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پوتین :با هر گونه تهدیدی علیه نیروهای روسیه در سوریه
باید فورا مقابله شود

شورشیان سوریه به مذاکره
با اسد موافقت کردند

گروه های اپوزیسیون سوریه در ریاض در مورد یک استراتژی
مشــترک برای گفتگو در باره آینده کشور توافق کردند .اما
همه گروه های اپوزیسیون شامل این توافق نیستند .شماری
هم اص ً
ال در این نشست دعوت نشده بودند.
خالد خوجه رئیس اپوزیســیون ایتالف ملی ســوریه با ابراز
اطیمنان گفت« :اپوزیسیون سوریه آماده است تا در راستای
یک راه حل سیاســی بحران سوریه فعالیت کند ».سازمان او
چند ساعت بعدتر در ریاض پایتخت عربستان سعودی با دیگر
گروه های اپوزیسیون ،روی یک خط مشی مشترک به توافق
رسید .اما «احرار الشام» ســازمان مقتدر گروه شورشیان از
این دیدار راضی نبود و نماینده آن با خشــم جلسه را ترک
کرد ،زیرا احســاس می کرد که در این توافق به اندازه کافی
نمایندگان آن حضور ندارند .این گفتگو ها به رهبری عربستان
سعودی ،بخشی از برنامه مورد توافق بین المللی برای پایان
دادن به خون ریزی های چهار و نیم ساله در سوریه است که
بیش از  250هزار کشته در پی داشته است .فشار برای عملی
کردن این توافقنامه افزایش می یابد .بســیاری از دولت های
اروپایی می خواهند موج سرازیری مهاجرین از شرق میانه به
سوی اروپا را متوقف کنند .دولت های همسایه سوریه هراس
دارند که هرچه بیشتر در منازعه ها درگیر شوند .افزون بر آن
حمالت تروریستی خونین گروه تروریستی «دولت اسالمی»
در ماه نوامبر در پاریس روشن ســاخت که ترور و خشونت
از سوریه به اروپا رســیده است .در ریاض اختالف نظر میان
مخالفان سوریه بار دیگر روشن شد .سمیر نشار عضو ایتالف
ملی هشدار داد که اپوزیســیون متالشی شده ممکن است
بدون توافق بازهم هرچه بیشتر متالشی شود .به این ترتیب
به نظر می رسد که ممکن است یک منازعه روی این موضوع
پیش آید که آیا رئیس جمهور ســوریه بــه زودی و یا بعد از
پایان حکومت موقت از قدرت کنار برود( .دویچه وله)

والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روســیه به نیروهای نظامی
این کشور دســتور داده تا در مقابل هر گونه تهدیدی در
خاک سوریه اقدامات «بسیار شدیدی» اتخاذ کنند.
به گفته آقای پوتین با هر آنچه که نیروهای این کشور را در
خاک سوریه تهدید کند ،باید فورا مقابله شود.
رئیس جمهور روســیه جزییات بیشتری ارائه نکرده است،
اما جنگنده های ترکیه اخیرا یک بمب افکن روســیه را در
منطقه مرزی سوریه سرنگون کردند.
در پی این ســانحه ترکیه اعالم کرد که دو هواپیما وارد
حریم هواییاش شده بودند و به هشدارهای مکرر ترکیه
توجهی نکردند ،بنابر این هواپیماهای ترکیه یکی از آنها

را هدف قرار دادند.
اما روســیه ادعای ترکیه را تکذیب کرده و گفته است که
هواپیماهای این کشــور در حریم هوایی سوریه مورد هدف
قرار گرفتند.
روسیه از ماه سپتمبر ســال جاری در حمایت از نیروهای
دولت سوریه حمالت هوایی در خاک این کشور را آغاز کرد.
روسیه گفته است که این حمالت به درخواست بشار اسد،
رئیس جمهور ســوریه صورت گرفته است .مقامات روسیه
تاکنون ادعاهای نیروهای ائتــاف به رهبری آمریکا را که
گفته اند حمالت هوایی روســیه مواضع مخالفان میانهرو
دولت اسد را هدف قرار می دهد ،رد کرده اند( .بی بی سی)

