امتیاز حساس بازی را کسب کند.
سادیو مانه سنگالی در دقیقه  ۸قرمزها را پیش انداخت ولی در همان نیمه
نخســت و در دقیقه  ،۲۹متیو پنینگتون گل تساوی را ثبت کرد .شاگردان
یورگن کلوپ دست از تالش نکشیدند و در دقیقه  ۳۱با ضربه زیبای فیلیپه
کوتینیو گل تساوی بخش را به ثمر رساند.
در نیمه دوم نیز دیووک اوریگی گل سوم را نیز به ثمر رساند تا این دیدار با
برتری  ۳بر یک لیورپول برابر همشــهری خود به پایان برسد .با این نتیجه،
لیورپول  ۵۹امتیازی شد و به رده سوم رسید .اورتون هم با  ۵۰امتیاز در رده
هفتم باقی ماند.

ونگر :من همیشه
کار خودم را به طور دقیق
انجام می دهم

نظامی کاهش پیدا کرده اســت .ترکیه
از ســال  ۱۹۵۲عضو پیمان ناتو است و
بزرگترین ارتش ناتــو را بعد از آمریکا
دارد .ادعــای دیپلمات برجســته در
ناتو دربــاره قابلیــت و مهارت ارتش
ترکیه زمانی مطرح شــده اســت که
ترکیه عملیات «سپر فرات» در شمال
سوریه را بعد از بیرون آوردن شهرهای
جرابلس و البــاب از چنگ گروه دولت
اسالمی داعش خاتمه یافته اعالم کرد.
این عملیات  ۷ماه طول کشید و بنابه
گفتــه مقامات ترکیــه ماموریت آن با
موفقیت خاتمه یافته اســت .هدف این
عملیات دور کردن ستیزهجویان «دولت
اســامی» (داعش) از مرزهای ترکیه و
همچنین ممانعت از پیشروی واحدهای
شــبهنظامی کرد متعلق به «یگانهای
مدافــع خلق» بــود .دولــت ترکیه
«یگانهای مدافع خلق» را وابســته به
حزب کارگران کردســتان ترکیه (پ
ک ک) میداند و هــر دو را گروههای
تروریستی تلقی میکند( .دویچه وله)

که بیشتر شــکل نمادین دارد ،تهیه فهرست
کشــورها و تولیداتی را دستور داد که مسبب
کسر بلند تجاری ایاالت متحده شده اند .این
کسر در سال گذشته بار دیگر افزایش یافت و
به  ۴۸۱میلیارد دالر رسید.
به گفته ویلبــر راس ،وزیر تجــارت ایاالت
متحدۀ امریکا ،بررســی ها باید بیشتر از همه
بر «تقلب» و ســهل انگاری در اجرای مقررات
و همچنان بر توافقنامه هــای تجاری تمرکز
داشته باشــد که از دید ایاالت متحده نتایج
مطلوب نداشته اند .راس نخست از همه چین
را مسئول کسر تجاری ایاالت متحده خواند و
در پی آن از کشورهایی مانند کانادا ،فرانسه،
مکسیکو ،جاپان و آلمان نیز نام برد.
ترامپ در فرمان دوم خود از مقامات خواست
تا ارزیابــی کنند که ایاالت متحده چگونه می
تواند تعرفه های گمرکی و مالیات بیشتر باالی
محصوالتی وضع کند که از حمایت یارانه یی
کشورهای خارجی برخوردار اند .پیتر ناوارو،
مشــاور امور تجارتی ترامپ پیش از امضای
فرمان ها گفت که ایاالت متحده در این بخش
 ۲،۸میلیارد دالر کمتر از حد ممکن جمعآوری
کرده است( .دویچه وله)

سال گذشته  ۱۰۸میلیون
گرسنه در جهان با مرگ
دست به گریبان بودند

گزارشی از سوی سازمان ملل و اتحادیهی
اروپا منتشر شده که در آن گفته میشود
تا  ۱۰۸میلیون نفر در جهان در سال ۲۰۱۶
به دلیل گرســنگی درگیــر نبرد مرگ و
زندگی بودهاند.
طبق این گزارش شمار کسانی که از «عدم
امنیت تغذیه» رنج میبرند در مقایسه با
سال  ۲۰۱۵بیش از یک سوم افزایش یافته
اســت .دالیل اصلی این مساله ،منازعات
مسلحانه ،شرایط بد آب و هوایی ،کاهش
بارندگی و خشکسالی ذکر شده است.
این گزارش تصریــح میکند که از هر ده
بحران انسانی ،علت  ۹تای آن به منازعات
مســلحانه بازمیگردد .برای نمونه امسال
کشورهایی مانند سودان جنوبی ،سومالیا،

