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یونان آلمان و ترکیه را به گفتگو درباره آوارگان
فراخوانده است

بحران مالی تاجیکستان را
دست به دامان چین کرد

تاجیکستان و چین روز یکشنبه ( ۱۳سپتمبر) طی مراسمی
در شهر ارومچی ،کرســی (مرکز) والیت سینکیانگ چین،
قراداد مبادله یوان و سامانی ،پولهای ملی دو کشور ،را رسما
آغاز کردند.
طبق این قرارداد که ماه ســپتمبر میــان بانکهای ملی دو
کشور امضا شــد و هزینهاش  ۴۷۰میلیون دالر عنوان شده،
پرداختهای مالی میان تاجیکســتان و چین به مدت سه سال
به جای دالر با پولهای ملی دو کشور صورت میگیرد.
مقامات چینی و تاجیک معتقدنــد که مبادله با پولهای ملی
ســرمایهگذاری و تجارت میان دو کشور را آسانتر و از تورم
احتمالی چشمگیری که بویژه پول ملی تاجیکستان را تهدید
میکند ،جلوگیری خواهد کرد.
بر اساس «دورنمای سیاست پولی و قرضی تاجیکستان برای
ســال  »۲۰۱۶که بانک ملی این کشور اخیرا انتشار داد ،قرار
اســت این بانک در آینده قردادهای مشابهی با بانکهای ملی
کشورهای دیگر هم عقد کند.
اما کارشناسان مســتقل میگویند که این تدبیر ممکن است
از شدت کاهش نرخ ســامانی در برابر دالر موقتا بکاهد ،ولی
با توجه به وابستگی اقتصادی تاجیکستان به چین و روسیه،
تاثیــر چندانی در حفظ ثبات پول ملی این کشــور نخواهد
داشت( .بی بی سی)

حکومت یونان انگال مــرکل ،صدراعظم آلمان و
احمد داوود اوغلو ،نخســت وزیر ترکیه را برای
گفتگو درباره بیرون رفت از بحران آوارگان دعوت
کرده است.
روزنامه یونانی «کاتیرمرینی» روز دوشنبه به نقل
از نیکوس کوتســیاس ،وزیر خارجه یونان نوشت
که این دیدار ممکن اســت در اوایل ماه فبروری
برگزار شود.
این روزنامه به نقل از وزیر خارجه یونان نوشــت
که قرار است الکسیس سیپراس ،رئیس حکومت
یونان با مهمانانش به جزیره چیوس ســفر کند تا
همه از نزدیک اوضاع را بررســی کنند .سپس به
گفتگوها در شهر ازمیر ترکیه ادامه داده خواهد
شد .به گزارش این روزنامه مهمانان دعوت یونان

عربستان سعودی به یمن منابع نفتی اش ،ثروتمند و با نفوذ
است .اما حاال قیمت نازل نفت ،جنگ یمن و سوریه و منازعه
های منطقوی با ایران ،امکانات اقتصادی این کشور را کوچکتر
می سازد.
برج مملکه یا برج جده قرار اســت با ارتفاع یک کیلومتر به
سوی آسمان باال رود و در آغاز سال  ،2019به صورت بزرگترین
ساختمان در جهان درآید ،درصورتی که زمان کارآن براساس
برنامه خانواده شاهی پیش رود .این عربستان سعودی است
که حاکمان آن با سیمای بســیار زیبا و مدرن و با باال ترین
درجه در سطح جهان در آروزی آن هستند.
این نمایش ظاهری کشــور است ،اما حاال در عقب پرده ،این
سیما آهسته آهسته درز بر می دارد :مث ً
ال صندوق بین المللی
پول در ماه اکتبر گفت که این نظام شــاهی مستبد می تواند
فقط حداکثر پنج ســال با اقتصاد کشور به این منوال پیش
رود ،سپس ذخیره های عظیم مالی عربستان سعودی ،به آخر
می رسد.
این روند حاال هرچه بیشتر سرعت یافته است .زیرا وضعیت
اســتثنایی اقتصادی این کشور را می توان فقط با یک ارزش
توضیح داد ،یعنی قیمت نفت .از حدود یک ســال به این سو،
قیمت نفت میان  40و  50دالر فی بشکه در نوسان است.
بعد از یک دیدار کشــور های تولید کننده نفت عضو اوپک
در ویــن ،قیمت نفت حتی پایین تــر از  40دالر تنزیل یافت
که پایین ترین ارزش از شش سال به این سو بود .سباستیان
سونس از «انجمن آلمانی در امور سیاست خارجی» می گوید:
« عربستان ســعودی برای یک بودجه متوازن ،با قیمت نفت
میان  80تا  120دالر محاسبه می کند .او می افزاید»:اما در یک
جامعه اتخاذ چنین تصامیمی بسیار مشکل است که عادت به
این دارد که چنین تصامیمی کام ً
ال از میان برداشته شوند».
از دید این دانشمند ارقام قابل اعتماد در این مورد به زحمت
قابل دسترسی اســت .عربستان سعودی میل ندارد تا دراین
زمینه شــفاف باشــد .اما ارقام صندوق بین المللی پول نیز
تصویر مشابه مایوس کننده را ارائه می دهد( .دویچه وله)

