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مرکل :ما نسبت به تروریزم
قوی تر هستیم

نزدیک به شصت کشته
و زخمی در انفجار بمب
در عراق

در نتیجه چند انفجار در عراق ،دست کم  18تن جان باخته
و  38تن دیگر زخمی شــدند .این حمــات در یک بازار
مزدحم شهر بغداد پایتخت این کشور صورت گرفت .تاحال
هیچ گروهی مسئولیت آن را بر دوش نگرفته است.
یک مقام پولیس شــهر بغداد گفته است که روز شنبه دو
انفجار مهیب در یک بازار پر رفت و آمد این شــهر صورت
گرفت .این منبع تائید کرده اســت که در نتیجه این انفجار
ها دست کم  18تن کشته و  38تن دیگر زخم برداشته اند.
بغداد پایتخت عراق در ســال  2016میالدی گواه حمالت
متعدد بوده اســت .این وقایع سبب شــده است تا تعداد
زیادی از باشندگان این شهر کشته و زخمی شوند.
یک مقام وزارت داخله عراق در گفتگو با خبرگزاری رویترز
گفت ،این دو انفجار صبح هنگام زمانی در نزدیکی توقفگاه
موترها و دوکاکین صورت گرفت کــه تجمع مردم در این
منطقه بیشتر بود .یکی آن توسط یک فرد مهاجم انتحاری
صورت گرفته و دیگرش یک بمب جاسازی شده در نزدیکی
مارکیت بود.
نیروهــای عراقی در حمایت با ائتالف بــه رهبری ایاالت
متحده امریکا ،حمالت گسترده ای را به منظور پاک سازی
شــهر موصل از تصرف گروه تروریستی «دولت اسالمی»
در ماه ا کتوبر ســال  2016روی دست گرفتند .مسئولیت
انفجارهای روز شنبه را تا حال هیچ گروهی بر دوش نگرفته
است .اما تا حال گروه تروریســتی «دولت اسالمی» بارها
غیرنظامیان را مورد هدف قرار داده اند( .دویچه وله)

بازداشت همسر سفیر
یونان و یک مرد به ظن
قتل او در برازیل

پولیس برازیل می گوید که کریاکوس آمیریدیس ،ســفیر
یونان در این کشور ،توســط یک مامور محلی که با همسر
سفیر رابطه داشته کشته شده است.
کریاکوس آمیریدیس از روز دوشنبه ناپدید شده بود .جسد
او روز پنجشنبه در صندوق یک موتر سوخته در حومه ریو
دو ژانیرو پیدا شد.
پولیس می گوید که فرانســوا آمیریدیس ،همسر برازیلی
ســفیر ،طرح قتل او را همراه ماموری که با او رابطه داشت
کشــید .پولیس می گوید سرجیو گومز موریرا فیلو به خفه
کردن سفیر یونان اعتراف کرده است .این درحالی است که
پولیس پیشتر گفته او با چاقو سفیر یونان را کشته است.
خانم آمیریدیس ۴۰ ،ساله ،به همراه آقای موریرا ۲۹ ،ساله،
و پسرعموی او ادواردو ملو دستگیر شده اند.
گفته می شــود آقای ملو  ۸۰هزار رئــال ( ۲۵هزار دالر)
دریافت کرده بود تا به عنوان دیدبان عمل کند.
این ســه مظنون مورد بازجویی قرار گرفته اند و بازداشت
آنها برای  ۳۰روز تمدید شده است.
اواریســتو پونتس ماگاالس کارآگاه این پرونده قتل را یک
«تراژدی و عملی بزدالنه» توصیف کرد و گفت پولیس آن را
«جنایت عشقی» می داند( .بی بی سی)

انگال مرکل صدراعظم آلمان از مردم خواست
که از ســال نو با نگاه خوش بینانه و مقابله با
تروریزم اســتقبال کنند .او در سخنرانی اش
به مناسبت سال نو بیان داشت که برای تأمین
امنیت اقدامات جدی و تازه نیز روی دســت
گرفته خواهد شد.

