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رئیس شورای اتحادیه اروپا:

رئیس جمهور سابق برازیل
بازداشت شد

مهاجران اقتصادی به اروپا نیایند
بود ».توسک برای یافتن زمینه مشترکی در حل بحران
مهاجرت پیش از نشستی که در بروکسل برگزار میشود،
به کشــورهای بالقان و یونان سفر کرده است .او سفرش
را روز سه شنبه از اتریش شروع کرد و سپس با رهبران
سلوانیا ،کرواســیا و مقدونیه دیدار کرد .او از یونان به
ترکیه سفر میکند .مقدونیه در کنار کشورهای بالقان به
شمول صربستان ،سلوانیا و کرواسیا سهمیه روزانه برای
عبور مهاجران وضع کرده است .این باعث شده است که
هزاران مهاجر در یونان گیر بمانند که به گفته ســازمان
ملل متحد ،منجر به یک بحران بشری خواهد شد.
اتحادیــه اروپا از اختصاص  700میلیون یورو برای کمک
به یونان و دیگر کشورها خبر داد تا به مهاجران رسیدگی
کنند .توسک در صفحه تویتر خود گفت« :اتحادیه اروپا
یونان را تنها نمیگذارد( ».دویچه وله)

دونالد توسک ،رئیس شورای اتحادیه اروپا به یونان سفر
کرده و با سیپراس نخســت وزیر این کشور در رابطه به
یافتن راه حلی در بحران مهاجرت گفتگو کرد .یونان یکی
از دروازههای اروپا به روی صدها هزار مهاجر از خاور میانه
و آسیا است .دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا
پیش از نشســت کلیدی سران کشورهای عضو با ترکیه
به تاریخ هفتم مارچ ،روز پنج شنبه به یونان سفر کرد.
سفر دونالد توســک به یونان بعد از دیدار او با رهبران
کشورهای موسوم به مســیر بالقان صورت گرفته است،
مسیری که مهاجران برای رسیدن به کشورهای شمالی
اروپا از آن عبور میکننــد .او در یک کنفرانس خبری
مشترک با نخست وزیر یونان خطاب به مهاجران اقتصادی
گفت« :به اروپا نیایید .به گپهای قاچاقبران باور نکنید.
هیچ کشور اروپایی (بعد از این) کشور ترانزیتی نخواهد

چین بودجه نظامی خود را
تا  ۸درصد افزایش میدهد

چین در نظــر دارد بودجه نظامی خود را
همانند ســال قبل افزایش دهد ،اما این
افزایش نسبت به سالهای گذشته کمتر
خواهد بود .بودجه نظامی ســال گذشته
چین رشــد بیش  ۱۰درصد داشت و بالغ
بر  ۱۴۴میلیارد دالــر بود .یک روز پیش
از آغاز اجالس «کنگره ملی خلق چین»،
یک مقام ارشــد چین اعالم کرد بودجه
نیروهای نظامی این کشــور افزایشــی
همانند سالهای گذشته نخواهد داشت.
به گفته «فو یینگ» ،ســخنگوی کنگره
ملی خلق چین ،بودجه نظامی این کشور
در ســال  ۲۰۱۶بین  ۷تا  ۸درصد افزایش
خواهد یافــت« .فو یینگ» افزود ،کنگره
ملی خلق چین در اجالس روز شنبه رقم
دقیق بودجه نظامی این کشــور در سال
 ۲۰۱۶را تصویــب خواهد کرد .نشســت
کنگره خق چیــن  ۱۰روز به طول خواهد
انجامید .افزایــش بودجه نظامی چین در

