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پوتین تعزیرات غرب را ابلهانه خواند
نشــانه ای از تغییر مشــی رئیس جمهور روسیه دیده
نمی شــود .پوتین در مصاحبه ای از اتحادیۀ اروپا ،ناتو و
ایاالت متحدۀ امریکا انتقاد کرد .او گفت همۀ آنها در برابر
کشورش برخورد خصمانه کرده اند.
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه در پشت تعزیرات
اتحادیۀ اروپا و ایاالت متحدۀ امریکا علیه کشــورش به
خاطر منازعۀ اوکرایین ،یک محاســبۀ جئوپولیتیکی را
حدس می زند .پوتین در گفتگو با روزنامۀ آلمانی «بیلد»
گفت« :تعزیرات غرب به خاطر کمک به اوکرایین نیست،
بلکه به منظور عقب راندن جئوپولیتیکی روســیه وضع
گردیده است».
رئیس جمهور روســیه این تعزیــرات را ابلهانه خوانده و
تأکید کرده اســت که هردو جانب از آن متضرر می شوند.
او افزوده است که روسیه از اثر این تعزیرات برای بدست
آوردن پول در ســطح بین المللی مشکل دارد .پوتین در
اقامتگاه اش در سوچی ،در جنوب روسیه ،به این پرفروش

دی میستورا :بحران
دیپلماتیک ایران و عربستان
بر سوریه اثر نمی گذارد

اســتفان دیمیســتورا ،نماینده ویژه
دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه ،می
گوید که مقام های ایران و عربســتان به
او اطمینان داده انــد که بحران در روابط
دیپلماتیک دو کشور بر تالش های صلح
سوریه اثر نخواهد گذاشت.
آقای دیمیستورا روز یکشنبه در تهران
با خبرنگاران صحبت می کرد .او پیشتر به
عربستان سعودی سفر کرد.
او پــس از دیدار با محمــد جواد ظریف
وزیر خارجه ایران گفــت« :وزیر خارجه
عربســتان به من اطمینان داد که از نقطه
نظر آنها هیچ اثری وجود نخواهد داشت...
در ایران هم همینگونــه به من اطمینان
داده شد».
آقای دی میســتورا هم اکنــون درحال
سفر به کشــورهای مختلف منطقه است
تا حمایت این کشــورها از روند مذاکرات
ســوریه را جلب کند .این مذاکرات قرار

است  ۲۵جنوری از سر گرفته شود.
او گفت که قطع روابط دیپلماتیک تهران
و ریاض نگرانی عمده او پیش از این سفر
بوده است.
نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملل گفت
که علیرغم تنش در روابط دو قدرت عمده
منطقه خاورمیانه مذاکرات روز  ۲۵جنوری
ژنو «همچنان می تواند در فضایی مناسب
شروع شود».
دومین نشست وین اواسط ماه نوامبر سال
گذشــته میالدی برگزار شد .در آن زمان
اعالم شد که شــرکتکنندگان از جمله
قدرتهای جهان ،ایران و عربستان با یک
طرح صلح برای سوریه موافقت کرده اند.
آقای ظریف در کنفرانس خبری تهران با
آقای دی میستورا گفته بود که ایران اجازه
نخواهد داد «رویکردهــای تنشآفرین
عربستان ســعودی ،تاثیر منفی برای حل
بحران سوریه بگذارد»( .بی بی سی)