آمریکا :ابوبکر بغدادی
زنده است

ماههاست که ابوبکر بغدادی در مالء عام
ظاهر نمیشــود .مأموران اطالعاتی هم
مدتی است که رد او را گم کردهاند .با این
حال او هنوز هم داعش را رهبری میکند.
ارتشآمریکا از اطالعاتی جدید درباره او
خبر داده است.
وزرات دفاع آمریــکا (پنتاگون) اعالم
کــرده با وجود تالشهایــی که برای از
میان برداشــتن ابوبکر بغــدادی ،رهبر
گروه «دولت اســامی» (داعش) انجام
داده او همچنان زنده است .پیتر کوک،
سخنگوی پنتاگون در گفتوگو با شبکه
«ســیانان» گفت« :مــا معتقدیم که

فابین بارتز :راز موفقیت
زیدان را میدانم

دروازهبان پیشــین تیمملی فوتبال فرانسه به ستایش از زیدان پرداخت و
از راز موفقیت او سخن به میان آورد.به نقل از  ،elsportزین الدین زیدان
در نخســتین تجربه مربیگری خود عملکرد درخشانی داشت تا جایی که
توانست رئال مادرید را قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا برساند .فابین بارتز
که با زیدان تجربه قهرمانی در جام جهانی را دارد ،درباره دلیل موفقیت این
مربی سرشناس گفت :همه از موفقیت زیدان سخن به میان می آورند .باید
بگویم که او مرد روزهای ســخت و بازیهای بزرگ است .زیزو فاکتورهای
موفقیت را دارد .او به خوبی می داند چگونه همه چیز را زیر نظر داشته باشد.
بارتز ادام ه داد :زیدان از فوتبال لذت بردن را میخواهد .او به خوبی می داند
چگونه تیم را با هم یک دل کند .این راز موفقیت اوســت .بازی کردن برای
لذت بردن راه رسیدن به موفقیت است که زیدان به خوبی آن را می داند.

سیمئونه :قصد ندارم

اتلتیکومادرید را ترک کنم

ســرمربی اتلتیکومادرید که با تیمش برای برگزاری دیداری دوســتانه به
عربستان سفر کرده است تاکید کرد به هیچ وجه قصد ترک تیمش را ندارد.
به نقل از آس ،اتلتیکومادرید در دیداری دوســتانه االتحاد عربستان را سه
بر دو شکســت داد .دیگو ســیمئونه پس از بازی گفت :بازی خیلی خوبی
بود .هواداران شــاهد بازی پر گلی بودند .دیدار های قبلی االتحاد را تماشا
کرده بودم .این تیم مالکیت توپ را در اختیار دارد و بازیکنان ســریعی در
خط حمله دارد .می دانســتیم برابر چه تیمی قرار خواهیم گرفت .سرمربی
اتلتیکومادرید درباره خوانفران ،زننده گل نخست تیمشان نیز اظهار کرد:
او تا پایان دوران فوتبالش به عنوان مدافع راســت بازی خواهد کرد .در این
شــرایط او میتواند رو به جلو حرکت کند ،پــاس گل بدهد و برای حریف
دردسر ساز شود .سیمئونه درمورد جداییاش از اتلتیکو گفت :قصد جدایی
از این باشگاه را ندارم.

پیروزی صدرنشینان کنفرانس
غرب در لیگ NBA

دیروز آخرین روز ســال جاری میالدی بود.
انگال مرکل در ســخنرانی خود به مناســبت
ســال نو میالدی گفت که دوازده ماه گذشته
با «آزمون های مختلف» به همراه بوده است.
مرکل گفت که در میــان چالش های متعدد،
گروه تروریســتی موســوم به دولت اسالمی