«مهاجر» کلمه سال 2015
در آلمان انتخاب شد

وبالگ نویس زندانی
عربستان سعودی اعتصاب
غذایی کرد

رائف بدوی ،وبالگ نویس زندانی عربستان سعودی اعتصاب
غذایی کرده است .بدوی به اتهام اهانت به اسالم در عربستان
سعودی به ده ســال زندان و  1000ضربه شالق محکوم شده
است .همســر بدوی که در کانادا به سر می برد از پایداری و
مقاومت او خبر داده اســت .او گفته است که از روز سه شنبه
این هفته شوهرش از خوردن غذا امتناع کرده است .به گفته
او بدوی قب ً
ال به یک «زندان انفرادی» انتقال داده شده است.
انصاف حیدر همسر بدوی نخست از مونتریال کانادا در صفحه
تویترش از اعتصاب غذایــی رائف بدوی خبر داده بود و بعدا ً
از طریق تیلفون به خبرگزاری رویترز این خبر را تائید کرد.
محکومت رائف بــدوی به زندان طوالنی مــدت و مجازات
بیرحمانه شــاق اعتراضهای گسترده بین المللی را در پی
داشت .همسر بدوی از سلمان پادشاه عربستان سعودی برای
شوهرش تقاضای عفو کرده است.
حیدر در کانادا زندگی می کند ،جایی که برای او و سه طفل
اش پناهندگی سیاسی داده شده است .تاکنون سازمان عفو
بین الملل اعتصاب غذایی بدوی را تایید نکرده است اما یک
نماینده سازمان حقوق بشــر در کانادا گفته است که آنها از
انتقال بدوی به یک زندان دیگر مطلع شــده اند .این فعال
حقوق مدنی اضافه کرده است که حیدربه نیابت از شوهرش
به تاریخ  16دســمبر در اشتراسبورگ جایزه ساخاروف را از
پارلمان اروپا تسلیم می گیرد( .دویچه وله)

هیئت منصفه انجمن زبان آلمانی باید از
میان  2500پیشنهاد یک کلمه یا عبارت
را به حیث کلمه ســال انتخاب می کرد.
کلمه انتخاب شــده «مهاجر» است که در
سال روان میالدی در واقع روی زبان همه
و موضوع اصلی رسانهها بود.
واژه ها و عبارتهای دیگر بعد از «مهاجر»،
شامل «من شارلی هستم»« ،خروج یونان
از اتحادیه اروپا»« ،تقلب موتر» که اشاره
به افتضاح در شرکت موترسازی فولکس
واگن است« ،فهرست گزینشی» که راجع
به مشخصههای تجسسی سازمان امنیت
ملی امریکاســت « ،و این گونه کلمات و
عبارات بودنــد .در رده دهم جمله انگال
مرکل صدراعظم آلمان قرار داشت که در
ارتباط با بحران مهاجران همواره می گفت:
«ما موفق می شویم!».
از ســال  1977انجمنی کــه مقرش در
ویسبادن است و روی زبان آلمانی فعالیت
می کند ،به طور منظم ســاالنه کلمات و
عباراتی را در زبــان آلمانی روی زندگی

