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بان :به قحطی کشاندن عمدی مردم جنایت جنگی است

بان کی مون ،دبیرکل ســازمان ملل متحــد از نیروهای
حکومت سوریه و شورشــیان این کشور انتقاد کرده که از
گرسنگی کشــیدن مردم به عنوان سالح جنگی استفاده
کرده اند .حدود  400هزار تن به دلیل محاصره شــهرهای
شان با قحطی مواجه اند.
دبیرکل ســازمان ملل متحد روز پنج شنبه گرسنگیهای
مرگبار در مناطق تحت محاصره نیروهای دولتی و گروههای
شورشی ســوریه را «جنایت جنگی» عنوان کرد .او گفت:
«بگذارید واضح بگویم :اســتفاده از گرســنگی به عنوان
سالح جنگی ،جنایت جنگی است».
بان در اعالمیه خود افزوده اســت« :همه جوانب ،به شمول
حکومت سوریه که مسئولیت اولیه برای حفاظت از مردم را
دارد ،به این عمل و دیگر اعمال بیرحمانۀ منع شده توسط
قانون بشردوستانه بین المللی مرتکب شده اند».
بان کی مون این سخنان را بعد از آن ابراز میدارد که کاروان
مواد امدادی به شهر محاصره شده مضایا در سوریه رسید.
این شهر در هفتههای اخیر در پی درخواست باشندگان آن

برای مواد غذایی و دیگر مواد اولیه خبرساز شد.
کمیته بین المللی صلیب ســرخ نزدیک بــه چهار ماه با
حکومت ســوریه و گروههای مختلف مسلح و قدرتهای
منطقه صحبت کرد تا که این هفته جواز ارسال مواد کمکی
به این شهر محاصره شده را دریافت کرد.
به گفته پاول کرزیســیک ،ســخنگوی کمیته بین المللی
صلیب سرخ در ســوریه ،در نتیجه هماهنگی مشترک این
کمیته با هالل احمر عربی و ملــل متحد ،الری های مواد
کمکی مانند مواد غذایی ،آرد ،ادویــه ،کمپل ،مواد حفظ
الصحه و لباس به مضایا انتقال داده شد.
مضایا که در شمال غرب دمشــق و در نزدیکی مرز لبنان
قرار دارد ،نزدیــک به پنج ماه تحــت محاصره نیروهای
جانبدار حکومت سوریه قرار داشت.روز پنج شنبه همچنین
الری دیگر حامــل مواد امدادی به قریههای فوا و کفریا در
شمال سوریه فرستاده شــدند .این قریهها تحت محاصره
شورشیانی اســت که برای سرنگون ساختن حکومت بشار
اسد میجنگند( .دویچه وله)

جمعیت گوانتانامو به زیر
 ۱۰۰نفر رسید

تعداد زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو برای
نخســتین بار از زمان تاسیس آن در سال
 ۲۰۰۲به زیر  ۱۰۰نفر رسید .این خبر را روز
پنجشنبه ( ۱۴جنوری) کاخسفید پس از
انتقال  ۱۰شــهروند یمنی از این زندان به
عمان اعالم کــرد .همزمان وزارتخارجه
آمریــکا از عمان به علــت پذیرش این
زندانیان تشکر کرده اســت.آن طور که
گزارش شده ،عمان میزبان موقت این افراد
خواهد بود تا در صورت تثبیت اوضاع در
یمن آنها به کشورشان بازگردانده شوند و
در غیر این صورت تا زمانی که کشــوری
ثالث آنها را به صورت دائم پذیرا شــود
عمان میزبــان آنها خواهد بود .بیشــتر
کسانی که به عمان فرستاده شدند بدون
اتهام مشخص و یا حضور در دادگاه ،حدود
 ۱۰ســال در گوانتانامو بازداشــت بودند.
اواسط دسامبر گذشــته اعالم شده بود

