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سی آی ای کشته شدن المصری
معاون گروۀ القاعده را تأیید نمود

پافشاری دموکراتها بر
استعفای وزیر عدلیه آمریکا

مقامهای ارشد حزب دموکرات آمریکا کنارهگیری وزیرعدلیه
را از روند تحقیق درباره اتهام رابطه ستاد انتخاباتی ترامپ و
روسیه کافی ندانست ه و فشارها برای استعفای جف سشنز را
افزایش دادهاند .در مقابل دونالد ترامپ در توییترش از آقای
سشنز حمایت کرده و گفته هدف ،تخریب دولت او است.
دموکراتها میگویند توضیحات آقای سشنز درباره دیدار
پنهانی با ســفیر روســیه قانع کننده نیســت .آنان وزیر
دادگســتری آمریکا را به «شــهادت دروغ» متهم کرد ه و
خواستهاند یک فرد مستقل مسئولیت تحقیق درباره اتهام
ارتباط ســتاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را به عهده
بگیرد.
جف سشنز که به برگزاری دو جلسه پنهانی با سفیر روسیه
در ســال گذشته متهم شده ،در یک کنفرانس خبری اعالم
کرده که خودش را از هرگونه تحقیقات درباره اتهام ارتباط
ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه کنار کشیده است.
جف سشنز دومین مقام بلندپایه کابینه دونالد ترامپ است
که به واسطه تماس با مقامهای روسیه درگیر یک رسوایی
سیاسی میشود .چند هفته پیش مایکل فلین ،مشاور امنیت
ملی ،به دلیل تماسش با سفیر روسیه مجبور به استعفا شد.
(بی بی سی)

انتقاد خانواده های
قربانیان حمله برلین
از مقامات

خانواده های قربانیان حمله تروریســتی بر بازار کریسمس
برلین ادارات مسئول را با اوصاف «بی احساس ،با سازماندهی
ضعیف و بی مهارت» متصف می سازند .متصدیان قربانیان
برلین این برداشت را اشتباه می دانند.
آن ها می بایست سه روز منتظر می بودند تا از قطعیت این
عمل دهشــتناک اطمینان حاصل می کردند .خانواده یکی
از قربانیان ترور برلین به نام فابریتســیا دی لورنســو ،زن
 31ســاله ایتالیایی به این دلیل به مقامات آلمانی اتهامات
شدیدی را وارد می سازد.
آنها به روزنامه ایتالیائی «کوریره دال سرا» گفته اند که این
«ادارات بی احساس ،با سازماندهی ضعیف وبی مهارت» بوده
اند .فابریتسیا دی لورنســو ایتالیایی یکی از جمله دوازده
قربانی حمله به بازار کریسمس برلین است که توسط انیس
عمری پناهجوی تونسی صورت گرفت.
به گفته این خانواده  ،فابریتســیا بعد از حدود  ۲۴ساعت
شناسایی شــد .کار فرمایش که یک شرکت لوجستیکی
آلمانــی بود ،یک عکس او را در دســترس قرار داده بود.
اما پولیس فدرال خواستار ابهام زدایی و تشخیص هویت از
طریق «دی ان ای» و اثر انگشت بود( .دویچه وله)

شد.
القاعــده نیز در یک اعالمیۀ مشــترک گروه
های جنگجوی مغرب و شاخۀ جزایر عربی روز
پنجشنبه تأیید نمود که ابوالخیر المصری رهبر
ارشد آن گروه در یک حملۀ طیارۀ بی پیلوت
قوای ائتالف برهبری ایاالت متحده کشته شده
است .قبأل ســایر گروه های جهادیست خبر
مرگ المصری را ســاعاتی بعد ار حمله بر وی
در ویب سایت های شان پست کرده بوده بوند.
یک مقام ســی آی ای به آژانس خبری رویترز
گفته اســت که المصری عضو شورای رهبری
اداره استخبارات مرکزی ایاالت متحده یا سی اصلی او عبداهلل محمد رجب عبدالرحمان بود ،القاعده و داماد اسامه بن الدن نیز بود .وی سال
آی ای ،کشته شدن ابو الخیر المصری ،معاون روز یکشنبه در اثر حملۀ یک طیاره بی پیلوت گذشته بحیث معاون رهبر این گروۀ تروریستی
شــبکه القاعده را تایید کرد .المصری که نام سی آی ای در نزدیکی ادلب در سوریه کشته تعین شده بود( .صدای آمریکا)