ترکیش ایرالینز اسپانسر
یورو  2016شد

هواپیمایی ترکیش ایر به عنوان یکی از اسپانســرهای یورو  2016فرانسه
معرفی شد .به نقل از آس ،شرکت هواپیمایی ترکیش ایر و یوفا ،قراردادی
مبنی بر اسپانسر شدن این شرکت برای یورو  2016فرانسه به امضا رساندند.
این شــرکت ،هواپیماهایش را به رنگهای این مسابقات درخواهد آورد و
پیشــنهادات خاصی را به تیمها و هوادارانی که برای تماشای بازی ها به
فرانسه سفر میکنند ،ارائه خواهد کرد .با این توافق ترکیش ایرالنز ،اولین
شــرکت هواپیمایی در جهان است که اسپانسر چنین مسابقاتی میشود.
این شرکت هواپیمایی به همراه آدیداس ،کوکاکوال ،مکدونالد ،کیا ،هوندا
و شرکت نفتی سوکار اسپانسرهای یورو  2016هستند .ایکر آیسی ،رییس
این شرکت پس از توافق گفت :امضای این قرارداد ،افتخاری برای ماست.
قبال اسپانسر تیمهای بارسلونا ،منچستریونایتد و مارسی بودیم و اسپانسر
شــدنمان برای یورو  ،2016اتفاقی خوشایند است .شرکت ما در  22کشور
از  24تیم یورو  2016حضور دارد و امیدوارم یکی از پروازهای ما ،تیم ملی
ترکیه را همراه به جام به خانه برســاند .تخمین زده شده است حدود دو
میلیون نفر برای تماشــای این بازیها به فرانسه سفر خواهند کرد 6 .ماه
تا آغاز یورو  2016باقی مانده است و فردا  24تیم حاضر در این مسابقات،
حریفانشان را خواهند شناخت .مراســم قرعه کشی نیز عصر شنبه در
پاریس برگزار میشود.

سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار
باشند ،انتخاب می کنند.
از مجموعه چندین هزار اسنادی که ارسال
شــده اند و یا از رسانه های مختلف جمع
آوری شده اند ،هیئت منصفه ،متشکل از
هیئت مدیره اصلی این شــرکت و هیئت
علمی ،ده کلمه و یا عبارت را انتخاب می
کنند.
بــرای انتخاب «کلمه ســال» تکرار یک
عبــارت مهم نیســت بلکــه اهمیت و
محبوبیت آن نیز مطرح اســت .انتخاب
کلمات یا عبارات با ارزیابی و یا پیشنهاد
آن ارتباط ندارند.
در وب سایت خود این انجمن زبان آلمانی
در این ســال همچنین گزینه های مانند
«خروج یونان»« ،مســیر بالقان»« ،مراکز
اول ثبت نام» و امثــال این نوع عبارات
را نیز پیشنهاد کرده است.سال گذشته،
عبارت «مرز نور» که اشــارتی اســت به
جشن سقوط دیوار برلین در  25سال قبل،
انتخاب گردیده بود( .دویچه وله)

قتل ملی پوش هندوراس
در پارکینگ

فوتبالیســت ملی پوش هندوراس در پارکینگ یک مرکز تجاری به قتل
رســید .به نقل از مارکا ،آرنولد پرالتا بازیکن تیم ملی هندوراس در بندر
سیبا این کشور به ضرب گلوله به قتل رسید .شاهدان عینی گفتند صدای
گلوله از پارکینگ مرکز تجاری شنیده شد و زمانی که به این محل رفتند،
با جسد بی جان پرالتا روبهرو شدند .پرالتا که بین سالهای  2013و 2015
برای باشــگاه رنجرز در اســکاتلند بازی میکرد ،برای این تیم  29بار به
میدان رفت .او تابستان گذشته ورزشگاه ایبراکس را ترک کرد و به باشگاه
الیمپیا در هندوراس پیوســت و در فصل جــاری  23بار به میدان رفت و
یک گل هم به ثمر رســاند .پرالتا همچنین قرار بود در دیدار دوستانه تیم
ملی فوتبال هندوراس مقابل کیوبا که هفته آینده برگزار میشود ،شرکت
داشــته باشــد .او در جام جهانی  2014برازیل و بازیهای المپیک 2012
لندن نیز در ترکیــب هندوراس به میدان رفت و کاپیتان تیم ملی زیر 20
سالههای هندوراس هم بود.