پاکستان چند مکتب مذهبی
را تعطیل کرد

مقامات پاکستان از تعطیل کردن چندین مکتب مذهبی
خبر دادهاند که به گفته آنها از سوی گروه شبه نظامی
«جیش محمد» اداره می شــد .دولت پاکستان فعالیت
این گروه را از ســال  ۲۰۰۲میالدی ممنوع اعالم کرده
است .این اقدام پاکســتان در حالی صورت گرفته که
دو روز پیش شــماری از اعضای این گروه اسالمگرا در
پاکستان بازداشت شــدند .مقامات پاکستان گفته اند
که موالنا مســعود اظهر ،رهبر «جیش محمد» از جمله
افرادی است که اخیرا بازداشت شده است.
هند این گروه را بــه حمله به پایگاه هوایی پتهانکوت
در منطقه پنجاب و در مرز این کشور با پاکستان جیش
محمد کرده است .مقر گروه «جیش محمد» در کشمیر
قرار دارد و هدف این گروه جدا کردن کشــمیر از هند
است .این گروه تا کنون چندین حمله در کشمیر و جامو
انجام داده است( .بی بی سی)

که  ۱۷زندانی دیگــر گوانتانامو به زودی
به کشــورهای زادگاه یا کشورهای ثالث
پذیرنــده بازگردانده میشــوند و بدین
ترتیب تعــداد افراد باقــی مانده در این
بازداشــتگاه که در خاک کشور کوبا واقع
شــده ،به زیر  ۱۰۰نفر خواهد رسید .این
در حالی اســت که شمار بازداشتشدگان
در این زندان در دهه گذشته به رقم ۷۷۹
نفر هم رســیده بود .باراک اوباما رئیس
جمهوری آمریکا هم در آخرین کنفرانس
مطبوعاتیاش در سال  ۲۰۱۵گفته بود در
سال جدید دوباره برای بستن بازداشتگاه
گوانتانامو تــاش خواهد کرد و در صورت
لــزوم از حکم حکومتی برای عملی کردن
تصمیماش اســتفاده خواهــد کرد .آقای
اوباما تاکید کرده بود دوباره تالش خواهد
کرد تا کنگــره را برای برچیدن کامل این
بازداشتگاه ترغیب کند( .بی بی سی)

بهترینهای ماه لیگ برتر
فوتبال انگلیس

فرماندار والیت سیچوان چین
مظنون به فساد است

به گفته یکــی از مقامات بلندپایــه چین وی هنگ،
فرماندار والیت ســیچوان این کشور مظنون به «نقض
شدید انضباط» است« .نقض انضباط» اصطالحی است
که در چین غالبا در موارد اشــاره به فساد استفاده می
شــود .با عملی شدن سیاســت مقابله با فساد دولت
چین ،دهها تن از مقامات در ســال های اخیر به زندان
رفتهاند ،اقدامی که برخی آن را دارای انگیزه سیاسی
میداننــد و از آن انتقاد کردهانــد .در اوایل این هفته
شــی جین پینگ ،رئیس جمهــوری چین ،گفت ثابت
شده است که مبارزه علیه فساد عامل بازدارنده موثری
است .وو یولیانگ ،معاون رئیس کمیسیون مرکزی حزب
کمونیست برای بازرســی انضباطی ،روز جمعه در یک
کنفرانس مطبوعاتی مظنون بودن وی هنگ را اعالم کرد.
آقای وی سه سال است که فرماندار این والیت پرجمعیت
سیچوان در جنوب غرب چین است( .بی بی سی)

حمله مرگبار الشباب
به پایگاه اتحادیه آفریقا
در سومالیا

مقامــات نظامــی ســومالیا از حمله
پیکارجویان الشباب وابسته به القاعده
به پایــگاه اتحادیه آفریقــا در جنوب
سومالیا خبر دادهاند.
الشباب مدعی شده است که این پایگاه
را در که در نزدیکی مرز کنیا واقع شده،
به کنترل کامل خود در آورده و بیش از
 ۶۰سرباز کنیایی را کشته است.
امــا مقامــات ســومالیا گفتهاند که
درگیریها همچنان ادامه دارد.
برخی گزارشها به نقل از شاهدان عینی
از کشته شدن شماری سرباز در جریان
این درگیریها خبر می دهد.
به گفته یکــی از فرماندهــان نظامی
ســومالیا در ابتدای ایــن حمله یک

