پنج شنبه  19قوس 1394

3

December 10 ,2015

تعداد جنگجویان خارجی در سوریه دو برابر شده است

نخستین حمله زیر دریایی
روسیه علیه داعش در سوریه

وزیر دفاع روســیه اعالم کرد :زیردریایی روستوف روسیه
با پرتاب موشــکهای «کالیبر» از دریای مدیترانه به سمت
سوریه مواضع تروریســتهای داعش در این کشور را هدف
قرار داده است.
به نقل از خبرگزاری نووســتی روسیه ،سرگئی شویگو ،وزیر
دفاع روســیه در اظهاراتی اعالم کرد که نیروهای روســی
حمالتی را به مواضع تروریستهای داعش در سوریه صورت
دادند .این حمالت از طریق پرتاب موشکهای کالیبر توسط
زیردریایی روســتوف از دریای مدیترانه به ســمت سوریه
صورت گرفته است .وی افزود :روسیه برای اولین بار اقدام به
پرتاب موشکهای کالیبر از دریای مدیترانه توسط زیردریایی
مذکور کرده است .در همین راستا یک منبع آگاه در نیروی
دریایی روســیه اظهار داشت :زیردریایی روستوف وابسته به
ناوگان دریای ســیاه به بخش شرقی دریای مدیترانه رسیده
اســت و هم اکنون در نزدیکی سواحل سوریه قرار دارد این
منبع تاکید کرد :این زیردریایی حامل موشــکهایی از نوع
کالیبر بی ال اســت که برخی از آنها از کشــتیهای ناوگان
دریای خزر به ســوی اهداف تروریستهای داعش در سوریه
پرتاب شدهاند .سرعت این زیردریایی  20گره دریایی است
و قادر به حرکت در عمق  300متری بوده و توانایی حرکت به
مدت  45روز را داشته و از کادری متشکل از  52تن تشکیل
میشود .براساس این گزارش روســیه با درخواست کشور
سوریه در عملیات نظامی علیه تروریستهای داعش در این
کشور حضور دارد.

یک گزارش جدید خاطرنشان میکند تعداد نیروهای خارجی
که در ســوریه میجنگند از جون  ۲۰۱۴تا کنون تقریبا دو برابر
شده است.
گزارش گروه مشاوره امنیتی صوفان در آمریکا میگوید تعداد
نیروهای خارجی از  ۱۲هزار نفر به  ۲۷هزار نفر رسیده است.
به گفته این گزارش ،بیشتر این افراد از کشورهای عربی هستند.
بعد از کشــورهای عربی ،بیشــترین جنگجویان در سوریه از
اروپای غربی ،روسیه و آسیای مرکزی هستند.
این گزارش خاطرنشان میکند نرخ متوسط بازگشت این افراد
به کشورهای غربی ۲۰ ،تا  ۳۰درصد است.
گزارش گروه صوفــان میگوید حضور این افراد در ســوریه،
چالشی مهم برای سازمانهای امنیتی به شمار میرود.
نویسندگان این گزارش میگویند به کارگیری و استخدام نیرو
توسط گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) ،به صورت محلی
و متمرکز انجام میشــود .در این مناطق ،داوطلبان پیوســتن

