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توافق تاریخی صلح در کلمبیا امضا شد

رئیس جمهوری کلمبیا و رهبر شورشــیان
چپگرای فارک با امضای توافق صلح رسما به
جنگ  ۵۲ساله ای که بیش از  ۲۶۰هزار کشته
برجای گذاشــت پایان دادنــد .خوان مانوئل
سانتوس ،رییسجمهوری کلمبیا ،و تیمولیون
خیمهنز معروف به تیموچنکــو رهبر فارک،
دوشنبه ۲۶ ،ســپتامبر ،طی مراسمی ویژه در

شهر تاریخی کارتاخنا ،با خودکاری که از پوکه
گلوله ساخته شــده بود این توافق تاریخی را
امضا کردند .به این ترتیــب ،فارک در قالب
یک حزب رســمی وارد فضای سیاسی کلمبیا
می شود .قرار اســت توافق صلح هفته آینده
 در روز دوم اکتبر  -به همهپرســی گذاشتهشــود .بیش از  ۲۵۰۰نفر از جمله برخی چهره

مظنون تیراندازی در
مرکز خرید واشنگتن به
تیراندازی اعتراف کرد

ســارنوالی ایالت واشــنگتن می گوید که مظنون ۲۰
ســالهای که در بازداشت است به تیراندازی مرگبار در
یک مرکز خرید و قتل پنج نفر اعتراف کرده است.
ارجان چتین روز شنبه و تقریبا  ۲۴ساعت پس از حمله
برلینگتون ،در محل زندگی خود در شــهر اوک هاربور
بازداشــت شد .شــهر برلینگتون در فاصله  ۴۰دقیقه
رانندگی از شهر اوک هاربور واقع است.
مقامات می گویند که او در ترکیه متولد شــده و حق
اقامت دائم قانونی در آمریکا را دارد.
بازپرسان می گویند که هر انگیزه احتمالی در این حمله
از جمله تروریسم را بررسی خواهند کرد.
ناپدری چتین می گوید که او دارای سابقه بیماری روانی
است.
به گزارش آسوشــیتدپرس ،یادداشت هایی که چتین
در اینترنت منتشــر کرده حاوی اشاراتی به یک قاتل
زنجیره ای ،آدولف هیتلر و همچنین تصاویری از ابوبکر
البغدادی ،رهبر گروه موســوم به دولت اسالمی و رهبر
ایران آیت اهلل خمینی است.
در جریــان تیرانــدازی روز جمعــه در مرکز خرید
برلینگتون چهار زن کشته شــدند و مردی هم که به
شدت زخمی شده بود ساعتی بعد در شفاخانه جان داد.
بر اساس اســناد دادگاه ،پولیس گفته است همه پنج
قربانی طی یک دقیقه مورد اصابت قرار گرفته اند و فرد
مسلح قبل از فرار تفنگ خود را در سالن آرایش مرکز
خرید رها کرده است( .بی بی سی)

های سیاسی جهان مانند بان کیمون ،دبیرکل
ســازمان ملل متحد و رائول کاسترو ،رییس
جمهوری کیوبا در مراسم شرکت کردند.
از حاضران خواسته شده بود که به عنوان نماد
صلح ،لباس سفید بر تن کنند.
آقای ســانتوس معتقد است که صلح با فارک
میتواند به ترمیــم بافت جامعه کلمبیا کمک
کند .رییسجمهوری کلمبیا در نطق خود گفت:
«ما به هر هدفی خواهیم رسید ،بر هر مشکلی
چیره خواهیم شد ،و کشورمان را به کشوری
که همیشه آرزویش را داشتیم تبدیل خواهیم
کرد :کشوری در صلح».
رهبر فارک نیز در سخنرانی خود تاکید کرد:
«هیچ کس نباید شک داشته باشد که ما وارد
کارزار سیاسی عاری از سالح خواهیم شد».
دومین گروه بزرگ چپ شورشــی در کلمبیا
به نــام ایالان یا ارتــش آزادیبخش ملی،
روز یکشــنبه اعالم کرد تا زمان همهپرسی
یکجانبه آتشبس میکند.
این گروه نیز ابراز تمایل کرد ه اســت که برای
صلح با دولت کلمبیــا توافق جداگانهای امضا
کند( .بی بی سی)