ترکیه سفیر آلمان را احضار کرد

تنش ها در مناســبات آلمان-ترکیه گسترش
مییابد .پس از منع ســخنرانی وزیر عدلیه
ترکیه در شهر گاگناو آلمان ،حکومت در انقره
سفیر آلمان در ترکیه را احضار کرد.
به اساس اطالعات خبرگزاری دولتی اناتولی،
وزارت خارجۀ ترکیــه در انقره مارتین اردمن
ســفیر آلمان در آن کشــور را احضار کرد.
دلیل این احضار منع ســخنرانی بکیر بوزدا
وزیر عدلیۀ ترکیه در شهر گاگناو ایالت بادن
وورتمبرگ آلمان خوانده شده است.
یک مقام ترکیه گفته است که به سفیر آلمان
«ناراحتی» ترکیه «در مــورد تحوالت اخیر»
اظهار شده اســت .حکومت آلمان فدرال در
برلین تا کنون در مورد این گام ترکیه چیزی
نگفته اســت .در روابــط دیپلماتیک ،احضار
یک سفیر به مفهوم ناپسند خواندن اقدامات
کشوری اســت که ســفیر از آنجا می آید.
شهرگاگناو سخنرانی بوزدا را به خاطری منع
کرد که گویا پارکینــگ کافی و راه های موتر
در محل سخنرانی ،برای شمار زیاد ترک های
که میخواهند در این گردهمایی شرکت کنند،

وجود ندارد .البته قب ً
ال تقاضا های فراحزبی از
سوی بسیاری از سیاســتمداران آلمانی برای
جلوگیری از ســخنرانی بوزدا و فعالیت های
مشــابه اعضای دیگر حکومت ترکیه ،صورت
گرفته بود.
بوزدا میخواســت در ایــن گردهمایی برای
یک نظام ریاســتی در ترکیه ،که رجب طیب
اردوغان رئیس جمهور آن کشــور برای آن
تالش میکنــد ،تبیلغ نمایــد .بدین منظور

حمالت هوایی آمریکا علیه اهداف القاعده در یمن

حمالت هوایی آمریکا به اهداف القاعده در این
کشور برای دومین روز متوالی است.
به گفته منابع قبیلهای یمن ،مناطق مسکونی
در دهکدهای واقع در اســتان جنوبی شبوه
هدف قرار گرفته است.
گفته شــده این مناطق مکان اسکان رهبران
محلی القاعده است.
این دهکده روز گذشته پنج شنبه دوم مارچ (
 ۱۲حوت) هم هدف حمالت هوایی آمریکا قرار
گزارشهای دریافتی از یمــن حاکی از ادامه گرفت.

ونگر:
بدبینی کاری را پیش نمی برد

سرمربی آرسنال معتقد است هنوز تاثیر شکست سنگین برابر بایرن مونیخ در
تیمش از بین نرفته است .او ابراز امیدواری کرد توپچی ها در مصاف این هفته
خود با لیورپول برنده از زمین خارج شوند.
به نقل از دیلی میل ،بعد از شکســت ســنگین  ۵بر یک آرسنال برابر بایرن
مونیخ در لیگ قهرمانان ،هنوز روحیه این تیم لندنی پایین است و این همان
چیزی اســت که ونگر نیز اعتراف کرده و امیدوار اســت خیلی زود آثار این
شکست از بین برود.
آرسن ونگر درباره این موضوع گفت :نتیج ه بدی که برابر بایرن مونیخ کسب
کردیــم ،هنوز ذهن من و بازیکنان را مکدر کــرده و هنوز بابت این موضوع
ناراحت هستیم .وقتی چنین نتیجه بدی را کسب می کنید ،طبیعی است که از
ذهنتان خارج نشود و همچنان به این مسئله فکر کنید .به دنبال بهانهجویی
نیستم .چنین شکســتی در این ســطح از رقابتها قطعا یک شوک بزرگ
محسوب میشود .همهچیز را اشتباه انجام دادیم .باید از فرصت هایی که در
اختیارمان قرار می گیرد استفاده کنیم و بتوانیم کیفیت باالی بازی خودمان را
به نمایش بگذاریم .هنوز خیلی زود است بخواهیم درباره حذف صحبت کنیم.
باید شور و شــوق خودمان برای کسب برد را نشان دهیم من بازیکنان آماده
ای در اختیــار دارم که هم در لیگ برتر ،و هم در لیگ قهرمانان و جام حذفی
تالش می کنند .بدبینی کاری را پیش نمی برد .باید به اندازه کافی قوی باشید
تا بتوانید با مشکالت کنار بیایید و آنها را مرتفع کنید.
سرمربی آرسنال ادامه داد :هنوز نمی توان پیش بینی کرد که برای حضور بین
دو تیم اول صدر جدول چند امتیاز دیگر باید کســب کنیم و تنها چیزی که
باید انجام دهیم این اســت که بازی بعدی خودمان را با برد به پایان برسانیم.
این اهمیت زیادی برای ما دارد .لیورپول در بازی برابر لستر نشان داد که می
خواهید خیلی سریع به برد برسد و االن انگیزه زیادی برای بازی خواهد داشت
و این کار ما را خیلی سخت میکند ولی ناامید نیستیم و می خواهیم با تمام
توان در زمین آنها به میدان برویم و  ۳امتیاز مسابقه را کسب کنیم.

