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در سال  ۲۰۱۶میالدی  74خبرنگار
کشته شده اند

در جریان ســال ۲۰۱۶میالدی دست کم ۷۴
خبرنگار در سرتاســر جهان به قتل رسیده
اند .به گزارش گزارشــگران بدون مرز ،حدود
دو ســوم تلفات و قتل خبرنگاران در مناطق
درگیر جنگ و بحران بوده است.

براساس گزارش ســازمان گزارشگران بدون
مرز ،از جمله خطرناک ترین کشــورها برای
خبرنگاران می توان از ســوریه ،افغانستان،
مکســیکو ،عراق و یمن نام بــرد .از جمله
خبرنگارانی که در ســال  ۲۰۱۶جان خود را از

خروج غیرنظامیان از
حلب از سر گرفته شد

ت انتظار ،پنج بس و دو آمبوالنس حامل
پس از  ۴۸ساع 
 ۳۵۰نفر حلب را ترک کردند .این کاروان ساعت  ۱۱شب
یکشنبه از شرق حلب خارج شد .نماینده سازمان ملل
و دیدهبان حقوق بشر سوریه خروج این افراد از حلب را
تایید کردهاند.
اولیــن کاروان غیرنظامیان باالخره توانســتند حوالی
ســاعت  ۱۱شب یکشنبه ( ۱۸دســمبر) پس از دو روز
انتظار شــرق حلب را ترک کنند .یک نماینده سازمان
ملل و نیز دیدهبان حقوق بشر سوریه واقع در لندن این
خبر را تایید کردهاند .پس از توافق روسیه با ترکیه این
کاروان اجازه پیدا کرد تا آخرین ایستگاه بازرسی را هم
رد کند.
کاروان مزبور شــامل پنج بس و دو آمبوالنس و حامل
حدود  ۳۵۰نفر بوده و حدود  ۴۸ســاعت منتظر اجازه
خروج از شرق حلب بودهاســت .به گفته یک سازمان
امداد ترکیه ،این کاروان به شــهر رشیدین وارد شده
است.
سرپرست تیم پزشــکان داوطلب در شرق حلب گفته
اســت« :این افراد در شرایط وحشتناکی به سر بردهاند،
بدون غــذا و آب .کــودکان ســرما خوردهاند و حتی
نمیتوانستهاند به تشناب بروند».
سازمان ملل تخمین میزند حدود  ۳۰هزار نفر در شرق
حلب در محاصره به ســر میبرند و منتظر خروج از این
منطقه هســتند .خروج این افراد از منطقه تحت تصرف
شورشــیان از روز جمعه ،یک روز پس از توافق با رژیم
سوریه بر سر خروج غیرنظامیان از شرق حلب ،متوقف
شده بود( .دویچه وله)

است داده اند ۵۷ ،تن آنان خبرنگاران حرفه
یی ،نه تن آنان «شــهروند خبرنگار» و هشت
تن دیگر کارمند رسانه ها بوده اند.
به گفتــه بریتا هیلپرت ،ســخنگوی رهبری
این ســازمان« ،آنچه بیشتر از همه به شدت
قابل نگرانی اســت ،حمــات هدفمند علیه
خبرنگاران و قتل آنان می باشد».
او افــزود« :آمار و ارقام اخیر نشــان دهنده
آن اســت که تالش های جامعــه جهانی در
حفاظت از خبرنگاران ،تا چه حدی بی نتیجه
بوده اند ».بنابریــن او از انتونیو گوترس دبیر
کل جدید ســازمان ملل تقاضا کرده است که
حمایت از خبرنگاران را در اولویت های کاری
خویش قــرار بدهد« :باید به زودترین فرصت
ممکن یک مأمور ویژه حفاظت از خبرنگاران
را معرفی نماید تا در مــوارد زیادی بر محور
حفاظت از خبرنــگاران فیصله هایی را اتخاذ
نماید( ».دویچه وله)

موافقت با آزادی مشروط
رئیسجمهور پیشین
اسرائيل

موشــه کاتســاو رئیسجمهور پیشین
اســرائیل که به جرم تجاوز جنسی به
هفت ســال زندان محکوم شــده بود
مشــمول آزادی مشــروط میشود .با
تایید کمیسیون احکام تعلیقی ،کاتساو
میتواند پس از گذراندن پنج سال حبس
آزاد شــود .کمیسیون احکام تعلیقی در
اســرائیل تایید کرد که موشــه کاتساو
رئیسجمهور پیشــین این کشور پس از
گذراندن پنج سال حبس میتواند به طور
مشروط از زندان آزاد شود.
موشه کاتســاو که ایرانیاالصل است در
سال  ۲۰۱۰به جرم تجاوز جنسی ،تعرض
جنسی و نیز «ممانعت از اجرای عدالت»

