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آتش بس سوریه تضمینی برای
صلح نیست

انتقاد نخستوزیر بریتانیا
از اظهارات جان کری
درباره اسرائیل

دفتر نخستوزیری بریتانیا از گفتههای وزیر خارجه آمریکا
خطاب به نخستوزیر اسرائیل انتقاد کرده است.
جان کری ،وزیر خارجــه آمریکا ،دولت بنیامین نتانیاهو را
«دست راستیترین دولت در تاریخ اسراییل» توصیف کرده
بود.
سخنگوی ترزا می ،نخستوزیر بریتانیا ،میگوید «درست
نبــود» متحدی که دولتش به شــکل دموکراتیک انتخاب
میشود ،اینطور مورد حمله قرار بگیرد.
وزیر خارجه ایاالت متحــده آمریکا از آقای نتانیاهو انتقاد
کرده و گفته بود کــه «افراطیترین عناصر» دولت ائتالفی
او سیاستهای اسرائیل را شکل میدهند .بر همین اساس
آقای کری ابراز تردید کرده بود که دولت اسرائیل بر خالف
گفتههایش واقعا به دنبال ایده «دو کشور مستقل» فلسطین
و اسرائیل باشد.
پیش از اظهارات آقای کری ،آمریکا بر خالف رویه معمول،
قطعنامه شورای امنیت علیه شهرکسازیهای اسرائیل را
وتو نکرده بود .اقدامی که باعث انتقاد شــدید اسرائیل و
تنش در روابط دو کشور شد.
بریتانیا در شــورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت داده
بود.
دفتر نخســتوزیری بریتانیا میگوید با جان کری در این
زمینه موافق اســت که «تنها راه صلح پایدار در خاورمیانه
تشکیل دو کشور مستقل است( ».بی بی سی)

روسیه :اشتباه انسانی یا
ایراد فنی موجب سقوط
هواپیمای توپولف شد

مقامات روسیه میگویند احتماال اشتباه انسانی یا ایراد فنی
موجب سقوط هواپیمای توپولف  ١٥٤در هفته گذشته شده
است؛ اگرچه آنها گفتهاند که نمیتوانند هنوز احتمال یک
حمله را رد کنند.
در پی سقوط این هواپیما  ۹۲نفر از سرنشینان و خدمه آن
جان خود را از دست دادند.
آنها گفتند که اگرچه بازرسان هیچ نشانهای از یک انفجار
در داخل هواپیما را پیدا نکردهاند ،اما این امکان وجود دارد
که ضربهای از خارج موجب سرنگونی هواپیما شده باشد.
تالش هــا برای تعیین علت این حادثه ادامه دارد و مقامات
میگویند آنها انتظار دارند نتایج پس از بررسی جعبه سیاه
هواپیما احتماال اواخر ماه جنوری روشن خواهد شد.
هواپیمای توپولف  ١٥٤کوتاه مدتی پس از برخاستن از یک
میدان هوایی در نزدیکی شهر سوچی که برای سوختگیری
به زمین نشسته بود در سواحل دریای سیاه ،سقوط کرد.
 ۶۴نفر از اعضای گروه موسیقی نظامی مشهور الکساندروف
و همچنین یلیزاویتا گلینکا ،یکی از چهرههای شناخته شده
در امور خیریه در روسیه در هواپیما بودند.
این هواپیما راهی پایگاه نظامی روسیه در سوریه بود و قرار
بود این گروه کر ،کنسرت سال نو اجرا کند( .بی بی سی)

سر از ســاعت  ۲۳:۰۰پنج شنبه شببه وقت
محلی اســتقرار آتش بس در سرتاسر سوریه
اعالم گردید .با این حال تردیدهایی در زمینه
تداوم و ثبات این آتش بس و تضمین صلح در
این کشور محسوس اند.
پس از مذاکرات طوالنی در عقب درهای بسته،
سرانجام یک ســخنگوی اردوی سوریه اعالم

کرد :از نیمه شــب به بعد در سرتاسر سوریه
آتش بس وضع گردیده اســت؛ به اســتثنای
مواضع «دولت اســامی» یــا داعش و گروه
های جهادگرای دیگر .رئیس جمهور روســیه
والدیمیــر پوتین نیز آتش بس در سرتاســر
ســوریه را تأیید کرد و همزمان نماینده های
روسیه و ترکیه نیز حمایت خود را از این آتش

