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نخست وزیر عراق:

ایران از یورانیم غنی شده
فاصله می گیرد

سال آینده سال پایان حضور داعش در عراق و بینالنهرین است

مسلح قبایل سنی و حمایت هوایی و مستشاری ائتالف
به رهبری آمریکا آغاز شد.
نخســت وزیر عراق افزود« :ما راهی آزاد سازی موصل
هســتیم که ضربه نهایی به داعش خواهد بود ».شهر
موصل در تابستان سال  ۲۰۱۴به تصرف داعش درآمد و
بزرگترین شهر تحت تسلط این گروه در عراق و سوریه
است و اخذ مالیات و فروش نفت از این شهر ،منابع مهم
درآمد این گروه را تشکیل میدهد.
در پی انتشار خبر پاکسازی رمادی ،اشتون کارتر ،وزیر
دفاع آمریکا ،در پیام تبریکی خطاب به نخســت وزیر
عراق ،گفت که «اخراج داعش از رمادی توسط نیروهای
عراقی ،با حمایت ائتالف بینالمللی ما ،گامی اساسی به
سوی نبرد نهایی برای شکست کامل این گروه وحشی و
اعاده حاکمیت ارضی عراق است ».وی گفت« :نبرد برای
پس گرفتن رمادی نشان داد که چگونه نیروهای عراقی،
با برخورداری از روحیه خوب و حمایت هوایی و آموزشی
ائتالف میتوانند داعش را شکست دهند( ».بی بی سی)

با خروج نفرات داعش از شــهر رمادی ،نخســت وزیر
عراق وعده داده که عراق را از این گروه پاکسازی کند و
وزیر دفاع آمریکا باز پس گرفتن رمادی را نقطه عطفی
در روند عملیات نظامی علیه داعش دانسته است.
حیدر عبادی ،نخست وزیر عراق ،در یک پیام تلویزیونی
به مناسبت پاکسازی شهر رمادی از نفرات داعش گفته
است« :اگر سال  ۲۰۱۵سال آزادسازی بوده ،سال ۲۰۱۶
سالی پیروزیهای بزرگ و پایان حضور داعش در عراق
و بین النهرین خواهد بود».
مقامات عراقی گفته اند که نیروهای دولتی شهر رمادی،
مرکز والیت انبار را به طور کامل آزاد کردهاند و آن را در
تصرف خود دارند.
نیروهای گروه دولت اسالمی (داعش) در ماه می سال
جاری به شهر رمادی حمله کردند و توانستند با فراری
دادن نیروهای دولتی ،این شــهر را به تصرف خود در
آورند .عملیات آزادسازی رمادی از سهشنبه گذشته با
مشارکت ارتش عراق ،نیروهای داوطلب از جمله نفرات

اردوغان درخواست حزب
دمیرتاش برای خودمختاری
کردها در ترکیه را خیانت خواند

رجب طیب اردوغــان ،رئیسجمهوری
ترکیه ،درخواست صالحالدین دمیرتاش،
رهبر حــزب دموکراتیــک خلقها برای
خودمختاری کردها را «خیانت» توصیف
کرده است
آقــای اردوغان گفته اســت «چیزی که
یکی از موسسان (حزب) گفته ،خیانت و
تحریک است».
اشاره او به اظهارات آقای دمیرتاش است
که از موسسان حزب دموکراتیک خلقها
است.
رســانههای ترکیــه گفتهانــد که آقای
دمیرتاش روز یکشــنبه گفتــه بود که
«کردهــای ترکیه باید تصمیــم بگیرند
در خودمختــاری زندگــی کنند یا تحت
حکومت استبدادی یک نفر».
آقای اردوغان گفته اســت مردم و قانون

به آقای دمیرتاش و ســایر افراد «درس
خواهند داد».
حزب دموکراتیک خلقها و سایر گروههای
طرفدار کردها خواهان خودمختاری کردها
در مناطق کردنشین ترکیه شدهاند.
رئیسجمهوری ترکیه ایــن اظهارات را
خالف قانون اساسی خوانده است.
سارنوالی ترکیه تحقیق در باره اظهارات
آقای دمیرتاش را شروع کرد ه است.
دســتگاه قضایی ترکیه چندین بار تالش
کرده مصونیت قضایی آقای دمیرتاش را
لغو کند.
ارتش ترکیه در این حــال عملیات خود
پکک را تشــدید
علیه نیروهای گروه 
کرده است .خشــونت میان این گروه و
نیروهای امنیتی ترکیه طی چند ماه اخیر
به شدت افزایش یافته است( .بی بی سی)

