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دیدار ‹صریح و بیپرده›
مقامهای هند و پاکستان
در بانکوک

مقامات ارشــد هند و پاکستان در بانکوک ،پایتخت تایلند با
یکدیگــر دیدار کردهاند .این مالقات قرار بود که حدود  ۴ماه
پیش صورت گیرد اما به تعویق افتاد.این دیدار که یکشــنبه
شب ( ۶نوامبر) صورت گرفت «ســازنده ،صریح و بیپرده»
خوانده شده اســت .علیرغم اینکه ناریندرا مودی ،نخست
وزیر هند ،نواز شریف ،همتای پاکستانی خود را سال گذشته
و برای شرکت در مراسم به دست گرفتن مقام نخست وزیری
هند به این کشور دعوت کرد ،اما روابط دو کشور در یک سال
گذشته ،پیشرفت محسوسی نداشته است .در این مدت تبادل
آتش بین دو طرف در طول خط مرزی بین دو کشور در کشمیر
باعث کشته شدن تعدادی از سربازان دو طرف شده ست .هند
در ابتــدا گفته بود که هر مذاکرهای بین دو طرف باید فقط بر
ســر موضوع «تروریسم» باشد .اما بر اساس بیانیهای که پس
از دیداری که در بانکوک منتشر شد ،اعالم شد که مشاوران
امنیتی دو طرف در مورد مسائلی دیگر مانند کشمیر و همین
طــور صلح و امنیت در منطقه هم بحث و تبادل نظر کردهاند.
همچنین اعالم شده است که دو طرف دیدارهای خود را ادامه
خواهد داد .نخست وزیران دو کشور چند روز پیش در حاشیه
نشست تغییرات اقلیمی در پاریس با یکدیگر دیداری از پیش
برنامهریزی نشده داشتند( .بی بی سی)

وقوع زمینلرزه شدید در
مناطق کوهستانی تاجیکستان

زمین لرزهای به شــدت  ۷.۲درجه ریشــتر کوهستان پامیر
واقع در شرق تاجیکســتان را تکان داد و باعث وحشت در
روستاهای این منطقه شد و بسیاری از مردم از خانههای خود
خارج شدند.
هنوز اخبار دقیقی از پیامدهای این زلزله در دست نیست ،اما
خاور ،خبرگزاری دولتی تاجیکستان ،با تکیه به گزارش مرکز
زلزله شناســی این کشور میگوید که مرکز این زمینلرزه در
 ۲۲کیلومتری دریاچه سریز در شرق کشور ،بوده است.
داده های مرکز زمین شناسی آمریکا حاکی است که پس لرزه
ای به شدت  ۴.۸درجه ریشــتر نیز در همان ناحیه رخ داده
است .زمین لرزه اول ساعت  ۱۲:۵۰دقیقه به وقت محلی و پس
لرزه آن ساعت  ۱۳:۲۴دقیقه به وقت محلی رخ داد.
مرکز زلزله در نقطهای دور افتــاده در حدود  ۱۱۰کیلومتری
غــرب مرکز ناحیه مرغاب واقع اســت و اطالعات از آنجا به
کندی به دست می آید .گقته شده که زلزله در عمق حدود ۲۹
کیلومتری رخ داده است .لرزش زمین در افغانستان ،پاکستان
و هند هم احساس شده است .از هند و پاکستان گزارش شده
که لرزش زمین باعث هجوم مردم به خیابان ها و لرزش شدید
ساختمان ها شده اســت .پس از ساعتی سه مورد پس لرزه
دیگر در منطقه «قراکول» در فاصله  ۱۵۰-۱۰۰کیلومتر از محل
زمین لرزه نزدیک دریاچه «ســریز» رخ داد .دو مورد اول به
شدت  ۴.۸درجه و مورد بعدی به شدت  ۵.۴درجه ریشتر رخ
داده اســت .مقامات محلی در ناحیه مرغاب از آسیب دیدن
شماری از خانه ها خبر داده اند .برخی از کاربران شبکه های
اجتماعی نیز از خراب شــدن چند خانــه در دره «برتنگ»
ناحیه «روشــان» بر اثر فرو ریختن کوهپــاره خبر داده اند.
در مرکز روشــان و روستاهای اطراف آن نیز دیوارهای برخی
خانه ها بشدت آســیب دیده اند .ناحیه روشان نزدیک تر به
مرکز زلزله اســت .مقامات محلی در والیت مختار بدخشان
گفتهاند زمینلرزه موجب ریختن ســنگ روی بخش هایی از
راه دوشنبه  -چین شده که یک نفر قربانی گرفته و این راه را
مسدود کرده است(.بی بی سی)

