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روسیه خواستار هماهنگی نظامی با آمریکا
در سوریه شد

ســرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه برای جلوگیری از
عواقب ناخواسته در ســوریه خواستار هماهنگی فعالیت
های نظامی آمریکا و این کشور در سوریه شد.

آقای الوروف گفت که وزارت دفاع آمریکا باید دســت از
تعلیق در همکاری با ارتش روسیه بردارد.
روسیه یک پایگاه دریایی در سوریه دارد و ارتش آمریکا

هم در این منطقه فعال است.
وزیر خارجه روســیه افزود که کشورش همچنان سالح و
تجهیزات در اختیار نیروهای سوریه قرار می دهد تا این
کشور بتواند با پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسالمی
( داعش) مقابله کنند.
آمریکا چند روز پیش نگرانی خود نســبت به ارســال و
تجمیع ادوات نظامی روسیه در یک پایگاه هوایی در خاک
سوریه را ابراز کرده بود.
قرار است وزرای خارجه روســیه و آمریکا طی چند روز
آینده در نیویورک دیدار کند.
بحران سوریه تاکنون جان بیش از  ۲۴۰هزار نفر را گرفته
و میلیونها سوری را آواره کرده است.
سال گذشته ،ایاالت متحده در اعتراض با آنچه که دخالت
نظامی روسیه در اوکراین میخواند ،برنامه همکاری نظامی
دو کشور را به حالت تعلیق درآورد( .بی بی سی)

توافقنامه ایجاد بانک بین المللی انرژی اتمی در خاک
قزاقستان به امضاء رسید

گزارش :مهدی زرتشت

به تاریخ  27اگست سال روان ،در نخستین نشست آژانس
بین المللی انرژی اتمی ( )МАГАТЭبا مقامات قزاقستان
در آستانه ،دو طرف برای ایجاد یک بانک بین المللی انرژی
اتمی ( )БНОУدر خاک قزاقســتان ،به توافق رسیدند.
بر اســاس گزارش ســرویس مطبوعاتی وزارت خارجه
جمهوری قزاقســتان ،در این نشست دو طرف توافقنامه
های ذیل را امضاء کردند :ایجاد بانک یورانیوم غنی شده
در خاک قزاقستان ،توافقنامه تخنیکی میان وزارت انرژی
جمهوری قزاقستان و آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی
بر اقدامات کامل برای ایجاد بانک یورانیوم غنی شــده و
توافقنامه تخنیکی بر سر شــریاط خدمات اپراتوری در
ارتباط به بانک یورانیوم غنی شــده از سوی آژانس بین
المللی انرژی اتمی در خاک قزاقستان.
بانک یورانیوم غنی شده حاوی مواد خام مورد نیاز برای
کارخانه جات سوخت هســته ای است که قرار است در
شمال شرق کشــور قزاقستان ساخته شــود .بر اساس
توافقنامه دو طرف ،بانک بر اساس قوانین قزاقستان اداره
می شود که مدیریت کامل آن را آژانس بین المللی انرژی
اتمی به عهده دارد .وزارت خارجه جمهوری قزاقســتان
اعالم کرد که «بانک یورانیوم غنی شــده یک پروژه بین
المللی منحصر به فرد است .ســاخت این بانک یک گام
بزرگ و مهم در راســتای اســتفاده صلح آمیز از انرژی
هســته ای است».بر اســاس موارد توافق شده میان دو
طرف ،تأسیسات کامل این بانک ،در سال  2017عملی می
شــود و هدف از ساخت آن ،دادن اعتماد کامل به اعضای
آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تهیه سریع قابل پیش
بینی ســوخت نیروگاه های هسته ای است .در ماه جون

