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رادیوی داعش مهاجمان
کالیفرنیا را از ‹پیروان›
این گروه خواند

رادیوی اینترنتی گروه موســوم به دولت اســامی (داعش)
مهاجمان تیراندازی اخیر در جنــوب کالیفرنیا را «دو نفر از
پیروان دولت اسالمی» معرفی کرده است.
رادیو البیان در بخش اخبار روزانه خود ســید رضوان فاروق
و تشفین مالک ،زوج مهاجم کالیفرنیا را که بعد از کشتن ۱۴
نفر و زخمی کردن  ۲۱نفر دیگر به دست پولیس کشته شدند،
«شهید» خوانده است.
با وجود این داعش مسئولیت طراحی و اجرای این حمالت را
بر عهده نگرفته است.
به گزارش رویترز روز جمعه  ۴دســامبر یک ســایت خبری
هوادار داعش مهاجمان را از حامیان این گروه خوانده بود ولی
به نظر میآید این اولین بار است که داعش ،خود این ادعا را
مطرح میکند.
پولیس فدرال آمریکا (افبــیآی) روز جمعه اعالم کرد که
تیراندازی چهارشنبه در کالیفرنیا را یک «اقدام تروریستی»
محسوب میکند .مقامهای آمریکایی همچنین تایید کردند
که تشفین مالک ،مهاجم زن ،پیشتر در ویدیویی در فیسبوک
با داعش بیعت کرده بود .با وجود این مسئوالن میگویند هیچ
سندی در دست نیست که نشان دهد این حمله به دستور یا
با هدایت داعش انجام شــده است.روزنامه لسآنجلس تایمز
به نقل از منابع خود در افبیآی گزارش داده اســت که سید
رضوان فاروق ،مرد مهاجم ،دست کم با دو گروه شبهنظامی در
خارج از آمریکا ،از جمله جبهه نصرت در سوریه ارتباط داشته
اســت .خانوادههای مهاجمان میگویند از این که آنها دست
به چنین کاری زدهاند ،به شدت شگفتزدهاند( .بی بی سی)

فابیوس :ضرورتی به کنارهگیری بشار اسد قبل از انتقال قدرت نیست

لوران فابیوس ،وزیر امور خارجه فرانســه گفته است
که ضرورتی به کنارهگیری بشــار اسد ،رئیس جمهور
سوریه ،از قدرت پیش از هر گونه انتقال سیاسی در این
کشور وجود ندارد.
آقای فابیــوس در گفتگویی با یکــی از روزنامه های
فرانســه تاکید کرده « :جنگ علیه داعش جدی است،
اما این جنگ زمانی می تواند کامال موثر باشد که تمام
نیروهای ســوری و منطقهای در این جنگ با هم متحد
شوند».
وزیر خارجه فرانسه افزود« :یک سوریه متحد مستلزم
انتقال سیاسی است و این به معنای آن نیست که بشار
اسد باید قبل از این انتقال سیاسی از قدرت کنارهگیری
کند .اما باید تضمینی برای آینده سیاسی (بشار اسد)
وجود داشته باشد».
به نظر میرســد اظهارات آقای فابیوس نشان دهنده
تغییر موضع فرانسه در مورد وضعیت رییس جمهوری
سوریه است .فرانسه تاکنون بشــار اسد را «قصاب»
مردم سوریه توصیف میکرد و خواستار برکناری او از

