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مخفیگاه مظنون اصلی حمالت پاریس
پیدا شد

به گفته سارنوالی بلجیم ،پولیس این کشور در جریان حمله به آپارتمانی
در بروکسل به آثاری از مواد منفجره و اثر انگشت صالح عبدالسالم ،از
مظنونان اصلی حمالت پاریس دست یافته است.
مقامات قضایی بلجیم گفتهاند که در حمله به این آپارتمان که حدود یک
ماه پیش صورت گرفت ،کمربندهای انتحاری دستســاز هم پیدا شده
اســت .به گفته مقامها این آپارتمان که با نامی جعلی اجاره شده بود،
احتماال مورد استفاده فردی قرار گرفته که قبال از سوی پولیس به دلیل

حمالت ماه نوامبر گذشته در پاریس بازداشت شده بود.
این یافتهها به گمانهزنیها درباره این که احتماال بخشی از حمالت پاریس
در بلجیم برنامهریزی شده بود ،قوت میدهد .در جریان چندین حمله به
مراکز مختلف در پاریس  ۱۳۰نفر کشــته و شماری مجروح شدند .پولیس
همچنان در جستجوی صالح عبدالسالم  ۲۶ساله است که ملیت فرانسوی
دارد .نقش او در حمالت پاریس به طور کامل هنوز روشن نیست ،اما برادر
کوچکتر او در این حمالت خود را منفجر کرد( .بی بی سی)

پاکستان از ائتالف ضد تروریسم
عربستان استقبال کرد

پاکستان از تشکیل ائتالف  34ملتی زیر
رهبری عربستان ســعودی برای مبارزه
علیه تروریســم اســتقبال کرده است.
در عیــن زمان ،حکومت افغانســتان از
عربستان ســعودی و ایران خواسته است
مشکالت شــان را از طریق مذاکره حل
کنند.
همزمان با بــاال گرفتن تنش میان ایران
و عربستان ســعودی ،عادل الجبیر ،وزیر
خارجه این کشور روز پنج شنبه به اسالم
آباد ســفر کرده و با مقامهــای نظامی و
ملکی پاکستان دیدار کرد .وزارت خارجه
پاکســتان به نقل از نواز شریف نخست
وزیر این کشور گفته است« :پاکستان از
ابتکار [تشکیل ائتالف] عربستان سعودی
اســتقبال میکند و از همــه این گونه

سلواکیا به پناهجویان مسلمان
اجازه ورود نمی دهد

تالشهای منطقهای و بین المللی حمایت
میکند ».اما پاکســتان در مورد این که
در این ائتالف ســهم میگیرد یا نه ،چیزی
نگفته است .نخست وزیر پاکستان ناوقت
پنج شنبه با وزیر خارجه عربستان سعودی
دیدار کرد تا در مورد تشــکیل این ائتالف
معلومات حاصل کند .ریاض ماه گذشــته
از تشــکیل این ائتالف خبــر داد و گفت
که هدف آن تشــریک اطالعات ،مبارزه با
ایدیولوژی خشونتبار و در صورت ضرورت
اســتقرار نیرو است .اسالم آباد در ابتدا به
صورت محتاطانه به تشــکیل این ائتالف
واکنش نشان داد و گفت برای تصمیمگیری
راجع به اشــتراک در فعالیتهای مختلف
این ائتالف منتظر معلومات بیشتر راجع به
آن است( .دویچه وله)

دومین لیونل مسی از کوریا میآید!