سال روان ،آژانس با تصویب یک توافقنامه در باره ایجاد
این بانک در قزاقستان ،شــرایط ذخیره سوخت هسته
برای کشورهای عضو را مشخص و فراهم کرد .هم اکنون،
در حالی که دو مــاه از آن زمان می گذرد ،وزارت خارجه
قزاقستان اعالم کرده اســت که پس از نشست نهایی با
آژانس ،بانک فعالیت خود را آغاز کرده است.
به گزارش وزارت خارجه جمهوری قزاقســتان ،چندین
کشــور به همراهی آژانس بین المللی انرژی اتمی ،مبلغ
 150میلیون دالــر را به منظور ایجاد ایــن بانک فراهم
کرده اند .این بانک ظرفیت ذخیــره بیش از  90تن مواد
رادیواکتیو را دارد .قزاقستان دارای تجربه بیش از  60سال
در زمینه تجهیزات اتمی غیر نظامی (صلح آمیز) است و
فعالیت های این بانک با الزامات قانونی کشور قزاقستان
اداره خواهد شــد .پروژه بانک یورانیوم غنی شده برای
اســتفاده از انرژی اتمی صلح آمیز به منظور دسترسی
به اورانیوم با غنای پایین در بازار تجاری طراحی شــده

شوتی را به ســمت دروازهی شاهین زد
که حشمتاهلل یوســفزی به خوبی آن را
مهار کرد.در دقیقه نهم بازیکنان شاهین
آســمایی با یک حرکت تیمــی پاس در
عمقی را بــرای بارکزی فرســتاد و این
بازیکن نیز پاس در عرضی را روی دروازه
دمیوند اتالن فرســتاد که توپ به دست
مدافع د میونــد اتالن برخورد کرد و داور
نقطه پنالتی را نشــان داد.ضربه پنالتی را
سمیعاهلل محمدی برخالف حرکت طوفان
در درون دروازه د میوند اتالن قرارداد.پس
از ایــن گل حمالت د میوند اتالن افزایش
یافــت ،اما دفاع خوب شــاهینیها تمام
راهها را بــه روی بازیکنان د میوند اتالن
بســته بود.در دقیقهی  ۱۷دروازه شاهین
تا آستانه بازشــدن پیش رفت؛ اما سید
محمد هاشمی توپ را از روی خط دروازه
شاهین برگشت داد.در دقیقهی  ۴۰اشتباه
مدافع شاهین می رفت که کار دست این

است .این پروژه برای کشورهای عضو آژانس بین المللی
انرژی اتمی یک منبع قابل اعتماد در عرصه ســوخت در
نظر گرفته شده اســت .ایجاد بانک نیز یک گام مهم در
راستای حمایت از اهداف صلح امیز انرژی هسته ای است.
همچنین ،ایجاد بانک یورانیوم غنی شــده از سوی آژانس
بین المللی انرژی اتمی امر مهم برای منع گسترش سالح
های اتمی و ایمنی هســته ای است .ایجاد چنین بانک در
خاک جمهوری قزاقستان بار دیگر نقش پیشرو قزاقستان
را در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی تأیید می کند.
این در حالی اســت که قب ً
ال یکی از بزرگترین پایگاه های
اتمی شــوروی سابق ،در منطقه شرقی «سیمی پالتینس»
قزاقستان قرار داشت؛ اما پس از آنکه قزاقستان استقالل
خود را اعالم کرد ،پایگاه مذکور را تخریب نمود و مقامات
این کشور بارها اعالم کرده اند که دولت قزاقستان تحت هر
شــرایط ،خواهان استفاده صلح آمیز از مواد سوخت اتمی
است و این دولت ،از صلح و امنیت سراسری ،حمایت می کند.