بودجه نظامی جاپان به
 40میلیارد دالر در سال
افزایش یافت

تیراندازیهای آمریکا؛
سرمقاله نیویورکتایمز بعد از
یک قرن در صفحه اول چاپ شد

نیویورکتایمز برای اولین بار طی تقریبا یک قرن گذشته در
صفحه اول خود سرمقاله ای در واکنش به تیراندازی اخیر در
کالیفرنیا منتشر کرد .در جریان این تیراندازی در یک مجتمع
بهزیستی  ۱۴نفر کشته و  ۲۱نفر زخمی شدند.
در این سرمقاله که با عنوان «به اپیدمی سالح در آمریکا پایان
دهید» به چاپ رســیده بر ممنوعیت استفاده از سالحهایی
که در این حمله مورد استفاده قرار گرفته ،تاکید شده است.
در این سرمقاله همچنین از عملکرد سیاستمداران آمریکایی
به شدت انتقاد شده است.
به نوشته نیویورکتایمز ،سیاستمداران آمریکایی به جای آن
که این کشــور را به مکانی امن برای شهروندان تبدیل کنند،
ترجیح می دهند از کارخانه های تســلیحاتی کسب درآمد
کنند .به گفته نویسنده این ســرمقاله ممنوعیت استفاده از
چنین ســاحهایی نیازمند آن است که « آمریکایی هایی که
این گونه تســلیحات در اختیار دارند به خاطر منافع ســایر
شــهروندان آنها را تحویل دهند ».در این سرمقاله همچنین
اشاره مختصری به سایر تیراندازی ها در این کشور شده که
قربانیانی به همراه داشته است .آخرین باری که نیویورکتایمز
ســرمقاله ای را در صفحه اول خود چاپ کرد ،به سال ۱۹۲۰
میالدی برمی گردد .باراک اوباما ،رئیس جمهور آمریکا هم در
واکنش به تیراندازی کالیفرنیا خواستار تدوین قوانینی شد که
براساس آن دسترسی مجرمان به سالح دشوارتر شود.
بحث درباره کنترل تســلیحات در آمریکا مدتهای مدیدی
اســت که به یکی از جنجالی ترین موضوعات سیاســی این
کشور بدل شده است( .بی بی سی)

قدرت شده بود.
اما اکنون فرانسه احتماال موضع میانه رو تری در قبال
سرنوشت آقای اســد در پیش گرفته و مقابله با گروه
موسوم به دولت اسالمی( داعش) به اولویت این کشور
بدل شده است.
جان کری ،وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه  ۴دسامبر
گفت که این احتمال وجود دارد تحت شــرایطی ویژه
بدون آن که در ابتدا بشــار اسد از قدرت کنارهگیری
کند ،نیروهای دولت ســوریه و شورشیان مخالف علیه
گروه موســوم به دولت اسالمی(داعش) با هم همکاری
کنند .آقای کــری همچنین گفته اســت در صورتی
که درباره آینده آقای اســد همه چیز مشخص باشد،
شورشــیان مخالف دولت احتمــاال حاضر به همکاری
خواهند بود .اما وزیر خارجه آمریکا در عین حال تاکید
کرد که تضمین چنین همکاری دشــوار خواهد بود ،به
این دلیل که این می تواند به منزله ابقای آقای اسد در
قدرت تعبیر شود که چنین چیزی کامال غیرقابل قبول
است( .بی بی سی)

به گفته منابع دولتــی جاپان همزمان با
آمادگی ارتش این کشــور برای گسترش
نقش نظامی بر اساس قانون جدید امنیتی
این کشور ،بودجه دفاعی توکیو برای سال
آتی برای اولین بار در تاریخ به  40میلیارد
دالر افزایش مییابد.
به نقل از خبرگــزاری رویترز ،این بودجه
هزینه جابهجایــی پایگاه نظامی فوتنمای
آمریکا در جزایر اوکیناوا را نیز شــامل
میشــود .انتظار میرود بودجه سال -17
 2016جاپان در روز  24دســامبر توسط
کابینه تصویب شــود .بیش از این و در
ماه اگست وزارت دفاع جاپان درخواست
چنین بودجهای را مطرح کرده بود .در این

بودجه همچنین تقویت نیروها در جزایر
جاپان در دریای چین شــرقی نیز در نظر
گرفته شده اســت .با این حال کم ارزش
شدن واحد پولی جاپان باعث میشود که
هزینه مازاد در وزارت دفاع این کشــور
لزوما توانایی توکیو را در خرید تسلیحات
فوق پیشــرفته اکثرا آمریکایی افزایش
ندهد .این در حالی است که پارلمان جاپان
در ماه سپتمبر قانونی را تصویب کرد که
به ارتش جاپان اجازه میدهد برای اولین
بار از زمان شکســتش در جنگ جهانی
دوم در جنگهــای خارجی حضور یابد و
از کشــورهای دوست که مورد حمله قرار
گرفتهاند دفاع کند.