مانچینی :هم بد شانس بودیم و هم
داور ضعیف کار کرد

سرمربی اینتر تیمش را مستحق شکست برابر ساسولو ندانست و به انتقاد
از عملکرد داوری پرداخت .به نقل از  ،360 sportاینتر در هفته نوزدهم
سری  Aشکست غیر منتظره ای متحمل شــد .این تیم که در ورزشگاه
خانگی از ساســولو پذیرایی کرد ،در نهایت با یک گل تن به شکست داد
تا در آخرین بازی نیم فصل ،صدرنشــینی را از دست دهد و به رده سوم
جدول رده بندی ســقوط کند .طبیعی اســت که روبرتو مانچینی از این
شکست تلخ و خانگی ناراحت باشد .سرمربی نرآتزوری در مورد این دیدار
گفت :متاسفانه نتوانســتیم امتیازی در این دیدار به دست آوریم اما باید
بگویم به هیچ وجه مستحق شکست نبودیم .باید این شکست را فراموش
کنیم و دوباره به روند پیروزی برگردیم .اینتر شکســت خورده است و باید
بازیکنان این شکست را با پیروزیهای که به دست می آوریم فراموش کنیم.
او ادامه داد :در نیمه دوم ساســولو فرصت گلزنی نداشت .بازی را کامال در
اختیار داشتیم و تا پایان جنگیدیم .دروازهبان حریف ،شب بسیار خوبی را
پشــت سر گذاشت .فرصت های زیادی را روی دروازه ساسولو خلق کردیم
اما توپ ها وارد دروازه نمی شد .به هر حال چنین اتفاقاتی در فوتبال وجود
دارد و گاهی اوقات تیمی که خوبی بازی می کند ،به پیروزی نمی رسد .ادم
لیاییچ به تنهایی پنج فرصت گلزنی داشت .خوش شانس نبودیم.

حضور گروه بازرسی فدراسیون
جهانی دوومیدانی در مسکو

وزیر ورزش روسیه دیروز با مسئوالن بازرسی فدراسیون جهانی دوومیدانی
 IAAFدیدار میکند .به نقل از  ،Inside the gamesقرار اســت ویتالی
موتکو در سفر گروه بازرسی فدراســیون جهانی دوومیدانی میزبان آنها
باشد .این دیدار بهترین فرصت برای روسیه است تا  IAAFرا متقاعد کند
به قوانین ضد دوپینگ عمل میکند .این گروه بازرسی  IAAFقرار است
دو روز در مســکو بماند و دیدارهایی را در کشــور روسیه انجام دهد .از
زمانی که  IAAFفدراسیون دوومیدانی روسیه را محروم کرده است ،این
اولین بار است که گروه بازرسی به مسکو میرود .در صورتی که محرومیت
روسیه برداشته نشود ،د وومیدانی کاران این کشور نمیتوانند در المپیک
ریو شرکت کنند .فدراسیون دوومیدانی روسیه باید گروه بازرسی IAAF
را متقاعد کند که معیارهای  IAAFدر مبارزه با دوپینگ را عملی میکند
و شــرایط را به حالت مطلوب بازمیگرداند .یکی از شرایطی که IAAF
برای روسیه تعیین کرده است ،انجام آزمایشهای دوپینگ بدون دخالت
خارجی در آزمایشگاههای روسیه است IAAF .همچنین اعالم کرده است
هیچ کدام از مدیران و کارمندان روسی نباید سابقه درگیری در دوپینگ
را داشته باشند و کارمندانی که چنین پیشینهای دارند ،باید اخراج شوند.
تمامی مشــکالت انضباطی که مربوط به ورزشکاران روسیه میشود ،باید
خیلی سریع و در عرض ســه ماه حل و فصل شود .سباستین کو ،رییس
 IAAFنیز اعالم کرده معیارهای تعیین شــده هیچ جای شــکی باقی
نگذاشته است.