سوسو:بامونتالروند
رو به رشدی داریم

نخســت باید قانون اساسی ترکیه تغییر داده
شــود ،که در مورد آن قرار است شهروندان
این کشور به تاریخ  ۱۶اپریل سال روان در یک
همه پرسی تصمیم بگیرند .حدود  ۱،۴میلیون
شــهروند ترکیه و دارای حق رأی ،در آلمان
زندگــی میکنند .آلمان و دیگر کشــورهای
اروپایی طرح های اردوغان در این رابطه را به
دیدۀ انتقــادی مینگرند و آن را مخرب معیار
های دموکراتیک میخوانند( .دویچه وله)

ستاره میالن عنوان کرد مونتال توانســته در میالن تحول ایجاد کند و این
تیم به زودی جایگاه اصلی خود را در فوتبال ایتالیا به دست خواهد آورد.
به نقل از اســکای اسپورت ،میالن در این فصل پرنوسان ظاهر شده است و
نتایج خوبی کســب کرده ولی در بعضی از دیدارها نیز نتوانست انتظارات را
برآورده کند.
سوسو وینگر اسپانیایی میالن درباره وضعیت خود و تیمش گفت :خوشبختانه
روند خوبی در پیش گرفته است .مونتال توانسته تاثیر باالیی در میالن داشته
باشد و توانسته تیم را متحول کند .امیدوارم در ادامه امتیازهای زیادی جمع
کنیم و به همان جایگاه خودمان بازگردیم .در این بین نباید از حمایتهایی
که برلوسکونی از تیم انجام داده است نیز به سادگی بگذریم.
سوســو در پایان گفت :امیدواریم امثال بتوانیم سهمیه لیگ قهرمانان را به
دست بیاوریم ولی حتی اگر موفق نباشیم در ادامه و در فصل بعد میتوانیم
قدرت واقعی خودمان را نشــان دهیم .مونتال اعتماد به نفس زیادی به تیم
تزریق کرده است و تیم زیر نظر او پیشرفت کرده است.
قرارداد سوسو در سال  ۲۰۱۹با میالن به اتمام میرسد و روسونری قصد دارد
تا قرارداد این وینگر اســپانیاییاش را تمدید کند .اخیرا گامهای مهمی در
زمینه تمدید قرارداد برداشــته شده و حتی در ماه دسامبر ،میان گالیانی و
مدیربرنامههای سوسو بر سر دستمزد  ۲.۵میلیون یورویی به توافق رسیدند.

وزارت دفــاع آمریکا اعالم کرد که بیش از ۲۰
نقطه مربوط به شبکه القاعده را بمباران کرده
است.
پنتاگون همچنین گفت که روز پنجشنبه سه
منطقــه جداگانه را در یمن هــدف قرار داده
است.
دونالد ترامپ ،مدت کوتاهی پس از در اختیار
گرفتن پست ریاست جمهوری آمریکا دستور
یک حمله کماندویی علیه القاعده را در یمن
صادر کرد( .بی بی سی)

بروکسل روی تشدید اخراج
مهاجران از اروپا تأکید میکند

تنها یک ســوم مهاجرانی که سند اخراج
بدســت آورده اند ،واقع ًا اتحادیۀ اروپا را
ترک میکنند .کمیســیون اتحادیۀ اروپا
این رقم را بســیار اندک خوانده و روی
اقدامات شدیدتر تأکید میکند .کمیسیون
اتحادیۀ اروپا از مقامات مسئول کشور های
عضو این اتحادیه میخواهد که در برخورد
با پناهجویان رد شــده ،قوانین اروپایی را
با شــدت تمام به کار ببندند .دیمیتریس
اوراموپولوس کمیسیار امور داخلی اتحادیۀ
اروپا روز پنجشنبه ( ۲مارچ  )۲۰۱۷در مقر
این اتحادیه در بروکســل گفت« :میزان
بازگشت باید بهتر گردد».
کمیســیون اتحادیۀ اروپــا توصیه کرده
است که متقاضیان پناهندگی که همکاری

