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ترکیه و روسیه در مورد طرح آتش بس آمریکا ادعای حمایت از
در سوریه به توافق رسیدند
داعش در سوریه را

نخست وزیر عراق میگوید

برای نابودی داعش سه ماه
وقت نیاز است

در حالــی که نبرد برای پس گرفتن شــهر موصل از گروه
موسوم به دولت اسالمی (داعش) ادامه دارد ،حیدر عبادی،
نخســت وزیر عراق در سخنانی که از تلویزیون دولتی این
کشور پخش شد گفت نابودی گروه داعش سه ماه زمان نیاز
خواهد داشت .آقای عبادی پیشتر گفته بود شهر موصل تا
قبل از پایان ســال جاری میالدی ( )۲۰۱۶از کنترل داعش
خارج خواهد شــد .فرماندهان نظامی میگویند حفاظت از
غیرنظامیان در این شهر روند عملیات را کند کرده است.
پیش از آغاز عملیات موصل انتظار میرفت تعداد زیادی از
شــهروندان عراقی با ترک خانههای خود از این شهر فرار
کنند ولی عده زیادی ترجیــح دادند در خانههای خود در
موصل بمانند.
تلویزیون دولتی عراق از حیدر عبادی نقل کرده که« :شرایط
کنونی گویای این است که سه ماه برای نابودی داعش وقت
نیاز است ».با گذشت بیش از دو ماه از آغاز عملیات موصل
نیروهای عراقی موفق شــدهاند فقط یک چهارم این شهر
را پس بگیرند .شــهر موصل ،بزرگترین شهر شمال عراق
اســت که داعش حدود دو ســال پیش آن را در عملیاتی
ســریع و ضربتی اشغال و با تبدیل آن به پایگاه اصلی خود
در عراق در آنجا اعالم «خالفت» کرد( .بی بی سی)

ادای احترام نخستوزیر
جاپان به قربانیان

ترکیه و روسیه پیشنهادی را برای آتش بس
در سوریه تدوین کرده اند که هدف آن هموار
ســاختن راه برای مذاکرات سیاسی است .اما
هنوز هم نکات زیــادی راجع به گفتوگوهای
برنامه ریزی شده در قزاقستان ناروشن است.

پرل هاربر

نخستوزیر جاپان با ســفر به هاوایی ،برای نخستینبار از
بنای یادبود سربازان آمریکایی کشتهشده در حمله جاپان
به پرل هاربر دیدار کرد .باراک اوباما نیز در مراســم حضور
داشــت .هر دو رهبر بر اتحاد میان کشورهای خود تاکید
کردند .اوباما برای آخرین دیدار رسمی خود با شینزو آبه،
نخســتوزیر جاپان ،محل ویژ ه و غمباری را انتخاب کرده
بود :هاوایی ،جایی که اوبامــا در آنجا به دنیا آمده و بزرگ
شده است .اما به فاصله چند کیلومتر از زادگاه او ،بندر پرل
هاربر قرار دارد که نیــروی هوایی جاپان با حمله به پایگاه
نیروی دریایی آمریکا در این بندر ،پای ایاالت متحده را به
جنگ دوم جهانی باز کرد .در حمله غافلگیرانه جاپانیها به
پرل هاربر در دســمبر  ۱۹۴۱بیش از  ۲۴۰۰سرباز آمریکایی
کشته شدند .چهار سال بعد جنگ عالمگیر دوم با بمباران
اتمی دو شهر جاپانی هیروشیما و ناکازاکی از سوی آمریکا
در تابستان سال  ۱۹۴۵به پایان رسید.
شینزو آبه ،نخستوزیر جاپان ،و باراک اوباما ،رئیس جمهور
آمریکا ،روز سهشنبه در کنار یکدیگر به قربانیان جنگ پرل
هاربر ادای احترام کردند .امسال هفتاد و پنجمین سالگرد
حمله جاپان به پرل هاربر بود.
نخســت وزیر جاپان در بنای یادبــود قربانیان پرل هاربر
خطاب به باراک اوباما و مردم آمریــکا و جهان گفت« :به
عنوان نخست وزیر جاپان تسلیت صادقانه و ابدی خود را
نثار همه افرادی میکنم کــه در اینجا و در این مکان جان
خود را از دست دادند( ».دویچه وله)