ساری :همچنان یوونتوس شانس
نخست قهرمانی است

سرمربی ناپولی با وجود اینکه تیمش در صدر جدول رده بندی جای دارد
اما تاکید کرد یوونتوس شانس نخست قهرمانی است .به نقل از مدیاست،
پارتنوپی از شکســت اینتر نهایت استفاده را برد و با برتری پنج بر یک در
زمین فروسینونه ،صدرنشین جدید لیگ ایتالیا لقب گرفت .طبیعی است
که مائوریسیو ساری از عملکرد تیمش و صدرنشینی راضی باشد .او در مورد
صدرنشینی تیمش گفت :درست است ناپولی در فصل جاری عملکرد خوبی
از خود نشان داده اســت اما باید بگویم یوونتوس همچنان شانس نخست
کسب عنوان قهرمانی به شمار می آید .این تیم ،چهار فصل پیاپی توانسته
جام قهرمانی را باالی سر ببرد و بر این باور هستم که در فصل جاری نیز همه
فاکتورهای الزم را برای قهرمانی دارد .حتی زمانی که یوونتوس در جایگاه
دوازدهم جدول رده بندی هم قرار داشــت ،گفتم این تیم شانس نخست
قهرمانی است .سرمربی ناپولی ادامه داد :برای رسیدن به جام قهرمانی راه
طوالنی در پیش داریم .بازیکنان خوبی در اختیار داریم و نهایت تالش خود
را به کار می گیریم تا دل هوادارانمان را شاد کنیم.

ادامه بیثباتی در
بازارهای مالی چین

بیثباتی در بازارهای مالی چین که هفته گذشته باعث
کاهش شدید بهای سهام در این کشور شد ،همچنان
ادامه دارد و تاثیر این رکود کماکان بر بازارهای آسیا
دیده میشود.
آخر هفته گذشته در معامالت در بازارهای چین ،بهای
سهام بیش از یکهزار و ششــصد شرکت بیش از ۱۰
درصد تنزل کرد.
مبادالت تجاری در بازارهای چین در هفته گذشته دو
بار به حال تعلیق در آمد که این مســئله باعث افت
شاخص سهام بازارهای مالی جهان شد.
اقتصاد چین که تا یکی دو ســال گذشته به سرعت
رو به رشد بود ،اخیرا با کاهش نرخ رشد مواجه شده
است.

نرخ رشــد اقتصادی چین در چهارماهه پایانی سال
گذشته میالدی به کمتر از  ۷درصد رسید که از زمان
آغاز بحران اقتصاد جهانی سابقه نداشته است.
روند کاهش بهای ســهام در چین بــا تصمیم بانک
مرکزی این کشور برای به جریان انداختن روند کاهش
نرخ برابری یوان در برابر دالر مرتبط بوده است.
روز پنجشنبه گذشته ،بانک مرکزی نرخ مبنای یوان
را در برابر دالر کاهش داد.
بانک مرکزی چین «نرخ مبنــا» برای یوان را تعیین
میکند که به نوبه خود ،تعیین کننده نرخ برابری این
واحد پولی در بازار آزاد است( .بی بی سی)

ترین روزنامۀ آلمانی گفته اســت« :این تعزیرات در بازار
های مالی جهانی روســیه را به طور محسوسی صدمه می
رساند».
رئیس جمهور روســیه یادآور شــد که نزول بهای انرژی
آسیب بیشــتری به روسیه رسانده اســت« :در عایدات
صادرات نفت و گاز ضربۀ بزرگی را متحمل شــده ایم که
در بخش دیگری آن را قســم ًا متوازن ساخته ایم ».پوتین
عالوه کرد اقتصاد روســیه در حال حاضر «گام به گام» با
ثبات می گردد .به قول وی تولید ناخالص داخلی روســیه
در سال گذشــتۀ میالدی  ۳،۸درصد و تولیدات صنعتی
این کشور  ۳،۳درصد کاهش داشته است ،و انفالسیون یا
تورم پولی به  ۱۲،۷درصد می رسد .اما پوتین تأکید کرد:
«بیالنس تجارتی روســیه هنوز هم مثبت است .صادرات
کشور در کاال های با ارزش باالتر ،برای اولین بار از چندین
سال به اینسو ،به وضاحت افزایش داشته است ،و ما بیشتر
از  ۳۰۰میلیارد دالر ذخیرۀ طال داریم( ».دویچه وله)