انریکه :عالقه رئال به نیمار
شایعه است

سرمربی بارسلونا عالقهمندی رئال مادرید به جذب نیمار را شایعه میداند.
به نقل از آس ،بارســلونا پس از فتح جام جهانی باشگاهها و سپری کردن
تعطیالت امشــب در هفته هفدهم اللیگا به مصــاف رئال بتیس میرود.
لوییس انریکه در نشست خبری پیش از بازی گفت :فرصت بیشتر کردن
فاصلهمان با دیگر حریفان را داریم .بــازی جذابی خواهد بود .بتیس در
چهار بازی خارج از خانه خود پیروز شــده ،اما در خانه متفاوت است .این
تیم بازیکنان تعیین کنندهای همچون خواکین را در اختیار دارد .حریف را
تحت فشار قرار میدهد و همیشه در نوکمپ ما را دچار مشکل کرده است.
سرمربی بارسلونا درباره شــرایط تیم اظهار کرد :همیشه بعد از تعطیالت
ترسی وجود دارد ،اما بازیکنان شرایط خوبی دارند و من خیلی خوشبین
هستم .هدف ما این است که وضعیت جســمانی بازیکنان همچون سال
گذشته باشد یا حتی بهتر از آن بشود .اکنون محرومیت ما تمام شده و از
آزادی بیشتری برخورداریم.
یکی از بازیکنان مورد نظر بارسلونا در فصل نقل انتقاالت زمستانی دنیس
سوارس اســت .انریکه در این باره گفت :او را بازیکن خوبی میدانم .در
ســویا فرصت کمی برای بازی داشــت و در ویارئال بازیهای خوبی را به
نمایش گذاشته اســت .میتواند بازیکن جذاب و جالبی باشد .اگر بازیکن
جدیدی به تیم اضافه شود خروج بازیکن هم وجود دارد .همیشه میتوان
تیم را تقویت کرد.

ونگر :اوزیل قابل مقایسه با
برکمپ است

سرمربی آرسنال به تمجید از بهترین بازیکن این روزهای تیمش پرداخت
و او را با دنیس برکمپ مقایسه کرد.
به نفل از ساکرنت ،عملکرد خوب مسوت اوزیل در آرسنال همچنان ادامه
دارد .این بازیکن آلمانی به تیمش کمک کرد تا شکســت ســنگین برابر
ساوتهمپتون را به دست فراموشی بسپارد و با نتیجه  2بر صفر بورنموث را
شکست دهد .در این دیدار اوزیل با زدن یک گل و فراهم کردن یک پاس
گل ،بهترین بازیکن میدان شد.
آرســن ونگر با تمجید از اوزیل گفت :او این روزها با دنیس برکمپ قابل
مقایســه است .بازی او من را یاد برکمپ می اندازد .ظراف خاصی در بازی
اوزیل دیده می شود که آن را دوست دارم .او این موضوع را به همه ثابت
کرده اســت که فقط یک بازیکن با استعداد نیست و می تواند مثل همه،

سخت تمرین و تالش کند و بهتر شود .تفاوتی که اوزیل با برکمپ دارد این
است که برکمپ گلزنتر از اوزیل بود .این در حالی است که اوزیل بیشتر
از برکمپ پاس گل می دهد.
سرمربی تیم صدرنشین در ادامه گفت :در مجموع اوزیل فوق العاده است.
بازیکنان زیادی مثل او ندیدم .کارهای فوق العاده ای با توپ انجام می دهد
و برای من فوق العاده است .همیشــه از او حمایت کردم .حتی زمانی که
خیلی ها از اوزیل انتقاد می کردند ،من از او حمایت کردم زیرا می دانستم
چه بازیکن باارزشی است.
پتر چک هم با بســته نگه داشتن دروازهاش به رکورد  170بازی بدون گل
خورده رسید که یک رکورد است .سرمربی تیم صدرنشین در ادامه گفت:
در مجموع اوزیل فوق العاده است .بازیکنان زیادی مثل او ندیدم .کارهای
فوق العاده ای با توپ انجام می دهد و برای من فوق العاده است .همیشه از
او حمایت کردم .حتی زمانی که خیلی ها از اوزیل انتقاد می کردند ،من از
او حمایت کردم زیرا می دانستم چه بازیکن باارزشی است.