رسانه های ترکیه روز چهارشنبه گزارش داده
اند که ترکیه و روسیه در مورد یک پیشنهاد
برای تطبیق آتش بس در سرتاســر سوریه به
توافق رســیدند .خبرگزاری انادولو به نقل از
منابع حکومتی ترکیه گزارش داده اســت که

جان کری به اظهارات
گمراه کننده مقامهای
اسرائیلی پاسخ میدهد

جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا ،روز
چهارشنبه در واشنگتن طی نطقی موضع
آمریکا درباره آینــده مذاکرات متوقف
شده صلح بین اسرائیل و فلسطینیها را
اعالم خواهد کرد.
یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز
گفته که آقای کــری به اظهارات «گمراه
کننده» دولــت بنیامین نتانیاهو که کاخ
ســفید را به تهیه متــن قطعنامه اخیر
شــورای امنیت علیه شهرک سازیهای
اسرائیل متهم کرد ه هم پاسخ خواهد داد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه

هازارد :خوشحالم که پیراهن
چلسی را بر تن دارم

ســتاره بلجیمی چلسی از حضور در این تیم لندنی بسیار خوشحال است و
چشم به کسب افتخارات شخصی و تیمی دوخته است.
به نقل از اســکای اســپورت ،ادن هازارد فصل قبل نمایش بدی با چلسی
داشــت و یکی از دالیل اصلی ناکامی این تیم لندنی بود .او حتی تا آستانه
جدایی از این تیم هم پیش رفت.
با آمــدن آنتونیو کونته اما هازارد هم به روزهای اوج برگشــته و در فصل
جاری از بهترین های چلسی بوده است .این بازیکن بلجیمی در دیدار برابر
بورنموث توانست پنجاهمین گل خود با پیراهن چلسی را به ثمر برساند.
او گفت :بســیار خوشحالم که به عدد  ۵۰گل رســیدم .خوشحالتر اینکه
پیراهن چلســی را بر تن دارم .جزو گلزنان تاریخ باشگاه چلسی هستم و
این افتخار بزرگی برای من است .کارهای زیادی برای انجام دادن در چلسی
دارم .میخواهم با پیراهن این تیم موفقیت های شــخصی و تیمی زیادی را
به دست آورم.
چلســی با درخشــش هازارد ،فصلی رویایی را پشتسر میگذارد و با ۴۶
امتیاز ،یکهتاز جدول ردهبندی است .این تیم در  ۱۲بازی اخیر خود پیروز از
میدان خارج شده است.

پیروزی اوکالهاما و پانزدهمین
تریپل دابل فصل وست بروک

بامداد روز چهار بازی در لیگ بســکتبال  NBAانجام شد که در مهمترین
بازی اوکالهاما ســتیی تاندر ،تیم مطرح کنفرانس شرق با درخشش راسل
وستبروک به پیروزی دست یافت.
به نقل از  ،fox sportدر مهمترین بازی بامداد روز چهارشنبه اوکالهاماسیتی
تاندر توانســت با نتیجه  ۱۰۶بر  ۹۴میامی هیت را از پیشرو بردارد .در این
مسابقه راسل وســت بروک ،یکی از مهرههای اصلی اوکالهاما تریپل دابل
انجام داد و  ۲۹امتیازآوری داشــت .این پانزدهمین تریپل دابل وست بروک
در این فصل بود .اریک اسپولسترا ،ســرمربی هیت درباره عملکرد وست
بــروک گفت :او تا آخرین لحظه می جنگد .هــر تصاحب توپی برایش مهم
است .او در هر مســابقهای روحیه رقابتی دارد .آنچه که باعث برتری یک
بازیکن میشود ثبات اوست.
در بــازی دیگر یوتا جاز با نتیج ه نزدیک  ۱۰۲بــر  ۱۰۰لس آنجلس لیکرز را
شکســت داد .در این بازی گوردون هیوارد  ۳۱امتیاز کسب کرد و  ۹ریباند
انجام داد .نتایج دو بازی دیگر بامداد دیروز:
بوستون سلتیکس  – ۱۱۳ممفیس گریزلیز ۱۰۳
هیوستون راکتز  – ۱۲۳داالس موریکس ۱۰۷

