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آزمایش موشکی کوریایشمالی باز
هم ناکام ماند

کوریایشــمالی بار دیگر تالش کرد به آزمایشــی برای پرتاب موشکی
میانبرد دســت بزند .اینبار موشک تقریبا بالفاصله بعد از پرتاب منفجر
شد .دولت کوریای شمالی در ســال جاری میالدی بارها به آزمایشهای
موشکی ناموفق دست زده است.
سهشنبه تالش کوریایشمالی برای آزمایش موشکی ناکام ماند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،مقامات پیونگیانگ از کرانههای شــرقی
خاک کوریای شمالی در نخستین ساعات بامداد تالش ناکامی برای پرتاب
موشک داشــتند .مقامات کوریای جنوبی گفتند که بررسی ارتش آنها
نشان میدهد که پیونگیانگ در تالش بود موشکی میانبرد آزمایش کند.
یک مقام نظامی کوریای جنوبی که نام او فاش نشــد به رویترز گفت که
بررسی آنها حاکی از آن است که این موشک میانبرد تقریبا بالفاصله بعد
از پرتاب منفجر شده و اصال به نزدیکی هدف احتمالی هم نرسیده است.
در ماههای اخیر این چندمین تالش ناکام کوریای شــمالی برای آزمایش
موشکی اســت .در ماه اپریل و در روز تولد «پدربزرگ رهبر» که روز ملی
مهمی در تقویم کوریای شمالی است ،پیونگ یانگ به آزمایشی موشکی
دست زد که باز ناکام بود .کارشناسان میگویند این اقدام کوریای شمالی
عجیب و غیرمنتظره است که با فاصلهای اندک از آخرین تالش ناکام ،بار
دیگر به آزمایش موشکی دست زده است .از نظر فنی نیز پیشرفت در این
فاصلهی اندک ،نامحتمل به نظر میرسد( .دویچه وله)

یک وزیر دیگر دولت
جدید برازیل استعفا داد

یک عضو دیگر کابینه دولت جدید برازیل
که اخیرا در پی شــروع روند استیضاح
دیلما روســف ،رئیس جمهور این کشور
تشکیل شده ،استعفا کرده است.
فابیانو سیلویرا مسئول وزارتخانه ای بود
که وظیفه آن مبارزه با فساد است اما پس
از انتشار فایلی صوتی که در آن ظاهرا در
مورد چگونگی دور زدن تحقیقات فساد
در شرکت نفت دولتی حرف می زند کناره
گیری کرد .هفتــه پیش وزیر برنامهریزی
پس از انتشــار فایل های مشابهی کناره
گیری کرده بود .هــر دو نفر آنها پس از
تعلیق خانــم روســف در کابینه جدید
برازیل منصوب شده بودند .خانم روسف
متهم اســت که پیش از انتخابات ۲۰۱۴
ارقام دولتی را دستکاری کرده تا کسری
بودجه را پنهان کند و محاکمه او در سنا
قرار است در ماه های آینده انجام شود.
او استدالل کرده است که فرآیند استیضاح
با هدف متوقف کردن تحقیقات فساد در
شرکت نفت ملی پتروبراس صورت گرفته
است .خدمه وزارتخانه مبارزه با فساد در
حرکتی نمادین ساختمان وزارت را با جارو
دســتی تمیز کردند و خواستار برکناری

آقای سیلویرا شدند.
در محاوره ضبط شده ای که از تلویزیون
پخش شد ،صدای آقای سیلویرا درحالی
شــنیده می شــود که ظاهرا به رنان
کالیهروس رئيس سنا و سرجیو ماشادو
یک سناتور ســابق می گوید چطور از
تحقیقات سارنوالی طفره بروند.
بــه عالوه به نظر می رســد کــه او از
تحقیقــات پتروبراس انتقــاد می کند.
رســوایی فساد در شــرکت ملی نفت
دامنگیر ده ها سیاســتمدار ارشد شده
و چند مدیرعامل ارشــد شرکت های
برازیلی را راهی زندان کرده.
آقای ماشادو که رئیس سابق ترانسپرتو،
یک شرکت لجســتیکی تحت مالکیت
پتروبراس است ،موضوع تحقیقات فساد
اســت .او در توافقی با بازرسان پرونده
یک رشــته محاوره ها با سیاستمداران
ارشــد را بدون آگاهی آنها ضبط کرده
است .اولین صدای ضبط شده هفته پیش
علنی شد و به کناره گیری رومرو یوکا،
وزیر سابق برنامهریزی و مشاور نزدیک
میشل تمر ،رئيس جمهور موقت برازیل،
منجر شد( .بی بی سی)