به گفتگو را پذیرفته اند.
روزنامــه «کاتیرمرینــی» در ادامه بــه نقل از
کوتســیاس ،وزیر خارجه یونان می نویســد که
مشــکل اصلی این کشور با مهاجران اقتصادی از
الجزایر و مراکش است« :آن ها با پرداخت  50یورو
به اســتانبول پرواز می کنند و خود را از ساحل
ترکیه به یونان می رسانند».
وزیر خارجه یونان در ادامه خواهان جلوگیری از
ورود مهاجران به استانبول شده است.
بیشــتر آواره ها از راه یونان وارد اروپا می شوند.
در این سال طبق آمار سازمان بین الملل مهاجران
بیش از  770هزار تن از طریق یونان به اروپا آمده
انــد .اکثر آن ها از ترکیه و از طریق بحر وارد این
قاره شده اند( .دویچه وله)

شکست حزب راست افراطی
در انتخابات محلی در فرانسه

عربستان سعودی قدرت نفتی
در مسیر نزول

پیروزی درخشان جبهه ملی فرانسه در
انتخابات محلی دور اول درهفته گذشته،
شکســت فاحش این حزب افراط گرایی
دست راستی در دور دوم این انتخابات را
در پی داشت .با وجود آن ماری لوپن رهبر
این حزب ،چهره مبارزه از خود نشان می
دهــد .در دور دوم انتخابات محلی ،حزب
افراط گرایی دست راســتی جبهه ملی
فرانســه (اف .ان ،).در یــک منطقه نیز
برنده نشد .ژان ماری لوپن رهبر این حزب
حتی در شمال فرانسه نیز در برابر رقیب
محافظه کارش با شکست مواجه شد.
باوجود این شکست ها ،جبهه ملی فرانسه
به کسب یک ریکارد آرا دست یافت .سهم
گیری در انتخابات حدود  59درصد بود.
براساس گزارش رسمی ،جبهه محافظه کار
به رهبری نیکوالس ســارکوزی در هفت
محل از مجمــوع  13محل ،به عنوان قوی
ترین نیرو ،در ایــن انتخابات موقف خود
را تثبیت کرد.سوسیالســت ها به رهبری

انتقاد ساری از بازی خشن و
دفاعی رم

سرمربی ناپولی بعد از تســاوی برابر رم به انتقاد از بازی دفاعی و خشن
حریف پرداخت و تیمش را شایسته پیروزی در این دیدار دانست.
به نقل از مدیا ست ،ناپولی در حساسترین دیدار هفته شانزدهم سری A
ناپولی در ورزشگاه خانگی میزبان رم بود که این دیدار در نهایت برندهای
نداشت و با تساوی بدون گل به پایان رسید.
مائوریسیو ســاری در نشست خبری بعد از بازی گفت :بازیکنان رم ،بازی
دفاعی و درگیرانه را در دســتور کارشان قرار داده بودند .آنها انگار که در
بازی بوکس بودند و بسیار خشن بازی کردند .رم فقط برای کسب تساوی
و نباختــن بازی میکرد .این درحالی بود کــه ناپولی از همان ابتدا ،بازی
هجومی را در دستور کارش قرار داد.
ساری ادامه داد :متاسفانه دو امتیاز حساس را از دست دادیم .برای پیروزی
و کسب سه امتیاز به میدان رفتیم اما بخت با ما یار نبود .البته باید بگویم
از عملکرد شاگردانم راضی هستم .هجومی بازی کردیم و فرصتهایی را
هم روی دروازه حریف ایجاد کردیم اما در نهایت ،این بازی برنده نداشت.
ساری درباره عملکرد گونسالو ایگواین در این دیدار گفت :او فصل بسیار
خوبی را پشتســر میگذارد .او هر چنــد در دیدارهای اخیر ناپولی گره
گشا بود اما در این دیدار با وجود تالش زیادی که داشت ،نتوانست گلزنی
کند .ایگواین مثل همیشه بازی خوبی را به نمایش گذاشت و از عملکردش
رضایت دارم .ناپولی با تســاویدر این دیدار 32 ،امتیازی شد و با تفاضل
گل کمتر نسبت به فیورنتینا در رده سوم جدول رده بندی جای گرفت تا
اختالف این تیم با اینتر به چهار امتیاز افزایش پیدا کند.