بمبگــذار انتحاری با موتــر از طریق
یکی از ورودیهای ایــن پایگاه وارد
شــد و پس از آن افراد مسلح راه خود
را به داخل این پایــگاه باز کرده و با
نیروهای اتحادیه آفریقــا که در این
محل مســتقر بودند درگیر شدند .اما
ارتــش کنیا در بیانیهای گفته اســت
که الشباب نیروهای سومالیا را که در
نزدیکی پایگاه اتحادیه آفریقا مستقر
بودند ،هدف حملــه قرار دادند و پس
از آن نیروهای کنیایی مستقر در این
پایگاه برای کمک به سربازان سومالیا
با پیکارجویان الشباب درگیر شدند.
در بیانیه ارتش کنیا به شــمار تلفات
اشاره ای نشده است( .بی بی سی)

آل اوزیل مرد سال فوتبال آلمان شد

مدافع سرزن پاریســن ژرمن میگوید تیمش شانس باالیی برای جذب
لیونل مسی و کریستیانو رونالدو دو تن از بهترین های جهان را دارد.
به نقل از ساکرنت ،تیاگو سیلوا مدافع برازیلی پاریسن ژرمن بعد از پشت
سر گذاشتن یک فصل خوب همراه این تیم پاریسی در مراسم برترینهای
فیفا در بین بهترین مدافعان جهان قرار گرفت تا فوتبال باشگاهی فرانسه
نیز در بین برترین ها سهم داشته باشد.
مسی  28ساله و رونالدوی  30ساله تمامی  8توپ طالی اخیر فوتبال جهان
را بین خود تقسیم کردهاند و اجازه ندادند تا بازیکنی به رکورد آنها برسد؛
اتفاقی که در تاریخ فوتبال بی نظیر بوده است.
ســیلوا درباره حضور بهترین بازیکنان جهان در پاری سنژرمن گفت :ما
شانس زیادی برای به خدمت گرفتن مسی و رونالدو داریم و این دو بازیکن
میتوانند به فوتبال فرانســه بیایند و در پاریس فوتبال خود را به نمایش
بگذارند .من نیمار را دوست دارم .او هموطن من است ولی مطمئن هستم
بارسلونا اجازه نخواهد داد تا او این تیم را ترک کند چرا که او جوان است
و می تواند مدت زیادی را در بارســلونا بماند ولی درباره مسی و رونالدو
این شرایط فرق میکند .آنها مدت زیادی است که در تیم های خود بازی
کردند و جا افتادند و بهترین نظر این اســت که باشــگاه برای به خدمت
گرفتن این دو بازیکن اقدام کند.
این در حالی اســت که مسی و رونالدو هم همواره خبر جدایی از تیمهای
خود را رد کردهاند .مسی بعد از کسب پنجمین توپ طالی خود گفت :بارها
گفته ام که تمایلی برای ترک بارسلونا ندارم و می خواهم در بارسلونا بمانم
و به هیچ پیشنهاد دیگری توجهی نخواهم کرد.

بر بنیاد قانــون تازه آلمان ،پناهجویان کارت شناســائی
دریافت می کنند که در آن معلوماتی چون کشــور اصلی و
نشان انگشــت آنان درج خواهد بود .این سیستم متمرکز
برای همه ســازمان های دولتی آلمان اجــازه می دهد به
معلومات الزم دســت یابند .پارلمان فدرال آلمان روز پنج
شنبه طرح توزیع کارت شناسایی برای پناهجویان را تائید
کرد .این اسناد متصل به یک سیستم مرکزی اطالعات می
باشد که در آن همه معلومات مورد نیاز در مورد پناهجویان
ثبــت خواهند گردید .هدف قانون جدید فراهم ســاختن
امکان حفظ معلومات در مورد کســانی است که به عنوان
پناهجو وارد آلمان می شوند .در سال  2015میالدی بیش به
 1.1میلیون تن وارد آلمان ،پرجمعیت ترین کشور اتحادیه
اروپا گردیدند .این قانون پیش از این توسط اعضای کابینه
انگال مرکل تائید شده اســت .بر بنیاد گفته های مقامات
آلمان ،پناهندگان با ثبت هویت خود می توانند ســر از ماه
فبروری سال روان کارت شناسایی دریافت کنند که در آن
همه معلومات الزم در مورد نیازهــای تقاضای پناهندگی
شامل می باشد.
در این کارت ها معلوماتی چون نشان انگشت ،کشور اصلی،
معلومات تماس ،وضعیــت صحی و مهارت های پناهجویان
ثبت می شوند( .دویچه وله)