وزارت خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا مدت طوالنی در رابطه
با ایران اظهار رضایت نکرده بود .اما حاال تهران از یورانیم
غنی شده ،که می تواند در تولید سالح اتومی به کار برود،
فاصله می گیرد .روسیه در این راستا کمک می کند.
ایران یک بخش مهم تعهدات خــود در توافقات اتومی را
عملی ساخت .جان کیری وزیر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا
در واشــنگتن گفت که این کشور اندکی بیشتر از یازده تُن
یورانیم کمتر غنی شده را به روسیه انتقال داد .کیری ابراز
خورســندی کرد که رهبری در تهران به «تعهدات عمده
توافقات اتومی» پابندی نشــان داده اســت .وزیر خارجۀ
ایاالت متحدۀ امریکا از یک گام بســیار ارزنده سخن گفت
و افزود که امیدوار اســت ایران با این گام تعهد خود را به
صورت کامل عملی سازد و بیشتر از  ۳۰۰کیلو گرام این مواد
خطرناک را در خاک خود نگه ندارد.
توافقات اتمی که در ماه جوالی میان ایران و پنج کشــور
دارای حق ویتو در شــورای امنیت سازمان ملل متحد به
عالوه آلمان در ویانا عقد گردید ،به جمهوری اسالمی ایران
اجازۀ استفادۀ ملکی از نیروی هسته یی را می دهد .تهران
در این توافقنامه تعهد کرده است که غنی سازی یورانیم را
به وضاحت کاهش می دهد و کنترول شدید از سوی آژانس
بین المللی انرژی اتومی را اجازه می دهد .در بدل این تعهد
به ایران وعده داده شده است که تعزیرات مالی و تجارتی
که به خاطر برنامه های هسته یی ایران از سوی غرب وضع
شده بودند ،به تدریج لغو می گردند( .بی بی سی)

مجادله با بحران مهاجرت
در سال آینده  17ملیارد
یورو هزینه بر می دارد

ایالت هــای آلمان در نظر دارند که در ســال 2016
میالدی  17ملیارد یورو (معادل تقریب ًا  18.7میلیارد
دالر امریکایی) را برای مجادله با بحران مهاجرت در
این کشور به مصرف برسانند.
روزنامه «دی ولت» آلمــان با جمع آوری اطالعات از
وزارت های مالیه این کشــور نسبت به مصارف روز
افزون مهاجرین اعالم داشت ،که در سال  2015دولت
مرکزی آلمان  15.3میلیارد یورو را برای وزارت معارف
و تحقیقات فدرال این کشــور تخصیص داده بود ،که
در سال آینده حتی هزینه مهاجرت فرا تر از آن می
باشد .ایالت نوردراین وستفالن یکی از ایالت های پر
نفوس آلمان بوده که هزینه پناهجویان در این ایالت
به  4ملیارد یورو در ســال آینده می رسد .پس از آن
ایالت بایرن با هزینه  3.31ملیارد یورو و در ایالت بادن
ویورتمبرگ قرار است  2.25ملیارد یورو در این راستا
به مصرف برســد .در میان همه ایالت های این کشور
زارلند منطقه ایســت که هزینه پناهجویان در آن به
 100ملیون یورو تخمین شده است.
آلمان به گونه نســبی بنابر ارائه خدمات ســخاوت
مندانه ،برای صد ها هزار پناهجو که در نتیجه جنگ
های جاری ،فقر و تنگ دستی از کشور های مختلف
به ویژه شرق میانه و افریقا بیرون می شوند ،بنابر ارائه
مزیت های سخاوتمندانه اش هدف اصلی پنداشته می
شود.در اوج ورود مهاجرین در ماه سپتمبر سال جاری
به آلمان ،دولت این کشور پرداخت  670یورو برای هر
فرد را به عهده گرفته بــود که برای ایالت های خود
بپردازد.
اما وزارت های مالیه برخی ایالت ها نســبت به این
تصمیم راضی نبوده و مدعی بودند که مصارف بیشتر
از این بر شانه های آنان خواهد بود( .دویچه وله)

