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رئیسجمهور ونزوئال قصد دارد کارخانههای تعطیل را مصادرهکند
نیکالس مادورو ،رئیسجمهــور ونزوئال تهدید کرد که
برای مهار بحران اقتصادی کارخانههایی را که تولید آنها
متوقف شــده ،مصادره میکند و صاحبان آنها به زندان
میاندازد .او وضعیت اضطــراری را دو ماه دیگر تمدید
کرده است.
نیکالس مــادورو در جمع هواداران خــود در پایتخت
ونزوئال تهدید کرد که همه کارخانههای تعطیل را مصادره
میکند.
رئیس دولت چپگرای ونزوئال شــنبه سرمایهداران را
متهم کرد که ونزوئال را فلج کردهاند.
او گفت که برای مهار بحران عمیــق اقتصادی ونزوئال،
ظرفیت تولید کشــور باید افزایــش یابد و هر کس که
بخواهد سرعت تولید را کاهش دهد و «خرابکاری» کند،
باید با دستبند راهی زندان شود.
نیکالس مادورو تأکید کرد که برای دفاع از «سوسیالیسم

قرن  ۲۱میالدی» نیروهای امنیتی و شبهنظامیان مسلح
ونزوئــا رزمایش نظامی برگزار خواهنــد کرد .او با این
موضعگیری به ســخنان رئیسجمهور پیشین کلمبیا،
آلوارو اوریبه واکنش نشان داد که گفته میشود موضوع
دخالت نظامی در ونزوئال را مطرح کرده است.
اوربیه که از سیاســتمداران محافظهکار کلمبیا است ،از
مخالفان دیرینه مادورو به شــمار میرود .رئیسجمهور
ونزوئال گفت« :اوربیه از ونزوئال متنفر اســت و خواستار
دخالت نظامی نیروهای خارجی در این سرزمین مقدس
شده است ».کاهش قیمت نفت ،خشکسالی بیسابقه در
 ۴۰سال اخیر و بنبست سیاسی پس از پیروزی نیروهای
اپوزیسیون در انتخابات پارلمان ،ونزوئال را گرفتار بحرانی
عمیق کرده است.
ســازمانهای اطالعاتی آمریکا پیشبینی میکنند که
دولت مادورو سقوط خواهد کرد( .دویچه وله)

شهردار سابق لندن اتحادیه
اروپا را با هیتلر مقایسه کرد

شهردار ســابق لندن و جانبدار خروج از
اتحادیه اروپا این اتحادیه را متهم ساخت
که راهش را مانند آدولــف هیتلر دنبال
می کند .او گفته اســت که آلمان در این
اتحادیه یونــان را «نابود» کرده و اقتصاد
ایتالیا را «تضعیف نموده است».
بوریس جانســن که منتقــد بریتانیایی
اتحادیه اروپا می باشــد ،این اتحادیه را
متهم ساخته اســت که می خواهد یک
ابردولت به وجود آورد و چنین مقایســه
نموده اســت که دو قرن اخیر تاریخ اروپا
با تالش های مکرری مشــخص می شوند
که این قاره را مطابق به نمونه امپراتوری
روم در زیر یک حکومت واحد قرار دهد.
جانسن به روزنامه «سندی تلگراف» گفته
است« :ناپلیون ،هیتلر و اشخاص مختلف
تالش نموده اند ،و این تالش ها همواره با
تراژیدی پایان یافته اند».
جانسن گفته اســت که وفاداری به فکر
اروپایی در اساس وجود نداشته است .به
گفته او ،هیچ اقتداری وجود نداشته است
که به همه احترام گذاشته و آنها را درک
کند .در نتیجه آن یک کمبود دموکراسی