اسپانیا در صدر جذب
کودکان فوتبالیست

باشگاههای اســپانیایی در میان دیگر کشورها بیشــترین قرارداد را با
بازیکنان زیر  18سال به امضا رساندهاند.
ل مادرید و اتلتیکومادرید را به
به نقل از آس ،فیفا پنجشــنبه دو تیم رئا 
علت جذب غیر قانونی بازیکنان زیر  18سال از خرید بازیکن در تابستان
 2016و زمستان  2017محروم کرد.
در اتلتیکومادرید ،آرونا ســانه سنگالی و ژو ژین چینی در پیش فصل در
تیم نخســت حضور داشتند که هر دو در نوجوانی با این تیم قرارداد امضا
کردند .بازیکن آفریقایی  14ساله و آسیایی  16ساله بودند.
فیفا متوجه تخلف این باشگاه در زمینه انتقال بازیکنان زیر  18سال شد.
بازیکنان دیگری در اتلتیکومادرید حضور دارند که ممکن است در جذب
آنها نیز تخلفی صورت گرفته باشد.
آنها با ملیتهای متفاوتی در این باشــگاه پا به توپ هستند که هشت نفر
از آنها آفریقایی هستند÷ .از طرفی در رئال جذب دو بازیکن ونزوئالیی به
نامهای ماســیاس و گودی ،حساسیتها را بر انگیخت .فیفا بر روی انتقال
 39بازیکن این باشــگاه تحقیق کرد و به خاطر هشت بازیکن این تیم را
محروم کرد .در میان بازیکنان رئالی ملیتهای مختلفی همچون جاپانی،
آمریکایی ،رومانیایی و فرانســوی دیده میشــود 1607 .امضای قرارداد
بازیکنان زیر  18سال در سال  2014توســط تیمهای اسپانیایی به انجام
رسیده است و پرتگال با  188قرارداد با فاصله زیاد در رده دوم قرار دارد.

 13ساعت دروازه میدلزبورو
بسته مانده است

سیلوا :توانایی جذب مسی و
رونالدو را داریم

دولت ترکیه به اخراج اجباری پناهجویان سوری متهم شده
است .دولت ترکیه این اتهام را به شدت تکذیب کرده است.
تحقیقــات خبرنگار بیبیســی در ترکیــه تایید کننده
گزارشهای قبلی در این زمینه اســت که دولت ترکیه در
مواردی پناهجویان سوری را دستگیر و در آن سوی مرز با
سوریه رها کرده است .برخی گزارشها حاکی از بازگرداندن
اجباری صدها پناهجوی سوری به کشورشان است.
در حال حاضر ،بیش از دو میلیون شهروند سوریه به ترکیه
پناهنده شدهاند که بیشــترین شمار پناهجویان در جهان
است .بســیاری از آنان به خاطر خطرات جنگ داخلی از
کشورشان آواره شده و اکثرا در نظر دارند با بهبود امنیت
در سوریه ،به میهن خود باز گردند .شمار دیگری نیز با هدف
دریافت پناهندگی یا مهاجرت به اروپا به ترکیه آمدهاند تا
از طریق این کشور عازم غرب شوند.
سال گذشته میالدی ،حدود یک میلیون نفر ،که اکثر آنان
شهروندان سوریه بودند ،از ترکیه عازم اروپا شدند و بحران
مهاجران در اروپا را پدیــد آوردند .به منظور مقابله با این
بحران ،دولــت ترکیه در توافقی با اتحادیه اروپا پذیرفت با
دریافت ســه میلیارد یورو (حدود  ٣.٣میلیارد دالر) برای
تامین هزینه نگهداری و بهبود شــرایط پناهجویان سوری،
امکاناتی را فراهم آورد که از شمار مهاجران به اروپا کاسته
شود .از جمله این امکانات ،ایجاد شرایط مناسبتر زندگی
بوده به نحوی که پناهجویان به جای حرکت به سوی اروپا،
مایل به ادامه ســکونت در ترکیه باشند .بازگرداندن آنان
به ســوریه ،که منطقه جنگی محسوب میشود ،خالف این
توافق ،مغایر موازین حقوق بینالملل و خالف قوانین داخلی
ترکیه است( .بی بی سی)

