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حوثیها:

شاهزاده سعودی دونالد ترامپ
را مایه ننگ آمریکاخواند

ولید بن طالل ،شــاهزاده ســعودی ،دونالد ترامپ ،یکی از
نامزدهای جمهوریخواهان برای ریاست جمهوری آمریکا را به
دلیل اظهاراتش درباره مسلمانان «مایه ننگ آمریکا» خوانده
است .شــاهزاده ولید بن طالل که در میان خاندان سلطنتی
ســعودی به صراحت لهجه و اظهارات جنجالی مشهور است،
در توییتر خود از آقای ترامپ خواسته از رقابتهای ریاست
جمهوری کنارهگیری کند ،چون «هرگز برنده نخواهد شد».
دونالــد ترامپ بعد از تیراندازی ســنبرناردینو در کالیفرنیا
خواهان ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا شده بود.
آقای ترامپ در توییتر خود در واکنش به انتقاد ولید بن طالل،
او را «شاهزادهای نشئه« توصیف کرده که میخواهد با «پول
بابا» کنترل سیاستمداران آمریکایی را در دست داشته باشد.
شــاهزاده ولید بن طالل ،برادرزاده ملک ســلمان ،پادشاه
عربســتان ،به عنوان ثروتمندترین مرد جهان عرب شناخته
میشــود .ولید بن طالل که به عنوان یکــی از بانفوذترین
مردان جهان عرب در جهان شــهرت دارد ،برخالف بسیاری
از شاهزادگان ســعودی وارد مشاغل حکومتی نشد و ثروت
خود را از راه تجارت اندوخــت .او به دلیل «مواضع لیبرال»
خود مخالفان زیادی در بین چهرههای محافظهکار و مذهبی
خاندان سعودی دارد( .بی بی سی)

آتشبس یمن از روز دوشنبه شروع میشود

نماینده شــبهنظامیان حوثی در مذاکرات صلح یمن اعالم
کرده اســت که از روز دوشــنبه  ۱۴دسامبرآتشبس میان
طرفهای درگیر در جنگ یمن آغاز خواهد شد.
به گزارش رویترز محمد عبدالسالم ،نماینده حوثیها ،روز
شنبه در یک نشست خبری در صنعا ،پایتخت یمن گفت که
این آتشبس «بر اســاس توافق صورتگرفته» اجرا خواهد
شد.
مذاکرات صلح یمن این هفته در سوئیس برگزار میشود.
ســازمان ملل متحد از عبدربه منصور هادی ،رئیس جمهور
تبعیدی این کشور و شبهنظامیان حوثی دعوت کرده است
که در این مذاکرات که از روز سهشــنبه  ۱۵دسامبر آغاز
میشود ،شرکت کنند.
این دعوت بعد از آن صورت گرفت که دو طرف بر سر کلیات

حکومت گامبیا
جمهوری اسالمی شد

پیدا شدن دست کم  ۳۴جسد
در پایتخت بروندی

در پی بروز خشــونتهای گســترده در پایتخت بروندی در
جمعه شب ( ۱۱دســامبر) ،دیروز اجساد دست کم  ۳۴نفر در
این شهر پیدا شده است.
خبرنگار بی بی ســی  ۲۱جســد را در یکی از نواحی شهر
بوجومبورا دیده و مقامات محلی از پیدا شدن  ۱۳جسد دیگر
صحبت کرده اند .به نظر میرسد بیشــتر این افراد ،مردان
جوانی بودهاند که در اثر تیراندازی کشــته شدهاند .دستان
تعدادی از آن ها از پشت بسته شده بود.
این اجساد پس از حمله به سه مرکز نظامی پیدا شدند.
ناآرامی در پایتخت پس از تالشی برای کودتای نظامی در ماه
مه و تظاهرات علیه ادامه زمامــداری رئیس جمهور بروندی
آغاز شــد .تالش برای کودتا پس از آن اتفــاق افتاد که پیر
انکورونزیزا ،رئیس جمهور بروندی در ماه اپریل اعالم کرد که
قصد دارد برای سومین دوره در راس قدرت بماند .از آن زمان،
حدود  ۲۴۰نفر در این کشور کشته شدهاند( .بی بی سی)