ستایش خاص آرسن ونگر از
مهاجم تیمش

سرمربی فرانسوی آرســنال بعد از پیروزی برابر استون ویال به ستایش
از مهاجم تیمش پرداخت و او را شایســته قرار گرفتن در ترکیب اصلی
توپچیها دانست .به نقل از رویترز ،توپچیها در هفته شانزدهم لیگ برتر
انگلیس در خانه استون ویال به میدان رفت و موفق شد با دو گل به پیروزی
برسد تا با  33امتیاز ،موقتا به صدر جدول رده بندی صعود کند.
در این دیدار اولیویه ژیرو از روی نقطه پنالتی و آرون رمزی برای توپچیها
گلزنی کردند تا سه امتیاز حساس را به اندوخته تیمشان اضافه کنند.
آرســن ونگر بعد از بازی به ستایش از اولیویه ژیرو پرداخت و گفت :ژیرو
جواب منتقدان را به خوبی در میــدان میدهد .او بار دیگر ثابت کرد چه
بازیکن ارزشمندی برای آرسنال است .او اکنون در بهترین دوران فوتبالش
به سر میبرد .آمار و ارقامی که از خود به جای گذاشته است ،باعث شده تا
رسانهها درباره او سخن به میان آورند و اعتراف کنند که چه بازیکن خوبی
است .اطمینان دارم در آینده ،بهتر هم خواهد شد.
ژیرو تاکنون توانســته  50گل در لیگ برتر انگلیس به ثمر برساند که این
آمار در مقایسه با تعداد بازیهای تیری آنری و یان رایت ،آمار بسیار خوبی
برای این ستاره فرانسوی است .او هفته قبل هم موفق شد با سه گلی که
در دیدار برابر المپیاکوس به ثمر رساند ،یک تنه زمینهساز صعود توپچیها
به دور حذفی لیگ قهرمانان اروپا باشد.

