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نشست سهجانبه ایران ،روسیه و ترکیه
در مسکو آغاز شد

وزیران خارجه و دفاع ایران ،روسیه و ترکیه
برای گفتگو در مورد تحوالت سوریه در مسکو
گردهم آمدند .ظریف بر یافتن راهحل سیاسی
تأکید کرده است .همزمان شمخانی در تهران

از «اقدام نظامی مشترک» ایران و روسیه در
سوریه خبر داده است.
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران ،روز
سهشنبه همزمان با آغاز نشست سهجانبه در

پس از تیراندازی
نمایندگیهای
دیپلوماتیک امریکا در
ترکیه مسدود شدند

نمایندگیهای دیپلوماتیک ایاالت متحده امریکا در ترکیه
پس از وقوع تیراندازی در پیش روی ســفارت امریکا در
انقره ،روز سه شنبه مسدود شدند .قبل از آن سفیر روسیه
در انقره هدف تیراندازی یک پولیس قرار گرفت و کشته
شد .مقامهای امریکایی گفته اند که سفارت این کشور در
انقره و قونســلگریهای آن در شهرهای استانبول و ادانا
روز سه شنبه به روی فعالیتهای عادی مسدود میباشند.
دلیل این تصمیم ،وقوع شلیک در بیرون سفارت امریکا در
انقره در جریان شب سه شنبه عنوان شده است .سفارت
ایاالت متحده در انقره در یک اعالمیه خبری گفت« :یک
فرد به دروازه اصلی سفارت امریکا در انقره نزدیک شده و
با سالح گرم شلیک کرد ».اعالمیه افزوده است که در این
حادثه به کسی آسیب نرسیده است .فرد مظنون از سوی
پولیس بازداشت شده است .این حادثه ساعت  ۳:۵۰صبح
به وقت محلی ،ساعاتی پس از ترور سفیر روسیه در ترکیه
به وقوع پیوسته است.
یک ویدیوی نشر شده نشان میدهد که یک پولیس بر
سفیر روسیه از پشت ســر  ۹بار شلیک میکند .بعد از
سلســلهای از حمالت تروریستی در ترکیه در یک سال
اخیر ،ایاالت متحده امریکا به تکرار به شهروندان خود
از سفر به ترکیه به دلیل مخاطرات امنیتی هشدار داده
است .معموالَ گروههای اسالمگرا و یا ملیشههای کردی
مسئول این حمالت عنوان شده اند( .دویچه وله)

مسکو نسبت به برقراری آتشبس در سوریه
اظهار امیدواری کرد .او تأکید کرد که بحران
ســوریه را نمیتوان با راهحــل نظامی پایان
داد ،بلکه تنها یک راهحل سیاســی میتواند
پایاندهنده جنگ داخلی در سوریه باشد.
محمدجــواد ظریف پیش از آغاز نشســت
سهجانبه مسکو در دیداری جداگانه با الوروف
به سفیر فقید روسیه ادای احترام کرد.
مولود چاووشاوغلو ،وزیر خارجه ترکیه نیز که
به مسکو سفر کرده ،روز سهشنبه در توییتر
نوشت که تا کنون مجموعا  ۳۷هزار و  ۵۰۰تن
از حلب خارج شــدهاند و هدف این است که
عملیات تخلیه غیرنظامیان تا روز چهارشنبه
به پایان برسد.
ســرگئی الروف ،وزیر خارجه روسیه اظهار
امیدواری کرده است که روسیه ،ایران و ترکیه
بر سر اقدامات مســالمتآمیز برای برقراری
صلح در سوریه به توافق برسند( .دویچه وله)

یک مکتب آلمانی در

استانبول کریسمس را
ممنوع میکند

گزارش رســانهها مبنی بــر اینکه یک
مکتب آلمانی در ترکیه جشن کریسمس
را ممنوع کرده ،علیرغم تکذیب تلویحی
مدیریت مکتــب باعث جنجال در آلمان
شد .بنا بر گزارشها ،به کارکنان مکتب
«استانبول لیسهسی» گفتهشد که اجازه
برگزاری مراسم و سرود کریسمس داده
نخواهد شــد .دیپلماتها این تصمیم را
«شگفتیآور» و «تاسفبار» خواندند .اما
مکتب «اســتانبول لیسهسی» گفت که
گزارشها بازتابدهنده واقعیت نیستند.
این لیســه که قدمتش به بیش از یک
قرن میرســد ۳۵ ،معلم آلمانی دارد و
بودجهاش توســط دولــت آلمان تامین
میشود .هفته پیش ،مدیریت این مکتب
آلمانی طی ایمیلی به کارکنان گفت که از

