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طرح پارلمان کوریای جنوبی برای
برکناری رئیس جمهور

حزب دزدان دریایی
ایسلند مامور تشکیل
دولت شد

خانم یونستودیر پس از مذاکرات گفت «خوشبین هستم که
بتوانیم راهی را برای همکاری بیابیم».
پس از برگزاری انتخابات زودهنــگام در ماه اکتبر ،رئیس
جمهوری ایسلند از حزب دزدان دریایی که یک گروه ضد
طبقه حاکم است ،دعوت کرده است دولت تشکیل دهد.
فعالیت این حزب روی حقوق مدنی شــهروندان و آزادی
گردش اطالعات متمرکز است.
گونی یوهانسن ،رئیس جمهوری ایسلند این تصمیم را پس
از گفتگو با بیرگیتا یونســتودیر ،رهبر حزب دزدان دریایی
اعالم کرده است.
دزدان دریایی ،که وعده انجام اصالحات عمیق را داده است
در انتخابات سوم شد .در این انتخابات هیچ یکی از احزاب
نتوانستند به اکثریت قاطع دست یابند.
دو دور مذاکرات در باره تشــکیل دولت با حزب استقالل و
سپس حزب چپ سبزها شکست خورد.
آقای یوهانســون گفت :امروز من با رهبران تمامی احزاب
دیدار کردم و از آنها خواســتم نظر خود را درباره تشکیل
دولت مطرح کنند .ســپس مــن بیرگیتا یونســتودیررا
فراخواندم و به او گفتم دولت را تشکیل دهد».
خانم یونستودیر پس از مذاکرات گفت «خوشبین هستم که
بتوانیم راهی برای همکاری بیابیم».
حزب دزدان دریایی که سال  ۲۰۱۲تاسیس شد در انتخابات
توانســت شمار کرسی های خودرا ســه برابر کند و از ۶۳
کرسی پارلمان  ۱۰کرسی را از آن خود کند( .بی بی سی)

اکثریت پارلمان کوریــای جنوبی از طرحی
حمایت میکنــد که میتواند بــه برکناری
پارک گئون هی ختم شود .انبوه معترضان در
سراسر کشــور خانم رئیسجمهور را به فساد

شورشیان مستقر در حلب:

تسلیم نیروهای دولتی
نمیشویم

شورشیان مخالف دولت بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه
که بخشهایی از شــرق حلب را در اختیار دارند گفتهاند به
رغم حمالت شدید نیروهای دولتی ،تسلیم نخواهند شد.
ســخنگوی یکی از گروههای مهم شورشــی گفته است با
گذرگاههای امنی که برای خروج غیرنظامیان از شرق حلب
باز شده ،مشکلی ندارند.
او در عین حال تاکید کرد که قصد ندارند شــرق حلب را
ترک کنند.
پیشــتر اعالم شــد که نیروهای دولتی و متحدان آنها در
جریان درگیریهای سنگین توانستهاند منطقه طارق الباب
را در شرق حلب به تصرف خود در آورند.
به ایــن ترتیب نیروهــای دولتی در حال حاضر مســیر
مستقیمی را در حلب که غرب این شهر را به میدان هوایی
اصلی مرتبط میکند ،در اختیار گرفتهاند.
در حال حاضر نیروهای دولتی  ۶۰درصد از شــرق حلب که
از سال  ۲۰۱۲میالدی در کنترل شورشیان است ،از آنها پس
گرفته شده است.
در همین حال روسیه برای گفتگو با آمریکا درباره راههایی
که از آن طریق شورشیان بتوانند شرق حلب را ترک کنند،
اعالم آمادگی کرده است( .بی بی سی)

مالی متهم میکنند .پارلمان کوریای جنوبی
قصد دارد جمعه آینده ( ۹دســمبر) درباره
برکناری رئیس جمهور کشور رأیگیری کند.
خانم پارک روز ســه شنبه ( ۲۹نوامبر) اعالم