آلگری :اینتر شانس نخست قهرمانی است

سرمربی یوونتوس با وجود بهتر شدن شرایط تیمش در جدول رده بندی
ســری  Aبر این باور است که اینتر بیشترین شانس را برای کسب عنوان
قهرمانی دارد .به نقل از مدیا ست ،بیانکونری بعد از شروع کابوسواری که
در فصل جاری داشت با پیروزیهای پیاپی توانسته است به جمع مدعیان
جدی کسب عنوان قهرمانی اضافه شــود .آنها این شانس را دارند که از
عنوان قهرمانیشــان دفاع کنند .شاگردان ماسیمیلیانو آلگری در هفته
شانزدهم کالچو در ورزشگاه خانگی مقابل فیورنتینا قرار گرفتند و موفق
شــدند با نتیجه سه بر یک از ســد این تیم بگذرند تا با  30امتیاز به رده
چهارم جدول صعود و خود را به اینتر صدرنشین نزدیک کنند.
آلگری در نشســت خبری بعد از دیدار تیمش برابر فیورنتینا گفت :بسیار
خوشــحالم که در این دیدار هم توانســتیم به پیروزی برسیم و به روند
خوبمان ادامه دهیم اما هنوز ماموریت ما تمام نشده است و کارهای زیادی
برای انجام دادن داریم .باید امتیازات بیشــتری جمع کنیم .خوشبختانه
توانســتیم به پیروزی در این دیدار بــزرگ ،رم را در جدول رده بندی
پشتســر بگذاریم .البته هنوز در نیم فصل نخست هستیم و باید به این
روند خوب ادامه دهیم.
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فرانســوا اوالند و متحدین چپ آنها در
پنج محل برنده شــده اند و به این وسیله
توانستند از دست دادن آرای شان را در
مقایسه با آنچه پیش بینی می شد کمتر
کنند .جبهه ملی افراط گرای دست راستی
فرانسه برای نخســتین بار در تاریخ اش،
نتوانست در یک محل نیز برنده شود .در
دور اول انتخابات یک هفته پیش ،جبهه
ملی در تمام ســطح کشور با دریافت 28
درصد آرا ،به صورت قــوی ترین نیروی
سیاســی درآمد و به این ترتیب بهترین
نتایج را در تاریخ اش کسب کرد.انتخابات
محلی به عنوان آخرین تصمیم سرتاسری
پیش از انتخابات ریاســت جمهوری سال
 2017محسوب می شــود .بعد از حمالت
خونین تروریســتی پاریس یک ماه پیش
در  13ام نوامبــر ،حوزه هــای انتخاباتی
توسط پولیس و اردو شدیدا ً کنترول می
شود .فرانسه تا هنوز در وضعیت اضطراری
به سر می برد( .دویچه وله)

قرعه کشی یک هشتم لیگ
قهرمانان اروپا

م حاضر در مرحله یک هشــتم نهایی لیــگ قهرمانان اروپا
 16تی 
حریفان خودشان را شناختند.
قرعهکشــی مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانــان اروپا در
حال برگزاری اســت و تیمهای حاضر در این مرحله حریفان خود
شناختند.
تیمهای اول در دیدار آخر میزبان خواهند بود.
دیدارهای رفت این مرحله روزهای  16،17،23و  24فبروری برگزار
خواهد شد.
قرعه کشی مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان به شرح زیر
است:
ولفسبورگ  -خنت
رم  -رئالمادرید
پاریسنژرمن -چلسی
آرسنال -بارسلونا
یوونتوس -بایرن مونیخ
آیندهوون -اتلتیکومادرید
بنفیکا  -زنیت
دیناموکیف  -منچسترسیتی
فینال رقابتهای امسال لیگ قهرمانان اروپا قرار است در ورزشگاه
سن سیروی شهر میالن ایتالیا برگزار شود.
خاویر زانتی به عنوان ســفیر این دوره از رقابتها در محل قرعه
کشــی این رقابتها در نیون ســوئیس حضــور دارد .این مدافع
ارجنتینی در سال  2010جام قهرمانی این رقابتها را باالی سر برد.
در این مراســم از کریستیانو رونالدو به دلیل زدن  11گل در مرحله
گروهی و رکوردشکنی تقدیر شد.

مسلمانان خاور میانه
تولیدات ترمپ را
تحریم می کنند

دونالد ترمپ کاندید ریاست جمهوری ایاالت متحدۀ
امریکا می خواهد مسلمانان را دیگر اجازۀ ورود به کشور
اش ندهــد .اما با این کار او به خود ضربۀ اقتصادی می
زند ،چه او با شرکای تجاری خود از خاور میانه درآمد
خوبی بدست می آورد .شهزاده الولید بن طالل از خشم
خود در برابر دونالد ترمپ کاندید جمهوریخواهان برای
مقام ریاست جمهوری ایاالت متحدۀ امریکا پرده پوشی
نمی کند .این پولدار ترین عرب به قول مجلۀ امریکایی
فوربــز در صفحۀ تویتر اش خطاب به ترمپ نوشــته
است« :تو نه تنها برای حزب جمهوری خواه ،بلکه برای
سراسر امریکا یک لکۀ ننگ هستی» .این عضو خانوادۀ
شاهی عربستان سعودی افزوده است« :از نامزدی ات
برای مقام ریاســت جمهوری منصرف شو ،چون هرگز
برنده نخواهی شــد» .تقاضای دونالد ترمپ مبنی بر
منع دخول مسلمانان به ایاالت متحدۀ امریکا ،با عدم
تفاهم و خشم در سراسر مشرق زمین روبرو شد .این
میلیاردر امریکایی بــا این اظهارات خود در برابر قتل
 ۱۴نفر توســط یک زوج مسلمان در سان برناردینوی
ایالت کالیفورنیا ،واکنش نشــان داده است .ترمپ ۶۹
ساله در ســخنرانی های تند خود همیشه دیگران را
در برابر مخالفان سیاســی ،مهاجران غیر قانونی و یا
خبرنگاران «نامطلوب» تحریک می کند .اما این بار به
نظر می رسد که ترمپ به پای خود تیشه زده است ،زیرا
امپراتوری اقتصادی او بیشتر در خاور زمین فعال است.
او در اندونیزیا ،ترکیه ،آذربایجان ،قطر و امارات متحد
عربی مبالغ هنگفتی بدست می آورد .کلب های مجلل
گلف ،هوتل های با شــکوه و پروژه های گران قیمت
امالک برای سرمایه داران بسیار بزرگ در منطقه با نام
او بســتگی دارند .ترمپ به خاطر اینکه شرکت ها در
تولیدات خود از نام او استفاده می کنند ،پول هنگفت
بدست می آورد( .دویچه وله)