بغداد خواستار خروج
فوری سربازان ترکیه
از شمال عراق شد

حکومت عراق ورود یک واحد نظامی ترکیه به شمال
کشورش را نقض حاکمیت خود خواند .بغداد این عمل
ترکیه را یک «تهاجم» عنوان کرده و خواستار خروج
فوری سربازان آن شده است.
حیدر العبادی ،نخســت وزیر عراق روز شنبه اعالم
کرد که اعزام نیروهــای نظامی ترکیه بدون موافقت
حکومت عراق صورت گرفته اســت .عبادی گفت این
عمل «نقض جدی حاکمیت عراق» است .نخست وزیر
عراق افزود که مستقر ســاختن سربازان و همچنان
چندین تانک و زرهپوش ترکیه در عراق «نه به تقاضا
و نه هم با اجازۀ بغداد» صورت گرفته اســت .عبادی
همچنان از یک «تهاجم» بر خاک عراق سخن گفت.
بر اساس گزارش خبرگزاری ترکی آناتولیا ،انقره روز
جمعه حدود  ۱۵۰ســرباز و  ۲۰تا  ۲۵تانک و زرهپوش
خود را در نزدیکی منطقۀ موصل در شمال عراق ،که
تحت کنترول گروه تروریستی «دولت اسالمی» قرار
دارد ،مستقر ساخته است.
یک مقام اردوی ترکیه ،که نخواســته است معرفی
گردد ،به خبرگزاری آناتولیا گفته است که این استقرار
قوا در شهر بعشیقه در منطقۀ موصل تعویض نیروها
در چارچوب مأموریت آموزشــی اردوی ترکیه برای
جنگجویان پیشمرگۀ کردی است .سربازان ترکیه از
دو و نیم سال به این طرف در منطقۀ خودگردان کردها
در شمال عراق مســتقرند تا پیشمرگه های کردی را
در مبارزۀ شان علیه ملیشــه های «دولت اسالمی»
آموزش بدهند.
یک دیگر مقام نظامی ترکیه بــه خبرگزاری رویترز
گفته اســت که یک واحد نظامی وارد بعشیقه شده
است .این مقام افزوده اســت که کشورهای شریک
ائتالف علیه (دویچه وله)

شورای امنیت درباره
خشکاندن منابع مالی تروریسم
نشست برگزار میکند

وزیر خزانه داری ایــاالت متحده قرار
است ریاست نخستین نشست شورای
امنیت ســازمان ملل دربــاره مقابله با
حمایــت مالی از تروریســم را که 17
دسامبر  2015برگزار میشود ،برعهده
بگیرد.
بــه نقــل از خبرگزاری فرانســه ،در
این نشســت وزرای اقتصاد و دارایی
کشورهای عضو شورای امنیت سازمان
ملل گردهم میآیند تا درباره مقابله با
تامین و حمایت مالی از تروریســم به
گفت و گو بنشینند.
تمرکز این نشســت بیشتر روی داعش
است.
خزانه داری آمریــکا در بیانیهای اعالم
کرد ،در این نشســت همچنین انتظار
میرود کــه قطعنامهای بــرای بلوکه
کردن روند کمکهای مالی به گروههای
تروریستی تصویب شود.