قانونگذاران اروپا:
اتحادیه اروپا باید از شهروندان
امریکایی درخواست ویزه کند

پارلمان اروپا با ضــرب االجلی دو ماهه،
خواستار تطبیق سیاست درخواست ویزه
از شهروندان امریکایی شد .قانونگذاران
اروپا درخواست اجباری ویزه از شهروندان
بلغاریا ،رومانیا ،کرواسیا ،قبرس و پولند از
سوی امریکا ،شدیدا انتقاد کرد.
پارلمان اروپا از مقامات در کمیسیون این
اتحادیه متقاب ً
ال خواستار اعمال درخواست
ویزه برای شهروندان امریکایی در «دو ماه
آینده» شده است.
اعضای پارلمان اروپا با بلند نمودن دست
در قطعنامه ای خواســتار آن شدند که
کمیسیون اروپا باید درخواست ویزه را تا
ماه می اعمــال کند .آنان بر عملی نمودن
این طرح پیش از فصل سنتی توریزم در

ریبری :میخواهم در بایرن بمانم

ســتاره فرانســوی بایرنمونیخ تایید کرد
میخواهــد در بایرن بماند و به تیم دیگری
فکر نمیکند .او عنوان کرد به همان خوبی
 ۲۰۱۳شده است.
به نقل از بیلد ،بایرنمونیخ موفق شــد با
درخشــش فرانک ریبری شالکه را در جام
حذفی حذف کند و بــه مرحله نیمهنهایی
رقابتها راه یابد .مدافــع عنوان قهرمانی
باید در مرحله نیمهنهایی باید برابر بورسیا
دورتمند بازی کند.
در جریان بازی بایرنمونیخ و شالکه فرانک
ریبری بعد از مدتها در ترکیب بایرنمونیخ
به میدان رفت و توانست بازی بسیار خوبی
از خود بــه نمایش بگــذارد و خیلیها را
امیدوار کند که او دوباره قدرت سابقش را
به دست آورده است.
ریبــری درباره این موضــوع گفت :ما تیم
خیلی خوبی داریم .بازیکنــان بزرگی در
بایرن هســتند .عالوه بر آن کارلو آنجلوتی
سرمربی تیم به خوبی کارش را بلد است و
عملکرد خوبی در بایرن داشــته است .من
همان احساس ســال  ۲۰۱۳را دارم .حس
میکنم دوباره مثل قبل شــدم و میتوانم
بهتر از این هم شوم.

ستاره فرانسوی بایرن در اینباره گفت :در
شــرایط خیلی خوبی قرار داریم .صدفیصد
عملکرد خوبی دارم و بدون مصدومیت کارم
را پیش میبرم .پیروزی برابر شالکه اهمیت
زیادی برای ما داشت .امسال میخواهیم به
تمام جامها برسیم .سه سال است در مرحله
نیمهنهایی قهرمانان حذف میشویم .دیگر
وقتش رسیده اســت که یک مرحله باالتر
برویم .توانایی قهرمانی در لیگ قهرمانان و

جام حذفــی را داریم .در لیگ هم در صدر
جدول قرار گرفتهایم و خوشبختانه شرایط
خیلی خوبی داریم.
قرارداد فرانک ریبری بــا بایرن مونیخ در
ســال  ۲۰۱۸به پایان میرسد و باید ببینیم
که او چه تصمیمی خواهد گرفت .در همین
رابطه ریبری گفــت :بایرنمونیخ خانه من
است و دوســت دارم در این تیم بمانم و به
جامهای زیادی برسم.

برنده ســابق توپ طــای فوتبال جهان و
بازیکن سابق تیم ملی فرانسه و رئال مادرید
در سن  ۸۵سالگی دار فانی را وداع گفت.
به نقــل از آس ،ریموند کوپا فوتبالیســت
فرانســوی که در سال  ۱۹۵۸توانست توپ
طالی فوتبال جهان را کســب کند در سن
 ۸۵سالگی درگذشت.

