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دونالد ترامپ از احتمال لغو سیاست
چین واحد خبر داد

دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری منتخب آمریکا
با انتقاد از پکینــگ در زمینههای اقتصادی
و سیاســی گفته شــاید دولت او از سیاست
دولتهای گذشته تحت عنوان»چین واحد»
که در چهار دهه اخیر تایوان را بخشی از چین
محسوب کرده است ،پیروی نکند.

بنابر سیاست چین واحد که کاخسفید از سال
 ۱۹۷۹آن را رعایت کرده ،آمریکا به خواسته
دولت چین در مورد این که تایوان بخشــی
خودمختار از این کشور است ،احترام گذاشته
و روابــط دیپلماتیک مســتقیمی با تایوان
نداشته است.

آلمان و ترکیه
تالشهای ضد ترور را
تقویت میبخشند

پس از بمبگذاریهای خونبار در استانبول ،انگال مرکل
صدراعظم آلمان روز یک شنبه با رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه ابراز همــدردی کرد .هر دو رهبر
گفتند که تالشهای شــان در مبارزه با تروریســم را
تقویت میبخشند.
انگال مرکل و دیگر سیاســتمداران آلمان خشم خود را
از بمبگذاری اســتانبول ابراز داشتند که در نتیجه آن،
دست کم  ۳۸تن به قتل رسیدند.
مرکل برای ابــراز همدردی با رجــب طیب اردوغان
تیلفونی صحبت کرد .اولریک دِمر ،سخنگوی صدارت
آلمان گفــت« :صدراعظم از رئیــس جمهور اردوغان
خواســت که همدردی او را به وابستگان قربانیان ابراز
دارد و کمک خود را برای مراقبت از زخمیان در صورت
نیاز ابراز داشت».
مرکل همچنین گفته اســت که کارهای بیشتری باید
در مبارزه با تروریســم صورت بگیــرد .اولریک دِمر
گفت« :صدراعظم و رئیــس جمهور موافقت کردند که
همکاریها در مبارزه با تروریسم را تشدید بخشند».
یواخیــم گاوک ،رئیس جمهور آلمــان گفت که از این
بمگذاریها «شوکه» شــده و با ترکیه ابراز همدردی
نمود .فرانک والتر اشتاینمایر ،وزیر خارجه آلمان گفت:
«ما این حمالت تروریســتی را قوی َا محکوم میکنیم و
در سوگواری شرکای ترکی مان شریکیم( ».دویچه وله)

با وجود این ،آقای ترامپ روز یکشــنبه در
گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر پکینگ
با واشــنگتن بر سر مســایل تجاری و دیگر
اختالفها به توافق نرســد او لزومی نمیبیند
دولتش به این سیاســت (چین واحد) وفادار
بماند.
روابط میان دو قــدرت برتر اقتصاد جهان ،از
زمان تماس تلفنی میان رئیسجمهوری تایوان
و آقای ترامپ ملتهب شده است.
ایــن در حالی اســت که آقــای ترامپ به
فاکسنیوز گفت او «خوش ندارد» که پکینگ
برایش «تعیین تکلیف کنــد» و این که این
تماس تلفنی از ســوی خانم سای اینگ-ون،
رئیس جمهــوری تایوان صورت گرفته و تنها
یک تماس محبتآمیز با هدف تبریک گفتن
برای پیروزی در انتخابات بوده اســت .پس از
این تماس تلفنی انتقادها از آقای ترامپ باال
گرفت و مقامهای پکینگ در واکنشی همراه با
مالحظه خواستار رعایت موازین سیاسی میان
دو کشور شدند( .بی بی سی)