رکورد  150برای دیگو سیمئونه

ســرمربی اتلتیکو مادرید در رویارویی با گرانادا رکورد جدیدی از خود به
جا میگذارد.
به نقل از آس ،دیگو سیمئونه در دیدار شب گذشته تیمش مقابل گرانادا به
رکورد  150بازی روی نیمکت این تیم مادریدی رسید.
«الچولو» در  149دیداری که هدایت تیم دوم شــهر مادرید را بر عهده
داشته 93 ،پیروزی 31 ،تساوی 25 ،شکست را به ثبت رسانده است .تیم
او در این مــدت  257بار دروازه حریفان را باز کــرده و  111گل دریافت
کرده است .اتلتیکو مادرید با هدایت سیمئونه 62.41 ،درصد بازیها را با
پیروزی پشتسر گذاشــته که در تاریخ باشگاه بینظیر بوده است .پشت
ســر او مارسل دومینگو با  53.94درصد قرار دارد .دومینگو در  76بازی،
اتلتیکو مادرید را رهبری کرد و  41بازی را با برد پشتســر گذاشت .تیم
مادریدی بیشــترین پیروزی را تحت هدایت لوئیس آراگونس به دســت
آورده اســت 194 .پیروزی در  407بازی ،آمار ســرمربی فقید اسپانیایی
است .یعنی  47.62درصد بازیها با برد همراه بوده است.
سیمئونه آمار درخشــان دیگری در این  149بازی به ثبت رسانده است.
اتلتیکو در  77بازی دروازهاش را بســته نگاه داشت .یعنی  1.67درصد
بازیها را بدون دریافت گل به پایان رسانده است.

وعدههای شاهزاده اردنی
برای مدیریت فیفا

شاهزاده اردنی که خود را آماده شرکت در انتخابات ریاست فیفا میکند
میگوید که شرایط این نهاد بین المللی او را خجالتزده میکند.
به نقل از ســایت عربی کوره ،شاهزاده علی بن حسین یکی از پنج گزینه
تایید شده نهایی انتخابات ریاست فیفا است و شانس زیادی برای پیروزی
شــدن در این انتخاب دارد .او پیش از این موفق شد که در رقابت با سپ
بالتر انتخابات را به دور بعدی کشاند اما در نهایت به سود بالتر کنار کشید.
این شــاهزاده اردنی با توجه به کنار رفتن میشل پالتینی شانس بسیار
باالیی برای پیروز شدن در انتخابات فیفا و نشستن بر کرسی ریاست بالتر
دارد .او در نشستی خبری درباره برنامههای خود در صورت پیروز شدن در
انتخابات سخن گفت .او گفت :هدف نخست من در صورت پیروز شدن در
انتخابات شفافسازی است .باید فرهنگ رشوه گرفتن که در فیفا نهادینه
شده است از بین برود .متاسفانه مســئوالن فیفا از پولهایی که باید در
زمینه پیشرفت فوتبال اســتفاده میکردند به عنوان رشوه بهره گرفتند.
شنیدن چنین سخنانی واقعا خجالتآور است و نمیتوان چنین شرایطی را
تحمل کرد .او ادامه داد :فیفا به تغییرات بنیادین نیاز دارد و من در صورت
پیروز شدن در انتخابات شفافسازی را در راس کارهای خود قرار میدهم.
برای همه روشن شده است که فیفا در بحران قرار دارد .من تجربه زیادی
دارم و بر این باور هستم که میتوانم گزینه خوبی برای ریاست فیفا باشم.
درست است که فیفا در شرایط بدی قرار دارد اما امکان جبران وجود دارد.