او یکی از ستارههای رئال مادرید در اواخر
دهه  ۵۰بود که توانســت فوتبال اروپا را به
ســلطه خود دربیاورد و بــه قهرمانیهای
زیادی دســت پیدا کند .او پسر یک مهاجر
لهســتانی بود که در پست هافبک مرکزی
بازی میکرد .کوپا فوتبالش را با آنژه شروع
کرد و در ادامه در رئال مادرید توانســت

دو قهرمانــی در لیگ را با تیمش کســب
کند و توپ طــای فوتبال جهان را به پاس
افتخاراتش به دست بیاورد.
ریموند کوپا  ۴۵بــازی ملی برای تیم ملی
فوتبال فرانسه داشــت و  ۱۸گل ملی نیز
به ثمر رســاند و در جام جهانی  ۵۸سوئد
نمایش درخشانی داشت.

اسطوره فرانسوی رئال مادرید درگذشت

آگوئرو :فقط به قهرمانی با سیتی فکر میکنم

مهاجم آرجنتینی منچسترســیتی عنوان
کــرد :اولویت فعلی او قهرمانی با ســیتی
است ولی در تابستان درباره ماندن یا رفتن
تصمیم خواهد گرفت.
به نقل از دیلیمیل ،شرایط سرخیو آگوئرو
در منچسترســیتی چنــدان جالب توجه
نیســت .بعد از حضور موثر گابریل ژسوس
و ایهیناچــو در منچسترســیتی مهاجم
گلزن آرجنتینی نیز بــه نیمکت ذخیرهها
تبعید شد .هرچند این شرایط باعث شد تا
آگوئرو به فکر جدایی از ســیتی بیفتد ولی

خوششــانس بود که مصدومیت ژسوس
باعث شد تا آگوئرو به ترکیب اصلی تیمش
بازگردد و در بازی با موناکو نیز درخشید و
توانست گلزنی کند.
مهاجم  28ســاله درباره آینــده خود در
منچسترسیتی گفت :هنوز صحبتی با سران
باشگاه نداشتم و نمیدانم چه تصمیمی قرار
است گرفته شــود اما هر چه باشد تصمیم
من در تابستان مشخص خواهد شد و فعال
نمیدانم در ســیتی خواهــم ماند یا خیر.
قرارداد من تا  2020با ســیتی اعتبار دارد

نمیکنند ،نخست تا شش ماه باید در قید
بسر ببرند و این بازداشت در صورت لزوم
تا  ۱۸ماه تمدید گردد .دلیل این بازداشت
عدم همکاری متقاضــی پناهندگی برای
ثبت نشان انگشــت ،نابود ساختن اسناد
هویت و اســتفاده از اسناد جعلی توسط
همچو افراد خوانده شــده است .به قول
این کمیســیون حکومت های اروپایی که
بازداشــت و اخراج افراد زیر سن قانونی
را منع کرده اند ،کار غیر مثمری را انجام
می دهند ،زیرا «چنین ممنوعیتها سبب
میگردد که مهاجران خوردســال و بدون
همراه راه خطرناک را برای رســیدن به
اتحادیۀ اروپا در پیــش گیرند»( .دویچه
وله)

ولی در تابستان باید با سران باشگاه صحبت
کنیم تا بهترین تصمیم را بگیریم.
ایــن مهاجم آرجنتینــی تاکنون  158گل
برای منچسترسیتی به ثمر رسانده است و
یکی از بهترین بازیکنان تاریخ این باشگاه
نیز محسوب میشود .مهاجم آرجنتینی در
پایان گفت :همانطور کــه قبال گفتم فعال
تمام تمرکزم روی موفقیت با سیتی در ادامه
فصل است .در مقطع حساسی از فصل قرار
داریم و بازیهای حساس و مهمی در پیش
داریم .االن صحبت کــردن درباره تمدید
قرارداد یا رفتن عقالنی نیست .بهتر است
اول کارمان را پیش ببریم و در ادامه تصمیم
بگیریم که چه کار کنیم .قصد من این است
در ســیتی بمانم ولی باید ببینیم چه پیش
خواهد آمد .ســه ماه تا پایــان فصل باقی
مانده و اولویت من االن این است که بتوانم
با سیتی جام بگیرم .ما در لیگ برتر ،لیگ
قهرمانان و جام حذفی حضور داریم و بازی
مهمی نیز در پیش داریم .بعد از این سه ماه
درباره آیندهام تصمیم میگیرم.