اوباما :داعش را نابود میکنیم

بــارک اوباما رئیس جمهور ایــاالت متحده امریکا در
یک ســخنرانی تلویزیونی عنوانی ملت ،گفت که همه
تالشهای ممکــن را برای مهار کــردن «فاز جدید»
تروریســم روی دســت میگیرد .کشــتار  14تن در
کالیفرنیا امریکاییها را شوکه کرد.
رئیس جمهور اوباما روز یک شــنبه در این سخنرانی
خود تالش کرد به مردم ایاالت متحده در پی تیراندازی
مرگبار در ســان برناردینو اطمینــان مجدد بدهد و
همچنین تاکید کرد که تروریســتهایی را که حمالتی
را بر ایاالت متحــده طراحی میکنند مورد پیگرد قرار
میدهد .او در این ســخنرانی تلویزیونی از دفتر خود
گفت« :تهدید تروریســم واقعی است و ما بر آن غالب
میشــویم ».رئیس جمهور امریکا از هیچ گونه تغییری
در سیاســت خود در مبارزه علیه تروریســم صحبت
نکرد ،اما اطمینان خود به استراتژی کنونی ادارهاش در
مبارزه علیه تروریسم را ابراز داشت .او در عین زمان به
امریکاییها از مغلوب شدن در مقابل ترس هشدار داد.

اوباما گفــت« :ما گــروه «دولت اســامی» و دیگر
ســازمانهایی را که تالش میکنند به ما آسیب بزنند،
نابود میکنیم ».اوباما خاطرنشــان ساخت که نیروهای
امریکایی به تعقیب تروریســتها در خــارج ادامه
میدهند و با ایتالفی متشکل از شرکای خود در سوریه
و عراق علیه جنگجویان داعش مبارزه میکند.
او در عین زمان افزود کــه امریکا نباید دوباره به یک
جنگ پرهزینه زمینی در شــرق میانــه وارد گردد و
افزود که این چیزی اســت که گروههایی مانند «دولت
اسالمی» میخواهند .اوباما پس از آن این سخنرانی 13
دقیقهای را ایراد کرد که در روز چهار شــنبه یک زوج
بر یک مهمانی دفتری در ســان برناردینوی کالیفرنیا
تیراندازی کرد که در نتیجه آن 14 ،تن کشته و بیش از
 21تن دیگر زخمی شدند .قاتل مظنون ،سعید رضوان
فاروق  28ســاله و زن پاکستانیاش تشفین ملک 29
ساله ،ساعاتی پس از این حادثه در نتیجه تیراندازی با
پولیس کشته شدند( .دویچه وله)

گاوگ در اسراییل :ما آلمانی ها
در کنار شما می مانیم

گاوک رییــس جمهور آلمــان و ریولین
رییس جهمور اســراییل دوســتی میان
آلمان و اسراییل را در بیت المقدس جشن
گرفتند 50 .سال پیش هردو کشور روابط
دپلوماتیک را آغاز کردند.
یواخیــم گاوک رییس جمهور آلمان برای
تجلیل ساالنه از روابط  50ساله دپلوماتیک
اسراییل و آلمان به اسراییل سفر کرد .او
در این مراســم با همتای اسراییلی اش
رووین ریولین گفت« :ما به موفقیت های
بسیار رسیده ایم .بگذارید در راستای این
امر کارکنیم تا ما این دست آورد ها را از
دست ندهیم و باهم بمانیم .ما آلمانی ها در
کنار شما می مانیم» .رییس جمهور آلمان
افزود« :ما هرگز از این دست بردار نیستیم
که آلمانی ها ،حکومت آلمان در یک رابطه
جداناشدنی با اسراییل قرار دارند .و هرگز
هیچ مســئولیت سیاسی در حال حاضر و
در آینده مانع آن نخواهد شــد که مدافع
حق خود ارادیت و حق زندگی اســراییل
باشیم ».اما این دیدار کوتاه در زمان های