بوریس جانسون :در روابط
بریتانیا و عربستان صداقت
وجود دارد

بوریس جانسون ،وزیر خارجه بریتانیا در
یک کنفرانس خبری مشترک با همتای
عربستانی خود ،عادل جبیر گفته است
که در روابط میان عربســتان سعودی و
کشورش «صداقت» وجود دارد.
آقای جانسون پیشتر گفته بود که ایران و
عربستان در منطقه «جنگ نیابتی» به راه
انداختهاند .این اظهارات البته با واکنش
نخســت وزیری بریتانیا روبهرو شد که
گفته بود اظهارات آقای جانسون درباره
عربستان هم ســو با نظر دولت بریتانیا
نیســت .با این حال مایکل فالون ،وزیر
دفاع بریتانیا رســانهها را به بزرگنمایی
تنش میان ترزا می نخست وزیر و آقای

رکوردشکنی گلدن استیت در
بسکتبال NBA

بامداد دیروز  ۱۵بازی در لیگ بسکتبال  NBAانجام شد که در این بازیها
گلدن استیت صدرنشــین کنفرانس غرب به پیروزی دست یافت و رکورد
شکست.
ی بامداد دیروز گلدن استیت وریرز
به نقل از  ،Fox Sportدر مهمترین باز 
توانست با نتیجه  ۱۱۶بر  ۱۰۸مینه سوتا تمبر ولوز را از پیشرو بردارد .در این
بازی کلی تامســپون  ۳۰امتیاز کسب کرد و استفن کری  ۲۲امتیازآوری و ۹
پاس منجر به گل داشت .وریرز با این پیروزی توانست رکورد  ۱۱۱بازی بدون
دو شکست پشت سرهم را در  NBAثبت کند.
در بازی حســاس دیگر اوکالهاما ســیتی تاندر با نتیجه  ۹۹بر  ۹۶بوستون
سلتکین را از پیشرو برداشــت .در این بازی راسل وست بروک نتوانست
تریپل رابل انجام بدهد و رکورد هفت تریپل دابل پیاپی او در همین حد باقی
ماند با این حال او  ۳۷امتیازآوری داشــت که  ۲۳امتیاز از آن در نیمه دوم
بازی به دست آمد.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
نیواورالنز پلیکانز  - ۱۲۰فنیکس سانز ۱۱۹
نیویورک نیکس  - ۱۱۸لسآنجلس لیکرز ۱۱۲
فیالدلفیا سونی سیکسرز  - ۹۷دیترویت پیستونز ۷۹

زیدان :در وضعیت خوبی قرار
داریم و میخواهیم
قهرمان شویم

ســرمربی رئال مادرید که تیمش در جام جهانی باشگاهها حضور پیدا کرده
است تاکید کرد تیمش به دنبال قهرمانی در این رقابتهاست.
به نقل از آس ،رئال مادرید اکنون در ژاپن به سر میبرد و خود را برای نیمه
نهایی جام جهانی باشگاهها آماده میکند.
زینالدین زیدان پیش از نخستین تمرین در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد:
میدانیم روز ســختی برای ما خواهد بود چون کم خوابیدیم .به خاطر سفر
طوالنی با هواپیما ،با سختی رســیدیم و خیلی هم خسته هستم .بازیکنان
امروز استراحت خواهند کردند و در شرایط بهتری قرار خواهند گرفت.
سرمربی رئال مادرید در ادامه افزود :در شرایط خیلی خوبی به این بازیها
رســیدیم ،تمرین خواهیم کرد .ســه روز برای تمرین کردن فرصت داریم.
استراحت میکنیم و باید ببینیم چه کاری میتوانیم انجام بدهیم.
زیدان ادامه داد :فکر نمیکنم درباره جامی که در سالهای  ۱۹۹۶با یوونتوس
و  ۲۰۰۲با رئال مادرید فتح کردیم ،صحبتی کرده باشــم .این رقابتها کامال
متفاوت است .دوست داریم فاتح جام جهانی باشگاهها شویم.