ترکیه نیروهایش را از اطراف
موصل خارج کرده است

به گزارش خبرگــزاری آناتولی ،ترکیه
شــماری از نیروهای خــود را که در
پایگاهی در خاک عراق مستقر هستند،
از این کشور خارج کرده است.
این خبرگزاری به نقل از مقامات نظامی
گفته اســت که کاروانی حامل  ۱۰تا ۱۲
موتر ،اردوگاه «بعشیقه» را ترک کرده و
به شمال رفتهاند.
اردوگاه بعشیقه در  ۳۰کیلومتری شمال
شرق موصل واقع اســت .این شهر در
کنترل نیروهای گروه موســوم به دولت
اسالمی (داعش) است.
ترکیه از سال  ۲۰۱۴میالدی نیروهایی را
با هدف آمــوزش به نیروهای کرد عراق
به این اردوگاه اعزام کرد ،اما ورود ۱۵۰
نیروی نظامی در اوایل ماه جاری به این
منطقه با انتقاد شــدید مقامات عراقی
روبرو شــد .مقامات عراق میگویند که

قرعهکشی مرحله حذفی
لیگ یوفا

تیمهای حاضــر در مرحله حذفی لیگ یوفا حریفان خود را در این
مرحله شــناختند .مرحله حذفی لیگ اروپا عصر دیروز (دوشنبه)
در نیون سوئیس قرعهکشی و تیمهای حاضر در این مرحله حریفان
خود را شناختند .از جمله مصافهای حساس در این مرحله تقابل
فیورنتینا با تاتنهام و دورتموند با پورتو است .همچنین ویارئال تیم
آماده این روزها باید برابر ناپولی دیدار کند که تمام دیدارهای این
فصل در لیگ اروپا را برده اســت .بنا به قرعهکشی صورت گرفته
بازیها به شــکل رفت و برگشت برگزار خواهد شد و به شکل زیر
است.
والنسیا – راپید وین
فیورنتینا – تاتنهام
دورتموند – پورتو
فنر باغچه – لوکومتیو مسکو
آندرلخت – المپیاکوس
میدتیلند دنمارک  -منچستریونایتد
آگسبورگ – لیورپول
اسپارتاپراگ -کراسنودار
گاالتاسرای  -التزیو
سیون  -براگا
شاختاردونتسک  -شالکه
مارسی  -بیلبائو
سویا -مولده
اسپورتینگ  -لورکوزن
ویارئال  -ناپولی
سنت اتین – باسل

ورود ایــن نیروها به خاک این کشــور
بدون مشورت و هماهنگی با آنها بوده و
این اقدام مغایر قوانین بینالمللی و نقض
تمامیت ارضی عراق است.
در تازهتریــن واکنشها بــه این اقدام
ترکیه ،عراق در شــکایتی به شــورای
امنیت ســازمان ملــل خواهان ترک
نیروهای ترکیه از خاک عراق شده است.
در مقابل ترکیه اعزام نیرو را بخشــی
از ماموریت بینالمللی این کشــور برای
آموزش و تجهیز نیروهــای عراقی در
جنگ علیه نیروهای داعش عنوان کرده
است .اما احمد داود اوغلو ،نخست وزیر
ترکیه ،روز جمعه ( ۱۱دســامبر) اعالم
کرد که در پی مذاکره با مقامات عراقی
تصمیم گرفته شــده که پرسنل نظامی
مستقر در اردوگاه بعشیقه را سازماندهی
مجدد کنند( .بی بی سی)