تیم بدهد؛ اما بیدقتی مهاجم دمیوند اتالن
مانع از ایجاد خطر روی دروازه شاهین شد و
نیمه نخســت با برتری یک صفر شاهینیها
به پایان رسید.نیمه دوم را بازیکنان شاهین
بهتر آغاز کردند و در دقیقهی ۵۰از ســمت
چــپ حملــه ای را روی دروازه ی د میوند
اتالن ترتیب دادند و شــوت جمیل نصیری
پس از برخورد به تیر عمودی دروازه طوفان
به بیرون رفت.پس از ایــن حمله نوبت به
بازیکنان د میوند اتالن رســید؛ حرکت از
ســمت چپ بازیکن د میوند اتالن و ارسال
توپ روی دروازه شــاهین امــا بازهم مانع
محکمی چون یوسف زی مانع از بازی شدن
دروازه شاهین شد.لحظه به لحظه بر حمالت
د میوند اتالن افزوده شــد؛ اما دفاع خوب
شاهینیها مانع از بازشدن دروازه این تیم
شد.در دقیقهی  ۷۰بازی حشمت اهلل بارکزی
نخستین کارت زرد بازی را دریافت کرد.در
دقایق باقی مانــده بازی در چند ضد حمله
توســط بازیکنان شــاهین دروازه دمیوند
اتــان خطرناک ظاهر شــدند و در یکی از
آنها مدافع د میوند اتــان توپ را از روی
خط دروازه برگشت داد.داور این دیدار شش
دقیقه را برای نیمــه دوم وقت اضافه اعالم
کرد و در دقیقه ی  ۹۲بهترین فرصت برای
د میوند اتالن ایجاد شد اما بار دیگر یوسف
زی با واکنشی زیبا مانع از باز شدن دروازه
شاهین شــد و این دیدار با برتری یک صفر
طالیی پوشان پایتخت به پایان رسید.فردین
حکیمی از شاهین آسمایی بازیکن برتر بازی
دیروز شد و شــاهین با این پیروزی شش
امتیازی شد و صعودش به مرحله بعدی این
رقابت ها را قطعی ساخت.

رویارویی فدرر و واورینکا در نیمه نهایی
تنیس آزاد امریکا

در ادامهی رقابتهای تنیس آزاد آمریکا ،راجر فدرر
توانســت با شکســت دادن حریف خود گسکت از
فرانسه به دور نیمه نهایی این مسابقات راه یابد.
فدرر با نتیجه سه بر صفر گسکت را شکست داد .این
مسابقه در سه ست با نتایج  ٣-٦ ، ٣-٦و  ١-٦به پایان
رسید .فدرر بعد از مسابقه گفت :خوابیدن برایم بسیار
مهم است .باید به اندازه ی کافی بخوابم .خوابیدن است

همزمان با وخیم شــدن شرایط در یک اردوگاه موقت در
هنگری ،فعاالن حقــوق پناهجویان از دولتهای اروپایی
خواستهاند محدودیتها برای مهاجران را رفع کنند.
این درخواست پس از آن مطرح شد که فیلمی با تصاویری
نگران کننده از داخل یک اردوگاه پناهجویان در نزدیکی
مرز هنگری با صربســتان منتشر شد .در این فیلم پلیس
کیسههای مواد غذایی را به ســوی انبوهی از مهاجران
پرتاب میکند.
زنی اتریشــی که ایــن فیلم را ضبط کرده گفته اســت
با پناهجویــان مانند «حیوانات» برخورد میشــود و از
کشورهای اروپایی خواسته است مرزهای خود را باز کنند.
مدیر اضطراری ســازمان دیده بان حقوق بشر گفته است

که مهاجران مثل «چهارپا در آغل» نگهداری میشوند.
این در حالی اســت که قرار اســت به زودی وزرای امور
خارجه هنگری ،جمهوری چک ،اسلواکی ،پولند ،آلمان و
لوکزامبورگ ،که ریاست اتحادیه اروپا را در حال حاضر بر
عهده دارد ،در مورد سیستم سهمیه بندی پیشنهاد شده
برای پناهندگان به بحث بپردازند.
آلمان سیستم ســهمیه بندیای را پیشــنهاد کرده که
کشــورهای اتحادیه اروپا را ملزم به پذیرش شمار ثابت
مهاجران میکند .کمیســیون اروپا می خواهد همه ساله
 ۱۲۰،۰۰۰پناهجوی اضافی برای اسکان بین  ۲۸کشور عضو
تقسیم شود که از شمار قبلی پیشنهاد شده  ۴۰هزار نفر
بیشتر است( .بی بی سی)