واکنش بارسلونا نسبت به پیش
بینی درست انریکه از حریفشان
در لیگ قهرمانان

باشگاه بارسلونا نسبت به پیش بینی درست سرمربی اسپانیایی از حریفشان
در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا واکنش نشان داد.
به نقل از مارکا ،قرعه کشــی مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمان اروپا
دیروز برگزار شــد و تیم ها حریفانشان را شناختند .بارسلونا باید به مصاف
پاری سن ژرمن برود .جالب اینجاست لوییس انریکه هفته گذشته حریفشان
را پیش بینــی کرده بود .او گفته بود در مرحله یک هشــتم با دومین تیم
قدرتمند سید دو رو به رو خواهند شد .پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ چنین
ویژگی را داشتند و هر دو تیم  12امتیاز کسب کردند.
پس از قرعه کشــی ،باشگاه بارســلونا در توئیترش به تمجید از سرمربی
اسپانیایی پرداخت و نوشت :لوییس انریکه اشتباه نمی کند.

جانسون متهم کرد.
آقای جانســون که هم اکنون در دیدار
خود از خاورمیانه اکنون در عربســتان
ســعودی به ســر میبرد در نشست
خبری مشترکی با عادل الجبیر ،همتای
عربستانی خود گفت« :من اینجا هستم
تا بر دوســتی بین بریتانیا و عربستان
ســعودی تاکید کنم؛ دوستیای که در
حال گسترش و توسعه است».
«بیراه نیست که بگوییم ما به خلوص
در رابطهمان معتقدیــم .اکنون زمان
آن رســیده کــه دربــاره موضوعات
مهمی صحبت کنیم که مشــترکا انجام
میدهیم( ».بی بی سی)

اعالم ناگهانی تغییر

پرارزشترین اسکناس
ونزوئال به سکه

دولت ونزوئال اعالم کرده است به منظور مقابله با پولشویی
و قاچاق پول در  ۷۲ساعت با ارزشترین اسکناس کشور را
با سکه تعویض خواهد کرد .نیکالس مادورو ،رئیس جمهور
ونزوئال گفته است که با تغییر سریع اسکناس  ۱۰۰بولیواری
به ســکه ،تبهکاران و قاچاقچیان در مناطق مرزی فرصت
تعویض آن را نخواهند داشت .او در پیامی تلویزیونی گفت:
«دستور دادهام تمام مرزهای زمینی ،دریایی و هوایی بسته
شود تا اســکناسهایی که به خارج برده شده ،دوباره وارد
کشور نشود ».منتقدان دولت میگویند که این تصمیم نیز
در راستای تصمیمهای دیگری است که آقای مادورو از سر
استیصال برای مقابله با بحران اقتصادی گرفته است.
بسیاری میگویند که تقریبا غیر ممکن است که بتوان همه
این اسکناسها را در  ۷۲ساعت با سکه تعویض کرد.
ارزش پول ونزوئال در دو ســال اخیر به شدت کاهش یافته
است و یک اسکناس صد بولیواری با آن که ارزش رسمیاش
حدود  ۱۵سنت آمریکا اســت اما در بازار سیاه کمتر از ۲
ســنت ارزش دارد .ونزوئال در ماههــای اخیر دچار بحران
اقتصادی و سیاسی فزایندهای شده است( .بی بی سی)

استفاده از دو دختربچه
به عنوان بمب انسانی
در نایجریا

طبق گزارشها در بمبگذاری بازاری در شمال شرق نایجریا
از دو دختربچه  ۷و  ۸ســاله استفاده شده بود .در اثر این
بمبگذاری عالوه بر این دو دختر یک نفر دیگر کشــته و
 ۱۸نفر نیز مجروح شدند .پولیس در شهر مدوگوری ،ایالت
بورنو ،گفت که انفجارها در زمانی رخ داد که بازار بســیار
پر ازدحام بود .عبدالکریم جابــو ،یکی از اعضای گروهی
شبهنظامی در مدوگوری ،به رسانهها گفت که «این دو دختر
از ریکشا پیاده شــدند و از مقابل من عبور کردند؛ بدون
آنکه حرفی بزنند فقط به من نگاه میکردند و احساسی در
صورتشان دیده نمیشــد ».او در ادامه گفت« :سعی کردم
با آنها حرف بزنم؛ فکر کردم دنبال مادرشــان میگردند؟
اما هیچ جوابی ندادند ».آقای جابــو گفت که یکی از آنها
به ســمت دکهها رفت و کمربند خود را منفجر کرد .هیچ
گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است اما در
گذشته گروه بوکو حرام حمالتی مشابه انجام داده است.
در طول ماههای گذشته ارتش نایجریا پیشرویهای زیادی
علیه گروه انجام داده است اما پیکارجویان بوکو حرام هنوز
به بمبگذاریهای خود ادامه میدهند( .بی بی سی)

