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«عربستان  72میلیارد دالر از
سپردههای خارجی خود را
برداشت کرده است»

روزنامه انگلیســی «فایننشــال تایمز» فاش کرد دولت
عربستان در راستای جبران کســری بودجه خود به دلیل
کاهش قیمت نفت ،بیــش از  72میلیارد دالر از داراییهای
مالیاش در خارج از این کشور را برداشت کرده است.
روزنامه فایننشــال تایمز نوشــت :ذخایر ارزی خارجی
عربستان حدود  71میلیارد دالر کاهش یافته و این تقریبا
معادل مبلغ  72 / 8میلیارد دالری اســت که این کشور از
داراییهای خود در خارج برداشت کرده است .این روزنامه
در ادامه نوشت :در حالی که عربستان به هزینههای خود در
پروژههای اقتصادی و نیز حمله نظامی به یمن ادامه میدهد،
بانک مرکزی این کشور تامین بودجه از طریق فروش اوراق
قرضه در بانکهای داخلی این کشور با هدف کاهش سریع
ذخایر ارز خارجی را برعهده گرفته است.

آمریکا آموزش شبهنظامیان
مخالف سوریه را متوقف میکند

روسیه حمالت هوایی در سوریه را آغاز کرد

مخالفان ســوری از آغاز حمالت هوایی روسیه در سوریه
خبر دادند.
به نقل از شــبکه اســکای نیوز عربی ،مخالفان ســوری
میگویند ،جنگندههای روسیه امروز رسما عملیات رزمی
خود در آسمان سوریه را آغاز کردند و مواضع مخالفان در
حومه استانهای حمص و حماة را بمباران کردند.
این خبر به طور رسمی از جانب روسیه یا مسئوالن سوری
تایید نشده اما مخالفان برصحت ادعای خود تاکید دارند
و میگویند این حمالت در مناطقی انجام شــده که تحت
کنترل آنهاست.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک مســئول آمریکایی
اعالم کرد که مســکو پیش از آغاز حمالت خود در سوریه
واشنگتن را از نیت خود مطلع کرده است.

روسیه بیش از یک هفت ه است که پروازهای شناسایی خود
را بر فراز خاک ســوریه آغاز کرده که مقدمه انجام حمالت
هوایی محسوب میشود.
پارلمان روســیه امروز(چهارشــنبه) به طور رسمی اجازه
عملیات برون مرزی را به ارتش این کشــورداد و به ارتش
مجوز یافــت تا به انجام حمالت هوایی «برای دفاع از منافع
ملی روسیه در سوریه» اقدام کند.
بنا به گفته رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه ،بشار اسد،
رئیس جمهوری ســوریه به طور رسمی از مسکو درخواست
کرده تا از دمشق حمایت نظامی کند.
روســیه همچنین از آمریکا خواسته تا جنگندههای خود را
ش یا برخوردی میان
از حریم هوایی سوریه خارج کند تا تن 
این دو روی ندهد.

دادگاه ،حزب نهضت
اسالمی تاجیکستان را
ممنوع اعالم کرد

وزارت دفــاع آمریکا اعالم کرد که بــرای مدتی آموزش
شبهنظامیان مخالف سوریه در قالب برنامه آموزشی و تجهیز
این نیروها به اســلحه را تا ارزیابی مجدد برنامهها متوقف
خواهد کرد ولی آموزش گروه سوم ادامه مییابد.
به نقل از شبکه خبری الجزیره ،پیتر کوک ،سخنگوی وزارت
دفاع آمریکا (پنتاگون) تاکید کرد که برای مدتی انتقال شبه
نظامیان جدید به مراکز آموزش موجــود در ترکیه و اردن
متوقف میشود ولی ارتش در آینده عملیات جذب نیرو را با
هدف ازسرگیری عملیات آمادهسازی ادامه خواهد داد .کوک
افزود :ما همزمان با ارزیابی مجدد برنامهها ،به کار جذب نیرو
و تحقیق و بررسی درخصوص داوطلبان احتمالی این برنامهها
ادامه میدهیم .قرار بود این برنامه که آمریکا از ابتدای سال
جاری میالدی آغاز کرده ،شامل آموزشدهی و تجهیز نزدیک
به  5000شبهنظامی مخالف ســوریه در سال به اسلحههای
جدید برای مقابله با گروه تروریستی داعش در سوریه باشد
اما طبق آمار پنتاگون تاکنون در این برنامه تنها دو گروه 54
و  70نفره آموزش دیدهاند.