ترکیه توییتر را جریمه کرد

ترکیه ،توییتر را به دلیل عدم حذف آنچه تبلیغات تروریستی
در این شبکه اجتماعی خوانده ،جریمه کرده است.
توییتــر باید  ۱۵۰هزار لیر ترکیه ( ۳۳هــزار پوند) به دولت
ترکیه پرداخت کند .این برای اولین بار اســت که توییتر باید
چنین جریمهای بپردازد .هنوز جزئیــات زیادی در این باره
منتشر نشده اما خبرنگار بیبیســی میگوید منظور دولت
ترکیه ،مطالبی اســت که در یک شناســه توییتر در انتقاد
از دولت ترکیه منتشر شده اســت .توییتر در این باره هنوز
اظهارنظری نکرده اســت .توییتر تا کنون چندین بار با دولت
ترکیه به مشکل برخورده است .در ماه اپریل امسال ،دادگاهی
در ترکیه دستور مسدود شدن توییتر و فیسبوک را داد .دلیل
ن گرفتن
این ممنوعیت ،جلوگیری از انتشــار تصاویر گروگا 
یک مقام قضایی بود .سال گذشــته نیز دسترسی به توییتر
و یوتیوب در ترکیه برای مدتی محدود شــده بود .علت آن
انتشــار فایلهای صوتی بود که شماری از اعضای دولت را به
دست داشتن در فساد مالی متهم میکرد( .بی بی سی)

برنامه و محورهای مذاکرات موافقت کردند.
خالد بحاح ،نخست وزیر کابینه آقای هادی ،روز جمعه اعالم
کرد که مصمم اســت به جنگی که از نه ماه پیش تا کنون
حدود شش هزار کشته و ویرانیهای فراوان به جا گذاشته
پایان دهد.
نماینده حوثیها در نشســت خبری دیروز ،از سازمان ملل
گله کرد که تمام خواســتههای این گــروه در پیشنویس
دستور مذاکرات منعکس نشــده و تاکید کرد که انصاراهلل
(شــبه نظامیان حوثی) و متحدانــش در جریان مذاکرات
خواستههای خود را مطرح خواهند کرد.
تا کنون چند بار برای برقراری آتشبس در یمن تالش شده
اما این تالشها ناکام مانــده و هر طرف ،دیگری را به نقض
آتشبس متهم کرده است( .بی بی سی)

یحیی جامه ،رئیس جمهور گامبیا ،در این
کشــور که اکثریت آن مسلمان هستند،
جمهوری اسالمی اعالم کرد.
آقای جامه به تلویزیون دولتی این کشور
گفته اســت که اعالم جمهوری اسالمی
مطابــق با «ارزشها و هویت اســامی «
دراین کشور است.
رئیس جمهور گامبیا در توضیح علت اعالم
جمهوری اسالمی در این کشور افزود« :با
توجه به این که اکثریت مردم این کشور
مســلمان هســتند ،گامبیا نمی تواند به
قوانین استعماری ادامه دهد».
رئیس جمهــور گامبیا تاکیــد کرده که
پوشــش خاصی به شــهروندان تحمیل
نخواهد شــد و پیروان سایر ادیان اجازه
خواهند داشــت تا آزادانه از تعالیم خود
پیروی کنند.

حدود  ۹۰درصد ازمردم گامبیا مســلمان
هســتند.بخش عمــدهای از اقتصاد این
کشــور کوچک در غرب آفریقا بر صنعت
توریسم متکی است.
روابط گامبیا با غرب که از مستعمرههای
سابق بریتانیا بوده ،اخیرا تیره شده است.
اتحادیه اروپا سال گذشته کمکهای مالی
به این کشــور را به دلیل «وضعیت وخیم
حقوق بشر» متوقف کرد.
یحیی جامه در  ۲۱ســال گذشته رئیس
جمهور گامبیا بوده است.
ایران ،پاکستان ،افغانستان و موریتانی از
جمله کشورهایی هستند که حکومت آنها
«جمهوری اسالمی» هستند.
آقــای جامه در ســال  ۲۰۱۳گامبیا را از
مجموعه کشورهای مشترکالمنافع خارج
کرد( .بی بی سی)

