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یک سوم گروههای شورشی در سوریه اهدافی مانند داعش دارند

بر اساس یک گزارش تازه منتشر شده ،دستکم  ۱۵گروه
شورشــی فعال در ســوریه در صورت شکست نیروهای
موســوم به دولت اسالمی (داعش) از ســوی ائتالف به
رهبری آمریکا ،در عمل میتوانند جای داعش را پر کنند.
بر اساس گزارش «مرکز مذاهب و ژئوپولتیک»  ۶۰درصد
گروههای شورشــی را میتوان در طبقهبندی گروههای
اســامگرا قــرار داد .به گفته گزارش ایــن مرکز تالش
قدرتهای جهانی برای تفاوت قائل شــدن بین گروههای
میانهرو از تندرو با اشکاالتی مواجه است.
گزارش «مرکز مذاهب و ژئــو پولتیک»تاکید میکند که
بزرگترین چالش پیشروی جامعه جهانی گروههایی است
که دارای تفکری مشــابه با داعش هستند ولی در حال
حاضر مورد توجه فدرتهای جهانی قرار ندارند.
ابن مرکز تعداد این شورشــیان را حــدود  ۱۰۰هزار نفر
ارزیابی کرده و افزوده که جهان غرب با تمرکز بر داعش با
خطر شکستی استراتژیک روبرو است.

در گزارش این مرکز تاکید شده است که شکست داعش
از نظر نظامی باعث پایان تفکر «جهاد» نمیشود و افزوده:
«ما نمیتوانیم یک ایدئولوژی را با بمب شکســت دهیم،
نبرد ما نبردی ایدئولوژیکی است».
«مرکز مذاهب و ژئو پولتیک» هشدار داده است درصورتی
که داعش شکست بخورد نیروهای متفرق شده آن و دیگر
نیروهای افراطگرا میتوانند با تکیه بر این موضوع که این
جهان غرب بود که خالفت (اسالمی) را از بین برد ،اهدافی
را در خارج از سوریه ،مورد هدف قرار دهند.
این مرکز افزوده اســت که چنیــن گروههای جدیدی
میتواند بایکدیگر رقابت کنند تا توجه نیروهای ستیزهجو
در دیگر نقاط دنیا و منابع مالی را که در حال حاضر داعش
دارد ،به خود جذب کنند به نوشته گزارش این مرکز ،کمتر
از یک چهارم گروههای شورشی فعال را که در بررسی این
مرکز قرار داشتهاند ،میتوان گروههای غیر ایدئولوژیک
توصیف کرد( .بی بی سی)

وزیر دفاع عراق :سال آینده تمام
خاک کشور را آزاد میکنیم

وزیر دفاع عراق ضمــن تاکید بر اینکه
ارتش این کشــور دستاوردهای بزرگی را
محقق کرده ،گفــت :ارتش عراق هرگز از
بین نخواهد رفت و در ســال آتی میالدی
تمامی خاک عراق را آزاد میکند.
به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز ،خالد
العبیدی ،وزیر دفاع عراق در کنفرانســی
مطبوعاتی گفت :ما برخی نیروهای ارشد
بسیج عشایری را در زمره افسرانی قرار
دادهایم که وظیف آموزش نیروهای مردمی
و آماده کردن آنها برای آزادسازی خاک
عراق را برعهده خواهند داشت.
وی گفت :ارتش کنترل محور شمالی شهر
رمادی را در دســت گرفته اما متأسفانه
پوشش دهی رســانهای در سطح مطلوب
نبود .ارتش دستاوردهای بزرگی را محقق
کرده و هرگز از بین نخواهد رفت .در سال
آتی میالدی ارتــش تمامی خاک عراق را
آزاد میکند .خالــد العبیدی گفت :ما به
دلیل کمبود نیروی زمینــی از نیروهای
مردمی کمــک گرفتیــم و پادگانها و