یک قاضی ارشد چین به دنبال
متهم شدن به فساد ،برکنار شد

یکی از قضات ارشد چین پس از اینکه به فساد متهم شد از
عضویت حزب کمونیست محروم و از همه مشاغل عمومی
برکنار شده است.
کمیسیون مرکزی بازرســی انضباط چین گفته است سی
سیامینگ انضباط سیاســی را به طور جدی نقض کرده و
احکام صادره او مطابق بر قوانین نبوده اســت .آقای سی
یکی از نه معاون رئیس دیوان عالی بود.حاال او ممکن است
با اتهام دریافت رشوه و استفاده از موقعیت خود برای کمک
به سودجویی دیگران روبرو شود.تحقیقات درباره آقای سی
بیش از دو ماه پیش آغاز شــده بود .آقای سی که  ۶۱سال
دارد متخصص قوانین در بخش اقتصاد اســت.او تازه ترین
فردی اســت که در جریان سیاست دولتی مبارزه با فساد-
که در جریــان آن ده ها تن از مقامــات عالی رتبه چینی
دستگیر و زندانی شــده اند -متهم به فساد شده است.در
ماه جون ،ژو یونگ کانگ رئیس پیشــین امنیت چین ،به
حبس ابد محکوم شد .او بلندترین مقام دولتی چین بود که
دهه های اخیر زندانی می شود( .بی بی سی)

دادگاه عالی تاجیکســتان حزب نهضت
اسالمی تاجیکســتان ،از احزاب عمده
مخالف در این کشور را سازمان تروریستی
اعالم کرده است.
دادگاه عالــی روز  ۲۹ســپتمبر پس از
برســی کوتاه مدت درخواست سارنوالی
کل تاجیکستان مبنی بر بستن این حزب
آن را شامل فهرست سازمان های ممنوع
کرده است.حکم دادگاه در باره ممنوعیت
فعالیت حزب نهضت اسالمی تاجیکستان
ســاعاتی پس از اعالم بازداشت بزرگمهر
یــارف ،وکیل مدافع این حزب توســط
وزارت کشور صادر شد.
آقای یارف به تقلب و جعل اســناد متهم
است.در اوایل ماه ســپتمبر سیزده تن
از مقامات ارشــد حزب نهظت اســامی

آلگری :هدفمان رسیدن به فینال است

ســرمربی یوونتوس اعالم کرد هدف این فصل تیمش رسیدن به فینال و
رویایش هم کسب جام است.
به نقل از ســایت فوتبال ایتالیا ،بیانکونری در هفته دوم رقابتهای لیگ
قهرمانان اروپا باید در زمین خودی مقابل سویا اسپانیا قرار بگیرد.
ماسیمیلیانو آلگری در نشست خبری پیش از این دیدار اظهار کرد :برخی
از بازیکنانم مانند استفان لیخت اشتاینر آسیب دیده هستند .البته کادر
پزشکی در حال بررسی همه چیز اســت و قرار شده در آخرین لحظه به
ما خبر بدهند که میتوانیم از او اســتفاده کنیم یا نه .مارتین کاسرس هم
میداند اشــتباه کردهاست .رانندگی با آن سرعت و در وضعیت نامتعادل،
برای هیچ یک از ما قابل قبول نیست .البته او را در کنار آندرا بارتزالی در
ترکیب قرار میدهم ولی نمیدانم با سه مدافع بازی خواهیم کرد یا با چهار
مدافع .تصمیم نهایی را هنوز نگرفتم.
آلگری در مورد ســویا هم عنــوان کرد :هم ما و هم آنهــا در این فصل
نتیجههای خوبی نگرفتهایم .در دیدار مقابل این تیم باید با تمرکز و عزمی
راســخ به میدان برویم .رویای ما ،کسب قهرمانی در اروپاست و رسیدن
به فینال نیز هدف ما در این فصل اســت .همواره باید بدانیم که صعود به
مرحله بعد یکی از چیزهایی است که باید به آن برسیم .سطح رقابتهای
فوتبال در اروپا بسیار باال رفته اســت .به همین خاطر باید خودمان را به
عنوان صدرنشــین به مرحله بعد برسانیم تا در مراحل باالتر ،قرعه آسان
تری داشته باشیم.