گســترده به وجود آمده است .او افزوده
اســت که اتحادیه اروپا اشتباهات فاجعه
باری مرتکب شده و تشــنجات را میان
کشورهای عضو شــدت بخشیده است.
عالوه بر این ،او مدعی اســت که آلمان
پیوسته قدرتمندتر گردیده است ،اقتصاد
ایتالیا را «تضعیف» و یونــان را «نابود»
کرده است.
جانسن جانبدار خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا است .او از کارزار «رای برای خروج»
از اتحادیه اروپــا حمایت می کند و یکی
از مخالفان برجســته نخست وزیر دیوید
کامــرون در مباحثات بــرای خروج از
اتحادیه اروپا می باشد .کامرون پیشنهاد
مانــدن در اتحادیه اروپــا را می نماید و
اســتدالل می کند که این عضویت برای
بریتانیای کبیر امنیت ،نفوذ و رفاه بیشتر
به میان مــی آورد .یک و نیم ماه پیش از
همه پرســی در بریتانیا در مورد خروج از
اتحادیه اروپا که قرار اســت در  ۲۳جون
برگزار گردد ،نظرخواهی ها نشان می دهد
که هردو جناح دوش بــه دوش هم قرار
دارند( .دویچه وله)

ثبت رکوردی عجیب از سویا

تیم هفتم اللیگا در این رقابتها رکورد عجیبی را به ثبت رساند.
به نقل از مارکا ،تیم هفتم اللیگا فینالیست لیگ اروپا و کوپا دل ری نتوانست
در هیچ یک از بازیهای خارج از خانه در اللیگا به پیروزی دست پیدا کند.
شاگردان اونای امری به عنوان تیم مهمان  9تساوی به دست آوردند و  10بار
مغلوب میزبانان خود شدند.
 9امتیازی که از بازیهای خارج از خانه کســب کردند آنها را میان برترین
تیمهای مهمــان در رتبه دوم قرار داد .لوانته پیش از این قرار دارد و از این
دیدارها تنها  16امتیاز کسب کرد ،اما در یکی از دیدارها پیروز شد.
اگر به دیگر تیمهای حاضر در لیگهای اروپا نگاه کنیم هیچ تیمی نیست که
نتوانسته باشــد حتی یک بازی خارج از خانه را پیروش نشود .تیم اندلسی
چهارمین تیم منتخب در بیرون از ورزشــگاه خود بود .فروزینونه با او برابر
است .تنها لوانته (شش امتیاز) استون ویالن (شش امتیاز) و ترویس (هشت
امتیاز) کمتر از فینالیســت لیگ اروپا در دیدارهــای بیرون از خانه امتیاز
کسب کردند.
سویا در ورزشگاه خود پیســخوان قدرتمند ظاهر شد و  14پیروزی و یک
تساوی کسب کرد و چهار بار مغلوب حریفان خود شد.
آنها در بازیهای خانگی  43امتیاز کسب کردند .سویا با احتساب بازیهای
خانگی در رتبه چهارم قرار میگیرد.

مدافع برازیلی اولین خرید شالکه
برای فصل جدید

ستاره برازیلی خط دفاع ولفســبورگ که بازیکن آزاد محسوب میشد ،با
جدایی از تیم سبزپوش آلمانی به عضویت شالکه درآمد.
به نقل از کیکر ،نالدو مدافع برازیلی ولفســبورگ که در چهار فصل اخیر در
این تیم آلمانی توپ میزد ،قراردادش به پایان رســید تا به عنوان بازیکن
آزاد راهی شــالکه دیگر تیم بوندسلیگایی شود تا اولین خرید شالکه برای
فصل جدید صورت گیرد.
این مدافع  33ساله برازیلی با قراردادی دو ساله تا جون  2018در گلزنکرشن
خواهد بود و بندی در قرارداد او ذکر شــده است که میتواند باعث شود او
یک سال دیگر نیز در تیم شالکه بماند.
کریستیان هیدل ،مدیر اجرایی شالکه درباره جذب این بازیکن گفت :وقتی
فهمیدیم نالدو بازیکن در دسترســی است ،تصمیم گرفتیم تا برای جذب او
اقدام کنیم و خیلی خوشحال هستیم که در زمان کم توانستیم او را متقاعد
به حضور در شالکه کنیم .خیلی برای ما مهم بود که بازیکن با تجربه ای چون
نالدو را به تیم جوان و با استعداد خودمان اضافه کنیم و قطعا می تواند تاثیر
خوبی در تیم ما داشته باشد.
نالدو هفت ســال در وردربرمن توپ زد و تا ســال  2012در این تیم آلمانی
عضویت داشت تا اینکه راهی ولفسبورگ شود و با این تیم در لیگ قهرمانان
اروپا نیز بازی کرد .او  100بازی برای ولفســبورگ انجام داد و توانست با این
تیم به قهرمانی در جام حذفی آلمان دست یابد.