 ۵سال گذشته همواره «دو رقمی» و بیش
از  ۱۰درصد بود ،اما بهنظر میرسد کاهش
نرخ رشد اقتصادی چین نهایتا مقامهای
این کشور را به تجدیدنظر در هزینههای
نظامی ناگزیر کرده اســت .رشــد تولید
ناخالص ملی چین در سال  ۲۰۱۵کمتر از ۷
درصد بود .به گفته «فو یینگ» ،نرخ رشد
سال گذشته چین کمترین میزان در ۲۵
سال گذشته بود .بنابر برآورد کارشناسان
در ســال جاری میالدی ،این نرخ رشــد
بازهم کندتر خواهد شــد .کارشناســان
میگوینــد افزایش بودجه نظامی ســال
 ۲۰۱۶کمتر از میزان پیشبینیها اســت.
برآورد میشــد که بودجه نظامی امسال
چین دســتکم  ۱۰درصد افزایش یابد .از
سوی دیگر بسیاری از کارشناسنان نظامی
بر این نظرند که رقم واقعی بودجه نظامی
چین بسیار بیش از رقمی است که رسما
اعالم میشود( .دویچه وله)

رقابت برای کسب کفش طالی
اروپا با یک تازه وارد

یوناس مهاجم بنفیکا تاکنون در صدر فهرســت مهاجمان برتر اروپا برای
کسب کفش طال قرار گرفته است .در کنار این بازیکن مهاجمان نام آشنای
تیم های برتر اروپایی نیز دیده می شــوند .به نقل از ســان ،رقابت برای
کســب جایزه کفش طالی فوتبال اروپا بین مهاجمان برتر اروپایی روز به
روز حساستر میشود .روبرت لواندوفسکی مهاجم پولندی بایرن مونیخ
این فصل در کنار پیر امریک اوبامیانگ در دورتموند رقابت ســختی برای
رسیدن به این عنوان داشتند .در کنار این دو بازیکن ،گونسالو هیگوآین
ارجنتینی نیز دیده میشــود که در ناپولی این فصل گلهای خوبی به ثمر
رســانده و توانسته آقای گل سری  Aباشد .ایگواین در حال سپری کردن
فصل فوقالعادهای به همراه ناپولی اســت .در دو فصل اخیر آقای گلهای
سری  Aگلهای کمی به ثمر رســاندند .فصل پیش جایزه برترین گلزن
میان لوکا تونی و مائور ایکاردی با  22گل تقســیم شد .همچنین لوئیس
ســوارس مهاجم اروگوئه ای بارسلونا نیز که این فصل باالتر از رونالدو در
صدر جدول گلزنان اللیگا قرار گرفته یکی دیگر از امیدهای کسب کفش
طالی اروپا اســت.این مهاجم اروگوئه ای که همراه لیورپول کفش طالی
فوتبال اروپا را بدســت آورد ،امیدوار است تا بتواند در بارسلونا نیز موفق
باشــد .با این حال در صدر این فهرست یوناس مهاجم بنفیکا قرار گرفته
اســت که این فصل توانسته  28گل به ثمر برساند و این به این معنا است
که این مهاجم گلزن با  52امتیاز در صدر این فهرســت قرار گرفته است.
فصل گذشته کریســتیانو رونالدو توانست کفش طالی فوتبال اروپا را به
خود اختصاص دهد و با  4بار کسب این جایزه رکورددار است.

زیدان :بازگشت بیل خبر خوبی است

سرمربی رئال مادرید از بازگشت مهاجم ولزی اش خشنود است.
به نقل از آس ،رئال مادرید شنبه در هفته بیست و هشتم اللیگا به مصاف
سلتاویگو میرود .زین الدین زیدان در نشست خبری پیش از بازی گفت:
بازیکنانی که شــرایط بازی را دارند به میدان میروند .همیشه بازیکنان
جوانی هســتند که میخواهند به میدان بروند .همه آن ها آماده هستند.
برای من همه بازیکنان برابرند .سرمربی رئال مادرید درباره گرت بیل اظهار
کرد :او در فهرست  18نفره خواهد بود و این خبر خوبی است .هواداران از
این موضوع خوشحال خواهند شد .نمیدانم چند مدت از میادین دور بود
اما اکنون از همه مهمتر حضورش در کنار دیگر بازیکنان است.
زیــدان در مورد ترکیب بازی فردا گفت :بهتریــن ها را به میدان خواهم
فرستاد .به بازی لیگ قهرمانان توجهی ندارم و تنها به بازی فکر میکنم.
باید بازی خوبی بــه نمایش بگذاریم و تیم را کمی متفاوت ببینیم .از تنها
چیزی کــه ناراحتم بازی نکردن آلوارو آربلوئا اســت .او برای بازی فردا
دعوت نشده است .سرمربی فرانســوی در ادامه افزود :لوکا مودریچ در
فهرست  18نفره قرار ندارد اما مارسلو حضور دارد .آنها در شرایط خوبی
هستند اما نمیخواهم در رابطه با آنها ریسک کنم چون سه شنبه باید به
مصاف رم برویم .مودریچ برای بازی کردن هنوز آماده نیست.