زانتی :بارسلونا شانس نخست
قهرمانی است

ســفیر این فصل رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا از بارســلونا به عنوان
شانس نخست قهرمانی یاد کرد .قرعهکشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا عصر دیروز (دوشنبه) در نیون سوئیس برگزار شد و  16تیم
راه یافته حریفان خود را شــناختند .خاویر زانتی سفیر رقابتهای این
فصل لیگ قهرمانان اروپا که در مراســم حاضر بود ،عنوان کرد :بارسلونا
شانس نخست قهرمانی در رقابتهای این فصل است .آنها از همه نظر تیم
کاملی هستند و به نظر من مدعی نخست برای باال بردن این جام خواهند
بود .زانتی در ادامه از بایرن مونیخ و رئال مادرید به عنوان دو مدعی دیگر
برای قهرمانی یاد کرد .در صورتی که بارســلونا بتواند قهرمان رقابتهای
لیگ قهرمانان شــود اولین تیم تاریخ لیگ قهرمانان است که توانسته از
عنوان قهرمانی خود دفاع کند.

خوشحالی کلوپ با وجود تساوی
مقابل وستبروم

ســرمربی آلمانی لیورپول با وجود توقف در آنفیلد به ستایش از نمایش
شاگردانش پرداخت.
به نقل از رویترز ،لیورپول در هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس در آنقیلد
مقابل وســت برومویچ قرار گرفت و با تســاوی دو بر دو متوقف شد .این
دومین هفته پیاپی است که قرمزها امتیاز از دست میدهند تا فاصلهشان
با صدر جدول رده بندی زیاد شود.
شاگردان یورگن کلوپ بازی خوبی به نمایش گذاشتند .آنها در این دیدار
خانگی از حریف پیش افتادند اما برخــاف جریان بازی ،دو گل دریافت
کردند تا شــرایط برای این تیم بسیار سخت شــود .آنها در نهایت موفق
شدند در وقتهای تلف شده نیمه دوم ،گل تساوی را به ثمر برسانند و این
باعث خوشحالی زیاد سرمربی این تیم شده است.
کلوپ در نشســت خبری بعد از بازی گفت :تــا دقایق پایانی ،تیم بازنده
میدان بودیم .البته دســت از تالش برنداشتیم و خوشبختانه موفق شدیم
در دقایق پایانی ،گل تســاوی را به ثمر برسانیم تا حداقل یک امتیاز را به
دســت آوریم .بسیار خوشحالم که موفق شدیم گل تساوی را وارد دروازه
حریف کنیم و بازنده بازی نباشیم .ســرمربی آلمانی لیورپول ادامه داد:
درست اســت که دو امتیاز از دست دادیم اما احساس خوبی دارم چراکه
بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم و در لحظات پایانی هم از شکست
فرار کردیم .این تساوی ،ارزشــمند بود چون برای رسیدن به آن ،تالش
زیادی کردیم .شایســته پیروزی بودیم .عملکرد بهتری نسبت به حریف
داشتیم و بازی سراسر هجومی را به نمایش گذاشتیم.

مورینیو :کاستا دروگبا نمیشود اما در
چلسی میماند

واکنش تند مسی به منتقدانش

به نظر میرســد کاپیتان تیم ملی فوتبال
ارجنتین صبرش را در مقابــل انتقادهای
غیرمنصفانه از دســت داده است .به نقل
از شــبکه تلویزیونی  ،TYC sportلیونل
مسی یکی از محبوبترین بازیکنان تاریخ
فوتبال جهان به شــمار میآید .با این حال
جالب است که بدانیم او در کشورش یعنی
ارجنتین زیاد محبوب نیست زیرا مردم این
کشــور بر این باور هستند که ستاره بزرگ
فوتبال جهان ،برای تیم ملی کشــورش کم
کاری میکند .مســی توانسته با بازیهای
درخشــانش ،زمینه صعود ارجنتین به جام
جهانــی  2014و رقابتهــای کوپا آمهریکا
 2015را فراهــم کند .با ایــن حال چون او
همراه آلبی سلسته نتوانسته جام قهرمانی
را باالی سر ببرد ،ســیبل همه انتقادها قرا