پیروزی بایرن مونیخ و توقف
ولفسبورگ در بوندسلیگا

بایرن مونیخ موفق شد با دو گل اینگولاشتاد را در بوندسلیگا از پیش روی
بردارد و هرتابرلین نیز در خانه حریف به بردی دلچسب رسید.
هفته شانزدهم بوندس لیگای آلمان عصر روز شنبه با برگزاری چند دیدار
ادامه یافت که در حســاسترین بازی بایرن مونیخ در ادامه روند بردهای
خود موفق شــد با دو گل اینگول اشتاد را شکست دهد تا همچنان روند
برد های خود را ادامه دهد.
در این دیدار نیز مانند بازیهای گذشته بایرنیها توپ و میدان را در اختیار
داشتند و توانستند بار دیگر توقفناپذیری خودشان را در بوندس لیگا به
رخ بکشند .در نیمه نخست این دیدار بازیکنان بایرن مونیخ تالش زیادی
برای گلزنی نشــان دادند ولی بازیکنان حریف با دفاع چند الیه خودشان
اجازه نزدیک شــدن بایرنیها را به دروازه خودی ندادند .از اتفاقات مهم
نیمه اول می توان به آســیب دیدگی بادشــتوبر از ناحیه سر اشاره کرد،
که به دلیل خونریزی مجبور شــد بازی را با سری بانداژ شده ادامه دهد
در نهایت این نیمه گلی نداشــت تا نیمه نخست این دیدار بدون رد و بدل
شدن گلی به پایان برسد.
در نیمه دوم باز هم نوبت به روبرت لواندوفســکی رســید تا ارزشهای
خودش را در این فصل نشــان داده باشد این بازیکن که مورد توجه رئال
مادرید اســت در دقیقه  65برای تیمش گلزنی کــرد 5 .دقیقه بعد او بار
دیگر صاحب موقعیت شد که این بار نیز لواندوفسکی در یک قدمی دروازه
نتوانست تیمش را به گل برســاند ولی در دقیقه  75نوبت به فیلیپ الم
رسید تا گل دوم شــاگردان گواردیوال را به ثمر برساند تا این مدافع که
خیلی کم گلزنی میکند گل دوم را ثبت کرده باشد تا این دیدار با برتری
 2بر صفر بایرن مونیخ به پایان برسد.
در دیگر دیدار هرتابرلین با  4گل در زمین دارمشتات دیگر تیم تازه وارد
این فصل بوندسلیگا به برتری رسید تا وضعیت خود را در جدول رده بندی
بهبود ببخشد.

قهرمان یورو  2016چقدر
جایزه میگیرد

یوفا جوایز تیمهای شرکت کننده در جام ملت های اروپا را اعالم کرد.
بــه نقل از آس ،یوفا روز جمعه جوایز  24تیم حاضر در مرحله نهایی اروپا
را اعالم کرد 301 .میلیون یورو به تیم ها داده خواهد شد که سهم قهرمان
از این مقدار  27میلیون یورو است .این رقم نسبت به دوره گذشته جام
ملت های اروپا افزایش یافته اســت .یکی دیگر از تغییرات یورو  2016با
دوره قبل استفاده از تکنولوژی است .در این مسابقات سیستم تشخیص
گل در بازی ها به کار گرفته میشــود تا مانع به ثبت رســیدن گلهای
اشــتباه شــود .یوفا قبال از این تکنولوژی در لیگ قهرمانان اروپا و لیگ
اروپا استفاده کرده است .در حال حاضر این سیستم در کشور های ایتالیا،
فرانسه و آلمان اجرا میشود.

آقــای فابیوس پیشنویس حاضــر را «بلندپروازانه،
متوازن و منصفانه» توصیف کرده اســت .یک مقام
سازمان ملل هم قبل از ارائه پیشنویس تازه گفت که
مواضع کشورها به طور چشمگیری به هم نزدیک شده
است.
یکــی از محورهای اختالف نظر این بوده اســت که
هزینه برنامههای مبارزه بــا تغییرات اقلیمی چگونه
بین کشــورهای مختلف توسعهیافته و کشورهای در
حال توسعه توزیع شود.
مذاکرات پاریس که با شــرکت نمایندگان  ۱۹۰کشور
جهان برگزار میشود در موعد مقرر به نتیجه نرسید،
اما با امیدواری به اینکه رسیدن به توافق نزدیک است
یک روز تمدید شد .صبح روز شنبه  ۱۲دسامبر ،اعالم
شد که کشــورهای حاضر بر سر پیشنویسی تازه به
توافق رسیدهاند.
با وجود خوشــبینیها توافق هنوز نهایی نشــده و
کشورهای حاضر میتوانند با آن مخالفت کنند .یک
مقام فرانسوی که نامش فاش نشده به آسوشیتدپرس
گفت که پیشنویس تازه حدود  ۲۰صفحه است که ۷
صفحه کوتاهتر از پیش نویس قبلی است.
رهبران ارشد و نمایندگان کشورهای مختلف جهان
از  ٣٠نوامبــر در پاریس گرد آمدهانــد تا به توافقی
الزم االجرا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی برســند.
کاهش انتشار گازهای گلخانهای و پایین آوردن میزان
استفاده از سوختهای فســیلی در کانون مذاکرات
قرار داشته است.
مارتین کایزر ،از مقا مهای سازمان غیردولتی صلح
سبز ،گفت که این مســاله مطرح بوده که چه طور
تعیین یک هــدف بلند مدت برای کنترل گرمایش
زمین میتوانــد به هدف گذاری مشــخص میان
مدت برای قطع استفاده از ســوختهای فسیلی
بینجامد( .بی بی سی)

