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واکنش رهبران جهان به پیروزی ترامپ
دفتر باراک اوباما ،رئیس جمهور آمریکا از تماس
تلفنی آقــای اوباما با دونالــد ترامپ و تبریک
پیروزی او درانتخابات ریاست جمهوری خبر داده
است.
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روســیه ،پیروزی
دونالد ترامــپ را در انتخابات ریاســت جمهور
آمریکا تبریک گفت.
آقای پوتین همچنیــن ابراز امیدواری کرد که در
سایه همکاری با آقای ترامپ روابط بین دو کشور
توسعه یابد.
بان کی مون ،دبیر کل سازمان ملل ابراز امیدواری
کرده که دولت دونالد ترامپ باعث تحکیم تعهدات
در زمینه همکاری های بین المللی شود.
بــه گفته آقای بــان ،هیالری کلینتون ســمبل
قدرتمندی از توانمندی های زنان است.
دبیرکل ســازمان ملل افزود« :پس از مبارزه ای
محکــم و تاحدی تفرقه افکنانــه حال زمان آن
رسیده که بگوییم اتحاد در جامعه متنوع آمریکا
یکی از بزرگترین نقاط قوت این کشور است».
ترزا می ،نخست وزیر بریتانیا ،پیروزی آقای ترامپ
را تبریک گفته و تاکید کرد که دو کشور بریتانیا و
آمریکا «شرکای نزدیک» باقی خواهند ماند.
جاستین ترودو ،نخست وزیر کانادا پیروزی دونالد
ترامپ را تبریک گفتــه و بر همکاری نزدیک دو
کشور تاکید کرده است.
آقای ترودو در بیانیهای گفته است که او در انتظار
همکاری بســیار نزدیک با دولت آقای ترامپ در
زمینه تجاری ،ســرمایه گــذاری ،صلح و امنیت
جهانی است.
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان همکاری دو کشور
را به ارزش های دموکراتیک به اشتراک گذاشته
بین دو کشور وابســته دانسته است .خانم مرکل
همچنیــن تاکید کــرده که او به آقــای ترامپ
مسئولیتهای جهانیاش را یادآوری میکند.
فرانسوا اوالند ،رئیس جمهور فرانسه ،گفته است
که به آقای ترامپ تبریــک گفته اما تاکید کرده

اســت که با این انتخابات آمریــکا «دورهای از
بالتکلیفی» آغاز میشــود و به همین دلیل باید
رویکردی همراه با «روشــنبینی و شفافیت» در
قبال آن داشت.
بنیامین نتانیاهو ،نخســت وزیر اسرائیل ،دونالد
ترامپ را «دوست واقعی « کشورش خوانده و گفته
است که آماده همکاری با او برای پیشرفت امنیت،

ریاســت جمهوری آمریکا نگرانی عمیقی را در
کشور همســایه مکزیک ایجاد کرده است .مردم
مکزیک نتیجه انتخابات را شــوک آور و غیرقابل
باور توصیف کرده اند.
به گفته خبرنــگار بی بی ســی در مکزیک،
این پیروزی سرنوشــت  ۱۱میلیــون مهاجر
غیرقانونی این کشور را در آمریکا در هاله ای

ثبات و صلح در منطقه است.
آقای نتانیاهو که روابط چنــدان گرمی با باراک
اوباما نداشت ،ابراز امیدواری کرده است که «اتحاد
منحصر به فرد» دو کشور تقویت شود و به سطحی
باالتر برسد.
ملک سلمان ،پادشاه عربستان سعودی برای آقای
ترامپ برای رسیدن به امنیت و ثبات در خاورمیانه
آرزوی موفقیت کرده است.
رجــب طیب اردوغان ،رئیس جمهــور ترکیه که
روابطش با بــاراک اوباما با تنــش هایی همراه
اســت ،ابراز امیدواری کرده کــه پیروزی دونالد
ترامپ «پیامدهای ســودمندی» برای خاورمیانه
داشته باشــد .پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات

ابهام قرار داده است.
انریکه پنیــا نیتو ،رئیس جمهور مکزیک گفته که
حاضر اســت با دونالد ترامپ برای کمک به روابط
دوجانبه دو کشور همکاری کند.
آقــای پنیا نیتو به دلیل دعــوت آقای ترامپ در
جریان مبارزات انتخاباتیاش به مکزیک به شدت
مورد انتقاد قرار گرفت.
آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده
داد که دیواری بین دو کشور ایجاد خواهد کرد.
مارتین شــولتس ،رئیس پارلمان اروپا گفته است
که او انتظار رابطهای دشــوار بین اتحادیه اروپا و
آمریکا را دارد .یکی از وزرای دولت آلمان گفته
است که هیچ کس نمیداند چه انتظاری از آقای

ترامپ میشود داشت.
وزیر امور خارجه کوریای جنوبی هم گفته اســت
که به اعتقاد او آقای ترامپ سیاست فعلی آمریکا
درقبال برنامه هســتهای کوریای شمالی را ادامه
خواهد داد.
دونالد تاســک و کلود یونکر ،از مقامات اتحادیه
اروپا ضمن تبریک به آقای ترامپ از او خواســته
اند تا از اروپا دیدار کند.
عبدالفتاح سیسی ،رئیس جمهور مصر برای آقای
ترامپ آرزوی موفقیت در خدمت کردن به مردم
آمریکا کرده است که او را انتخاب کردند.
محمود عباس ،رئیس دولت خودگردان فلسطینی
در بیانیه ای انتخاب آقای ترامپ را تبریک گفته و
ابراز امیدواری کرده که در دوران ریاست جمهوری
او دستیابی به صلح محقق شود.
ناراندرا مودی ،نخست وزیر هند هم گفته است که
در انتظار همکاری نزدیک با دونالد ترامپ است .او
همچنین خواستار فصلی جدید در روابط دو جانبه
بین دو کشورشد.
سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به نتیجه
انتخابات گفت« :ما در انتظــار همکاری با دولت
جدید هستیم ».اما اشــارهای به نام آقای ترامپ
نکرده است.
واکنش ایران
بهرام قاســمی ،ســخنگوی وزارت خارجه ایران
درواکنــش به اعــام نتایج انتخابات ریاســت
جمهوری آمریکا گفته است« :آن چه برای ایران
و مردم مهم ،قابل اعتنــا و مالک در ارزیابی آنها
خواهد بود ،عملکرد و سیاستهای اجرایی دولت
آینده آمریکاست».
بهروز کمالوندی ،سخنگو و معاون امور بین ا لملل
ســازمان انرژی اتمی هم در مورد تاثیر انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا بر روند اجرای برجام
گفت« :هر سناریو یا شــرایطی پس از انتخابات
آمریکا رخ دهد ،ایران آمادگی تنظیم برنامههای
خود با آن سناریوها را دارد( ».بی بی سی)

دولت هند به خاطر مبارزه با فساد هماهنگ کننده حمالت پاریس و
بروکسل شناسایی شد
اسکناسهای درشت را برچید

در اقدامی بیسابقه مقامات هندی اسکناسهای
 ۵۰۰و  ۱۰۰۰روپیــه ای از دور خارج شــده اعالم
کردند و از دارندگان آنها خواستند تا برای تبدیل
آنها به مراکز مالی مراجعه کنند.
آرون جیتلی ،وزیر مالیه هند ،تاکید کرده اســت
افرادی که برای تبدیل اسکناسهای خود به مراکز
مالی مراجه میکنند باید منبع دریافت پول خود
را اعالم کنند .به گفته مقامات هندی مبالغ تبدیل
شده به اســکناسهای کوچکتر و یا اسکناسهای
جدید ،شامل قوانین مالیاتی میشود.
وزیر مالیه هند گفته است که هیچ معافیت مالیاتی
برای آن دســته از افرادی که اسکناسهای  ۵۰۰و