این پس هیچ چیزی در ارتباط با مراسم
کریســمس نمیتواند بیان یا تدریس
شود و این امر شــامل خواندن شعر و
سرود نیز میشود.
روزنامه زوددویچه تسایتونگ در آلمان،
اسکرینشات آن ایمیل را منتشر کرد.
واکنش سیاستمداران در آلمان حاکی از
شوک و ابراز خشم بود .جم اوزدمیر ،از
رهبران حزب سبز آلمان که ترک تبار
است گفت« :به نظر میرسد رجب طیب
اردوغان ،رئیسجمهــور ترکیه مصمم
بوده تا آخرین بقایــای تنوع دینی و
قومی را ریشهکن کند.
زیرا او شــخص ًا احســاس میکند که
آوازهای کریسمس ،رهبریاش را مورد
تهدید قرار میدهد( ».بی بی سی)

پرمدالترین ورزشکار المپیکی
چین بازنشسته شد

وومینیکسیا ،پر مدالترین ورزشکار المپیک چین اعالم
بازنشســتگی کرد .او که قهرمان شیرجه چین است ،به
دلیل شرایط فیزیکیاش این تصمیم را گرفته است.
به نقــل از  ،Inside the gamesوو مینیکســیا تنها
ورزشکار چینی است که هفت مدال المپیک دارد که پنج
مدال آن طالست .او همچنین هشت بار قهرمان مسابقات
جهانی شده است.
مینیکسیا در مسابقات قهرمانی جهان سال  ۲۰۰۱در سن
 ۱۶سالگی مدال طال کسب کرد .او در المپیک  ۲۰۰۴آتن

مدال نقره به دســت آورد و در المپیک پکینگ ۲۰۰۸
مدال برنز کســب کرد و همچنین در المپیک ریو ۲۰۱۶
مدال طالی سنکرونایز کسب کرد.
او در این زمینه اظهار کرد :بســیار ناراحت هســتم اما
شرایط جسمانیام مبارزه ادامه دادن به من نمیدهد .از
این روز می ترســیدم .وو همچنین در مسابقات آسیایی
پنج مدال طال و یک نقره کسب کرده است .زو کای دیگر
ورزشــکار المپیکی چین بعــد از وو با پنج مدال طالی
المپیک پر مدال ترین است.

ادامه شکستهای اوکالهاما در NBA

بامداد روز سهشنبه پنج بازی در لیگ بسکتبال NBA
انجام شد .بولز به پیروزی رســید و اوکالهاما شکست
خورد .به نقل از  ،Fox sportبامــداد دیروز اوکالهاما
سیتی تاندر شکســت دیگری را متحمل شد .این تیم با
نتیجه  110بر  108مقام آتالنتا هاکس شکست خورد.
در این مسابقه راســل وست بروک دابل دابل انجام داد
و  46امتیاز کســب کرد اما اوکالهاما با درخشش او هم
نتوانست پیروز شود .پاول میلســاپ در این مسابقه با
کسب  30امتیاز برای آتالنتا بیشترین امتیاز آوری فصل

خود را تجربه کرد.
در بازی دیگر شیکاگو بولز با نتیجه  113بر  82دیترویت
پیستونز را از پیشرو برداشت.
جیمی باتلر ،ستاره بولز در این مسابقه  19امتیازآوری6 ،
پاس منجر به گل و سه ریباند داشت.
*نتایج دیگر رقابتهای بامداد دیروز:
ایندیانا پیسرز  – 107واشنگتن ویزاردز 105
دنور ناگتز  – 117داالس موریکس 107
مینه سوتا تمیبرولوز  – 115فنیکس سانز 108

ناینگوالن :حذف از لیگ قهرمانان اروپا
دردناک بود

هافبک جنگنده رم می گوید که هدف فعلی این باشگاه
حفظ رده دوم است.
راجا ناینگوالن ،هافبک بلجیمی آاس رم در مراسم شام
کریســمس این تیم در مصاحبه با اســکای در خصوص
شکســت برابر یوونتوس و احتمــال جدایی اش از این
باشگاه صحبت کرد:
“باید به تمام کارهایی کــه تا به حال در این فصل انجام
داده ایم ،قانع باشــیم .هدف فعلی ما حفظ رده دوم در
طول تعطیالت زمستانی اســت .حذف از لیگ قهرمانان
اروپا برای ما دردناک بــود .این اولین هدف فصل ما بود
و از دســت یابی به آن باز ماندیم .اکنون باید روی لیگ
اروپا متمرکز باشیم.