ترامپ :گزارش سیا درباره
دخالت روسیه در انتخابات
مسخره است

دونالد ترامپ گزارش ســازمان اطالعت
مرکزی آمریکا (ســیا) در مــورد نقش
هکرهــای روس در شکســت کلینتون،
رقیــب دمکراتــش در انتخابــات را
«مسخره» خواند .اما مقامهای ارشد حزب
جمهوریخواه و دمکرات خواستار پیگیری
این گزارش هستند.
ن پســت روز جمعه (در
روزنامه واشنگت 
گزارشــی به تحقیقات سازمان اطالعات
مرکزی آمریکا (سیا) درباره نقش روسیه
در انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا
پرداخته بود .به نوشــته نشــریه مزبور
سازمان سیا در گزارشــی داخلی به این
نتیجه رسیده که افرادی مرتبط با دولت
روســیه شناسایی شــدهاند که هزاران
ایمیل هکشــده از ســتاد انتخاباتی
هیــاری کلینتون را در اختیار ســایت

آلمان کنترول مرزی را
باز هم تمدید خواهد کرد

رســانههای آلمان گــزارش داده اند که
حکومت این کشــور در نظر دارد کنترول
مرزی را تمدید کند که براساس طرح فعلی
تا ماه فبروری ادامه دارد .گفته شــده که
مقامهای آلمان در این رابطه با قدرتهای
اروپایی مذاکره کرده اند.
روزنامه «ویلــت ام زونتگ» گزارش داده
اســت که حکومت آلمــان در نظر دارد
کنترول مرزی را تا بعد از انتخابات عمومی
این کشــور تمدید کند کــه در نیمه دوم
ســال  ۲۰۱۷میالدی برگزار میگردد .این
در حالی اســت که برنامه فعلی کنترول
مرزی تا فبــروری ادامه مییابد .همچنین
مجله خبری «شپیگل» نیز گزارش داده که

قرعهکشی مرحله حذفی لیگ
قهرمانان اروپا انجام شد

پس از برگزاری مســابقات مرحله گروهای
لیــگ قهرمانان اروپا که هفته گذشــته به
پایان رسید ،دیروز قرعهکشی مرحله حذفی
برگزار شــد ،تا تکلیــف دیدارهای مرحله
یکهشتم نهایی مشخص شود.
رئــال مادرید ،قهرمان فصل گذشــته این
بازیها که در صدرنشــین لیگ اسپانیا هم
است ،مقابل تیم ناپولی قرار خواهد گرفت.
ناپولی که در حال حاضر در رده چهارم سری
آ ،لیگ دسته اول ایتالیا ،قرار دارد ،در گروه
 Bاول شــده بود ،و امیداوار بود قرعهکشی
یک بازی آسانتر را برای آنها در نظر داشته
باشد .اما ،حاال این تیم باید با رئال مادرید،
تیم دوم گروه  Fروبهرو شود .آرسنال ،که در

روز آخر مرحله گروهی موفق شد با پیشی
گرفتن از پاریسنژرمن به عنوان صدرنشین
گروه  Aراهی مرحله بعد شــود ،در مرحله
حذفی با بایرن مونیخ روبهرو خواهد شــد.
در پنج فصل اخیر ،این چهارمین باری است
که آرسنال و بایرن مونیخ در مرحله حذفی
با یکدیگــر روبهرو میشــوند .این دو تیم
سال گذشــته هم همگروه بودند ،که بایرن
مونیخ باالتر از آرســنال اول شد .در سوی
دیگر ،پاریســنژرمن که مرحله گروهی را
در رده پایینتر از آرســنال به پایان رساند،
با بارســلونا ،فاتح گروه  ،Cبرای راهیابی به
مرحله یکچهارم نهایی رقابت خواهد کرد.
تیم دوم گروه  ،Cیعنی منچستر سیتی ،که