تایید پیروزی مخالفان در
انتخابات پارلمانی ونزوئال

سکتور صنعت آلمان خواستار
ادغام سریع پناهجویان
به بازار کار است

رهبران بخش صنعت آلمان روز سه شنبه از قانونگذاران این
کشور خواستند که با توجه به کمبودی های بازار کار به دلیل
کاهش نرخ تولد ،ادغام مهاجران به بازار کار را تسهیل کنند.
اتاق صنایع و تجارت این کشــور با توجه به این که شــمار
مهاجران در آلمان تا آخر ســال به یــک میلیون تن خواهد
رسید ،گفته اســت که قوانین جدید باید این را تضمین کند
که پناهجویان در جریان آموزش حرفه یی و تا دو سال پس از
فراغت شان به کشورهای شان برگشت داده نشوند.
بر بنیاد اظهارات ایریک شوایتسر ،رئیس اتاق تجارت و صنایع
آلمان ،این اداره با داشتن  79شعبه محلی در حال حاضر روی
یک برنامه جامع در ســطح ملی کار می کند که بر اساس آن
بتوانند روند ادغام پناهجویان در بازار کار را تسهیل کنند.
شوایتسر تعیین حد سنی  21ســال برای آموزش حرفه یی
را بی معنی خوانده و تاکید کرد که اولویت قایل شــدن برای
استخدام اتباع آلمان و اتحادیه اروپا یک «مانع غیرضروری
بروکراتیک» پنداشته می شود .از سویی هم وی در خصوص
توقعات باال از مهاجران تازه وارد هشدار داده افزود که برای
ادغام مکمل پناهجویان به بازار کار حد اقل  7تا  10سال نیاز
اســت .رئیس اتاق تجارت و صنایع آلمان همچنان افزود که
بیشترین پناهجویان باید هرچه سریع زبان آلمانی را بیاموزند
«و در صورتی که آنان به این زبــان تکلم کرده نتوانند اص ً
ال
شانسی برای یافتن کار نخواهند داشت».
بر بنیاد یک گزارش روزنامه «بیلد» بیشــترین پناهجویان
حتی نمی توانند بخواند و بشــمارند .لودگر وویسمن رئیس
انستیتوت معلوماتی برای اقتصاد و تعلیم و تربیه آلمان به این
روزنامه گفته اســت« :حتی بخش بزرگ آنان پس از آموزش
و فراگیری زبان قادر به پیشــبرد نصاب تعلیمی مکاتب نمی
باشند( ».دویچه وله)

بــه داعش ،کمتر به صورت فردی اقــدام میکنند و خانواده و
دوستان در پیوستن آنها به داعش نقش مهمی ایفا میکنند.
این گزارش میگوید جنگجویان از حداقل  ۸۶کشــور جهان به
داعش و «سایر گروههای افراطی خشن» میپیوندند.
بر اساس این گزارش ،بیشتر نیروهای خارجی در جنگ سوریه
از تونس هستند و شمار آنها به حدود شش هزار نفر میرسد.
این گزارش خاطرنشان میکند پس از تونس ،عربستان سعودی
در رده دوم اســت که نزدیک به  ۲۵۰۰نفر از اتباع آن در جنگ
ســوریه حضور دارند .روسیه با  ۲۴۰۰نفر و ترکیه با  ۲۱۰۰نفر در
ردههای بعدی هستند.
نزدیک به  ۵هزار نیرو هم از کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در
جنگ سوریه حضور دارند.
بنابــر این گزارش ،نزدیک به  ۱۸۰۰نفر از فرانســه ۷۶۰ ،نفر از
بریتانیا و آلمان و  ۴۷۰نفر هم از بلجیم در جنگ سوریه هستند.
(بی بی سی)

مقام های انتخاباتی ونزوئال تایید کرده اند
که مخالفان برنده اکثریت دو ســومی در
پارلمان این کشور شده اند.
شــورای ملی انتخابات ونزوئال گفت که
نتایج نهایی انتخابات روز یکشنبه نشان
می دهد که مخالفان  ۱۱۲کرســی از ۱۶۷
کرسی پارلمان را به دست آورده اند.
مخالفان اکنــون می تواننــد تغییرات
گســترده ای را اعمال کنند که از جمله
فراخوان احتمالی برای برگزاری یک همه
پرسی در مورد رهبری نیکالس مادورو از
حزب سوسیالیست است.
این بدتریــن نتایج برای جنبش چپگرای
ونزوئال اســت که در ســال  ۱۹۹۹توسط
هوگو چاوز بنیان گذاشته شد.
یســوس توریلبا ،دبیر کل ائتالف احزاب
مخالف ،گفت کــه اولویت اصلی تضمین
آزادی رهبــران مخالفــان از زنــدان و
رسیدگی به بحران عمیق اقتصادی است.
او گفت« :کشــور با یک مشــکل خیلی