بامداد دیروز در لیگ بسکتبال  ۱۰ ، NBAبازی انجام شد .در مهمترین این
بازیها گلدن استیت وریرز صدرنشین کنفرانس غرب و سن آنتونیو اسپرز
تیم رده دوم این کنفرانس به پیروزی رسیدند.
به نقل از  ،fox sportsدر مهمترین مســابقه بامداد دیروز گلدن اســتیت
وریرز با نتیجه  ۱۰۸بر  ۹۹داالس موریکس را از پیشرو برداشت .در این بازی
کوین دورانت ،تریپل دابل انجام داد .او  ۱۹امتیاز کســب کرد و یازده ریباند
انجام داد .کلی تامپسون نیز پنج سه امتیازی به ثمر رساند و به صورت کلی
 ۲۹امتیاز کسب کرد.
در بازی مهم دیگر ،ســن آنتونیو اســپرز با نتیج ه  ۱۱۰بر  ۹۴پورتلند تریل
بلیزرز را از پیشرو برداشت.
در این بازی جاناتان ســیمونز  ۱۹امتیاز برای اسپرز کسب کرد .تونی پارکر
و پائو گســول نیز عملکرد خوبی برای این تیم داشتند .گسول درباره بازی
تیمش گفت :اگر بخواهیم به اوج برســیم ،باید بهتر عمل کنیم .تیمها می
دانند که ما آرام شروع میکنیم و کم کم بازی را به دست می گیریم .با این
حال باید بدانیم که نمیتوان این کار را مرتبا تکرار کرد.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز :
نیواورالنز پلیکانز  – ۱۰۴نیویورک نیکس ۹۲
مینه سوتا تیمبرولوز  – ۱۱۶میلواکی باکس ۹۹
واشنگتن ویزاردز  – ۱۱۸بروکلین نتز ۹۵
اینیانا پسیرز  – ۱۱۱شیکاگو بولز ۱۰۱
بوستون سلتیکس  – ۱۱۷میامی هیت ۱۱۴
آتالنتا هاکس  – ۱۰۵دیترویت پیستونز ۹۸

بغدادی زنده اســت و همچنان دولت
اسالمی را رهبری میکند».
او میگوید ،ارتش آمریکا بعد از این که
ماهها رد او را گــم کرد اینک اطالعات
جدیدی را از تازهترین «تحرکات» او در
دست دارد.
کوک گفت« :مــا هر چه در توان داریم
انجام میدهیــم تا رد او را پیدا کنیم».
ائئالف تحت رهبری آمریکا وقت زیادی
برای این کار گذاشــته و از هر فرصتی
اســتفاده خواهد کرد که بغدادی را به
چنگ بیــاورد تا او «بــه مجازاتی که
سزاوار آن است» برسد( .دویچه وله)

«بدون شک» که یکی از «آزمون های دشوار»
به حســاب می رفت .به بیــان او ،آلمان گواه
حمالت متعدد به ویژه در شــهر ورتسبورگ،
انسباخ و چند روز پیش ،شهر برلین در جریان
این سال بوده است.
در نتیجــه یورش بردن انیس عامری ،با الری
در بازار کرسمس شهر برلین دوازده تن کشته
و چهل و هشت تن دیگر زخم برداشتند .عامل
این حادثه انیس عامری بیســت و سه ساله و
تبعه تونس بود که به عنوان پناهجو وارد آلمان
شده بود.
انگال مرکل گفت کــه این «یک حکایت تلخ
و عمل شنیع» پنداشــته می شود؛ وقتی که
چنین حمالت توســط کسانی انجام می شوند
که خود ظاهرا ً برای دریافت پناهگاه امن آمده
و مورد حمایت و همکاری مردم آلمان قرار می
گیرند .مرکل گفت کــه چنین اعمال در واقع
«به تمســخر گرفتن» احساس پاک آلمانی ها
در راستای خدمت رسانی و از جانب دیگر جفا
بر حق آنانیست که «واقعا مستحق همکاری ما
می باشند»( .دویچه وله)