یک کارمند فروشگاه در
لندن رئیسجمهوری
گامبیا شد

یحیی جامع ،رئیس جمهــور خودکامه
گامبیا بعــد از  ۲۲ســال در انتخابات
سراسری این کشور شکست خورد .برنده
این انتخابات آداما بارو ،یک تاجر ساده
و مالک یک شرکت ساخت و ساز است.
او پیــش از آنکه به گامبیــا برگردد در
فروشگاه لوازم خانگی آرگوس در لندن
کار میکرد.
آقای بارو به نمایندگی از ســوی ائتالفی
از هفت حزب مخالف در انتخابات شرکت
کرد و تنها به دلیل بازداشت تقریبا تمام
رهبران مخالف دولت بــه رقیب اصلی
رئیس جمهوری تبدیل شد.

بلندترین اسپکرهای دنیای
والیبال معرفی شدند

بلندترین زنندگان اسپک در جهان والیبال مشخص شدند.
زنندگان برترین اســپک های والیبال دنیا معرفی شــدند که درصدر آنها
«لیونل مارشال» کوبایی قرار دارد .او با اسپکی به ارتفاع  3متر و  83سانتی
متر بلندترین اسپک دنیا را میزند.
بعد از او گاوین اشــمیت» از کانادا و «ماتی کازیسکی» بلغاریایی در جایگاه
دوم قراردارند .ارتفاع اسپک آن ها  3متر و  78سانتی متر است.
«دیمیتری موزرســکی» از روســیه مطرح نیز با  3متر و  75سانتی متر به
همراه «دانیل هاوارد» استرالیایی در جایگاه دوم قرار دارند.
«عثمانــی خوآنتورنا» کوبایی االصل که برای تیم ملی ایتالیا بازی میکند با
 3.76سانتی متر در جایگاه ششم این رده بندی قرار دارد.
بلندترین اسپکرهای دنیا به ترتیب زیر هستند:
 -1لیونل مارشال از کوبا ()3.83
 -2گاوین اشمیت از کانادا و ماتی کازیسکی از بلغاریا ()3.78
 -3دیمیتری موزرسکی از روسیه ،دانیل هاوارد از استرالیا ()3.75
 -4گئورگی کروزر از آلمان و دیوید فیل از کوبا ()3.74
 -5ایوان مارکز از ونزوئال ()3.72
 -6جاستین داف از کانادا ،لیبرمن آگامز از کلمبیا ،عثمانی خوآنتورنا از کوبا،
لیاندرو ویسوتو از برازیل ،کاال از کیوبا ()3.70
 -7مارک زوپی از از فرانســه ،زانه کریستینســن از اســترالیا ،لویجی
ماسترانجلو از ایتالیا ،جان استوکر از چک ()3.68
 -8پیوتر نوواکوفسکی از پولند ،آلبرتو سیسوال از از ایتالیا ()3.67

آلیو مومار نجیه ،رئیس ستاد برگزاری
انتخابات گامبیا گفــت که آقای جامع
نتیجه انتخابات را پذیرفته است.
گامبیا از ســال  ۱۹۶۵که به استقالل
دســت یافت هیچگاه شاهد روند آرام
انتقال قدرت نبوده است.
بر اســاس آماری که ســتاد انتخابات
منتشــر کرده اســت آقای بارو ۴۵.۵
درصد آرا را به خود اختصاص داد .این
در حالی اســت که آقای جامع ۳۶.۷
درصد آرا را کسب کرد.
ماما کنده ،رقیب سوم انتخابات نیز تنها
 ۱۷.۸درصد رای آورد( .بی بی سی)