سوارس :بارسا به ناجی نیاز ندارد

مهاجم بارسلونا معتقد است بارسلونا شایسته پیروزی برابر لورکوزن بوده
است.
به نقل از فلش اینترویو ،لوییس سوارس پس از گلزنی در پیروزی دو بر یک
بارســلونا برابر بایرلورکوزن در لیگ قهرمانان گفت :تا پایان بازی به خود
اعتماد داشتیم .مدافع عنوان قهرمانی هستیم .نمیتوانیم فوتبال زیبایی
به اجرا بگذاریــم ولی باید بازیها را ببریم .باید نشــان دهنده یک تیم
قهرمان باشیم .تیم حریف ما را خیلی تحت فشار قرارداد اما در بین نیمه،
سرمربی تیم نکات خوبی را گوشــزد کرد .مهم است که صدرنشین گروه
باشــید و این خبر خیلی بزرگی در این شب بود .مهاجم آبی اناریپوشان
افزود :بارســا نیازی به ناجی ندارد بلکه به شــخصیت نیاز دارد .تیممان
شایســته برد در این بازی بود .بازیکنی که گل میزند ،خیلی خوشحال
میشــود اما از همه مهمتر ،پیروزی تیم است .زمانی که بازیکنی همچون
لیونل مسی را ندارید ،باید صبر کنید .هیچکس نمیتواند او را متوقف کند.
مهاجمان کنونی تیم یعنی نیمار ،ساندرو ،مونیر و من باید تمام تالش خود
را برای استفاده از موقعیتهای کم گل نهایت استفاده را ببریم.
ســوارس در ادامه در مورد تیم حریف هم گفت :فکــر میکنم که بازی
هوشــمندانهای ارائه دادند .از ما شناخت داشتند و در نیمه اول به خوبی
ما را کنترل کردند .ما در نیمه دوم به دنبال راه حل مناســب برای عبور از
سد آنان بودیم.

فورنیه :حاال مجبوریم خارج از خانه
امتیاز بگیریم

ســرمربی لیون بعد از شکســت خانگی مقابل والنسیا تاکید کرد تیمش
مجبور است برای کسب امتیاز در بازیهای خارج از خانه تالش زیادی کند.
به نقل از سایت گل ،لیون هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا را
با شکست خانگی یک بر صفر مقابل والنسیا به پایان برد.
تک گل این دیدار را سوفیانه فقولی در دقیقه  42وارد دروازه میزبان کرد.
والنسیا اکنون با ســه امتیاز در رده دوم جدول گروه  Hقرار دارد و لیون
هم با یک امتیاز در رده چهارم قرار گرفته است.
هوبــر فورنیه در مورد این دیدار گفت :از نتیجه به دســت آمده ناراحتم
ولی از نمایش شــاگردانم نه .برتری بسیار زیادی در طول بازی نسبت به
والنسیا داشــتیم اما به خاطر باخت ،ناامید هستم .هر کاری که فکر کنید
برای زدن گل مســاوی انجام دادیم .با این حال اگر مساوی هم میکردیم،
نتیجه دلخواه ما نبود .باخت در خانه چیزی نیست که به آن عادت داشته
باشــیم .حاال مجبور هستیم برای کسب امتیاز ،به بازیهای خارج از خانه
رو بیاوریم .فورنیه افزود :شکست در خانه ،آنهم در رقابتهای اروپایی
خیلی بد است اما اگر بتوانیم در دیدارهای بعدی هم با این عملکرد خوب
ظاهر شــویم ،میتوانیم نتیجههای خوبی بگیریم .نتوانستیم گلزنی کنیم
ولی نمایش تیمم را دوســت داشتم .سال گذشته شــاید نمایش خوبی
نداشتیم ولی میتوانستیم نتیجه بگیریم.

تاجیکســتان به ظن «رهبری یک قیام
مشــکوک علیه دولت» توسط معاون
سابق وزیر دفاع بازداشت شدند.
عبدالحلیم نظرزاده  ۱۶سپتمبر در یک
عملیات نیروهای ویژه دولت کشــته
شد .مقامات می گویند او و همراهانش
قصد سرنگون کردن دولت را داشته اند
و برای رسیدن به اهداف خود به مراکز
پولیس و انبار اسلحه حمله کرده اند.
قبل از ایــن تحــوالت وزارت عدلیه
تاجیکســتان به حزب نهضت اسالمی
تاجیکستان مهلت داده بود تا  ۷سپتمبر
فعالیت خود را پایان دهد.
دادگاه عالی تاجیکســتان با حکم خود
همچنین رسانه های مربوط به حزب نهضت
اسالمی را ممنوع کرده است(.بی بی سی)