ناآرام انجام می شود .وضعیت در اسراییل
و مناطق اشــغالی فلسطینی از ماه به این
سو بسیار مشتنج است .تقریب ًا هر روزی
حمالت با چاقو صورت می گیرد .انسان ها
کشته یا زخمی می شوند .ترس در سرک
های اســراییل و کرانه غربــی رود اردن
حاکم اســت .رییس جمهور آلمان خطاب
به رییس جمهور اسراییل رووین ریولین
گفت« :این ما آلمانی ها را نیز جریحه دار
می کند ،زمانی که اینجــا حمالت علیه
شهروندان اسراییلی صورت می گیرد .این
ما را متاثر می سازد و ما به شما همدردی
مانرا ابراز می کنیم».
ریولین رییس جمهور اسراییل نیز در باره
ترور گفت« :خشــونت و نابردباری و نیز
تعقیب و آزار مذهبی باردیگر در ســرک
های اروپا و بیت المقدس و نیز در بسیاری
از بخش های شرق نزدیک حضور دارد .من
فکر می کنم که باید ثابت کنیم در برلین
و بیت المقدس ،ما می توانیم با این چالش
مقابله کنیم( ».دویچه وله)

شکست دردناک
سوسیالیست ها در انتخابات
پارلمانی ونزویال

اوپوزیسیون محافظه کار در انتخابات پارلمانی ونزویال
آشکارا برنده شده اســت .رئیس جمهور نیکوالس
مادورو به شکســت اش اعتراف کرده است .به این
ترتیب این سیاستمدار سوسیالیست بعد از  16سال
اکثریت را از دست داده است.
سوسیالیســتهای ونزویال بعد از  16ســال اکثریت
در پارلمان یا مجمع ملی را از دســت داده اند و این
کشور در یک مرحله سرنوشت ساز قرار گرفته است.
چنانچه تیبیســی لوچنیا رئیس کمیسیون انتخابات
اعالم کرد ،حزب»مِسا دی ال یونیداد دموکراتیکا» یا
حزب متحد اپوزیســون دست کم  99کرسی از 167
کرسی را به دست آورده است.
بالک متحد حکومتــی به نام «آفیسیالســمو» که
متشکل از حزب سوسیالیســتی و احزاب متحد آن
است ،در واقع یک شکست بزرگ را متحمل شد و به
این ترتیب رئیس جمهور نیکوالس مادورو مجبور به
مصالحه است .براساس گزارش کمیسیون انتخابات،
سوسیالیست ها فقط  46کرسی را به دست آورده اند.
در مورد کرســی های دیگر ،تا به حال مساله اکثریت
روشن نیســت .مادورو بالفاصله بعد از اعالم نتایج
انتخابات به شکســت اش اعتراف کرد و گفت که این
نتایج را می پذیرد .اپوزیســیون می خواهد به زودی
بعد از همه پرســی ،زمان کناره گیــری مادورو را از
مقام ریاست جمهوری مشخص کند که در واقع زمان
ریاست او در سال  2019پایان می یابد.
به روز یکشنبه شــب ،ادارات مسئول زمان بازبودن
حوزه های انتخاباتی را برای یک ساعت تمدید کردند
که اپوزیسیون از آن انتقاد کرد و آن را مخالف قانون
خواند .دلیل این تمدید «ســهم گیری بسیار باال» در
انتخابات خوانده شد( .دویچه وله)

داعش در ماه هشتاد میلیون
دالر درآمد دارد

در گزارشی که یک موسسه ناظر مالی به
تازگی درباره میزان درآمد گروه موسوم
به دولت اسالمی (داعش) منتشر کرده،
آمده اســت که این گروه حدود هشتاد
میلیون دالر در ماه درآمد دارد.
این موسســه مالی که در لندن مستقر
اســت ،می گوید که حدود  ۵۰درصد
درآمــد داعش ازمالیــات هایی که در
نواحی تحت کنترلــش اعمال کرده و
همچنین ضبط اموال و دارایی ها تأمین
می شود.
براساس گزارش این موسسه مالی حدود