هزینه آوارگان بر دوش آلمان
ساالنه  55میلیارد یورو است

یک موسسه تحقیقات اقتصادی معتبر
می گوید که موج آوارگان ساالنه تا 55
میلیارد یورو ( 60میلیارد دالر) خرج روی
دست آلمان می گذارد .پژوهشگران این
موسســه اما می گویند که این هزینه
قابل مدیریت است« .انستیتوت اقتصاد
جهان» که در شهر کیل آلمان موقعیت
دارد ،روز جمعه با نشــر گزارشی گفت
که با توجه به شمار آوارگانی که ممکن
است ســال های آینده به آلمان بیایند،
هزینه پناهجویان بر دوش آلمان ساالنه
بین  25تا  55میلیارد یورو خواهد بود.
به گفته این تحقیق ،آلمان که در ســال
روان میزبان حــدود یک میلیون آواره
است ،هزینه ای حدود  55میلیارد یورو
را متحمل می شــود؛ اما با این فرض که
شــمار پناهجویان تا سال  2018به 360
هزار نفــر کاهش یابد ،هزینه ســاالنه
پناهجویان بــه  25میلیارد دالر کاهش
خواهد یافت.متیاس لوکه ،نویســنده

یحیی توره
مرد سال آفریقا
یحیی توره به عنوان بهترین بازیکن 2015
قاره آفریقا انتخاب شــد .یحیی توره فصل
گذشته در ترکیب منچسترسیتی به میدان
رفت ولی نتوانســت هیچ عنوان قهرمانی با
این تیم کســب کند .البته بازی های خوب
توره از دید کارشناســان دور نماند و او در
بین نامزدهای نهایی بهترین بازیکن ســال

آفریقا حضور داشــت .در نهایت یحیی توره
هافبک منچسترسیتی که در امر بازیسازی
و تخریب حمالت حریــف یکی از بازیکنان
نمونه در دنیای فوتبال محسوب می شود به
عنوان بهترین بازیکن سال  2015انتخاب شد
تا برای ســاحل عاج نیز افتخار دیگر کسب
کرده باشــد .به نقل از بی بی سی اسپورت،

توره پس از کسب این عنوان گفت :از کسانی
که من را انتخاب کردند تشکر می کنم .قطعا
ادامه این روند برای من سخت خواهد بود و
بار دیگر از کسانی که من را انتخاب کردند،
تشــکر می کنم و این عنوان را به هواداران
منچسترسیتی تقدیم می کنم که در روزهای
سخت کنار من بودند.

ایوان راکیتیچ بهترین ورزشکار سال  2015کرواسی
هافبک کروات آبی اناری های عنوان بهترین ورزشکار مرد
سال  2015کشورش را کسب کرد.
ایوان راکیتیچ زننده اولین گل فینال لیگ قهرمانان اروپا
در فصل  15/2014موفق شد به همراه بارسلونا در سال 2015
به چهار عنوان قهرمانی دست یاید.
این بازیکن 27ســاله قهرمانی در لیــگ قهرمانان اروپا،
اللیگا اسپانیا ،جام حذفی اســپانیا و سوپر جام اروپا را به
همراه بارسلونا تجربه کرده است .ضمن اینکه احتمال دارد
پنجمین قهرمانی خود را در این ســال با فتح جام باشگاه
های جهان کســب کند.راکیتیچ پس از داور شوکر و ماریو
ماندژوکیچ ،موفق شد سومین فوتبالیستی باشد که به این
عنوان را کسب می کند.