مقرهای آموزشــی برای آنها تاســیس
کردیم.
وزیر دفاع عراق همچنین ضمن تاکید بر
اینکه عامالن سقوط شهر رمادی مجازات
خواهند شد ،از تشکیل کمیته تحقیقات
درباره حادثه کشته شدن سربازان عراقی
در عملیات ائتالف ضد داعش خبر داد.
وی از ســوی دیگر نقش پیش مرگها در
عملیات آزادسازی موصل را مهم دانست و
گفت که این نیروها بخشی از ارتش عراق
هســتند .نیروهای عراقی اخیرا عملیات
خود را برای آزادسازی شهر رمادی جدی
کرده و توانستهاند کنترل بخش اعظم این
شهر را در دســت بگیرند .به گفته راجح
برکات ،عضو شورای اســتانداری االنبار
عــراق ارتش تاکنــون  60درصد رمادی
را آزاد کرده اســت .از سوی دیگر احمد
الجروان ،رئیس پارلمان عربی در سفر به
عراق با حیدر العبادی ،نخســت وزیر این
کشور دیدار و ابراز امیدواری کرد که صلح
و ثبات در این کشور برقرار شود.

2015؛ سال جهانی شدن
اقدامات تروریستی داعش

پس از حادثه خونبار در خیابانهای پاریس و شلیک
گلوله در ســن برناردینو ،جهان در سال  2015آسیب
پذیری خود را در برابر اقدامات تروریستی نیروهای
داعش نشان داد.
به نقل از خبرگزاری فرانسه ،در طول  12ماه گذشته
این گروه که در عراق و سوریه بحران زده ریشه کرده،
توجه خود را از ســرزمینهای تحت کنترل خود ،به
دشمنانش در جهان معطوف کرد.
ریچارد برات ،معاون اندیشکده سوفان در نیویورک
در این باره میگوید :داعش جهانی شده است.
وی در ادامه گفت :سیاستمداران دریافتاند که واقعا
مقابله داعش دشوار است ،افکار عمومی از این گروه
ترسیده است.
این در حالی اســت یکی از نکات کلیدی تروریسم
ایجاد ترس و ارعاب در میان عموم اســت به همین
دلیل برای سیاستمداران بسیار دشوار است که با این
گروه مقابله کنند.
این تحلیلگر اضافه کرد :در حال حاضر تنها با اعزام
هواپیمای بیشــتر به ســوریه نه تنها نمیتوان این
مشــکل را حل کرد بلکه ممکن است این کار شرایط
را بدتر هم کند.
در آستانه پایان سال ( )2015حتی ایالت کالیفرنیا از
حمالت داعش در امان نماند و و سید فاروق به همراه
همســرش  14نفر را در منطقه سن برناردینو کشتند.
در همین راستا میتوان به وقوع عملیات تروریستی
در مجله «شارلی ابدو» نیز اشاره کرد.
بروس ریدل ،از موسســه بروکینگز در واشنگتن در
این خصوص میگوید :هر یک از سرویسهای امنیتی
اروپا اعالم کردهاند که از سال گذشته مساله مبارزان
خارجی در اولویت قرار گرفته اســت اما همواره راه
حلی برای آن یافت نشده است.
صدها نفر از شهروندان اروپا برای پیوستن به داعش
به سوریه و عراق میروند و بهترین مسیر برای انجام
اینکار ترکیه است.

بستهای مشکوک هواپیمای
ایرفرانس را مجبور
به فرود کرد

یک هواپیمای مســافربری شــرکت
هواپیمایی ایرفرانس که از مسیر جزیره
موریس به پاریس در حرکت بود پس از
پیدا شدن بستهای مشکوک مجبور به
فرود اضطراری در کنیا شد.
به گفتــه مقامات در کنیــا تعدادی از
مســافران نیز در همیــن رابطه مورد
بازجویی قرار گرفتهاند.
پیلوت این بوئینــگ  ۷۷۷پس از آنکه
بســتهای در توالت هواپیما پیدا شد،
درخواســت کرد تا در میــدان هوایی
بینالمللی شهر مومباسا فرود اضطراری