میگیرد و مردم ارجنتیــن نقدهای تندی
را علیه فوق ستاره تیمشان بیان میکنند.
مسی اما همواره ترجیح داده است سکوت
اختیار کند اما اکنــون صبر او نیز به پایان
رسیده است .سایت یورو اسپورت در خبری
اختصاصــی و به نقل از شــبکه تلویزیونی
 TYCاسپورت ،مصاحبهای متفاوت از فوق
ستاره ارجنتینی بارســلونا را منتشر کرد.
او در مورد انتقادهایی که از او میشــود به
صحبت پرداخت و گفت :در دو ســال اخیر
حضــور در دو فینال بــزرگ را با تیم ملی
فوتبال ارجنتین تجربه کردم.
دیگر چکار میتوانم انجام دهم؟ بســیاری
این موفقیت مــا را نادیده میگیرند و انگار
هیچ کاری انجام ندادیم .این اتفاق بسیار بد
اســت .ارجنتین از یک هشتم نهایی حذف

نشده اســت تا بعضی به انتقاد بپردازند .به
فینال صعود کردیــم و این موفقیت بزرگی
است.
دارنده چهار توپ طالی فوتبال جهان ادامه
داد :بسیاری میگویند چون به پیراهن تیم
ملی ارجنتین تعصب ندارم ،ســرود ملی را
نمیخوانم .اصال درســت نیست .از کسانی
که بدون فکر کــردن از من انتقاد میکنند،
ناراحت هستم .عمدا سرود ملی کشورم را
نمیخوانم .قرار نیست برای احساس کردن
سرود ملی کشورم ،حتما باید آن را بخوانم.
هر کسی تفکرات و ســبک خودش را در
زندگی دارد و باید به آن احترام گذاشــته
شــود .تیم ملی ارجنتین برای من اولویت
است و دوســت دارم در هر دیداری که به
میدان میروم ،پیروز شوم.

سرمربی چلسی تاکید کرد مهاجم بداخالق تیمش در این تیم باقی خواهد
ماند و در ژانویه جایی نمیرود .او همچنین عنوان کرد کاستا راهی طوالنی
در پیش دارد تا به دیدیه دروگبا برسد.
به نقل از ساکرنت ،چلســی امشب در هفته شانزدهم لیگ برتر باید برابر
لسترسیتی صدرنشین و پدیده این فصل لیگ برتر به میدان برود .با توجه
به بازیهای پر افت و خیز دیگو کاســتا شاید مورینیو از او در این دیدار
استفاده نکند .ژوزه مورینیو درباره وضعیت مهاجم تیمش گفت :کاستا در
چلسی خوشحال اســت و در جنوری قرار نیست به تیم دیگری برود .او
مهاجم مورد عالقه من است ولی باید بداند که راهی طوالنی در پیش دارد
تا به بازیکنی مثل دیدیه دروگبا برســد .البته فراموش نکنید این دومین
فصل حضور او در لیگ برتر است.
ســرمربی چلســی در ادامه درباره وضعیت تیمش گفت :فقط به برد فکر
خواهیم کرد و مطمئن باشید که شــرایط تیم نسبت به قبل بهتر شده و
ما بحران را پشت سر گذاشــتهایم .دیگر خبری از دریافت گلهای آسان
نیست .فقط کمی در خط حمله نیاز به سازماندهی بیشتر داریم.
خبر دیگر از چلسی احتمال بازگشت دکتر کارنیرو به این تیم است .قرار
است جلسه دادگاه کارنیرو و باشــگاه چلسی به زودی برگزار شود و این
پزشک  41ساله که بین بازیکنان تیم نیز محبوب است ،بار دیگر به شغل
قبلی خود بازگردد .او عنوان کرده بود که به دلیل مسائل پیش آمده فعال
قصد بازگشت به چلسی را ندارد ولی با وساطت اتحادیه پزشکان لیگ برتر
او قرار است بار دیگر به شغل خود بازگردد.