گذشته در اقدامی کم سابقه با تصویب
قطعنامهای ،شهرکسازیهای اسرائیل
در سرزمینهای اشغالی فلسطینیان را
محکوم کرد و خواهــان توقف این کار
شد.
آمریکا که معموال در حمایت از اسرائیل
چنین قطعنامههایــی را وتو میکرد،
بــه آن رای ممتنع داد و  ۱۴عضو دیگر
شورای امنیت به آن رای مثبت دادند.
دیوید کیز ،ســخنگوی دفتر نخست
وزیری اســرائیل ،در بیت المقدس به
خبرنگاران گفته اســت کــه از منابع
کشــورهای عرب اطالعات محکمی به
دست اسرائیل رسیده که نشان میدهد
آمریکا در تدوین پیش نویس قطعنامه
شرکت داشته و برای تصویب آن تالش
کرده است.
این ســخنگو گفت« :ما کیسه بوکس
کسی نخواهیم شــد و سرمان را پایین
ی ســر و صدا صحنه را
نمیاندازیم تا ب 
ترک کنیم( ».بی بی سی)

ترکیه و روسیه در مورد برنامه آتش بس جهت
ارائه آن بــه جناح جنگی هر دو طرف منازعه
در آســتانه مذاکرات قزاقستان که ماه آینده
برگزار می شود ،به توافق رسیده اند.
دیمیتری پیسکوف ،سخنگوی وزارت خارجه
روسیه در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده و
گفته است که من «اطالع کافی ندارم».
خبرگزاری انادولو گفته اســت که هدف این
آتش بس پیشنهادی ،وقفه جنگی بین اردوی
سوریه و «گروه های تروریستی خارجی حامی
رژیــم» در یک جانب و مخالفان مســلح در
جانب دیگر اســت که روز پنجشنبه به منظور
ایجاد فضای ُممد برای مذاکرات سیاســی به
اجرا درآید .این آتش بس شــامل گروه های
تروریستی نمی گردد ،اگر چه در این گزارش
مشــخص نگردیده اســت که به کدام گروه
برچسپ «تروریست» داده می شود.
انادولو گزارش داده است که روسیه و ترکیه به
مثابه «تضمین کنندگان» این آتش بس عمل
خواهند نمود( .دویچه وله)

بررسی جعبه سیاه
هواپیمای روسی
شروع شد

کارشناســان روسی بررسی یکی از دستگاه های ضبط
داده های پرواز هواپیمای روسی که سقوط روز یکشنبه
آن در دریای ســیاه باعث مرگ  ۹۲نفر شد را شروع
کرده اند .این جعبه سیاه در حدود  ۱۶۰۰متری از ساحل
پیدا شد و مقام ها می گویند که «وضع رضایت بخشی»
دارد .تاکنون اجســاد حداقل  ۱۲نفر و همچنین تعداد
زیادی از قطعات الشه هواپیما از آب گرفته شده.
علت سقوط هنوز روشن نیست اما گفته می شود بعید
است ناشی از عمل تروریستی بوده باشد.
هواپیمای نظامی روسی از نوع توپولف  ١٥٤که از مسکو
عازم پایگاه هوایی روســیه در الذقیه در سوریه بود،
کوتاه مدتی پس از برخاســتن از میدان هوایی شــهر
سوچی ،در سواحل دریای سیاه ،سقوط کرد.
از جمله مســافران این هواپیما اعضای گروه مشهور
موسیقی الکســاندروف وابسته به وزارت دفاع روسیه
بودند که به مناســبت فرارسیدن سال نو میالدی برای
اجرای برنامههــای تفریحی برای نفرات نظامی اعزامی
روســیه به الذقیه سفر میکردند .یلیزاوتا گلینکا یکی
از سرشــناس ترین فعــاالن روس در امور خیریه هم
سرنشــین این هواپیما بود .محققان امیدوارند که این
جعبه سیاه سرنخ های مهمی در مورد علت سقوط این
هواپیمای نظامی به دست دهد( .بی بی سی)