کرد در صورتی که پارلمان مایل باشد ،او برای
کنارهگیری از مقام خود آماده است.
نیروهای سیاســی مخالف کنارهگیری خانم
پارک را تقاضــا کردهاند و روز جمعه پارلمان
قرار است در این باره رأیگیری کند.
پارلمان کوریای جنوبــی  ۳۰۰نماینده دارد و
گفته میشود  ۱۷۱نماینده با کنارهگیری رئیس
جمهور موافق هســتند .اما برای عملی شدن
این تصمیم موافقت  ۳۱نفر از نمایندگان حزب
حاکم نیز ضرورت دارد.
چنانچه پارلمان به کنارهگیری رئیس جمهور
رأی دهد ،این رأی به دادگاه قانون اساســی
احاله میشود که در آن صورت بررسی آن تا
 ۶ماه طول خواهد کشید.
حزب خانم رئیس جمهور به او فرصت داده که
تا پایان ماه آوریل استعفا دهد .چنانچه رئیس
جمهور به این حکم تن ندهد ،حزب او به نظر
مخالفان میپیوندد( .دویچه وله)

 ۸۷۷حمله بر اقامتگاه
های پناهجویان در
آلمان در یازده ماه

اداره مبارزه با جرایم جنایی آلمان بیش از  ۸۷۰حمله
بر اقامتگاه های پناهجویان را در ســال جاری به ثبت
رسانیده اســت .این رقم در زمان مشابه سال  ۲۰۱۵به
 ۱۰۳۱مورد رســیده بود .با آنکه در سال جاری میالدی
رقــم ورود پناهجویــان به آلمان کاهش چشــمگیر
داشــته ،اما واقعات حمله بر اقامتگاه های پناهجویان
در تناســب به آن تغییر قابل توجهی نداشته است .به
تازگی اداره مبارزه با جرایم جنایی آلمان گزارشی را به
نشر رسانیده که حاکی از انجام  ۸۷۷حمله بر محالت
بودوباش پناهجویان می باشد .این یافته ها واقعاتی را
در بر می گیرد که در یازده ماه گذشــته صورت گرفته
اســت .اداره مبارزه با جرایم جنایی فدرال آلمان گفته
است که در زمان مشــابه سال  ۲۰۱۵چنین حمالت در
مجموع به  ۱۰۳۱مورد رسیده بود .به گفته این نهاد پیش
بینی می شود که رقم کلی واقعات این چنینی در سال
جاری میالدی کم تر از اتفاقاتی خواهد بود که یک سال
قبل انجام پذیرفته بودند.
بــر بنیاد اطالعات ایــن اداره ،در پیوند به  ۸۱۷حمله
کسانی متهم دانســته شــده که انگیزه راستگرایی
داشــتند .این حمالت در مجموع  ۳۴۸مورد خساره
اموال ۲۰۳ ،مورد جرایم تبلیغی و  ۱۵۱مورد دیگر همراه
با خشونت را در بر می گیرد.
از جانب دیگر یافته های ایــن اداره بیان می دارد که
در یازده ماه گذشته  ۶۴مورد آتش سوزی و پنج مورد
پرتاب مواد انفجاری انجام یافته است( .دویچه وله)

مالزیا میانمار را
به پاکسازی قومی مسلمانان
متهم کرد

وزارت امــور خارجه مالزیــا در بیانیه
شــدیداللحنی از سیاستهای میانمار در
قبال اقلیت مسلمان روهینگیا انتقاد کرده
و این کشور را به در پیش گرفتن سیاست
پاکسازی قومی متهم کرده است .به گفته
ناظران ،این بیانیه شــدت تنشها میان
دو کشور را نشــان میدهد .دولت مالزیا
خواهان پایان دادن به چنین سیاســتی
شده و گفته است تنها در این صورت است
که امنیت و ثبات بــه منطقه باز خواهد
گشت .پیش از این یک مقام سازمان ملل
متحد نیز گفته بود که دولت میانمار برنامه
پاکسازی قومی علیه مسلمانان روهینگیا