رضایت آلگری با وجود شکست
یووه از سویا

سرمربی یوونتوس با وجود شکست تیمش برابر سویا از عملکرد شاگردانش
رضایت دارد و معتقد است یووه عملکرد خوبی از خود نشان داد.
به نقل از میدیاست ،یوونتوس در آخرین بازی خود در مرحله گروهی لیگ
قهرمانان اروپا با یک گل برابر سویا تن به شکست داد تا صدرنشینی این
گروه را از دست دهد و به عنوان تیم دوم به مرحله بعد راه پیدا کند.
آلگری سرمربی یووه با وجود آنکه تیمش در این دیدار تن به شکست داده
اما از عملکرد شاگردانش راضی به نظر می رسد.
او در نشســت خبری بعد از بازی گفت :در لیگ قهرمانان اروپا هیچ بازی
آســانی وجود ندارد .در نیمه نخست بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و
می توانستیم به گل برسیم اما متاسفانه نتوانستیم از فرصت های خود به
خوبی استفاده کنیم .در نیمه دوم هم خوب بودیم و چیزی تغییر نکرد اما
دروازه ما باز شد.
او ادامه داد :االن باید منتظر قرعه خود در مرحله بعد باشــیم .در مرحله
گروهی شانس با ما یار نبود چرا که در گروه مرگ قرار گرفتیم با این حال
توانستیم به دور بعد راه پیدا کنیم .امیدوارم که این بار قرعه خوبی نصیب
ما شود و بتوانیم با حریف آسان تری روبرو شویم .به هر حال هر احتمالی
وجود دارد.

بالن :دوست ندارم با بایرن یا
بارسلونا بازی کنیم

خیلی حاد در زمینه دسترســی به آذوقه
روبروست».
این انتخابات عموما رفراندومی بر عملکرد
آقای مادورو  -کــه هوگو چاوز او را برای
جانشــینی خود انتخاب کرد  -و سیاست
س ی و وی»
یا 
های حزب سوسیالیست «پ 
تلقی می شد.
مخالفان آقای مادورو را به ســوءمدیریت
اقتصاد و اتالف ثروت نفتی کشــور متهم
می کنند.
ونزوئال به شــدت از افــت بهای نفت که
بزرگترین صادرات آن است ضربه خورده.
این کشور همچنین از باالترین میزان تورم
در قاره رنج می بــرد .مخالفان همچنین
دولت را به اســتبداد فزاینده متهم کرده
اند .پیشــتر در ســال جاری ،لئوپولدو
لوپزواس رهبر مخالفان به خاطر «تحریک
خشــونت»  ۱۳سال حبس گرفت؛ اتهامی
که مخالفان دارای انگیزه سیاســی می
دانند( .بی بی سی)

پنتاگون :اظهارات ترامپ امنیت
آمریکا را به خطر می اندازد

وزارت دفاع آمریکا ،پنتاگون ،اخطار داده اســت که
اظهارات دونالد ترامپ درباره مســلمانان ،داعش را
تقویت می کند و امنیــت ملی آمریکا را به خطر می
اندازد.
آقــای ترامپ کــه نامزد رقابت هــای درونی حزب
جمهوری خواه است روز دوشنبه گفته بود که در پی
حمله مرگبار هفته پیش کالیفرنیا توســط یک زن و
شوهر پاکســتانی االصل ،مسلمانان فعال باید از ورود
به آمریکا منع شوند.
اظهارات آقای ترامپ با واکنش های منفی در ســطح
جهان روبرو شده است.
پیتر کوک ســخنگوی پنتاگون گفت که این سخنان
«جهان بینی داعش را تقویت می کند».
در تازه ترین واکنش مقام های آمریکایی ،جان کری
وزیــر خارجه آمریکا هم گفت کــه این اظهارات در
نبرد با داعش «سازنده نیست» .پیکارجویان داعش
(گروه دولت اســامی) هدف بمبــاران ائتالف تحت
رهبری آمریکا در سوریه و عراق هستند .حمالت روز
چهارشنبه گذشته توســط زن و شوهری به نام های
سید رضوان فاروق و تاشــفین مالک باعث نگرانی
نســبت به تروریســم داخلی در آمریکا شده است.
 ۱۴نفر در آن حمالت کشــته و  ۱۷نفر زخمی شدند.
مهاجمان در تیراندازی با پولیس کشته شدند .گفته
شده که تاشــفین مالک در روز حمله با داعش بیعت
کرده بود .اما پنتاگون گفت که بســتن مرزها به روی
مســلمانان به تالش های آمریکا علیه نظام عقیدتی
افراط گرایان لطمه می زند .آقای کوک بدون نام بردن
از دونالد ترامــپ گفت« :هر چیزی که به جهان بینی
داعــش کمک کند و آمریکا را در برابر دین اســام
قرار دهد مســلما نه فقط بر خــاف ارزش های ما،
بلکه امنیت ملی ماســت ».پنتاگون همچنین توییتی
از هیالری کلینتون نامزد رقابت های مرحله مقدماتی
حزب دموکرات را منعکس کرد که گفته بود اظهارات
ترامپ «نه فقط بر خالف ارزش های ماســت  -بلکه
بهانه ای به دست تروریست ها می دهد( ».بی بی سی)

