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بریتانیا :داعش اگر بتواند به بریتانیا
حمله کیمیاوی میکند

داعش مسئولیت حمله
به کلوب استانبول را
به عهده گرفت

گروه «دولت اسالمی» مسئولیت حمله به کلوب شبانه رینا
در اســتانبول را بر عهده گرفت .این گروه در انترنت اعالم
کرد« ،یک سرباز خلیفه» این حمله را انجام داده است.
در حالی که جستوجوی پیگیرانه پولیس ترکیه برای پیدا
کردن مهاجم به کلوب شــبانه رینا در استانبول ادامه دارد
گروه «دولت اســامی» (داعش) مسئولیت این حمله را بر
عهده گرفته است .در این حمله که در نخستین شب سال
نوی میالدی انجام شــد  ۳۹تن جان خود را از دست دادند.
 ۶۵نفر نیز زخمی شدهاند.
به گزارش گزارشگر رادیوی آلمان «دویچلند فونک» ،تیم
تحقیقاتی پولیس ترکیه بر این نظر اســت که عامل حمله
به کلوب شبانه در استانبول از ازبکستان یا قرقیزستان به
ترکیه آمده اســت .هم اکنون این تیم در حال بررسی در
این مورد اســت که آیا حمله تروریستی به میدان هوایی
اســتانبول در ماه جون گذشــته نیز از سوی همان هسته
وابسته به «دولت اسالمی» صورت گرفته که حمله به کلوب
شبانه را انجام داده است یا نه( .دویچه وله)

دولت اسرائیل دیگر اجساد
اعضای کشته شده حماس
را به خانوادههایشان پس
نخواهد داد

کابینه امنیتی اسرائیل روز یکشنبه اول جنوری اعالم کرد
از این به بعد اجساد اعضای گروه فلسطینی حماس را که در
حمله به اسرائیل کشته شــوند ،به خانوادههایشان تحویل
نخواهد داد و آنها را دفن خواهد کرد.
صفحه رسمی توییتر بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل
اعالم کرد که دولت اســرائیل بــرای تصمیم گیری درباره
«اجساد تروریســتهای حماس که در حمالت تروریستی
کشته میشوند» تشکیل جلسه امنیتی داده و به این نتیجه
رســیده که اجســاد اعضای حماس را به خانوادههایشان
برنگردانــد .در این توئیت گفته شــد که در این جلســه
درباره دو موضوع دیگر هم بحث شــده است :درباره نحوه
پسگرفتن اجساد سربازان اسرائیلی که در درگیری کشته
میشوند و درباره آزادی دو غیرنظامی اسرائیلی که در غزه
ناپدید شــدهاند و اسرائیل تصور میکند در اسارت حماس
هستند .توئیتر آقای نتانیاهو درباره اینکه دولت در این دو
مورد به چه نتیجه یا تصمیمی رســیده اطالعاتی را منتشر
نکرد .جلســه کابینه امنیتی اسرائیل پس از آن برگزار شد
ن عزالدین قسام ،شاخه
که در شب سال نوی میالدی ،گردا 
نظامی حماس ،خبر داد که «دو ویدئو به مناســبت بیست
و سومین سالگرد تولد ســرباز و زندانی صهیونیست ارون
شائول منتشر کرده است».
اسرائیل میگوید که ارون شائول و هدار گولدین ،یک سرباز
اسرائیلی دیگر ،دو ســال پیش کشته شدهاند ،اما حماس
اجساد آنها را برای چانهزنی نگه داشته است( .بی بی سی)

یک مقام امنیتی در بریتانیا در مورد احتمال
تالش گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش)
برای حمله کیمیاوی به این کشور هشدار داده
است.
بن واالس ،مســئول امور امنیتی در کابینه

بریتانیا گفت که گرچه هنوز توطئه مشخصی
در این مورد شناســایی نشده ،اما به هر حال
هدف داعش کشتار جمعی است.
آقــای واالس در مصاحبــه بــا هفتهنامــه
ســاندیتایمز ،تالش داعش برای استفاده از