طرح انتقال پناهجویان به
ارودگاه جدید در شمال فرانسه

بــر اســاس گزارشها طــرح انتقال
پناهجویان به اردوگاهی جدید و دائمی
در شــمال فرانســه قرار بود دیروز،
دوشــنبه  ۱۱جنوری به تایید دولت این
کشور برسد.
هــزاران نفر از مهاجــران غیر قانونی
اکنون در بندر کاله و دانکرک در انتظار
ورود به بریتانیا به سر میبرند.
یکی از مقامات دانکرک زندگی در این
نواحی را به علت بارش شــدید در طی
هفته های اخیر «غیر انسانی» توصیف
کرده است.
اما بعضــی از مقامات می گویند احداث
اردوگاه های جدید راه حل مشــکالت
پناهندگان نیست.
ژان فرانســوا کوردت ،مقام ارشد این
منطقه به رســانههای فرانسوی گفت:
«دولت موافق ساخت اردوگاههای جدید
و تشــویق قاچاقچیان انسان در داخل

اردوگاهها نیست ،بلکه دولت به دنبال
راه حلهای فردی بــرای پناهجویان
است ».یکی از بزرگترین اردوگاههای
پناهندگی در شهر ساحلی گراند سنت
در شمال فرانسه و در نزدیکی دانکرک
واقع شده است.
دیمین کارمه ،شهردار گراند سنت به
رسانههای فرانســوی گفته است که
تعداد پناهجویــان این اردوگاه ممکن
است به  ۱۰هزار نفر برسد.
اردوگاه جدید و دائمی در گراند سنت
که قرار اســت با هماهنگی ســازمان
پزشکان بدون مرز احداث شود دارای
دوش حمام و شرایط بهداشتی بهتری
خواهــد بود و در مقابل ســرما هم از
مقاومت بیشتری برخوردار است .آقای
کارمه گفته اســت که دولت فرانسه با
طرح او برای انتقال پناهجویان به اردوگاه
جدید مخالف است( .بی بی سی)

افغانستان قهرمان رقابتهای جام
جهانی وزنه برداری «صبرتوی» هند شد

تیم وزنه برداری افغانستان که به نمایندهگی
از ورزشــکاران کشــور در رقابتهای جام
جهانی «صبرتوی» هند شــرکت کرده بود؛
قهرمان این رقابت ها شد.
افغانســتان در این مسابقات از نظر تیمی در
جایگاه نخست قرار گرفت و آفریقای جنوبی
و هند به ترتیب دوم و سوم شدند.

ورزشــکاران افغانســتان در این رقابتها
موفق به دریافت هفت مدال طال و یک مدال
برنز شــدند .عبدالصمد جاللی در وزن ۷۴
کیلوگرم ،عزیز حماس در وزن  ۸۳کیلوگرم،
وزیر سخی زاده در وزن  ۱۰۵کیلوگرم ،جاوید
رحمانــی در وزن  ۱۲۰کیلوگرم ،محمداهلل
کتوازی در وزن باالی  ۱۲۰کیلوگرم ،نجیب