به  ۷سال زندان محکوم شد .بر اساس
حکم جدید او میتوانــد با پایان پنج
سال زندانش به طور مشروط آزاد شود.
وکیل او صیون امیــر ضمن اعالم این
خبر گفت که این یک راه طوالنی بوده
که حاال به پایانش نزدیک شده است .به
گفته او موکلش پس از شنیدن این خبر
گریه کرده است.
کاتساو از اواخر سال  ۲۰۱۱در زندان به
ســر میبرد و بر این اساس میتواند به
زودی در پایان سال  ۲۰۱۶آزاد شود.
رئیسجمهور پیشین اســرائیل هرگز
اتهاماتش را نپذیرفت و همواره اصرار بر
بیگناهیاش داشت( .دویچه وله)

اندی ماری برنده جایزه
شخصیت سال  BBCشد

اندی ماری از ســوی  BBCبه عنوان شــخصیت سال
ورزش بریتانیا انتخاب شــد .او به دلیــل این که فصل
موفقی را پشت سر گذاشــته بود برای سومین بار این
جایزه را دریافت کرد.
به نقل از یورو اســپورت ،ماری اســکاتلندی امسال در
مســابقات ویمبلدون و بازیهــای المپیک به قهرمانی
رســید .این دومین بار بود که ماری مدال طالی المپیک
را از آن خود میکرد.
بزرگترین موفقیت ماری در این فصل رسیدن به رتبه اول
در رنکینگ جهانی و پشت سر گذاشتن نواک جوکوویچ

 ،تنیس باز به نام صرب بود.
ماری همچنین امسال برای اولین بار در مسابقات فینال
تور  ATPبه قهرمانی رسید.
جایزه شــخصیت ســال ورزش بریتانیا در مراسمی در
بیرمنگام به ماری داده شد .در این مراسم شخصیتهای
ورزشی بزرگی همچون مایکل فلپس نیز حضور داشتند.
فلپس نیــز جایزه (موفقیت در زندگــی) «Life time
 »achievementرا از  BBCدریافت کرد.
ماری  29ســاله اولین کسی است که در سالهای پی در
پی جایزه شخصیت سال  BBCرا دریافت میکند.

پیروزی تیمهای رده دوم لیگ NBA

بامداد دیروز در لیگ بسکتبال  ،NBAهفت بازی انجام
شــد که در مهمترین این بازیها تورنتو رپترز و ســن
آنتونیو اســپرز تیمهای رده دوم کنفرانس شرق و غرب
به پیروزی رسیدند.
به نقــل از  ،Fox sportدر حســاسترین بازی بامداد
دیروز ،تورنتو رپترز با نتیجه  109بر  79اورالندو مجیک
را از پیشرو برداشت.
در این بازی دی مار دیروزن  31امتیاز آوری ،چهار پاس
منجر به گل و پنج ریباند داشــت .سرمربی رپترز از این
پیروزی اظهار خوشحالی کرد و اعالم کرد که در صورتی
که این تیم بخواهد در لیگ جایگاه خوبی کسب کند باید
همین طور تدافعی بازی کند .در بازی مهم دیگر ســن

آنتونیو اسپرز تیم رده دوم کنفرانس غرب با نتیج ه 113
بر  100نیواورالنز پلیکانز را شکست داد.
در این بازی المارکوس آلدریج  22امتیاز کســب کرد و
بهترین عملکرد را برای اســپرز داشت .سرمربی اسپرز
این مسابقه را بسیار مهم دانست و اظهار کرد که اسپرز
باید حتما این بازی را میبرد.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
یوتا جاز  – 82ممفیس گریزلیز 73
فیالدلفیا سونی سیکسرز  – 108بروکلین نتز 107
واشنگتن ویزاردز  – 117لس آنجلس کلیپرز 110
داالس موریکس  – 99سکرمنتو کینگز 79
بوستون سلتیکس  – 105میامی هیت 95