ملل متحد :در صربستان
دیگر محل اقامتی برای
مهاجران وجود ندارد

اداره پناهجویان ملل متحد می گوید که
مرکزهای اقامت پناهجویان در صربستان
کام ً
ال پرشده است و بیش از هزار نفر که
با سرما مواجه اند ،بدون سرپناه در آب و
هوای سرد و سوزان این کشور بالقانی می
خوابند .دست کم  ۷۰۰۰پناهجو که عمدت ًا
از افغانســتان ،عراق و سوریه می باشند
در صربستان گیرمانده اند .بسیاری آن
ها ماه ها را در این کشور سپری نموده اند
که از نگاه فرهنگی و مالی برای مراقبت
از آن ها آماده نیست و شمار اندکی می
خواهند در آنجا اقامت بکنند.
با وجود مسدود شدن رسمی به اصطالح
راه بالقــان که موجب کاهش فشــار بر
کشــورهای غنی مانند آلمان می شود،
سازمان های امدادی تخمین می نمایند
کــه روزانه بیــش از  ۱۰۰مهاجر جدید
به صربســتان داخل می شــوند .این
درحالیست که صرف  ۲۰نفر آن ها مجال
می یابند تا بــه هنگری داخل گردند که
یگانه همســایه عضو حوزه شنگن می

پایان  ٢٤برد پیاپی اندی ماری

اندی ماری تنیس باز شماره یک جهان بعد از  ٢٤برد پیاپی در این فصل  ،در
مسابقات تنیس ابوظبی شکست خورد.
به نقل از یورو اسپرت ،اندی ماری که چندی پیش توانست تنیس باز شماره
یک جهان شــود و جایگاه نواک جوکوویچ را بگیرد ٢٤ ،بازی اخیر خود را
بدون شکســت پشت سر گذاشــته بود .با این حال او در مسابقات تنیس
ابوظبی مغلوب دیوید گوفین شد.
این بازی در دو ست با نتایج  ٦-٧و  ٤-٦به پایان رسید.
این مســابقات تورنمنتی  ٦نفره اســت و ماری با برنده دیگر مسابقه نیمه
نهایی روبه رو خواهد شد .این مســابقه بین میلوس رائونیچ و رافائل نادال
برگزار میشــود .اندی ماری از نگاه  BBCامســال بهترین ورزشکار سال
بریتانیا شد .او در این فصل عملکرد بسیار خوبی داشت و در کنار قهرمانی
هایش در مسابقات تنیس مدال طالی المپیک را نیز به دست آورد.

باشد که ســفر در درون آن بدون ویزا
ممکن است .یک ســخنگوی موسسه
حفاظت از اطفال (سیف دی چلدرن) در
یک مرکز اقامت پناهجویان در بلگراد،
به خبرگزاری رویترز گفته اســت که
نصف این مهاجران را اطفال تشــکیل
می دهند و از هر ده طفل یکی آن بدون
همراه می باشد .صربستان وعده نموده
است که  ۶۰۰۰بستر را آماده می گرداند
و تقریب ًا این کار را انجام داده است ،اما
از اتحادیه اروپا برای تسهیل این بحران
تقاضای کمک بیشتر نموده است .یک
سخنگوی کمیساریای عالی پناهجویان
ملل متحد گفته اســت که «همه مراکز
پذیرفتن مهاجران پُر ،پُر اســت ».او
عالوه نموده اســت که معلوم نیســت
آیا صربســتان امکانات بیشتری را نیز
مهیا می گرداند و یا نه .اداره مهاجران
و پناهجویان حکومت صربســتان در
دســترس نبوده تا نظر ایشان نیز در
زمینه بازتاب داده می شد( .دویچه وله)

بس اعالم نمودند .در صورتی که این آتش بس
به همینگونه رعایت گردد ،برای مردم سوریه
امکان یک نفس کشیدن را مهیا خواهد کرد.
همزمــان این آتش بس نشــان می دهد که
روســیه و متحدین این کشور با چه مؤفقیتی
قادر شــده اند در رآس آنهایی قرار گیرند که
تصمیم گیرنده آینده سیاســی این کشور به
خاک برابر شده از جنگ می باشند.
این آتش بس بیش از همــه نتیجه مذاکرات
روسیه و دو کشــور متحدش ،ایران و ترکیه
می باشــد .نشستی که قبل از عید کریسمس
در مسکو برگزار گردید و در آن وزرای خارجه
ایران ،ترکیه و روسیه با هم دیدار نمودند .در
برابر جان کری وزیر خارجــه ایاالت متحده
در این نشســت حضور نداشــت ،زیرا او و
سیاســتمداران دیگر کشورهای غربی در این
همایش دعوت نگردیده بودند.
همچنان احتماالً هر ســه کشــور نیازی به
حضور نماینده ایاالت متحده در این نشست
و یا هم دســت کم همآهنگی با این کشور را
نمی دیدند( .دویچه وله)