«لی سئونگ وو» بازیکنی است که رکوردهای مسی را در الماسیا شکسته
اســت و در حال تبدیل به بهترین بازیکن جهان و جانشینی لیونل مسی
است.
به نقل از دیلی میل ،وقتی رونالدینیو در بارســلونا بود ،لیونل مسی ظهور
کرد و در نهایت شــماره  10را از رونالدینیو بــه ارث برد و در این تیم به
بازیکن بزرگی تبدیل شــد ،طوری که خیلیها او را بهترین بازیکن تاریخ
بارسلونا و لیگ اسپانیا میدانند .اما در صورتی که لیونل مسی به سالهای
پایانی فوتبال خود نزدیک شــود ،یک بازیکن کوریایی قرار است جای او
را بگیرد.
لی ســئونگ وو ،مهاجم  18ساله کوریایی اســت که در آکادمی الماسیا
پرورش یافته اســت و یکی از جواهرات فوتبال جهان محسوب میشود،
طوری که از هم اکنون بارســلونا روی او به عنوان مسی آینده حساب باز
کرده است و قرار است به زودی وارد ترکیب بارسلونا شود.
او وقتی  13ســاله بود توانست رکورد گلزنی لیونل مسی را که در الماسیا
بود بشکند و از همان موقع نگاهها را به خود خیره کرد .وو بازیکنی است
که میتواند به کابوس حریفان تیم ملی فوتبال کوریای جنوبی و بارسلونا
تبدیل شود .محرومیت فیفا برای بارسلونا باعث شده بود تا او نتواند زودتر
از این وارد تیم اصلی شود و به همین خاطر اکنون که محرومیت بارسلونا
نیز به پایان رسیده است ،لی سئونگ وو می تواند بارسلونا را همراهی کند.

در واکنش به آزارهای جنســی در شهرهای کولن و
هامبورگ آلمان ،نخســت وزیر سلواکیا تاکید کرده
اســت که نمی گذارد هیچ مسلمانی به کشورش وارد
شود .براساس گزارش ها برخی از آزاردهندگان زنان
در آلمان مهاجران بوده اند.
روبرت فیکو ،نخست وزیر ســلواکیا روز پنج شنبه
گفت که کشــورش با مهاجرت از کشورهای اسالمی
مبارزه خواهد کرد تا از رویدادهایی همچون حمالت
سال گذشته در پاریس و آزار گسترده جنسی زنان در
آلمان جلوگیری شود؛ رویدادی که در جریان جشن
سال نو میالدی رخ داد.
فیکو گفت که کشــورش باید «از تعرض بر زنان در
محالت عمومی جلوگیری کند» و اضافه کرد« :ما نمی
خواهیم همانند آنچه که در آلمان رخ داد در سلواکیا
نیز صورت گیرد».
براســاس گــزارش روزنامه محلی «کولنر اشــتات
انســایگر» و «ویلت ام زونتگ» ،مقامات کولن برخی
از عامالن آزارهای جنســی را شناسایی کرده اند که
پناهجویان سوریایی هستند.
با توجه به این حمالت ،نخســت وزیر سلواکیا گفت
که براتیسالوا نمی خواهد «هرگز تصمیمی داوطلبانه
بگیرد که به تشــکیل یک جامعه واحد مسلمان در
سلواکیا منجر شــود» .فوکو افزود« :چند فرهنگی
بودن یک خیال اســت .وقتی شما به مهاجران اجازه
ورود بدهید ،با چنین مشکالتی روبرو می شوید».
ســلواکیا یک کشــور  5.4میلیون نفری با جمعیتی
کاتولیک است که تاکنون هیچ تجربه ای در راستای
مهاجران نداشته است( .دویچه وله)

سردی هوا در بالکان موجب
افزایش بیماری در میان
پناهجویان شده است

کارکنان پزشــکی که به پناهجویان در
منطقه بالکان کمکهــای درمانی ارائه
میکنند میگویند ســردی هوا باعث
افزایــش قابل توجه بیمــاری در میان
مهاجران شده است.
دمای هوا در این منطقه تا منهای چهارده
درجه سانتیگراد کاهش یافته است.
سازمانهای بینالمللی خیریه «پزشکان
بدون مرز» و «سپاه پزشکی بینالمللی»
میگوینــد افزایــش شــدید موارد
عفونتهای قفسه ســینه ،و همچنین
مــوارد ســرمازدگی و قانقاریا در میان
پناهجویان مشــاهده میشود .پزشکان