در عرصه رقابت اقتصادی
هانگ کانگ اول و آلمان
دوازدهم است

بنا به گزارش تحقیقی مکتــب عالی اقتصاد در لوزان،
آلمان دیگر جزو ده کشــور برتر جهان در عرصه رقابت
اقتصادی نیســت .آمریکا در مقام سوم قرار دارد .ایران
نیز در فهرست  ۶۰کشور مندرج در این گزارش تحقیقی
قرار ندارد .بنا به گــزارش مکتب عالی اقتصاد ()IMD
در ســوئیس ،کشــور آلمان در عرصه «قابلیت رقابت
اقتصادی» جزو ده کشــور برتر جهان نیست .بر اساس
ارزیابی این موسسه آموزشــی آلمان به مقام دوازدهم
تنزل کرده اســت .به گفته آرتورو بریس ،مدیر مدرسه
عالی اقتصاد ســوئیس «بیش از همه کارکرد نامطلوب
دولت آلمان و کاهش تواناییهایی اقتصادی این کشور»
سبب سقوط آلمان از رتبه دهم به دوازدهم شده است.
این تحقیق بر اســاس پرســش از  ۵۴۰۰مدیر اقتصادی
صورت گرفتــه و  ۳۴۲مولفهی مختلــف مورد کاوش و
ارزیابی قــرار گرفتهاند .در این گزارش تحقیقی «قابلیت
رقابت اقتصادی» بدین گونه تعریف شده است « :قابلیت
رقابت اقتصادی به معنای توانایی مجموعه شــرکتهای
داخلی یک کشــور برای فروش تولیدات خود در جهان
اســت ».بنا به ارزیابی این مکتب عالی کشور آلمان در
دو سال پیش مقام ششــم را در این زمینه داشته است.
به گفته مدیر مکتب عالی اقتصاد «بزرگترین خطر» برای
آلمان «رضایت دولت این کشور» از وضعیت کنونی اقتصاد
آلمان است .بریس افزود« :اگر آلمان روحیه رضایت از خود
را به کنار نهد ،میتواند دوباره جزو ده کشور برتر در عرصه
رقابتهای اقتصادی شود( ».دویچه وله)

افغانستان در جشنوارۀ فوتبال آسیا
به مقام سوم رسید

 17کشته در انفجار انبار
مهمات در هند

انفجار در یکی از بزرگترین انبارهای مهمات نظامی ارتش
هند دهها تن را زخمی کرد و دســتکم  ۱۷کشــته برجا
گذاشت .روستاهای اطراف انبار تخلیه شدهاند .هنوز دلیل
انفجار معلوم نیســت .انفجار در یک انبار مهمات در هند
دســتکم  ۱۷کشته و دهها زخمی برجا گذاشت .به گزارش
خبرگزاری آسوشــیتدپرس ،این انفجار روز سهشنبه در
ایالت مهاراشــترا رخ داد .دوندرا فدناویــس ،وزیر ایالتی
مهاراشترا در گفتوگو با آسوشیتدپرس با تایید خبر انفجار
تاکید کرد که خسارات انســانی و مالی ناشی از این واقعه
«گسترده و جدی» است .شــبکههای خبری هند گزارش
دادند که تمامی هفده نفری که در انفجار کشــته شدند ،از
کادرهای نظامی ارتش هند بودند .به گزارش رسانههای هند
دستکم هزار تن از شهروندان ساکن روستاهای اطراف این
انبار مهمات به دستور مقامات موظف به ترک خانههای خود
و تخلیه محل شــدهاند .وزیر ایالت مهاراشترا در گفتوگو
با آسوشــیتدپرس گفت که مقامات ایالتی نهایت همکاری
را با ارتش دارند تا به وضعیت مجروحان رســیدگی شود و
تمام بیمارســتانهای ایالت برای درمان مجروحان درحال
آمادهباش بهســر میبرند .نارندرا مودی ،نخستوزیر هند،
با ابراز تســلیت به خانوادههای قربانیان اعالم کرد که وزیر
دفاع کابینه او عازم محل حادثه شده است( .دویچه وله)