استفاده از تکنولوژی ویدیویی
در مسابقات فوتبال

بر اساس تصمیمی در جلسه ساالنه هیات انجمن جهانی فوتبال ،به
زودی تکنولوژی ویدیویی در مسابقات فوتبال استفاده خواهد شد.
به نقل از  ،Inside the gamesدر جلســه ســاالنه هیات انجمن
فوتبال ( )IFABتصمیم گرفته شد تا تکنولوژی ویدیویی به کمک
مســئوالن مســابقات بیاید .پروتکل مربوطه آماده شده است و
انجمنهای فوتبال انگلیس و اســکاتلند قبول کردند در مسابقات
جامهای داخلیشان در فصل آینده از این تکنولوژی استفاده کنند.
این تکنولوژی در تصمیمگیریهای مربــوط به گلها ،پنالتیها و
اخراج ها یا تشخیص هر اشــتباهی در زمین مسابقه به کار گرفته
میشوند.
سال گذشــته  IFABکه شــامل نمایندگانی از انگلیس ،ایرلند،
اســکاتلند و ولز بود ،تصمیم گرفت استفاده از این تکنولوژی را به
تعویق بیاندازد .امسال اما  IFABاعالم کرد تعدادی از انجمنهای
فوتبال و مسئوالن برگزاری بازیهای اعالم کردند عالقه دارند این
تکنولوژی را امتحان کنند IFAB .درباره قوانین دیگری در بازیها
نیز بحث و تصمیم گیری کرد.

اهلل ایوبــی در وزن  ۱۲۰کیلوگرم و مهدی
حسن حســنزاده در وزن  ۹۳کیلوگرم
مدال های طالی ایــن رقابت ها را برای
افغانستان به دست آوردند.
این پیکارها در چند بخــش و با حضور
وزرشــکارانی از ده کشور جهان در هند
برگزار شد( .طلوع)

هیدینک :بازی به بازی
بهتر می شویم

سرمربی هالندی چلسی تاکید کرد که تیم او بازی به بازی در حال
بهتر شدن است .به نقل از اسکای اسپورتس ،چلسی موفق شد با
برتری دو بر صفر برابر اســکانتورپ راهی مرحله بعد جام حذفی
انگلیس شــود .آبیپوشــان لندنی بعد از این که ژوزه مورینیو را
اخراج کردند ،روند خوبی با گاس هیدینک دارند و توانســتند در
لیگ جزیره و جام حذفی نتایج خوبی به دســت آورند .با این حال
سرمربی هلندی این تیم هنوز براین باور است که تیمش مشکالت
و نقاط ضعفی دارد که باید به آنها رســیدگی کند .او گفت :درست
است در این دیدار به پیروزی رسیدیم و به دور بعد راه پیدا کردیم
اما هنوز مشکالتی داریم که باید آنها را برطرف کنیم .بازی به بازی
در حال بهتر شــدن هســتیم و امیدوارم که در بازی های بزرگ،
بدون مشــکل ظاهر شویم و اعتماد به نفس ،دوباره به تیم برگردد.
هیدینــک درباره عملکرد تیمش در دیدار برابر اســکانتورپ هم
گفت :گل بســیار زیبایی به ثمر رساندیم اما بعد از آن ،کمی عقب
کشیدیم و بازی را بستیم تا اجازه درخشش را به حریف ندهیم .در
کل باید بگویم بازی سختی را پشت سر گذاشتیم.

آلودگی هوای لندن در
عرض هشت روز از حد
مجاز ساالنه گذشت

آلودگی هوای لندن در هشــت روز اول سال  ۲۰۱۶از حد
مجاز آلودگی ســاالنه بر طبق قوانین اروپایی فراتر رفته
اســت .به این ترتیب هوای لندن در میان شهرهای بزرگ
کشورهای توسعه یافته یکی از آلودهترینهاست.
بر اساس قانون اروپا میزان گاز مضر دیاکسید نیتروژن که
میتواند باعث بیماریهای قلبی و تنفســی شود نباید در
ســال بیش از  ۱۸ساعت از حد مجاز فراتر رود اما بر اساس
گزارش یکی از ایســتگاههای کنترل کیفیت هوا در جنوب
لندن ،جمعه گذشــته آلودگی هوای لندن از این حد فراتر
رفته است .خیابان آکســفورد ،یکی از خیابانهای مرکزی
لندن و یکی از مهمترین مراکز خرید در پایتخت انگلیس،
کــه همچنین بعنوان یکی از آلودهتریــن خیابانهای دنیا
شناخته شده ،سال گذشــته در عرض دو روز از حد مجاز
عبور کرد .امسال نیز به نظر میرسد در چند روز اول سال،
آلودگی هوای این خیابان از حد مجاز فراتر رفته باشــد اما
به دلیل خراب بودن دستگاههای ثبت آلودگی هوا از هفته
گذشته ،نمیتوان آن را مستند کرد( .بی بی سی)