پیروزی گلدن استیت در لیگ
NBA

صبح دیروز در لیگ  ،NBAچهار بازی انجام شــد که در مهمترین آنها
گلدن استیت وریرز و سن آنتونیو اسپرز به پیروزی دست یافتند.
به نقــل از  ،ESPNدر مهمترین بازی صبح دیروز گلدن اســتیت وریرز
توانست با نتیجهی  ١٢١بر  ١٠٦اوکالهاما سیتی تاندر را شکست دهد.
در این بازی استفن کری موثرترین بازیکن وریرز بود .او  ٣٣امتیاز کسب
کرد و  ٤ریباند و  ٤پاس منجر به گل داشت.
کوین دوران نیز بهترین بازیکن تاندر بود .او  ٣٢امتیاز آوری ١٠ ،ریباند و
 ٩پاس منجر به گل داشــت .در بازی دیگر ،سن آنتونیو اسپرز با نتیجهی
 ٩٤بر  ٨٦نیو اورالنز پلیکانز را شکست داد .کاهی لئونارد تاثیر گزارترین
بازیکن اســپرز در این بازی ٣٠ ،امتیاز آورد و  ١١ریباند و  ٣پای منجر به
گل انجام داد .انتونی دیویس نیز برای پلیکانز خوب عمل کرد .او  ١٧امتیاز
آورد و  ١٣ریباند و  ١پاس منجر به گل داشت.
نتایج دیگر بازیها:
میامی هیت  - ١٠٨فنیکس سانز ٩٢
داالس موریکس  - ١٠١سکرمنتو کینگز ١٠٤

کیم جونگ اون خواستار
آمادگی دایمی برای پرتاب
سالح اتمی شد

به گزارش رســانه های دولتی کوریای شمالی،
کیم جونگ اون رهبر این کشــور ،گفته است
که ســاح های اتمی کشورش باید «هر لحظه»
آماده استفاده باشــد .به گزارش واحد مرکزی
خبر کره ،او بــه فرماندهان ارتش گفت که این
کشــور با تغییر موضع نظامی اش ،برای انجام
یک حمله پیشــگیرانه آماده خواهد بود .این
ظاهرا واکنشی به اعمال تحریم های شدید تازه
شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگ یانگ
است .این تحریم ها در ارتباط با آزمایش اتمی و
آزمایش موشکی اخیر در کوریای شمالی اعمال
شد .بنابه گزارش ها کوریای شمالی همچنین در
روز پنجشنبه شــش موشک کوتاه برد شلیک
کرد که در دریا فرود آمد .به گفته وزارت دفاع
کوریای جنوبی این موشکها در سال  ۱۰صبح
به وقت محلی (ساعت  ۰۱:۰۰به وقت گرینویچ)
از سواحل شرقی وونسان شلیک شد .به گزارش
واحد مرکزی خبر کوریای شــمالی ،آقای کیم
روز جمعه گفت« :ما همیشــه باید آماده باشیم
تا بتوانیم کالهک های هسته ای خود را در هر
لحظه شلیک کنیم ».او که در جریان یک تمرین
نظامی حرف می زد گفت که دشــمنان کوریای
شمالی بقای این کشور را تهدید می کنند.
از آقای کیم نقل قول شد« :در دوره ای افراطی
که آمریکایی ها ...جنگ و فاجعه را علیه سایر
کشــورها و مردمان ترغیب می کنند ،تنها راه
دفاع از حاکمیت ملی و حق زیســتن تقویت
توانایی اتمی است ».شــورای امنیت سازمان
ملل متحد روز چهارشنبه به اتفاق آرا گسترش
قابل توجه تحریم های بین المللی علیه کوریای
شمالی را تصویب کرد که بعضی از سخت ترین
اقداماتی اســت که در دو دهه گذشــته علیه
کوریای شمالی وضع می شود( .بی بی سی)