امکان خداحافظی اجباری
کاپیتان لیورپول از فوتبال

کاپیتان لیورپول با آســیب دیدگی ناشــناختهای روبهرو شده که ممکن
اســت به خداحافظی او از مستطیل سبز منجر شــود .به نقل از گاردین،
بعد از جدایی استیون جرارد از لیورپول ،هواداران این تیم نگران بازوبند
کاپیتانی تیمشان نبودند زیرا بازیکنی مانند جوردن هندرسون در پست
جرارد بازی میکرد که ویژگیهای تبدیل شــدن به اســطوره را در این
باشگاه داشت .کاپیتان لیورپول اما اکنون با آسیب دیدگی شدیدی مواجه
شــده و تقریبا پنج ماه است که نتوانســته برای این تیم به میدان برود.
آسیب دیدگی هندرسون به شکلی است که بعضی از رسانههای انگلیسی
از احتمال خداحافظی این بازیکن از فوتبال سخن به میان آوردهاند .خود
این بازیکن نیز به نوعی به این موضوع اشــاره کرده است .هندرسون در
این زمینه گفت :متاسفانه باید بگویم هنوز درمانی برای آسیب دیدگیام
پیدا نکردم .پزشکان هیچ جواب روشــنی به من ندادند .تحمل این درد
برایم غیر ممکن اســت .بعضی اوقات سوزشــی در ناحیه مچ پا احساس
میکنم که خیلی اذیتم میکند .کاپیتان لیورپول ادامه داد :این آســیب
دیدگــی حتی زمان خواب هم مرا آزار میدهد .پیش از این وقتی مصدوم
میشدم ،میدانســتم چه زمانی قرار است به میدان برگردم اما اکنون به
هیچ وجه معلوم نیست .کمی وضعیتم بهتر شده است اما هنوز خوب نشدم
و نمیدانم این آسیب دیدگی تا چه زمانی قرار است ادامه داشته باشد.

خزانه داری ایــاالت متحده همچنین
اعالم کرد ،این نخســتین باری است
که چنین نشستی میان وزرای اقتصاد
کشورهای عضو شورای امنیت سازمان
ملل برگزار میشود.
جاکوب لیــو ،وزیر خزانه داری آمریکا
در این باره گفت :متوقف کردن جریان
کمکهای مالی به گروه تروریســتی
داعش و کوتاه کردن دســت این گروه
از سیســتم مالی جهانی امری مهم در
مقابله با این گروه خطرناک و خشــن
تروریستی اســت .تشکیل یک جبهه
متحد بینالمللی برای دســتیابی به
هدف مذکور اهمیت دارد.
خزانه داری آمریــکا از حمالت 2001
در این کشــور اقدامات مناســبی را
برای رهگیــری و مقابله با تامین مالی
گروههای تروریستی در سراسر جهان
انجام داده است.

اعتراض رسمی رئال مادرید
به فدارسیون فوتبال اسپانیا

رکورد شنای  1500متر آزاد جهان
شکسته شد

گرگوریو پالترینیری ایتالیایی توانســت
در مســابقات قهرمانی اروپا مسافت کوتاه،
رکورد شنای  1500متر آزاد جهان را بشکند.
به نقل از  ،Inside the gamesرکورد ماده
 1500متر آزاد جهان به مدت  14ســال بود
که شکسته نشده بود اما پالترینیری موفق

شد رکورد  14دقیقه و هشت ثانیه و  6صدم
ثانیه را از خود بر جای گذاشت.
در سال  ،2001گرنت هاکت استرالیایی رکورد
 14دقیقه و  10ثانیــه و  10صدم ثانیه را در
شنای آزاد  1500متر از خود بر جای گذاشته
بود .پالترینیری درباره این رکوردشــکنی

گفت :انتظار این اتفاق را نداشتم .باور کنید
خودم را هم شــگفت زده کردم .عملکرد
خوبی داشتم اما رکوردشکنی برایم دور از
ذهن بود.
دیگــر شــناگران ایتالیایی نیــز در این
مسابقات ،بسیار خوب عمل کردند.

بهترین بازیکنان سال از نظر نشریه «فورفورتو»

مجله معتبر فورفورتــو بهترین بازیکنان
سال را انتخاب کرد.
به نقل از آس 100 ،بازیکن برتر ســال 2015
توســط مجله فورفورتو انتخاب شدند .سه
بازیکن برتر ســال در این نشــریه ،مشابه
نامزدهای نهایی کســب توپ طال هستند.
لیونل مسی ،کریســتیانو رونالدو نیمار به
ترتیب در رتبههای اول تا سوم قرار گرفتند.
با وجود درخشش روبرت لواندوفسکی او در
جایگاه بعدی است و رتبههای پنجم و ششم
به لوییس سوارس و توماس مولر اختصاص
دارد.