کلوپ :در جنوری خریدی
نخواهیم داشت

سرمربی لیورپول می گوید این تیم در جنوری خریدی نخواهد داشت و با
همین ترکیب تا پایان فصل ادامه خواهد داد.
به نقل از گاردین ،قرمزپوشان آنفیلد امیدوار هستند تا تیم های بزرگ با
از دست دادن امتیاز در هفته های آتی به صدر جدول لیگ برتر برسند و
برای اولین بار قهرمانی در جزیره را تجربه کنند .یورگن کلوپ ســرمربی
موفق لیورپول درباره شــرایط این تیم و احتمال خرید بازیکن در نقل و
انتقاالت زمســتانی گفت :تالشم این است که به همین ترکیب ادامه دهم
و به آنها اعتماد کنم تا بدانند کــه من به آنها اعتماد دارم .اعتماد نیز در
کوتاه مدت حاصل نمی شــود و بهتر است بازیکنان همگی در بلند مدت
متوجه اعتماد من به خود بشوند .به همین خاطر قطعا در زمستان خریدی
نخواهیم داشــت و با همین ترکیب تا پایان فصل به کارمان ادامه خواهیم
داد .از طرفی بعید است بازیکنی نیز از ترکیب تیم ما جدا شود .سرمربی
لیورپول در ادامه گفت :مطمئنا اگر ما با مشــکلی روبرو هستیم به خاطر
کیفیت بازیکنان نبوده بلکه به خاطر مســائل دیگر نظیر عدم اعتماد به
نفس یا تمرکز بوده اســت .وظیفه من این اســت که خونسرد باشم و به
بازیکنانم بگویم که در چه زمینه هایی بهتر است پیشرفت کنند.

توافق پاریس افزایش
دمای زمین را زیر
 ۲درجه نگه میدارد

مذاکرات بارسلونا با مدیر برنامه های ازکویل الوتزی
ســتاره ارجنتینی پاری ســن ژرمن در پایان فصل
 16/2015قراردادش به اتمام خواهد رســید و احتمال
دارد وی در فصــل نقل و انتقاالت زمســتانی راهی
نیوکمپ شود.
آلخاندرو مازونی مدیــر برنامه های ازکویل الوتزی با
روبرتو فرناندز مدیر ورزشــی بارسلونا مالقات کرده
اســت و امکان انتقال این بازیکن ارجنتینی در نیم
فصل وجود دارد.
قرارداد الوتــزی در پایان فصل جاری به اتمام خواهد
رســید و از طرفی او جایگاهش را در ترکیب اصلی از
دست داده اســت و زمزمه های ترک پاریس به گوش
می رسد.
گفته شــده اســت باشــگاه های اینتر میالن و
یوونتوس هم به دنبال این بازیکن  30ساله هستند.
اما الوتزی مدت هــا پیش در یکی از مصاحبه های
خود از عالقه پیوستن به بارسلونا سخن گفته بود و
دوست دارد در کنار لیونل مسی و خاویر ماسکرانو
هموطنانش بازی کند.

این گزارش گفت که ایــن آمار و ارقام
به دلیل وجود متغییرهایی مانند شمار
پناهجویان ،مدت اقامــت آنها و زمان
جذب این افراد به بازار کار ،کامال ثابت
نیســتند .با این حــال ،در این گزارش
فرض شده است که حدود  30درصد از
آوارگان به کشورهایشان بازگردند و 20
درصد آنها نتوانند کار پیدا کنند .لوکه
گفت« :در کل ،در این برآورد نکات غیر
مطمئنی وجــود دارند ،به ویژه در مورد
شمار آوارگانی که می آیند و این که چه
مدت طول می کشــد تا آنها جذب بازار
کار شوند» .بر خالف دیگر گزارش هایی
که می گویند آوارگان می توانند نیروی
کار جــوان را برای بازار کار مهیا کنند و
تاثیر مثبت بر اقتصــاد آلمان بگذارند،
تحقیق «انســتیتوت اقتصاد جهان» به
این نتیجه رسیده است که موج آوارگان
در کل تاثیر مثبتی بر رفاه آلمان نخواهد
داشت( .دویچه وله)