مضحک خواند

آمریکا ادعای رجب طیب اردوغان رئیس
جمهــور ترکیه دایر بــر حمایت از گروه
موســوم به دولت اســامی ،داعش ،در
سوریه را «مضحک» خوانده است.
مارک تونر سخنگوی کاخ سفید گفت که
این ادعا بی پایه است.
رهبر ترکیه پیشتر گفته بود که شواهدی
در این زمینــه دارد و همچنین گفته بود
که آمریکا از گروه های کردی «یگان های
مدافع خلق» و «حزب اتحاد دمکراتیک»
حمایت می کند.
نیروهای ترکیه مشغول نبرد برای بیرون
راندن داعش از شمال سوریه هستند.
آقای اردوغان در کنفرانســی خبری در
آنکارا گفــت« :آنها ما را بــه حمایت از
داعش متهم می کردند .حاال به گروه های
تروریســتی از جمله داعش ،ی پ گ و
پ ی د کمک می کنند .ما شــواهد تایید
شده داریم که شامل تصاویر ،عکس ها و

نصب مجسمه فیدل کاسترو و
نامگذاری خیابانهای کیوبا
به نام او ممنوع شد

اعضای مجمع ملــی  -پارلمان کیوبا  -با
صدور مصوبهای ،نصب مجســمه فیدل
کاسترو ،رهبر ســابق کیوبا ،و نامگذاری
خیابانها ،ســاختمانها و ســایر اماکن
عمومی به نام او را ممنوع کردهاند.
به گفته مقامــات دولتی ،ایــن مصوبه
منعکس کننده خواســت فیدل کاسترو
اســت که نگران آن بود که پس از مرگ،
کسانی در صدد «ایجاد کیش شخصیت» و
ستایش مبالغهآمیز از او برآیند.
در عین حال ،منتقدان کاســترو گفتهاند
که این «خواســت» رهبر ســابق کیوبا
با نصب هــزاران تابلو و پــاکارد حاوی
سخنان او در سراسر کیوبا در تضاد است
به خصوص اینکه این پوســترها در زمان
حیات و هنگامی که او در قدرت بود نصب
شده اســت .در جریان مذاکرات مجمع

م گرفتن
بازیکنان بارسلونا در جا 
موفقتر از رئال مادرید هستند

جامهای بازیکنان بارسلونا در طول دوران
فوتبالشان بسیار بیشــتر از بازیکنان رئال
مادرید بوده است.
ل مادرید و بارســلونا
به نقــل از مارکا ،رئا 
بهترین بازیکنــان جهان را در اختیار دارند
که پر افتخارترین و گرانترین بازیکنان نیز
به حســاب می آیند .اکنون ارزشمندترین
بازیکنان متعلق به دو تیم قدرتمند بارسلونا
و مادرید هستند .ارزش بازیکنان سفیدپوش
 ۷۷۵.۸میلیون و آبیاناریها  ۷۶۴.۵میلیون
یورو است .هیچ تیمی در جهان به این رقم
نمیرســد .با این شــرایط عادی است که
بازیکنان هر دو تیــم در فتح جام متوقف
نمیشوند.
بازیکنان هر دو تیم در باشگاههای مختلفی
پا به توپ بودند کــه در مجموع ،بازیکنان
کنونی بارســلونا  ۲۷۵عنوان و مادریدیها
 ۲۴۴جام کســب کردنــد .آبیاناریها ۳۱
عنوان بیشــتر از سفیدپوشان دارند اما در
برخی از رقابتها برتری مادریدیها آشکار
اســت .قدرت آبیاناریها در سالهای اخیر
در مسابقات کشوری است .دوران موفق پپ
گواردیوال در بارســلونا باعث شد بازیکنان
این تیم به عناوین زیادی برسند .تیم کنونی
بارسلونا بیشــترین عناوین را در لیگ ،جام