پارلمان آلمان صدور
کارت شناسایی برای
پناهجویان را تایید کرد

«کیکه سانچس فلورس» و «اودن ایگالو» ،بهترین سرمربی و بازیکن لیگ
برتر انگلیس در ماه دسامبر شدند.
به نقل از آس ،کیکه سانچس فلورس به عنوان بهترین سرمربی لیگ برتر
در دسامبر انتخاب و معرفی شد.
ســرمربی تیم واتفورد در ماه پیش عملکرد خوبی داشت .او سه پیروزی
پیاپی برابر نوریچ ،ســاندرلند و لیورپول به دست آورد و برابر چلسی به
تساوی رسید.
همچنیــن بهترین بازیکن ماه از تیم واتفورد انتخاب شــد .اودن ایگالو،
مهاجم نیجریهای این عنوان را کســب کرد .بازیکن پیشین گرانادا در ماه
پیش پنج گل به ثمر رساند.
برخی از گلهای او برای تیــم لندنی امتیاز آور بودند .او در این فصل 13
گل به ثمر رسانده است.

میدلز بورو در  9بازی دروازهی خود را بسته نگه داشته است.
به نقــل از آس ،میدلز بورو تحت هدایت آیتور کارانکا با یک سیســتم
دفاعی برای صعود به لیگ برتر تالش میکند .این تیم صدرنشین بالمنازع
چمپیونز شیپ انگلیس اســت با یک بازی کمتر پنج امتیاز باالتر از هال
ســیتی از تیم دوم جدول قرار گرفته است و شش امتیاز با داربی کانتی
فاصله دارد.
خط دفاعی میدلز بورو دلیل اصلی صدرنشــینی این تیم است 13 .ساعت
( 817دقیقه) است که توپی از خط دروازه این تیم رد نشده است.
آخرین باری که دروازه تیم انگلیس باز شد به هفتم نوامبر سال  2015باز
میگردد و در آن بازی ســه بر صفر مغلوب هال سیتی شدند .پس از آن
تاریخ کونستانتو پولوس ،دروازهبان یونانی میدلز بورو گلی دریافت نکرد
و در  9بازی دروازه خود را بســته نگه داشت که تنها یک بازی با رکورد
چارلتون فاصله دارد.
شاگردان کارانکار در این فصل  17پیروزی چهار شکست و چهار تساوی
به دست آوردند و  37گل را در دروازه حریفان و  12گل دریافت کردند.
میدلز بورو شــش گل کمتر از تیم دوم جدول و  30گل کمتر از بوستون
قعرنشین دریافت کرده است.