میگویند بســیاری از مهاجران برای
مراقبتهای پزشــکی ســفر خود را
متوقف نمیکنند چون نگران هستند
که قبل از بسته شدن مرزها به مقصد
نهایی نرســند .در نقاط اصلی تمرکز
پناهندگان در مرزهای صربســتان ،از
مقدونیه در جنوب گرفته تا کرواسی در
شمال ،کمکهای پزشکی ،لباس گرم و
غذا به مهاجران داده می شود.
از یک ســال پیش حدود یک میلیون
پناهجو و مهاجر وارد اروپا شدهاند که
مقصد بیشــتر آنها ،کشورهای شمال
اروپا بوده است( .بی بی سی)

یک عضو داعش ‹مادرش را
اعدام کرد›

به گفته فعــاالن در ســوریه ،یکی از
پیکارجویــان گروه موســوم به دولت
اسالمی (داعش) مادرش را به این دلیل
که او را تشویق میکرده این گروه را ترک
کند ،در مالعام کشته است.
گروه دیدهبان حقوق بشــر سوریه که
مرکز آن در لندن است و همچنین گروه
«رقه در سکوت قربانی میشود» به نقل
از شاهدان عینی در شهر رقه در سوریه
گفتهاند که این عضو داعش با شــلیک
گلوله به سر مادرش او را کشته است.
شهر رقه مرکز ‹خالفت› گروه داعش در
سوریه است.
منابعی در داخل شــهر رقه گفتهاند که

این مرد به ســایر اعضای داعش گفته
که مادرش به او هشــدار داده بود که
نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا این
گروه را نابود خواهند کرد و آنها باید این
شهر را ترک کنند.
گفته میشود که این عضو داعش بعدا
صحبتهــای مادرش را بــه این گروه
اطالع داده و آنها دستور مرگ مادرش
را به او دادند.
گزارش شــده که این مــرد در حضور
صدها نفر با شلیک گلوله به سر مادرش
او را میکشــد .داعش در حال حاضر
مناطق وسیعی از عراق و سوریه را در
اختیار دارد( .بی بی سی)

یوفا تیم منتخب سال  2015را اعالم کرد

ســایت یوفا پس از رایگیری از کاربران خود
و نظر کارشناسان مربوطه ،تیم منتخب سال
 2015فوتبال جهان را اعــام کرد .به نقل از
ســایت یوفا ،ســایت یوفا همانند هر سال از
کاربران خود میخواهد تا تیم منتخب سال را
با رای خود انتخاب کنند .این پایگاه در نهایت
دیروز همراه با نظر کارشناسان برای سال 2015
تیم منتخب ســال را اعالم کرد و همان طور
که پیشبینی میشد ،بارســلونا با  5نماینده
حضور پررنگی در این تیم دارد .همچنین رئال

مادرید با سه بازیکن بعد از بارسلونا در رده
دوم قرار دارد .به این ترتیب  8بازیکن از تیم
منتخب سال در لیگ اسپانیا بازی میکنند،
 2بازیکن از لیگ آلمان و یک بازیکن از لیگ
ایتالیا در تیم منتخب ســال دیده میشود و
همان طور که پیش بینی میشد لیگ جزیره
در ادامه روند نزولی خود هیچ نمایندهای در
تیم سال یوفا ندارد .تیم منتخب سال 2015
یوفا به شرح زیر است :دروازهبان :مانوئل نویر
(آلمان – بایرن مونیخ)

مدافعان :سرخیو راموس (اسپانیا – رئال
مادرید) – داوید آالبــا (اتریش – بایرن
مونیخ) – جرارد پیکه (اسپانیا – بارسلونا)
– دنی آلوس (برازیل – بارسلونا)
هافبکها :پل پوگبا (فرانسه – یوونتوس)
– خامس رودریگز (کلمبیا – رئال مادرید)
– آندرس اینیستا (اسپانیا – بارسلونا)
مهاجمان :نیمار (برازیل – بارســلونا) –
کریستیانو رونالدو (پرتگال – رئال مادرید)
– لیونل مسی (ارجنتین – بارسلونا)