بیش از  ۲۰نفر در حمالت
هوایی ادلب کشته شدند

فعاالن سوری می گویند دست کم  ۲۳نفر در حمالت هوایی
در شهر ادلب در شمال غرب ســوریه کشته شدهاند .این
والیت و مرکز آن در دست شورشیان مخالف دولت سوریه
اســت .گروه دیدهبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا
می گوید طی شــب دوشــنبه هواپیماهای روسی به نقاط
مختلف شهر حمله کردند .ترکیه روسیه را به دست داشتن
در این حمالت متهم کرده و گفته است شمار کشته شدگان
بیش از  ۶۰نفر اســت .روسیه هر گونه ارتباط با این حمالت
را رد کرده اســت .والیت ادلب و مرکز آن پایگاه گروه های
مختلف شورشــی از جمله جبهه نصرت است که با القاعده
ارتباط دارد .جبهه نصرت شامل توافق ترک مخاصمه که با
میانجگری روسیه و آمریکا در ماه فوریه با هدف ازسرگیری
مذاکرات صلح امضا شــد ،نمی شود .گروه دیدهبان حقوق
بشر سوریه گفته است این حمالت چندین مناطق مسکونی
و مناطق نزدیک یک شفاخانه و یک پارک عمومی را هدف
قرار داد .این گروه می افزاید در میان کشته شدگان  ۷نفر
کودک هســتند و دهها نفر دیگر زخمی شــده اند .ایگور
کناشنکوف ،سخنگوی وزارت دفاع روسیه هر گونه دخالت
این کشــور در این حمالت را رد کرده است .بیانیه وزارت
دفاع روســیه می گوید« :هواپیماهای روســی هیچ گونه
ماموریت رزمی انجام ندادهاند چه برســد به حمالت هوایی
در والیت ادلب( ».بی بی سی)

راموس ،کوکه و سائول در
خطر از دست دادن
یورو 2016

ویســنته دلبوســکه اعالم کرد نــام  2بازیکن را از

نتیجه یک تحقیق ۴۶ :میلیون
برده مدرن در جهان

یک تحقیق تــازه نشــان میدهد که
نزدیک بــه  ۴۶میلیون نفر در سراســر
جهان در اشــکال مختلف بردگی مدرن
به ســر می برند .از نظر تعداد ،بیشترین
این بــه اصطالح برده های مدرن (بیش از
 ۱۸میلیون) در هندوســتان هستند ،اما
به تناسب نفوس کوریای شمالی در صدر
لیست قرار دارد.
بنیاد «واک فری» ( )Walk Freeکه در
آسترالیا مستقر اســت ،روز سه شنبه با
نشر نتایج تحقیقات خود گفت که نزدیک
به  ۴۶میلیون نفــر در جهان متحمل کار
اجباری ،تن فروشی ،اسارت کاری به خاطر
قرضداری و دیگر انواع برده داری مدرن
می شوند .شــاخص برده داری جهانی در
سال  ۲۰۱۶دریافته است که تعداد «برده
های مدرن» بیشــتر از آن است که پیش
از این تصور می شــد و دو سوم آنها در
آســیا زندگی می کنند .برده داری مدرن
یک اصطالح عام اســت که شامل قاچاق
انسان ،کار اجباری ،اسارت کاری به دلیل
قرضداری ،قاچاق انسان برای تن فروشی،
ازدواج اجبــاری و دیگر انواع اســتثمار

انسان می شود .براساس این گزارش هند
با داشــتن  ۱۸،۳۵میلیون «برده مدرن»
در صدر جدول قرار دارد .در چین ۳،۳۹
میلیون ،در پاکســتان  ۲،۱۳میلیون ،در
بنگله دیش  ۱،۵۳میلیون ،در ازبیکستان
 ۱،۲۳میلیون و در افغانستان  ۳۶۷هزار و
 ۶۰۰نفر مجبور به تحمل «بردگی مدرن»
می شوند .به تناســب جمعیت ،کوریای
شمالی در جایگا اول قرار دارد که ۴،۳۷
درصــد از جمعیــت  ۲۵میلیونی اش در
بردگی مدرن به سر می برند .براساس یافته
های این گزارش ،دولت کوریای شــمالی
هیچ کاری برای مبارزه با برده داری انجام
نداده است.دومین کشوری که به تناسب
جمعیت اش بیشترین برده مدرن را دارد،
ازبیکستان است .در گزارش آمده است که
 ۳،۹۷درصد از جمعیت این کشــور تحت
شرایط برده داری مدرن زندگی می کنند.
اکثر این شهروندان ازبیکستان مجبور به
کار اجباری در بخش تولید پنبه می شوند.
در این تحقیق مشخص شده است که برده
داری مدرن در  ۱۶۷کشــور جهان شایع
است( .دویچه وله)