ایجاد کماندوی سایبری در
اردوی آلمان

معاون رئیسجمهور
ونزوئال خواهان
تجدید نظر در حکم
دیوان عالی شد

طارق العیسمی ،معاون رئیسجمهور ونزوئال ،از دیوان
عالی آن کشــور خواسته است تا در تصمیم خود برای
ســلب اختیار قانونگذاری پارلمــان ونزوئال بازبینی
کند .شــورای دفاعی ونزوئال ،از نهادهایی که به فرمان
رییسجمهور تشــکیل شده است هم درخواست کرده
که دیوان عالی در حکم خود تجدیدنظر کند .در اولین
ساعات صبح روز شــنبه ،اول اپریل ،نیکالس مادورو،
رئیسجمهور ونزوئال در ســخنرانی کــه از تلویزیون
دولتی آن کشور پخش شد ،گفت که «مناقشه» حل و
فصل شده اســت .دیوان عالی ونزوئال ،روز چهارشنبه،
 ۲۹مارچ ،الیحه پیشــنهادی رئیسجمهــور ونزوئال
درباره امتیازات نفتی را که در پارلمان رد شــده بود،
تصویب و اعالم کــرد که پارلمان صالحیت ایفای نقش
قانونگذاری را از دســت داده است .بیشتر کرسیهای
پارلمان ونزوئال در اختیار مخالفان دولت است .تصمیم
دیوان عالی ونزوئال باعث خشم و اعتراض عمومی شده
و تظاهرات مخالفان را در پی داشته است .از جمله روز
جمعه نیروهای ضدشــورش با دهها معترض حاضر در
راهپیمایی ضددولتی درگیر شدند(.بی بی سی)

روزانه هزاران بــار کمپیوترهای اردوی
آلمان فدرال از طریق انترنت هدف حمله
قرار می گیــرد .اردوی آلمان می خواهد
حاال برای دفاع بهتر ،یک بخش کوماندویی
مخصوص را به این منظور ایجاد کند.
برای هکرها (رخنه گرها) و سازمان های
اســتخبارات خارجی ،اردوی آلمان یک
هدف مهم ،نه تنها به دلیل رازهای نظامی،
بلکــه به خاطر فناوری اطالعاتی اســت
که سیستمهای تســلیحاتی این کشور
را محافظــت می کنند .اگــر هکرها این
سیستم ها را زیر کنترول خود درآورند،
در این صورت پیامدهای آن بسیار ناگوار
خواهد بود.
تنها در هفته های آغازین ســال جاری،
شــبکه انترنتی اردوی آلمان  ۲۸۴هزار
بار مورد حمله قــرار گرفت .اورزوال فون

تيم ملى کرکت بعد از شکست تيم ايرلند
در هر بخش به کشور برگشت

تيم ملــى کرکت افغانســتان ،بعد از يک
شکســت بزرگ در رقابت هاى جام قاره ها،
مقام اول را در جدول نمرات کسب کرد و به
کشور برگشت.
تيم ملى کرکت کشور با تيم ايرلند در شهر
گريترنوادا ،بازى هاى مختلف داشــت ،تيم
ملى ايرلند را در بازى هاى بين المللى بيست
اوره سه بر صفر ،در بازى هاى يک روزۀ بين
المللى سه بر دو ،و در بازى چهار روزۀ جام
رقابت هاى انترکانتيننتال يا قاره ها شکست
داد.
در اين رقابت ها شهزاد محمدى ،رحمت شاه،
محمد نبى ،راشدخان ،دولت ځدران و ساير
بازيکنان جوان ،خوب درخشيدند.
تيم ملى ،قبل از ظهــر دیروز به ميدان بين
المللى حامد کرزى کابل رسيد و با استقبال
گرم مقامات بلندرتبــه و عالقمندان خود
مواجه شد.
داکترعبداهلل عبداهلل رييس اجرايى حکومت،