روسیه :فروش تسلیحات
تهاجمی به ایران ممکن نیست

به گفتهی معاون رئیس جمهور روسیه ،به
دلیل تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری
اســامی در حال حاضر فروش و صدور
تجهیزات نظامی تهاجمی به این کشــور
نمیتواند در دستور کار باشد.
منابع خبری روسی شنبه  ۳دسمبر به نقل
از والدیمیر کوژیــن معاون رئیس جمهور
روســیه گزارش دادهاند که ایران تا کنون
«درخواستهای بسیار زیادی» برای خرید
جنگافزارهای تهاجمی به مســکو ارائه
کرده اســت .خبرگزاری ایسنا با استناد
به این منابع نوشت ،معاون رئیس جمهور

آخرین ال کالسیکو سال 2016
برنده نداشت
گلزنی راموس در دقیقه 90

رئال مادریــد و بارســلونا در آخرین ال
کالســیکو ســال  2016امتیاز های خود را
تقسیم کردند.
دوصد و سی وســومین ال کالسیکو شنبه
شــب بین دو تیم بارســلونا و رئال مادرید
در نوکمپ برگزارشــد .این دیدار از هفته
چهاردهم اللیگا با تســاوی یک بر یک به
پایان رسید.
پیش از آغاز دیدار یک دقیقه ســکوت به
خاطر قربانیان ســانحه هوایی کلمبیا برقرار

شدند که این موضوع با اعتراض تماشاگران
میزبان همراه بود .در دقیقه  36مارک آندره
تراشتگن ضربه رونالدو را دفع کرد و توپ به
بیرون رفت .سه دقیقه بعد ضربه لیونل مسی
به دســت دنی کارواخال برخورد کرد اما باز
هم داور اعتقادی به پنالتی نداشت.
دقایقی بعد مهاجــم پرتگالی یک موقعیت
دیگر را از دست داد .واسکس پس از پشت
سر گذاشتن بازیکنان بارسا به رونالدو پاس
داد و ضربه آرام او در دستان تراشتگن قرار

بر بازوی مسی بود را بر دستانش بست .آبی
اناری ها پس از گل راحت تر در زمین بازی
می کردند .تعویض نخست سفیدپوشان در
دقیقه  65انجام و کاسیمرو جایگزین ایسکو
شــد .دقایقی بعد نیمار یک فرصت خوب را
از دســت داد .با حرکت زیبای اینیستا توپ
به نیمار رسید ،مهاجم برازیلی کارواخال را
پشت سر گذاشــت اما ضربه اش با اختالف
زیادی به بیرون رفت .موقعیت دیگری برای
آبی اناریها به وجود آمد که ضربه اینیستا

پایان کار فدراسیون جهانی
دوومیدانی و کمپانی آدیداس

کمپانی آلمانی لوازم ورزشــی آدیداس تایید کرد که قرارداد اسپانسرینگ
خود با فدراسیون جهانی دو و میدانی را سه سال زودتر به پایان می رساند.
بــه نقل از  ،Inside the gamesخبر پایــان دادن کار آدیداس با IAAF
(فدراسیون جهانی دوومیدانی) در شب برگزاری کنگره خاص برای تصویب
اصالحات این فدراسیون صورت گرفت.
سال گذشــته هنگامی که فسادهای گســترده در فدراسیون دوومیدانی
افشــا شد ،اعالم شــده بود آدیداس قصد دارد قرارداد  ١١ساله خود با این
فدراسیون به ارزش  ٣٣میلیون دالر را زودتر از موعد فسخ کند .این قرارداد
تا پایان سال  ٢٠١٩بوده است.
آدیداس در بیانیه ای اعالم کرد :آدیداس و  IAAFبه این توافق رســیدند
که همکاری خود را تمام کننــد .از  IAAFبرای همکاری خوب و حرفه ای
تا به امروز تشــکر می کنیم و برای آنها آرزوی بهترین ها را داریم .آدیداس
همچنان به ورزش دوومیدانی متعهد است اما تمرکز خود را بر روی سرمایه
گذاری های شخصی میگذارد.
فدراسیون جهانی دوومیدانی نیز در بیانیه ای از کمپانی آدیداس تشکر کرد.