پارلمان تاجیکستان امامعلی
رحمان را پیشوای ملت
اعالم کرد

پارلمان تاجیکســتان با تصویب قانون
جدیدی امامعلی رحمان ،رئیس جمهوری
این کشور ،را «پیشوای ملت» اعالم کرد.
اعضای پارلمان که بیشتر از حرب حاکم
خلــق دمکرات به رهبــری خود آقای
رحمان هســتند ،گفتند که این عنوان
با درخواستهای مکرر مردم به او اعطا
شده و با معیارهای دمکراسی و قوانین
تاجیکستان مغایرت ندارد.
آقای رحمان از اواخر سال  ۱۹۹۲به این
ســو زمام قدرت در تاجیکستان را در
دســت دارد و تا پنج سال دیگر رئیس
جمهور باقی خواهــد ماند .طرح قانون
جدید مصونیت و اختیارات و امتیازاتی
را برای او در دوران پس از پایان ریاست
جمهوری احتمالیاش در سال  ۲۰۲۰در
نظر گرفته است .اما مخالفان و منتقدان
آقای رحمان تصویب این قانون را «گامی
دیگر به سوی دیکتاتوری» خوانده و او را

رای کمیته انضباطی فدراسیون
فوتبال ایتالیا اعالم شد

رونالدو:

کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال ایتالیا جریمههــا و محرومان هفته
شانزدهم کالچو را اعالم کرد که مهمترین آنها جریمه سنگین جالوروسی
و اخطار به سرمربی ناپولی بود .کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایتالیا
اسامی متخلفان هفته پانزدهم سریآ و محرومان هفته شانزدهم را اعالم
کرد.در صدر این متخلفان باشگاه رم است که موظف به پرداخت  10هزار
یورو جریمه شــد زیرا یکی از اعضای کادر فنی تیمش در دیدار با تورینو
از بیسیم استفاده کرده است.از باشــگاههای دیگری که جریمه شدند،
فروزینون و بولونیا بودند .مائوریتزیو ســاری سرمربی ناپولی نیز به دلیل
اعتراضش به داور مسابقه با بولونیا اخطار گرفته است.

در رئال خوشحالم
و جایی نمیروم
ســتاره پرتگالی رئال مادرید حاضر نشد
درباره واکنش تمســخر آمیز پیکه بعد از
حذف شــدن رئال از جام حذفی اســپانیا
ســخن به میان آورد .او بار دیگر تاکید کرد
که در رئال خوشحال است و تصمیمی برای
جدایی ندارد.
به نقــل از رویترز ،رئــال مادرید در دیدار
پایانی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان
اروپا جشــنواره گل به راه انداخت و موفق
شد با  8گل مالمو سویدن را در هم بکوبد.
کریستیانو رونالدو ستاره پرتگالی رئال در
این دیدار عملکرد خوبی داشــت و موفق
به ســوپر هت تریک(زدن  4گل) شــد .او
بعد از بــازی گفت :بازی بزرگی را به نمایش
گذاشــتیم .در این دیدار تنهــا مهاجمان