داشته باشد.
یکی از سخنگویان پولیس گفته است
که پــس از خارج کردن مســافران و
خدمه از این هواپیما کارشناسان بمب
در حال بررسی این بسته هستند.
گفته شــده که میدان هوایی مومباسا
هم تخلیه شده بود.
مقامات میدان هوایــی کنیا از طریق
توییتر اعالم کردند که پروازها از این
میدان هوایی از سر گرفته شده است.
این هواپیما  ۴۵۹سرنشین و  ۱۴خدمه
داشت( .بی بی سی)

یک شبهنظامی سرشناس لبنانی
در سوریه کشته شد

سمیر قنطار ،چهره سرشناس مرتبط با
حزباهلل لبنان ،در اثر یک حمله راکتی
در نزدیکی دمشــق ،پایتخت سوریه،
کشته شده است.
گروه حــزباهلل لبنان مــی گوید که
اسرائیل مسئول این حمله هوایی بوده
است.
اســرائیل هنوز در خصوص این ادعای
حزباهلل لبنان واکنشــی رسمی نشان
نداده اســت .اما در همین رابطه وزیر
خانهسازی اســراییل به رادیو اسرائیل
گفته است« :من در رابطه با این موضوع
نه چیزی را تایید و نه تکذیب میکنم».

او گفته اســت« :اگرچه نبود افرادی
مانند سمیر قنطار برای دنیا چیز خوبی
است».
اسراییل در سال  ۲۰۰۸آقای قنطار را
در یک مبادله زندانیان با حزباهلل آزاد
کرد.
آقای قنطار پــس از آزادی از زندان
اســرائیل روابط نزدیکی با حزباهلل و
دولت بشار اسد در سوریه داشت.
صدهــا نفر از نیروهــای حزباهلل در
حمایت از دولت بشــار اســد ،رئیس
جمهور سوریه ،در این کشور در حال
نبرد هستند( .بی بی سی)

بالن :فقط در لیگ قهرمانان
به هدفمان نرسیدیم

سرمربی پاری سن ژرمن اعالم کرد تیمش در سال  2015به همه اهدافش
رسیده ولی در لیگ قهرمانان به چیزی که میخواست ،نرسیده است.
به نقل از سایت گل PSG ،در هفته نوزدهم لیگ فوتبال فرانسه موفق شد
در خانه کان با نتیجه سه بر صفر به پیروزی برسد.
آنخل دیماریا  16و  50و زالتان ابراهیموویچ  36برای پاری ســن ژرمن
گلزنی کردند تا تیمشان را به امتیاز  51برسانند .بدین ترتیب اختالف آنها
با موناکو که در رده دوم قرار دارد به  19امتیاز رسید.
زالتان در این دیدار گلی بســیار زیبا از فاصلهای نزدیک به  20متر وارد
دروازه حریف کرد .این پانزدهمین گل ایبرا در فصل جاری بود تا سرمربی
پاریسیها به تمجید از ستاره  34ساله و سوئدی تیمش بپردازد.
لوران بــان در مورد این دیدار گفت :وقتی ایبرا در اوج باشــد ،گلهای
بسیار زیبایی به ثمر میرساند .گلی که وارد دروازه حریف کرد ،عالی بود.
خیلی خوشحالم که یک بار دیگر او را در اوج میبینم .نباید فراموش کنیم
که او در ابتدای فصل کمی با مشــکل روبهرو شده بود ولی اکنون خودش
را بازیافته است .به ســختی تالش کرد و تمرینها را با جدیت پشت سر
گذاشت تا بار دیگر به اوج برگردد.