روســیه تاکید کرده که در شرایط کنونی
فروش این گونــه جنگافزارها به ایران
«قابل مذاکره نیست».
او علــت این محدودیــت را تحریمهایی
عنوان کرده کــه همچنان علیه جمهوری
اسالمی اعمال میشود.
مطابــق قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت
سازمان ملل ،که برجام ضمیمه آن است،
فروش و ارســال گونههای مشــخصی از
جنگافزارهای متعــارف به ایران «بدون
تایید مورد به مورد» آن توسط این شورا
ممنوع است( .دویچه وله)

آرین روبن :بعد از چند بازی
خودی نشان دادیم

ستاره هالندی بایرن مونیخ که از عملکرد خود و هم تیمی هایش در دیدار
برابر ماینتس راضی اســت اظهار کرد این تیــم بعد از چند بازی ضعیف
خودی نشان داده است.
بــه نقل از  ،ESPNبایــرن مونیخ در آغاز هفته ســیزدهم رقابت های
بوندسلیگا در خانه ماینتس به میدان رفت و توانست با نتیجه سه بر یک
به پیروزی برسد.
آرین روبن که گل دوم بایرن را به ثمر رســاند ،بعــد از بازی گفت :باید
بگویم در چند دیدار اخیر نتوانسته بودیم عملکرد خوبی داشته باشیم اما
خوشبختانه در دیدار برابر ماینتس خودی نشان دادیم و توانستیم بعد از
مدتها بازی خوبی از خود نشان بدهیم و حریف را غافلگیر کنیم.
او ادامه داد :در نیمه نخســت ،بهتر بازی کردیم .گل بد هنگامی دریافت
کردیم اما خیلی سریع به بازی برگشتیم و توانستیم بر بازی مسلط شویم.
در نیمه دوم نســبت به نیمه دوم ضعیف تر بودیم اما در کل شایسته این
پیروزی بودیم .تالش و جنب و جوش زیادی از خود نشان دادیم و باید در
دیدارهای بعدی هم با همین اقتدار ظاهر شویم.
بایرن مونیخ با ایــن پیروزی ،با  30امتیاز و تفاضل گل بهتر نســبت به
الیپزیگ موقتا در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.

بولت :سال  ۲۰۱۷برای تشکر از
هوادارانم رقابت خواهم کرد

سویا مغلوب گرانادا شد

سویا نتوانست حریف گرانادا شود و چهارمین شکست را در این فصل اللیگا
تجربه کرد.
گرانادا و سویا نخســتین بازی هفته چهاردهم اللیگا را شنبه عصر برگزار
کردند و گرانادا میزبان توانست  2بر یک حریف قدرتمندش را شکست دهد.
اولین گل بازی در دقیقه  27توســط آندرس پریرا به ثمر رســید .مهاجم
برازیلی گلش را به بازیکنان تیم چاپه کوئنســه که در سانحه هوایی جان
خود را از دســت دادند ،تقدیم کرد .نیمه نخســت با نتیجه یک بر صفر به
پایان رسید.
در نیمه دوم باز هم میزبان گلزنی کرد .دیوید لومبان در دقیقه  57گل دوم
را وارد دروازه ســویا کرد .در دقیقه  90بازی بــن یادر از روی نقطه پنالتی
گلزنــی کرد اما این گل برای جبران نتیجه کافی نبود و شــاگردان خورخه
سامپائولی چهارمین شکست شان را در اللیگا تجربه کردند.
سویا با  27امتیاز در جایگاه سوم ماند.