یا  ۱۰۰۰روپیهای خود را به اسکناسهای کوچکتر
تبدیل میکنند وجود ندارد.
اقدام دولت هند برای جمع آوری اســکناسهای
 ۵۰۰و  ۱۰۰۰روپیــهای در چارچوب مبارزه دولت با
فساد و پولشویی و نگهداری غیرقانونی پول نقد
اعالم شده است.
از روز پنجشــنبه ( ۱۰نوامبر) هندیها میتوانند
اسکناسهای قدیمی و نقد خود را در حسابهای
بانکــی بگذارنــد و به جــای آن در صورت نیاز
اسکناسهای تازه دو هزار و  ۵۰۰روپیهای دریافت
کنند .فعال همــه بانکها و خودپردازهای بانکی در
کشور بسته شده است( .بی بی سی)

نانی :رونالدو از هر نظر
شایسته کسب توپ طالست

ستاره اسپانیایی والنسیا به ســتایش از کریستیانو رونالدو پرداخت و او را
شایسته کسب توپ طال در سال  2016دانست.
به نقل از آس ،کریســتیانو رونالدو در فصل جــاری اللیگا عملکرد ناامید
کنندهای داشته است .این تیم نتوانسته انتظارات را برآورده کند اما شانس
باالیی برای کسب توپ طالی  2016دارد.
رونالدو در فصلی که گذشت نمایش درخشــانی داشت .او قهرمانی با رئال
در لیگ قهرمانان اروپا را به دســت آورد و با تیم ملی فوتبال پرتگال برای
نخســتین بار در تاریخ ،قهرمانی در یورو  2016را تجربه کرد .همین باعث
شده است تا شانس ستاره پرتگالی رئال برای کسب چهارمین توپ طالیش
بسیار باال باشد.
نانی که در تیم ملی فوتبال پرتگال با رونالدو همبازی اســت ،به ستایش از
این بازیکن پرداخت و گفت :آمار و ارقام نشان می دهد رونالدو تا چه اندازه
خوب ظاهر شــده است .او بیشترین شانس و شایستگی را برای کسب توپ
طال  2016دارد .رونالدو فصل بســیار خوبی را سپری کرد و باید به توپ طال
برسد.
نانی ادامه داد :رونالدو دو جام بزرگ و معتبر را به دست آورد و در اللیگا هم
خوب ظاهر شد .بنابرین از هر نظر شایسته کسب توپ طالست.

اولین شکست کلیولند در
فصل جاری  NBAثبت شد

در ادامه رقابت های بسکتبال  ،NBAبامداد چهارشنبه  ٦بازی انجام شد که
در مهم ترین آنها کلیولند کاوالیرز و لس آنجلس لیکرز شکست خوردند.
به نقــل از  ،ESPNدر بازی های بامداد دیروز  ،NBAآتالنتا هاکس موفق
شد با نتیجه  ١١٠بر  ١٠٦کلیولند کاوالیرز را شکست بدهد .در این بازی دنیس
شرودر  ٢٨امتیاز برای آتالنتا کســب کرد تا این تیم پیروز میدان باشد و
کاوالیرز اولین شکست فصل خود را تجربه کند.
در بازی مهم دیگــر داالس موریکس با نتیجه  ١٠٩بر  ٩٧لس آنجلس لیکرز
را شکست داد.
در این بازی هریسن بارنس  ٣١امتیاز و ست کری  ٢٣امتیاز برای موریکس
کسب کردند تا این تیم بتواند لیکرز را از پیش رو بردارد.
نتایج دیگر بازی های بامداد امروز:
سکرمنتو کینگز  - ١٠٢نیواورالنز پلیکانز ٩٤
پورتلند تریل بلیزرز  ١٢٤ -فنیکس شانز ١٢١
ممفیس گریزلیز  - ١٠٨دنور ناگتز ١٠٧
بروکلین نتز  - ١١٩مینه سوتا تیمبر ولوز ١١٠