دولت ترکیه به بازگرداندن
اجباری پناهجویان سوری
به کشورشان متهم شد

هافبک آلمانی تیم آرسنال با  45درصد آرا
به عنوان بهتریــن بازیکن تیم ملی آلمان در
سال  2015انتخاب شد.
به نقل از گاردین ،مســوت اوزیل ،ســتاره
آرسنال ،برای چهارمین بار در پنج سال اخیر
به عنوان بازیکن سال تیم ملی آلمانانتخاب
شد.
در ایــن رای گیری که  51هــزار نفر در آن
شــرکت کردند ،اوزیل  45.9درصد آرا را به
خود اختصــاص دادو پس از او ،توماس مولر
( 15.9درصد) و یوناس هکتور ( 13.6درصد)
قرار گرفتند . این بازیکن با بازی های خوبی
که در آرســنال و انتخابی یورو  2016از خود
نشــان داد به عنوان بهترین بازیکن فوتبال
آلمان در سال  2015انتخاب شد.
اوزیل که در جام جهانــی  2014همراه تیم

ملــی آلمان به عنــوان قهرمانی در جهان
رسید ،تابستان باید در یورو  2016در کشور
فرانسه به میدان برود و امیدوار است به این
افتخار نیز برســد .او این فصل با بازی های
خوب خود از عوامل صدرنشینی آرسنال در
جزیره بوده است.
مســوت اوزیل ،هافبک آرسنال طبق آمار،
بهترین عملکرد را در میــان هافبکهای
پنج لیگ برتر اروپا به ثبت رســانده است.
همچنین اوزیــل از زمان پیوســتنش به
آرسنال ،با  25پاس گل بیش از هر هافبک
دیگری در لیگ برتر به همتیمی هایش پاس
گل داده است .مســوت اوزیل اخیرا رکورد
جدیدی را در لیگ برتر برای دادن پاس گل
در هفت بازی متوالی به نام خودش ثبت کرد
و تا اینجــای کار هم با  13پاس گل ،بهترین

پاسور لیگ است.
**برندگان سابق مرد سال فوتبال آلمان
 :2010باستین شواین اشتایگر
 :2011مسوت اوزیل
 :2012مسوت اوزیل
 :2013مسوت اوزیل
 :2014تونی کروس
 :2015مسوت اوزیل
مســوت اوزیل با دریافت  160هزار پوند
در هفته گران ترین بازیکن تاریخ باشگاه
آرســنال به شــمار میرود .این بازیکن
آلمانی در دو فصل نخســت حضورش در
بیــن توپچی ها عملکــرد خوبی از خود
نشــان نداده اما در فصل جاری بهترین
بازیها را به نمایش گذاشته و سلطان پاس
گل بوده است.

خداحافظی آقای گل تاریخ جام جهانی از فوتبال

میرسالو کلوزه مهاجم  37ساله التزیو اعالم
کــرد در پایان فصل از فوتبــال خداحافظی
خواهد کرد و به دنیای مربیگری روی نخواهد
آورد .بــه نقل از گلوبوی برازیل ،میرســاو
کلوزه مهاجم ســابق تیم ملی آلمان که بعد
از قهرمانــی در جام جهانی  2014از تیم ملی
آلمان خداحافظی کرد ،در پایان فصل کفش
هایش را خواهد آویخت .او در بیستمین دوره
جام جهانی توانست برابر برازیل گلزنی کند تا
رکورد رونالدو را بشکند و گلزن ترین بازیکن
تاریخ جام جهانی شود و با خاطره ای خوب از
تیم ملی کشورش خداحافظی کند.
کلوزه که در التزیو بازی می کند عنوان کرده
اســت که نمیخواهد وارد دنیای مربیگری
شود .او درباره این موضوع گفت :همانطور که
از قبل گفته ام نمی خواهم بعد از اتمام دوران
فوتبالم فعالیتی مرتبط به این رشــته داشته
باشــم .به همین خاطر وارد دنیای مربیگری
نخواهم شــد و می خواهم بیشتر به زندگی
شخصی خودم برسم .دیگر فکر می کنم کافی