همهی بازیکنان محروم شده از
تیم ملی فرانسه

در سالهای گذشــته بازیکنان زیادی به خاطر رفتار نامناسب از همراهی
تیمملی فرانسه محروم شدند که احتمال دارد کریم بنزما نیز به این جمع
بپیوندد.
به نقل از مارکا ،در خبرها صحبت از دعوت نشدن کریم بنزما به تیمملی
ل مادرید
فرانسه برای جام ملتهای اروپا  2016شنیده میشود .مهاجم رئا 
به دست داشتن در پرونده اخاذی از متیو والبوئنا دیگر ملیپوش فرانسه
ی کشورش را همراهی
متهم شده است و به همین علت شاید نتواند تیم مل 
کند.
در سالهای گذشته نیز برخی از بازیکنان ملیپوش فرانسه با محرومیتهایی
روبرو شدهاند.
نیکالس آنــکال در جام جهانی  2010آفریقای جنوبی از دســتور ریموند
دومنک سرپیچی کرد و از  18بازی محروم شد .پاتریک اورا نیز به همین
علت در آن زمان از بازی محروم شــد ،امــا تنها این دو بازیکن با جریمه
روبرو نشدند .فرانک ریبری سه و جرمی توالالن یک بازی از همراهی تیم
ملی محروم شدند.
اریک کانتونا در سال  1989به هنری میشل ،سرمربی فرانسه توهین کرده
و از تیمملی کنار گذاشــته شد .چند سال بعد امه ژاکه  ،سرمربی فرانسه
بازیکن پیشین یونایتد را به علت زدن هوادار کریستال پاالس به تیمملی
دعوت نکرد.
یان مویال به خاطر برپایی مهمانی با بازیکنان تیمملی زیر  21سال 20 ،ماه
از همراهی تیمملی محروم شد .آنتونیو گریزمان زمانی که در تیم زیر 21
سال فرانسه بازی میکرد به خاطر بیرون رفتن شبانه  14ماه محروم شد.
«کریس ماونیگا»« ،ویسام بن یادر» و «امبای نیانگ» نیز به همین دلیل با
جریمه مشابه مواجهه شدند.
سمیر نصری به علت توهین به یک روزنام ه نگار پس از حذف فرانسه از ریو
 2012از سه بازی محروم شد .جرمی منز در جریان دیدار تیمهای فرانسه
ی اروپا  2012به داور توهین کرد و نتوانست یک
و اســپانیا در جام ملتها 
بازی تیمملی فرانسه را همراهی کند.
فهرست محرومان تیمملی فرانسه با فابین بارتز پایان می یابد .دروازهبان
پیشین فرانسه زمانی که در مارســی بازی میکرد در جریان دیداری به
سمت داور تف انداخت و شش ماه محروم شد .همچنین در تیمملی نیز از
چهار بازی او را کنار گذاشتند.

 ۴۳درصد درآمد داعش از فروش نفت
و بقیه در آمــد این گروه از راه قاچاق
مواد مخدر ،اشــیا عتیقــه ،جنایت،
فروش بــرق و پول های اهدایی تامین
می شود.
به گفته این موسســه مالی برخالف
القاعده این گروه بــه میزان کمی به
کمک هــای اهدا کننــدگان خارجی
وابسته است.تالشــهای بین المللی
برای مقابله با داعش اخیرا بیشــتر بر
قطع منابع مالی این گروه متمرکز شده
است( .بی بی سی)

اعالم اولین ‹وضعیت قرمز› در
پکینگ به دلیل آلودگی هوا

خبرگزاری دولتی چیــن گزارش داده
است که برای اولین بار در پایتخت این
کشــور به دلیلی آلودگی هوا «وضعیت
قرمز» اعالم شده است.
مسئوالن شهر پکینگ هشدار دادهاند
کــه از روز سهشــنبه  ۸دســامبر تا
پنجشنبه دود و غبار غلیظ آسمان شهر
را میپوشاند.
مقامات محلی شهر پکینگ در بیانیهای
خواهان توقف تمام ساخت و سازها در
سطح شهر و تعطیلی مکاتب شده اند.