هشدار آمریکا به
کوریای شمالی در رابطه
با آزمایش موشک قارهپیما

در پی اعــام آزمایش یک موشــک
قارهپیما توسط کوریای شمالی ،آمریکا
از این کشور به شدت انتقاد کرد .وزارت
دفاع آمریکا هشدار داد ،آزمایش مجدد
موشکی برای کوریای شمالی پیامدهایی
به بار خواهد آورد.
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به کوریای
شــمالی هشــدار داد و اعالم کرد ،این
کشــور باید از اعمال تحریککننده و
گفتار آشوببرانگیزی که صلح و ثبات را
به خطر میاندازد دوری کند.
آنا ریچی آلن ،ســخنگوی وزارت دفاع
آمریکا یکشــنبه  ۱جنوری با بیان این
مطلب در واشنگتن گفت ،کوریای شمالی

لوییس آدریانو ضعیفترین

بازیکن سری  Aشناخته شد

مهاجم میالن ضعیفترین بازیکن سال  ۲۰۱۶فوتبال ایتالیا معرفی شد.
با پایان سال  ۲۰۱۶میالدی ،روزنامه ریپابلیکای ایتالیا فهرست ضعیفترین
بازیکنان سال فوتبال این کشور را معرفی کرد که در صدر این فهرست نام
لوییس آدریانو ،مهاجم میالن قرار دارد که زمزمههای جدایی او از این تیم به
گوش می رسد .آدریانو در حالی به عنوان ضعیف ترین بازیکن سال فوتبال
ایتالیا انتخاب شد که در حال پیوستن به اسپارتاک مسکو روسیه قرار دارد
و با این تیم به توافقات اولیه نیز رســیده است .بعد از آدریانو ،اشرف الزار
از پالرمو در رده دوم و آندره برتولوچی از میالن در رده ســوم ضعیف ترین
بازیکنان سال ایتالیا قرار گرفت.
میالن در نیم فصل نخســت فوتبال ایتالیا عملکرد خوبی از خود ارائه داد و
توانست در بین مدعیان قرار بگیرد .این تیم تالش می کند با وینچنزو مونتال
بعد از چند ســال غیبت به لیگ قهرمانان راه یابد .این تیم چندی پیش در
قطر با برتری برابر یوونتوس در ضربات پنالتی به عنوان قهرمانی سوپرجام
ایتالیا دست یافت.

پیروزی تورنتو و شکست

باید به جــای این به وظایف بینالمللی
خود پایبند بوده و به «مذاکرات جدی
بازگردد» .او از همه کشــورها خواست
تا «برای کوریای شــمالی و حامیانش
روشن سازند که اینقبیل آزمایشهای
موشکی غیر قابل قبول است» و چنین
اعمال «غیر قانونی» پیامدهایی خواهد
داشت .کیم جونگ اون ،رهبر کوریای
شــمالی در پیام خود به مناسبت آغاز
سال جدید میالدی از آمادهسازی این
کشور برایآزمایش یک موشک قارهپیما
ســخن گفت و افزود که تولید چنین
موشکی در «آخرین مرحله خود» قرار
دارد .کیم جونــگ اون گفت ،کوریای
شمالی در سال  ۲۰۱۶یک
رشته آزمایشهای اتمی
و موشکی انجام داده و به
«قدرت اتمی ارتقا یافته»
و اینــک «یــک قدرت
نظامی در شرق است که
نیرومندترین دشمن نیز
نمیتواند بــه آن حمله
کند»( .دویچه وله)

