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اتهام بیاساس تروریستی
علیه پناهجویی که با مرکل
سلفی گرفته بود

یک عکس سِ ــلفی که أنس مودامانی با صدراعظم آلمان
گرفته بود ،در سپتمبر گذشته در سراسر جهان پخش شد.
حاال این عکس باز هم مطرح بحث شده است ،زیرا در رسانه
های اجتماعی چنین ادعا می شــود که این پناهجو یکی از
بمب گذاران بروکسل است.
به تاریخ  ۱۰ســپتمبر  ۲۰۱۵انگال مرکل صدراعظم آلمان از
یک اقامتگاه پناهجویان در ناحیۀ شــپانداو در غرب برلین
پایتخت آلمان دیدار کرد .أنس مودامانی یکی از پناهجویانی
اســت که در آن اقامتگاه اسکان یافته است .این سوریایی
جوان از فرصت اســتفاده کرده و با تلفون موبایل خود یک
عکس سِ ــلفی با مرکل گرفته و آن را در صفحۀ فیس بوک
خود گذاشــت .این تصویر در سراسر جهان انعکاس بزرگی
در پی داشت .در رســانه های اجتماعی بسیار زود تبصره
های صورت گرفت که آلمان تا این حد برخورد دوســتانه با
پناهجویان دارد.
حاال این تصویر دوباره در صفحات انترنتی مورد بحث قرار
گرفته است ،اما این بار با یک پیام بسیار زشت .یک کاربر
گمنام در رســانه های اجتماعی این عکس أنس مودامانی
را گذاشــته و گفته اســت که او با یکی از حمله کنندگان
انتحاری در بروکســل «شباهت قابل توجهی» دارد .عکس
سِ لفی مودامانی در پهلوی تصویری به نمایش گذاشته شده
اســت که پولیس بلجیم آن را به نشر رسانده و در آن نجم
العشراوی دیده می شــود که به روز سه شنبه گذشته در
میدان هوایی بروکسل بمب خود را انفجار داد .شمار دیگری
از کاربران صفحات اجتماعی از این هم پا فراتر گذاشــته و
ادعا کرده اند که انگال مــرکل صدراعظم آلمان با یکی از
انتحار کنندگان بروکسل عکس سِ لفی گرفته و این جوانی
که در تصویر با مرکل دیده می شود یک تروریست است که
به عنوان «پناهجو» ژست گرفته است( .دویچه وله)

چند مظنون در ارتباط
با حمله مرگبار الهور
دستگیر شدند

نیروهای امنیتی پاکستان اعالم کردهاند که چند نفر را در
ارتباط با حمله انتحاری مرگبار در شهر الهور دستگیر کرده
و مقادیری ســاح و مهمات را هم در پنج عملیات جداگانه
توقیف کردهاند.
نواز شریف ،نخست وزیر پاکستان ،بعد از دیدار با بازماندگان
و زخمیهای انفجار الهور گفت «تروریســتهایی» را که
عامل این حمله بودهاند مجازات خواهد کرد.
این حمله انتحاری که در پارک گلشــن اقبال شهر الهور
صورت گرفت تا کنون بیش از  ۷۰کشــته به جا گذاشته که
حدود سی نفر از آنها کودک هستند.
گــروه جماعت االحرار ،یک شــاخه انشــعابی از طالبان
پاکستان ،مسئولیت انفجار انتحاری روز یکشنبه  ۲۷مارچ
در پارکی در شــهر الهور را بر عهده گرفته و هدف از آن را
کشتن مسیحیان در روز عید پاک خوانده است.
دســت کم  ۳۰۰نفر هــم در این حمله زخمی شــدهاند و
مقامهای پاکستان میگویند انتظار میرود تعداد کشتهها
بیشتر شود .ارتش پاکستان وعده داده است که برای یافتن
عامالن این حمله از هیچ تالشــی فروگــذار نکند .ممنون
حسین ،رئیس جمهور پاکستان ،این حمله را محکوم کرده
و مقامهای محلی ایالت پنجاب سه روز عزای عمومی اعالم
کردهاند( .بی بی سی)

بازداشت عامل پولشویی بزرگترین باند عربستان :در صورت تغییر
مواد مخدر در مکزیک
رفتار ایران درهای رابطه
باز خواهد شد