آمار جرایم شب سال نو در
کلن از  ۵۰۰مورد گذشت

آمار جرایم مرتکب شده در جریان جشن های شب سال نو
در شــهر کلن آلمان به  ۵۱۶مورد رسیده که  ۴۰درصد آنها
شامل تعرض جنسی بوده است .این آمار افزایش شدیدی
نسبت به  ۳۷۹موردی که پولیس در روز شنبه گزارش کرده
بود نشــان می دهد .به گفته پولیس پناهجویان و مهاجران
غیرقانونی اهل آفریقای شمالی اکثریت مظنونان را تشکیل
می دهند .جرایم متعدد شب سال نو میالدی به انتقادها از
سیاست درهای باز آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ،در زمینه
مهاجرت منجر شده است .سال گذشته  ۱.۱میلیون مهاجر و
پناهجو وارد آلمان شدند .ارقام تازه درحالی منتشر شد که
مقام های آلمانی تحت فشار هستند درباره ارتباط احتمالی
تعرض های جنسی و سرقت های کلن با حوادث مشابه سایر
شهرهای این کشور تحقیق کنند .هایکو ماس وزیر عدلیه
آلمان به روزنامه بلید گفت که او قانع شــده که آن حمالت
ســازمان دهی شده بود .مقام ها و شاهدان عینی می گوید
که مهاجمان در میان حدودا  ۱۰۰۰نفری بودند که در مقابل
ایســتگاه مرکزی قطار کلن جمع شدند و بعد در گروه های
کوچکتر زنان را آزار دادند و سرقت کردند( .بی بی سی)

اوباما از هیچ یک از
نامزدهای حزب دموکرات
حمایت نمیکند

یک مقام آمریکا گفت که رییس جمهوری این کشــور تا
پیش از برگزاری انتخابات مقدماتــی حزب دموکرات ،در
انظار عموم از هیچ یــک از نامزدهای انتخاباتی این حزب
حمایت نمیکند .به نقل از شبکه خبری راشا تودی ،دنیس
مکدانو ،رییس ســتاد کارکنان کاخ ســفید در اظهاراتی
درباره حمایت بــاراک اوباما ،رییس جمهور آمریکا از نامزد
خاصی از حزب دموکرات گفت :ما دقیقا همان رویه گذشته
را به کار خواهیم گرفــت ،اوباما پیش از برگزاری انتخابات
مقدماتــی حزب دموکرات ،در انظــار عموم از هیچ یک از
نامزدهای حزب حمایت نمیکند.