گازهای ســمی در عراق و سوریه را یادآوری
کرد و گفت که «آنها هیچگونه مشکل اخالقی
در مورد استفاده از سالحهای کیمیاوی ندارند
 ...و اگر بتوانند ،در این کشــور (بریتانیا) هم
حتما استفاده خواهند کرد».
او همچنین به گزارش یوروپل ،پولیس اتحادیه
اروپا ،اشــاره کرد که از وجود شواهدی مبنی
بر عالقمندی داعش به استفاده از سالحهای
کیمیاوی یا میکروبی در اروپا حکایت دارد.
آقای واالس به ســاندیتایمز گفت« :آرزو و
هدف دولت اســامی یا داعش ،بدون تردید
کشتار گروهی است .آنها میخواهند تا جایی
که میتوانند عده بیشتری را وحشتزده کنند
و به عده بیشتری هم آسیب برسانند».
او افزود که مقامهای مراکش ،در جریان یورشی
که در ماه فبروری به یک هسته مخفی داعش
داشــتند ،موادی را کشف و ضبط کردهاند که
برای ساخت بمب یا یک «عامل سمی مرگبار»
قابل استفاده بوده است( .بی بی سی)

داعش مسئولیت
حمله در شهرک
صدر بغداد را
به عهده گرفت

گروه «دولت اسالمی» مســئولیت حمله انتحاری در
شهرک شیعهنشــین صدر در بغداد را به عهده گرفته
است .در این حمله که در محلهای پررفت و آمد انجام
شد دهها نفر کشته و زخمی شدند.
در جریان انفجاری در بازاری شــلوغ در پایتخت عراق
یک عامل انتحاری دستکم  ۲۴نفر را به قتل رساند.
این حمله که شــیعیان شهرک صدر در شرق بغداد را
هدف قرار داده بود توســط یک موتر بمبگذاریشده
انجام شد .به گفته یک افسر پولیس ،این سوءقصد در
محل بازار روز میوه و ســبزیجات و در نزدیکی تجمع
روزانه کارگران روزمرد و ایست بازرسی پولیس انجام
شد .رویترز از دســت کم  ۲۴کشته و  ۶۷زخمی خبر
داده است .خبرگزاری فرانسه از  ۳۲کشته سخن گفته
است .این حمله بالفاصله بعد از ورود فرانسوا اوالند،
رئیسجمهور فرانسه به بغداد صورت گرفت .اوالند در
سفری یکروزه با فواد معصوم ،رئیسجمهور عراق و
حیدر العبادی ،نخستوزیر این کشور در بغداد دیدار
کرد .او قرار اســت به اقلیم خودگردان کردستان در
شمال عراق ســفر کرده و در آنجا با واحدهای نظامی
فرانســه و مقامهای رســمی محلی دیدار و گفتوگو
کند( .دویچه وله)

ترکمنستان بار دیگر
ارسال گاز به ایران را
متوقف کرد

مناقشــه  ۱ /۸میلیارد دالــری ایران و
ترکمنستان بار دیگر سبب توقف صادرات
گاز به ایران شد .تحویل گاز ترکمنستان
به ایران در سال  ۱۳۸۶هم قطع شده بود.
ایران در آن زمان با افزایش  ۹برابری قیمت
گاز موافقت کرد .شــرکت ملی گاز ایران
روز یکشنبه با انتشار بیانیهای اعالم کرد
که جریان گاز وارداتی از ترکمنستان «به
دلیل کارشکنی» شرکت ترکمن قطع شده
است .آنطور که در بیانیه آمده ،موضوع بر
سر پرداخت بدهی طرف ایرانی به شرکت
«ترکمن گاز» است .بر اساس قراردادی که
از  ٢٠سال پیش بین شرکت ملی گاز ایران
و شرکت ترکمن گاز امضا شده ،بخشی از
گاز مصرفی مناطق شمالی ایران با واردات
از ترکمنستان تأمین میشود .ترکمنستان

نخستوزیر سوریه به همراه
 ۱۵وزیر کابینه وارد حلب شد

در پی آزادی کامل شــهر حلب که پس
از چهار ســال جنگ مداوم محقق شد،
نخســتوزیر ســوریه به همراه هیاتی
اقتصادی – نظامی و  ۱۵وزیر کابینه وارد
این شهر شدند.
به نقل از خبرگزاری ســانا سوریه ،عماد
خمیس ،نخست وزیر ســوریه به دستور
مستقیم بشار اســد ،رئیسجمهور این
کشور به حلب رفته و از برخی مناطق این
شهر جنگ زده و نیروهای مستقر در آن
بازدید کرد .بنابر اعالم دولت سوریه ،وی