ساخت بزرگترین تاسیسات
اتمی آمریکای جنوبی
در بولیویا
بولیویا میخواهد با کمک روسیه بزرگترین
تاسیسات اتمی را در نیمکره جنوبی زمین
بســازد .این پروژهای  ۳۰۰میلیون دالری
است که در دومین شــهر بزرگ بولیویا به
اجرا گذاشته خواهد شد.
شــهر ال آلتــو ،در ســال  ۲۰۱۹دارای
بزرگترین تاسیسات اتمی آمریکای التین
خواهد شد .شرکت روسی «روساتم» این
مرکز را خواهد ساخت .این تاسیسات شامل
یک مرکز تحقیقی بــرای درمان بیماران
ســرطانی ،و یک مرکز برای پرتودهی مواد
غذایی بــه منظور نگهداری طوالنیتر آن و
یک راکتور تحقیقی است.
روشــن نیســت که آیا بعدها یک راکتور
هستهای هم به این مجموعه اضافه خواهد
شد یا نه .در حال حاضر در آمریکای التین

تنها کشــورهای ارجنتین و برازیل راکتور
اتمی دارند.
اوا مورالس ،رئیس جمهــور بولیوی تاکید
کرده اســت که این تاسیسات خطری برای
مردم و محیط زیست کشــورش نخواهد
داشــت .این تاسیســات در مساحتی به
بزرگی  ۱۵هکتار ساخته میشوند و یکی از
پروژههای مورالس برای توســعه بولیوی به
شمار میرود .همزمان قرار است  ۱۰۰نفر از
بولیوی در ارجنتین آموزشهای الزم را در
ارتباط با این پروژه ببینند.
بنا بر اطالعات منتشر شده از سوی سیلوریو
چاوز ریوس ،مدیر موسســه ملی فناوری
هســتهای بولیوی طراحی و ســاخت این
تاسیســات تحت نظارت آژانس بینالمللی
انرژی اتمی قرار خواهد داشت( .دویچه وله)

برگزاری مسابقات اسکی در بامیان با
حضور ورزشکاران داخلی و خارجی

پولیس برازیل با حمله به خانه لوئیز ایناســیو لوال داسیلوا،
رئیس جمهور سابق این کشور در ارتباط با انجام تحقیقاتی
درباره فساد مالی او را بازداشت کرده است.
این اقدام بخشی از تحقیقات گسترده در مورد ادعای فساد
مالی و پولشــویی در کمپانی نفت پتروبراس که شــرکتی
دولتی است ،صورت گرفته است.
دفتر اصلی انســتیتو لوال متعلق به رئیس جمهور سابق در
سائوپولو و همچنین چندین محل دیگر در ارتباط با فابیوس
لوئیز یکی از پسران او از جمله اهداف پولیس بود.
پولیس فدرال برازیل گفته است که آقای لوال مورد بازجویی
قرار خواهد گرفت.
اما رئیس جمهور ســابق برازیل اتهامات وارده را رد کرده
است.
لوال داســیلوا دو دوره از سال  ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۱میالدی رئیس
جمهور برازیل بود.
دهها مدیراجرایی و سیاســتمدار در ارتباط با این اتهامات
دستگیر شده و یا تحت بازجویی قرار دارند) .بی بی سی)