اینیستا :خوشحالم که اللیگا را با پیروزی
خانگی به پایان رساندیم

هافبک بارسلونا از پیروزی خانگی در آخرین بازی اللیگا
در سال  2016خشنود است.
به نقل از موندودیپورتیوو ،بارســلونا یکشنبه شب در
هفت ه شانزدهم اللیگا چهار بر یک اسپانیول را شکست
داد .آندرس اینیســتا پس از پیروزی در داربی کاتالونیا
گفت :زمانی که تیم پیروز میشــود خیلی خوشــحال
میشــوم .بازیکنان از این بازی لــذت بردند و همه از
نتیج ه به دست آمده خوشحال هستند .عالوه بر پیروزی
قرار گرفتن در روند مثبت اهمیــت دارد .اکنون باید از

این لحظات لذت ببریم و به فکر پیروزی در کوپا دلری
باشیم .هافبک بارسلونا در ادامه افزود :بازی نزدیکی بود
و خوشحالیم که اللیگا را با پیروزی خانگی در سال 2016
به پایان رساندیم .لیونل مســی در این بازی درخشید
و گل چهارم تیمش را به ثمر رســاند .اینیســتا درباره
عملکرد مهاجم ارجنتینی گفت :به خاطر شــرایط تیم
است که چنین بازی به نمایش گذاشته میشود .زمانی که
در یک تیم همه چیز خوب پیش رود بازیکنان به راحتی
میتوانند کار کنند و بهترین نمایش خود را ارائه دهند.

 ۵۰۰مهاجر تنها در یک
کلیسای ایالتی غسل
تعمید داده شده اند

در آلمان ظاهرا شمار مهاجرانی که به مسیحیت می گرایند
و غســل تعمید داده می شوند ،بیشتر از آن است که تصور
می شد .طبق گزارش ها بیشــتر این آوارگان شهروندان
ایرانی هستند.
مارکوس دروگه ،اسقف ایالتی در برلین به خدمات مطبوعاتی
پروتســتان (ای پی دی) گفت که فقط در کلیسای ایالتی
پروتســتان برلین – براندنبورگ – شلِزیشه اُب ِرالوزیتس،
در مجموع حدود  ۵۰۰پناهجو غســل تعمید داده شده و به
این ترتیب مسیحی پروتستان شده اند .او گفت که این در
مجموع «یک رقم قابل توجه» است.
این اسقف پروتســتان ادامه داد« :ما در سال های  ۲۰۱۵و
 ۲۰۱۶در کلیسای ایالتی مان مجموعا  ۴۳۰مورد غسل تعمید
داشته ایم و هنوز  ۶۰تن در انتظار غسل تعمید هستند .پس
می توانیم بگوییم که در مجموع  ۵۰۰آواره غســل تعمید
داده شده اند و یا خواهان انجام این آیین هستند».
براساس ارزیابی ها تا به حال تصور می شد که در سرتاسر
آلمان تقریبا دو هزار آواره تا به حال غسل تعمید داده شده
اند .دروگه ،اســقف کلیسای ایالتی تاکید کرد...« :وقتی که
فقط در محدوده کلیســای ما  ۵۰۰آواره غسل تعمید داده
شده اند ،در سرتاسر آلمان فدرال شمار آن ها باید به بیش
از دو هزار تن برسد» .به گفته او بیشتر آوارگانی که پذیرای
غسل تعمید شده اند ،ایرانی هستند .تعداد معدودی از آن
ها از افغانستان ،سوریه یا عراق می باشند .او در ادامه گفت:
«بیشــتر آن ها بزرگسال هســتند و یا این که کل اعضای
یک خانواده به همراه هم در درس های آمادگی برای غسل
تعمید اشتراک می کنند»( .دویچه وله)