وزیر خارجه آلمان دســتیابی به سازش
سیاسی در سوریه را بدون اجرای مذاکرات
میان تمامی طرفها بعید دانست.
به نقل از پایگاه خبری البلد ،فرانک والتر
اشــتاینمایر ،وزیر خارجه آلمان دیروز
گفت :نیازی به اقداماتــی بیش از آتش
بس وجود دارد تا احتمالهایی برای صلح

آنها کجا میروند؟

 ۶ماه تــا پایان قــرارداد چندین بازیکن
بزرگ با تیمهایشــان باقی مانده اســت و
هنوز تصمیمی درباره آینده این افراد گرفته
نشده است.
نقل و انتقاالت جنوری فوتبال شروع شده
اســت و بازیکنان یک ماه زمــان دارند تا
تیم بعدی خودشــان را انتخاب کنند .در
ایــن بین بازیکنانی نیز هســتند که زمان
زیادی تا پایان قراردادشــان باقی نمانده
اســت و این افراد تاکنون قرارداد خود را با
تیمشان تمدید نکردند .مشخص نیست چه
سرنوشتی در انتظار این بازیکنان است.
به نظر می رســد آنها باید در جنوری تیم
جدیدی بــرای خود پیدا کننــد و عدهای

استفن لیشتاشتاینر (یوونتوس) ،جان تری
(چلسی)
هافبک ها:
لوکاس لیــوا (لیورپول) ،خســوس ناواس
(منچسترسیتی) ،آرین روبن (بایرن مونیخ)،
ریکاردو کوارشما (بشــیکتاش) ،کیسوکه
هوندا (میالن) ،ژابی آلونسو (بایرن مونیخ)،
سانتی کاسورال (آرســنال) ،دنیله دروسی
(رم)
مهاجمان:
زالتان ایبراهیموویچ (منچســتریونایتد)،
سعیدو براهینو (وســت برومویچ) ،فرناندو
تــورس (اتلتیکومادرید) ،ماریــو بالوتلی
(نیس).

اسپرز در NBA

بامداد دیروز  ٥بازی در لیگ بســکتبال  NBAانجام شد که در این بازیها
تورنتو رپترز ،تیم رده دوم کنفرانس شــرق به پیروزی رسید و سن آنتونیو
اسپرز تیم رده دوم کنفرانس غرب نیز شکست خورد.
به نقل از  ،Foxsportsدر یکی از حســاسترین بازی های بامداد دیروز
تورنتو رپترز با نتیجه  ١٢٣بر  ١١٤لس آنجلس لیکرز را از پیش رو برداشت.
در این بازی کایل الری با کسب  ٤١امتیاز بیشترین امتیاز آوری فصل خود را
نجربه کرد .او  ٢٠امتیاز را در کوارترچهارم به ثمر رســاند .دی مار دی روزن
نیز  ٣١امتیاز در این بازی به دست آورد.
در بازی مهم دیگر ســن آنتونیو اسپرز با نتیجه  ١١٤بر  ١١٢از آتالنتا هاکس
شکســت خورد .در این بازی تیم هارداوی توانست برای هاکس  ٢٩امتیاز
کسب کند او در ثانیه های پایانی بازی یه سه امتیازی به ثمر رساند که باعت
پیروزی تیمش شــد .آتالنتا اولین بار بود که با مربیگری مایک بادن هولزر
اسپرز را شکست میداد.
نتایج دیگر بازی های بامداد دیروز:
ایندیانا پیسرز  - ١١٧اورالندو مجیک ١٠٤
دیترویت پیستونز  - ١٠٧میامی هیت ٩٨
پورتلند تریل بلیزرز  - ٩٥مینه سوتا تیمبرولوز ٨٩