حذفی و سوپر جام اســپانیا کسب کردند.
در مقابل مادریدیها در جامهای بینالمللی
برتری دارند .سفید پوشان جامهای بیشتری
در لیگ قهرمانان اروپا ،سوپرجام اروپا و جام
جهانی باشگاهها به دست آوردند.
پر افتخارترین بازیکن آندرس اینیستا است.
او توانســته  ۳۲جام بگیرد .در اللیگا (، )۹
سوپر جام اسپانیا ( ،)۷لیگ قهرمانان اروپا
( ،)۴کوپا دل ری ( ،)۴جام جهانی باشگاهها
( ،)۳ســوپرجام اروپا ( ،)۳یورو ( )۲و جام
جهانی (یک) فتح کند .پس از او لیونل مسی
و سرخیو بوســکتس با  ۲۹جام قرار دارند.
مهاجم ارجنتینی در اللیگا ( ،)۸سوپر جام
اسپانیا ( ،)۷لیگ قهرمانان ( ،)۴کوپا دل ری
( ،)۴جام جهانی باشگاهها ( )۳و سوپر جام
اسپانیا ( )۳جام کسب کرد .در مقابل سرخیو
بوســکتس در اللیگا ( )۶سوپر جام اسپانیا
( ،)۵کوپا دل ری ( )۴لیــگ قهرمانان ()۳
جام جهانی باشــگاهها ( )۳سوپر جام اروپا
( ،)۳یورو (یک) و جام جهانی (یک) جام به
دست آورد.
پرافتخارترین بازیکن مادرید کریســتیانو
رونالدو اســت .او  ۲۱عنوان به همراه رئال
مادرید ،منچســتریونایتد و پرتگال کسب
کرده است .مهاجم پرتگالی سه جام در لیگ

قهرمانان ،جام جهانی باشگاهها و لیگ برتر
انگلیس به دســت آورد .در کارلینگ کاپ،
سوپرجام انگلیس ،کوپا دل ری و سوپر جام
اروپا دو جام را باالی سر برد و در اللیگاFA ،
کاپ ،سوپر جام اسپانیا و یورو قهرمان شد.
پس از رونالدو ،پهپه بــا  ۲۰جام قرار دارد.
مدافع پرتگالی به همراه پورتو ســوپر جام
پرتگال ( ،)۳لیگ پرتگال (دو) و جام حذفی
پرتگال (یک) را فتح کرد .به همراه کشورش
ل مادرید ســه
قهرمان یورو شــد .در رئا 
قهرمانی در جام جهانی باشــگاهها به دست
آورد و در لیگ قهرمانان کوپا دل ری ،اللیگا،
سوپر جام اسپانیا و اروپا دو جام را باالی سر
برد .کریم بنزما ســومین بازیکن پر افتخار
مادرید است .او در لیون در فرانسه لیگ ()۴
سوپر جام ( )۳و جام حذفی (یک) بار فتح
کرد .به همــراه مادرید دو قهرمانی در لیگ
قهرمانان اروپــا ،کوپا دل ری ،جام جهانی و
ســوپر جام اروپا به دست آورد و یک بار در
اللیگا و سوپر جام اسپانیا قهرمان شد.
اگر تنهــا جامهای بازیکنــان را به همراه
تیمهای کنونیشان (بارسلونا و مادرید) مد
نظر قرار بدهیم ،بازهــم آبیاناریها باالتر
هســتند .مجموع جامهای بارسلونا  ۲۱۶و
مادرید  ۱۶۳است.

ستاره پیشین تیم ملی فوتبال هالند از رد پیشنهاد بارسلونا خبر داد و این
تصمیم را نجات فوتبالش عنوان کرد.
بــه نقل از  ،elsportرافائل فان درفارت یکــی از بهترین بازیکنان فوتبال
هالند در دو دهه اخیر بوده است .او سالها با پیراهن هامبورگ درخشید و
ل مادرید و تاتنهام را هم در کارنامه دارد.
سابقه پوشیدن پیراهن رئا 
این بازیکن هالندی در دفاع از تصمیمش برای نرفتن به بارسلونا اظهار کرد:
وقتی  ۱۶ســال داشتم ،با پیشنهاد باشگاه بارســلونا مواجه شدم .این تیم
اسپانیایی دوست داشــت من را جذب کند .آنها پیشنهاد وسوسه انگیزی
هم ارائه کردند اما دوست نداشتم راهی این تیم شوم .صادقانه بگویم که به
این انتقال فکر هم نکردم .فان درفارت ادام ه داد :اولویت من آژاکس بود .به
دنبال موفقیت و کســب افتخار با این تیم بودم .به همین خاطر به بارسلونا
پاسخ منفی دادم و به نظرم تصمیم درستی گرفتم .میتوانم بگویم نرفتن به
بارسلونا و ماندن در آژاکس ،فوتبال من را نجات داد.