سوسا :با قلب و ذهنی آماده
به مصاف یوونتوس می رویم

سرمربی فیورنتینا گفته تیمش برای مقابله با یوونتوس نیاز به قلب و ذهنی
آماده دارد.
دو تیم یوونتوس و فیورنتینا در شــانزدهمین هفته از ســری آ به مصاف
یکدیگر می روند .ســرمربی فیورنتینا ،پائولو سوسا در مورد این بازی در
کنفرانس خبری قبل از بازی گفت:
خیلی خوشــحالم که در چنین جایگاهی هستم .از روزی که به فلورانس
آمدم زندگی من تغییر کرد و این فرصت را داشتم تا با تیم دوست داشتنی
فیورنتینا کار کنم .این شــانس را داشتم تا بهترین هوادارانی که در تمام
عمرم دیده ام را در حمایت خود داشته باشم.
بازیکن سابق یوونتوس ادامه داد:با تیم قدرتمندی بازی داریم که کارهای
بزرگ انجام داده است ،توانسته خود را از بحرانی که ابتدای فصل گرفتارش
بود ،برهاند و حاال در قامت یک تیم مدعی ظاهر شده است .از قدرت این
تیم آگاهیم ،برای مقابله با چنین تیمی باید از اطمینان قلبی باال برخوردار
باشــیم و ذهنمان را آماده کنیم .آنها هم از قدرت ما خبر دارند ،ما در این
فصل یکی از مدعیان اصلی کسب جام هستیم ،در حالی که تا همین االن
هم عالی کار کرده ایم.

دنیس برگ کمپ:

نمی خواهم سرمربی شوم

فوق ســتاره سابق آرسنال که در حال حاضر به عنوان دستیار فرانک دی
بوئیر در آژاکس مشغول به کار است ،قصدی برای سرمربی شدن ندارد.
پس از اخراج گری مونک ،در این هفته یکی از گزینه های جدی ســوانزی
برای مربیگری دنیس برگ کمپ هالندی اســت ،اما این مرد  46ساله در
حال حاضر تصمیمی در خصوص به عهده گرفتن مسئولیســت یک تیم را
ندارد.
سوانزی ولز از  11بازی گذشته خود در لیگ برتر انگلیس تنها یک پیروزی
کسب کرده است و این تیم در معرض سقوط به دسته پایین تر قرار دارد و
مسئوالن این تیم قصد دارند گزینه مناسبی را انتخاب کنند.
برگ کمپ که از ســال  2011به عنوان دستیار فرانک دی بوئر در آژاکس
مشغول به کار است به خبرنگار  Voetbalگفت:
من در حال حاضر نمی خواهم جاه طلبی کنم و به عنوان یک سرمربی در
تیمی کار کنم.
همچنین من هنوز کار خاص انجام نداده ام و نقش من در چند سال آینده
دیده خواهد شد.

کروس :همه از جدایی آنچلوتی
ناراحت شدند

هافبک رئال مادرید جدایی ســرمربی پیشــین این تیم را ناراحتکننده
عنوان کرد.
به نقل از مارکا ،تونی کروس از کارلو آنچلوتی سرمربی پیشین رئال مادرید
تمجید کرد و گفت :او از لحاظ فنی عالی بــود و با بازیکنان رابطه خوبی
داشت .داشــتن این دو فاکتور در تیمی همچون رئال خیلی سخت است.
زمانی که آنچلوتی رئال را ترک کرد همه ناراحت شــدند ،حتی بازیکنانی
که بازی نمی کردند .من حتی یک کلمه علیه او نشنیدم.
هافبک رئــال مادرید همچنین از پپ گواردیوال تمجید کرد و افزود :او در
شناخت حریفان ،آمادهسازی برای بازی ها و یافتن راه حل ،بهترین است.
بازیکن آلمانی موفقیت یک ســرمربی را در ســه ویژگی عنوان کرد و
گفت :مربی باید ایده روشــنی از فوتبال داشته باشد و توانایی صحبت
کردن با بازیکنانش را داشــته باشــد تا نظرات و ایده هایش را به آنان
انتقال دهــد .همچنین جوی خوب در تیم ایجاد کنــد و باید عملکرد
موفقی داشته باشد.
کروس در مورد اولین مربیاش یوپ هاینکس گفت :اغلب فکر می کردند
من استعداد دارم اما او اولین کسی بود که به من فرصت داد.
بازیکن رئال مادرید درباره یواخیم لو سرمربی تیم ملی آلمان اظهار کرد:
لو به من اعتماد زیادی دارد .من او را ســتایش میکنم چون آگاهی زیادی
از فوتبال دارد.
کروس درباره بازگشــتش به بایرن مونیخ گفت :هرگز به این موضوع فکر
نکرده ام.