اظهارات بحثبرانگیز پاپ
فرانسیس در باره مهاجران عرب

رهبر کاتولیکهای جهان موج اخیر پناهجویان را «یورش
اعراب» به اروپا خوانده و آن را شانســی برای نوسازی این
قاره خوانده اســت .گروههای راستافراطی اروپایی تالش
میکنند از سخنان پاپ بهرهبرداری سیاسی کنند.
روزنامــه آلمانیزبان «فرانکفورتــر آلگماینه» روز جمعه
گزارش داد که پاپ فرانسیس روز سهشنبه در جمع گروهی
از جوانان فرانســوی در باره مهاجرت بسیاری از ساکنان
کشورهای جنگزده عربی اظهار نظر کرده و آن را «یورش
اعراب» به اروپا خوانده است.
این روزنامه به نقل از «اوسرواتوره رومانو» ،ارگان واتیکان،
نوشت که پاپ این جمله را در رابطه مشخصی بیان کرده و
قصد او انتقاد از ورود مسلمانان به اروپا نبوده است.
پاپ فرانسیس گفته است که اروپا در طول تاریخ یورشهای
زیــادی را تجربه کرده اما از هر یورشــی تجربههای تازه
آموخته و از آنها به نفع خود بهره برده است.
رهبر کاتولیکهــای جهان همچنین با اشــاره به بحران
پناهجویی هشــدار داده اســت که اروپا نباید تحت تاثیر
چنین پدیدههایی اتحاد خود را از دست بدهد.
او در این راستا از رهبران اروپایی خواستار سیاستی واحد
شده و گفته است که این امر تنها از طریق مذاکره و همدلی
امکانپذیر است.
پاپ فرانسیس پیشتر نیز در رابطه با شمار باالی پناهجویان
ن گفته و تاکید کرده بود که اروپا توان چیرگی بر این
ســخ 
بحران را دارد.
گروههای راســت افراطی هر بار بخشی از سخنان پاپ را
بازتاب میدهند و تالش میکنند از آن بهره سیاسی ببرند.
وبالگ «ناظران جهاد» به نقل از پاپ هشدار داده است که
اروپا مورد هجوم اعراب قرار گرفته است( .دویچه وله)

دیگو کاستا ارزشمند ترین
بازیکن لیگ برتر انگلیس

مهاجم چلسی تاثیرگذارترین بازیکن ســال  2016در لیگ برتر انگلیس
است.
به نقل از آس ،حضور گاس هیدینک بر نیکمت چلســی از دسامبر سال
 2105نه تنها شــرایط بد این تیم را بهبود بخشیده است بلکه دیگو کاستا
مهاجم این تیم را نیز به شــرایط آرمانی رسانده است .مهاجم ملی پوش
اســپانیا با جدایی ژوزه مورینیو و رسیدن سرمربی هالندی دوباره متولد
شد .آمار به ثبت رسیده نشان دهنده عملکرد موفق او در این مدت است.
در زمــان حضور مورینیو  14بازی برای تیمش در لیگ برتر انگلیس انجام
داد که تنها ســه گل به ثمر رســاند و دو پاس گل داد .وست بروموویچ،
استون ویال و نوریچ تنها تیم هایی بودند که دروازه شان توسط این بازیکن
باز شد .همچنین در لیگ قهرمانان در  6بازی یک گل زد و دو پاس گل داد.
کاســتا با هدایت هیدینک متحول شد و تبدیل به تاثیرگذارترین بازیکن
لیگ برتر در ســال جدید شــد .او در طول این دو ماه توانست تعداد گل
های خود را دو رقمی کند .بازیکن برازیلی -اســپانیایی در  9بازی تیمش
در این مدت  6گل به ثمر رساند و  4پاس گل داد .هیچ بازیکن دیگری در
لیگ برتر این رکورد را به ثبت نرســانده است .کریستال پاالس ،اورتون،
آرسنال ،منچستریونایتد ،نیوکاسل و نوریچ تیم هایی هستند که دروازه
شان توسط این بازیکن باز شده است.