اسپالتی :اولین وظیفهام
تغییر ذهنیت بازیکنان است

ســرمربی جدید رم میگوید اولین و مهمترین هدفــش تغییر ذهنیت
بازیکنان این تیم است که به باخت عادت کرده اند.
به نقل از توتو اسپورت ،رم فصل گذشــته بعد از یوونتوس نایب قهرمان
لیگ ایتالیا شــد و این فصل با وجود این که رقابتها را خوب شروع کرد
در ادامه دچار افت فاحشی شد و با از دست دادن امتیازات فراوان از بین
چهار تیم صدرنشین ایتالیا فاصله گرفت .البته رم در لیگ قهرمانان حاضر
ل مادرید به میدان برود.
است و باید در مرحله یک هشتم نهایی برابر رئا 
مســئوالن باشگاه رم روز پنجشنبه لوچیانو اسپالتی را به عنوان سرمربی
جدید خود و جانشین رودی گارسیا فرانسوی انتخاب کردند.
لوچیانو اسپالتی پس از انتخاب به عنوان سرمربی جدید در اولین نشست
خبری ،گفت :اول از همه خیلی خوشــحال هستم که بار دیگر هدایت تیم
محبوبم را بر عهده گرفتم .بار دیگر به خانه خود بازگشــتم و از این بابت
خیلی خوشحال هستم .در مدتی که ســرمربی رم نبودم ،نتایج این تیم
را پیگیری میکردم .خوشــحالم که هواداران رم هنوز هم من را فراموش
نکرده اند .درباره حضورم در رم باید بگویم که اولین و مهمترین چالشــی
که در رم دارم ذهنیت بازیکنان اســت .باید ذهنیت بازیکنان رم را تغییر
بدهم .کسب یک برد در هفت بازی اخیر به هیچ وجه در شان تیم بزرگی
همچون رم نیست و باید این موضوع هر چ ه سریعتر تغییر کند.

آبومیانگ :در دورتموند میمانم

باشد و بهتر است تصمیمی بگیرم که به سود
همه اعضای خانواده ام است .در  37سالگی
با خاطره ای خوب از فوتبال خداحافظی می
کنم .باید از هواداران التزیو و مسئوالن این
تیم کــه فرصت بازی در لیگ ایتالیا را برای
من فراهم کردند تشکر کنم .از مربیان تیم
ملی آلمان و تمامی نفراتی که در این سالها
با من بوده اند نیز تشکر می کنم.
کلوزه در تابســتان در حالی که  38ساله

می شــود التزیو را ترک خواهد کرد و از
فوتبال خداحافظــی خواهد کرد .البته با
توجه به مصدومیتی کــه او اکنون با آن
دســت و پنجه نرم میکند ،بعید است تا
آخر فصل زیاد به او بازی برســد .او در
پایان گفت :پیشنهادهایی خوبی از لیگ
چین و آمریکا داشــتم ولی همه آنها را
رد کــرده ام و اعالم کردم نمی خواهم به
فوتبال ادامه دهم.

مهاجم آفریقایی دورتموند می گوید تمایلی به پیوستن به آرسنال ندارد و
قصد دارد در دورتموند بماند.
به نقل از ایندیپندنــت ،پیر امریک آبومیانگ مهاجــم آفریقایی گلزن
بوروسیا دورتموند به قدری در یکی دو فصل گذشته عملکرد خوبی در این
تیم زردپوش آلمانی داشته است که توانست به عنوان برترین بازیکن قاره
آفریقا انتخاب شــود و این افتخار را از چنگ یحیی توره بیرون بیاورد .در
روزهای گذشته صحبت های زیادی درباره پیوستن این بازیکن به آرسنال
مطرح شده است که البته از سوی این بازیکن رد شده است.
آبومیانگ درباره پیوســتن به آرســنال گفت :به هیچ وجه قصد ندارم از
دورتموند جدا شــوم .از آرسنال پیشــنهادی ندارم اگر هم باشد نه تنها
آرســنال بلکه از کره مریخ هم باشد از دورتموند جدا نمیشوم .برای من
خیلی مهم است که با هواداران و تیم راحت باشم و من اینجا در دورتموند
راحت هســتم .خیلی خوشحالم و دوســت دارم در دورتموند بمانم و به
افتخارات گســترده ای دســت یابم .او در ادامه گفت :هنوز از عملکردم
در دورتموند راضی نیستم و دوست دارم بهتر از اینها شوم .زمانی راضی
خواهم شد که تبدیل به یکی از بهترین مهاجمان دنیا شده باشم.