اتحادیه اروپا ،تاکید کردند.
فلیز هایمنووا معاون اتحــاد لبرال ها و
دموکرات های اروپا به دنبال رای اعضای
اتحادیــه اروپا به این درخواســت گفت
«:نبود برخــورد متقابل در خصوص ویزه،
دست کم چهارده فیصد شهروندان اروپا،
به ویژه اتباع بلغاریا ،رومانیا ،کرواســیا،
قبرس و پولند و کسانی که دوشهروندی
هستند را ،متاثر کرده است».
فلیز همچنان گفت« :حاال زمان آن است
که کمیســیون اتحادیه اروپا اراده اداری
و قدرت سیاســی را نه تنها برای دفاع از
حقوق شهروندان بلکه برای تقویت قدرت
و وحدت اتحادیه اروپا در سطح بین الملل
را نشان بدهد( ».دویچه وله)

صحبتهای تورس پس
از مصدومیت وحشتناک
در بازی با دپورتیوو

مهاجم اتلتیکومادرید پس از حادثه بازی از وضعیت خود گفت.
به نقل از آس ،در جریان دیــدار اتلتیکومادرید و دپورتیوو الکرونیا صحنه
ناخوشــایندی رقم خورد .در دقیقه  ۸۴بازی فرناندو تورس به شدت آسیب
دید و بیهوش شــد .مهاجم اتلتیکومادرید سریع به شفاخانه انتقال داده و
دقایقی بعد اعالم شد که مهاجم اسپانیایی بیهوش شده و ضربه مغزی نشده
است.
همه نگران وضعیت او بودند و برایش آرزوی بهبودی کردند .مهاجم اسپانیایی
در توییتر از حمایت هواداران تشکر کرد و نوشت :از همه به خاطر حمایتها
و پیامهای محبت آمیزتان تشــکر میکنم .این اتفاق تنها یک وحشت بود.
امیدوارم خیلی زود به میادین بازگردم.
زمانی که ضربه ســر الکس برگانتینیوس باعث زمین خوردن تورس شــد،
عملکرد ســریع هم تیمی هایش و کارد پزشــکی باعث شد اتفاق بدتری
برای مهاجم اســپانیایی نیفتد .تورس که اکنون در شفاخانه به سر میبرد
 ۲۴ساعت تحت مراقبتهای ویژه خواهد بود و امروز به مادرید انتقال داده
خواهد شد تا در آنجا بهبودی خود را باز یابد.

ساچی :من دیباال را
به رئال پیشنهاد دادم

آریگو ســاچی معتقد اســت رئال مادرید بهترین گزینه برای پائولو دیباال
خواهد بود.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،پائولو دیباال ســتاره جــوان یوونتوس در این تیم
توانســت عملکرد خیلی خوبــی از خود به جای بگــذارد ولی با این حال
نتوانسته است خود را از زیر ســایه ایگواین بیرون بکشد .در همین رابطه
آریگو ساچی معتقد است بهترین راه برای دیباال ترک یوونتوس و پیوستن
به رئال مادرید است.
او درباره آینده ســتاره جوان گفت :من وقتی دیباال در پالرمو بود ،او را به
دوست خودم یعنی فلورنتینو پرس پیشنهاد دادم .دیباال االن در یوونتوس
اســت و باید ببینیم چه اتفاقاتی برای او رخ خواهد داد .او استعداد زیادی
دارد و در یکی از بهترین تیم های جهان بازی می کند ولی از نظر من او می
تواند در رئال بهتر پیشرفت کند و بهترین گزینه برای رئال خواهد بود.
او در ادامه درباره دیدار رئال مادرید و ناپولی گفت :نتیجه بازی رفت کار را
برای ناپولی ســخت کرده است و االن باید منتظر باشیم و ببینیم چه برنامه
هایی برای این دیار در ســر مائوریسیو ساری خواهد بود .رئال در نیم فصل
دوم اللیگا افت کرده اســت و همه می توانند این افت را ببینند و به خاطر
نتایج دور رفت است که االن رئال در جایگاه خوبی در جدول رده بندی قرار
دارد .با این حال جبران نتیجه دیدار رفت برای ناپولی ســخت خواهد بود.
البتــه نباید این نکته را نیز فراموش کرد که ناپولی تیم جوانی دارد و قدرت
جوانی می تواند رئال را به درد ســر بیندازد .بــی صبرانه منتظر این دیدار
هســتم و نمی توان پیش بینی کرد چه اتفاقتی رخ خواهد داد .ناپولی نباید
گل بخــورد و باید برای گل زدن به رئال صبوری کند و من امیدوارم بهترین
نتیجه برای ناپولی رقم بخورد.