اریکسن :عاشق سبک بازی
اینیستا هستم

ســتاره هالندی تاتنهام ،آندرس اینیســتا را الگوی فوتبالی خود معرفی و
اظهار کرد عاشق سبک فوتبال اوست.
کریستین اریکســن فصل خیلی خوبی را با تاتنهام ســپری کرده است.
همکاری خوب او با دله الی و دنی رز باعث شده است تاتنهام عملکرد خوبی
در هفته اخیر داشته باشد و با کسب چهار گل پیاپی ،خود را به رده چهارم
جدول ردهبندی برســاند .اریکسن در این زمینه به دیلی میل گفت :عاشق
ســبک بازی کردن اینیستا هســتم و او را بهترین هافبک جهان میدانم.
تماشای بازی او برایم لذتبخش است .همیشــه سعی کردم فوتبالی بازی
کنم که نزدیک به بازی اینیستا باشد .از خیلیها تعریف بازی او را شنیدم و
همیشه سعی کردم حرکاتی شبیه او در زمین مسابقه داشته باشم.
اریکســن در پایان گفت :مائوریسیو پوچیتینو (ســرمربی تاتنهام) به من
آزادی عمل داده است .احساس خوبی در تاتنهام دارم .هدف ما اینجا کسب
قهرمانی است .یک بازی سخت برابر چلسی در پیش داریم که خیلی برای ما
تعیینکننده اســت .دوست داریم خیلی زود فاصلهمان را با صدر جدول کم
کنیم و تا پایان ژانویه ،تیمی باشیم که برای قهرمانی میجنگد.

بوفون تا  ۱۰سال دیگر بازی خواهد کرد

مدیــر برنامههای دروازهبــان و کاپیتان
یوونتوس اعالم کرد این دروازهبان  ۱۰سال
دیگر فوتبال بــازی خواهد کرد .به نقل از
گاتزتا دلو اسپورت ،ســیلوانو مارتینا که
مدیر برنامههای جانلوییجی بوفون اســت،

اعالم کرد این دروازهبــان برنامهای برای
خداحافظی از فوتبال ندارد و میخواهد تا
 ۱۰سال دیگر فوتبال بازی کند .در حالی که
صحبتهایی مبنی بر بازنشستگی بوفون به
گوش می رسید ،مدیر برنامه این دروازهبان

آب پاکــی را به روی دســت همه ریخت و
عنوان کرد که این دروازهبان تا  ۱۰ســال
دیگر فوتبال بازی خواهد کرد و بدون شک
در جام جهانــی بعد در درون دروازه ایتالیا
خواهد ایستاد.

سرخیو راموس :در سال جدید سهگانه را میخواهیم

ل مادرید چشم انداز تیمش در
کاپیتان رئا 
سال میالدی جدید را اعالم کرد.
به نقــل از فورفورتو ،ســرخیو راموس که
در ســالهای اخیر در ترکیب رئال مادرید
میدرخشد و بازوبند کاپیتانی این تیم را نیز
به بازو میبنــدد ،به صحبت در مورد هدف

تیمش در سال پیشرو پرداخت.
راموس در ایــن زمینه اظهار کرد :قهرمانی
در لیگ قهرمانان اروپا ،جام حذفی و رقابت
های اللیگا هدف اصلی ماست .میخواهیم
در سال جدید ســه گانه را به دست آوریم
و لحظات شــیرینی را برای هواداران رقم

به همراه  ۱۵وزیر کابینه خود جهت بررسی
اوضاع اقتصادی و خدماتی شــهر حلب و
چگونگی ارائه خدمات به ســاکنان آن به
حلب رفته است .شهر حلب که بخشهای
زیادی از آن به ویژه مناطق شــرقی شهر
از سال  ۲۰۱۲به اشغال شورشیان مخالف
دولت در آمده بود ،ماه گذشــته میالدی
و پس از درگیریهای شدید آزاد شد اما
اکنون به دلیل چهار سال جنگ خسارات
زیادی به زیرســاختها و تاسیسات آن
وارد شده است.