دنی آلوس :از رویارویی با
مسی ترسی ندارم

مدافع تیمملی فوتبال برازیل اظهار کرد به هیچ وجه از رویارویی با مسی در
دیدار برابر ارجنتین ترسی ندارد.
به نقل از مارکا ،برازیل و ارجنتین در انتخابی جام جهانی  2018با مداد جمعه
جاری به مصاف هم میرونــد .دنی آلوس در باره این بازی گفت :اگر در این
بازی پیروز شدیم ،گام بزرگی برای صعود به جام جهانی برداشتیم و تقریبا
ت خواهد شد.
خیالمان از صعود به این رقابتها راح 
برازیل با  21امتیاز صدرنشــین است و ارجنتین در جایگاه ششم قرار دارد.
آلبی سلسته در شرایط خوبی به سر نمیبرد .مدافع برازیلی درباره رویارویی
با لیونل مســی (همتیمی سابقش در بارسلونا) اظهار کرد :میخواهیم تالش
کنیم پیروز میدان شویم.
بدون ترس رقابت خواهیم کرد .از رویارویی با مسی ترسی ندارم .ترس در
فوتبال وجود ندارد.
آلوس در ادامه به تمجید از مسی پرداخت و گفت :او بازیکن متفاوتی است
که در دوران خود برجسته است .مقایسهاش با بازیکن دیگری سخت است.

یک منبــع آگاه اطالعاتی گفته اســت که یک
جهادی بلژیکی-مراکشــی که در سوریه فعالیت
می کند عامل سازماندهی حمالت مرگبار پاریس و
بروکسل تلقی می شود.
تیم های اطالعاتی چند ماه است برای شناسایی
مردی بــه نام ابواحمد ،که در جذب شــماری از
پیکارجویان برای حمالتی در سراســر اروپا نقش
داشــته ،تالش می کنند .آنها اکنون بر این باورند
که این فرد همان اســامه احمد عطار اســت .او
با بمبگذارانــی که پاریس و بروکســل را هدف
گرفتنــد مرتبط بوده اســت .در حمالت روز ۱۳
نوامبر پاریس چندین جهادی مســلح  ۱۳۰نفر را

در پاریس کشتند .بمبگذاری در میدان هوایی و
متروی بروکسل باعث مرگ  ۳۲نفر در روز  ۲۲ماه
مارچ شــد .یک منبع آگاه به رسانه های بلجیمی
گفت که اســامه عطار تنها سرکرده این گروه در
سوریه است که در تحقیقات مربوط به هر دو حمله
شناسایی شده است.
اســامه عطار از اقوام دور دو نفــر از بمبگذاران
بروکسل اســت و سال ها برای مقام های بلجیمی
شناخته شده بود .او ابتدا در سال  ۲۰۰۲و بعد در
سال  ۲۰۰۴به سوریه رفت .او در سال  ۲۰۰۵هنگام
ورود بــه عراق به اتهام عبــور غیرقانونی از مرز
بازداشت شد و  ۱۰سال زندان گرفت( .بی بی سی)

تحقیق درباره گور جمعی
حاوی اجساد سر بریده در
نزدیکی موصل

کارشناســان پزشــکی قانونی در عراق
مشــغول تحقیق درباره یک گور جمعی
هستند که توســط نیروهای ارتش که به
سوی موصل پیشــروی می کنند کشف
شده است.
ارتش عراق گفته اســت که این گور در
زمین های دانشکده کشاورزی شهر حمام
العلیل حاوی اجساد حدودا  ۱۰۰نفر است
که سرهای آنها بریده شده.
از این اجساد عمدتا استخوان بندی آنها
باقی مانده بنابرین تعیین هویت قربانیان
دشوار اســت .پیکارجویان گروه داعش
که موصل را کنترل می کنند دســت به

مهاجمان  ۳۶کارگر معدن را
در نایجریا به قتل رساند

پولیس می گوید مردان مسلح  ۳۶کارگر
یک معدن طال در شمال شرقی نایجریا را
به قتل رسانده اند.
حمله در محله مارو در ایالت زامفارا تازه
ترین حمله از این نوع در منطقه بود.
انگیزه مهاجمان معلوم نیست .عبدالعزیز
یــاری ابوبکر والی زامفــارا این حمله را