حاجــى نذير احمدزى معاون دوم ولســى
جرگه ،شــمار زيادی از اعضاى شوراى ملى،
وزراى کابينه ،رييس کرکت بورد افغانستان،
ساير مقامات و صدها تن از عالقمندان تيم
ملى ،به استقبال آنها رفته بودند.
داکتر عبداهلل طى صحبتــی با خبرنگاران
در ميدان هوايى ،بازيکنان تيم ملى کرکت
را قهرمان خوانده و افزود که آنها هميشــه
خوشــى ها و پيروزى ها را به کشور کسب
کرده اند.
او افزود که افغانها هميشــه از دستاوردها و
تالش هــاى بازيکنان ،به ويژه بازيکنان تيم
ملى ستايش و قدردانى مى کنند.
اصغر ستانکزى مربى تيم کرکت افغانستان،
در ميدان هوايــى به آژانس پژواک گفت که
آنها در سفر طويل ســه ماهه ،با کشورهاى
مختلف رقابت هايى داشــته و تمامى آن را
برده اند.او افزود که آنها نخست زمبابوى را
در خانه اش و بعدا ً ايرلند را با شکست هاى

بزرگ در بيست اوره ،يک روزه و چهار روزه
مواجه کردند.
ســتانکزى گفت که بازيکنــان جوان تيم
افغانستان ،شايســتگى خودرا ثابت کرده و
ابراز اميدوارى نمود کــه آنها در آينده نيز
افتخارات ديگر به افغانستان کسب خواهند
کرد.
محمد نبى عيســى خيــل بازيکن ملى ،به
ويژه از راشــدخان ستايش نمود و گفت که
موصوف ،در آينده نيــز بازى هاى زيادى را
براى افغانستان خواهد برد.
به اســاس يک خبر ديگر ،در سلسلۀ بازى
هاى جام ايمرجنگ؛ پاکستان در بازى نيمه
نهايى افغانستان را شکست داد.
پاکستان در پنجاه اور  ٢٦٧دوش انجام داده؛
اما تيم افغانســتان در  ١٤٤دوش از ميدان
اخراج شــد .در اين رقابت ها افغانســتان،
ماليزيا و هندوســتان را شکست داد؛ اما از
سوى سريالنکا شکست خورد( .پژواک)

آرسن ونگر ســرمربی فرانسوی آرســنال که هنوز آینده اش در این تیم
مشخص نیست و صحبت های زیادی در مورد وی مطرح می شود ،در آستانه
دیدار حساس با منچسترســیتی در لیگ برتر انگلیس در مورد آینده اش
صحبت های جالبی عنوان کرده اســت:بله ،مشخص است که در حال برنامه
ریزی برای فصل آینده هستم .چه دو ماه دیگر بمانم و چه ده فصل دیگر ،من
همیشه کار خودم را به طور دقیق انجام می دهم و برای آینده برنامه ریزی
می کنم .فکر می کنم امروز ،برند آرسنال در جهان شناخته شده است و نام
باشگاه بزرگتر از نام من است .انتقال بازیکنان به آرسنال مسئله مهم تری
است ،بازیکنان به خاطر من به اینجا نمی آیند بلکه به خاطر آرسنال است،
اینجا نام باشــگاه مطرح می شود .در حال حاضر شرایط و موقعیت مناسبی
برای بحث ترانســفر و مذاکره با بازیکنان نیست ولی در مورد تقویت تیم
بررسی الزم را خواهیم کرد.

احتمال اخراج سرمربی
تیم ملی آرجنتاین

فدراســیون فوتبال آرجنتاین روز جمعه نشستی اضطراری را برگزار کرده
اســت تا در خصوص آینده ســرمربی تیم ملی فوتبال این کشور تصمیم
گیری کند .ادگاردو بائوزا که در ماه آگســت جانشین تاتا مارتینو شده بود
احتماال تنها پس از حدود  ۸ماه از سمت خود برکنار خواهد شد .به گزارش
خبرگزاری های  ESPNو  Fox Sportsفدراســیون فوتبال آرجنتاین روز
جمعه نشستی اضطراری را ترتیب داده است تا در خصوص آینده تیم ملی
این کشور و همچنین سرمربی این تیم تصمیم گیری کند .شنیده ها حاکی
از این است که رئیس فدراسیون تازه منتصب شده آرجنتاین اعتقاد دارد به
سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور تا پایان دیدارهای انتخابی جام جهانی
فرصت دهد اما شکست این تیم مقابل بولیویا و سقوط این تیم به رتبه پنجم
جدول و همچنین محرومیت چهار جلســه ای لیونل مسی عاملی است که
سایر اعضای فدراسیون فوتبال آرجنتاین رای به اخراج بائوزا بدهند ،با این
وجود هنوز خبر تکمیلی و قطعی از نتیجه این نشســت منتشر نشده است.
از خورخه سمپائولی به عنوان محتمل ترین گزینه برای جانشینی بائوزا یاد
می شود .این ســرمربی آرجنتاینی که در هفته گذشته از عالقه اش برای
مربیگری لیونل مسی خبر داده بود هنوز قراردادش را با سویا تمدید نکرده
اســت و پس از جدایی مدیر فنی این باشگاه احتمال دارد این باشگاه را به
مقصد نیمکت تیم ملی آرجنتاین ترک کند.