گزارشها از چین حاکی است گو گوانگ چانگ ،یکی
از ثروتمندترین مردان این کشور گم شده است.
شایع شــده که آقای گو توسط پولیس دستگیر شده
است.
کارکنان فوسون اینترنشنال ،شرکت متعلق به آقای
گو گوانگ چانگ ،میگویند از پنجشنبه ( ۱۰دسامبر)
نتوانستهاند با او تماس بگیرند.
فوســون که یکی از بزرگترین مجموعه شرکتهای
خصوصی در چین اســت ،بعد از انتشــار این اخبار،
خرید و فروش ســهام خود را در بــازار هانگکانگ
متوقف کرده است.
در شبکههای اجتماعی شایع شده است که آقای گو
آخرین بار با پولیس شانگهای دیده شده است.
یک منبع نزدیک به شرکت فوسون به بیبیسی گفت
که «احتمال زیادی وجود دارد که دولت چین خواهان

همکاری آقای گو در جریان یک تحقیقات شده باشد.
خود او هدف تحقیق پولیس نیست».
مجله فوربس ثــروت آقای گو را حدود هفت میلیارد
دالر تخمین زده است.
نام گو گوانگ چانگ ،در ماه اگست (اواسط تابستان)
در ارتباط با یک پرونده فساد مالی مطرح شد.
اگر آقای گو ناپدید شده باشــد ،اولین سرمایهگذار
چینی نخواهد بود که طی هفتههای اخیر گم شــده
است .گفته میشود این «دســتگیریها» بخشی از
برنامه گسترده مباررزه با فساد است که دولت چین
برای پاکسازی بخشهای مختلف دولتی آغاز کرده و
اکنون به بخش مالی رسیده است( .بی بی سی)

سازمان عفو بینالملل عربستان سعودی
و متحدان این کشور را متهم کرده است
که عمدا مکاتــب یمن را هدف حمالت
هوایی قرار میدهند.
به گفته این نهاد بیش از یک هزار مکتب
در یمن از ماه مارچ سال جاری (حدود ۹
ماه پیش) هدف حمالت هوایی نیروهای
ائتالف به رهبری عربستان قرار گرفتهاند
که یک چهارم این مکاتب کامال تخریب
شدهاند.
سازمان عفو بینالملل از تمام کشورها از
جمله آمریکا و بریتانیا خواسته است تا
فروش تسلیحات به عربستان را به دلیل
نقض قوانین بینالمللی به حال تعلیق در
آورند.
عفو بینالملل در گزارشی تحت عنوان
«کودکان ما بمباران میشــوند» گفته
اســت که در مورد پنج حمله هوایی به
مکاتب در حد فاصل ماههای اگســت
تا اکتبر ســال  ۲۰۱۵تحقیق کرده است

آمار گلزنی اروپایی رونالدو
بهتر از  21تیم مرحله گروهی

مهاجم رئال مادرید در حالی رکــورد  11گل در مرحله گروهی
لیگ قهرمانان اروپا را به جا گذاشت که بیش از برخی تیمها در
اروپا گل زده است.
به نقل از آس ،کریستیانو رونالدو به دوران اوجش بازگشته است.
او در آخرین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا برابر مالمو
سویدن چهار بار دروازه حریف را باز کرد .بدین ترتیب رونالدو
 58درصد گلهای رئال را در این مرحله به ثمر رساند.
بازیکن پرتگالی در  6بازی فصل جاری اروپا ،بیشــتر از  21تیم
حاضر در مرحله گروهی گلزنی کرده اســت .شاختار دونتسک،
مالمو ،ولفسبورگ ،منچســتریونایتد ،زسکا مسکو ،آیندهوون،
بنفیکا ،گاالتاسرای ،آستانه ،یونتووس ،بوروسیا مونشن گالدباخ،
سویا ،باته بوریســف ،المپیاکوس ،دینامو زاگرب ،دیناموکیف،
پورتو ،مکابی ،خنت ،والنســیا و لیون ،کمتــر از  11گل به ثمر
رساندند .فقط منچسترســیتی ،پاری سن ژرمن ،بایرن مونیخ،
بارسلونا ،بایرلورکوزن ،آرسنال ،چلسی و زنیت سن پترزبورگ
بیشتر از مهاجم رئال مادرید گلزنی کردند .رم و اتلتیکو مادرید
نیز به اندازه آخرین دارنده توپ طال ،دروازه حریفانشــان را باز
کردند .رونالدو بیشــتر از  67درصد تیمهای حاضر در مرحله
گروهی لیگ قهرمانان این فصل ،گلزنی کرده است.
روند گلزنی رونالدو از دیدار برابر شاختار شروع شد و برابر ایبار
و ختافه ادامه یافت و مقابل مالمو با جشنواره گل همراه شد .به
طور مثال مهاجم رئال مادرید در دو هفته ،یک گل بیشــتر از
ماالگا در کل این فصل به ثمر رسانده است .رونالدو در آن شب
رویایی ،رکورد گلزنیاش در هر بازی را به بیش از یک گل رساند.
مهاجم رئال در  20بازی این فصل 21 ،گل به ثمر رســانده است.
بازیکن پرتگالــی دو فصل اخیر را بار رکورد بیش از یک گل در
هر بازی به پایان رسانده است.