روسیه :به تحریمهای
آمریکا واکنش نشان
خواهیم داد

روســیه میگوید به تحریمهای آمریکا و
اخراج دیپلماتهایش از خاک این کشور
واکنش نشان خواهد داد و برای واشنگتن
‹ناراحتیهای جدی› ایجاد خواهد کرد.
بــاراک اوباما ،رئیس جمهــوری آمریکا،
پنجشــنبه ( ۲۹دسمبر) روســیه را به
اتهام حمله سایبری علیه کمیته مرکزی
حزب دموکرات و ایجــاد مزاحمت برای
دیپلماتهای آمریکایی تحریم کرد .دولت
وی در مجموع نه شخص حقیقی و حقوقی
از جمله دو ســازمان اطالعاتی روسیه را
تحریم و دســتور اخراج « ۳۵دیپلمات»
روس از ایاالت متحده را صادر کرد.
آمریکا میگوید ســازمانهای جاسوسی
روســیه هزاران ایمیل دستیاران هیالری

اردوغان در راه استقرار
نظام رئیس جمهورمحور
در ترکیه

قرار به اصالح قانون اساســی است؛ اصالحی که منجر
به افزایش قدرت اردوغان در ترکیه میشود .نخستین
گام مهم در این راستا برداشته شده که پذیرش اصالح
قانون اساسی توســط کمیسیون پارلمانی ترکیه است.
حال مجلس ترکیه باید رای بدهد.
اعتراضات شــهروندان مخالف این اصالحات نتیجهای
به بار نیاورد .بر اســاس خبری کــه خبرگزاری دولتی
ترکیه ،آنادولو ،منتشــر کرده اســت ،حزب عدالت و
توســعه ترکیه که حزبی اســامی و محافظهکار است
موفق شده نخســتین گام را در راستای اجرایی شدن
اصالحات قانون اساســی این کشور بردارد .کمیسیون
مسئول تصمیمگیری پیرامون اصالحات قانون اساسی
ترکیه ،تنها ظرف  ۹روز به برنامهاســتقرار نظام رئیس
جمهورمحور در ترکیه رای مثبت داده است .حال پس
از تصویب برنامه حزب عدالت و توســعه در کمیسیون
مربوطه ،اصالح قانون اساسی باید در مجلس ترکیه به
رای گذاشته شود.
اردوغان با اســتقرار یک نظام رئیس جمهور محور در
ترکیه بر آن اســت تا بر دامنه قــدرت خود بیافزاید.
جریان ناسیونالیســت افراطی حزب حرکت ملی نیز از
تصمیم اردوغان و حزب عدالت و توســعه پشتیبانی
کرده است( .دویچه وله)

چینیها با مجسمه ترامپ
به استقبال سال خروس
میروند

اگر چه ممکن است سخنان دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد
تایوان و انتقاد از نحوه تجارت چین ،دولت
این کشور را خشمگین کرده باشد ،به نظر
می رســد او توانسته دل مردم چین را به
دست آورد.
طبق تقویم چینی ســال جدید که مدت
زیادی به آن نمانده ،سال خروس خواهد
بود و در یک مرکــز خرید در تییوآن در
استان شــنژی ،یک مجسمه خروس که
به دونالد ترامپ شــباهت زیادی دارد؛ به