داعش در عراق و سوریه سالح شیمیایی ساخته
و به کار برده است

یک مقام آمریکایی به بیبیســی گفته اســت که دولت
ایاالت متحده گمان میبرد گروه موسوم به دولت اسالمی،
در عراق و ســوریه سالح شیمیایی میســازد و از آن
استفاده میکند.
به گفته این مقام آمریکایی این بــاور ایاالت متحده که
گروه موســوم به دولت اسالمی ،در سوریه و عراق ،سالح
شیمیایی میسازد و به کار میبرد ،در حال تقویت است.
او گفته است که ایالت متحده چهار موقعیت در دو سوی
مرز عراق و سوریه را شناسایی کرده که داعش در آنجا از
مواد تشکیل دهنده ماده شیمیایی خردل استفاده کرده
است .این مقام رســمی گفته است این مواد شیمیایی به
صورت پودر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
ایاالت متحده گمان میکند این گروه مکانی برای ساخت

این سالحها در اختیار دارد.
این منبع به بیبیســی گفته اســت که «آنها از خردل
اســتفاده می کنند .ما مطمئنیم که این کار را انجام می
دهند ».به گفته این منبع مواد خردل احتماال به شــکل
پودراستفاده می شوند ودر ساخت مواد منفجره معمولی
مثل خمپاره به کار می روند .غبار خردلی ناشی از انفجار
این خمپاره ها افرادی را که در معرض آن باشــند دچار
تاولهای پوســتی میکند .این منبع رسمی گفته است که
دستاندرکاران مسائل اطالعاتی معتقدند در مورد این که
چطور این گروه به این مواد مرگبار شیمیایی دست پیدا
کرده چندین نظریه وجود دارد .به گفته این منبع رسمی،
محتملترین تئوری از نظر آنها این اســت که گروه دولت
اسالمی این مواد را تولید میکند ( .بی بی سی)

موفقیت دموکرات ها در توافق اتومی با ایران

طالیی پوشان پایتخت در برابر د میوند
اتالن به پیروزی رسیدند

تیمهای شاهین آســمایی و د میوند اتالن
دیروز در دیداری حســاس به مصاف هم
رفتند و شاهین آسمایی در پایان با برتری
یک بر صفر به پیروزی رســید تا صعودش
به مرحلهی بعد مســجل شود.تک گل این
دیدار را سمیع اهلل محمدی در دقیقهی نهم
از روی نقطهی پنالتی به ثمر رساند.شاهین
با این پیروزی شش امتیازی شد و به صدر
جدول گروه دوم صعود کرد و همچنان جواز
حضور در مرحله نیمه پایانی این رقابتها
را به دست آورد.این دیدار درحالی برگزار
شد که دیروز استادیوم فدراسیون فوتبال
افغانستان ملو از تماشاگران مشتاق فوتبال
بود .همه ســکوهای استادیوم پر بود و این
دیدار بیشــترین تعداد تماشاگر را از آغاز
لیگ در خود داشــت.ابتدا بازی را د میوند
اتالن آغاز کرد و از همان آغاز حمالتشان
را روی دروازه شــاهین تدارک دیدند.در
دقیقهی پنجم بازی ســید باقر میر سلیمی

نگرانی از وخامت وضع پناهجویان در
اردوگاهی در هنگری

که به من انرژی برای ادامه دادن میدهد.به همین دلیل
خوابم در دو روز آینده بسیار مهم است .فکر میکنم
حرفه ایتر شدهام .بیشتر تمرینات مربوط به بدنسازی
را انجام میدهم .حرکات کششی انجام میدهم .بعضی
اوقات نمیتوانم برای تمرین صبر کنم .از چند ســال
قبل هدف بزرگی را در نظر گرفتهام .در این سن هنوز
در سطح باالیی بازی میکنم.

با رأی گیری در مجلس سنا ،جوالنگاه زیادی برای رئیس
جمهور ایــاالت متحده امریکا وجــود دارد .در غیر آن،
مذاکرات چندین ساله با بطالن موافقتنامه اتومی توسط
جمهوریخواهان عبث می شــد .اما مخالفان اوباما ناکام
شدند.
بارک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا گفت« :این
رأی دادن یک موفقیت برای دیپلوماسی ،برای امنیت ملی
امریکا و برای امنیت جهان اســت» .تحریم موافقتنامه
اتومی با ایران در مجلس سنای ایاالت متحده امریکا ،در
گام اول ناکام شد .جمهوریخواهان نتوانستند از جمله 100
رای 60 ،رای را به دســت آورند که برای یک پیش نویس
قانونی جهت بطالن این توافــق بین المللی با ایران الزم
بود.
نتایج این رأی گیری یک پیروزی مهم برای اوباما اســت.
موافقتنامه اتومی با ایران مرکز یک بخش اساسی میراث
سیاست خارجی او را تشــکیل می دهد .رئیس جمهور
ایاالت متحده امریکا گفت که مجلس ســنا حکومت او را