کلینتون برنده مناظره
ستیزه جویانه ریاست جمهوری

دونالد ترامپ و هیالری کلینتون نامزدان
امیدوار برای ریاست جمهوری در اولین
مناظره ریاســت جمهوری با هم مناقشه
کردند .این مشــاجره داغ از مناسبات
تجاری تا مسائل نژادی و امنیت سایبری
را در گرفت.
دونالد ترامپ و هیالری کلینتون نامزدان
امیدوار ریاســت جمهوری ایاالت متحد
امریکا دوشنبه شب در نخستین مناظره
تلویزیونی شان با یکدیگر مقابله کردند.
پس از دو ســاعتی کــه آن ها در مورد
اقتصاد ،تروریسم و جنایات صرف کردند،
چندین نظرپرســی حاکی از آن اند که
عامه مردم در این شب آشکارا کلینتون
را برنده می دانستند.
این مناظره که توســط لیســتر هولت
گوینده اخبار شــبانه فرستنده «ان بی
ســی» گردانندگی می شد ،به قدر کافی

تالش اتحادیه جهانی
بایسکلسواری برای افزایش
امنیت بایسکلسواران

اتحادیه جهانی بایسکلسواری قصد دارد در جلسه چند روز آینده خود درباره
اعمال قوانین جدید برای افزایش امنیت بایسکلسواران در مسابقات حرفهای
تصمیمگیــری کنند .به نقل از  ،Inside the gamesدر جلســهای که قرار
است  30سپتمبر برای افزایش امنیت بایسکلسواران برگزار شود ،قرار است
سازمانها و سهامداران بزرگی شرکت کنند .انجمن بایسکلسواران حرفهای
نیز به نمایندگی از بایسکلســواران در این جلسه حضور خواهد داشت .در
این جلسه درباره تغییر قوانین بایسکلســواری و همچنین شیوه برگزاری
مسابقات و طراحی پیســتهای بایسکلسواری نیز صحبت خواهد شد .بعد
از اتفاقات ناگواری که در سال جاری در مسابقات بایسکلسواری اتفاد ،برایان
کوکســون اعالم کرد باید اصالحاتی ایجاد شود .در ماه مارچ ،آنتوان دمویته،
بایسکلسوار بلجیمی به دلیل تصادف در مسابقات جان خود را از دست داد.

مودبانه آغاز یافــت .وقتی که از آن ها
در مورد برنامه اقتصادی شــان برای
آینده پرسش به عمل آمد ،ترامپ نامزد
جمهوریخواهان متمرکــز به تهدید از
ناحیه مهاجرت شــد و گفت« :باید به
دزدی کار و مشغله مان پایان بدهیم».
از ســوی دیگر کلینتون دموکرات با
مطرح ساختن سرمایه گذاری در عرصه
«نوآوری ،تکنولــوژی جدید» راه حل
های مشــخص تر را ارائه نمود و گفت:
«برای منصفانه گردانیدن اقتصاد باید
مزد حداقــل را افزایش داد و پرداخت
ها را برابر ســاخت ».او عالوه نمود که
«مسدود ساختن سوراخ های مالیاتی
و وادار ساختن اغنیا به پرداخت سهم
منصفانه مالیاتی شــان» می تواند به
سیاســت های مالی برای تسهیل بار
مالی کارگران امریکائی کمک کند .این
سیاســت ها شامل پرداخت
بــرای مریضــان و پرداخت
برای رخصتــی خانواده می
باشــد .ترامپ در مخالفت با
این دیدگاه گفت که کلینتون
ثروتمندانی را هدف قرار می
دهد که از نگاه وی خالق کار
و مشغله اند( .دویچه وله)