ناینگوالن در ادامه درباره صحبت های شزنی پس از بازی
با یوونتوس افزود:
‘پس از اتمام یک بازی ،همه اولین چیزی که به ذهن شان
می رسد را می گویند.
ما برابر یوونتوس شکســت خوردیم اما متحد می مانیم
و می دانیم که باید در ادامه چه کار کنیم .پســت من؟ از
وقتی که به رم آمده ام ،در هر کجا که گفته اند بازی کرده
ام .من همیشه تمام تالشم را برای این پیراهن انجام می
دهم و خوشحالم .آیا رم را ترک خواهم کرد؟ قبال صحبت
هایی با سایر باشگاه ها داشــته ام نه چیز بیشتری اما
اکنون در رم خوشحال هستم .در حال حاضر برای تمدید
قرارداد کار می کنیم.

شورای امنیت قتل
سفیر روسیه در ترکیه
را محکوم کرد

شــورای امنیت ســازمان ملل متحد قتل سفیر روسیه در
ترکیه را به مثابه «حمله تروریســتی»« ،به شــدید ترین
لحن» محکــوم نمود .رومان اویــارزون رئیس کنونی این
عالی ترین ارگان ملل متحد در نیویارک گفت« :هر یک از
این اقدامات تروریستی جنایتکارانه است و به هیچ نحوی
توجیه شــده نمی تواند ،مهم نیست که انگیزه آن چیست،
چه وقت ،کجا و توســط کی به اجرا در می آید ».در عین
زمان شورای امنیت به بســتگان آندره کارلوف دیپلومات
کشته شده و حکومت روسیه اظهار همدردی نموده است.
کارلوف شام دوشنبه در انقره هنگامی به قتل رسانده شد
که یک نمایشگاه آثار هنری را افتتاح می نمود .طبق اظهار
مقامات رسمی قاتل یک پولیس  ۲۲ساله است که در حال
توظیف نبوده است .او پس از ارتکاب قتل «اهلل اکبر» گفت و
به ترکی افزود« :سوریه را فراموش نکنید ،حلب را فراموش
نکنید ».او افزود که همه حامیان جباریت به بازخواســت
کشانده می شوند.
در این سؤ قصد سه تن دیگر مجروح گردیده اند .قاتل خود
توسط یک کماندوی ویژه کشته شد( .دویچه وله)

پولیس سوئیس :جسد
عامل حمله به مسجد
زوریخ پیدا شد

کالج انتخاباتی دونالد

ترامپ را رئیس جمهور
آینده آمریکا دانست

اعضای کالج انتخاباتی آمریکا با اکثریت
آرای خــود ترامپ را به عنــوان رئیس
جمهوری بعدی آمریکا انتخاب کردند .این
درحالی است که مخالفان ترامپ تا آخرین
لحظه برای عدم انتخاب او بر اعضای این
گروه فشار آوردند.
انتخاب ترامپ با آرایی به مراتب بیشتر از
 ۲۷۰که حدنصاب الزم است ،انتخابشد.
مجموع آرای اعضای الکترال کالج آمریکا
از  ۵۰ایالت این کشور و ایالت واشنگتن،
 ۵۳۸تاســت .مخالفــان ترامــپ امید
اندکی داشتند که شــاید برخی اعضای
جمهوریخواه بــه او رای ندهند که این
هم امیدی باطل بود .این نتیجه به صورت
رسمی در روز  ۶جنوری در کنگره آمریکا
اعالم خواهد شد و روز  ۲۰جنوری نیز طی
مراسمی چهل و پنجمین رئیس جمهوری
آمریکا سوگند خواهد خورد.