بان کی مون پس از

 ۱۰سال خدمت وداع گفت

بان کی مون ،دبیر کل سازمان ملل متحد
با فروتنی و شــوخ طبعی با همکارانش و
بســیاری از دیپلومات ها وداع کرد .بان
 ۱۰سال در صدر این سازمان جهانی قرار
داشت .دبیر کل ســازمان ملل متحد با
تأثر آشکار در مقر اصلی این سازمان در
نیویــارک وداع کرد .بان در برابر جمعیت
بزرگی کــه برای وداع با او جمع شــده
بودند ،گفت که قرار داشتن در رهبری این
سازمان در تالشش برای رفع منازعات و
پایان بخشــیدن به رنج و الم مردم ،برای
او یک «امتیاز» بود .دبیر کل سازمان ملل
متحد بار دیگر از کارمندان و حامیان خود
به خاطر کارشــان و تالش های فداکارانۀ
شان در ده ســال اخیر سپاسگزاری کرد.
او گفت« :انسان ها را ،حقوق آنها و کرامت
انسانی را در مرکز توجه نگهدارید و برای

تهدید مخالفان مسلح به
لغو آتشبس در سوریه

مخالفان مسلح در ســوریه ،رژیم اسد و متحدان آن
را به نقض مــداوم آتشبس متهم کردنــد .مخالفان
میگوینــد اگر این وضعیت ادامه یابــد آنها نیز تعهد
خود به رعایت آتشبس را کنار خواهند گذاشــت .پس
از برقراری آتشبس سراسری در سوریه ،چندین گروه
از مخالفان مسلح ،رژیم اسد و متحدان او را به نقض پی
در پی آتشبس متهم کردند .در بیانیهای که صبح شنبه
منتشر شــد ،این گروهها تهدید کردند که در صورت
ادامه نقض آتشبس ،آنها نیز آتشبس اعالم شــده از
روز جمعه را پایانیافته اعالم خواهند کرد .توافق بر سر
آتشبس سراسری در سوریه که در مسکو و در مذاکرات
نمایندگان روسیه و ترکیه حاصل شد از نیمهشب جمعه
به اجرا درآمد .طبق این توافــق ،تمام حمالت هوایی
و زمینی باید متوقف شــود و طرفهای درگیر در جنگ
باید از تالش برای گســترش مناطق تحت کنترل خود
دســت بردارند .اما ســاعاتی پس از اجرای آتشبس،
نیروهای دولتی سوریه و گروههای پشتیبان آن به نقض
آتشبس دست زدند .منابع نزدیک به مخالفان سوری
میگویند بعد از ظهر روز جمعه نیروهای دولتی سوریه،
روستاهای حومه دمشق را که در کنترل مخالفان است
با بمبهای بشکهای هدف قرار دادند.
مناطق مختلف شهر حما از جمله حلفایه ،عقرب ،لطمنا
و الزیاره و همچنین منطقه جسرین در غوطه شرقی از
توابع دمشــق نیز که در اختیار نیروهای مخالف است،
مورد هدف موشک قرار گرفتهاند( .دویچه وله)

تدابیر شدید امنیتی
در آستانه سال نو میالدی

در آستانه برگزاری مراسم سال نو میالدی
در شهرهای مختلف جهان ،تدابیر امنیتی
افزایش یافته است.
در شهرهایی مانند لندن ،بروکسل و برلین
هزاران نیروی پولیس اضافه برای کنترل
مراسم آغاز ســال میالدی  ۲۰۱۷به کار
گرفته شدهاند.
در پاریس ،مادرید و نیویورک بلوکهای
سیمنتی بســیاری از میدانهای اصلی را
مســدود کرده تا از حوادثی مانند حمله
الری به بازارچه کریسمس برلین و حمله
در شهر ساحلی نیس ،جلوگیری شود.
برگزاری مراسم جشن ســال نو در داکا،
پایتخت بنگالدش ،ممنوع شده است .این
شهر به تازگی شــاهد یک رشته حمالت
گروه موســوم به دولت اسالمی (داعش)
بوده است.