تیراندازی در مرکز خرید
هوستون تگزاس

در جریان تیراندازی در یک مرکز خرید در هوســتون در
ایالت تگزاس در آمریکا نه نفر مجروح شدند که حال یک
نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
مظنون به این تیرانــدازی هدف گلوله پولیس قرار گرفته
اســت .پولیس گفته که آنها معتقدند افراد دیگری در این
تیراندازی دخیل نبوده اند.
براســاس گزارشهای دریافتی یک واحــد خنثی کننده
بمب خودرو این مظنون را بازرسی کرده که در جریان آن
تعدادی سالح کشف شده است.
پولیس همچنین گفته اســت که آنها در حال جستجو در
آپارتمان برای کشف انگیزه های این تیراندازی هستند.
در توییتر پولیس هوســتون آمده ،براســاس گزارش ها
مظنون وکیل بوده و تحقیقات در این باره که آیا مســائلی
در دفتــر کار او منجر به این تیراندازی شــده در جریان
است.
از ساکنان محلی خواسته شده که از نزدیک شدن به محل
تیراندازی خودداری کنند.
تیراندازی در این مرکــز خرید در حالی صورت گرفته که
ســه روز پیش تیراندازی دیگری در یک مرکز خرید در
ایالت واشــنگتن صورت گرفت کــه در جریان آن  ۵نفر
کشته شدند.
پولیس بعدا از دستگیری یک جوان  ۲۰ساله که در ترکیه
متولد شــده و اقامت دائم آمریــکا را دارد ،در ارتباط با
تیراندازی در مرکز خرید ایالت واشنگتن خبر داد.
اف بی آی همچنین اعالم کرد که شواهدی مبنی بر ارتباط
تیراندازی واشنگتن با تروریسم وجود ندارد( .بی بی سی)

سرمایهگذاری
 ۱۰۸میلیارد دالری
پنتاگون در تسلیحات اتمی

آمریکا درصدد افزایش سرمایهگذاری در
عرصه تســلیحات اتمی است .وزیر دفاع
این کشــور در عین حال که به کوریای
شمالی در مورد اســتفاده از تسلیحات
اتمی هشــدار داد« ،ایجــاد ترس با این
تسلیحات» را وسیلهای برای تأمین امنیت
آمریکا دانست.
وزیــر دفــاع آمریــکا اعالم کــرد که
ســرمایهگذاری در عرصه گســترش و
حفاظــت از زرادخانه هســتهای آمریکا
بســیار افزایش خواهد یافــت .به گفته
اشتون کارتر ،به طور مشخص در پنج سال
آینده  ۱۰۸میلیــارد دالر صرف زرادخانه
هســتهای آمریکا خواهد شد .کارتر این
خبر را بــدون ذکر جزئيات و حین بازدید

سازمان عفو بین المللی
هنگری را متهم به بد
رفتاری با پناهجویان کرد

سیاست سختگیرانه حکومت هنگری در قبال پناهجویان
قبل از همه در میان شــرکای اتحادیه اروپــا مورد انتقاد
قرار می گیرد .حاال ســازمان عفو بین المللی نیز اتهامات
سنگین علیه این کشور وارد کرده است.
چند روز پیش از همه پرســی در هنگری در مورد پذیرش
پناهجویان ،سازمان عفو بین المللی از حکومت این کشور
شــدیدا ً انتقاد کرد که در برابر پناهجویان بد رفتاری می
کند تا آگاهانه پیش از رای گیــری در میان جمعیت این
کشور ترس و هراس را دامن زند.
ســازمان عفو بین المللی می گوید کــه صد ها پناهجو
قربانی اعمال خشــونت های فزیکی ،برگشت دادن غیر
قانونی از مرز یا دستگیری های غیر قانونی شده اند.
عفــو بین المللی در این مورد در مجموع به  ۱۴۳شــاهد
عینــی ،عمدتــ ًا پناهجویان ،مهاجرین و بررســی ها در
صربســتان ،هنگری و اتریش در ماه گذشته استناد می
جوید.
این ســازمان می افزاید که پناهجویانی که در»زون های
ترانزیتی» دستگیر شــده اند ،گزارش می دهند که آنها
«مورد لــت و کوب ،لگد مالی و مورد تعقیب ســگ های
هار قــرار گرفته اند» و باالخره توســط محافظین مرزی
هنگری به صورت خشــونت آمیز مجبور به فرار به سوی
مرز صربستان شده اند( .دویچه وله)

پزشکان بدون مرز:

ائتالف عربستان شفاخانه یمنی
را بمباران کرد

سازمان پزشکان بدون مرز گفته است که
بمباران ماه گذشته یک شفاخانه در یمن
که منجر به مرگ نوزده نفر شــد ،توسط
ائتالف به رهبری عربستان سعودی صورت
گرفته است.
پزشکان بدون مرز در گزارشی ،حمله به
این شفاخانه در شهر عبس در والیت حجه
را «توجیهناپذیر و بیجهت» خوانده است.
این گــزارش به گفتههــای یک جنرال
سعودی اشاره میکند که گفته بود هدف
آنها موتری بوده که به سوی شفاخانه در
حال حرکت بوده است.
اما پزشکان بدون مرز گفته است که هیچ
ســاحی داخل این موتر وجود نداشته

فوتبال ساحلی جاپان چین را برد و
افغانستان راهی یک چهارم نهایی شد
در ادامه بازی های فوتبال ساحلی مسابقات
المپیک آسیا ،تیم های ملی فوتبال ساحلی
جاپان و چین به مصاف هم قرار گرفتند که
در نهایت جاپانی ها موفق به شکست چین
شدند.
ساحلی پوشان کشور مان روز دوشنبه  ۹بر ۶
چین را گل باران کرده بود.