انتقاد توماس باخ از مقایسه
رسواییهای فیفا و دوومیدانی

رییس کمیته بینالمللی المپیک اعالم کرد رسواییهای فدراسیون جهانی
دوومیدانی ( )IAAFو فیفا یکســان نیســتند و مشکالت و نگرانیهای
متفاوتی د ر رابطه با این دو سازمان وجود دارد.
به نقل از  ،Inside the gamesاخیرا فیفا و  IAAFدچار مشکالت مربوط
به دوپینگ و فساد شدند و بررســیهایی د ر رابطه با این دو سازمان در
حال انجام است .روز جمعه اعالم شد مسئوالن فرانسوی در حال بررسی
این مساله هستند که چگونه مسابقات جهانی دوومیدانی  2021به یوجین
آمریکا رسیده بدون این که نامزدی قانونی برای این انتخابات انجام شود.
آمریکا تاکنون میزبان این بازیها نبوده است.
سباستین کو ،رییس فدراسیون جهانی دوومیدانی از انتخاب آمریکا برای
این میزبانی حمایت و اعالم کرده اســت این انتخاب قانونی انجام شده از
آنجایی که دوومیدانی و فوتبال ،هر دو ورزشهای بسیار محبوبی هستند،
مقایســههایی بین رسواییها در این دو ورزش صورت گرفته است .با این
حال باخ اعالم کرده است این مقایسه درست و عادالنه نیست.
باخ در اینباره اعالم کرد :با تمام احترامی که قائلم باید بگویم این مشکالت
باهم متفاوت هستند .همکاری خوبی بین وادا و  IAAFشاهد هستیم.
کو معتقد است بحرانهای موجود در دوومیدانی وخیمتر از رسواییهای
فیفا هستند .او در اینباره هم گفت :نمیتوانم باور کنم .مسایلی که با آن
مقابله میکنیم جدی هستند .بررسیها درباره فساد فیفا نیز هفته گذشته
جدیتر شد و  16مسئول توسط دپارتمان قضایی آمریکا محکوم شدند.

یکی از ثروتمندترین مردان
چین ناپدید شده است

عفو بینالملل :ائتالف به رهبری
عربستان عمدا به مکاتب یمن
حمله میکند

میدان ورزشی هند در اختیار کرکت بازان افغان

تیم ملی کرکت افغانستان پس از این از یک
میدان ورزشی در هند بحیث میدان داخلی
اش استفاده میکند.
تفاهمنامهء به همین منظور میان اداره های
کرکت افغانســتان و هند به روز پنجشنبه

امضا شــد و بر اســاس آن میدان ورزشی
«شــهید ویجی ســنگهـ پتیک» در شهر
نویدا ،در اختیار کرکت بــازان افغان قرار
خواهد گرفت.
این میدان ورزشــی چهل هزار کرسی دارد