دیبروین :تالشمان را برای
صدرنشینی انجام میدهیم

هافبک بلجیمی منچسترســیتی می گوید این تیم در دیدار برابر گالدباخ
شانسش را برای سرگروه شدن امتحان خواهد کرد.
به نقل از گاردین ،منچسترســیتی در آخرین دیدار گروه خود باید برابر
گالدباخ به میدان برود .ســیتی تنها تیم انگلیسی است که صعود خود را
به مرحله بعدی لیگ قهرمانان قطعی کرده و در دیدار آخر در حالی برابر
گالدباخ به میدان میرود که امیدوار است یوونتوس با شکست برابر سویا
باعث شود تا فیروزهای پوشان شهر منچستر به عنوان تیم نخست راهی
مرحله حذفی شوند.
کویــن دی بروین هافبک بلجیمی منچسترســیتی درباره بازی آخر این
تیم با گالدباخ گفت :زمانی که در ولفســبورگ بــودم چند بار با این تیم
بازی کردم .آنها تیم باکیفیتی هشســتند و در این فصل که اولین فصل
حضورشــان در لیگ قهرمانان بود پایینتر از حد انتظارشان بودند .فکر
میکنم شکست دادن بایرن مونیخ در این هفته ثابت کرد که آنها تا چقدر
تیم خوبی هستند.
دی بروین ادامه داد :پایان رســاندن مرحله گروهی به عنوان صدرنشین
کار دشواری است ،اما ما باید با شکست دادن مونشن گالدباخ شانسمان را
امتحان کنیم .حتی اگر یوونتوس به یک مساوی در مقابل سویا دست یابد،
ما دوم خواهیم شــد ،اما تالشمان را میکنیم و سپس خواهیم دید که چه
اتفاقاتی در بازی دیگر خواهد افتاد .ما نیاز داریم به شکستمان در مقابل
اســتوک واکنش نشان دهیم و این بهترین فرصت است که به سرعت این
کار را انجام دهیم.
او در پایان گفت :به دنبال این هســتیم این فصل در هر  4جام ممکن به
قهرمانی برســیم و فکر میکنم قابلیت این کار را هم داریم و تا روز آخر
تالش خواهیم کرد.
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در چین چهار ســطح هشــدار برای
وضعیت هوا تعریف شــده که وضعیت
قرمــز بعــد از نارنجــی ،زرد و آبی
وخیمترین وضعیت است.
در روزهای گذشته هم آسمان پکینگ
و مناطق دیگری از چین را سیاهی دود
و غبار پوشــانده بود و محدودیتهای
رفت و آمــد موترها در پایتخت اعالم
شــده بــود .پکینگ با بیــش از ۲۲
میلیون نفر جمعیت یکی از آلودهترین
شهرهای جهان است( .بی بی سی)

دونگا :دوره نیمار فرا رسیده

افغانستان در جام جهانی کریکت مقابل
پاکستان قرار میگیرد
شــورای جهانی کریکت فهرست بازیهای
 2016جــام جهانی  19ســال کریکت در
بنگالدش را اعالم کرد .بر بنیاد این فهرست،
تیم ملی  19سال کریکت افغانستان در گروه
دوم با تیمهای پاکستان ،سریالنکا و کانادا
بازی خواهد کرد.
این نخســتین باز اســت که تیم  19سال
کریکت افغانســتان در جام جهانی کریکت
مقابل پاکستان قرار میگیرد.
قرار اســت جام جهانی  19سال کریکت به

میزبانی بنــگالدش در 22وم جنوری 2016
آغاز و در چهاردهم فبروری به پایان برسد.
این چهارمین بار اســت کــه تیم ملی 19
سال کریکت افغانستان شانش اشتراک در
مســابقات جام جهانی کریکت را به دست
میآورد .بر بنیاد فهرست بازیهای شورای
جهانی کریکت ،در جریان این مســابقات
افغانســتان دو بازی تمرینی با تیمهای 19
ســال کریکت نیوزیالند و استرالیا در  23و
 25جنوری نیز خواهد داشت.