پيروزي تيم هاي صدر نشين در ليگ NBA

بامداد دیروز در ليگ بسكتبال  NBAيازده
بازي انجام شد كه در مهم ترين اين بازي ها
گلدن استيت وريرز و بوستون سلتيكس به
پيروزي رسيدند.
به نقــل از  ،Foxsportsدر مهم ترين بازي
بامداد دیروز ليگ بســكتبال  ،NBAگلدن
اســتيت وريرز با نتيجــه ي  ١٠٧بر  ٩٨به
پيروزي رسيد.
در اين بازي اســتفن كري  ٢٤امتياز كسب
كرد و  ٧ريباند و  ٥پاس منجر به گل داشت.
كلي تامپســون نيز  ٢٠امتياز اضافه كرد تا
گلدن اســتيت پيروز زمين باشد .در سوي
ديگر زمين نيز جيمز هاردن با كســب ١٧
امتياز بهترين عملكرد را براي هيوســتون
داشت.
در بازي مهم ديگر بوستون سلتيكس كه به
تازگي در صدر كنفرانس شــرق قرار گرفته
است ،با نتيجه ي نزديك  ١١٧بر  ١١٦اورالندو

یمن و شمال شــرقی نایجریا در معرض
خطر گرسنگی هستند و شرایط آنها حتی
میتواند وخیمتر شــود .اما وضعیت در
کشورهایی مانند عراق ،سوریه ،ماالوی و
زیمبابوه نیز بحرانی است و مواد غذایی در
این کشورها کمیاب است.
 ۱۰۸میلیون نفــری که در گزارش به آنان
اشاره شــده است ،از کمبود تغذیهی حاد
رنــج میبرند یا غذای کافــی در اختیار
نداشتهاند تا بتوانند نیازهای روزانهی خود
را بطور مرتب رفع کنند .خانوادههایی نیز
شامل این گروه میشــوند که با قربانی
کردن احشام خود توانستهاند زنده بمانند،
اما اکنون برای آینــده چیزی در اختیار
ندارند( .دویچه وله)

مجيك را شكست داد.
در اين بازي ايســايا توماس با كســب ٣٥
امتياز و انجام  ٧پاس منجر به گل به پيروزي
ســلتيكس كمك كرد .در سوي ديگر زمين
آرون گوردون با كسب  ٣٢امتياز بيشترين
امتياز آوري را براي اورالندو داشت.
نتايج ديگر بازي هاي بامداد دیروز:
تورنتو رپترز  ١١١اينديانا پيسرز ١٠٠
شارلوت هورنتز  ١٢٢دنور ناگتز ١١٤
كليولنــد كاواليرز  ١٢٢فيالدلفيا ســوني
سيكسرز ١٠٥
ميلواكي باكس  ١٠٨ديترويت پيستونز ١٠٥
نيويورك نيكس  ٩٨ميامي هيت ٩٤
نيواورالنز پليكانز  ١١٧سكرمنتو كينگز ٨٩
ممفيس گريزليز  ٩٩داالس موريكس ٩٠
سن آنتونيو اسپرز  ١٠٠اوكالهاما سيتي تاندر
٩٥
يوتا جاز  ٩٥واشنگتن ويزاردز ٨٨

دیر الین ،وزیــر دفاع آلمان گفت که این
حمــات بر فضای ســایبری و اطالعات،
«خطر رو به افزایش برای امنیت ما است».
برای دفاع در برابر این حمالت در آینده
قرار اســت «یک واحد کومانــدو برای
حفاظــت از فضای ســایبری و اطالعات
( »)CIRدر اول اپریل ایجاد شــود .این
واحد کوماندو چنین گســترش خواهد
یافت که بخش های مستقل سازماندهی
اردوی ،نیــروی زمینی ،دریایی ،ســاح
های هوایی ،خدمات صحی و قرارگاه های
نظامی را در بر بگیرد.
باوجود آن که کشــورهایی مانند ایاالت
متحــده امریکا ،از مدت ها به این ســو
کوماندوی ســایبر ایجاد کرده اند ،اردوی
آلمان با اقدام جدید خود را «در ســطح
جهانی در راس» می بیند( .دویچه وله)