آمار روزنامهنگاران مقتول در سال
 ۲۰۱۵انتشار یافت

آمار روزنامهنگارانی که در سال گذشته
کشته شدند انتشار یافته است.
کمیتــه حفاظــت ار روزنامهنگاران در
گزارشی به مناســبت پایان سال ۲۰۱۵
میالدی نوشته اســت که طی سالی که
به پایان میرســد ۶۹ ،روزنامه نگار در
کشورهای مختلف جهان به قتل رسیدند
که  ۱۳نفر کمتر از ســال گذشته بوده
است .گروههای اسالمگرا از جمله گروه
موسوم به دولت اسالمی (داعش) مسئول
قتل بیست و هشت نفر بودهاند.
بیشترین آمار کشته شدگان به سوریه
با  ۱۳کشته تعلق دارد و در فرانسه ،که
در این سال شــاهد حمله اسالمگرایان
به دفتر روزنامه فکاهی شــارلی ابدو در
پاریس بود ۹ ،نفر توسط افراد وابسته به
این گروهها به قتل رسیدند .برازیل با ۶
کشــته ،یمن ،عراق ،بنگالدش و سودان
جنوبی هرکدام با  ۵کشــته و مکزیک و
سومالیا با  ۳کشته در ردههای بعد قرار
داشتهاند .دو روزنامهنگار در ترکیه و دو
روزنامه نگار در آمریکا کشــته شدند و

در کشورهای کنیا ،اوکراین ،پاکستان،
کلمبیا ،لیبیا ،پولند ،غنا ،هند و گواتماال
نیز هر کدام یــک روزنامهنگار به قتل
رســید .تعدادی از این روزنامهنگاران
هنگام تهیه گزارش از مناطق درگیری
جان خود را از دست دادند اما دست کم
بیست و هشت نفر دیگر پس از دریافت
تهدیدهای جانی ،کشــته شــدند .در
برخی موارد ،مقامات یا نهادهای دولتی
به دست داشتن در قتل روزنامهنگاران
مظنون هســتند و در برخــی دیگر،
اختالفات حرفهای عامل قتل بوده است.
از جمله در برزیل ،گلیدسون کاروالهو،
روزنامهنگار و گوینــده رادیو ،پس از
انتقاد از پولیس و سیاستمداران محلی
و متهم کــردن آنان به تخلف از قانون،
هنگام اجرای برنامه به ضرب گلوله به
قتل رســید در حالیکه آلیسون پارکر
و آدام وارد ،از کارکنــان یک شــبکه
تلویزیونی در ایالت ویرجینیا در آمریکا
توســط یکی از همکاران سابق خود
کشته شدند( .بی بی سی)

لیگ برتر فوتبال انگلستان

صدرنشینی آرسنال،
تساوی منچستر یونایتد و چلسی

منچستر یونایتد پس از سه شکست پی در
پی باز هم نتوانســت برنده شود و در زمین
خود با چلسی صفر بر صفر مساوی کرد.
منچســتر یونایتد در این بازی فرصتهای
متعددی ایجــاد کرد و دو بار هــم ماتا و
مارسیال تیر دروازه را هدف قرار دادند اما
در نهایت راهی به دروازه پیدا نکردند.
چلسی هم که بیشتر بر اساس دفاع فشرده
و ضد حملــه بازی می کــرد چند فرصت

خوب داشــت که واکنشهای داوید دخیا و
بیدقتی بازیکنان این تیم باعث شــد این
فرصتها به نتیجه نرسند .منچستر یونایتد
با سی امتیاز در رده ششم ماند و چلسی با
بیســت امتیاز چهاردهم است.در بازیهای
دیگر آرسنال در زمین بورنموث با گلهای
گابریل و اوزیل دو بر صفر برنده شــد و نه
تنها خاطره شکســت سنگین دو روز پیش
مقابل ســاوتمپتون را فراموش کرد بلکه با