دهها زخمی در پی فرود
اضطراری یک هواپیمای
وزارت دفاع روسیه

یک هواپیمای متعلق به وزارت دفاع روسیه در یاقوتستان
واقع شمالیترین نقطه ســیبری به هنگام فرود اضطراری
دچار سانحه شــد .در این حادثه کسی کشته نشده اما ۲۳
نفر زخمی شــدهاند که حال  ۱۶نفر از آنان وخیم گزارش
شده است .وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که یک هواپیمای
مدل ایلیوشــین متعلق به این وزارتخانه با  ۳۲مسافر و ۷
خدمه ســاعت  ۴و  ۴۵دقیقه صبح روز دوشنبه  ۱۹دسمبر
به وقت محلی در یاقوتســتان واقع در شمالیترین نقطه
سیبری سقوط کرده است .به گزارش خبرگزاری رویترز ،در
این حادثه کسی کشته نشده اما  ۲۳نفر زخمی شدهاند که
 ۱۸نفرشان به شــفاخانه منتقل شده و حال  ۱۶تن از آنان
وخیم گزارش شده است .این هواپیما که از نوع ایلیوشین
 18-Ilبوده است از مبدأ یکاترینبورگ پرواز کرده و در ۳۰
کیلومتری باند پرواز در نزدیکی شهر تیکسی و دریای الپتو
مجبور به فرود اضطراری شــده است .گزارش شده که در
هنگام وقوع این حادثه شرایط آب و هوایی در این منطقه
بد بوده اســت .هنوز علت این سانحه به طور رسمی اعالم
نشده است( .دویچه وله)

میزبانی مسابقات قهرمانی
جهان اسکی جهت یابی از
روسیه گرفته نمیشود

شهر کراسنویارسک روسیه با وجود مشخص شدن دوپینگ
گســترده و سیستماتیک در این کشــور همچنان میزبان
مسابقات قهرمانی جهانی اســکی جهتیابی باقی خواهد
ماند .به نقل از ســایت  ،Inside the gamesفدراسیون
جهانی جهتیابی ( )IOFدر بیانیهای اعالم کرد که روسیه
همچنان میزان مسابقات قهرمانی جهان اسکی جهتیابی
خواهد بود .این مسابقات در ماه مارچ برگزار میشود.
هفت ه گذشته با منتشر شدن قسمت دوم گزارش مک الرن
که درباره دوپینگ سیســتماتیک در روســیه انجام شده
است ،مشخص شد که بیش از هزار ورزشکار روس دوپینگ
داشتهاند.
در بیانیه  IOFآمده اســت :ما برنامهریــزی کردهایم که
مســابقات قهرمانی جهان در روســیه برگزار شود و طبق
برنامه پیش میرویم .درخواست روسیه برای میزبانیهای
دیگر نیز از سوی  IOFپذیرفته میشود.
 IOFاعالم کرد که کامال به مســووالن ورزشــی اسکی
جهتیابی در روسیه و ورزشکاران این کشور اعتماد دارد.
 IOFدر حالــی این تصمیم را گرفت کــه چند روز پیش
فدراســیون جهانی میزبانی مسابقات قهرمانی جهان را که
قرار بود در سوچی برگزار شود را از این شهر گرفت.
 IOFاعالم کرده اســت که در بین ورزشکاران دوپینگی
روسیه که تاکنون  714نفر آنها مشخص شدهاند ورزشکار
اســکی جهتیابی وجود نداشته اســت .بنابراین ورزش
جهتیابی در دوپینگ سیستماتیک روسیه نقشی نداشته
است.
در ســال  2016به صورت کلی  28تست گیری در ورزش
جهتیابی انجام شــده اســت که  15تســت آن در حین
مسابقات و  13تست آن خارج از مسابقات است.

جان تری در پایان فصل
چلسی را ترک میکند

جان تری در پایان فصل چلســی را ترک خواهد کرد و به
احتمال زیاد راهی شانگهای چین خواهد شد.
به نقــل از دیلی میرر ،جان تری در ابتدای فصل در ترکیب
چلســی به میدان رفت ولی بعــد از نتایج ضعیف ،آنتونیو
کونته ترجیح داد تا تغییر سیســتم بدهد و از  ۳دفاع در
تیمش استفاده کند و توانســت مزد این تغییر سیستم را
بگیرد و چلســی از آن زمان تاکنون در  ۱۱دیدار پیاپی به
برتری رسیده است.
بعد از آنکه جان تری از ترکیب چلسی به دلیل مصدومیت
کنار گذاشته شد ،نتوانســته به ترکیب اصلی تیم برگردد.
بازگشت داوید لوئیز و خرید مارکوس آلونسو نیز باعث شده
است تا ترافیک خط دفاع چلسی بیشتر از قبل شود.
یک منابع آگاه در باشــگاه چلسی تایید کرد قرارداد جان
تری تمدید نخواهد شــد و او تا پایــان قرارداد خود که تا
تابستان اعتبار خواهد داشت ،در این تیم لندنی خواهد بود
ولی در ادامه از تیم جدا خواهد شــد و به احتمال زیاد به
لیگ چین و تیم شانگهای خواهد رفت.
تری با پیوستن به شــانگهای چین می تواند هفته ای ۴۰۰
هزار پوند یعنی تقریبا ســه برابر حقوقی که از چلســی
دریافت می کند را کسب کند.
جان تری از مدافعان مســتحکم تیم ملی انگلیس بود که
قهرمانــی در لیگ برتر و لیگ قهرمانــان را با این تیم در
کارنامه خود دارد.