بازی های فوتبال ســاحلی آسیا با حضور
چندین کشور آسیای برگزاری می شود که
پیش از این افغانستان مقابل جاپان شکست
خورده بود و چین را پرگل برد.
در همیــن حال جاپان نیــز  ۷بر  ۲چین را
شکســت داد و با در نظرداشــت شکست
چین افغانســتان در یک چهارم نهایی برابر

ازبکستان به میدان می رود.
تیم ســاحلی فوتبال افغانستان برای اولین
بار در سه سال فعالیتش به جمع  ۸تیم برتر
آسیا راه یافته است.
ســاحلی بازان کشور مان در دور بعد باید با
تیم های اول گروه دوم (امارات یا ازبکستان)
بازی کند( .بخدی)

توتی :نه با اسپالتی مشکل دارم نه
با رییس باشگاه

کاپیتان رم که به تازگی از مرز  40ســالگی عبور کرده است ،وجود هرگونه
مشکل و اختالف بین او و سران این باشگاه را تکذیب کرد.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،فرانچســکو توتی این روزها با حواشی زیادی روبرو
شده است .بعد از اظهار نظر ایالری بالزی ،همسر او درباره لوچیانو اسپالتی
(ســرمربی رم) بار دیگر زمزمه هایی مبنی بر نارضایتی توتی در رم شنیده
می شــود .فرانچسکو توتی در این زمینه گفت :هیچگونه مشکلی بین من و
سران رم وجود ندارد .همسر من ایالری باعث شده است بفهمم چگونه زنی
که عاشق شما است ،در مشکالت شما غرق میشود و آن ها را مشکالت خود
نیز می داند .اکنون می فهمم او متحمل چه عذابی در فصل قبل شده بود اما
امروز می خواهم بر اهمیت این موضوع تاکید کنم که میان من و جیمز پالوتا
(رییس باشگاه رم) و اسپالتی هماهنگی کاملی وجود دارد.
توتی اضافه کرد :مربی را با اعتماد به نفس و شور و شوق باال در آغوش می
گیرم و با صراحت و شفافیت نیز با رییس صحبت می کنم .همانطور که قبال
گفتم ،همه ما یک هدف داریم و آن هم سربلندی رم است.

تصمیم جدید  FIVBبرای اعطای
میزبانی به کشورها

فدراسیون جهانی والیبال درباره اعطای میزبانی به کشورها تصمیم جدیدی
گرفت .فدراسیون جهانی والیبال اسامی میزبانهای رویدادهای معتبر این
رشته را اعالم کرد .رقابتهای قهرمانی جهان سال  2018به میزبانی مشترک
ایتالیا و بلغاریا برگزار میشود و رقابتهای جهانی زنان نیز در همین سال و
در کشور جاپان انجام میشود.
فدراســیون جهانی والیبال زمان بندی برای ارائه پیشــنهاد جهت گرفتن
میزبانی رقابتها را مشخص کرده است .در اطالعیه  FIVBبرای نخستین بار
عالوه بر اینکه فدراسیون ها می توانند درخواست بدهند آژانس ها ،باشگاه
ها ،اسپانسرها و بخشهای خصوصی نیز قادر به ارائه درخواست هستند.

رونالدو نمیتواند در همه دیدارها
ثابت بازی کند

تونی کروس ،هافبک آلمانی رئال مادرید ،از تصمیم زین الدین زیدان برای
تعویض کریس رونالدو در دیدار مقابل الس پالماس حمایت کرد.
او به خبرنگاران گفت »:برای یک بازیکن ،غیرممکن است که در یک فصل،
 60بازی انجام بدهد .این تصمیم با سرمربی است که رونالدو  90دقیقه کامل
بازی کند یا در دقیقه  75تعویض شود .او خوب تمرین کرده و آماده است».