ابراز نگرانی از وضعیت
غیرنظامیان در شهر فلوجه

در حالیکه نیرویهــای عراقی در حال
مبارزه برای بیرون رانــدن پیکارجویان
گروه موســوم به دولت اسالمی (داعش)
از فلوجه هستند ،امدادگران در عراق از
وضعیت حدود پنجاه هزار غیرنظامی که
در این شــهر گرفتار شدهاند ابراز نگرانی
کردهاند .تعدادی از این غیرنظامیان که از
شهر گریختهاند میگویند که غذای بسیار
کمی در شــهر وجــود دارد و این واهمه
وجــود دارد که پیکارجویــان داعش از
غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده
کنند .ســازمان ملل متحد گزارش کرده
است که عده ای بر اثر گرسنگی در شهر

جان خود را از دست دادهاند .عملیات پی
گرفتن شهر فلوجه وارد دومین روز خود
شده است .اما پیشــروی نیروهای ویژه
عراق بســیار کند بوده است .تصور می
شود که حدود  ۱۲۰۰جنگجوی داعش در
شهر فلوجه مستقر باشند .فلوجه دومین
شــهر بزرگ عراق ،بعد از موصل است که
از دو سال پیش تحت کنترل داعش بوده
است .این شــهر در  ۴۵کیلومتری غرب
بغداد واقع اســت و یک شهر سنینشین
محسوب میشود .جمعیت فلوجه قبل از
آن که به کنترل داعش درآید بیش از ۳۰۰
هزار نفر برآورد می شد( .بی بی سی)

پاداش هنگفت بازیکنان رئال مادرید
پس از قهرمانی در اروپا

فهرســت نهایی اســپانیا برای یورو خط میزند که نام
سرخیو راموس ،کوکه و ســائول نیگس نیز در بین آنها
دیده میشود .به نقل از آس ،دیروز فهرست نهایی تیم
ملی اســپانیا برای یورو  2016فرانسه توسط دلبوسکه
اعالم میشود .سرمربی اسپانیا که در فهرست اولیه 25
بازیکن را به تیم ملی دعوت کرد ،اکنون تصمیم گرفته
ل مادرید و اتلتیکومادرید را از این
است دو بازیکن از رئا 
فهرست خط بزند.
 6بازیکن از دو تیم مادریدی در فهرســت اولیه حضور
دارند :خوان فران ،کوکه ،سائول نیگس ،سرخیو راموس،
لوکاس واسکس و ایسکو.
دلبوسکه تا ســاعت  23امشب به وقت اسپانیا فرصت
دارد لیست نهایی را برای یوفا ارسال کند.
جشــنوارۀ فوتبال چهارده ســاالن آســیا به میزبانی
تاجیکســتان با دســتیابی ایران به مقام نخست ،دیروز
پایان یافت.
تیم ملی فوتبال چهارده ساالن افغانستان در این رقابتها
از تیم ملی فوتبال چهارده ســاالن تاجیکستان شکست
خورد و به مقام ســوم دســت یافت .تیــم ملی فوتبال
چهاردهســاالن کشــور پیش از این مقام دوم را در این
جشنواره به دست آورده بود.
چهارده ســاالن ملیپوش فوتبال کشور در این دوره از
رقابتها با شکســت تیمهای فوتبال هند و قرغیزستان
آغاز خوب داشــتند ،اما در برابر تیمهای فوتبال نیپال و

تاجیکستان شکست خوردند.
تیم ملی فوتبال چهارده ســاالن کشور پیش از شکست
در برابر تیم فوتبال تاجیکستان برای بهدستآوردن مقام
نخســت با تیم فوتبال چهارده ساالن ایران بازی کرد که
نتوانست برنده شود.
تیم ملی فوتبال چهارده ساالن تاجیکستان در رقابتهای
جشــنوارۀ آســیایی با چهار پیروزی پس از بازیگران
فوتبال ایران مقام دوم را به دست آورد.
در جشــنوارۀ رقابتهای فوتبال آسیا ،افغانستان ،ایران،
تاجیکســتان ،هند ،نیپال ،بنگلهدیش ،قرغیزســتان و
پاکستان شرکت کرده بودند( .وطندار)