بولت و بایلز بهترین ورزشکاران سال
 2016از نگاه AIPS

 328خبرنگار ورزشــی از  110کشور برای
انتخاب ورزشــکاران سال از سوی AIPS
رای دانند که در این رای گیری یوسین بولت
و سیمون بایلز بهترین ورزشکاران مرد و زن
سال  2016شدند.
به نقل از ســایت ،Inside the games
انجمن بینالمللی رســانههای ورزشــی
( )AIPSبا رای گیری از خبرنگاران ورزشی
کشورهای مختلف ورزشــکاران برتر سال
 2016را انتخاب کردنــد و جایزهای به آنها
اختصاص دادند.
بولــت  33.42درصــد رای هــا در بین
ورزشــکاران مرد را کســب کرد و مایکل

دست یافتن به پیشرفت ها ،باید آرمان ها
و باورهایتــان را حفظ کنید و همچنان به
سختکوشی ادامه بدهید».
افزون برآن ،این شهروند کوریای جنوبی،
بــرای وداع نهایی ،یک افتخار ویژۀ دیگر
نیز میداشته باشد :او در جشن استقبال
از سال نو در «تایمز ســکویر» نیویارک
اجازه دارد آخرین ثانیه های سال  ۲۰۱۶را
بشمارد .او که در اصل جدی و خشک طبع
پنداشته میشــود ،در گردهمایی وداعیه
به شوخی گفت« :من در برابر میلیون ها
انسان کارم را از دست میدهم».
بان  ۷۲ساله در پایان سخنرانی اش خطاب
به تیم کاری و دیگر کارمندان سازمان ملل
تنها گفت« :از شما سپاسگزارم!» او افزود
که برای خودش خدمت به این ســازمان
افتخار بزرگی بود( .دویچه وله)

فلپس در رده دوم قرار گرفت.
یوسین بولت توانست در المپیک ریو 2016
تریپل تریپل انجام دهد .او در ســه رشته
مختلف دوومیدانی در ســه المپیک پیاپی
مدال طال کسب کرده است.
بولت اولین مردی اســت که توانسته است
رکورد دو رشــته دوی  100متر و  200متر را
در جهان از آن خود کند .او برای آخرین بار
امسال در مسابقات قهرمانی جهانی IAAF
شــرکت میکند و به دنبــال دوازدهمین
قهرمانی خود در این مسابقات است.
بعد از این مســابقات بولت بازنشســته
میشود.

امســال از زندگی بولت یک مستند به نام
«من بولت هســتم» منتشر شد که تمامی
جنبههای زندگی این ورزشــکار را نشان
میدهد.
بولت ششمین بار است که از سوی  AIPSبه
عنوان ورزشکار برتر سال انتخاب میشود.
جایزه بهترین ورزشکار زن سال  2016نیز
به سیمون بایلز ،ژیمناست آمریکایی داده
شد .بایلز در المپیک ریو  2016چهار مدال
طال کسب کرد.
کاتینکا هوسزو ،شــناگر اهل هنگری در
رده دوم قرار گرفت .او تنها  50رای با بایلز
فاصله داشت.

در لندن برای تماشــای مراسم آتشبازی
ســال نو یکصد هزار تکت فروخته شده
است .قرار اســت پولیس مسلح در شهر
مستقر شود و موانع بتونی نیز در اطراف
محل برپایی مراسم قرار داده میشود.
همچنین تردد موترها در مناطقی از سطح
شهر لندن ممنوع خواهد شد.
پولیس شهر منچستر نیز اعالم کرده که
به دنبال حوادث بازار کریســمس برلین،
برنامههای حفاظتی خود را تشدید خواهد
کرد.
پولیس حمل و نقل بریتانیا گفته است که
گشتهای مسلح درشبکه قطار سراسری
حاضــر خواهند بود و پولیس مســلح از
شبکه مترو لندن نیز مراقبت خواهد کرد.
نزدیک به سه هزار پولیس در خیابانهای
لندن حضور خواهند داشت( .بی بی سی)