دو بایسکل ران افغان که پدر و پسر هستند،
می گویند که پیام صلح ملت افغانســتان را
با عبور از  ۱۶کشــور به سازمان ملل متحد
رسانده اند.
نادر شــاه ننگرهاری ،دیروز در یک نشست
خبری در کابل گفت که با پســرش فیروز
ننگرهاری تصمیم گرفت کــه تا پیام صلح
ملت افغانستان را با بایسکل به سازمان ملل
متحد برسانند.
وی گفت که ماه ســرطان سال گذشته این
سفر را که باید از  ۱۶کشور عبور می کردند،

دهها مهاجری که در کشور لیتوانیا اسکان
داده شــده بودند ،این کشور را به مقصد
کشورهای دیگر اروپایی و به احتمال زیاد
آلمان ،ترک کرده اند .این پناهجویان در
چهارچوب سهمیه بندی اتحادیه اروپا در
لیتوانیا پذیرفته شده بودند.
براســاس اظهارات وزارت امور اجتماعی
لیتوانیا ،حــدود  ۳۵پناهجو که تا به حال
در این کشور اقامت گزین شده بودند ،بار
دیگر این کشور را ترک کرده اند.
 ۳۲تن آنها ســوریایی و سه تن دیگر
عراقی بوده اند .الگیرداس سِ ِســلگیس،
معاون وزیر امور اجتماعی لیتوانیا روز سه
شنبه به خبرگزاری «بی ان سی» گفت که

کشورهای مربوط با آنان همکاری کرده است.
نادرشاه ننگرهاری و پســرش با حضور در
موزیم ملی ،بایســکل های خود را به رئیس
موزیم سپردند .فهیم رحیمی ،رئیس موزیم
ملی کشــور ضمن قدردانی از این اقدام این
پدر و پسر ،گفت این بایسکل ها به دلیل آن
که توســط آنها پیام صلح ملت افغانستان با
جهانیان شریک ســاخته شده است ،ارزش
زیادی دارند .وی گفت که این دو بایسکل به
عنوان آثار با اهمیت در موزیم ملی نگهداری
خواهند شد( .پژواک)

کدا م تیمها در این فصل بدون شکست ماندند؟

از آغــاز رقابتهای فوتبال در فصل جاری
( 6 )2016-17تیم در لیگهای برتر اروپایی
تاکنون شکستی را تجربه نکردند.
به نقل از مــارکا ،رئال مادریــد ،تاتنهام،
بایرن مونیخ ،الیپزیگ ،هوفنهایم و بنفیکا
تنها تیمهایی هستند که در لیگهای برتر
اروپایی بدون شکست ماندند .در میان این
 6تیم ،رئــال مادرید آمار و وضعیت بهتری
دارد .تیــم زینالدین زیــدان امتیازهای
بیشتری کسب کرده و بیش از دیگر تیمها
گلزنی کرده اســت .پس از گذشت  11هفته
در اللیگا با  27امتیاز و  31گل صدرنشــین

اســت .البته یک بازی نســبت به تیمهای
حاضر در آلمان و پرتگال بیشتر انجام داده
است.
بنفیکا نیز بــا  26امتیــاز و  33گل زده،
صدرنشــین پرتگال است .بایرن مونیخ نیز
در رتبه نخســت قرار دارد .تیم آلمانی 24
امتیاز در  10هفته کســب کرد و  24گل به
ثمر رساند .الیپزیگ تنها با تفاضل گل کمتر
در رتبه دوم جدول بوندسلیگا قرار دارد و
رتبه سوم به هوفنهایم  20امتیازی اختصاص
دارد .تاتنهام تنها تیم بدون شکست لیگ
برتــر انگلیس در رتبه پنجــم جدول قرار

«اقدام تروریستی» توصیف کرده است.
محمدو بوهاری رئیس جمهور نایجریا در
ماه جوالی نیروهــای ویژه نظامی را برای
نبرد با گانگ های مســلح در جنگل های
زامفارا اعزام کرد .در ســه سال گذشته
صدها نفر در روستاهای این ناحیه کشته
شده اند( .بی بی سی)