بیمیلی زیدان به
جانشینی بنیتس

ل مادرید حمایت کرد و نشان داد در حال
سرمربی کاستیا از سرمربی رئا 
حاضر عالقهای برای به دست گرفتن هدایت تیم اصلی رئال ندارد.
زین الدین زیدان تنها به رئال مادرید کاســتیا فکر میکند .او پس از دیدار
ل مادرید برابر تاالورا گفت :اینجا هستم و هدایت
تیم کاستیا ،تیم دوم رئا 
کاستیا را بر عهده دارم و تنها به این تیم فکر میکنم .اکنون مهمترین چیز
قدرتمند ظاهر شدن بازیکنان است و میخواهیم به این روند ادامه دهیم.
ل مادرید ،از زیدان به عنوان
پس از کسب نتایج نه چندان درخشــان رئا 
ل مادرید در
جانشین رافائل بنیتس نام برده میشــود .بازیکن پیشین رئا 
اینباره گفت :تمرکزم روی کاستیا است و چیزهایی که در موردم مینویسند
را نمیخوانم .در جریان اتفاقات هستم اما اکنون آرام هستم چون کاستیا
تنها چیزی است که به آن فکر میکنم و فقط برای این تیم کار میکنم.

در پی اعتراض رســمی عراق به حضور نیروهای ترکیه در
استان نینوا ،آنکارا اعالم کرد بخش مهمی از نیروهایش را
از حوالی شهر موصل فراخوانده است.
روز شنبه ( ۱۹دسامبر) وزارت خارجه ترکیه رسما پذیرفت
که هماهنگیهــا میان آنکارا و بغداد بر ســر مجوز ورود
نظامیان ترکیه با «اشکاالتی» همراه بوده است.
عراق میگوید اعزام این نیروها برای آموزش کردها ،بدون
کسب مجوز از بغداد صورت گرفته است.
تصمیم ترکیه بــرای فراخواندن نیروهایش یک روز پس از
آن روی میدهد که باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا ،از
ترکیه خواسته بود از دامن زدن به بحران عراق پرهیز کند.
عراق دو هفته پیش و همزمان بــا ورود حدود  ۱۵۰نیروی
نظامی به اردوگاه بعشــیقه در حوالی شهر موصل ،مراتب
اعتراض رسمی خود به ترکیه را اعالم کرد و خواهان ترک
فوری این نیروها شد.
اردوگاه بعشیقه در  ۳۰کیلومتری شمال شرق موصل واقع
است .این شهر بیش از یکسال است که در کنترل نیروهای
گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) است.
ترکیه از ســال  ۲۰۱۴میالدی نیروهایی را با هدف آموزش
به نیروهای کرد عراق به ایــن اردوگاه اعزام کرد ،اما ورود
 ۱۵۰نیروی نظامی در اوایل ماه جاری به این منطقه با انتقاد
شدید مقامات عراقی روبرو شد( .بی بی سی)

کلینتون :اسلحه به دست مردم
دادن راه مبارزه
با تروریسم نیست

هیالری کلینتون ،داوطلــب کاندیداتوری حزب دموکرات
برای انتخابات ریاســت جمهوری ســال آینده در آمریکا
میگوید باید برای قانون خرید و حمل ســاح در کشورش
فکری جدی کرد.
خانم کلینتون که روز شنبه ( ۱۹دسامبر) در جریان آخرین
مناظره انتخاباتی دموکراتها در ســال  ۲۰۱۵با دو رقیب
خود برنی ساندرز و مارتین اومالی از مواضع انتخاباتی خود
سخن میگفت همچنین با حمله به دونالد ترامپ ،داوطلب
پیشــتاز حزب جمهوریخواه ،نظــرات او را در واکنش به
کشتار سنبرناردینو و مســلمانان بسان ‹دمیدن در آتش
افراطگرایی› دانست.
خانــم کلینتون تاکید کرد بر خــاف جهموریخواهان او
مسلح کردن همه مردم را راه مقابله با تروریسم نمیداند.
سه داوطلب نامزدی حزب دموکرات امشب بخش مهمی از
نظرات خود را متوجه سیاست خارجی کاخ سفید کردند.
هیالری کلینتون که ســکانداری وزارت خارجه آمریکا را
هم در سابقه خود دارد با اشــاره به سوریه و عراق ،بشار
اسد ،رئیس جمهوری ســوریه را مسبب اصلی شکلگیری
این بحران دانســت و گفت او نباید در آینده سوریه جایی
داشته باشد( .بی بی سی)