بازگشت فالکائو به موناکو
قطعی شد

از ســوی رییس باشگاه موناکو بازگشت رادامل فالکائو به این تیم فرانسوی
برای فصل آینده قطعی شد تا مهاجم کلمبیایی بعد از دو فصل ناامید کننده
در لیگ برتر به فرانسه بازگردد.
به نقل از دیلی میل ،رادامل فالکائو مهاجم کلمبیایی که جام جهانی برازیل را
به دلیل پارگی رباط صلیبی از دست داد در دو فصلی که در منچستریونایتد
و چلســی بازی کرد عملکرد بسیار ضعیفی داشت و در این دو فصل تنها 5
گل به ثمر رساند.
 4گل با پیراهن یونایتد و یک گل با پیراهن چلسی .او در تیم چلسی فرصت
بازی نداشت و تنها  3بازی به عنوان بازیکن ثابت برای چلسی به میدان رفت
که آن هم در تمام بازیهای فصل بود .همین عملکرد ضعیف باعث شد که او
در نهایت تصمیم بگیرد که بار دیگر به موناکو بازگردد.
در همین رابطه وادیم واســیلیف رییس باشگاه موناکو جذب این بازیکن را
تاییــد کرد و گفت :فالکائو فصل بعد در تیم مــا خواهد بود .در حال قطعی
کردن این انتقال هستیم و فقط جزئیات آن باقی مانده است.
فالکائو تا  2018با تیم ما قرارداد دارد و به صورت قرضی در منچستریونایتد
و چلسی بازی کرد و خوشحالیم که او را بازخواهیم گرداند.

استفاده گسترده واتیکان از
شبکههای اجتماعی

پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیکهای جهان ،به توییتر
پیوسته و به شــش زبان جهان با  ۲۷میلیون نفر از
پیروان و عالقمندان خود در سراســر جهان ارتباط
دارد .شــمار رهگیران پیامهای پاپ در توییتر رو به
افزایش است.
ارتباطها در واتیکان هنوز هــم گاهی به روشهایی
انجام میشوند که دهها سال پیش صورت میگرفتند.
متونی که باید به اطالع پیروان برســند ،ابتدا منتشر
و بعد پخش میشــوند .این شرایط در حالی است که
واتیکان مدتهاست در شبکههای اجتماعی نیز فعال
اســت و پاپ بر این نظر است که باید در شبکههایی
چون توییتر فعال بود.
پاپ فرانســیس پیش از این نیز در تایید شبکههای
اجتماعی گفته بود استفاده خردمندانه از شیوههای
مدرن ارتباطی چون انترنت ،شــبکههای اجتماعی و
پیامهای متنی هدیهای هستند از سوی خداوند .او در
همین رابطه با تیم کوک ،مدیرعامل اَپل دیدار و با او
در باره فناوریهای ارتباطی گفتوگو کرده بود.
پاپ بندیکت شــانزدهم ،رهبر مســتعفی پیشین
کاتولیکهای جهان که او نیز به توییتر پیوسته بود،
از مســیحیان معتقد در سراسر جهان میخواست از
امکانات شبکههای اجتماعی برای ترویج آموزههای
مســیحیت و به اشــتراک گذاری پیامهای مسیح و
ارزشهای انسانی استفاده کنند.
برند هاگنکرد ،مســئول بخش آلمانی رادیو واتیکان،
بر این نظر است که امروز باید از شبکههای اجتماعی
برای ارتباط صحیح استفاده کرد و با ارسال  ۱۴۰حرف
به عنوان پیام در توییتر میتوان به خوبی با مومنان و
عالقمندان به کلیسا ارتباط برقرار کرد .گفته میشود
همانگونه که عیســی مســیح به تبلیغ مسیحیت
پرداخت و کوشید این دین را همهگیر کند ،امروز نیز
پاپ در توییتر به شش زبان معتبر دنیا با  ۲۷میلیون
هوادار جوان در ارتباط اســت و پیامهایش را به آنها
میرساند( .دویچه وله)