از لحاظ نظری این ممکن بود که الکترال
کالج به ترامــپ رای ندهد .برای این کار
الزم بود کــه  ۳۷نفر از اعضا علیه نتیجه
انتخابات ایالت خود رای میدادند که اگر
این رخ میداد ،به اتفاقی بیســابقه در
تاریخ امریکا تبدیل میشد .با وجود این
در بســیاری از ایالتها مخالفان ترامپ
تمام تالش خود را کردند تا مانع از انتخاب
او در الکترال کالج شــوند .آنها موجی
از ایمیلهــا و نامههای اعتراضآمیز را به
اعضای کالج انتخاباتی فرســتادند .یک
کمپین انترنتی با  ۵میلیون امضا نیز علیه
ترامپ تشکیل شد.
ترامپ در توییتر خود به شــدت واکنش
نشان داد و نوشــت« :اگر طرفداران من
مانند آنها که انتخابات را باختند ،دست
به چنین کارهایی زده بودند ،هدف دشنام
قرار میگرفتند( ».دویچه وله)

بریتانیا تایید کرد که عربستان

در یمن از بمب های خوشه ای
بریتانیایی استفاده کرده

پولیس زوریخ اعالم کرد که جســد فردی پیدا شده که به
احتمال زیاد عامل حمله مسلحانه به مسجد مرکز اسالمی
در زوریخاســت .حال دو تن از قربانیان این حادثه وخیم
گزارش شده است.
روز سهشنبه ( ۲0دسمبر) پولیس زوریخ اعالم کرد که پس
از حمله مسلحانه به عبادتگاه یک مرکز اسالمی در زوریخ،
نیروهای پولیس جسد یک مرد  ۳۰ساله را در زیر پلی در
نزدیکی محل حادثه یافتهاند.
در عکسهایی که رسانهها منتشر کردهاند ،در کنار جسد
یک طپانچه نیز به چشم میخورد.
در پی این حمله مسلحانه که روز  18دسمبر رخ داد ،پولیس
مسجد و جادههای اطراف آن را بست و عملیات گستردهای
را برای یافتن فرد مهاجم آغاز کرد.
مقامات مسئول هنوز در باره جسد و جزییات حمله اطالعاتی
ارائه نکردهاند .به گزارش روزنامه «تاگس انتسایگر» هنگام
حادثه تنها امام جماعت و سه نفر در صحن مسجد حضور
داشته و در حال نماز بودهاند .حال دو تن از زخمیها وخیم
گزارش شده است( .دویچه وله)

دلیل اصلی اخراج نشدن
راموس در فینال جام
جهانی باشگاهها

جانی ســیکازوی درباره نشــان ندادن کارت زرد دوم به
ل مادرید در دیدار نهایی جام جهانی باشــگاهها
مدافع رئا 
ل مادرید و کاشیما یکشنبه
توضیح داد.به نقل از مارکا ،رئا 
عصر دیدار نهایی جام جهانی باشــگاهها را برگزار کردند
که مادرید توانســت در وقتهای اضافه چهار بر دو حریف
جاپانی اش را شکســت بدهد و قهرمان این بازیها شود.
در این دیدار ســرخیو راموس در حالی که یک کارت زرد
داشــت ،روی بازیکن حریف خطا کرد .داور قصد داشت او
را با کارت زرد دوم جریمــه کند ولی هنگام بیرون آوردن
کارت ،پشیمان شــد و راموس را اخراج نکرد .این اتفاق با
انتقاداتی همراه شــد .سیکازوی ،داور زامبیایی در اینباره
گفت :این اتفاق به این خاطر رخ داد که صحبتهای کمک
داور را بد متوجه شــدم .او به من گفت که خطا انجام شده
اســت اما نیازی به کارت زرد نیســت اما من فکر کردم
منظورش این بوده که کارت زرد الزم است .چیزی بیش از
آن نیست و من فقط حرف او را بد متوجه شدم .سیکازوی
در ادامه اظهار کرد :این اتفاق به ویدیو چک مربوط نمیشد
و فقط در رابطه با صحبتهــای من با کمک داور بود .داور
آفریقایی در پایان گفت :خدا را سپاسگذارم که این فرصت
را به من داد تا اولین داور آفریقایی باشــم که دیدار نهایی
جام جهانی باشــگاهها را سوت میزند .اکنون زمان آن فرا
رسیده است که آفریقا به سطح اول جهان برسد.