چند هفتهای است نتایج ضعیفی را به دست
میآورد ،رقیب تیم موناکو ،صدرنشین گروه
 Eاســت .بایر  ۰۴لورکوزن ،تیم دوم گروه
 ،Eدر مرحله بعد حریــف اتلتیکو مادرید،
نایبقهرمان فصل گذشــته ،خواهد بود که
موفق شده بود در گروه  Dدر رده اول ،باالتر
از بایرن مونیخ ،قرار بگیرد .لســتر سیتی،
مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلستان،
که بــه عنوان تیم اول گــروه  Gبه مرحله
حذفی راه یافته ،با تیم سویا ،نایب قهرمان
گروه  Hبازی میکند .یوونتوس ،صدرنشین
گروه  Hهم در مرحله بعدی ،مقابل پرتو ،تیم
دوم گروه  Gقرار خواهد گرفت .قرعهکشی
کامل بازیهای مرحله یکهشتم نهایی
منچستر ســیتی (انگلســتان)  -موناکو
(فرانسه)
رئال مادرید (اسپانیا)  -ناپولی (ایتالیا)
بنفیکا (پرتگال)  -بروسیا دورتموند (آلمان)
بایرن مونیخ (آلمان)  -آرسنال (انگلستان)
پورتو (پرتگال)  -یوونتوس (ایتالیا)
بایر  ۰۴لورکــوزن (آلمان)  -اتلتیکو مادرید
(اسپانیا)
پاری سنژمن (فرانسه)  -بارسلونا (اسپانیا)
سویا (اسپانیا)  -لســتر سیتی (انگلستان)
(بی بی سی)

کاسیاس بهترین دروازهبان در لیگهای اروپایی

دروزاهبــان پورتو در ایــن فصل در میان
دروازه بــان های لیگهــای برتر اروپایی
کمترین گل را دریافت کرده است.
به نقــل از آس ،ایکر کاســیاس در میان
دروازهبانهای تیمهــای لیگهای اروپایی
کمتر از همه دروازهاش باز شده است.
دروازهبانهای حاضر در لیگهای اسپانیا،
انگلیس ،آلمان ،ایتالیا ،فرانســه ،روسیه و
پرتگال بیش از دروازهبان اســپانیایی گل
دریافت کردند .کاســیاس در  ۱۳بازی لیگ
پرتگال تنهــا پنج گل دریافت کرده و در ۹
بازی اخیر تنها یک بار دروازهاش باز شده
اســت .این آمار نشان میدهد کاسیاس در
حال ســپری کردن بهتریــن فصل دوران
ورزشیاش است .او تنها یک بار در  ۹بازی،
یک گل دریافت کرده بود.

در لیگهــای اروپایی تنهــا مانوئل نویر
(دروازه بــان بایــرن مونیــخ) و مورائس
(دروازه بان بنفیکا) کمتر از  ۱۰گل دریافت
کردند .نویــر  ۹و مورائس هفت بار دروازه
شــان باز شده اســت .در دیگر لیگهای
اروپایی دروازهبانها تقریبا اختالف زیادی
با کاســیاس دارند .در روســیه آکینفیف

(دروازهبان زسکامســکو)  ۱۱گل ،در ایتالیا
جانلوییجی بوفون (دروازه بان یوونتوس)
 ۱۴گل ،در اســپانیا آســنخو (دروازه بان
ویارئــال)  ۱۰گل ،در فرانســه کاردیناله
(دروازه بان نیــس)  ۱۰گل و در لیگ برتر
انگلیس تیبو کورتوآ (دروازه بان چلسی) ۱۱
گل دریافت کردند.