نبودند که خوب بازی کردند بلکه همه تیم
رئال شب خوبی را پشت سر گذاشت و این
بسیار خوشحال کننده است .خوشحالم که
همچنان به رکورد شــکنی در رئال ادامه
میدهم .گل دوم را به خواست آربلوا تقدیم
چریشف کردیم.
او ادامه داد :رئال باشــگاه بزرگی اســت و
همواره زیر تیغ انتقادات قرار دارد و ما هم
به چنین موضوعی عادت کــرده ایم .االن
خوشــبختانه در شرایط خوبی قرار داریم و
می خواهیم به این رونــد خوب خود ادامه
دهیم .من شــعارهای توهیــن آمیز علیه
بنیتس را نشــنیدم .سرمربی رئال به خوبی
در حال کار کردن است و باید به او فرصت
داد .رونالدو درباره شایعه جداییاش از رئال

گفت :از باشــگاه رئال که از من حمایت می
کند تشکر میکنم .در هر فصلی شایعه های
زیادی درباره من به گوش می رســد .مدتها
اســت که می گویم من در رئال خوشحال
هستم و دلیلی برای جدایی وجود ندارد.
این ســتاره پرتگالی که جزو ســه نامزد
نهایی کســب توپ طال در سال  2015است
درباره تمایلش به کسب جوایز فردی گفت:
کشــته و مرده توپ طال نیســتم .درست
اســت که در فصل جاری مشکالتی داشتم
اما االن خوشــحال هستم .من دنبال رکورد
و آمارهای شخصی نیســتم بلکه این آنها
هستند که دنبال من هستند .رونالدو درباره
رویارویی پورتو با چلسی گفت :برای بهترین
تیم آرزوی موفقیت میکنم.

لواندوفسکی :نمی توانم به رئال مادرید نه بگویم

ســرمربی پاری سن ژرمن از عملکرد این تیم فرانسوی در مرحله گروهی
لیگ قهرمانان اروپا راضی اســت اما او دوست ندارد که تیمش در مرحله
بعد با بایرن مونیخ یا بارسلونا بازی کند.
به نقل از اکیپ ،پاری ســن ژرمن در آخرین بازی خود در مرحله گروهی
لیگ قهرمانان اروپا موفق شــد با دو گل شــاختار دونتسک اوکراین را
شکســت دهد تا با توجه به پیروزی رئال مادرید بــه عنوان تیم دوم به
مرحله بعد راه پیدا کند.
لوران بالن در نشســت خبری بعد از بازی گفت :ایــن بازی برای ما زیاد
حســاس نبود چرا که تا حدود زیادی معلوم بود که به عنوان تیم دوم به
مرحلــه بعد راه پیدا میکنیم .با این حال خوشــحالم که پیروز این بازی
شدیم .بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و شایسته پیروزی هم بودیم .در
نیمه نخســت نتوانستیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم اما در نیمه دوم
بهتر ظاهر شدیم و دو گل هم به ثمر رساندیم.
او ادامه داد :در کل از نتایجی که پاری سن ژرمن در مرحله گروهی به دست
آورد بسیار راضی هستم .در هر دو دیدار رفت و برگشت برابر رئال مادرید
بازی خوب و حساب شدهای را به نمایش گذاشتیم و این نشان میدهد که
پاریسنژرمن توان رقابت با تیم های بزرگ فوتبال اروپا را دارد .درست
اســت که ما در بازی برگشت در سانتیاگو برنابئو تن به شکست دادیم اما
بسیار بهتر از حریف کار کردیم و این امیدوارکننده است.
پاری ســن ژرمن به عنوان تیم دوم به دور بعد راه یافته است و احتمال
رویارویی این تیم با بارســلونا و یا بایرن مونیخ در دور بعد زیاد است .با
این حال بالن ابراز امیدواری که با این دو تیم بزرگ و آماده بازی نکند .او
گفت :امیدوارم که در دور بعد قرعه متعادلی داشته باشیم .دوست ندارم
که با دو تیم بایرن مونیخ و بارســلونا که از مدعیان اصلی کســب عنوان
قهرمانی هستند بازی کنیم.