میدان ورزشی کرکت به ارزش

 ٦٢میلیون افغانی در خوست ساخته شد

ابراز امیدواری شزنی به جبران
مافات در سری A

دروازهبان پولندی رم ابراز امیدواری کــرد تیمش بتواند در نیم فصل دوم
یوونتوس را جای بگذارد.به نقل از اســکای ایتالیا ،بعد از شکســت تلخ
رم برابر یوونتوس که با تک گل گونســالو ایگواین به دست آمد ،کار برای
قهرمانی رم در این فصل ســخت شد .با این حال ووزچک شزنی ،دروازهبان
پولندی ابراز امیدواری کرد که تیمش در نیم فصل ســری  Aجبران مافات
کند و بتواند به صدر جدول ردهبندی راه یابد.
او که به صورت قرضی از آرســنال راهی رم شده است ،درباره این موضوع،
گفت :گل ایگواین خیلی برایــم ناراحت کننده بود .هنوز هم که به آن فکر
ل مادرید بود.
میکنم ناراحت می شــوم .این بازی درست مثل بازی برابر رئا 
ما فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتیم و توانستیم توپ و میدان را در اختیار
داشته باشیم ،اما ورزشــگاه را بدون کسب امتیاز ترک کردیم .این مشکل
ماســت .تا زمانی که فوتبال زیبای مان را به گل تبدیل نکنیم اوضاع همین
طور می ماند .باید بتوانیم امتیاز گرفتن را یاد بگیریم .هنوز هم ناراحت می
شوم که این قدر خوب بازی کردیم ولی شکست خوردیم.
او در ادامه گفت :البته اعتراف میکنم که گل ایگواین بســیار خوب بود و به
هیچ طریقی نمیشد جلوی آن را گرفت .برای همین است که او  90میلیون
یورو قیمت دارد و یکی از بهترین مهاجمان جهان است.

پیروزی کاوالیرز در روز تولد

میدان ورزشی کرکت با هزینه  ٦٢میلیون
افغانی در مرکز خوست اعمار به بهره برداری
سپرده شد.
حکم خان حبیبی ،والی خوست در مراسمی
که به این مناسبت با اشــتراک هزارن تن
تدویر یافته بود ،گفت که این میدان ورزشی
در  ٢٥جریب زمین در مدت یک و نیم سال
ساخته شده است.
موصوف افزود ،ســاخت این میدان که ٦٢
میلیون افغانی هزینه برداشــته ،از ســوی

کشــور آلمان پرداخت شــده است .وی با
بیان این که میدان یاد شــده در یک وقت
گنجایش پنج هزار تن را دارد ،افزود که این
میدان کوچک است و باید وسعت داده شود
و در کنار آن ایســتگاه موتر ،مسجد و سایر
ضروریات در این جا فراهم شــود .والی می
گوید ،جمع شدن مردم در این میدان ،بیانگر
آن است که در خوست امنیت تامین است،
مردم اش از جنگ خسته اند و در جستجوی
صلح دایمی اند .عاطف مشعل ،رییس کرکت

بورد در این اجتماع تعهد نمود که تالش می
ورزد تا این میدان را وسعت دهد.
به گفتــه او ،برخی ضروریــات این میدان
ورزشی نیز آماده شده است.
بعــد از افتتاح این میدان ورزشــی ،میان
بازیکنان تیم ملــی و به همین ترتیب میان
بازیکنان  ١٩سال ،مسابقه یک روزه نیز راه
اندازی شد .خبرنگار پژواک می گوید که به
هزارها مردم در مراســم افتتاح این میدان
اشتراک کرده بودند( .پژواک)

حذف تیم ملی فوتبال زنان افغانستان از
مسابقات جنوب آسیا

لبرون جیمز

بامداد دیروز  ٦بازی در لیگ بسکتبال  NBAانجام شد که در مهمترین این
بازی ها کلیولند کاوالیرز صدرنشین کنفرانس شرق به پیروزی دست یافت و
تورنتو رپترز تیم رده ی دوم این کنفرانس شکست خورد.
بــه نقل از  ،Foxsportsدر مهمترین بازی بامــداد دیروز کلیولند کوالیرز
توانست با نتیجه ی  ١٢٤بر  ١١٨بوستون سلتیکس را از پیش رو بردارد.
کایری ایروینگ با کسب  ٣٢امتیاز بهترین عملکرد را برای کاوالیرز داشت.
البته او در میانه ی بازی به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه همسترینگ تعویض
شــد .کوین الو نیز با کسب  ٣٠امتیاز به پیروزی کاوالیرز کمک کرد .لبرون
جیمز که آخرین بازی خود در سن  ٣١سالگی را تجربه میکرد ،بعد از بیرون
آمدن از رختکن با فریاد «تولدت مبارک» از سوی تماشاچیان رو به رو شد.
با این حال او از عملکرد خود در این بازی اصال راضی نبود و بعد از بازی اعالم
کرد که افتضاح بوده است .در بازی مهم دیگر تورنتو رپترز با نتیجه ی  ٩٩بر
 ٩١از فنیکس سانز شکست خورد.
در این بازی اریک بلدسو با کسب  ٢٢امتیاز و دیوید بوکر با کسب  ١٩امتیاز
پیروزی سانز را رقم زدند .این اولین بار از  ٢٠نوامبر است که رپترز به صورت
پیاپی در این فصل شکست میخورد.
نتایج دیگر بازی های بامداد دیروز:
شارلوت هورنتز  - ٩١میامی هیت ٨٢
ممفیس گریزلیز  - ١١٤اوکالهاما سیتی تاندر ٨٠
یوتا جاز  - ١٠٠فیالدلفیا سونی سیکسرز ٨٣
داالس موریکس  - ١٠١لس آنجلس لیکرز ٨٩