ملی پیرامون طرح منع اســتفاده از نام
رهبر ســابق کیوبا ،رائول کاسترو ،رئیس
جمهوری کنونی آن کشور گفت که «روح
مبارز فیدل امروز ،فردا و برای همیشه در
عمق روح و جان تمامی انقالبیون به حیات
خــود ادامه خواهــد داد  ».وی افزود که
«بهترن راه برای ستایش از فرمانده ،ادامه
راه و حراست از دیدگاه اوست« .فرمانده»
عنوانی است که در کیوبا به فیدل کاسترو
داده شده است.
البته قانون جدید مانع از آن نمیشود که
هنرمندان از نام فیدل کاســترو در خلق
آثاری در موسیقی ،ادبیات ،رقص ،سینما
یا سایر هنرهای نمایشی خودداری ورزند
و تصاویر او همچنــان در ادارات دولتی،
دانشــگاهها و مکاتب و سایر موسسات
عمومی آویخته خواهد بود( .بی بی سی)

تورستن فرینگز سرمربی
دارمشتات شد

ســتاره پیشین تیم ملی فوتبال آلمان و باشــگاه بایرن مونیخ به عنوان
سرمربی جدید دارمشتات انتخاب شد.
به نقل از کیکر ،دارمشــتات که از ابتدای فصل جاری در بوندسلیگا بازی
میکند ،عملکرد ناامید کننده ای از خود نشان داده و در قعر جدول رده
بندی جای دارد .ســران این باشگاه آلمانی ،نوربرت مایر سرمربی خود را
به علت کســب نتایج ضعیف برکنار کردند و تورستن فرینگز را به عنوان
سرمربی جدید خود انتخاب کردند .فرینگس  ۴۰ساله که سابقه حضور در
وردربرمــن و بایرن مونیخ را در کارنامه دارد ،برای تیمملی فوتبال آلمان
هم بازی کرده است.
او بهد از بر عهده گرفتن هدایت دارمشــتات گفــت :به خوبی می دانم
ماموریت سنگینی به من واگذار شــده است اما به چنین چالش های در
زندگــی ام عادت کردم .نهایت تالش خود را بــه کار می گیرم تا نتایج
رضایت بخشی به دست آوریم.
دارمشتات از  ۱۷بازی خود در دور رفت ،تنها هشت امتیاز کسب کرده و
گزینه اصلی سقوط به لیگ پایین تر است.

بونوچی :تصمیمم برای
خداحافظی از فوتبال جدی بود

ســتاره یوونتوس از روزهای بسیار سختی سخن گفت که او را در آستانه
کنارهگیری از دنیای فوتبال قرار داده بود .به نقل از مدیاســت ،لئوناردو
بونوچی که ستاره خط دفاعی یوونتوس است ،از روزهای تلخ زندگی خود
ســخن به میان آورد .او در این زمینه گفت :بعــد از یورو  ۲۰۱۶روزهای
بسیار سختی را سپری کردم .پســرم از مریضی رنج میبرد و پزشکان
توان تشخیص بیماری او را نداشتند .همه زندگی من پسرم است .از درد
و رنج او عذاب میکشیدم تا اینکه خداوند راه چاره ای پیش ما گذاشت.
بونوچی ادام ه داد :آنقدر شــرایط برای ما سخت شده بود که می خواستم
از فوتبال خداحافظی کنم .تصمیمم نیز جدی بود .مدام دعا میکردم و از
خداوند می خواستم پسرم را شفا بدهد .خوشبختانه دعاهایم جواب داد و
با یک پزشک بسیار خوب مواجه شدیم که او توانست مشکل پسرم را حل
کند .پسرم تنها بعد از سه روز جراحی به خانه برگشت و دوباره خوشحالی
را به من هدیه داد.