جرارد از بازگشت به لیورپول
سخن گفت

استیون جرارد عنوان کرد دلش برای لیگ برتر تنگ شده است و در صورتی
که باشگاه لیورپول به او پیشنهاد مربیگری دهد آن را قبول خواهد کرد.
به نقل از دیلی میل ،اســتیون جرارد کاپیتان سابق لیورپول که سالها برای
ایــن تیم تالش کرد و یکــی از بهترین هافبک های تاریــخ لیگ برتر نیز
محسوب می شــود از ابتدای فصل جاری در تیم لس آنجلس گالکسی در
آمریکا بازی می کند .او در جدیدترین مصاحبه خود از احتمال بازگشت به
لیورپول سخن گفت.
جرارد در گفتگو با خبرنگاران آمریکایی که در سایت باشگاه لیورپول بازتاب
داشته اســت گفت :فکر می کنم وقتی مدیربرنامه های من با یان آیر مدیر
اجرایی لیورپول نشستی داشته باشد من روزی به عنوان مربی در لیورپول
انتخاب شوم.
راســتش را بخواهید تا همینجا هم کمی شــگفت زده شده ام که به من
پیشنهاد مربیگری نداده اند .دوست دارم به عنوان مربی در لیورپول فعالیت
کنم و تجربه خودم را بیشتر کنم تا بتوانم در سالهای بعد به عنوان سرمربی
در لیورپول فعالیت کنــم .من زمانی لیورپول را ترک کرده ام که تمام درها

به روی من باز بود و هنوز هم هست و دوست دارم در باشگاه محبوب خودم
فعالیت کنم و به همین خاطر منتظر پیشنهاد آنها هستم.
جرارد در ادامه گفت :من می توانم به عنــوان بازیکن – مربی در لیورپول
فعالیت کنم و دوســت دارم به زودی این اتفاق بیفتد .وقتی با لیورپول در
لیگ قهرمانان بودم لذت بردم .شــنیدن موزیک لیگ قهرمانان در آنفیلد
حس و حال دیگری دارد و من نمی توانم از این فضا دور باشــم .دوســت
دارم بار دیگر به خانه خود بازگردم .دوســت دارم دستیار راجرز شوم و از
هم اکنون خودم را برای دنیای مربیگری آماده کنم .آدم مغروری نیســتم و
دوست دارم چیزهای زیادی یاد بگیرم چرا که اکنون در اول راه هستم و راه
طوالنی برای رسیدن به دنیای مربیگری دارم.

پرس :بازگشت مورینیو در کار نخواهد بود

رئیس باشگاه رئال مادرید درباره موضوعات زیادی
به صحبت پرداخت و عنوان کرد پاریس برای جذب
رونالدو باید یک میلیارد یورو خرج کند .او همچنین
عنوان کرد احتمال انتصاب دوباره مورینیو در رئال
وجود ندارد.
به نقــل از روزنامه مــارکا ،فلورنتینو پرس رئیس
باشــگاه رئال مادریــد در گفتگویــی مفصل با
خبرنگاران دربــاره موضوعات مختلفی به صحبت
پرداخت.
پاری سن ژرمن در تابستان ســال جاری برای به
خدمت گرفتن کریستیانو رونالدو پیشنهاد داد که
رئالی ها این پیشنهاد را رد کردند تا ستاره پرتگالی
حداقل یک فصل دیگر در این تیم باقی بماند.
پرس درباره حضور رونالدو در این تیم گفت :رونالدو
با رئــال مادرید قــرارداد دارد و در آینده هم می
خواهیــم که او با ما بماند .دلیل ندارد که او از جمع
ما جدا شــود اما در زندگی هیچ چیز قطعی نیست.
امروز ،برای رئال مادرید غیرممکن اســت که بدون
کریستیانو رونالدو باشد .او بهترین بازیکن دنیاست.
اگر پی اس جی او را می خواهد ،برای آنها بســیار