آنچلوتی جانشین گوآردیوال در
بایرن مونیخ میشود

اعالم برنامه لیگ الماس
دوومیدانی 2016

برنامه لیگ الماس دوومیدانی در سال  2016اعالم شد.
برنامه پانزده مرحله لیگ الماس دوومیدانی در ســال  2016اعالم شد و بر
این اســاس ،دوحه قطر در  17ثور سال  95میزبان اولین مرحله این لیگ
است .با توجه به برگزاری المپیک ریو ،برنامه رقابتها تغییرهایی داشته و
 6مرحله این لیگ در جوزا ماه برگزار میشود تا تداخلی با المپیک نداشته
باشد .ماد ه دوهای  100متر200 ،متر 400 ،متر 800 ،متر 1500 ،متر 3 ،هزار و
 5هزار متر 3 ،هزار متر با مانع 100 ،و  110متر با مانع و  400متر با مانع ،پرش
ارتفاع ،پرش با نیزه ،پرش طول ،پرش ســه گام ،پرتاب دیسک و پرتاب
چکش که در مسابقههای آن در لیگ الماس برگزار میشود.
برنامه کامل چهارده مرحله لیگ الماس در سال  2015به شرح زیر است:
دوحه قطر  17 -ثور
شانگهای چین –  25ثور
یوجین امریکا –  8جوزا
رم ایتالیا –  13جوزا
بیرمنگام انگلیس  16 -جوزا
اسلو ناروی –  20جوزا
استکهلم سویدن –  27جوزا
نیویورک امریکا –  29جوزا
موناکو موناکو  25-سرطان
لندن بریتانیا -یک و  2اسد
لوزان سوییس –  4سنبله
پاریس فرانسه – 9سنبله
زوریخ سوییس –  7سنبله
بروکسل بلجیم –  19سنبله

ترکیه نیروهای بیشتری را از
عراق فراخواند

بارسلونا قهرمان جام باشگاههای جهان شد
بارسلونا با پیروزی سه بر صفر بر ریورپلیت
ارجنتین قهرمان جام باشــگاههای جهان
شد .این پنجمین جامی است که بارسلونا در
سال  ۲۰۱۵به دست آورده است.
ریور پلیت در این بازی نتوانست سه پیکان
حمله بارسلونا ،مسی ،نیمار و سوارز را مهار
کند و ورزشــگاه یوکوهامای جاپان شاهد
برتری مطلق بارسلونا در این بازی بود.
گلهای بارســلونا را مســی در دقیقه  ۳۶و
سوآرز در دقایق  ۴۹و  ۶۸به ثمر رساندند.
ســوآرز که در بازی نیمه نهایی با گوآنجو
اورگرند از چین هتریک کرده بود با پنج گل

بهترین گلزن این مسابقات شد.
درست یک ســال پیش به نظر می رسید
لوییس انریکه سرمربی بارسلونا در آستانه
اخراج باشــد اما هیئت مدیره بارسلونا از او
حمایت کرد و اکنون او پنج جام در ســال
 ۲۰۱۵برای بارسلونا به ارمغان آورده است.
در ســال  ،۲۰۰9بارســلونا با سرمربیگری
پپپ گوآردیوال شش جام به دست آورد اما
امسال ،شکســت مقابل اتلتیک بیلبائو در
فینال ســوپر جام اسپانیا آنها را از رسیدن
به آن رکورد دور کرد.
بارســلونا در خال حاضر با امیتاز مساوی با

اتلتیکو مادرید و به دلیل تفاضل گل بهتر در
صدر جدول لیگ اسپانیا است.
بارســلونا در ســال  ۱۷۶ ،۲۰۱۵گل به ثمر
رســانده که رکورد تازهای برای این باشگاه
اســت .آنها فرصت دارند تا در آخرین بازی
خود در سال  ۲۰۱۵که در مقابل رئال بتیس
برگزار میشود این آمار را بهتر کنند.
بارســلونا به مرحله حذفی لیگ قهرمانان
اروپا هم صعود کــرده و در بین  ۱۶تیم در
جام حذفی اسپانیا حضور دارد بنابراین می
تواند در سال آینده هم افتخارات کم سابقه
امسال را تکرار کند( .بی بی سی)