واکنش کلوپ بعد از پیروزی
قاطع برابر استوک

فان در فارت :نرفتن به بارسلونا
فوتبالم را نجات داد

ویدئوهاست».
دست کم  ۳۷ســرباز ترکیه در عملیاتی
که در ماه اگســت برای عقب زدن داعش
و جنگجویان کرد در ناحیه اطراف الباب
شروع شد کشته شده اند .الباب یک شهر
کوچک استراتژیک در  ۲۰کیلومتری مرز
ترکیه است.
آمریکا در ســوریه با گــروه های کردی
همکاری کرده اســت اما ترکیه می گوید
این گروه هــا به پ ک ک (حزب کارگران
کردســتان) مرتبط هستند که برای چند
دهه در داخل ترکیه مشــغول شــورش
جدایی طلبانه بوده است.
همزمــان گروه فراگیری کــه نمایندگی
مخالفان سیاســی و مسلح ســوریه را
بر عهــده دارد گروه های شورشــی را
به همکاری با «تالش هــای صادقانه در
منطقه» برای رسیدن به توافق آتش بس
تشویق کرده است( .بی بی سی)

داوید ویا :مسی شایسته توپ طال برای امسال و
سالهای بعد است

ستاره پیشین بارسلونا به ستایش از لیونل
مسی پرداخت و او را شایسته ترین بازیکن
به کسب توپ طال دانست.
به نقــل از  ،elsportداویــد ویا در دوران
حضورش در بارسلونا با لیونل مسی همبازی
بود .با وجــود اینکه ویــا در فصل پایانی،
فرصت کمی برای حضــور در ترکیب اصلی
بارســلونا پیدا میکرد امــا او از محبوبیت

زیادی برخوردار بــود .در دوران حضور ویا
در بارســلونا ،خبرهایی درباره اختالف او با
لیونل مسی به گوش رســید .با این حال او
همواره به حمایــت از این مهاجم ارجنتینی
پرداخته است .ویا در جدیدترین اظهار نظر
خود درباره مسی گفت :توپ طال تنها باید به
یک بازیکن برسد و او کسی جز لیونل مسی
نیست .اگر قرار باشد توپ طال به بهترین و

شایسته ترین بازیکن برسد ،آن شخص فقط
مسی اســت .او ادامه داد :مسی شایسته
توپ طال در ســالهای اخیر و سالهای بعد
خواهد بود .این را به این خاطر که مســی
دوستم اســت نمی گویم بلکه به این خاطر
که او بهترین است .مســی در هر دیداری
نقش سرنوشت سازی دارد و هیچ بازیکنی
شایستگی بیشتری از او برای توپ طال ندارد.

سرمربی لیورپول از پیروزی برابر استوک سیتی خوشحال است و تیمش
را شایســته کسب سه امتیاز دانست.به نقل از اسکای اسپورت ،لیورپول
در ادامه هفته هجدهم لیگ برتر انگلیس در آنفیلد از اســتوک ســیتی
پذیرایی کرد و بــا وجود این که با یک گل از حریــف خود عقب افتاد،
در نهایت توانســت با نتیج ه چهار بر یک بازی را به ســود خود به پایان
برساند تا به رده دوم جدول رده بندی برگردد و اختالف  ۶امتیازی با صدر
جدول ردهبندی را حفظ کند .یورگن کلوپ در نشست خبری بعد از بازی
گفت :با وجود این که نتیجه نشان میدهد که بازی راحتی برای لیورپول
بوده اســت ولی باید تاکید کنم بازی بسیار سختی بود .بازی کردن برابر
تیمی که پیتر کرواچ را در ترکیب خود دارد ،بســیار سخت است .مهار
کردن این بازیکن چالش بزرگی اســت .در خط دفاعی مشکالت داشتیم
و میتوانستیم بهتر از این ظاهر شویم .او ادام ه داد :در خط حمله با صبر
و حوصله بازی نکردیم .تیمی که میخواهد بازی هجومی را در دستور کار
خود قرار بدهد ،نباید عجله و اضطراب داشته باشد بلکه باید آرامش خود
را حفظ کند و با صبر و حوصله به دروازه حریف نزدیک شــود .روی توپ
های ارسالی از جناحین به مشــکل خوردیم و استوک سیتی ما را اذیت
کرد .در نیمه نخست با وجود این که با پیروزی به رختکن رفتیم اما خوب
بازی نکردیم .در نیمــه دوم بهتر و منظم تر بازی کردیم و در نهایت باید
بگویم که شایسته این پیروزی بودیم.