رونالدو :گلزنی پس از دریبل 11
بازیکن ،رویای من است

ششمین دور مســابقات اسکی افغانستان
با حضور اســکیبازان داخلی و خارجی در
والیت مرکزی و کوهســتانی بامیان برگزار
شد.
این مسابقات از شش سال پیش ،هر ساله در
دامنههای کوه بابا در مرکز والیت بامیان ،با
حمایت نهادهای بینالمللی برگزار میشود.
مســابقات روز جمعه ١٤ ،حوت در دو بخش
حرفهای و آماتور برگزار شــد که در بخش
حرفهای شاه آغا ،محمد و مجتبی به ترتیب
مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و بخش
آماتور نعمتاهلل ،حسین علی و حسن ،اول
تا سوم شدند.
در این مسابقات  ۹ورزشــکارخارجی هم
حضور داشتند ،اما صاحب مقامی نشدند.
هدف از برگزاری این مسابقات رشد ورزش
اســکی و معرفی بامیان بــه عنوان محلی
مناسب برای اسکی خوانده شده است.
علیشــاه فرهنگ از برگزارکنندگان این
مسابقات به بیبیسی گفت که ورزشکاران
بامیان عالقمند هستند بتوانند در مسابقات

بینالمللی راه یابند و در حال حاضر دو نفر از
این ورزشکاران شانس شرکت در مسابقات
اسکی  ۲۰۱۸در کوریا را دارند و برای این که
این شانس به فرصت واقعی تبدیل شود ،نیاز
به حمایت دولت است.
آقای فرهنگ افزود که در حال حاضر دولت
و کمیته ملی المپیک توجهی به این ورزش
ندارند و در مســابقات حتی یک نفر هم از
مسئوالن این کمیته حضور نداشت.
مربی باشگاه اســکی بامیان گفت که نبود
پارکی مشــخص برای ورزش اسکی ،عدم
دسترسی به تجهیزات این ورزش و نبودن
یک برنامه ملی و بینالمللی برای حمایت از
این ورزش در افغانستان ،از مشکالت اصلی
اسکیبازان افغان است.
در مســابقات امســال برخالف سالهای
گذشته تعداد ورزشــکاران خارجی بسیار
انــدک بود .به گفته آقــای فرهنگ تنها ۹
اســکیباز خارجی در این مقابقات حضور
داشتند .کاوون خموش ،خبرنگار بیبیسی
که برای پوشــش خبری این مســابقات به

بامیــان رفته ،میگوید کــه افرایش تعداد
اســکیبازان داخلی و نبود ورزشــکاران
خارجی در مســابقات اسکی بامیان از یک
سو بیانگر آن اســت که عالقمندی به این
ورزش در بامیان افزایش یافته و از ســوی
دیگر بیانگر دشــواری سفر برای خارجیها
به بامیان است.
در حــال حاضر راههــای زمینی منتهی به
بامیان با مشــکالت امنیتی همراه اســت،
چرا که در هر دو راهی که کابل را به بامیان
وصلی میکند ،گروه طالبان نفوذ دارند و از
سوی دیگر شرکتهای هواپیمایی پروازهای
خود را به بامیان قطع کردهاند.
عالقمندان ورزش اســکی تاکید میکنند
که دولت باید برای بهبود امنیت ســفر به
بامیان اقدام کند و شــرکتهای هواپیمایی
را تشــویق کند که پروازهای خود را از سر
بگیرند .برگزارکنندگان مســابقات اسکی
بامیان گفتهاند که این مســابقات دو روزه
فردا با شرکت ورزشکاران دختر در این شهر
تاریخی برگزار خواهد شد( .بی بی سی)