در جایگاه هفتم اما نام یک دروازهبان دیده
میشــود .پس از مانوئل نویــر ،گرت بیل،
هشتمین بازیکن برتر جهان است .سرخیو
آگوئرو و آرین روبن نیز در رتبههای نهم و
دهم قرار دارند.
آندرس اینیستا ،اولین بازیکن اسپانیایی در
رتبه پانزدهم این فهرست دیده میشود و
باالتر از الکسیس سانچس ،ایوان راکیتیچ،
فیلیپ الم و پل پوگبا است.
سرخیو بوسکتس و داوید سیلوا به ترتیب
دومین و سومین اسپانیایی در این فهرست

در جایگاههای بیست و یکم و بیست و پنجم
قرار دارند.
در میان بهتریــن مدافعان میانی ،نام دیگو
گودین در رتبه هجدهم دیده میشــود و
رافائل واران ســیام و سرخیو راموس سی
و سوم و جرارد پیکه سی و پنجم هستند.
بنابرایــن تیم برتر ســال  2015از نظر این
مجله :مانوئل نویر ،فیلیپ الم ،دیگو گودین،
رافائل واران ،داوید آالبا ،پل پوگبا ،آندرس
اینیســتا ،توماس مولر ،کریستیانو رونالدو،
نیمار و لیونل مسی هستند.

 50هزار داوطلب برای المپیک ریو انتخاب شدند

 50هــزار نفــر داوطلبی
که در المپیــک ریو 2016
بــا مســئوالن برگزاری
این مســابقهها همکاری
میکنند ،مشخص شدند.
به نقل از سایت ریو ،2016
 50هــزار داوطلب انتخاب
شده از  151کشور مختلف
هســتند .در بیــن غیر
برازیلیهــا ،داوطلبهای
انتخاب شــده بیشــتر از
کشورهای آمریکا ،انگلیس،
روسیه و چین هستند.
این افــراد در آگوســت
 2014بــرای همــکاری با
مسئوالن برگزاری المپیک،
درخواســت دادهاند و آنها
جزو اولین افرادی هستند
که نامهایشان اعالم شده
اســت .افرادی که اسامی
آنها انتخاب شــده است،

دعوتنامه دریافت خواهند
کــرد و وظایف آنها در این
نامه مشخص میشود .آنها
 10روز زمــان دارند تا این
درخواست را قبول کنند و
به صورت رسمی داوطلب
ریو  2016شوند.
از این  50هزار والنتیر82 ،
درصد برازیلی هستند و 18
درصد باقی مانده آمریکایی
هستند .در بین برزیلیها
نیز اکثریت از ریودوژانیرو
انتخاب شدهاند 55 .درصد
افراد انتخاب شده زن و 40
درصد آنها کمتر از  25سال
دارند 40 .درصد دیگر بین
 25تا  45سال دارند .البته
درخواســتهای دیگر نیز
بررسی خواهند شد و قرار
است داوطلبهای بیشتری
انتخاب میشوند.