آسان است که رقم آزاد سازی  1میلیارد یورویی را
بپردازند و او را بگیرند .می توانم بازگشــت رونالدو
برای نبرد بر سر توپ طالی  2015را ببینم ،و گرت
بیل ،بنزمــا و خامس رودریگز هم دنبال او خواهند
بود .رئــال برنامه کاملی برای ماندن رونالدو در این
تیم برای چند سال را دارد و در صورتی که خود او
بخواهد می تواند در این تیم باقی بماند.
رئیس باشــگاه رئال مادرید دربــاره خروج ایکر
کاسیاس از این تیم و حضور در پورتو نیز گفت :من
همیشه از کاســیاس دفاع کرده ام و از اینکه او در
جمع ما نیست ناراحتم .ما تیمی فوق العاده و مربی
بزرگی داریم .به شکلی عالی ترکیب خود را تقویت
کرده ایم .تصمیم فروش کاسیاس از طرف من نبود.
اگر به عهده من بود ،او دوران بازی اش را در مادرید
به پایان می رساند .او گفت که می خواهد جدا شود
اما دو ســال آخر خود را تحت فشار زیادی سپری
کرد .او قید دو سال آخر قراردادش را زد و جدا شد.
هنگامی که بازیکنان خودی هو می شوند ،درک نمی
کنم .من از تمام نمایش های کاسیاس دفاع کرده ام.

با این «گام تاریخی» در موقعیتی قرار داد که موافقتنامه
اتومی را مشترک ًا با شرکای بین المللی اش به اجرا در آورد.
هری رید ،یک دموکرات ارشــد در مجلس سنای ایاالت
متحده امریکا گفت که بعد از رای گیری ،این اتاق کانگرس
«با صدای رســا گفت که این موافقتنامه تاریخی که مانع
دسترسی ایران به سالح اتومی می گردد باقی می ماند».
این موافقتنامه کــه در نتیجه مذاکرات پنج قدرت دارای
حق ویتوی ملل متحد به عــاوه آلمان با حکومت ایران
به وجود آمده اســت ،تهران را مکلف می گرداند که غنی
ســازی یورانیم را پایین آورده و کنترول بین المللی را بر
برنامه اتومی اش قبول کند.
به این ترتیب مانع آن می گردد که جمهوری اسالمی بمب
اتومی بسازد.در مقابل شرکای طرف مذاکره ابراز آمادگی
نموده اند که تحریم هایــی را رفع کنند که اقتصاد ایران
را به شدت آســیب رسانده است .پس از هفته ها مذاکره
محمد جــواد ظریف وزیر خارجه ایران این ســند را که
انتظارش می رفت ،ارائه نمود( .دویچه وله)

دخیا با منچستریونایتد تمدید کرد

دروازهبان تیم ملی اسپانیا قراردادش را با منچستریونایتد به مدت  4سال
دیگر تمدید کرد و تا  2019در جمع شیاطین سرخ خواهد بود.
به نقل از سایت باشگاه منچستریونایتد ،داوید دخیا دروازهبان اسپانیایی
که در تابســتان جنجال زیای داشــت و نتوانســت به دلیل  28دقیقه
دیرتر ارســال شــدن مدارکش به رئال مادرید بپیوندد ،قراردادش را با
منچستریونایتد به مدت  4سال دیگر تمدید کرد.
پیش از این گفته شــده بود دخیا در جنوری بــه رئال می پیوندد اما این
دروازهبان برای خاموش کردن شایعات تصمیم به این کار گرفت.
دخیا پس از تمدید قراردادش گفت :منچستریونایتد بهترین باشگاه برای
رشد من است و میخواهم اتفاقاتی که در تابستان افتاده است را فراموش
کنم و به چیزهای مثبت فکر کنم.