کلینتون را در اختیار سایت افشاگر ویکی
لیکس قرار دادند تا انتشــار آنها در اوج
کارزار انتخاباتی امسال بر شانس پیروزی
نامزد دموکراتها اثر بگذارد.
روسیه اتهام مداخله در انتخابات آمریکا
را یک حرف بیاساس میداند.
دیمیتری پسکوف ،ســخنگوی والدیمیر
پوتیــن رئیــس جمهوری روســیه ،از
تحریمهای تازه ابراز انزجار کرده و آن را
غیرقانونی خوانده است.
او وعده داد که بر اساس اصل عمل متقابل،
روسیه در عرصههای مشابه «ناراحتیهای
جدی» بــرای آمریکا ایجــاد کند .این
سخنگو در عین حال گفت که مسکو برای
تالفی کردن عجلهای ندارد( .بی بی سی)

معرض نمایش گذاشته شده.
طراح این مجســمه به رسانه های چینی
گفته که او برای طراحی این مجســمه از
مدل موی ســر مخصوص دونالد ترامپ و
نیز از ژست و نحوه حرکت دادن دستانش
الهام گرفته.
سال قمری جدید چین امسال  ۲۸جنوری
شروع میشود.
ایــن اولین بار نیســت کــه چینی ها
شباهتهایی بین آقای ترامپ با یک پرنده
در چین پیدا کردهاند( .بی بی سی)

رونالدو پیشنهاد نجومی
چینی ها را رد کرد

مدیربرنامه های کریســتیانو رونالدو اعالم کرد این بازیکن پیشنهاد 300
میلیون یورویی چینی ها را رد کرده است.
به نقل از مارکا ،کریســتیانو رونالدو چندی پیش قرارداد خود را با رئال
مادرید تمدید کرد تا به حضور در این تیم اســپانیایی تداوم ببخشد .در
این بین در حالی که تیم های چینی پیشنهادات زیادی به ستارگان جهان
دادنــد ،خورخه مندس مدیربرنامه های رونالــدو اعالم کرد این بازیکن
پیشــنهاد  300میلیون یورویی از لیگ چین را رد کرده است .رونالدو می
توانست با حضور در چین سالی  100میلیون یورو درآمد داشته باشد ولی
ترجیح داده است تا فوتبال خود را در باالترین سطح در اسپانیا ادامه دهد.
خورخه مندس درباره این موضوع گفت :یک باشــگاهی چینی پیشنهاد
 300میلیون یورویی به رونالدو داد که هر ســال بیش از  100میلیون یورو
به این بازیکن می رســید ولی پول همه چیز نیســت و رئال مادرید مثل
خانه او محســوب می شود و به همین خاطر ترجیح داده است تا در رئال
بماند .کریســتیانو رونالدو که چهارمین توپ طالی خود را در سال 2016
دریافت کرد قرارداد خود را تا سال  2021تمدید کرده است تا به حضور در
رئال ادامه دهد .تیم های چینی با هزینه های سرسام آور توانستهاند در
سالهای اخیر بازیکنان زیادی را جذب کنند که آخرین آنها کارلوس توس
بود که به شانگهای پیوست تا بیشترین دریافتی را بین فوتبالیست های
جهان داشته باشــد .همچنین هفته قبل نیز اسکار با  60میلیون یورو به
لیگ چین رفت تا ستاره دیگری در این لیگ حضور داشته باشد.