فهرست نهایی انگلیس برای یورو 2016
اعالم شد

فهرست نهایی انگلیس برای رقابتهای یورو  2016اعالم
شــد که در آن بازیکنانی چون مارکوس راشفورد و راس
بارکلی حضور دارند.
رقابتهای یورو  2016یازده روز دیگر در فرانســه آغاز
میشــود که در آن  24تیم برتر اروپا برابر هم به میدان
میروند .دیروز روز نهایی اعالم فهرست تیمهاست و همه
تیمهای حاضر باید فهرستشان را برای یورو اعالم کنند.
در این بین روی هاجسون سرمربی تیم ملی انگلیس نیز
فهرست نهایی این کشور برای یورو را به شرح زیر اعالم
کرد.
دروازهبانهــا :جو هارت (منچسترســیتی) ،تام هیتون
(برنلی) ،فریزر فارستر (ساوثهمپتون)
مدافعان :جــان اســتونز (اورتــون) ،ناتانائیل کالین
(لیورپول) ،کریس اســمالینگ (منچستریونایتد) ،رایان

برتراند (ساوثهمپتون) ،کایل واکر (تاتنهام) ،گری کیهیل
(چلسی) ،دنی روز (تاتنهام)
هافبکها :جک ویلشر (آرسنال) ،آدام الالنا (لیورپول)،
دله علی (تاتنهام) ،جوردن هندرسون (لیورپول) ،رحیم
استرلینگ (ســیتی) ،راس بارکلی (اورتون) ،اریک دایر
(تاتنهام) ،جیمز میلنر (لیورپول)
مهاجمــان :هری کیــن (تاتنهــام) ،جیمــی واردی
(لسترسیتی) ،وین رونی (منچســتریونایتد) ،مارکوس
راشفورد (منچستریونایتد) و دنیل استوریج (لیورپول)
به این ترتیــب رویای حضور در یــورو  2016برای دنی
درینک واتر و آندرس تاونســند به پایان رســید و این
بازیکنان از فهرست انگلیس خط خوردند.
سه شیرها یکی از مدعیان جدی قهرمانی باید در گروه B
رقابتهای یورو  2016با روسیه ،اسلواکی و ولز رقابت کند.

بوبان معاون دبیر کل
فیفا شد

فاطما ســامورا ،دبیر کل جدید فیفــا دو معاون خود را
انتخاب کرد .این دو نفر مارکو ویلیجر ،رییس امور قانونی
فیفا و زوانیمیر بوبان ،ملیپوش پیشــین تیم کرواسی
هستند .به نقل از سایت  ،Inside the gamesویلیجر
سوئیسی ،مسئول بخش تبلیغاتی و اداری خواهد بود و
بوبان  47ساله مسئول بخش فوتبالی شده است.
سامورا اولین آفریقای و اولین زنی است که دبیر کل فیفا
شده است .او از مقر فیفا در زوریخ دیدار کرد و جلسهای
با جیانی اینفانتینیو داشت .او همچنین با کارمندان فیفا
دیدار داشت و سخنرانی درباره اهدافش انجام داد.
سامورا جانشــین ژورم والکه شده است .والکه به دلیل
 12سال محرومیت برکنار شد .سامورا در سخنرانی خود
گفت :برای رسیدن به اهدافمان ،ساختاری را پیشنهاد
کردیم که بسیار موثر باشد و بتواند فوتبال را گسترش
دهد .بخش اداری فیفا به دو قســمت تقسیم میشود و
یک قسمت طوری طراحی شــده که باعث سودآوری
شود .سامورا در ادامه صحبتهای خود نیز گفت :یکی از
اهداف من عملی کردن اصالحات است .میخواهم به فیفا
کمک کنم تا این سازمان از این پس با مدیریت خوبش
شناخته شــود و مردم به آن افتخار کنند .فکر نمیکنم
هیچ شغلی هیجان انگیزتر از این باشد .خوشحالم که در
این کار حضور دارم و به گسترش فوتبال کمک میکنم.
میخواهم کمــک کنم که فیفا مکان خوبی برای زندگی
شود.