پارلمان آلمان کشتار ارامنه
در امپراتوری عثمانی را
نسلکشی خواهد خواند

نماینــدگان پارلمان آلمان تصمیم دارند
علیرغــم مخالفت شــدید ترکیه ،قتل
عام ارامنه توســط حکومــت عثمانی را
نسلکشی خوانده و آن را محکوم کنند.
رهبر فراکســیون ســبزها میگوید «ما
تسلیم مســتبدی مانند آقای اردوغان
نمیشویم».
نماینــدگان پارلمــان آلمان بــا ارائه
پیشنویس قطعنامهای موافقت کردهاند
که عنوان آن «نسلکشــی ارامنه» است.
این قطعنامه که حــال از حمایت تمامی
احزاب بزرگ پارلمان برخوردار است ،قرار
اســت دوم جون با هدف محکوم کردن
نسلکشی ارامنه توسط حکومت عثمانی
تصویب شــود .آلمان تا کنون قتل عام
ارامنه توسط حکومت عثمانی در بحبوحه
جنگ جهانی اول را کشــتار میخواند.
جم اوزدمیر ،رهبر فراکسیون سبزها در
مجلس آلمان که خود ترکتبار اســت،

مبتکر قطعنامهای است که کشتار ارامنه
را نسلکشی میخواند.
او یکشــنبه به روزنامه آلمانی «بیلد ام
زونتاگ» گفت« :ممکن است که آنکارا
مشکل درست کند .اما پارلمان تسلیم
تهدیدهای فرد مســتبدی مانند آقای
اردوغان نخواهد شد».
اوزدمیر تأکید کرد که با توجه به اسناد
وزارت خارجه آلمان جای تردید نیست
که این جنایت نسلکشــی بوده است.
او افزود« :پس از مصوبه پارلمان آلمان
برای ترکیه بســیار سختتر خواهد بود
که نسلکشی ارامنه را تکذیب کند».
تومــاس اوپرمان ،رئیس فراکســیون
سوسیال دمکرات پارلمان آلمان ،هم در
گفتگو با روزنامه «بیلد ام زونتاگ» تأکید
کرد که آلمان به عنوان مهمترین متحد
حکومت عثمانی در آن زمان ،مسئولیت
تاریخی ویژهای دارد( .دویچه وله)

پیروزی غیرمنتظره راننده  ۱۸ساله در
نخستین مسابقه فرمول یک

اعتراض وزرای سابق زن
به آزار جنسی در صحنه
سیاسی فرانسه

هفده نفر از وزرای سابق فرانسه که همه آنها زن هستند با
انتشار بیانیه مشترکی گفتهاند که دیگر در مقابل آزارهای
جنسی درصحنه سیاسی سکوت نخواهند کرد.
این وزرا ،که به احزاب مختلــف تعلق دارند ،میگویند که
پس از ورود به محیط سیاسی کامال مردانه ،هر گونه تبعیض
جنسی را تحمل کردهاند ،اما دیگر قصد ندارند در این باره
سکوت کنند .در بخشی از این بیانیه همچنین آمده« :رفتار
برخی از مردها باید تغییر کند و قوانین موجود باید به نحو
مناسبی اجرا شود ».ایوت رودی ،وزیر سابق حقوق زنان در
گفتگویی با یکی از شبکههای خبری فرانسوی گفته است
مردان احساس میکنند که محق به داشتن چنین رفتاری
هســتند به این دلیل که تصور میکنند زنان از این قبیل
رفتارها لــذت میبرند .هفته پیش دنیــس پوپین ،معاون
مجمع ملی فرانسه به دلیل ادعاهایی در مورد آزار جنسی
مجبور به استعفا شد ،هر چند که او این ادعاها را رد کرده
است( .بی بی سی)