هانری :مسی مرد سال  2015میشود

مهاجم پیشــین تیم ملی فوتبال فرانســه می گوید لیونل مسی را باید
بهترین بازیکن سال فوتبال جهان در سال  2015دانست.
به نقل از دیلی میل ،در آستانه مراسم برترین های فوتبال جهان ،واکنش
های کارشناسن و بازیکنان و مربیان به این مراسم و برنده احتمالی آن به
ســوژه ای داغ تبدیل شده است .تیری آنری در گفتوگویی اختصاصی با
تلویزیون بارسلونا گفت :مسی در فرم بی نظیری قرار دارد .در گذشته اگر
یک بازیکن ،فصلی  25گل به ثمر می رســاند ،می گفتند فوق العاده است
اما امروزه مسی این توانایی را دارد تا در عرض سه ماه ،به این آمار دست
یابد .این بســیار رویایی و فوق د العاده است .همیشه عاشق بازی دنیس
برکمپ بودم و زمانی که او فوتبال بــازی می کرد ،فکر می کردم مثل او
کسی نخواهد آمد اما در حال حاضر به این می اندیشم که آیا مسی انسانی
معمولی است؟ به نظرم مسی یک انسان معمولی نیست .تنها کاری که می
توانیم انجام دهیم این اســت که از بازی مسی لذت ببریم .او کاری هایی
انجام می دهد که طبیعی نیست .اگر توپ طالی امسال به مسی نرسد ،می
تواند جنون آور باشد .او سزاوار این جایزه است چرا که در کسب سه گانه
بارسلونا بسیار تاثیرگذار بود .چیزی که من آن را درک نمی کنم این است
که چرا لوییس سوارس در لیست نهایی توپ طال نیست.

گزارشها از لیبیا حاکیست که بر اثر انفجاری در یک مرکز
آموزش پولیس دستکم  ۵۰نفر کشته شدهاند.
گفته شده که این انفجار در شهر «زلیتن» رخ داده است.
گزارشها می گویند که دستکم  ۱۲۷نفر نیز بر اثر این حادثه
مجروح شــدهاند .مارتین کوبلر ،نماینده ویژه سازمان ملل
متحد برای لیبیا گفته اســت که این انفجار انتحاری بوده
است .اما هنوز کسی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته
اســت .به گفته رسانههای لیبیا این انفجار هنگامی رخ داد
که صدها نفر از نیروهای تازه استخدام شده در حال انجام
برنامه ورزش صبحگاهی بودند .مرکزی که این انفجار در آن
رخ داده در زمان حکومت معمر قذافی ،رهبر ســابق لیبیا،
یک مقر نظامی بود .از سال  ۲۰۱۱و سقوط آقای قذافی ،لیبیا
دستخوش خشــونت و ناآرامی بوده است و بسیاری از این
نگران هستند که گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) از
این وضعیت به نفع خود اســتفاده کرده و جاپای خود را در
این کشور نفت خیز شمال آفریقا تثبیت کند( .بی بی سی)

اردوغان :حمله اخیر داعش
حضور ترکیه در شمال عراق
را توجیه میکند

در پــی حمله نیروهای گروه موســوم به دولت اســامی
(داعش) به اردوگاه بعشــیقه در شمال عراق ،رجب طیب
اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه گفته است که چنین حمالتی
توجیه کننده اعزام نیروهای ترکیه به این اردوگاه است.
آقای اردوغان در جمع خبرنگاران گفت که  ۱۸پیکارجوی
داعش در این حمله کشته شدند.
ترکیه از ســال  ۲۰۱۴میالدی نیروهایی را با هدف آموزش
نیروهای کرد عراق به این اردوگاه اعزام کرد ،اما ورود ۱۵۰
نیروی نظامی در اوایل ماه دســامبر سال گذشته میالدی
( )۲۰۱۴به این منطقه با انتقاد شــدید مقامات عراقی روبرو
شــد .اردوگاه بعشیقه در  ۳۰کیلومتری شمال شرق موصل
واقع شده است .این شــهر بیش از یک سال است که در
کنترل نیروهای داعش قرار دارد .مقامات عراق گفته بودند
که ورود این نیروها به خاک این کشــور بدون مشورت و
هماهنگی با آنها بوده و این اقدام مغایر قوانین بینالمللی و
نقض تمامیت ارضی عراق است( .بی بی سی)