پولیــس مکزیــک یکی از عوامــل کلیدی
«سینالوآ» را که بزرگترین کارتل مواد مخدر
مکزیک است ،بازداشت کرد .این مرد  ۳۴ساله
معروف به «شاه میداس» ،مسئولیت پولشویی
برای سرکردهی این باند مواد مخدر را بر عهده
داشت .واحدهای ضربتی پولیس مکزیک روز
یکشنبه موفق شــدند خوآن مانوئل آلوارز،
یکی از عوامل مهم «ســینالوآ» را در شــهر
اوآخاکا بازداشــت کنند .سینالوآ بزرگترین
کارتل مواد مخدر در این کشور است.
این مرد  ۳۴ساله که به «شاه میداس» شهرت
دارد ،مســئول هماهنگسازی پولشوییهای
این باند مواد مخدر در سطح بینالمللی بوده
است« .شاه میداس» یکی از شخصیتهای
اســطورههای یونان است که به هر چه دست
میزده ،به طال بدل میشــده اســت .طبق
ارزیابی کارشناســان آلوارز در عرض ده سال
مبلغ  ۳ / ۶میلیارد یورو که باند «ســینالوآ»

وزیر خارجه آلمان باز هم از
بستن مسیر بالقان انتقاد کرد

فرانــک والتر شــتاینمایر ،وزیر خارجه
آلمان فدرال به خاطر مسدود بودن مسیر
بالقان و وضعیت وخیم مهاجران در یونان
از کشورهای اروپایی به شدت انتقاد کرد.
او گفت ،این گونــه نمی توانیم با یکدیگر
رفتار کنیم .فرانک والتر شتاینمایر ،وزیر
خارجه آلمان فدرال از اقدامات یک طرفه
کشورهای اروپایی برای کاهش سرازیری
آوارگان به شــدت انتقاد کــرد .او گفت:
«شــمار آوارگانی که بــه اروپای مرکزی
می رســند ،کاهش یافته اســت ،چون
آن ها در یونان گیر مــی مانند .وضعیت
(آوارگان) در آن جا بسیار وخیم است».
این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات
آلمان ،که با روزنامه های شــرکت بزرگ
رسانه یی موسوم به «فونکِ ه مدین گروپه»
سخن می گفت ،ادامه داد« :نمی شود که
مشکالت مان را به گردن شرکای اروپایی
مان بیاندازیم و برای آن ها دردسر درست

کنیم .ایــن طور نمی توانیــم در اروپا با
یکدیگر رفتار کنیم ».طبق ارزیابی ستاد
بحــران در آتن ،در حــال حاضر بیش از
 50هزار مهاجر در یونان به ســر می برند.
 11هــزار و  500تن آنهــا در کمپ موقت
ایدومنی واقع در نزدیکی مرز این کشور
با مقدونیه گیر مانده اند .شــتاینمایر در
ادامه گفت ،بــدون معاهده اتحادیه اروپا
با ترکیه «شــمار آوارگان در مرز یونان با
مقدونیه که سعی می کردند در کثافت و
گِل زندگی شان را بگذرانند ،به  100هزار
تن می رسید».به گفته وزیر خارجه آلمان:
«به این دلیل توجه بــه مرزهای بیرونی
اروپا ،معاهده با ترکیه و حمایت از یونان
راه صحیح (برای کاهش شــمار آوارگان)
است».
شــمار آوارگانی که از ترکیه به یونان می
آیند ،چندی اســت که به شدت کاهش
یافته است( .دویچه وله)

توقف اسپانیا در شب رکوردشکنی
کاسیاس

تیم ملی فوتبال اســپانیا در دیداری دوستانه برابر تیم
ملی رومانی به تساوی بدون گل رضایت داد.
تیم ملی اســپانیا یکی از تیمهای مدعی در یورو 2016
در ورزشگاه کلوژ در رومانی میهمان تیم ملی این کشور
صعود کرده بــه یورو  2016بود که ایــن دیدار برندهای
نداشت و با تساوی بدون گل به پایان رسید.
ایکر کاســیاس ،کاپیتان و دروازهبان تیم ملی اسپانیا در
این دیدار بازی شماره  166خود را برای الروخا انجام داد
و توانست رکورد بیشــترین بازی برای یک فوتبالیست
اروپایی را به نام خود ثبت کند .با این حال او به  23دیدار

دیگر نیاز دارد تا به رکورد احمد حســن مصری برسد که
 189بازی ملی داشته است.
این شانزدهمین بازی دو تیم در طول بازیهایشان بود.
در  15دیدار قبلی  5برد برای اسپانیا و  5برد برای رومانی
و  5تساوی ثبت شــده بود و آخرینبار در سال  2006دو
تیــم برابر هم به میدان رفتند کــه رومانی با یک گل به
برتری رسید.
همچنین یکشنبه یک دیدار دوستانه در قاره آسیا برگزار
شد که تیم ملی فوتبال کوریای جنوبی با یک گل از سد
تایلند گذشت.