انتقاد شدید از میانمار
به دلیل خشونت علیه

اقلیت مسلمان روهینگیا

در ادامه تداوام خشــونت های خونین
علیه اقلیت مسلمان روهینگیا ،انتقادها
در برابر حکومت میانمار نه تنها از جانب
سازمان های مدافع حقوق بشر و سازمان
ملل ،بلکه از جانب کشــورهای همسایه
میانمار نیز روز تا روز افزایش می یابند.
در ادامه تعقیــب و آزار اقلیت مذهبی
روهینگیا ،انتقادهای سازمان های مدافع
حقوق بشر ،ســازمان ملل و کشورهای
همسایه میانمار تشدید یافته اند.
سازمان عفو بین الملل نیروهای امنیتی
کشــور میانمار را متهم به اعمال شقاوت
و خشونت علیه اقلیت مسلمان روهینگیا
در این کشور نموده است .در گزارش این
سازمان در همین ارتباط از جنایت علیه
بشر تذکر رفته و تأکید شده است که به
ویژه نظامیان این کشور مسئول جنایات
هولناک به شــمول شــکنجه ،تجاوز،
بازداشــت و تخریب منازل و خانه های
مســکونی روهینگیاها در غرب میانمار

می باشند.
براســاس این گزارش ،شــاهدان عینی
و آســیب دیدگان توضیــح داده اند که
چگونه ســربازان به روســتاهای اقلیت
مذکور یــورش برده ،زنــان و مردان را
تیرباران کرده اند .افزون بر این فراریان
حین فرار توســط هلیکوپترهای نظامی
مورد بمباران و حمله قرار گرفته اند .اما
در مورد تلفــات و قربانیان این حمالت
جزئیات بیشتر ارائه نشده است.
همچنان زنان و دختــران نوجوان نیز از
خشــونت های شدید به شــمول تجاوز
جنســی گــزارش داده انــد .رافندی
جامین ،رئیس بخش جنوب شــرق آسیا
ـ پاسیفیک این ســازمان گفت« :اقلیت
روهینگیا قربانــی یک کمپاین ظالمانه و
سیســتماتیک از جانب نظامیان میانمار
گردیده اند ».بــه گفته او این توضحیات
فقط بخشــی از جنایات علیه این اقلیت
می باشد( .دویچه وله)

مردی  ۱۰۱ساله در بریتانیا
به جرم کودک آزاری
به زندان محکوم شد

مردی  ۱۰۱ســاله در بریتانیا در ارتباط با
آزار جنســی کودکان به  ۱۳سال زندان
محکوم شده است.
راف کالرک در  ۳۰مــورد کودک آزاری
مجرم شناخته شــده و گفته میشود که
در تاریخ حقوقی بریتانیا مسنترین فردی
است که محکوم شده است.
آقای کالرک در ارتباط با آزار دو دختربچه
و یک پســر بچــه در دادگاه بیرمنگام
گناهکار شناخته شد.
در دادگاه گفته شد که او این دو دختر را
بارها در خانه خود در شــهر اردینگتون،
بیرمنگام ،در موتر خود و در گلخانه خود
مورد آزار جنسی قرار داده است.
آقای کالرک از افســران ســابق نیروی
هوایی بریتانیاســت و در سال  ۱۹۱۵به

دنیا آمده اســت .قاضی باند گفت که گذر
زمان به معنای «فرار» متخلفان از عدالت
نیست .او گفت« :کســانی که مورد آزار
جنسی قرار گرفتهاند باید مطمئن باشند
که با شکایت آنها با دلسوزی و همدردی
برخورد خواهد شد».
قاضی خطاب به آقــای کالرک گفت« :با
آنکه شما مردی نحیف و سالمند هستید
و به جرم خود اعتــراف کردهاید باز هم
کامال روشن اســت که احساس پشیمانی
نمیکنیــد ».قربانیان آقــای کالرک در
اگســت ســال گذشــته ،بعد از دیدن
پستهایی در فیســبوک که به مناسبت
تولد  ۱۰۰ســالگی او گذاشــته شده بود،
شکایت خود را به پولیس غرب میدلندز
مطرح کردند( .بی بی سی)