محدودیت تازه برای ورود
اتباع سوریه به ترکیه

دولت ترکیــه از دیروز جمعه  ۸جنــوری محدودیتهای
تازهای را برای ورود شهروندان سوریه به خاک ترکیه اعمال
میکند .براساس این تغییرات از این پس شهروندان سوری
که از یک کشور ثالث و از طریق مرز هوایی یا دریایی قصد
ورود به ترکیه را دارند ،باید ویزا داشــته باشند .گفته شده
که این تغییر ،افرادی را که از طریق مرز زمینی وارد خاک
ترکیه می شوند ،شامل نمی شــود .گزارش ها از افزایش
شمار افرادی که از مصر و لبنان وارد خاک ترکیه می شوند،
حکایت دارد .گفته میشود برخی از این افراد برای ورود به
خاک ترکیه از مدارک جعلی اســتفاده میکنند .این اقدام
در حالی صورت می گیرد که اتحادیه اروپا بر فشــارهایش
بر ترکیه برای جلوگیــری از ورود پناهجویانی که از طریق
یونان وارد این کشور می شوند ،افزوده است( .بی بی سی)

محرومیت سه نفر از مسئوالن بلند
پایه ورزش دو و میدانی

سه نفر از مســئوالن بلند پایه ورزش دو و میدانی به دلیل اتهام به فساد
از شرکت در همه فعالیتهای ورزشــی محروم شدند .این تصمیم توسط
کمیته اخالقی اتحادیه بینالمللی فدراســیونهای دو و میدانی ()IAAF
اتخاذ شده است.پســر لمین دیاز ،رئیس پیشین این اتحادیه ،یکی از سه
نفری اســت که محرومیت مادامالعمر شاملاش میشود .آقای پاپا ماساتا
دیاک ،همراه با دو مقام روســی  -الکسی ملنیکوف و ولنتاین باالخنیچف
 ماه گذشــته به همکاری کردن با لیلیا شوبوخوفا ،ورزشکار روسی ،درارتکاب تخلفات و شکستن قوانین دوپینگ متهم شدند.پاپا ماساتا دیاک،
الکسی ملنیکوف و ولنتاین باالخنیچف متهم هستند که بیش از  ۴۰۰هزار
پوند از لیلیا شــوبوخوفا دریافت کردند تا تخلفات او در شکستن قوانین
مربوط با دوپینگ را پنهان کنند.محرومیت  ۳۸ماهه لیلیا شوبوخوفا پس
از همکاری با سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ به هفت ماه کاهش یافت.
از سوی دیگر ،گابریل دوله ،مسئول پیشین مبارزه با دوپینگ در اتحادیه
بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی ،هم به مدت پنج سال محروم شده
اســت IAAF .اعالم کرده که محرومیتهای کوتــاه مدتتر برای چنین
تخلفاتی مناسب نبوده است( .بی بی سی)