خبر غافلگیر کننده آرسنال برای
هوادارانش

روزنامه نگار سرشناس انگلیسی نوشت که سران آرسنال
به آرســن ونگر ایمان دارند و به زودی قرارداد این مربی
فرانسوی را سه ساله دیگر تمدید خواهند کرد.
به نقل از دیلی اســتار ،آرسنال در فصل جاری هم نتایج
ضعیفی به دســت آورده است .این تیم از لیگ قهرمانان
اروپا حذف شده و نتوانست در جام اتحادیه هم قهرمان
شــود و از جام حذفی نیز کنار گذاشــته شــد .مهم تر
اینکه در رقابت های لیگ برتر انگلیس هم شــانس کمی
برای کســب عنوان قهرمانی دارد چرا که با لسترسیتی
صدرنشین فاصله زیادی دارد.
آخرین قهرمانی آرســنال در لیگ برتر انگلیس به سال
 2004برمی گردد .هواداران آرسنال امیدوار بودند که تیم
آنها در فصل جاری بتواند طلسم قهرمان نشدن در لیگ
جزیره را بشکند اما ســناریوهای فصل قبل دوباره برای
آنها تکرار شد و با چند نتیجه بد از صدر فاصله گرفتند.

از طریق قاچاق مواد مخدر به دســت آورده،
پولشــویی کرده اســت .طبق اعالم پولیس
«شاه میداس» برای این کار از شبکههایی از
شرکتهای گوناگون استفاده میکرده است.
بازرسان پولیس مکزیک در جریان تحقیقات
خود پی بردند که پولشــوییها نــه تنها در
مکزیک کــه در کلمبیا ،پاناما و ایاالت متحده
آمریــکا نیز صــورت گرفته اســت .کارتل
«ســینالوآ» افزون بر فعالیتهای اصلی خود
در عرصه تولید و قاچاق مواد مخدر ،در قاچاق
انسان ،تولید محصوالت غیرقانونی و نیز اخاذی
و باجگیری مشارکت دارد .سرکردهی این باند
«خواکین گوزمان» معــروف به «الچاپو» در
جوالی سال گذشته از زندان گریخته بود ،اما
در جنوری سال جاری میالدی بار دیگر به دام
افتاد و بازداشت شد .چهره شماره  ۲این باند
اسماعیل زامبادا گارسیا نام دارد که همچنان
تحت پیگرد است( .دویچه وله)

هواداران آرسنال از عملکرد آرسن ونگر راضی نیستند و
به صراحت اعالم کردند که دوست ندارند این مربی به کار
خود ادامه دهد اما به نظر می رســد که سران این باشگاه
لندنی قصد ندارند ونگر را از کار برکنار کنند.
روزنامه دیلی استار به نقل از پرس مورگان ،روزنامه نگار
سرشناس انگلیسی نوشــت که باشگاه آرسنال در حال
تمدید کردن قرارداد سه ساله آرسن ونگر است که بدون
شــک این موضوع هواداران این تیم را خشمگین خواهد
کرد .ونگر بعد از آنکه تیمش در فصل قبل جام قهرمانی
در رقابت های جام حذفی انگلیس را باالی سر برد قرارداد
خود را با توپچی ها تمدید کرد .هر چند هواداران آرسنال
خواستار خداحافظی ونگر از تیم محبوب خود هستند اما
این مربی باتجربه اصرار دارد که به کار خود ادامه دهد.
ونگر دو دهه اســت که هدایت آرسنال را برعهده دارد و
االن باتجربه ترین مربی لیگ جزیره به شمار می آید.