دل بوسکه ۳۶ :سال
با رئال بودم اما کارهایم را
بیارزش میدانند

م ملی اسپانیا معتقد است افرادی عملکرد زیدان را در
سرمربی پیشــین تی 
رئال مادرید بیارزش میدانند ،همین رفتار را با او طی  ۳۶سال گذشته انجام
دادند .به نقل از آس ،ویسنته دلبوسکه در مصاحب ه با EL Confidencial
ل مادرید
درباره زین الدین زیدان ،ســرمربیگری در چین و بازگشت به رئا 
صحبت کرد .ســرمربی پیشین تیمملی اسپانیا درباره سرمربی کنونی رئال
مادرید گفت :می دانیم کار مربیانی که در حرفهشان شانس زیادی آوردند را
بی ارزش می دانند اما کار زیدان ارزشــمند است .او توانسته است سه جام
مهم را در ایــن مدت فتح کنند .زیدان بازیکنانی در اختیار دارد که او را به
عنوان یک رهبر میشناسند .خیلیها عملکرد زیدان را همچون زمان حضور
ل مادرید بیاهمیت می دانند .زیدان نشــان داده است که تاثیر
من در رئا 
زیادی بر تیم گذاشته است .دلبوسکه در مورد مربیگری در چین اظهار کرد:
پیشنهاد  ۱۵میلیونی از باشــگاه چینی داشتم .هیچ وقت به خاطر پول کار
نکردم .بهتریــن دوران مربیگریام در مادرید بود .همچنین زمانی که مدیر
تیم پایه این باشگاه بودم ،بهتران دوران خود را سپری کردم.
دلوسکه در پایان درباره بازگشت به مادرید گفت :نه آمادگی برای بازگشت
دارم و نه باشگاه به من نیاز دارد .از فوتبال کناره گیری کردم .نزدیک به ۳۶
سال با باشگاه در ارتباط بودم.

اینیستا :لیونل مسی نظیر ندارد

رونالدو :انسان مغروری نیستم

ل مادرید تاکید کرد که
ســتاره پرتگالی رئا 
انسان مغروری نیســت و عالقه زیادی به
شرکت در کارهای خیریه دارد.
کریستیانو رونالدو که روزهای خوبی را در
ل مادرید میگذراند ،در گفتوگویی که با
رئا 
شبکه تلویزیونی اون تی مصر داشت درباره
موضوعات زیادی سخن به میان آورد.
این بازیکن پرتگالی در ابتدای سخنان خود
درباه ژست او قبل از زدن ضربات آزاد گفت:
این یک تاکتیک است و باعث میشود بهتر
تمرکز بگیــرم .بعضی از من تقلید میکنند
ولی موفق نیســتند .باید بگویم من از هیچ
کسی تقلید نمی کنم.
رونالدو درباره این سوال که آیا او در زندگی
الگویی داشته است نیز گفت :بسیار سخت
است کســی را پیدا کرد و او را الگوی خود
قرار داد .باید بگویم شخص خاصی را الگوی
خود قرار نــدادم .او درباره وضعیت کنونی

خود هم گفت :هشت سال است که وضعیت
ایدهآلــم را حفظ کردم و این کار بســیار
سختی است .خوشحالم که آماده هستم و
میتوانم به تیمم کمک کنم .بله باید بگویم
که به خودم افتخار میکنم .به تازگی با رئال
مادرید و شرکت نایکی قرارداد جدید امضا
کردم .میخواهم آمادگی خود را حفظ کنم.
محصوالت زیادی به اسم من تولید میشود.
به کارهای تجاری هــم عالقه دارم و آن را
ادامه میدهم.
رونالــدو در ادامه درباره نقــش پول در
زندگیاش اضافه کرد :پول و سرمایه باعث
میشود تا در زندگی استقالل داشته باشم
و در آینده خیالم راحت باشد .این نظر من
نسبت به پول و سرمایه است.
او درباره اینکه چه توصیهای به فوتبالیست
های جوان دارد هــم گفت :توصیه من این
است که تالش زیادی از خود نشان بدهند.