نیمار:برای رسیدن به توپ
طال عجله ندارم

نیمار ستاره برازیلی در سال  ۲۰۱۷با عملکرد فوق العاده خود ،توانایی هایش
را بیش از پیش نشــان داده و در مصاحبه اخیر خود با Sport Express
گفت:می خواهم برنده توپ طال شــوم ،اما برای رسیدن به آن عجله ندارم.
این یکی از اهداف من اســت ،چیزی که رؤیــای آن را دارم ،اما جاه طلبی
شخصی ،دلیل بازی کردنم نیست.
بازی می کنم چون دوست دارم و از کمک به تیم و خوشحال کردن هواداران
لذت می برم  -تنها وقتی که موفق به انجام این کار شدم ،امیدوارم به اهداف
شخصی نیز برسم.
وی در مورد رابطه خود با دو مهاجم دیگر بارســلونا افزود:مسی و سوارز
خارج از زمین فوتبال نیز دوســت هســتند .درون زمین ما مکمل یکدیگر
هستیم .این بازیکنان را تحسین می کنم.

مورینیو:بابت رفتارم نسبت
به اشتایگر متاسف هستم

باستین شواین اشتایگر باالخره به دوران کابوس وارش در منچستریونایتد
پایان داد و با قراردادی یک ساله راهی باشگاه شیکاگوفایر شد،
مورینیو روز جمعه در واکنش به جدایی شواین اشتایگر چنین گفت:شواین
اشــتایگر به آن دسته بازیکنانی تعلق دارد که بابت کاری که با آن ها انجام
دادم ،متاسف هستم.
نمی خواهم درباره شواین اشــتایگر به عنوان یک بازیکن صحبت کنم ،یا
بازیکنی کــه باید می خریدم یا نمی خریدم .می خواهم در مورد او همچون
یک حرفه ای ،همچون یک انســان صحبت کنم .آخرین چیزی که قبل از
رفتن به او گفتم ،این بود« :یک بار با تو رفتار خوبی نداشتم و حاال باید رفتار
مناسبی داشته باشم».
بنابراین وقتی درخواست جدایی کرد ،باید می گفتم؛ آره می توانی باشگاه
را ترک کنی .من یک بار رفتار خوبی با او نداشــتم و نمی توانســتم دوباره
این کار را تکرار کنم .از بابت رفتارم نســبت به او متاسف هستم و این را به
خودش نیز گفتم.
ای واقعی و چهره ای تاثیرگذار در تمرینات
دلم برای این مرد خوب ،حرفه ِ
تنگ می شود .با وجود بازی های بسیار فشرده تا پایان فصل و در شرایطی
که ممکن بود به او نیاز پیدا کنیم و فرصت بازی به وی برسد ،نمی توانستم
مانع رفتنش شوم .برای او و همسرش زندگی خوبی را در شیکاگو آرزو می
کنم.

رومنیگه :رئال مادرید
تبدیل به یک اسطوره
شده است

کارل هاینتس رومنیگه معتقد اســت که بایرن مونیخ با سخت ترین قرعه
ممکن در لیگ قهرمانان مواجه شده اســت .تیم های بایرن مونیخ و رئال
مادرید ظرف دو هفته آینده در دو بازی حساس از مرحله یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم خواهند رفت.
رومنیگه در مصاحبه با مجله باشــگاه بایرن مونیــخ درباره مصاف با رئال
مادرید گفت:با حضور کارلو آنچلوتی بــاالی چوکی ما با اطمینان و اعتماد
بنفس به مصاف بزرگ ترین چالش فصل یعنی بازی با رئال مادرید خواهیم
رفت .هنگامی که یان راش قرعه را بیرون کشــید ،می دانستیم که مدافع
عنوان قهرمانی سخت ترین قرعه ممکن خواهد بود.
اگر شــما از من درباره رده بندی بهترین باشگاه های اروپا سئوال کنید می
گویم که رئال مادرید اول اســت .رئال مادرید تبدیل به یک اسطوره شده و
در تمامی جهان آن ها را به خوبی می شناسند.