پناهجویان پذیرفته شده
لیتوانیا را دوباره
ترک میکنند

دو شهروند افغانستان می گویند
پیام صلح افغان ها را با بایسکل به
سازمان ملل متحد رسانده اند

از ترکیه آغاز نمودند و ســرانجام خود را به
مقر ســازمان ملل متحد در شهر نیویارک
امریکا رســاندند و پیام صلح افغان ها را به
بانکی مون سرمنشی ملل متحد سپردند.
نادرشــاه افزود که دو ماه پیش سفرشــان
با بازگشــت به کابل به پایان رســید ،اما از
آن زمان تا اکنون موفق نشــده اند با رئیس
جمهور بخاطر این موضوع مالقات کنند.
این بایسکل ران خاطر نشان کرد که هزینه
ســفر را خودشــان پرداخته اند و وزارت
امور خارجه کشــور در زمینه گرفتن ویزای

کشــتارهای جمعی زیادی زده اند و در
هفته های اخیر بــه انجام فجایع تازه در
ناحیه متهم شــده انــد .موصل آخرین
پایگاه عمده شهری داعش در عراق است
و داعش در پــی عملیات نیروهای ارتش
و متحدان آن به مناطق داخلی این شهر
عقب نشــینی کرده است .عملیات ارتش
برای راندن داعش از موصل روز  ۱۷اکتبر
شروع شد .نیروهای عراقی این گور جمعی
را هنگام پیشروی در شهر حمام العلیل در
حدود  ۳۰کیلومتری جنوب موصل در روز
دوشنبه کشف کردند .بوی تعفن آنها را به
این نقطه کشاند( .بی بی سی)

دارد .تیم لندنی تاکنون  21امتیاز کســب
کرده است (پنج پیروزی و  6تساوی) .این
در حالی است که گلهای زدهاش نسبت به
دیگر تیمهای بدون شکســت کمتر است
( 15گل) .رئال مادرید اما تنها تیمی اســت
که در هیچ رقابتی در این فصل شکســت
را تجربه نکرده اســت .سفیدپوشان عالوه
بــر اللیگا ،در لیگ قهرمانــان اروپا و جام
حذفــی نیز مغلوب نشــدند .الیپزیگ نیز
میتوانســت همچون رئال مادرید باشد اما
در جام حذفی آلمان برابر دینامو درســدن
در ضربات پنالتی شکست خورد.

 ۱۶فرد بالغ و  ۱۹کودک با دو بس کرایی در
آخر هفته از لیتوانیا به پولند سفر کرده
اند.
براســاس اظهارات سِ ِســلگیس ،این دو
موتر بس در مرز توقف داده شدند و مورد
بررســی قرار گرفته اند ،اما ازآنجایی که
برای پناهجویان قبول شــده در سفر به
کشــورهای اروپایی گرفتن ویزا ضروری
نیست ،برای ســفر آنها ممانعت صورت
نگرفت .یوســتاس پانکاوســکاس ،وزیر
داخله و مســئول امور ویــزه لیتوانیا در
تلویزیون گفته اســت که او فکر می کند
که این پناهجویان در مسیر سفر به سوی
آلمان بوده اند( .دویچه وله)