اما تا یک صد هزار تماشاچی در آن حضور
یافته میتوانند.
در حال حاضر تیم ملی کرکت افغانستان از
یک میدان شارجه بحیث میدان داخلی اش
استفاده میکند( .رادیو آزادی)

فرجامخواهی پالتینی بینتیجه ماند
طبق دســتور دادگاه عالی ورزش (،)CAS
محرومیت پالتینــی همچنان به قوت خود
باقی خواهد ماند .به نقل از ساکرنت ،پالتینی
بعد از  90روز محرومیت از سوی کمیت ه اخالق
فیفا درخواست پیگیری از سوی دادگاه عالی
ورزش را ارائه داد .پالتینی و بالتر به دلیل
جابهجایی دو میلیون فرانک پول که هنوز
دلیل آن مشــخص نشده است ،به مدت 90
روز از سوی کمیت ه اخالق فیفا محروم شدند.
بالتر و پالتینی هر دو هرگونه زیر پا گذاشتن
قانون را رد کردنــد .دادگاه عالی ورزش در
لوزان صبح روز جمعه درباره پالتینی حکم
داد و اعالم کرد این محرومیت باید به قوت
خود باقی بماند .دادگاه همچنین اعالم کرد
فیفا حق ندارد این  90روز را افزایش دهد.
تصمیم دادگاه عالی ورزش به این معناست

که پالتینی نمیتواند در مراسم قرعهکشی
مرحله گروهی رقابتهای یورو  2016شرکت
کند .محرومیت پالتینــی تا پنجم جنوری
به پایان میرســد .هنوز مشخص نیست که
پالتینی بتواند در انتخابات ریاســت فیفا

شرکت کند .درخواست تجدید نظر پالتینی
و بالتر به کمیت ه اخالق فیفا ماه گذشته رد
شده اســت .هفت ه آینده کمیت ه اخالق فیفا
درباره محرومیت مادام العمر پالتینی و بالتر
تصمیم میگیرد.

که در جریــان این حمالت  ۵غیرنظامی
کشــته و دســت کم  ۱۴نفر از جمله ۴
کودک مجروح شدهاند.
براساس این گزارش در مواردی مکاتب
بیش از یک بار هدف حمالت هوایی قرار
گرفتند که این حاکی از عمدی بودن این
حمالت است.
در گزارش عفو بینالملل تاکید شده که
در پنج مورد حمله هوایی تحقیقشــده
شواهدی که نشان دهد این مکاتب برای
اهداف نظامی اســتفاده شده ،به دست
نیامده است.
ســازمان ملل میگوید از ماه مارچ سال
جاری و همزمان با شدت گرفتن جنگ
در یمن بیش از  ۵۷۰۰نفر در این کشور
کشته شدهاند که نیمی از آنها غیرنظامی
بودهاند.
براساس آمار ســازمان ملل بیش از ۲۵
هزار نفر هم در جریــان درگیریها در
یمن مجروح شدهاند( .بی بی سی)