حمله انتحاری داعش به
کارخانه تولید گاز در بغداد

براســاس گزارشهای دریافتی در جریان حملهای انتحاری
به یک کارخانه تولید گازخانگی در شــمال بغداد ،پایتخت
عراق دستکم  ۱۴نفر کشته و بیش از  ۲۰نفر مجروح شدند.
یکی از سخنگویان ارتش عراق گفته است که مهاجمان سه
موتر بمبگذاری شده را در یکی از ورودی های این کارخانه
در شهر «تاجی» منفجر کردند و پس از آن شش مهاجم که
کمربندهای انتحاری پوشیده بودند وارد این مجتمع شدند.
مهاجمان ســپس با نیروهای امنیتی مستقر در این محل
درگیر شدند.
گفته شده که نیروهای امنیتی موفق شدند با کمک جنگنده
های عراقی با مهاجمان برخورد کنند .در اثر این حمله سه
تانکر گاز منفجر شده است .گروه موسوم به دولت اسالمی
(داعش) مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است .داعش
مناطق وسیعی از عراق را در کنترل دارد( .بی بی سی)

انفجار انتحاری در یمن تعداد
زیادی کشته داد

بر اثر یک حمله انتحاری در جنوب یمن دســتکم  ۲۵نفر
کشته شدهاند.
گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) مسئولیت این حمله
را بر عهده گرفته است.
به گفته مقامات بمبگذار انتحاری مواد منفجره همراه خود
را در نزدیکی یک مقر پولیس در شهر ‹مکال› منفجر کرد.
بیشتر کشتهشــدگان از جمله افرادی هســتند که برای
استخدام در مقابل این مقر پولیس صف بسته بودند.
نیروهای وفادار به شــبکه القاعده در یمن ماه گذشته و بر
اثر حمالت نیروهای ائتالف منطقه ای به رهبری عربستان
سعودی ،از مکال خارج شدند.
درگیرهای در یمن از ســال  ۲۰۱۱تاکنون هزاران کشته و
مجروح داده و حدود  ۲میلیون نفر را بیخانمان کرده است.
(بی بی سی)

رکورد شکنی ایگواین در ایتالیا

مهاجم ناپولی در سری  Aایتالیا به رکورد جدیدی دست پیدا کرد.
به نقل از آس ،گونسالو ایگواین به یکی از محبوب ترین بازیکنان ناپولی در
نزد هوا داران تبدیل شده است.
مهاجم ارجنتینی در هفته آخر سری  Aایتالیا سه گل از چهار گل تیمش
برابر فروســینونه را به ثمر رســاند .او با گلزنیاش ناپولی را به رتبههای
باالیی جدول رساند و در نهایت آقای گل سری  Aشد و ناپولی در جایگاه
دوم قرار گرفت.
مهاجم ارجنتینی با  36گلی که در این فصل به ثمر رساند به برترین گلزن
تاریخ سری  Aدر یک فصل تبدیل شد  .از سال  1950این رکورد شکسته
شده بود .نوردال سویدنی در آن سال  35گل به ثمر رساند.