پیکه :عذرخواهی نمی کنم و همیشه
دوست دارم رئال شکست بخورد

مدافع تیم ملی اســپانیا و بارسلونا می گوید از گفته های خود علیه رئال
مادرید عذرخواهی نخواهد کرد.
به نقل از ال پائیس ،خرارد پیکه در بازی تیم ملی اســپانیا برابر مقدونیه
در انتخابی یورو  2016با ســوت های ممتد هواداران رئال روبرو شد .این
بازیکن فصل قبل در جشن قهرمانی بارسلونا صحبت های تندی علیه تیم
مادریدی انجام داد و هــواداران رئال نیز از او انتقام گرفتند .هر چند این
اقدام هواداران رئال با واکنش دل بوســکه و پرس و بازیکنان رئال مادرید
روبرو شد.
خرارد پیکه در نشست مطبوعاتی درباره این اتفاقات گفت :همیشه بدترین
آرزوها را برای رئال دارم و دوست دارم این تیم تمام بازی هایش را ببازد
اما این رقابت ورزشی باعث نمی شود با بازیکنان رئال ،رابطه دوستانه ای
نداشته باشم .بطورمثال وقتی فرزند دومم متولد شد ،کاسیاس برای من و
همسرم گل فرستاد و تلفنی هم به من تبریک گفت .من هیچ عذرخواهی
به مادریدیها بدهکار نیستم و همیشــه دوست دارم تا این تیم شکست
بخورد.
پیکه ادامه داد :رابطه خوبی با بازیکنان رئال خصوصا ایکر کاسیاس دارم.
همیشه در تیم ملی اسپانیا اتحاد وجود دارد و من هم رابطه خوبی با آنها
دارم .او تولــد فرزند من را تبریک گفت و من هم از او تشــکر کردم ولی
فصل قبل خیلی خوشحال شــدم که چهار گل از اتلتیکومادرید دریافت
کرد و دوست داشتم که او همیشه شکست بخورد .مردم دوست دارند هر
طور که میخواهند درباره من قضاوت کنند .این اخالق من است و هیچگاه
عوض نخواهد شد.

فان خال :لیورپول را می بریم ولی
قهرمان نمی شویم

ســرمربی منچســتریونایتد به هواداران تیمش قول داد که لیورپول را
شکست خواهد داد ولی در عین حال عنوان کرد تیمش نمی تواند قهرمان
لیگ برتر شــود .به نقل از ســاکرنت ،در یکی از دیدارهای حساس هفته
پنجم لیگ برتر منچســتریونایتد و لیورپول برابر هم به میدان خواهند
رفت .دیداری که از جذابیت باالیی برخوردار است و یکی از حساس ترین
داربی های مهم جهان به شمار می رود .دو تیم با وجود اینکه فصل را خوب
شروع کردند ولی دو هفته ای است که از شرایط خوب خود فاصله گرفتند
و به همین خاطر به دنبال کسب پیروزی در این دیدار هستند.
لوئیس فان خال ســرمربی هلندی منچســتریونایتد پیش از این دیدار
حساس گفت :شکست هفته قبل برابر سوآنزی تقصیر من بود و امیدوارم
هواداران من را ببخشند .از همینجا به آنان اطمینان می دهم که در بازی
با لیورپول در روز شنبه منچستر پیروز می شود .هواداران مطمئن باشند
که  3امتیاز دیدار روز شنبه را کسب خواهیم کرد .منچستریونایتد فصل
گذشته با هدایت لوئیس فان خال موفق شد در هر دو بازی رفت و برگشت
لیورپول را شکست دهد .آنها در اولدترافورد با نتیجه  3بر صفر و در بازی
برگشت در آنفیلد با درخشش خوان ماتا با نتیجه  2بر یک به برتری رسید.
سرمربی سابق بایرن مونیخ و بارســلونا در ادامه درباره شانس قهرمانی
تیمش در رقابت های این فصل لیگ برتر گفت :شاید کسب رتبه سومی یا
دومی انتظار معقولی باشد ولی من از تیمم انتظار دارم که سال آینده برای
قهرمانی در لیگ برتر تالش کنند.