وزیر خارجه عربســتان گفته اگر ایران
خواهان روابط عادی با این کشور و دیگر
کشورهای اسالمی است« ،باید رفتارش
را تغییر دهد» .به گفته الجبیر عربستان
سه دهه تالش کرده تا رابطه نزدیکی با
ایران داشــته باشد ،اما پاسخی نگرفته
است.
عادل الجبیر ،وزیر امور خارجه عربستان
سعودی گفته است اگر ایران میخواهد
با «پادشاهی سنی مذهب غنی از نفت»
روابطی عادی داشته باشد ،باید رفتارش
را نسبت به این کشور تغییر دهد.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه ،وزیر
امور خارجه عربستان در یک کنفرانس
خبــری با وزیر امــور خارجه آفریقای
جنوبی گفت که کشورش خواهان روابط

صلحآمیز با تهران اســت و در طول
سه دهه گذشته ســعی کرده تا رابطه
نزدیکتری با ایران داشته باشد اما در
مقابل هیچ پاسخی نگرفته است.
عــادل الجبیر اضافه کــرد« :به جای
دوستی و رابطه با ایران ما با دخالتهای
این کشــور در امور داخلی خودمان و
نیز حمله به سفارتمان مواجه شدیم».
به گفته وزیر خارجه عربستان «ایران
میداند چگونه میتواند با عربســتان
سعودی و نیز دیگر کشورهای اسالمی
روابطی عادی داشته باشد و این تنها
با تغییر رفتار جمهوری اسالمی میسر
خواهد بود ».الجبیر تأکید کرد ،در این
صورت «درها برای یک رابطه عادی باز
خواهند بود»( .دویچه وله)

گارد ساحلی لیبیا
جلو ادامه سفر  600مهاجر
را گرفت

در حالی که مسیر بالقان مسدود شده است ،بسیاری
از آوارگان هنوز هم امید به یک زندگی بهتر در اروپا
دارند .آیا اکنون لیبیا دوباره در معرض توجه آوارگان
و قاچاقبران قرار می گیرد؟
گارد ســاحلی لیبیا سه قایق بادی مملو از آوارگان را
در مقابل شهر صبراته متوقف کرده است .صبراته در
 70کیلومتری غرب طرابلس قرار دارد.
ایوب قاسم ،سخنگوی نیروی بحری اعالم کرد که این
 600مهاجر همه افریقایی هستند و  80زن نیز مشمول
آن ها می باشد.
همین یک هفته پیش بود که پرســونل کشتی های
اســپانیایی ،ایتالیایی و آلمانی حدود  800آواره را از
بحیره مدیترانه نجات دادند.
آن ها بــا قایق های نامناســب از نزدیکی طرابلس،
پایتخت لیبیا به ســوی اروپا راه افتاده بودند .بیشتر
این مهاجران از کشــورهای جنوبــی صحرای بزرگ
افریقا بودند.
ســخنگوی نیروی بحری لیبیا گفته هــای ژان ایو
لودریان ،وزیر دفاع فرانســه را رد کرد و آن را مبالغه
آمیز خواند .لودریان گفته بــود که حدود  800هزار
آواره در لیبیا انتظار می کشند و امیدوارند که بتوانند
خودشــان را به اروپا برســانند .البته سازمان ملل و
کمیســیون اتحادیه اروپا نیز از این هراس دارند که
در پی مســدود کردن مســیر بالقان و معاهده میان
اتحادیــه اروپا و ترکیه  ،آوارگان به دنبال گزینه های
بدیل برای فرار به اروپا باشند و احتمال این هست که
لیبیا ،کشوری که در آن جنگ داخلی حاکم است ،در
معرض توجه آن ها قرار گیرد( .دویچه وله)

چراغ سبز پیگرینی به چلسی

ســرمربی فعلی منچسترسیتی در حالی که زمزمه های
حضورش در چلسی به گوش می رسد تاکید کرد دوست
دارد در لیگ برتر بماند و مربیگری خود را ادامه دهد.
به نقــل از ایندیپندنت ،قرارداد مانوئــل پیگرینی با
منچسترسیتی در پایان فصل جاری تمام میشود و این
مربی قرار اســت صندلی خود را تحویل پپ گواردیوال
دهد .چلسی دیگر تیم لیگ برتر نیز هنوز به دنبال مربی
جدیدی برای فصل آینده اســت و حتی امیدوار است
کونته ســرمربی تیم ملی ایتالیا را مجاب کند تا بعد از
یورو  2016هدایت این تیم را بر عهده بگیرد .با این حال
مانوئل پیگرینی تاکید کرد دوســت دارد در لیگ برتر
بماند و مربیگری خود را ادامه دهد.
پیگرینی درباره حضور در لیگ جزیره گفت :انتخاب تیم
بعدی هر مربی به ذهنیت او بســتگی دارد .به خوبی به
یاد دارم وقتی کارم را در رئــال مادرید به پایان بردم،
پیشنهادات زیادی داشتم که از این بین ماالگا را انتخاب
کردم چرا که برای ما پروژه هیجــان انگیزی بود .مهم
نیست شــما به تیم بزرگی می روید یا به تیم کوچکی
خواهد رفت بلکه مهم این است که در تیمی که هستید
چه پروژه ای را دنبال خواهید کرد و چه بازیکنانی را به
خدمت خواهید گرفت.
منچسترســیتی ،تنهــا یک امتیــاز از وســتهام و
منچستریونایتد بیشــتر دارد و تالش می کند که فصل
بعد سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کند .آنها این هفته
در خانه و در ورزشــگاه اتحاد برابر منچســتریونایتد
شکســت خوردند تا موقعیت شان برای کسب سهمیه
لیگ قهرمانان به خطر بیفتد.