فرجام خواهی
رئال مادرید پذیرفته شد

دادگاه عالــی ورزش فرجام خواهی رئال مادرید در رابطه با
امضای قرارداد با بازیکنان را قبول کرد.
به نقل از آس ،رئال مادرید به دلیل تخلف در امضای قرارداد
با بازیکنان زیر  ۱۸ســال با جریمه فیفا رو به رو شد .فیفا
مادرید را برای یک سال از امضای قرارداد با بازیکن جدیدی
محروم کرد.باشگاه اسپانیایی درخواست فرجام خواهی کرد
و دادگاه عالی ورزش آن را پذیرفت .بر این اســاس مادرید
می تواند تابســتان سال آینده بازیکن جذب کند و تنها در
زمستان  ۲۰۱۷اجازه امضا قراداد ندارد.

منچسترسیتی به دنبال
جذب انزونزی

منچسترســیتی قصد دارد تا هافبک بلند قامت سویا را به
خدمت گیرد .با مصدومیت شــدید ایلکای گوندوعان و به
پایان رســیدن فصل برای وی ،منچسترسیتی قصد دارد تا
برای او جانشینی مناسب خریداری کند .به گزارش استادیو
دپورتیوو ،منبع نزدیک به باشگاه سویا ،منچسترسیتی قصد
دارد تا برای پر کردن جای خالی ایلکای گوندوعان و تقویت
خط هافبک خود ،بازیکنی جدید به خدمت گیرد و برای این
امر ،ســیتیزن ها قصد دارند برای جذب استیون انزونزی،
هافبک جنگنده و فرانسوی ســویا اقدام کنند .در قرارداد
انزونزی بندی وجود دارد کــه تیم های خواهان جذب این
بازیکن  27ســاله می توانند با پرداخت  30میلیون یورو به
سویا وی را به خدمت گیرند .به غیر از من سیتی ،یوونتوس
نیز جزو مشتریان جدی انزونزی بود اما بیانکونری به دلیل
عــدم بهره بردن از انزونزی در لیگ قهرمانان اروپا از خرید
وی کنار کشید.

مایکل فالن وزیر دفاع بریتانیا تایید کرد
که ارتش عربســتان سعودی ،در جنگ با
حوثی های یمن از بمب های خوشــه ای
بریتانیایی استفاده کرده است.
آقای فالن دوشــنبه  ۱۹دســمبر گفت
مسئوالن عربستان ســعودی نیز قبول
کرده اند کــه در جنگ یمن ،از بمب های
خوشه ای خریداری شــده از بریتانیا در
دهه  ۱۹۸۰میالدی استفاده کرده اند.
قوانین بریتانیا ،فــروش این نوع بمب به
کشورهای دیگر را از ســال  ۲۰۱۰به بعد
ممنوع کرده اســت .بمب های خوشه ای،
بعد از انفجــار تعداد زیادی بمب کوچکتر
را در مساحتی وسیع پراکنده می کنند و
غیرنظامیان بسیاری را به خطر می اندازند.
حزب کارگر بریتانیا گفته که از بابت تایید
گزارش های حاکی از استفاده عربستان از
بمب های خوشــه ای ساخت بریتانیا «به
شدت نگران اســت» .بریتانیا ،از حامیان

دولت عربستان سعودی در جنگ با حوثی
های یمن است .وزیر دفاع بریتانیا ضمن
تایید استفاده عربستان سعودی از بمب
های خوشــه ای بریتانیایی ،به نمایندگان
مجلس گفته است که این کشور ،در سال
 ۱۹۸۹به بعد فروش چنین بمب هایی را به
عربستان متوقف کرده است.
وی در عیــن حــال افزوده اســت که
عربســتان گفته در آینده از این بمب ها
استفاده نخواهد کرد( .بی بی سی)

گریزمان :دوست دارم روزی برای
بکام در تیم میامی بازی کنم

مهاجــم اتلتیکومادرید دوســت دارد در آینده در تیم
میامی و زیر نظر بکام در  MLSبازی کند.
به نقــل از آس ،آنتوان گریزمان از نــگاه فرانس فوتبال
بهترین بازیکن سال  ۲۰۱۶معرفی شد .مهاجم فرانسوی
اتلتیکومادریــد با این مجله مصاحبــه و از آینده اش و
حضور در رئال مادرید صحبت کرد.
گریزمان یکی از طرفداران  NBAاست و عالقه زیادی به
این رقابت ها دارد .مهاجم فرانســوی هنگام تعطیالت به
آمریکا ســفر می کند تا مسابقات بسکتبال را از نزدیک
تماشا کند و شاهد بازی ستارگان  NBAباشد.
بازیکن اتلتیکومادرید الگویش در فوتبال دیوید بکام بوده