تمام واکنشهای برندگان توپ طال

پیشنهاد مشترک ارجنتین و اروگوئه
برای میزبانی جام جهانی 2030

دو کشور همســایه اروگوئه و ارجنتین در پی این هستندکه میزبانی جام
جهانی  2030را به طور مشترک به دست بیاورند.
به نقل از گلوبوی برزیل ،جام جهانی  2030قرار است بار دیگر در آمریکای
جنوبی برگزار شــود و هنوز درباره میزبان این دوره از رقابت ها تصمیمی
گرفته نشده است.
در همین رابطه مائوریســیو ماکری رئیس فدراسیون فوتبال ارجنتین در
کنفرانس مشــترک خود با تابار وازکوئز رئیس فدراسیون فوتبال اروگوئه
شرکت کرد و از برنامه این دو کشور برای میزبانی مشترک جام جهانی در
صدمین سالگرد شروع مسابقات خبر داد.
آخرین باری که دو کشور به صورت مشترک میزبان جام جهانی بودند به
سال  2002بر میگردد جایی که دو کشور آسیایی کوریا و جاپان میزبانی
این رویداد بزرگ را بر عهده داشتند.
جام ژول ریمه در سال  1930برای نخستین بار در اروگوئه برگزار شد و در
دیدار فینال بود که اروگوئه موفق شــد با نتیجه  2-4از سد آلبی سلسته
عبور کند .هر کدام از این دو کشور ،ســابقه دو قهرمانی در مسابقات را
دارند و در ســال های اخیر تالش های زیادی برای کســب میزبانی جام
جهانی انجام داده اند .اروگوئــه و ارجنتین رقابت نزدیکی با هم دارند و
اغلب بازی های این دو تیم به دلیل حساسیت باال به یک جنگ در زمین
فوتبال تبدیل می شود .کری هواداران فوتبال دو کشور باعث شده است
تا خبر همکاری این دو در جام جهانی  2030جالب شود.

دستکم  ۵۰کشته بر اثر
انفجاری در لیبیا

ماکلله مدیرفنی موناکو شد

بازیکن پیشین تیم ملی فرانســه به سمت مدیرفنی تیم و مشاور
وادیم واسیلیف ،نایب رئیس باشگاه موناکو برگزیده شده است.
به نقل از اســکای اســپورت ،موناکو این فصل برخالف فصل قبل
نتوانســته عملکرد خوبی در لیگ قهرمانان و لیگ فرانسه داشته
باشد .این تیم فصل قبل با برتری برابر آرسنال به جمع هشت تیم
برتر اروپا نیز راه یافت ولی این فصل وضعیت خوبی ندارد.
باشــگاه متمول موناکو برای بهبود نتایج و شرایط خود از بازیکن
سابق تیم ملی فرانسه و باشگاه های رئال مادرید و چلسی استفاده
مرد و کلودیو ماکلله را به عنوان مدیرفنی تیم و مشــاور باشگاه
انتخاب کرد .ماکلله که در زمان بازی یکی از بهترین هافبک های
فوتبال فرانسه بود امیدوار است بتواند راه حلی برای نتایج ضعیف
موناکو پیدا کند .ماکلله پس از رسمی شدن این خبر گفت :واقعا از
اینکه در یکی از باشگاههای بزرگ در فرانسه مشغول به کار شدم،
بسیار خوشحالم .چالش های جدیدی را مقابل خود میبینم و این
نقش به من اجازه میدهد در کارم رشد کنم .حضور در موناکو اتفاق
بسیار خوبی برای من است و تجربه کاری من را زیاد خواهد کرد.

اوبامیانگ مرد سال آفریقا شد

مهاجم بوروسیا دورتموند به عنوان بهترین بازیکن سال قاره آفریقا
انتخاب شد.
به نقل از دیلی میل ،مراســم انتخاب بهترین بازیکن سال آفریقا
برگزار شد که طی آن پیر امریک اوبامیانگ ،ستاره گابنی دورتموند
آلمان موفق شد جایزه بهترین بازیکن سال آفریقا را به دست آورد.
در این رای گیری اوبامیانگ از یحیی توره ،ســتاره ساحل عاجی
منچسترسیتی انگلیس سبقت گرفت و عنوان بهترین بازیکن سال
کنفدراسیون فوتبال آفریقا را به دست آورد .در چهار سال گذشته
این جایزه به توره رسیده بود .او هم اکنون به همراه ساموئل اتوئو،
ملی پوش پیشین کامرون ،رکورددار دریافت این جایزه است.
اوبامیانگ در این رقابت با  143امتیاز اول شد و توره با  136امتیاز
دوم شــد .آندره آیو ،هافبک غنایی سوانزی سیتی انگلیس هم با
 ،112امتیاز سوم شد.
هرو رنارد نیز که به همراه ساحل عاج قهرمان جام ملتهای آفریقا
شده بود ،به عنوان بهترین سرمربی سال لقب گرفت .او هم اکنون
در باشگاه لیل فعالیت دارد.