کاسیاس :خداحافظیام از
فوتبال نزدیک است

دروازه بــان تیم ملی اســپانیا تاکید کــرد با وجود
رکوردشــکنی همراه الروخا ،به روزهای پایانی فعالیت
فوتبالی اش نزدیک می شود.
ایکر کاســیاس یکشنبه شب در بازی برابر رومانی برای
اسپانیا به میدان رفت تا برای صدوشصت و ششمین بار
برای تیم ملی کشــورش به میدان رفته باشد .او در این
دیدار دروازه اسپانیا را بسته نگه داشت تا برای  106بار
نیز «کلین شیت» کرده باشد.
کاسیاس اکنون رکورددار بازی در رده ملی برای یک تیم
اروپایی است.
دروازه بان تیم ملی اسپانیا درباره شرایط خود گفت :به
بازنشــتگی و خداحافظی از فوتبال نزدیک و نزدیک تر
می شــوم .مشخص است که زمان برای همه می گذرد و
هیچکس نیز استثنا نیست .اصال به این فکر نمی کنم که
این سال آخر حضورم با اسپانیا است یا خیر بلکه دوست
دارم از تک تک این روزها در کنار این تیم جوان شــده
استفاده کنم .بازیکنان جوان خوبی در تیم ملی حضور
دارند که همگی ظرفیت باالیی دارند و خیلی خوشحالم
در کنار این بازیکنان حضور دارم.
کاســیاس وقتی  19سال سن داشت در بازی برابر سوئد
در ســال  2000اولین بازی ملی خود را انجام داد و از آن
زمان به بعد به طور متناوب همــراه کانیزارس و دیگر
دروازه بان های الروخا مامور حفاظت از دروازه تیم ملی
کشورش بوده است.
کســب  5قهرمانی در اللیگا همراه رئــال مادرید و 3
قهرمانی در لیگ قهرمانــان و  2قهرمانی در جام ملت
های اروپا و یک قهرمانــی در جام جهانی از مهم ترین
افتخاراتی بوده است که این دروازه بان در کارنامه حرفه
ای خود داشته اســت .او اکنون همراه دخیا دروازه بان
های اسپانیا برای یورو هستند که به نظر می رسد دخیا
در یورو دروازه بان اصلی اسپانیا باشد.

اسرائیل از شهروندان خود
خواست خاک ترکیه را ترک کنند

وزیر خارجه عربســتان گفته اگر ایران
خواهان روابط عادی با این کشور و دیگر
کشورهای اسالمی است« ،باید رفتارش
را تغییر دهد» .به گفته الجبیر عربستان
سه دهه تالش کرده تا رابطه نزدیکی با
ایران داشــته باشد ،اما پاسخی نگرفته
است.
عادل الجبیر ،وزیر امور خارجه عربستان
سعودی گفته است اگر ایران میخواهد
با «پادشاهی سنی مذهب غنی از نفت»
روابطی عادی داشته باشد ،باید رفتارش
را نسبت به این کشور تغییر دهد.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه ،وزیر
امور خارجه عربستان در یک کنفرانس
خبــری با وزیر امــور خارجه آفریقای
جنوبی گفت که کشورش خواهان روابط