اشتاینمایر :بدون مذاکره سازش
سیاسی در سوریه ممکن نیست

سرنوشت نامعلوم ستاره های فوتبال
نیز می توانند امیدوار باشــند فصل بعد در
تیم خود حضور داشــته باشند .برای مثال
ژوزه مورینیو (ســرمربی منچستریونایتد)
تایید کرده اســت زالتان فصــل بعد در
منچســتریونایتد می ماند اما این بازیکن
هنوز قراردادش را تمدید نکرده است.
دروازه بانان:
آدریان (وســتهام) ،ایکر کاسیاس (پورتو)،
بنوت کاستیل (رن)
مدافعان:
پابلو سابالتا (منچسترســیتی) ،برانیسالو
ایوانویچ (چلسی) ،پر مرتهساکر (آرسنال)،
گائل کلیشی (منچسترسیتی) ،باکاری سانیا
(منچسترســیتی) ،پهپه (رئــال مادرید)،

در سال  ۱۳۸۶هم تحویل گاز به ایران را
متوقف کرده بود .در آن زمان دو طرف بر
سر افزایش  ۹برابری قیمت گاز (از  ۴۰به
 ۳۶۰دالر در هــر هزار متر مکعب) توافق
کردند .در ســالهای اخیر در فصل سرما
هم بــه دلیل افزایش مصــرف خانگی و
هم به دلیل افت فشــار گاز ،گازرسانی به
نیروگاههای برق با مشکل روبهرو میشد؛
موضوعی که به خاموشی برق میانجامید.
شرکت ملی گاز ایران میگوید تولید گاز
در ســه سال گذشــته به حدی افزایش
یافته کــه گاز وارداتی تنها  ۱ /۵درصد از
گاز مورد نیاز را تأمین میکرده و «صرفا با
صرفهجویی در نیروگاهها ،صنایع و بخش
خانگی در فصل زمســتان میتوان آن را
جبران نمود»( .دویچه وله)

بزنیم .نهایت تالش خود را به کار می گیریم
تا فوتبال زیبایی را به نمایش بگذاریم.
او ادامه داد :برای بازوبندی که بر بازو بستم،
از جام مایه میگذارم .اگر هر بازیکنی نهایت
تالش خــود را در زمین به کار بگیرد ،دیگر
همه چیز آســان میشود .در این صورت به
راحتی میتوان به هدفــی که به دنبال آن
هستی دست پیدا کنی.
رئال مادرید در نخســتین بــازی خود در
سال  ۲۰۱۷باید در جام حذفی اسپانیا برابر
ســویا به میدان برود که با توجه به آمادگی
باالی سویا ،بازی ســختی برای کهکشانی
ها پیشبینی میشــود .البته پیش از این
رئال در سوپرجام اروپا ،سویا را از پیشرو
برداشته بود.

در سوریه شکل بگیرد .وی گفت :فرصت
پایان همیشگی درگیریها بدون مذاکرات
سیاســی واقعی که شامل تمامی طرفها
شود ،شــکل نخواهد گرفت .وزیر خارجه
آلمان خاطرنشــان کرد :آتش بس کنونی
در سوریه روزنه امیدی برای مردم سوریه
است.

ویتسل با قراردادی سه ساله
به تیانجین پیوست

اکسل ویتسل با قراردادی سه ســاله به ارزش  ۲۵میلیون یورو به تیانجین
پیوست تا شــاگرد فابیو کاناوارو شود.به نقل از شــانگهای دیلی ،اکسل
ویتســل که مدتها مورد توجه یوونتوس قرار داشت ،ترجیح داد خاور دور
را برای ادامه فعالیتهای فوتبالیاش انتخاب کند و با قراردادی به ارزش ۲۵
میلیون یورو از زنیت سنت پترزبورگ راهی تیانجین شود .ویتسل  ۲۷ساله
که در تیمملی فوتبال بلجیم بازی میکنــد ،عالوه بر این مبلغ در صورت
درخشــش مبلغی را به عنوان پاداش دریافت خواهد کرد .او از سال ۲۰۱۲
در زنیت روســیه بازی میکند و اکنون هفت میلیــون یورو از این مبلغ به
باشگاه سابقش یعنی زنیت خواهد رســید .او با زنیت توانست قهرمانی در
لیگ روسیه ،جام حذفی و سوپر کاپ را کسب کند .ویتسل در این فصل ۲۳
بازی را انجام داد و یک گل را به ثمر رساند .هدایت تیانجین را فابیو کاناوارو،
مدافع پیشــین تیمملی فوتبال ایتالیا بر عهده دارد .در دو هفته گذشــته
بازیکنانی چون اسکار ،کارلوس توس و عادل احمدف راهی لیگ چین شدند.