کلودیو براوو پرافتخارترین بازیکن سال 2015
دروازهبان بارسلونا در سال  2015شش جام
را باالی سر برد.
به نقل از آس ،هفتهای که گذشــت ،هفته
درخشانی برای کلودیو براوو بود .نه تنها به
خاطر کسب عنوانی دیگر به همراه بارسلونا
بلکه به دلیل رکــوردی تاریخی که او به نام
خود ثبت کرد .او بازیکنی است که بیشترین
جام را در سال  2015باالی سر برده است.
بارسلونا با پیروزی سه بر صفر برابر ریورپالته
در جام جهانی باشــگاهها قهرمان شــد و

عناوین براوو را به عدد  6رساند.
دروازهبان چیلیایی امسال به همراه بارسلونا
فاتح اللیگا اسپانیا ،لیگ قهرمانان اروپا ،کوپا
دل ری ،سوپرکاپ اروپا شد .به این عناوین
باید قهرمانی در کوپــا آمریکا به همراه تیم
ملی کشــور را نیز اضافه کرد .شیلی در این
مســابقهها در ضربات پنالتــی ارجنتین را
شکست داد.
براوو تنها موفق به فتح ســوپر کاپ اسپانیا
نشد و اتلتیک بیلبائو ،این جام را باالی سر

رونی به رکورد  500رسید

مهاجم کهنهکار منچستریونایتد به رکورد
 500بازی با پیراهن این تیم رسید.
به نقل از دیلی میل ،شیاطین سرخ در دیدار

این هفتهشــان در لیگ برتــر انگلیس در
ورزشگاه اولدترافورد میزبان نورویچ سیتی
بودنــد و با نتیجه دو بر یک هم شکســت

برد .دروازهبان چیلیایی از رکورد ســرجی
آئوریه ســاحل عاجی عبور کرد .او به همراه
پاری سن ژرمن فاتح لیگ یک فرانسه ،جام
حذفی ،جام اتحادیه و سوپرکاپ فرانسه و با
ساحل عاج قهرمان آفریقای جنوبی شد.
رکورد جهانی در دستان دنی آلوس است .او
در سال  2009هفت عنوان را کسب کرد .در
اللیگا ،لیگ قهرمانان ،کوپا دل ری ،سوپرکاپ
اروپا ،سوپر کاپ اسپانیا ،جام جهانی باشگاهها
و جام کنفدراسیونها قهرمان شد.
خوردند .از این دیدار از وین رونی ،مهاجم
و کاپیتان منچستریونایتد به خاطر رسیدن
به رکورد  500بازی با پیراهن این تیم تقدیر
شد .در مراسمی که به همین منظور ترتیب
داده شده بود ،ســر بابی چارلتون ،اسطوره
منچســتریونایتد هدیه رونی را به وی اهدا
کرد .چارلتون نیز که خودش  758بار برای
منچســتریونایتد به میدان رفته و یکی از
بازیکنان باســابقه این تیم است ،به تمجید
از وین رونی پرداخت .وین رونی  30ســاله
اکنون در رتبه دهم بیشــترین تعداد بازی
با پیراهن منچستریونایتد قرار دارد .رایان
گیگز بــا  ،963بابی چارلتــون  ،758پل
اسکولز  ،718بیل فولکس  ،688گری نویل
 ،602الکس استپنی  ،539تونی دان ،535
دنیس اروین  529و جو اســپنس  510بار با
پیراهن منچستریونایتد به میدان رفتند.