پله :مسی شاهزاده است و من
پادشاه

مکس فرســتاپن راننده  ۱۸ساله هالندی با
پیروزی غیر منتظره در مسابقه جایزه بزرگ
اســپانیا عنوان جوانترین برنده تاریخ این
مسابقات را به نام خود ثبت کرد.
او که برای نخســتین بار با تیــم رد بول در
مســابقات فرمول یک رانندگی میکرد .پس
از تصادف لویيــس همیلتون و نیکو روزبرگ
رانندگان مرســدس -بختهای اصلی جایزه

بزرگ اسپانیا -به این پیروزی تاریخی دست
یافت .او پیش از این مسابقه جایگزین دانیل
کویات راننده روس رد بول شده بود.
یوس فرستاپن پدر مکس راننده سابق فرمول
یک بود که برای تیمهای هوندا و اروز رانندگی
کرده است.
عنوان جوانترین راننده فرمول یک پیش از
این در اختیار فتــل راننده آلمانی بود که در

ســال  ۲۰۰۷در  ۱۹سالگی با تیم بامو زائوبر
برنده جایزه مسابقه بزرگ شد.
فرســتاپن رکورد دیگری نیز برجا گذاشت؛
نخســتین راننده هالندی که در فرمول یک
برنده شده است.
کیمی رایکونن و سباســتین فتل رانندگان
فراری ،پس از این راننده جوان دوم و ســوم
شدند( .بی بی سی)

قهرمانی گاتلین
در دوی 100
متر لیگ الماس
دوومیدانی
دونده  100متــر آمریــکا در لیگ الماس
دوومیدانی به مقام نخست رسید.
دومین مرحلــه لیگ المــاس دوومیدانی
بــا برگزاری رقابت در  16مــاده به میزبانی
شــانگهای چین برگزار شــد .در مهمترین
ماده برگزار شده و در دوی  100متر جاستین
گاتلین دونده مطرح آمریکا با زمان  9.94به
مقام قهرمانی رسید .فمی اوگونود از قطر و
مایکل روجرز از آمریکا به ترتیب با  10.07و
 10.10دوم و سوم شدند.
در پرتاب دیســک زنان ساندرا پرکوویچ از
کرواســی با  70.88به مقام نخست رسید.
پرتابگران اســترالیا و کوبا نیز دوم و سوم
شدند.
در پرتاب وزنه مــردان نیز کورت روبرتس
از آمریکا با  21متر و  40سانتی متر به مقام

نخست رسید.
مرحله سوم لیگ الماس یک هفته دیگر به
میزبانی مغرب برگزار میشود .نتایج مرحله
دوم لیگ الماس به شرح زیر است:
پرتاب دیسک زنان
 -1ساندرا پرکوویچ از کرواسی 70.88
 -2دنی ساموئلز از استرالیا 67.77
 -3دانیا کابایرو از کیوبا 66.14
پرتاب وزنه مردان
 -1کورت روبرتس از آمریکا 21.40
 -2تام والش از نیوزلند 21.20
 -3جو کواچ از آمریکا 20.82
پرش طول زنان
 -1ایوانا اسپانوویچ از صربستان با 6.95
 -2کریستابل نتی از کانادا 6.75
 -3تیانا بارتولتا از آمریکا 6.75