سایت فیفا در آستانه مراسم توپ طالی فوتبال جهان ،واکنش برندههای
این جایزه بزرگ را منتشر کرده است .به نقل از سایت فیفا ،مراسم انتخاب
برتریــن های فوتبال جهان این هفته برگزار خواهد شــد و از بین لیونل
مسی ،نیمار و کریستیانو رونالدو ،برترین بازیکن فوتبال انتخاب می شود.
سایت فیفا در آستانه این مراسم ،واکنش برنده های توپ طال در سالهای
گذشته را منتشر کرده است .این واکنشها را در زیر می خوانیم:
2010
مســی .این دومین سالی اســت که این جایزه را به دست می آورم اما به
اندازه بار اول خوشحالم .البته اگر بیشتر از بار اول خوشحال نباشم.
2011
لیونل مسی .خیلی خوشحالم که برای سومین بار و آن هم به صورت پیاپی
این افتخار نصیبم می شود .یک بار بردن این جایزه هم سخت است .بسیار
خوشحالم و راستش به اندازه بار اول از این اتفاق لذت می برم.
2012
لیونل مســی .برای چهارمین بار پیاپی واقعا عالیه .هنگ کردم و نمی دانم
چه باید بگویم .مثل همیشه دوست دارم این جایزه را به خانوادهام تقدیم
کنم.
2013
کریستیانو رونالدو .اینکه می بینم برنده شدم ،بسیار خوشحالم می کند.
احساس غرور می کنم .برای کسب افتخاری به این بزرگی باید به سختی
تالش کرد .از تمامی هم تیمی هایم در رئال و تیم ملی ،ممنونم زیرا بردن
یک جایزه فردی بدون کار گروهی ممکن نیســت .همچنین از مربیانم در
باشگاه و تیم ملی به خاطر اعتمادشان به من ممنونم.
2014
کریســتیانو رونالدو .تاکنون هشت بار اینجا بودم و هر بار هم مثل بارهای
قبل است .قبل از خواندن نام برنده ،فشار بسیار باالیی را تحمل می کنم.
می دانم برای کســب این جایزه چقدر تالش و سخت کوشی نیاز است و
مهم نیست برای چندمین بار اتفاق می افتد .مراسم انتخاب برترین بازیکن
فوتبال جهان در زوریخ برگزار خواهد شد و به نظر می رسد اینبار شانس
مسی بیشتر از رونالدو برای بردن این جایزه است.

هازارد درخواست جدایی از چلسی داد

دیلی میل خبر داد ادن هازارد با حضور در باشــگاه چلسی از درخواست
خود برای جدایی از این تیم در تابستان خبر داده است.
به نقل از دیلیمیل ،ادن هازارد فوتبالیست بلجیمی چلسی که فصل قبل
بهترین بازیکن لیگ برتر شد ،چندی است که در فرم مطلوبی قرار ندارد
و نتوانسته است عملکرد خوبی در این تیم داشته باشد و مدتهاست که
نتوانســته گلزنی کند .ادن هازارد وارد دفتر باشگاه چلسی شده و اعالم
کرده اســت که تصمیم خود را برای جدایی از این تیم گرفته است و در
تابستان این تیم را ترک خواهد کرد .هازارد یکی از بازیکنان مورد عالقه
رئال مادرید اســت و به نظر میرســد این بازیکن را به زودی در مادرید
خواهیم دید .البته بحث معاوضه او با گرت بیل نیز شنیده شده است.