هر کســی باید در زندگی خود رویا پردازی
کند ولی مهمتــر از همه چیز ،تالش کردن
است .ســتاره پرتگالی رئال مادرید درباره
مغرور بودنش هم گفت :به هیچ وجه انسان
مغروری نیســتم و عالقه زیادی به شرکت
در کارهای خیریه دارم .زیاد نمی خندم اما
اینگونه نیست که چیزی من را به خنده وا
ندارد .دوستان واقعی من بیرون از مستطیل
سبز هستند و لحظات خوبی را در کنار آنها
تجربه میکنم.
رونالدو درباره پســرش گفت :او در شرایط
بســیار خوبی به دنیا آمده چراکه همه چیز
دارد .جونیــور از موتر گرفته تا خانه و همه
وســایل رفاه را در اختیار دارد .با این حال
او به خاطر شــهرت زیادی که پدرش دارد،
گاهی اوقــات آزرده خاطر میشــود اما
اطمینان دارم چنین مشکالتی را پشتسر
خواهد گذاشت.

کاپیتان بارســلونا به رقم های نجومی که باشــگاه های چینی برای جذب
بازیکن میدهند واکنش نشــان داد و تاکید کرد مهاجم ارجنتینی تیمش
بینظیر اســت .به نقل از آس ،پیوســتن بازیکنان بزرگ به لیگ چین به
چالشی بزرگ تبدیل شده اســت .پول های نجومی که باشگاه های چینی
پرداخت میکنند باعث شده اســت بازیکنان بزرگ فوتبال اروپا راهی این
لیگ شــوند .آندرس اینیستا در این زمینه گفت :همه این آزادی را دارند تا
آنگونه که میخواهنــد درباره آینده خود تصمیم بگیرند .به تصمیم چنین
بازیکنانی احترام می گذارم .با این حال باید بگویم بارسلونا را دوست دارم
و به بازی کردن در کشــور دیگری فکر نمیکنم .این همه چیزی است که
میتوانم بر زبان بیاورم .او در ادامه سخنان خود به ستایش از مسی پرداخت
و گفت :هیچ بازیکن دیگری مانند مسی وجود ندارد .نمیتوانم حضور او در
تیم دیگری را تصور کنم .مســی را تنها با پیراهن بارسلونا می توانم تصور
کنم .امیدوارم سالهای زیادی در بارسلونا بماند چراکه به او نیاز داریم.

انتقاد ماریو کمپس از مالک
والنسیا

ستاره پیشین والنسیا از پتر لیم مالک باشــگاه اسپانیایی انتقاد کرد و او
را دلیل افت فاحش خفاشها دانســت .به نقل از ســایت فوتبال اسپانیا،
چزاره پراندلی که هدایت والنسیا را بر عهده داشت روز جمعه از سمت خود
استعفا داد .پس از او مدیر ورزشی باشگاه نیز از سمت خود کنارهگیری کرد.
سرمربی ایتالیایی به علت اینکه باشــگاه برای خرید پنج بازیکن در فصل
نقل و انتقاالت زمستانی موافقت نکرد ،ترجیح داد از این تیم برود .باشگاه
دلیل آن را بیپولی عنوان کرد .تنها سه ماه از حضور پراندلی در این باشگاه
می گذشت .او اکنون به جمع هفت ســرمربی دیگری پیوست که در چهار
فصل اخیر از تیم کنار رفتند .والنســیا که همچون گذشته نتایج درخشانی
کسب نمی کند ،از ســرمربیان مختلفی بهره گرفت اما در وضعیت این تیم
تغییری ایجاد نشد .والنسیا اکنون در رتبه هفدهم قرار دارد و با کنارهگیری
سرمربیاش در بحران کامل قرار گرفت .ماریو آلبرتو کمپس ،بازیکن پیشین
این باشگاه و یکی از اسطورههای والنسیا به شدت از این وضعیت انتقاد کرد
و در توییترش در اینباره نوشت :اکنون آقایان پس از استعفای پراندلی ،ورو
را برای خاموشــی آتش به وجود آمده بر نیمکت خواهند نشاند .آتشی که
توسط پیتر لیم و مندس روشن شده است.