را در دست دارد .پناهجویان روهینگیا به
شماری از کشــورهای همسایه میانمار از
جمله بنگالدش و مالزیا فرار کردهاند .در
مقابل ،دولت میانمار گفته است که مالزیا
باید دســت از دخالت در امور داخلی این
کشــور بردارد .مالزیا میگوید موضع این
کشور در قبال میانمار و اقلیت روهینگیا
به خاطر مســایل انساندوســتانه و نه
مذهبی است .قرار است امروز تظاهراتی
در همبســتگی با مسلمانان روهینگیا در
کواالالمپور برگزار شــود و انتظار میرود
نجیب رزاق ،نخستوزیر مالزیا هم در آن
شرکت کند( .بی بی سی)

شــد .بازی با ضربه کریم بنزما شروع شد.
در دقایق ابتدایــی چند خطا روی بازیکنان
مادرید انجام شد که مهمترین شان متوقف
شدن لوکاس واســکس مهاجم مادرید در
محوطه جریمه بود اما کلوس گومس (داور)
اعتقادی به خطا نداشت.
آبی اناری ها توپ را در اختیار داشــتند و
به دنبال پیدا کردن راهــی برای باز کردن
دروازه مادرید بودنــد .در یکی از حمله ها
ضربه سرخی روبرتو به بازوی سرخیو راموس
برخــورد کرد و آبی اناری ها نتواســتند از
موقعیت خــود بهره ببرنــد .بازیکنان تیم
میزبان معتقد به خطا هند بودند.
نخستین کارت زرد بازی را ایسکو در دقیقه
 13دریافت کرد .هافبک مادرید روی نیمار
خطا کرد و با جریمه داور مواجه شد .در ادامه
لوییس ســوارس یک موقعیت خوب را برای
میزبان در دقیقه  20از دست داد .ضربه او به
پای رافائل واران برخورد کرد .سفیدپوشان
چند دقیقه بعد فرصت گلزنی داشــتند اما
توپ از روی سر کریستیانو رونالدو رد شد.
دقایقی بعد نیمار با خطا روی واسکس کارت
زرد دریافــت کرد و بازی بعــد در اللیگا را
ازدست داد .در این لحظات از بازی بازیکنان
مادرید با خطاهای متعدد آبی اناری ها متوقف

گرفت .در دقایق پایانی نیمه نخســت یک
کرنر نصیب مادریدیها شد که ضربه واران
درجایی که تراشتگن ایستاده بود فرود آمد
و دروازه بان آلمانی به راحتی آن را مهار کرد.
گومس پس از  45دقیقــه تالش بینتیجه
دو تیم برای باز کردن دروازه ،ســوت پایان
نیمه نخست را به صدا درآورد .آبی اناریها
با وجود مالکیت بیشــتر تنها یک شوت در
چارجوب داشــتند ،درمقابل سفیدپوشان
چهار ضربه شــان در چارچوب قرار گرفت.
مادریدیها موقعیت بیشتری برای باز کردن
دروازه میزبان داشتند اما ضربات پایانی آنها
خیلی خطرناک نبود.
در نیمه دوم نخستین ضربه به سمت دروازه
از طرف مادریدیها بود .شــوت رونالدو با
اختالف زیادی به بیرون رفت .تنها دو دقیقه
بعد دروازه سفیدپوشــان باز شــد .پس از
خطایی که داور به نفع آبی اناریها سوت زد،
نیمار پشت ضربه ایستاد و سانتراو به لوییس
سوارس رسید .مهاجم بارسلونا به زیبایی با
ضربه سر دروازه مادرید را باز کرد .در ادامه
بنزما صاحب موقعیت شد اما نتوانست از آن
استفاده کند .نخستین تعویض بازی در دقیقه
 59انجام شد ،آندرس اینیستا به جای ایوان
راکیتیچ وارد زمین شد و بازوبند کاپیتانی که