اســطوره فوتبال برازیل میگوید لیونل مسی بهترین بازیکن دوران خود
است و این بازیکن را شاهزاده فوتبال دانست.
به نقل از فورفورتو ،لیونل مسی بار دیگر همراه با بارسلونا به قهرمانی در
اللیگا رســید تا یک قهرمانی دیگر را به کارنامه خود اضافه کند .مسی در
 10سال گذشته توانسته خود را به خوبی نشان دهد .همین باعث شده پله
به تمجید از این بازیکن پردازد .اسطوره برازیلی درباره این بازیکن گفت:
لقب من در طول بازی کردنم پادشــاه بود .اگر من پادشاه هستم ،مسی را
باید شاهزاده نامید .نمی توانم او را پادشاه بنامم چرا که تنها یک پادشاه
وجود دارد و آن هم من هستم .درباره مقایسه زمان بازی من و مسی باید
بگویم از دوره زمانی که در آن فوتبال بازی کردم خوشحالم .حتی با وجود
اینکه فوتبال اکنون آسانتر شده و شرایط بهتری دارد ولی خوشحالم که
در زمان خودم بازی کردم.
پله ادامه داد :از نظر من آلفردو دی استفانو کامل ترین بازیکن ارجنتینی
تاریخ بود .او به مراتب بازیکن کامل و بزرگتری بود .من دی اســتفانو را
از مارادونا و مســی ،بازیکن بزرگتری برای ارجنتین میدانم .آن زمان که
دیاستفانو فوتبال بازی میکرد مثل اکنون ویدئوهای زیادی از بازیکنان
پخش نمیشــد و به همین خاطر فلم کمی از این بازیکنان در دســترس
است و شــاید اگر آنها نیز شرایط بازیکنان فعلی را داشتند آن وقت همه
میتوانستند بزرگی این بازیکنان را بیشتر بفهمند.

اسپالتی :ناپولی شایسته نایب
قهرمانی بود

پرش با نیزه مردان
 -1سم کندریکز از آمریکا 5.88
 -2رینو الوینی از فرانسه 5.83
 -3شوون بابر از کانادا 5.70
 100متر مردان
 -1جاستین گاتلین از آمریکا 9.94
 -2فمی اوگونود از قطر 10.07
 -3مایکل راجرز از آمریکا 10.10
پرش طول مردان
 -1گااو ژیا لیانگ از چین 8.14
 -2راشوال سامای از آفریقای جنوبی 8.14
 -3فابریس الپیر از استرالیا 8.09
 200متر زنان
 -1موریل آهوره از ساحل عاج 22.72
 -2ورونیکا کمپل براون از جامائیکا 22.82
 -3آنیشا مک الگلین از جامائیکا 22.94

سرمربی رم به ستایش از ناپولی پرداخت و این تیم را شایسته قرار گرفتن
در جایگاه دوم جدول رده بندی دانست.
به نقل از مدیاســت ،رم در آخرین بازی خود در رقابت های سری  Aدر
سن ســیرو به مصاف میالن رفت و با وجود پیروزی سه بر یک برابر این
تیم نتوانســت در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار بگیرد چراکه ناپولی
هم توانست حریف خود را شکست دهد تا شاگردان مائوریسیو ساری در
جایگاه دوم قرار بگیرند.
لوچیانو اسپالتی ســرمربی رم با ســتایش از عملکرد ناپولی این تیم را
شایسته قرار گرفتن در رده دوم دانست و گفت :ناپولی از همان اول ثابت
کرد که تیم خوبی است و یکی از شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی
به شمار می آید .باید بگویم که این تیم با شایستگی در جایگاه دوم قرار
گرفت و خوشــحالم که گونسالو ایگواین هم توانست رکورد جدیدی را به
نام خود به ثبت برساند.
ســرمربی رم درباره عملکرد تیم خود هم گفت :نباید هواداران رم نگران
و ناراحت باشند که چرا دوم نشــدیم .فصل خوبی را پشت سرگذاشتیم
و از عملکرد بازیکنان رضایت دارم .دنیله دروســی شب خوبی را پشت
سرگذاشت و کوین استروتمن هم با وجود آنکه خسته بود ،نمایش خوبی
از خود به جای گذاشت .بسیار خوشحالم که در این دیدار هم توانستیم به
پیروزی برسیم و فصل را با اقتدار به پایان رسانیم.
سرمربی رم درباره احتمال جذب زالتان ایبراهیموویچ گفت :ایبرا بازیکن
بزرگی است و این را همه می دانند .طبیعی است که ما هم دوست داشته
باشــیم این بازیکن بزرگ را جذب کنیم اما فکــر نمی کنم چنین چیزی
ممکن باشد چراکه رقم او بسیار باال است و به خاطر دالیل مالی و اقتصادی
نمی توانیم این بازیکن را به خدمت گیریم.