هشدار کلوپ به گواردیوال برای
کار در انگلستان

یورگن کلوپ ،سرمربی لیورپول به پپ گواردیواال ،هشدار داد ،جدیترین
مشــکلی که برای کار کردن در لیگ برتر انگلستان خواهد داشت ،تعداد
زیاد بازیها است.
این مربی آلمانی همچنین خطاب به این مربی اســپانیایی گفت با این که
هوای بریتانیا «عالی نیســت» اما غذاها «از آن چیزی که بیشــتر مردم
میگویند بهتر است».
گواردیوال  ۴۴ساله در حال حاضر سرمربی بایرن مونیخ است ،اما تابستان
آینده این تیم را ترک خواهد کرد .او گفته است که قصد دارد تا راهی لیگ
برتر فوتبال انگلستان شود.
گفته میشــود که یکی از سه تیم منچستر ســیتی ،منچستر یونایتد و
چلسی مقصد احتمالی او هستند.
کلوپ گفت که پس از آمدن به انگلســتان در اکتبر گذشــته ،بیش از هر
چیز از متراکم بودن برنامه بازیها شــگفتزده شده است« :تعداد بازیها
بزرگترین تفاوت فوتبال انگلســتان با ســایر نقاط است .اول که این جا
آمدم نمیدانستم که در نیمه نهایی جام اتحادیه باید دو بازی بکنیم».
کلوپ همچنین گفت که پس از پیروزی  ۱-۰مقابل اســتوک در بازی رفت
نیمهنهایی جام اتحادیه ،بسیاری از دوســتانش فکر کردهاند او به فینال
رسیده و تبریک گفتند.
سرمربی پیشــین دورتموند گفت« :بعضی از دوســتان آلمانیام گفتند،
خب باز رســیدی فینال؛ دیوانهها .در آلمان وقتــی بگویید اگر در جام
حذفی انگلستان مساوی کنید ،بازی یکبار دیگر تکرار میشود ،باورشان
نمیشــود .این جا هم وقت اضافه و پنالتی هست ،اما بعد از بازی دوم ».با
وجود این کلوپ میگوید که گواردیوال آنقدر با تجربه هســت که بتواند
خودش را با این شرایط تطبیق دهد« :مسئله اصلی اینجا تعداد مسابقات
است؛ فوتبال ،فوتبال و فوتبال .پپ خیلی با تجربه است.
مطمئنم که او به اندازه کافی بازیکن میخرد و تیم خوبی میســازد۳۵ .
بازیکن یا بیشتر( ».بی بی سی)

فوتبالیست مکزیکی در سانحه
رانندگی جان باختند

 20بازیکن تیمی آماتور در مکزیک در تصادفی کشته شدند.
به نقل از آس ،یک بس که حامل فوتبالیســتهای آماتور و هوا دارانش در
مکزیک بود ،با برخورد به گاردیل واژگون شد و داخل رودخانه افتاد.
این تصادف در وراکروس مکزیک اتفاق افتاد و در این حادثه  20نفر کشته
و  25نفر زخمی شدند.

آلگری :تیم کاملی هستیم اما به
یک هافبک نیاز داریم

سرمربی یوونتوس از کسب نهمین پیروزی تیمش خوشحال است و تاکید
کرد به دنبال جذب یک هافبک است.
به نقل از اســکای اسپورتس ،روند خوب یوونتوس در سری  Aادامه دارد.
این تیم در هفته نوزدهم به مصاف ســمپدوریا رفت و موفق شد با نتیجه
دو بر یک به پیروزی برسد .این تیم اکنون با  39امتیاز و تفاضل گل بهتر
نسبت به اینتر به رده دوم جدول رده بندی قرار گرفته است و نشان داده
در فصل جاری هم از شانس های اصلی کســب عنوان قهرمانی به شمار
میرود.
ماسیمیلیانو آلگری در نشســت خبری بعد از بازی گفت :پیروزی بسیار
خوبی بود .بسیار خوشــحالم که به روند پیروزیهای پیاپیمان ادامه می
دهیم .برای رسیدن به این پیروزی ،اذیت شدیم و تا لحظات پایانی دست
از تالش برنداشتیم .پیروز شدن در  9بازی پیاپی به هیچ وجه آسان نیست
ولی ما نشان دادیم تیم بزرگی هستیم و توان رقابت را داریم.
او درباره آنتونیو کاســانو ،مهاجم تیمش هم گفت :در این دیدار بســیار
عصبی بود اما ثابت کرد هنوز هم بازیکنی اســتثنایی اســت و می تواند
کمک زیادی به تیم بکند.
آلگری در ادامه سخنانش درباره هرنانس ،بازیکن برزیلی تیمش نیز اظهار
کرد :بسیار خوشــحالم که او در این دیدار موفق شد توانایی هایش را به
اثبات برساند و ثابت کند انتقاداتی که از او شده ،بی اساس بوده است .او
بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشت و من هم از این موضوع خوشحالم.