رکوردشکنی مرتنس در سری A
با دو هتتریک پیاپی

دریس مرتنس به اولین بازیکن تاریخ سری  Aبعد از سال
 ۱۹۷۴تبدیل شد که در دو بازی پیاپی توانسته هتتریک
کنــد .به نقل از فوتبال ایتالیا ،ناپولی روزیک شــنبه با
نتیج ه پنج بر ســه تورینو را از پیشرو برداشت .در این
بازی دریس مرتنس موفق شــد چهار گل برای تیمش به
ثمر برساند .او هفت ه پیش نیز موفق شده بود برای تیمش
هت تریک کند تا به اولین بازیکن تاریخ سری  Aتبدیل
شود که در  ۴۲سال گذشته توانسته در دو هفت ه پیاپی هت

تریک کند .مرتنس از زمانی که آرکادیوژ میلیک پولندی
مصدوم شد به عنوان مهاجم مرکزی در تیم ناپولی به کار
گرفته شد و به خوبی هم توانست از این فرصت استفاده
کند و گلهای خوب و مهمی را برای تیمش به ثمر برساند.
پیشتر پیترو آناستازی در سال  ۱۹۷۴موفق شده بود در
دو هفت ه پیاپی برای یوونتوس هت تریک کند.
ناپولی با برد ارزشــمندی که به دست آورد ضمن صعود
به رده سوم فاصلهاش را با رم به یک امتیاز کاهش داد.

خداحافظی «تانک برازیلی» از فوتبال

آلکس رودریگو داکاستا به دلیل مصدومیت های مزمن از
فوتبال خداحافظی کرد .به نقل از تلگراف هالند ،آلکس
رودریگو داکاســتا مدافع ســابق تیم ملی برازیل که به
تانک معروف شده بود ،به دلیل مصدومیتهای متعددی
که در فوتبال داشت تصمیم گرفت خداحافظی خود را از
مستطیل سبز اعالم کند .آلکس که  ۳۴سال سن دارد ،در
کوپا آمهریکای  ۲۰۰۸برای تیم ملی برازیل به میدان رفت
و موفق شد با این تیم قهرمانی را تجربه کند .او  ۱۸بازی

برای تیم ملی برازیل انجام داده است.
او از مدافعان شــوتزن فوتبال جهان بــود که بعضی از
شــوتهایش به  ۱۳۰کیلومتر در ساعت نیز میرسید .او
فوتبال خود را از ســانتوس شــروع کرد و بعد از حضور
در چلســی ،در آیندهوون ،پاری سن ژرمن و میالن نیز
بازی کرد و در نهایت تصمیم گرفت خداحافظی خود را از
فوتبال اعالم کند .او در سال  ۲۰۰۵با آیندهوون به نیمه
نهایی لیگ قهرمانان اروپا نیز راه یافت.

خداحافظی اشکبار توس با بوکاجونیورز

مهاجم بوکاجونیورز با چشــمان پر از اشک با هواداران
ارجنتینیش خداحافظی کرد.
به نقل از آس ،بوکاجونیورز بامداد دیروز برابر کولون قرار
گرفت و چهار بر یک این تیم را شکســت داد .کارلوس
توس یک گل در این بازی به ثمر رساند و در پایان بازی با
هواداران بوکاجونیورز خداحافظی کرد .مهاجم ارجنتینی
با چشمان گریان زمین را ترک کرد.
او پیــش از این با پیشــنهاد  ۸۰میلیــون یورویی تیم
شانگهای شنهوا چین روبرو شــد اما هنوز در این رابطه

تصمیمی نگرفته است .با این حال با توجه به اتفاق توس
دیگر برای بوکا بازی نخواهد کرد.
هواداران که از این پیشــنهاد با خبر بودند در دیدار برابر
ریورپالته هنگام ورود توس به زمین شــعار « اوله اوله،
کارلیتو متعلق به بوکا اســت ،او بوکا را ترک نمیکند»
را ســر دادند .همچنین در طول بازی کمپینی با هشتگ
«توس نرو» تشــکیل دادند اما مهاجم ارجنتینی تصمیم
گرفته بوکا را تــرک کند و بــه زودی مقصد بعدیاش
مشخص خواهد شد.