سیمئونه :بازیکنان مانند
هواداران به حمایت از من
ادامه دهند

سرمربی اتلتیکومادرید از بازیکنانش خواست تا به حمایت از او ادامه دهند.
به نقل از آس ،اتلتیکومادرید در دیدار رفت مرحله یک هشــتم نهایی کوپا
دلری امشب به مصاف الس پالماس میرود .دیگو پابلو سیمئونه در نشست
خبری پیش از بازی گفت :کوپا دلری رقابت های جذابی اســت .تیمهایی
کــه خوب بازی میکنند در این جام حضور دارند .رقابت در کوپا ســخت و
نزدیک است .الس پالماس نسبت به اللیگا در این جام متفاوت نخواهد بود.
از تواناییها و ویژگیهایشان آگاهیم .آنها خیلی خوب بازی میکنند و آن را
همیشه نشان دادهاند .توانایی کنترل بازی را در هر موقعیتی دارند .در خانه
نســبت به بازیهای خارج از خانه قویتر هستند .سرمربی اتلتیکومادرید
درباره تعطیالت کریســمس و ســال نو اظهار کرد :روزهای خوبی را سپری
کردم .به همراه فرزندانــم و خانوادهام بودم .نه تلویزیون نگاه نکردم و نه به
رادیو گوش فرا دادم .با انرژی زیادی به مادرید بازگشتم و اشتیاق زیادی برای
بازی های پیش رو دارم .ســیمئونه در مورد حضورش در اتلتیکو در فصل
آینده گفت :یک فصل دیگر به پایان قرار دادم باقی مانده است و در این تیم
خواهم ماند .بازیکنان همچون هواداران باید به حمایت از من ادامه دهند.

ایبراهیموویچ :کاری میکنم
منتقدان به غلط کردن بیفتند

مهاجم سویدنی منچســتریونایتد که روزهای خوبی را در این تیم سپری
میکند رو به منتقدانش گفت کاری میکند آنها به غلط کردن بیفتند.
به نقل از ساکرنت ،زالتان ایبراهیموویچ این فصل در حالی به منچستریونایتد
پیوست .خیلی ها عنوان کردند با توجه به سن باالیی که این بازیکن دارد و
لیگ انگلیس نیز بسیار فیزیکی دنبال میشود ،او نمیتواند بدرخشد .ایبرا
اما در  ۳۴سالگی نشان داد به خوبی راه گلزنی را می داند .او توانسته است
 ۱۷گل برای تیمش به ثمر برســاند که  ۱۲گل آن در لیگ برتر انگلیس بوده
است .ایبراهیموویچ درباره به پایان رساندن سال  ۲۰۱۶با  ۵۰گل زده گفت:
این به من اعتماد به نفــس و امید به آینده می دهد .وقتی دیدم این تعداد
گل به ثمر رســاندم ،انرژی گرفتم .می دانید بیشتر از چه انرژی می گیرم و
انگیزه ام بیشــتر می شود؟ اینکه من پول میگیرم تا با پاهایم فوتبال بازی
کنم و آنها پول می گیرند تا اراجیف بگویند .سال خیلی خوبی در پاری سن
ژرمن داشتم و در ادامه این روند را در منچستریونایتد نیز پی گرفتم ۶ .ماه
نخست حضورم در یونایتد برایم خیلی ارزشمند بود .یک جام کنار هواداران
کسب کردیم و در بقیه جام ها نیز حضور داریم.