 ۳۹امتیاز به صدر جدول نیز رسید.
ســاوتمپتون هم که با گل به خودی کارل
جنکینســون یک بر صفر از وستهم پیش
افتاده بود دو بر یک بــازی را واگذار کرد.
گلهای وستهم را آنتونیو و کرول زدند.
پیش از این سه بازی دیروز پنج بازی دیگر
برگزار شــد که تاتنهام با گلی دیرهنگام
توانست واتفورد را  ۲-۱ببرد.
این بازی تا دقیقه  ۸۹یک بر یک مســاوی
بــود ،تا این که ســان هیونــگ مین گل
پیروزیبخش تیمش را وارد دروازه حریف
کرد.شاگردان کیکه ســانچس فلورس ،به
دنبال اخراج نیتان آکه از دقیقه  ۶۳ده نفره
مقابل میزبانشان بازی میکردند.
تاتنهام با این پیروزی  ۳۵امتیازی شد و به
رتبه سوم جدول صعود کرد .واتفورد هم با
 ۲۹امتیــاز در جایگاه هفتم جدول ماند .در
پرگلترین بازی این هفته نیز اســتوک در
ورزشگاه گودیسونپارک توانست اورتون را
چهار به سه شکست دهد .در سایر بازیهای
این روز لیگ برتر کریستال پاالس با مهمان
خود ســوانزی بدون گل مســاوی کرد و
وستبروم هم در در زمین خود یک بر صفر
نیوکاسل را برد( .بی بی سی)

فوتبالیستهای مغرور ،جنجالی و خشن دنیا

نشــریه اکیپ فرانســه ،خشــنترین،
متکبرترین و منفورترین فوتبالیســتها را
معرفی کرد.
به نقل از مارکا ،در جهــان فوتبال هر نوع
فوتبالیستی وجود دارد .برخی از بازیکنان
باتکنیک ،شــوتزدن ،سرعتی و یا قدرتی
هستند و برخی دیگر خشن ،متکبر ،متظاهر
و نفرت انگیزند.
بر اساس نظر سنجی روزنام ه اکیپ ،نایجل
دییونگ ،خشنترین بازیکن جهان فوتبال
اســت .بازیکن هالندی که او را با ضربه پا
به قفسه ســینه ژابی آلونسو در فینال جام
جهانی  2010آفریقای به یاد میآوریم ،در 6
ماه اخیر پای دو بازیکن را شکسته است.
دیگر بازیکن خشــن ،امیر اسپاهیچ است.
بازیکن بوســنیایی در فصل  2009 – 10در
جریان بــازی در لیگ فرانســه با آرنج به
بازیکن حریف ضربه زد و از  17بازی محروم
شــد .در این فهرست نام پهپه  ،مدافع رئال
مادرید نیز دیده میشود.
زالتان ابراهیموویچ و کریستیانو رونالدو در
فهرســت مغرورترین بازیکنها قرار دارند.
ایبرا ســویدنی همچون مهاجم پرتگالی به
خاطر ســتایش از خودش در مصاحبهها،

متکبر شناخته میشــوند .سمیر نصری و
پاتریس اورا نیز در این گروه قرار دادند.
در این نظرســنجی ،منفورترین بازیکن نیز
دیگو کاستا برازیلی است.
مهاجم چلسی به سمت بازیکن حریف حمله
میکند ،به آنها آســیب می رساند و تعرض
خود را نشان میدهد تا به نفرتانگیزترین
بازیکن تبدیل شــود .حرکتهای زشت او
برابــر کوندوگبیا ،سیســوکو و ولینگتون،

معروفتر از سایرین هســتند .در فهرست
بازیکنان فریبکار نیز نام سرخیو بوسکتس
دیده میشــود .او در نیمــه نهایی لیگ
قهرمانان اروپا ســال  ،2010نمایشی را در
زمین فوتبــال به اجرا گذاشــت .هافبک
آبیاناریها پس از ضربه تیاگو موتا تمارض
کرد و خود را به زمین انداخت اما چند ثانیه
بعد مشخص شــد که به هیچ وجه آسیب
ندیده است .موتا اما از زمین اخراج شد.

نخستوزیر سابق اسرائیل
به جرم دریافت رشوه
زندانی میشود

دیوانعالی اسرائیل گفته است اهود اولمرت ،نخستوزیر
سابق اسرائیل به جرم دریافت رشــوه باید  ۱۸ماه زندانی
شود.
این دادگاه ،با تجدید نظر در حکم آقای اولمرت  ۷۰ســاله،
محکومیت او را از شش سال به  ۱۸ماه تقلیل داده است.
نخستوزیر سابق اسرائیل پیشتر در دادگاه به شش سال
حبس محکوم شده بود.
اهود اولمرت از ســال  ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۹نخستوزیر اسرائیل
بود اما اتهامهای متوجه او مربوط به دوران او در شهرداری
بیتالمقدس میشــود .اهود اولمرت در سالهای  ۱۹۹۳تا
 ۲۰۰۳شهردار بیت المقدس بود .او در آن زمان چندین بار
رشــوه به خاطر صدور مجوز ساخت یک پروژه ساختمانی
بزرگ دریافت کرده بود .آقای اولمرت ،اولین نخســتوزیر
اسرائیل اســت که زندانی میشود .نخســتوزیر سابق
اســرائیل در دادگاه به کالهبرداری و خیانت در امانت هم
متهم شــده بود که وکالی او درخواست تجدیدنظر در آن
احکام را ارائه دادهاند( .بی بی سی)