مهاجم پولندی تیم فوتبــال بایرن موینخ
پیشنهاد رئال مادرید را تایید کرد و در مورد
به گفتگو پرداخت .رابرت لواندوفسکی در
مصاحبه با روزنامه آ اس اســپانیا در مورد
پیشنهاد باشگاه رئال مادرید و شرایط کنونی
خود در بایرن مونیخ به گفتگو پرداخت :وی

در همین مورد گفت :خودتان را به جای من
بگذارید ،نمی توانم به رئال مادرید نه بگویم،
باید تصمیم درســت را بگیــرم ،نه با بایرن
مونیخ مشکلی دارم نه با رئال مادرید ،مدیر
برنامه هایم در حال بررسی پیشنهادات است،
مادرید تنها مقصد من نیست و من پیشنهاد

دیگری نیز دارم که باید بررســی شود .من
بطور مستقیم با رئال مادرید در ارتباط نبوده
ام ،اما رابط آنها بــا مدیر برنامه های من در
تماس اســت ،ماجرای من را همه می دانند
و چیزی تازه ای ندارم که بگویم ،عضو رئال
مادرید شدن نصیب هر بازیکنی نمی شود.

سیمئونه :برای پیروز شدن از جان مایه میگذاریم

سرمربی ارجنتینی اتلتیکو مادرید میگوید
کسب پیروزهای پیاپی اصال آسان نیست و
شــاگردانش برای پیروز شدن از جان مایه
میگذارند و تالشــی غیر طبیعی در میدان
دارند.
به نقــل از  ،EFEاتلتیکو مادرید در آخرین
بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان
اروپا عملکــرد خوبی داشــت و پیروزی

به ایجاد کیش شخصیت ،تمرکز قدرت و
سرکوب مخالفان متهم کردهاند.
طرح قانون درباره «اســاسگذار صلح
و وحدت ملــی ،پیشــوای ملت» روز
چهارشنبه ( ۹دســامبر) به اتفاق آرای
اعضای مجلس نمایندگان و بدون هیچ
رای مخالف و ممتنع تصویب شــد .قبل
از تصویب آن تعــداد  ۳۰تن از اعضای
مجلس در ستایش آقای رحمان سخنان
غرایی ایراد کردند.
شــکورجان ظهورف ،رئیــس مجلس
نمایندگان ،در یک ســخنرانی طوالنی
از امامعلی رحمان به عنوان «بنیادگذار
دولت صاحب اختیار ،اساسگذار صلح
و وحدت ملی ،تهیهگر پایههای حقوقی
ملت ،احیاکننده ارزشهای ملی ،فرهنگی
و دینی ،زنده کننده نام قهرمانان خلق،
حامی و محافظ منفعتهای ملت و حقوق
و آزادیهای انسان» نام برد(.بی بی سی)

ارزشمندی را به دست آورد .شاگردان دیگو
ســیمئونه در پرتگال موفق شدند با نتیجه
دو بر یک از سد بنفیکا بگذرند تا به عنوان
صدرنشــین صعود خود را به دور بعد نهایی
کنند.
ســرمربی ارجنتینی اتلتیکــو مادرید در
نشســت خبری بعد از بازی به ستایش از
عملکرد شــاگردانش پرداخــت و پیروزی

برابر بنفیکا را سخت توصیف کرد .او گفت:
بازیکنان اتلتیکو مادرید برای پیروز شدن
انرژی غیر طبیعی مــی گذارند .آنها برای
پیروز شــدن از جان مایه می گذارند و این
بسیار ارزشمند است .پیروزیهای پیاپی اصال
آسان نیست .در مدت اخیر پیروزهای پیاپی
به دست آورده ایم و این نشان می دهد که
تیم در حال تالش کردن و پیشرفت است.
او ادامه داد :بازی بســیار سختی پیش رو
داشتیم .باید بنفیکا را در خانه شکست می
دادیم و این کار آســانی نبود اما توانستیم
آن را عملی کنیم .پیروزی بســیار مهم و
روحیه بخشــی بود و امیدوارم که این روند
ادامه داشــته باشد .می دانستیم که بنفیکا
می خواهد از جناج راست به ما فشار آورد
و به همین خاطر راه نفوذ این تیم را بستیم.
ساول و گریزمن شــب خوبی را پشت سر
گذاشت و در این پیروزی تاثیر گذار بودند.