مسی به رکورد رونالدو رسید

مهاجم بارســلونا در تعداد هت تریک با کریســتیانو رونالدو برابر
شــد .به نقل از آس ،بارسلونا پنجشنبه شــب در هفته بیست و
هفتم اللیگا برابر رایووایکانو به پیروزی پنج بر یک دســت یافت.
لیونل مســی در این دیدار هت تریک کــرد .گل اول این بازیکن با
پاس نیمار در شــرایطی که بازیکن برازیلی در آفساید بود به ثمر
رسید ،در ادامه ضربه لوییس سوارس به تیرک دروازه برخورد کرد
و مســی توپ بازگشتی را تبدیل به گل کرد .گل سوم او با پاس گل
ســرخیو بوسکتس به ثمر رسید تا تعداد گل های مسی در اللیگا به
 19برســد .با این سه گل مهاجم ارجنتینی به رکورد  35هت تریک
رونالدو رسید .او  26بار در اللیگا ،سه بار در کوپا دل ری ،یک بار در
سوپرکاپ اسپانیا و پنج بار در لیگ قهرمانان هت تریک کرده است.

مهاجم رئال مادرید درباره گل رویاییاش گفت که گلزنی پس از دریبل 11
بازیکن گل رویاییام است.
به نقل از آس ،کریســتیانو رونالدو که در یک برنامه تبلیغاتی در میدان
هوایی مادرید حضور داشت ،درباره رئال مادرید و رویاهایش صحبت کرد.
مهاجم پرتگالی مادرید که به روزهای اوج بازگشته و در گلزنی بهتر شده
است ،گفت :آن گل حاصل چند سال کار و تمرین است .در حالی که شرایط
در اللیگا برای ما سخت شده ،می خواهم به این روند ادامه دهم .هنوز در
لیگ قهرمانان فرصت داریــم .حضور در این رقابت ها به ما انگیزه زیادی
میدهد .دراین جام چیزی را از دست ندادهایم.
مهاجم مادرید در ادامه افزود :هوش بدون تمرین و کار ارزشی ندارد .من
همیشه در یک سطح هســتم ،میخواهم به همین صورت ادامه بدهم و
عناوین فردی و گروهی را برای شــادی هوادران تیم و طرفدارانم کسب
کنم.
رونالــدو درباره رم ،حریــف مادرید در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ
قهرمانان اظهار کرد :بازی خوبی برابر رم به نمایش گذاشتیم.
بازیکن پرتگالی درمورد گل رویایی خود ،گفت :گل های زیبایی را به ثمر
رساندهام شاید فقط نتوانســتهام  11بازیکن حریف را پشت سر بگذارم و
دروازه حریف را باز کنم .این گل برای بازی های پلی استیشن است.

امیدواری تری به تمدید قرارداد
با چلسی

کاپیتان آبیهای لندن ابراز امیدواری کرد قراردادش با چلسی برای فصل
آینده تمدید شود .به نقل از اکسپرس ،جان تری کاپیتان  38ساله چلسی،
در جنوری اعالم کرد که این باشــگاه تمایلی به تمدید قرارداد او ندارد و
شنیده است که مسئوالن تیم راغب نیســتند قرارداد او را تمدید کنند.
پس از اعتراضات صورت گرفته از سوی هواداران چلسی ،مسئوالن باشگاه
لندنی اعالم کردند هنوز تصمیمی نگرفتهانــد که قرارداد تری را تمدید
کنند یــا خیر .جان تری که نزدیک به دو دهه در چلســی توپ میزند،
درباره تمدید قراردادش با این تیم گفــت :امیدوارم که قراردادم تمدید
شــود .من هنوز توانایی بازی کردن دارم و تــا وقتی هم که حس کنم از
فوتبال بازی کردن لذت میبرم ،به کارم ادامه میدهم ،چه در چلسی و چه
در تیمی دیگر .خودم تمایل دارم که در چلسی بمانم و امیدوارم قراردادم
برای فصل بعد تمدید شود .چلسی که قبل از آمدن گاس هیدینک در رتبه
نازل  15قرار داشت ،با بردهایی که در هفتههای اخیر کسب کرده ،خودش
را تا رده دهم باال کشــیده است .این تیم باید امروز در دیداری خانگی به
مصاف استوک سیتی برود و در صورت برد میتواند تا رده هشتم باال بیاید.