اســت و عالقه خاصی به بازیکن پیشین منچستریونایتد
دارد .او همچون بکام پیراهن آســتین بلند می پوشــد.
گریزمان درباره آینده اش گفت :آمریکا را دوســت دارم.
می خواهم در  NBAکارت طرفداری داشــته باشم و با
فرزندانم همه بازی ها را از نزدیک تماشا کنم.
او افزود :می خواهم در لیگ  MLSبازی کنم اما هنوز نمی
دانم به کدام شهر بروم .با این حال دوست دارم برای بکام
در میامــی بازی کنم .قرارداد گریزمان با اتلتیکو تا پایان
تابستان  ۲۰۲۱ارزش دارد و آن زمان مهاجم فرانسوی ۳۰
ساله خواهد بود .این ســن زمان مناسبی است که او به
آمریکا برود و در لیگ این کشور بازی کند.

ژروم بواتنگ شش هفته خانه نشین شد

مدافع ملی پوش بایرن زیر تیغ جراحان رفت.
ژروم بواتنگ که اخیرا بعــد از زمین خوردن در تمرین
بایرن مونیخ مدام از درد در ناحیه شــانه و ســینهاش
شــکایت میکرد و بــه همین علت در بازی یکشــنبه
باواریاییها مقابل دارمشتات نیز حضور نداشت در مونیخ
تحت عمل جراحی قرار گرفت.
به گزارش  ،Goalبه این ترتیب او نه تنها دیدار حساس
چهارشنبه شــب مقابل تیم دوم جدولی الیپزیش که در
چارچوب آخرین هفته از نیم فصل نخســت بوندس لیگا

برگزار میشــود را از دســت میدهد ،بلکه در مجموع
باید شش هفته از مستطیل سبز دور باشد .فولکر براون
،پزشک بایرن مونیخ ،بعد از انجام این عمل جراحی گفت:
“عمل خیلی خوبی انجام شــد .چنانچه اتفاق خاصی رخ
ندهد و روند بهبودی مطابق انتظار طی شــود ژروم صرفا
به یک ماه و نیم اســتراحت نیاز خواهد داشت .گفتنی
است به این ترتیب این مدافع  28ساله قادر به همراهی
باواریاییهــا در دو بازی مقابل فرایبورگ و وردربرمن که
سال آتی میالدی برگزار خواهد شد نخواهد بود.

سرمربی سانتوس :شماره  ۱۰پله را برای
توتی کنار گذاشتیم

سرمربی ســانتوس از جذب فرانچســکوتوتی و دادن
شماره  ۱۰معروف پله به این بازیکن خبر داد.
به نقل از توتو اســپورت ،چندی پیــش اخباری درباره
پیشنهاد سانتوس به باســتین شواین اشتایگر به گوش
رسید که به نظر میرســد این پیشنهاد رد شده است.
اکنون باشگاه سانتوس به دنبال جذب فرانچسکو توتی،
سمبل تیم فوتبال رم است و سرمربی این تیم نیز ضمن
تایید این خبر عنوان کرد باشــگاه شماره معروف  ۱۰این
باشــگاه که قبال در اختیار پله قرار گرفته بود ،به توتی
پیشنهاد قرارداد خواهد داد.
دوروال جونیور درباره جذب این بازیکن گفت :همیشــه

انسانی ایدهآلیست بودم .همیشه به دنبال جذب بهترین
ها هســتم .به همین خاطر تاکید به داشتن فرانچسکو
توتی دارم .به خوبی می دانم حضور توتی در ســانتوس
چه معنا و مفهومی برای فوتبال ما خواهد داشــت .این
اتفاق باعث خواهد شــد تا اسپانسرهای زیادی به سراغ
ما بیایند و منابع مالی ما بیشــتر از قبل شود .عالوه بر
آن حضور بازیکن باکیفیتی چون توتی ،باعث باال رفتن
سطح تیم ما خواهد شــد .حضور بازیکنانی چون توتی،
ریبری و یحیی توره به سود تیم ما خواهد بود .از این بین
من عالقه زیادی به حضور توتی در تیم دارم و امیدوارم
باشگاه اقدام الزم برای جذب او را انجام بدهد.