از پایگاه نیروی هوایــی «مینوت» واقع
در ایالت نورث داکوتا اعالم کرد .بخشــی
از نیروی نظامی آمریــکا که به کارگیری
تســلیحات اتمی در دستور کار بالقوه آن
است ،در این پایگاه مستقر است.
رئيس پنتاگون گفت که به زودی روندی
تازه آغاز خواهد شــد تــا نتیجه دههها
سرمایهگذاری محدود در عرصه تسلیحات
اتمی را جبران کند .او گفت که سال ۲۰۱۶
برای «ترساندن دشمنان بالقوه» از اهمیت
برخوردار است.
کارتر گفت« :بــرای آمریکا ایجاد ترس با
تسلیحات اتمی همانند صخرهای است که
امنیتمان بر آن بنا شده و این مهمترین
وظیفه وزارت دفاع است( ».دویچه وله)

است.
عربســتان ســعودی که رهبری ائتالف
علیه نیروهای حوثی را بــه عهده دارد،
گفته است عملیات نظامی این ائتالف در
چارچوب قوانین بشردوستانه بینالمللی
صورت میگیرد.
حمالت ائتالف به رهبری عربستان سعودی
به دلیل مرگ تعداد زیادی از غیرنظامیان
یمنی با انتقادهــای فراوانی روبهرو بوده
اســت .این ائتالف میگوید تنها به مراکز
نظامی حمله میکند اما متهم است که به
مکاتب ،شفاخانهها ،بازارها و منازل مردم
از زمان ورود بــه بحران یمن حمله کرده
است(.بی بی سی)

محمد فرح :دوست دارم مربی
بدنسازی آرسنال شوم

دونــده بریتانیایی و قهرمان دوی پنج هزار و  10هزار متر المپیک امیدوار
است یک روز مربی بدنسازی تیم فوتبال آرسنال شود.
به نقل از ســایت  ، Metroمحمد فرح یکی از هواداران ســر سخت تیم
فوتبال آرسنال است.
او اخیرا در مصاحبه خود بــا  sunday timesگفت :یکی از ورزشهایی
که خیلی دوست دارم ،فوتبال است .ارتباط خوبی با تیم آرسنال دارم .از
همان ابتدا که در کودکی به انگلیس آمدم ،هوادار آرسنال بودم .بازی آنها
را دوست داشتم .آنها بازیکنان آفریقایی زیادی نیز دارند .دوست دارم که
یک روز بتوانم با آنها کار کنم .شــاید به عنوان مربی بدن سازی .معتقدم
افراد با تمرین درست میتوانند از تمام توانایی بدن خود استفاده بیشتری
داشته باشند.
تیم آرسنال پیشینه خوبی در بدنسازی ندارد و در این حوزه ضعیف عمل
کرده است .هر فصل تقریبا این تیم بحران آسیبدیدگی دارد.
با توجه به این که محمد فرح در حوزه بدن سازی خوب عمل کرده است،
شاید هواداران امیدوار باشــند این ورزشکار بتواند به حل مشکل بحران
بدن سازی در تیم آرسنال کمک کند.

درخواست زایتسف از فدراسیون
والیبال روسیه

آمار خوب سیمئونه برابر فاتحان لیگ
قهرمانان اروپا

ســرمربی اتلتیکومادرید برابر تیمهایی که
قهرمان اروپا شــدند نتایج خیلی خوبی را
کسب کرده است.
به نقل از آس ،یک بــار دیگر بایرن مونیخ
به ویســنته کالــدرون مــی رود و برابر
اتلتیکومادرید قرار خواهد گرفت که در اروپا
یک تیم خوب به حســاب میآید .با وجود
این که تیم مادریدی در لیگ قهرمانان اروپا
قهرمان نشــده اما برابر تیمهای فاتح این
رقابت ها آمار خوبی بر جای گذاشته است.
روخی بالنکو در  23بازی برابر تیمهایی که
قهرمان این رقابتها شــدند ،تنها پنج بار
شکست خورده است.
همچنیــن در دو بازی از ایــن پنج بازی،

حریفان اتلتیکومادرید نتوانستند در مجموع
دو دیدار رفت و برگشت به مرحله بعد صعود
کند .این تیم سال گذشــته در نیمه نهایی
لیگ قهرمانان اروپا برابر بایرن مونیخ ،دو بر
یک در آلیانس آرهنا شکست خورد و در یک
چهارم نهایی نیز در نوکمپ با نتیجه مشابه
مغلوب بارســلونا شد اما برابر هر دو تیم در
ویسنته کالدرون نتیجه را جبران و به مرحله
بعد صعود کرد .اتلتیکو در بازیهای خارج از
خانه نیز پیروز شده است .این تیم میالن را
در سن سیرو ،چلسی را در استمفوردبریج،
بنفیکا را در دا لوس ،آیندهوون را در فیلیپ
استادیوم و پورتو را در دراگائو شکست داد.
همچنین در ورزشــگاه خانگی ،یوونتوس،