ساری :انتظار نداشتم به این آسانی ببریم

ســرمربی ناپولی اظهار کرد انتظار نداشته
است تیمش بتواند برابر کالیاری با  ۵گل به
پیروزی برسد.
به نقل از مدیاست ،ناپولی در هفته شانزدهم
سری  Aجشــنواره گل به راه انداخت و با ۵
گل کالیاری را از پیش رو برداشــت .ناپولی
با این پیروزی ،بــا  ۳۱امتیاز در رده چهارم

جــدول رده بندی باقی مانــد تا اختالف ۸
امتیازی این تیم با یوونتوس حفظ شود.
مائوریتسیو ساری در نشست خبری بعد از
بازی گفت :به خاطر حضور در لیگ قهرمانان
اروپا ،از نظر بدنی بسیار خسته بودیم .همین
کار ما را ســخت کرده بود اما خوشبختانه
نمایش خوبی داشــتیم و پیــروزی پر گلی

افشاگر ویکیلیکس قرار دادهاند.
روزنامه نیویــورک تایمز نیز گزارش داده
بود که ســازمانهای امنیتی و اطالعاتی
با «اطمینان نســبتا باالیی» بر این باورند
کــه هکرهــای روس به سیســتمهای
کمپیوتــری حزب دمکــرات و همچنین
حزب جمهوریخواه آمریکا نفوذ کردهاند؛
اما نکته توجهبرانگیز آن اســت که تنها
اطالعات مربوط به حزب دمکراتها افشا
و علنی شده است.
به نوشته واشــنگتن پســت ،سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا از تالش روسها
برای تاثیرگــذاری بر نتیجــه انتخابات
آمریکا به ســود ترامپ اطمینان زیادی
دارد .اکنون دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
منتخــب آمریکا این گزارش را رد کرده و
آن «مضحک» خوانده است( .دویچه وله)

کسب کردیم.
او ادامه داد :بازی ســختی را پیش بینی می
کردم چراکه کالیاری تیمی بســیار منظم و
پر تالش است .این تیم همواره در ورزشگاه
خانگی خوب ظاهر می شود اما خوشبختانه
ما بسیار خوب بودیم و در نهایت هم پیروزی
قاطع و پر گلی را به دست آوردیم.

حکومت آلمان بــه این طرح در دیداری با
دیپلوماتهای اروپایی در بروکسل اشاره
کرده است .براســاس این گزارش ،در این
دیدار یک نماینده کمیسیون اتحادیه اروپا
گفته اســت که آلمان خطر تروریستی را
دلیل این تصمیم خــود عنوان کرده و در
این زمینه باید مشخصتر صحبت کند .به
گزارش شپیگل ،نمایندگان حکومت آلمان
استدالل کرده اند که کنترول در مرزهای
بیرونــی اتحادیه اروپا بــه خوبی صورت
نمیگیرد .شــپیگل گفته که به معلوماتی
دست یافته است که نشان میدهد برخی
کسانی که زیر نام مهاجر وارد آلمان شده
اند تروریست بوده اند( .دویچه وله)

مانچینی گزینه اصلی هدایت
پاری سن ژرمن

رسانههای فرانسوی از روبرتو مانچینی به عنوان جدیترین گزینه هدایت
پاری سن ژرمن و جانشینی اونای امری یاد کردند.
پاری ســن ژرمن در فصل جدید با هدایت اونای امری نه در رقابت های
لیگ فرانسه و نه در لیگ قهرمانان اروپا خوب نتیجه نگرفت .این در حالی
است که بازیکنان بزرگی زیادی در اختیار دارد.
پاری سن ژرمن در هفته هفدهم لیگ فرانسه با تساوی دو بر دو در خانه
برابر نیس متوقف شــد تا بار دیگر انتقادات از اونای امری شدت بگیرد.
روزنامه سرشــناس لوپاریزین از روبرتو مانچینــی به عنوان جدی ترین
گزینه هدایت پاری ســن ژرمن یاد و تاکید کــرد امری به درهای خروج
باشــگاه نزدیک شده است .این روزنامه نوشــت :پاری سن ژرمن نتایج
ناامید کننده ای به دســت آورد .احتمال اخراج امری زیاد است .روبرتو
مانچینی نزدیکترین گزینه به هدایت پاری ســن ژرمن است چراکه این
مربی بعد از جدایی از اینتر ،هدایت هیچ تیمی را برعهده نگرفته است.