پپ گوآردیوال در پایان فصل که قراردادش با بایرن مونیخ به اتمام میرسد
از این تیم جدا میشود و کارلو آنچلوتی جای او را خواهد گرفت.
سرمربی  ۴۴ساله بایرن هفته پیش اعالم کرده بود که تصمیم خود را برای
فصل آینده این هفته اعالم خواهد کرد.
او در ســال  ۲۰۱۳سرمربی بایرن شد و از آن زمان دو قهرمانی لیگ و یک
جام حذفی برای باشگاه معتبر آلمانی به ارمغان آورده است.
گفته میشــد بایرن مونیخ مایل بوده قرارداد گوآردیوال را تمدید کند اما
گوآردیوال تصمیم گرفته تا سرمربیگری باشگاه دیگری را بر عهده بگیرد.
اما جانشین او کارلو آنچلوتی ســر مربی  ۵۶ساله ایتالیایی است که آخر
فصل گذشته از رئال مادرید جدا شد و از آن زمان تاکنون هدایت تیمی را
بر عهده نگرفته بود.
کارل هانتس رومنیگه مدیر عامل بایرن به زوزنامه بیلد المان گفت:
«مــا از گوآردیوال برای هر آنچه برای بایرن به ارمغان آورد متشــکریم و
امیدواریم این فصل به موفقیتهای بیشتری هم برسیم».
«آنچلوتی ســرمربی موفق دیگری اســت که به بایرن میآید و ما چشم
انتظار همکاری با او هستیم».
درباره آینــده گوآردیوال حدس و گمانهای زیادی مطرح اســت .برخی
احتمال میدهند او مثل زمانی که از بارســلونا جدا شــد یک فصل را به
استراحت بپردازد.
اما رسانههای بریتانیا تقریبا تمام باشگاههای بزرگ این کشور را خواهان

ســرمربی موفق بایرن میدانند .گفته میشود چلسی که چهار روز پیش
ژوزه مورینیو را برکنار کرد ،منچســتر سیتی که از مدتها پیش به دنبال
گوآردیوال بود ،منچستر یونایتد که احتمال میرود لویی فان خال را اخراج
کند و حتی آرســنال که باید به دنبال جانشینی برای آرسن ونگر باشد،
همگی به دنبال گوآردیوال هستند( .بی بی سی)

رانیری :برای سقوط نکردن به دو
امتیاز دیگر نیاز داریم

ســرمربی لسترسیتی با وجود قرار گرفتن در صدر جدول رده بندی هنوز
تاکید میکند هدف نخســت تیمش در فصل جاری سقوط نکردن به لیگ
پایینتر است.
به نقل از اسکای اسپورت ،نتایج درخشان لسترسیتی در فصل جاری لیگ
برتر انگلیس ادامه دارد .تیمی که به گفته ســرمربیاش تنها برای بقا در
لیگ جزیره تالش میکرد ،اکنــون در صدر جدول رده بندی جای دارد و
بهترین نتایج را به دست آورده است.
لسترسیتی در هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس در بندر لیورپول به مصاف
اورتون رفت و توانست با نتیجه سه بر دو به پیروزی برسد .این تیم اکنون
با  38امتیاز در صدر جدول رده بندی جای دارد و نشان داده این شانس را
دارد که جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
کلودیــو رانیری در نشســت خبری بعد از بازی گفت :برای رســیدن به
آنچه که میخواهیم ،به دو امتیاز دیگر نیاز داریم .با کســب این دو امتیاز
میتوانیم حاشیه امنیت خوبی به دست آوریم و به آنچه که در ابتدای فصل
میخواستیم ،دست پیدا کنیم .با کسب  40امتیاز میتوانیم ماندن تیممان
در لیگ جزیره را تضمین کنیم .این هدف نخست ما در فصل جاری است.
او ادامه داد :بسیار خوشــحالم که در این بازی هم به پیروزی رسیدیم و
به روند خوبمان ادامه دادیم .این بســیار خوب است که قبل از تعطیالت
کریسمس ،به امتیاز  38رسیدیم  .به بازیکنان تیمم گفتم به هیچ وجه به
جدول رده بندی نگاه نکنند و تنها تالش کنند تا با تمرکز باال بازی کنند و
بهترین نمایششان را ارائه دهند.