همچنان قرار اســت تیم  19سال کریکت
افغانستان در بازیهای رسمی این جام28 ،
جنوری در برابر پاکستان 30 ،جنوری مقابل
سریالنکا و اول فبروری در برابر کانادا قرار
گیرد .هر سه بازی تیم ملی  19سال کریکت
افغانستان در بنگالدش ساعت  7:30بامداد
به وقت کابل برگزار خواهند شد.
تیم ملی  19ســال کریکت آفریقای جنوبی
در این دور از قهرمانیاش در دور دهم جام
جهانی  19سال کریکت دفاع خواهد کرد.

زیدان باز هم از بنزما حمایت کرد

اسطوره فوتبال فرانسه بار دیگر حمایتش را
از کریم بنزما اعالم کرد.
به نقل از اکیپ ،کریم بنزما با دو گلی که در
دیدار برابر ختافه به ثمر رســاند ،نشان داد
در آمادگی خوبی به سر میبرد .با این حال
این ستاره فرانسوی ،روزهای بسیار سختی
را پشت سر میگذارد .او متهم به اخاذی از
متیو والبونا شــده است و این باعث شده تا
هجمهای گستره علیه او شکل بگیرد.

بنزما پنجشنبه همین هفته باید در دادگاه
حاضر شــود و در صــورت اثبات جرمش،
احتمال دارد برای همیشه از تیم ملی فوتبال
فرانسه کنار گذاشته شود.
زین الدین زیدان ،اســطوره فوتبال فرانسه
به حمایت از بنزما پرداخت و ابراز امیدواری
کرد محرومیتی برای او در نظر گرفته نشود.
او گفت :بنزما بازیکن بســیار خوبی است.
تنها به جنبه کیفی و عملکرد یک بازیکن در

مستطیل سبز نگاه میکنم .او مهاجم بسیار
باتجربهای اســت و میتواند برای فرانسه
سرنوشتساز باشــد .امیدوارم مشکالت
شخصی او حل شود تا با تمرکز باالیی بازی
کند.
اسطوره فوتبال فرانســه ادامه داد :تا روز
پنجشنبه صبر میکنیم .امیدوارم به خاطر
فرانسه ،بنزما با محرومیت مواجه نشده و از
تیم ملی فوتبال فرانسه کنار گذاشته نشود.

بهترین
دروازهبان
گلزن تاریخ،
دستکشهایش را
آویزان کرد
اسطوره سائوپائولو سرانجام تصمیم گرفت در  42سالگی از دنیای فوتبال کنارهگیری کند.
به نقل از یورو اسپورت ،روجریو سنی برازیلی بعد از  23سال حضور حرفهای در مستطیل سبز و در حالی که  42سال داشت ،تصمیم گرفت
از فوتبال خداحافظی کند.
ســنی یک دروازهبان خاص بود و تبحر زیادی در زدن ضربات آزاد و پنالتی داشت و توانست  131گل به ثمر برساند .او توانست نامش را به
عنوان دروازهبانی با بیشــترین گل زده ،در کتاب رکوردهای جهانی گینس به ثبت برساند .سنی همچنین  1256بازی با پیراهن سائوپائولو و
تیم ملی فوتبال برازیل انجام داده بود.

ســرمربی سلســائو اعتقاد دارد کاپیتان تیمش از بیشترین شایستگی
برای دریافت توپ طالی  2015برخوردار اســت .ماه آینده مراسم انتخاب
بهترین های فوتبال جهان در ســال  2015در زوریخ سوئیس برگزار می
شود .کریستیانو رونالدو ،لیونل مسی و نیمار سه نامزد نهایی دریافت توپ
طال هستند و برای بدست آوردن عنوان مرد سال فوتبال جهان رقابت می
کنند .کارلوس دونگا ،سرمربی تیم ملی برازیل ،معتقد است دوره جدیدی
در فوتبال بوجود آمده ،دوره ای نیمار باعث پیدایش آن است و هیچ کس
اندازه او شایســتگی دریافت توپ طال را در ســال  2015ندارد! دونگا در
مصاحبه با مارکا گفت :دوره ،دوره نیمار اســت ،من رأی خودم را به او می
دهــم ،چرا که وی در حال حاضر در بهترین فرم خود قرار دارد ،یک رهبر
تمام عیار شده است و از زیر سایه بازیکنان بزرگ خارج شده است .البته
برای کسب توپ طال رقبای سرسختی دارد .کریستیانو رونالدو فصل پیش
عالی بود؛ گل های زیادی زد و بار ها به کمک تیمش آمد ،اما در این فصل
فروغ سابق را نداشته است .البته این بدان معنی نیست که رونالدو دیگر
خوب بازی نمی کند ،بلکه از ســطح ایده آلش فاصله گرفته است .لیونل
مســی هم خیلی خوب بود ،تا زمانی که مصدوم شد و از آن تاریخ به بعد،
نیمار تبدیل به آماده ترین بازیکن بارسا شد و توانست رهبری آبی و اناری
ها را بر عهده بگیرد .انصافا از پس این کار هم عالی بر آمد .آخرین باری که
یک بازیکن برازیلی موفق شــده برنده توپ طال شود ،به سال  2007برمی
گردد .در آن سال کاکا مرد سال فوتبال جهان شد.