پانصدمین بازی مسی برای
بارسلونا

لیونل مسی پانصدمین بازیاش را امروز برای بارسلونا انجام میدهد.
به نقل از موندودپورتیوو ،امشب بارسلونا در هفت ه هفدهم اللیگا به مصاف
رئال بتیس میرود و مســی میتواند با حضور در این مسابقه پانصدمین
بازیاش در بارسلونا را به ثبت برساند.
مهاجم ارجنتینی در کنار ژاوی هرناندس ،کارلس پویول ،آندرس اینیستا،
میگلی و ویکتور آلوس قرار خواهد گرفت .تفاوت مســی با این بازیکنان
رسیدن به همه عناوین ممکن اســت .او تاکنون  424گل برای تیمش به
ثمر رسانده ،برنده چهار توپ طال شده و در بازیهای فینال  24گل به ثمر
رسانده است .مسی به همراه اینیســتا فاتح  26جام شدهاند (چهار لیگ
قهرمانان اروپا ،هفت اللیگا ،ســه جام جهانی باشگاهها ،سه کوپا دل ری،
سه سوپر کاپ اروپا و شش سوپر کاپ اسپانیا).

همچنین لئو ،برترین گلزن تاریخ بارســلونا اســت و بیشترین بازی را به
عنوان یک بازیکن خارجی برای آبی اناریها انجام داده است .او با  73گل
در یک فصل ( )2011 – 12بیشتر گل را در این مدت به ثمر رسانده .مسی
ل مادرید  21بــار گلزنی کرده که تاکنون هیچ بازیکنی
همچنین برابر رئا 
از بارســلونا به این رکورد نرسیده است .او سه بار برنده جایزه پیچیچی و
کفش طال شده است.
مسی با پانصدمین بازی رسمیاش میتواند سال موفقیت آمیزش به همراه
بارســلونا که منجر به فتح پنج جام شد را با ثبت رکورد دیگری به پایان
برساند.

بنیتس :یک کمپین علیه من و
باشگاه بوجود آمده است

سرمربی رئال مادرید معتقد است علیه او و باشگاه یک کمپین وجود دارد.
به نقل از آس ،رئال مادرید امشــب در هفته هفدهم اللیگا به مصاف رئال
سوسیداد میرود .رافائل بنیتس در نشست خبری پیش از بازی گفت :برای
پیروزی به میدان می رویم ،باید ســرعت باالیی داشته باشیم و از حریف
برتر باشیم.
ســرمربی رئال مادرید درباره هواداران باشگاه اظهار کرد :ما باید با بازی
خود به طرفداران جهت بدهیم .هــواداران باید به ما کم کنند و ما نیز به
آنان کمک کنیم.
در رســانه ها هر روز از جانشین بنیتس صحبت میشود و از عملکرد این
سرمربی در رئال مادرید انتقاد میشود .سرمربی اسپانیا در این باره گفت:
کمپینی علیه فلورنتینو پرس ،من و تیم وجود دارد .همه چیز برنامه ریزی
شــده است و ما را تحت فشــار قرار میدهند .میدانم که به یک باشگاه
بزرگ آمدهام .نزدیک به  1400بازی تحت هدایت من بوده اســت .با همه
چیز به خوبی آشــنا هستم و میدانم چگونه مشــکالت را حل کنم .باید
در کار تمرکز داشــت .همه چیز خوب پیش میرود و رییس باشگاه قصد
برکناری مرا ندارد.
او در ادامه افزود :مــن به کنارهگیری فکر نمیکنــم ،تنها به بازی فردا
برابر رئال سوســیداد و فتح عناوین میاندیشــم .مسئولیت من گرفتن
تصمیمهایی که منجر به پیروزی تیم شــود و ارائه بازی خوب است .برای
موفق بودن در اللیگا باید در آرامش به کار خود ادامه داد .تیم بهتر از آن
است که دیگران میاندیشــند و این باید در بازیها انعکاس یابد .من به
سخنان دیگران گوش نمیدهم.