سوسا :تا  5سال دیگر فیورنتینا
لیگ قهرمانان را می برد!

سرمربی فیورنتینا ادعا کرده تیمش تا  5ســال اینده به قهرمانی معتبر
ترین تورنمنت باشگاهی جهان دست خواهد یافت.
پائولو سوســا ،که تا فصل پیش هدایت بازل سوئیس را بر عهده داشت،
ابتدای این فصل به فیورنتینا آمد و سکان هداست بنفش پوشان فلورانس
را در ســری آ در اختیار گرفت .پائولو سوسا تا کنون فیورنتینا را در قواره
یک مدعی برای عنوان قهرمانی مطرح کرده اســت ،در حالی تیمش را به

رتبه دوم جدول ســری آ رسانده اســت ،که اعتقاد دارد با پتانسیلی که
ویولتا دارد ،تا  5سال آینده لیگ قهرمانان اروپا را نیز فتح خواهد کرد!
او از جاه طلبی اش در کسوت یک مربی گفته است ،در عین حال از اینکه
تیمش یکی از مدعیان فتح اسکودتوست ،شگفت زده شده است.
وی درباره تیم خوبی که ساخته است گفت :من فکر می کنم تا همین جای
فصل هم فوق العاده کار کرده ایم .بــازی ها خوبی انجام داده ایم و الیق
مقام اول نیز هستیم .می توانیم قهرمان سری آ شویم ،اما در وهله اول باید
تجربه خود را باال ببریم .چشــم انداز من در زندگی ام فقط و فقط آینده و
پیشرفت است .شاید کار در باشگاه هایی که در سطح باالیی قرار ندارند
خیلی سخت باشد ،اما ما این کار را ادامه می دهیم تا به یک قدرت تبدیل
شویم 5 .سال زمان برای تیم کافی است تا بتوانیم قهرمان لیگ قهرمانان
اروپا شــویم .چرا که نه؟ هم وقت داریم ،هــم بازیکنن خیلی خوب و هم
باشگاهی که به تعادل اقتصادی مناســبی دست یافته است .به همه این
ها فضای پر از عشق و شوری که هوادارانمان در فلورانس برای ما درست
کرده اند را هم اضافه کنید.

یورنته :برای یوونتوس متاسفم

بازیکن اسبق بیانکونری ها در گفتگویی که با سایت یوفا داشت در موردی
گلی که به ثمر رسانده اظهار نظر جالبی کرد.
فرناندو یورنته بازیکن ســابق تیم فوتبال یوونتوس و حال حاضر سویا،
دیشــیب در شــرایطی تنها گل تیمش را به ثمر رساند که باعث شد تیم
سابقش به عنوان تیم دوم صعود کند و سویا نیز به لیگ اروپا راه یابد.
در آخرین هفته لیگ قهرمانان اروپا در گروه  Dاین رقابت ها تیم فوتبال
سویا در شــبی که موقعیت های فراوان بیانکونری ها به گل تبدلیل نمی
شد ،موفق شد با تک گل یورنته بازی را به سود خود به پایان برساند.
یورنته در پایان این دیدار در گفتگویی با سایت یوفا گفت:
ما با آمادگی کامل پا به این دیدار گذاشتیم ،این بازی برای ما حکم فینال
را داشت ،سطح کیفی سویا را نشان دادیم و خوشحالیم که در لیگ اروپا
حضور داریــم ،ما برابر یوونتوس با تمام وجود جنگیدیم زیراکه حضور در
رقابتهای اروپایی بسیار مهم است.