کالرک :مورینیو بهترین
سرمربی جهان است

اسطوره سابق باشــگاه چلسی که در هفته گذشته به دلیل مسائل فنی از
مربیگری تیم ردینگ کنار گذاشته شد ،به تعریف و تمجید از آقای خاص
پرداخت.
استیو کالرک بازیکن و کمک مربی سابق تیم فوتبال چلسی که سابقه 300
بازی را به عنوان بازیکن و  4سال مربیگری را به عنوان کمک مورینیو را
در کارنامه خود دارد ،از شــرایط چلسی در لیگ قهرمانان ابراز امیدواری
کرد و مورینیو را بهترین مربی تاریخ جهان دانست.
کالرک در گفتگویی تلویزیونی گفت:
از اینکه چلسی در لیگ قهرمانان بهترین نتیجه را گرفت و به عنوان تیم
نخست راهی دور بعد شد بسیار خوشنودم و آروزو می کنم به همین شکل
تا فینال راه پیدا کنند ،شــرایط چلســی در اروپا به مراتب بهتر از لیگ
جزیره است ،البته این مسئله معنی بدی ندارد و می تواند تعبیری خوبی
نیز داشته باشــد ،مورینیو مربی بزرگی است و بدون شک شرایط چلسی
در ادامه لیگ نیز مســاعد خواهد شد .البته در فوتبال هر اتفاقی میافتد،
اتفاقات خوب و بد ،هفته گذشته برای من اتفاقی بدی رخ داد.
وی در ادامه در مورد مورینیو آقای خاص فوتبال ،گفت:
چند ســال با او کار کرده ام و به خوبی او را می شناســم ،مورینیو دانش
باالیی دارد و می تواند هر تیمی را به بهترین جایگاه برساند ،فرق مورینیو
با دیگر مربی های جهان همین اســت ،برای او فرقی نمی کند مربی تیم
دســت دومی باشد یا چلسی در هر شــرایطی قدرت و توانایی به ارمغان
آوردن موفقیت برای آن تیم را دارد .در حال حاضر مورینیو بهترین مربی
جهان و مناسب ترین گزینه برای سر مربیگری چلسی است.
کالرک که در سال  1994به عنوان بهترین بازیکن چلسی انتخاب شد در
انتهای مصاحبه خود گفت:
برای ادامه راه ردینــگ نیز آروزی موفقیت می کنــم و از این اتفاق بد
فوتبالی درسهای بزرگی گرفتم .ردینگ وضعیت خوبی نداشت و ندارد ،در
موقعیت بدی قرار گرفته بودم ،شاید این برکناری برای آینده من و ردینگ
قدمی مثبت باشد.

تمدید قرارداد موراتا با یوونتوس

مهاجم اسپانیایی یوونتوس قراردادش را با این تیم ایتالیایی تا سال 2020
تمدید کرد.
و به نقل از اخبار فوتبال ایتالیا آلوارو موراتا مهاجم اسپانیایی یوونتوس که
با گلزنی برابــر رئال مادرید و صعود این تیم به فینال لیگ قهرمانان اروپا
در فصل گذشته نامی برای خود دست و پا کرد و به بازیکن محبوبی تبدیل
شــد قراردادش را با این تیم به مدت یک سال دیگر تمدید کرد .قرارداد
قبلی او تا سال  2019اعتبار داشــت و به این ترتیب تا  4سال آینده باید
موراتا را در یوونتوس ببینیم.
موراتا این فصل در امر گلزنی موفق نبوده و نتوانســته است مانند فصل
گذشته بدرخشد و همین باعث شده که دیاواال دیگر مهاجم یوونتوس در
این فصل عملکرد بهتری داشته باشد.

پیگرینی امیدوار است آگوئرو به
بازی با آرسنال برسد

سرمربی ســیتیزن ها ابراز امیدواری کرده مهاجم ارجنتینی تیمش برای
بازی با آرسنال آماده شود.
سرخیو آگوئرو که در بازی با لیورپول از ناحیه همسترینگ آسیب دید ،به
احتمال زیاد دیدار با ســوانری را هم که امشب در استادیوم اتحاد برگزار
می شود از دست خواهد داد.
مانوئل پیگرینی ،در کنفرانس مطبوعاتی پیش از یدار با سوانزی گفت:
مصدومیت سرخیو تقریبا رفع شده است اما آمادگی بازی امشب را ندارد.
امیدوارم هفته آینده بتواند تمرینات را با تیم انجام دهد ،اگر در روزهای
سه شنبه و چهارشنبه بتواند با تیم تمرین کند ،می توانیم امیدوار باشیم
به بازی با آرسنال خواهد رسید.
همچنین مارتین دمیکلیس هم بعد از آسیب نه چندان جدی که در بازی
با مونشــن گالدباخ دچارش شد ،گمان می رفت به بازی با سوانزی نرسد،
به تمرینات تیم برگشته و مشــکلی برای بازی کردن ندارد .اما همچنان
ســیتیزن از داشــتن بازیکنانی مثل کامپانی ،زابالتا و فرناندو به خاطر
مصدومیت هایشان محروم هستند.