صلحآمیز با تهران اســت و در طول
سه دهه گذشته ســعی کرده تا رابطه
نزدیکتری با ایران داشته باشد اما در
مقابل هیچ پاسخی نگرفته است.
عــادل الجبیر اضافه کــرد« :به جای
دوستی و رابطه با ایران ما با دخالتهای
این کشــور در امور داخلی خودمان و
نیز حمله به سفارتمان مواجه شدیم».
به گفته وزیر خارجه عربستان «ایران
میداند چگونه میتواند با عربســتان
سعودی و نیز دیگر کشورهای اسالمی
روابطی عادی داشته باشد و این تنها
با تغییر رفتار جمهوری اسالمی میسر
خواهد بود ».الجبیر تأکید کرد ،در این
صورت «درها برای یک رابطه عادی باز
خواهند بود»( .دویچه وله)

بازگشت ارجنتین به صدر
ردهبندی فیفا

تیم ملی ارجنتین در رده بندی جدید فیفا در ماه اپریل
جای بلجیم را در صدر خواهد گرفت.
رده بندی جدید فیفا  7اپریل منتشر خواهد شد و در این
رده بندی ارجنتین به دلیــل نتایج خوبی که در این ماه
گرفته است جای بلجیم را در صدر رده بندی فیفا خواهد
کرد .آلبی سلسته توانست در انتخابی جام جهانی روسیه
با نتیجه  2بر یک چیلی قهرمان کوپا آمه ریکا را شکست
دهــد .بلجیم که از نوامبر در صــدر رده بندی فیفا قرار
دارد 1423 ،امتیاز دارد و حتی اگر ارجنتین برابر بولیوی
هم شکست بخورد ،این تیم آمریکای جنوبی است که با
 1428امتیاز در صدر رده بندی فیفا قرار خواهد گرفت.
پیــروزی در دیدارهای انتخابی جــام جهانی از اهمیت
بیشتری نسبت به بازی های دوستانه برخوردار است و به
همین خاطر همه تیم های آمریکای جنوبی این شانس را
دارند که از موقعیت خود استفاده کنند چرا که رقابت های

انتخابی جام جهانی در اروپا شــروع نشده است و بازی
های دوستانه در اروپا برگزار می شود.
همچنین اســپانیا نیز بعد از دو تســاوی در دیدارهای
دوستانه جایگاه ســوم را از دست خواهد داد و چیلی در
صورت برد در دیدار این هفته به رده سوم صعود خواهد
کرد .همچنین در صورتی که کلمبیا بتواند از سد اکوادور
عبور کند می تواند بــه رده چهارم صعود کند و باالتر از
آلمان و اسپانیا قرار بگیرد.
انگلیس نیز که در روزهای خوبــی قرار دارد در صورتی
که اکوادور برابر حریفش به برتری برســد ،از بین  10تیم
نخست جدا خواهد شد.
رده بندی ماه اپریل برای تیم های آســیایی نیز اهمیت
زیادی دارد چرا که قرعه کشــی دور نهایی انتخابی جام
جهانی بر مبنای این رده بندی فیفا است .این رده بندی
پنجشنبه هفته بعد مشخص خواهد شد.

سوآرس :فکر نمی کردم مناسب بارسلونا باشم
ستاره خط حمله بارسلونا می گوید که فکر نمی کرد روزی
بازی با پیراهن این تیم بزرگ را تجربه کند .او تاکید کرد
که در بارســلونا فضای بســیار خوبی وجود دارد و هیچ
حسادتی بین بازیکنان بزرگ این تیم نیست.
به نقل از رویترز ،لوئیس سوآرس بعد از درخششی که در
لیورپول داشت از این تیم جدا شد تا پیراهن بارسلونا را
بر تن کند .بســیاری براین باور بودند که بارسلونا تنها به
خاطر جنجال رســانه ها این بازیکن اروگوئه ای را جذب
کرده است اما ســوآرس نشان داد که خرید بسیار خوبی
برای آبی اناری ها بوده است .او در فصل نخست خود سه

گانه را با بارســلونا به دست آورد و در فصل جاری هم از
آماده ترین بازیکنان این تیم بوده است.
این مهاجــم اروگوئه ای اعتراف کرد کــه فکر نمی کرد
بازیکنی موثر و تاثیر گذار برای بارســلونا شود .او گفت:
اصل فکر نمی کردم که کیفیت الزم برای بازی کردن در
تیم بزرگی چون بارسلونا را داشته باشم .مجبور بودم که
خیلی سریع خود را با ســبک بازی بارسلونا وفق دهم.
من عادت داشتم که از فضاهای زیاد استفاده کنم اما در
بارسلونا باید از حداقل فضاها استفاده کرد و خوشبختانه
خیلی سریع خود را با این سبک بازی وفق دادم.