قطع بازی نواک جوکوویچ
بعد از یک ست باخت

نواک جوکوویچ که در راند چهارم با حریف اســپانیایی
خود روبرتو باتیستا روبه رو شده بود یک ست از بازی را
واگذار کرد سپس به دلیل بارش باران بازی متوقف شد.
به نقل از یورو اسپرت ،از دوشــنبه تاکنون بازی های
مســابقات روالن گاروس مرتبا به دلیــل بارش باران و
شرایط نامساعد آب و هوایی لغو می شود.
در  ١٦سال اخیر این مساله بی سابقه بوده است.
نواک جوکوویچ تنیس باز شــماره یک جهان که رقیب
روبرتو باتیستا در راند چهارم این مسابقات است ساعتی
پیش برای بازی با باتیستا به میدان رفت و یک ست را با
نتیجه ی  ٣-٦واگذار کرد.
این بازی بعد از ست اول که  ٣٦دقیقه به طول انجامید،
به دلیل بارش شدید باران متوقف شد.

ل مادرید به خاطــر قهرمانی در لیگ
هر بازیکن رئــا 
قهرمانان اروپا پاداش هنگفتی دریافت میکند.
به نقل از آس ،ســرخیو راموس بامداد یکشــنبه هفته
جاری ،جام قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را به عنوان
ل مادرید باالی سر برد .مادریدیها توانستند
کاپیتان رئا 
با شکســت اتلتیکومادرید در ضربــات پنالتی ،از تنها
شانس قهرمانیشان استفاده کنند و برای یازدهمین بار
این جام را فتح کنند.
با کســب این جام 600 ،هزار یورو جایزه به هر بازیکن
ل مادرید در میالن،
این تیم رســید .پس از قهرمانی رئا 
به بازیکنان این تیم  13میلیون و  200هزار یورو رسید.

عــاوه بر این ،باید  200هزار یــورو وجه نقد و یک موتر
آئودی را نیز به جایزه بازیکنان رئال اضاف ه کرد .فلورنتینو
پرس ،رییس باشــگاه مادرید پس از شکست دو بر صفر
رئال مادرید مقابل ولفسبورگ به هم ه بازیکنان قول داد
در صورت صعود به مرحله بعد ،این پاداش را به هر یک از
بازیکنان خواهد داد.
باشــگاه مادریدی از این طریق می خواست به هر نحوی
شده است به مرحله بعد صعود کند.
به همین خاطر ،هت تریک کریســتیانو رونالدو در دیدار
برگشت برابر ولفسبورگ ،چهار میلیون و  400هزار یورو
سود برای رئال مادرید به همراه داشت.

چراغ سبز موراتا به لیگ جزیره

مهاجم جوان یوونتوس به حضور در لیگ برتر جزیره ابراز
عالقه نشــان داد تا تیم های بزرگ انگلیسی به جذب او
امیدوار باشند.
به نقل از مدیاست ،در رئال مادرید فرصت بازی زیادی به
آلوارو موراتا نرسید .هرگاه ژوزه مورینیو ،سرمربی وقت
رئال به او بازی می داد ،عملکــرد خوبی ارائه میکرد .با
این حال موراتا تصمیم گرفت کهکشــانیها را ترک کند
و راهی یوونتوس شود تا به ستاره نخست خط حمله این
تیم تبدیل شود.
موراتا در یــووه آنقدر خوب کار کرده اســت که توجه
تیم های بزرگ لیگ جزیره را به خود جلب کرده اســت.
هرچند موراتا دوست دارد به رئال برگردد اما به نظر می
رسد پیشنهاد تیم های انگلیسی او را وسوسه کرده است.

این مهاجم جوان گفت :از انگلیس چند پیشنهاد وسوسه
انگیز دارم .پیوســتن به لیگ جزیره نمی تواند برای من
حرکت رو به عقب باشــد .در ایتالیا چیزهای زیادی یاد
گرفتــم و می توانم در انگلیس هــم چیزهای دیگری از
فوتبال یاد بگیرم.
او ادامه داد :حضور در لیگ جزیره هر بازیکنی را کاملتر
خواهد کرد .دوســت دارم در هر تیمی که بازی می کنم،
بازیکن با اهمیتی باشــم و فرصت بازی در ترکیب اصلی
را داشته باشم.
آرسنال و چلسی از جدی ترین مشتریان موراتا هستند اما
با انتخاب ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی جدید شیاطین
سرخ این احتمال زیاد است که او راهی اولدترافورد شود
تا بار دیگر در کنار مورینیو کار کند.