بارسلونا ،میالن و پورتو را مغلوب کرده است.
قرمز و سفیدپوشان عالوه بر شکست برابر
ل مادرید در
بارســلونا و بایرن ،مقابل رئــا 
فینال لیگ قهرمانان اروپا سال  2014چهار
بر یک شکســت خوردند .همچنین در یک
چهارم نهایی در ســانتیاگو برنابئو مغلوب
این تیم شــدند .اتلتیکوی دیگو سیمئونه،
فصل گذشــته در مرحله گروهی از بنفیکا
شکست خورد .در فینال لیگ قهرمانان در
شــهر میالن در 180دقیقه ،بازی با تساوی
به پایان رســید .در مجموع اتلتیکوی دیگو
سیمئونه 37 ،بار در این رقابت ها بازی کرده
و توانسته است  21پیروزی  9تساوی و هفت
شکست را به ثبت برساند.

پدر والیبالیست روسی االصل ایتالیا از فدراسیون روسیه درخواست کرد
که «تتیوخین» را به عنوان سرمربی این تیم انتخاب کند.
تیم ملی والیبال روســیه در المپیک ریو بعد از  20سال نتوانست در این
بازی ها مدال بگیرد و به همین دلیل آلکنو سرمربی این تیم با وجود اینکه
قراردادی با این فدراسیون نداشت از سوی فدراسیون والیبال این کشور
اخراج شــد« .اولگ مولیبوگا» و «گنادی شیپولین» دو بازیکن قدیمی که
در تیم ملی والیبال شوروی حضور داشتند اعالم کردند که «تتیوخین» به
عنوان سرمربی روسها انتخاب شود.
ویاچسالو زایتسف دیگر بازیکن سابق شــوروی که پسرش در تیم ملی
ایتالیا حضور دارد نیز از فدراســیون والیبال روسیه تقاضا کرده است که
«سرگئی تتیوخین»  41ساله که با روسیه قهرمان المپیک لندن شد را به
عنوان سرمربی تیم ملی این کشور انتخاب کند.
چندتن از بازیکنان تیم ملی والیبال روســیه نیز پیش از این ابراز تمایل
کرده بودند که این بازیکن سرمربی تیم ملی روسیه شود.

منوتی :مسی در رئال مثل
بارسلونا نمی درخشید

ســرمربی تیم ملی آرجنتاین در جام جهانی  1978که توانست این تیم
را قهرمان جهان کند در یک برنامه تلویزیونی به صحبت در مورد مســی
پرداخت .پس از مصدومیت اخیر مسی در جریان بازی بارسلونا و اتلتیکو
مادرید ،تنش بین بارسلونا و ادگاردو بائوسا ،سرمربی آرجنتاین باال گرفت.
بائوسا معتقد بود که لوئیس انریکه ،سرمربی بارسا از مسی محافظت نمی
کند و با وجود مشــکل عضالنی ،به وی در همه مسابقات میدان می دهد.
گفته های بائوسا با واکنش مسئوالن بارســلونا و انریکه مواجه شد و در
نهایت سرمربی آرجنتاین مجبور شد گفته های خود را تعدیل کند.
منوتی در همین رابطه گفت »:وابستگی به مسی و نیازی که بارسلونا برای
بازی دادن به وی حس می کند ،به خاطر تاثیری اســت که او روی نتایج
این تیم می گذارد .مسی دوست دارد در هر تیمی که بازی می کند برنده
باشد .او  30سال دارد و فکر می کنم خودش بهتر می داند که چه زمانی به
استراحت نیاز دارد و چگونه باید از سالمتی خودش مراقبت کند».
منوتی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت مسی اگر در رئال بازی می کرد
گفت »:معتقدم مسی اگر برای رئال بازی می کرد نمی توانست مثل دوران
حضورش در بارسا بدرخشد .شکل بازی او به سبک بازی رئال نمی خورد
و تفاوت های زیادی بین او و رونالدو وجود دارد .رونالدو از هر نظر مناسب
تر از مسی برای رئال است».