باشگاه رئال مادرید به حکم فدراسیون فوتبال اسپانیا که به حذف شدن
این تیم از کوپا دل ری منجر شد اعتراض کرد.
به نقل از  ،EFEرئال مادرید در جام حذفی فوتبال اسپانیا با نتیجه سه بر
صفر برابر کادیس به پیروزی رسید اما شیرینی این پیروزی ،دوامی نداشت
چراکه فدارسیون فوتبال اسپانیا اعالم کرد رئال مادرید به خاطر استفاده
غیرقانونی از دنیس چریشف ،از دور رقابتها کنار گذاشته شده است.
باشگاه رئال مادرید به این حکم فدارسیون فوتبال اسپانیا اعتراض دارد و
درخواست استیناف کرده است.
این باشــگاه اسپانیایی بیانیهای منتشــر کرد که در آن آمده است« :بر
اساس قانون  ،41چنانچه یک بازیکن از محرومیتش اطالع نداشته باشد،
محرومیت او معنایی ندارد .قاضی فدراســیون فوتبال اسپانیا اعالم کرده
است در این زمینه به چریشف اطالعرسانی نشده و فقط به باشگاه ویارئال
خبر داده شده است».
در ادامه این بیانیه آمده اســت« :باشگاه ویارئال خبری به ما نداده است و
چریشف هم نمیدانسته که محروم است .به این حکم اعتراض داریم و به
همین خاطر هم اعتراضمان را رسما اعالم میکنیم».
رئیس باشگاه ویارئال هم بعد از اعتراض رسمی رئال مادرید و اکنش نشان
داد .او گفت :چریشــف مدتهاســت از ویارئال جدا شده است .او دیگر
بازیکن ما نیســت و برای رئال مادرید بــازی میکند .این موضوع را باید
باشگاه رئال مادرید بررسی میکرد نه ما.
رئال مادرید روزهای تلخی را پشتســر میگذارد .این تیم در اللیگا هم
شرایط خوبی ندارد و با تیم صدرنشین بارسلونا 6،امتیاز اختالف دارد که با
توجه به شرایط دو تیم ،جبران این اختالف بسیار سخت است.

ژاوی :مسی شایسته توپ طال است

هافبک السد قطر لیونل مسی را شایسته توپ طال میداند.
به نقل از آس ،نیمار ،لیونل مسی و کریستیانو رونالدو هفت ه گذشته توسط
فیفا به عنوان سه نامزد نهایی توپ طال  2015معرفی شدند.
ژاوی هرناندس در اینباره گفت :بر این باورم که مســی شایســته کسب
این جایزه اســت .او به همراه بارسلونا سه گانه (لیگ قهرمانان اروپا ،کوپا
دل ری ،اللیگا) را فتح کرد و شایســته دریافت این جایزه است .برای من
رنگها اهمیتی ندارد.
مســی در تمام زمینهها برتر است و آن را در هر بازی نشان میدهد .پس
شایستگی کسب توپ طال را دارد.
هافبک پیشین بارسلونا درباره حضور نیمار در فهرست نهایی توپ طال هم
اظهار کرد :رونالدو و مسی بهتر هستند اما در آینده امکان دارد بازیکنان
دیگری به آنان ملحق شوند.
ژاوی در سال  2010به همراه آندرس اینیستا و مسی نامزد کسب توپ طال
شــدند .او در این ارتباط گفت :اتفاقی تاریخی برای من و بارسلونا و برای
تمام کسانی که در این باشگاه کار میکردند رخ داد.
هافبک پیشین تیم ملی اســپانیا همچنین در سالهای  2009و  2011در
میان نامزدهای نهایی و  6فصل پیاپی در فهرست یازده نفر برتر سال قرار
گرفت اما مسی و رونالدو از سال  2008برندگان این جایزه بودهاند.
ژاوی درباره حضور میان سه نامزد نهایی نیز گفت :حضور در این مراسم و
چندین سال پیاپی نامزد شدن ،فوقالعاد ه است .در حقیقت خیره کننده
است .همه به تو تبریک میگویند و در میان بهترینهای جهان قرار دارید.

واکنش گواردیوال به مربیگری
در رئال مادرید

سرمربی بایرن مونیخ نسبت به احتمال مربیگری در رئال مادرید واکنش
نشان داد.
به نقل از مارکا ،بایرن مونیخ در هفت ه پانزدهم بوندسلیگا دیروز (شنبه) به
مصاف بوروسیا مونشنگالدباخ میرود.
پپ گواردیوال در نشست خبری پیش از بازی ،هرگونه احتمال مربیگری در
ل مادرید را رد کرد و با خنده گفت :درست نیست که مربی حریف تیم
رئا 
سابقم شوم و هرگز به چنین چیزی فکر نخواهم کرد.
ســرمربی بایرن مونیخ درباره تیم حریف هم گفت :آنها باشگاهی باسابقه
هستند .تیمی که به فوتبال بازی کردن عالقمند است.