نانی :بهترین تیم پرتگال نبودیم
ولی در یادها خواهیم ماند

هافبک کناری تیم فوتبال پرتگال معتقد اســت با وجود این که آنها در
یورو بهترین تیم تاریخ پرتگال نبودند ،ولی در یادها باقی خواهند ماند.
به نقــل از روزنامه رکورد ،تیمملی فوتبال پرتگال موفق شــد در یورو
 2016با هدایت فرناندو ســانتوس به قهرمانی دســت یابد تا سال 2016
برای پرتگالیها یک سال رویایی باشد .حضور بازیکنانی همچون رونالدو،
په په  ،رناتو ســانچس و نانی در تیم پرتگال باعث شــده بود این تیم از
تجربه باالیی برخوردار شود .نانی درباره موفقیت پرتگال در سال  2016در
آستانه ورود به سال  2017میالدی ،گفت :احساس خیلی خوبی دارم .هنوز
هم به قهرمانی در یورو فکر میکنم .پرتگال در طول تاریخ بازیکنان بزرگ
و زیادی داشت که همه آنها به کسب چنین موفقیت بزرگی فکر میکردند،
ولی این ما بودیم که توانســتیم قهرمان شویم .البته این را قبول دارم که
ما بهترین تیم تاریخ پرتگال نبودیم ،ولی با یکدلی و تالش و اتحاد مثال
زدنی توانستیم قهرمان یورو شویم .این قطعا بزرگترین افتخار من بود.
نانی در ادامه گفت :باورم نمیشــد قهرمان یورو شــدیم .هنوز هم با هم
تیمیهایم درباره این قهرمانی صحبت میکنم.

آردا توران :میخواهم سالها
در بارسلونا بمانم

تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در دومین
دیــدار خود از چهارمیــن دوره رقابتهای
جنوب آسیا به مصاف تیم بنگالدش رفت و
با نتیجه سنگین  ۶-۰شکست خورد و حذف
شد.
تیم ملی فوتبال زنان افغانســتان در دومین
دیدارش در این مسابقات از ساعت  ۵عصر
به وقت کابل در ورزشــگاه ایالت شلیگوری
هند به مصاف حریف رفت کــه در پایان با
حساب  ۶بر صفر از تیم قدرتمند بنگالدش
شکست خورد .به این ترتیب تیم ملی زنان

افغانســتان با پذیرش دو شکست پیاپی از
رســیدن به جمع چهار تیم برتر مسابقات
بازماند.
چهار گل بنگالدش در نیمه نخســت به ثمر
رســید و دو گل دیگر نیز در نیمه دوم این
مسابقه وارد دروازه افغانستان شده است.
تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در نخستین
دیدارش نیــز مقابل میزبان بازیها به زمین
رفت و  ۵-۱باخت.
در این مسابقه ،افغانســتان برای نخستین
بار یک ســرمربی خارجی (کیلی لیندسی

آمریکایی) را روی نیمکت داشت.
تیمهــای فوتبال زنان افغانســتان در طی
ســالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۴نیز در رقابتهای
جنوب آسیا مقابل هند قرار گرفته بود که در
سال  ۲۰۱۴با نتیجه سنگین  ۱۲بر صفر و در
سال  ۲۰۱۲نیز  ۱۱بر صفر به این تیم باخت.
تیمهای هنــد و بنگالدش از گــروه دوم
رقابتها جواز صعــود در مرحله نیمه نهایی
را به دســت آوردند .این دو تیم روز شنبه
برای کسب صدرنشــین این گروه به مصاف
هم خواهند رفت( .بی بی سی)

هافبک ترکیه ای بارسلونا میگوید قصد دارد سالها در این تیم باقی بماند.
به نقــل از روزنامه حریت ،آردا توران که صحبت هایی بر ســر احتمال
جدایی او از بارسلونا به گوش می رسد ،شخصا از عالقه مندی برای حضور
در بارسلونا خبر داد و عنوان کرد که پست بازی و وظایف او در بارسلونا و
ترکیه متفاوت است .توران درباره حضور در بارسلونا گفت :من پیشنهاد
دیگر تیم ها به خودم را در رسانه ها خواندم ولی تمایلی به ترک بارسلونا
ندارم و دوست دارم ســالها اینجا بمانم .از حضور در بارسلونا خوشحال
هستم و دوست دارم تا  33سالگی که قراردادم با بارسلونا تمام می شود
اینجا بمانم .در بزرگترین تیم فوتبال جهان عضویت دارم .بیشتر چه می
توانم بگویم .آردا توران در این فصل عملکرد خوبی در ترکیب بارســلونا
داشته است و در  19دیدار در تمام رقابت ها که برای تیمش به میدان رفته
است توانسته  11گل به ثمر برساند.