درآمد هنگفت اتلتیکومادرید
در دوران سیمئونه

اتلتیکومادرید با هدایت سرمربی ارجنتینی خود در لیگ قهرمانان اروپا
درآمد هنگفتی داشته است .به نقل از آس ،اتلتیکو مادرید که با شکست
روستوف در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا به مرحله یک هشتم نهایی
ایــن رقابتها صعود کرد ،از حضور در ایــن بازیها به خوبی درآمدزایی
میکند .این تیم در این فصل  24.7میلیون کســب کرده اســت12.7 .
میلیون به خاطر حضور در مرحله گروهی و  1.5میلیون یورو به خاطر هر
یک از چهار پیروزیاش و  6میلیون به علت صعود به یک هشتم دریافت
کرد .در این فصل جوایز این بازیها نســبت به فصلهای گذشته توسط
یوفا بیشــتر شده است .به طور مثال اتلتیکو در فصل  2014 – 2015که تا
مرحله یک چهارم رســید و توسط رئال مادرید حذف شد ،کمتر از فصل
جاری دریافت کرد .قرمز و سفیدپوشان در آن سال(  20.5 )2015میلیون
کسب کردند .با آمدن دیگو پابلو سیمئونه به اتلتیکو به ویترین افتخارات
ویسنته کالدرون افزوده شد و همچنین بودجه باشگاه در وضعیت خوبی
قرار گرفت .اتلتیکو با هدایت ســرمربی ارجنتینیاش تاکنون نزدیک به
 190میلیون از طریق جوایز و حق پخش تلویزیونی در لیگ قهرمانان اروپا
کسب کرده اســت .در فصل  2013-14اتلتیکو به فینال رسید و 50.05
میلیون یورو به دســت آورد .این تیم در سال  2014-15پس از حذف در
مرحله یک چهارم به  43.72میلیون رســید و در فصل گذشته که دوباره
فینالیست شد 69.56 ،میلیون دریافت کرد.

گریزمان :دوست دارم کنار
پوگبا بازی کنم

مهاجم فرانســوی اتلتیکومادرید اظهار کرد دوست دارد کنار هموطنش
فوتبال بازی کند .به نقل از ســاکرنت ،آنتوان گریزمان در اتلتیکومادرید
روزهای خوبی را ســپری میکند .او در دوران دیگو سیمئونه به این تیم
پیوست و تاکنون پیشــرفت زیادی زیر نظر این مربی ارجنتینی داشته
اســت .گریزمان در تیم ملی فوتبال فرانسه کنار پل پوگبا بازی میکند.
انتقال پوگبا از یوونتوس به منچســتریونایتد در تابستان گذشته موجب
شکستن رکورد نقل و انتقالهای تاریخ فوتبال شد .به همین دلیل انتظارها
از این بازیکن در ترکیب یونایتد بســیار باالست .در روزهای اخیر پوگبا
و گریزمان عکسهایی در شــبکههای اجتماعی منتشر کردند که این دو
بازیکن را کنار یکدیگر نشان میدهد .این موضوع نشان از دوستی آنتوان
و پل دارد .همین موضوع دســتمایه برخی اظهار نظرها در مورد همتیمی
شــدن این دو بازیکن شده است .البته پیشــتر نیز اعالم شده بود ژوزه
مورینیو ،سرمربی پرتگالی منچستریونایتد برای تقویت خط حمله تیمش
به دنبال خرید گریزمان است .گریزمان در این زمینه اظهار کرد :همیشه
از پل در مورد منچستریونایتد سوال میپرسم .یونایتد یک باشگاه بزرگ
است که ساختاری فوق العاده دارد .از پل در مورد کیفیت برخی بازیکنان
و همچنین در مورد مورینیو سوالهایی پرسیدم.

الم :شاید در پایان فصل
خداحافظی کنم

فیلیپ الم ،کاپیتان بایرن مونیخ مدعی شــد که شاید در پایان فصل از
میادین فوتبال خداحافظی کند .الم که روز جمعه  33ســاله خواهد شد،
پیش از این مدعی شــده بود که احتماال با پایان قراردادش در سال 2018
بوت هایش را خواهد آویخت .حال او اعالم کرد که ممکن است یک سال
پیش از اتمام قراردادش از میادین فوتبــال خداحافظی کند .او گفت»:
البته که خداحافظی کردن در پایان فصل موضوعی اســت که به آن فکر
میکنم .نمیتوانم آن را رد کنم 9 .ماه پیش گفته بودم که شــاید در سال
 2017بازنشســته شوم و موضعم تغییری نکرده است 7 .ماه از فصل باقی
مانده و اتفاقات زیادی ممکن است رقم بخورد .آینده من به جامهایی که
خواهم برد بســتگی ندارد بلکه بستگی به وضعیت بدنی ام دارد که پس
از بررســی ها تصمیم خواهم گرفت .میخواهم به بازی کردن در باالترین
سطح ادامه دهم و وقتی زمانش رسید خداحافظی کنم.