هزینه  60میلیون یورویی یوونتوس
برای بدست آوردن
گوندوغان و موتینیو

تیم یوونتوس برای تقویت خود در جنوری ،بدنبال هافبک های دورتموند
و موناکو است .توتو اســپورت گزارشی مبنی بر سرمایه گذاری یوونتوس
برای تقویت خط میانی خود ارائه داده اســت .یوونتوس که همیشــه به
خریدهای مقرون به صرفه معروف بوده است ،این بار قصد دارد تنها برای
قوی تر شدن خط هافبک خود 60 ،میلیون یورو هزینه کند و در تعطیالت
زمستانی بار خود را برای تکرار موفقیت های فصل پیش ببندد.
پیش تر صحبت از انتقال اســکار ،بازیکن برازیلی چلسی در میان بود ،اما
عزم بیانکونری برای جذب ایلکای گوندوغان جدی تر شــده اســت .این
بازیکن چند بار با ماروتا و دیگر مسئوالن یووه در تماس بوده است و بیش
از هر زمان دیگری به تورین نزدیک است.
دیگــر بازیکنی که زیر ذره بین یووه قــرار دارد ،ژائو موتینیو ،ملی پوش
پرتگالی موناکوی فرانسه است .او از بازیکنان تأثیرگذار تیم ملی پرتگال
در راه یابی به یورو  2016بوده اســت و در فصل پیش هم یکی از عامالن
صعود موناکو به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا بود.

تانرکردی :رمی ها فاتح
سری آ می شوند

سنگربان و اســطوره ســابق تیم فوتبال آ اس رم و تیم ملی ایتالیا ،در
گفتگویی رادیویی با ایستگاه رادیویی  Roma2در خصوص شرایط باشگاه
صحبت کرد و این تیم را قهرمان سری آ ایتالیا دانست.
فرانکو تانکردی که مدت  13سال در بین سالهای  1977تا  1990دروازبان
تیم فوتبال آ اس رم بود و اکنون به اسطوره این باشگاه تبدیل شده است
از وضعیت کنونی این تیم ابراز رضایت کرد و رم را قهرمان ســری آ پیش
بینی کرد .تانکردی که سابقه مربیگری به عنوان مربی دروازبانان باشگاه
های آ اس رم ،یوونتوس ،رئال مادرید و تیم ملی انگلیس را در کارنامه خود
دارد دراین ارتباط که به صورت تلفنی برقرار شــد گفت :رمی های فاتح
ســری آ می شوند و این را می توان از وضعیت رو برشد این تیم شاهد بود،
نتایج در حال حاضر به نفع رومی ها نیست اما از نظر فنی در حال پیشرفت
هستند ،تیم های رقیب نیز شرایط خیلی خوبی دارند و به همه آنها احترام
می گذارم اما رم قهرمان سری آ می شود .فرانکو تانکردی  60ساله در دوره
حضورش با تمــام وجود برای آ اس رم بازی می کرد و در مورد توتی چنین
بیان کرد :در تیم های ورزشــی ،خصوصا فوتبال رهبر حرف اول و آخر را
می زند ،در حــال حاضر رم بهترین رهبر دنیا را دراختیار دارد ،رهبری که
هیچگاه تمام نمی شــود ،توتی بی نظیر است و با قهرمانی در این فصل هم
به باشگاه کمک می کند و هم افتخاری دیگر را برای خود به خانه می برد.