واکنش امری بعد از توقف
برابر تیم شگفتیساز نیس

سرمربی پاری سن ژرمن بعد از تساوی خانگی برابر تیم شگفتیساز نیس
به صحبت در این زمینه پرداخت .به نقل از رویترز ،پاری ســن ژرمن دو
امتیاز حساس را در بازی بزرگ هفته هفدهم رقابت های لیگ فرانسه از
دست داد PSG .که در ورزشــگاه خانگی میزبان نیس شگفتی ساز بود،
با تســاوی دو بر دو متوقف شد .اونای امری در نشست خبری بعد از بازی
درباره عملکرد شاگردانش گفـــت :از نتیجه بازی راضی نیستم .تساوی
نتیجه خوبی برای ما نبود زیرا به دنبال ســه امتیاز بودیم .با این حال باید
بگویم چیزهای امیدوار کننده ای در این دیدار دیدم .خوشبختانه دو بار
عقب افتادیم اما بازیکنان ناامید نشدند و با روحیه باالیی که داشتند ،به
بازی برگشــتند .این نشان می دهد تیم ما از نظر روحی در شرایط خوبی
به ســر می برد .او ادامه داد :دلیل ندارد ناامید باشیم .با تالش و جدیت
زیادی به کار خود ادامه می دهیم .باید بگویم شایسته کسب سه امتیاز و
پیروزی بودیم .در صدر قرار نداریم اما ناامید نیستیم و احتمال هر چیزی
وجود دارد .سرمربی اسپانیایی پاری سن ژرمن در پایان سخنانش درباره
عملکرد ضعیف آنخل دیماریا گفت :به دیماریا اعتماد دارم و او یکی از
بازیکنان تاثیرگذار تیم من است.

پیولی :اینتر بازی به بازی در
حال بهتر شدن است

سرمربی نرآتزوری تاکید کرد تیم او بازی به بازی در حال بهتر شدن است
و تیمش هرچه از فصل بگذرد بهتر میشود .به نقل از مدیاست ،اینتر در
یکی از دیدارهای حساس هفته شــانزدهم سری  Aمیزبان جنوا بود که
توانست با دو گلی که مارســلو بروزوویچ به ثمر رساند ،پیروز از میدان
خارج شــود .استفانو پیولی در نشست خبری بعد از بازی درباره عملکرد
شــاگردانش گفت :در بعضی از دقایق بازی تمرکز الزم را نداشتیم .این
مشــکل بزرگی برای ما به شمار می آید .با این حال مهم کسب پیروزی و
سه امتیاز بود که خوشبختانه به آن دست پیدا کردیم .می خواهیم تا قبل
از تعطیالت سال نو به اوج آمادگی برسیم .زمان خوبی است که بهتر بازی
کنیم و با قدرت بیشــتری ظاهر شویم .باید تالش بیشتری از خود نشان
بدهیم .هنوز کارهای زیادی برای انجــام دادن داریم .فصلی طوالنی در
پیش داریم و بدون شک در آینده بهتر خواهیم شد .جایگاه کنونی اینتر
اصال برازنده این تیم نیســت .پیولی در پایان سخنان خود گفت :جنوا در
کارهای دفاعی خوب ظاهر شد .مهاجمان ما به سختی به دروازه این تیم
می رســیدند .اگر می خواهیم که بهتر نتیجه بگیریم ،باید هم در حمله و
هم در کارهای دفاعی قدرتمند ظاهر شویم .نمی توانم از عملکرد اینتر در
فصل جاری راضی باشم .این بدین معناست که باید تالش بیشتری از خود
نشان بدهیم .می خواهیم روزهای سخت را پشت سر بگذاریم.