در چارچوب نبــود .حملههای میزبان ادامه
داشت و این بار مدافعان مادریدی مانع از باز
شدن دروازهشان شدند.
ســوارس در دقیقه  74کارت زرد دریافت
کرد .مهاجم آبی اناریها به علت اعتراض به
داور با جریمه رو به رو شد .بنزما نیز دقیقه
 76از زمین بیرون رفت و مارکو آسنســیو
جایگزینش شــد .تعویض بعد به بارســلونا
اختصاص داشت ،آردا توران به جای گومز به
میدان آمد .مسی در دقیقه  81با پاس فوق
العاده اینیستا صاحب موقعیتی عالی شد اما
ضربهاش به بیرون رفت .در ادامه ضربه سر
راموس با اختالف کمی از روی دروازه بارسا
به بیرون رفت .نیمار پس از این ضربه (دقیقه
 )87تعویض شد .رونالدو نیز فرصت خیلی
خوبی را از دست داد .در ادامه ماسکرانو به
علت خطا کارت زرد دریافت کرد .پشــتس
این ضربه مودریچ ایستاد و راموس توانست
در دقیقه  90گل تساوی را با سانتر هافبک
کروات به ثمر برســاند .در وقتهای اضافی
آبی اناریها فرصت گلزنی داشتند اما توپ
وارد دروازه نشد و در نهایت امتیازها تقسیم
شــد .رئال مادرید با  34امتیاز صدرنشین
باقی ماند و بارسلونا با  28امتیازدر رتبه دوم
ماند.

یوسین بولت می گوید ســال آینده در رقابت های قهرمانی جهان برای
تشکر از هوادارانش رقابت خواهد کرد.
یوســین بولت جامائیکایی که در المپیک  ۲۰۱۶ریو بازهم درخشید و در
سومین المپیک متوالی سه مدال طال را کسب کرد و جمع مدالهای طالی
خود در این بازیها را به عدد  ۹رساند ،بهترین دوومیدانیکار سال ۲۰۱۶
شد.
یوســین بولت بعد از کسب این عنوان گفت :من برای تجربه همین لحظه
ها زندگی میکنم .وقتی به ورزشــگاه میآیم و سرو صدای تماشاگران را
میشنوم لذت میبرم .میخواهم سال دیگر در رقابتهای جهانی شرکت
کنم و از هواداران تشــکر کنم .من کارنامه ورزشــیام را به اتمام بردم.
کمی دیر دوومیدانی را شــروع کردم و اگر زودتر شروع میکردم شاید
میتوانستم چهار المپیک را تجربه کنم.

ناینگوالن :از رد کردن پیشنهاد
چلسی پشیمان نیستم

ناینگوالن از ماندن در پایتخت ایتالیا خوشحال است.
راجا ناینگوالن معتقد است هیچ پشیمانی بابت رد پیشنهاد چلسی ندارد
و بر این باور است که ماندن در رم تصمیمی درستی بوده است.
آنتونیو کونته ســرمربی تیم فوتبال چلسی پیش از آغاز فصل عالقه مند
بود تا ناینگوالن را به لندن ببرد ولی این بازیکن بلجیمی با رد پیشــنهاد
چلسی تصمیم به ماندن در رم گرفت .تصمیمی که این بازیکن معتقد است
درست بوده است.
او در این خصوص به اسکای گفت:
“از رد کردن پیشنهاد چلسی پیشمان نیستم و خوشحالم که در رم باقی
ماندم .بارها گفته ام که دوســت دارم در این باشگاه موفق شوم و به تیم
ایمان دارم .البته که این موضوع خوبی اســت که باشــگاه های بزرگ به
دنبال جذب شما باشــند ولی من به هیچ وجه پشیمانی در این خصوص
ندارم .ناینگوالن در ادامه در خصوص هم تیمی خود کوین اســتروتمن
گفت‘ :او بازیکن بسیار مهمی برای ما اســت .این راحت نیست که شما
بعد از مصدومیتی شــدید بازگردید .او تمام توان خود را برای تیم به کار
بسته است.