پاریس اتهام جنایات
جنگی توسط حکومت
سوریه را بررسی میکند

فرانســه تحقیقات جنایی به اتهام ارتکاب «جنایات
جنگی» را علیه حکومت سوریه راه اندازی کرده است.
اظهارات و تصاویر یک عکاس ســابق پولیس نظامی
سوریه باعث گردیده که فرانسه دست به چنین اقدامی
بزند .ســارنوالی پاریس ،پایتخت فرانســه ،بر اساس
اطالعات وزارات خارجه این کشور تحقیقات اولیه را به
تاریخ  15سپتمبر راه اندازی کرده است .این خبر روز
سه شنبه به قول از محافل قضایی و منابع دیپلوماتیک
گزارش شده است .تصاویر و اظهارات یک عکاس سابق
نیروهای پولیس نظامی سوریه که در ماه جوالی 2013
از جنگ داخلی فرار کرده بود ،اســاس این تحقیقات
قرار داده شده است.
بر گزارش خبرگزاری فرانســه ،این تحقیقات جنایی
ســارنوالی پاریس به جنایت هایی تمرکز دارد که در
میان سال های  2011تا  2013صورت گرفته است .این
عضو اسبق پولیس نظامی سوریه در ماه جوالی 2013
از دمشق با  55هزار عکس فرار کرده است .این تصاویر
نشان دهنده اجساد بی شــمار با نشانه های شکنجه
اســت.لوران فابیوس ،وزیر خارجه فرانسه در حاشیه
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در نیویارک گفته
است که «این وظیفه ماست تا علیه معافیت از مجازات
عمل کنیم ».فرانســوا اوالند ،رئیس جمهور فرانسه
قب ً
ال واضح ساخته بود که پایان دادن به جنگ داخلی
سوریه با اسد غیرقابل تصور است.در سال  ، 2011بعد
از این که بشار االسد ،رئیس جمهور سوریه تظاهرات
صلح آمیز برای دموکراسی بیشتر در کشور را به شکل
خونین ســرکوب کرد ،جنگ داخلی آغاز گردید .در
جریان جنگ ها در سوریه ،بر اساس تخمین سازمان
ملل متحد 250 ،هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر
آواره شده اند .در همین حال ،معلوم گردیده است که
ایاالت متحده امریکا و روسیه پس از نشست رؤسای
جمهور دو کشــور ،بارک اوباما و والدیمیر پوتین ،در
قبال درگیری های ســوریه ،با هم از لحاظ نظامی نیز
توافقاتی را انجام می دهند( .دویچه وله)

روسیه شناورهای ناوگان
شمالی خود را به قطب فرستاد
روســیه ناوهــای جنگی خــود را به
منطقهای در قطب شمال فرستاده و قرار
اســت در این منطقه پایگاههای جدید
دریایی و دفاع هوایی احداث کند.
روسیه در جزیره ســردنی یک یاپگاه
هوایی بسازد.روســیه بر این منطقه که
دارای منابع سرشار طبیعی است ،ادعای
مالکیت دارد.یک کشتی یخشکن روسی
به منطقه اعزام شده تا مسیری را برای
عبور شناورهای ناوگان شمالی روسیه
باز کند.بــه جز جزیره ســردنی ،پنچ
پایگاه دیگر توسط  ۱۵۰۰کارگر در جزایر
آلکساندرا لند ،روگاچوو ،کیپ اشمیت،
رنگل و کتلنی در حال ساخت است.
روســیه در دکترین دریایی خود قطب
شــمال را به عنوان یکی از اولویتهای
استراتژیک این کشــور معرفی کرده
است.دریاســاالر ویکتور سوکولوف ،از
ناوگان شمالی روســیه از محل احداث
این پایگاه در جزیره ســردنی بازدید
کرده است .او پس از آن که این ناوگان
به دریای کارا رســید ،بــا یک فروند

«جهانی السوگاس» پربینندهترین
مسابقه در تاریخ کشتی

مسابقات جهانی کشتی الس وگاس در تاریخ
کشتی بیشــتر از هر مسابقات غیر المپیکی
دیگری بازدید داشت .به نقل از Inside the
 ،gamesبیش از سه میلیون بازدید کننده به
سایت اتحادیه جهانی کشتی در این شش روز
مراجعه کردند .ســایت اتحادیه جهانی بیش
از  16میلیون بار مشــاهده شده بود .بازدید
سایت به طور متوسط هر روز  2.8میلیون بار
بود که نســبت به مسابقات سالهای  2013و
 2014بیشتر بود .در این مسابقات بیش از 800

کشتیگیر از  99کشور دنیا مسابقه دادند.
در مجموع این مســابقات روسیه با چهار
مدال طال و  14مدال قهرمان شد .آمریکا از
سال  2003تاکنون میزبان مسابقات جهانی
نشــده بود .این دور از مســابقات در الس
وگاس اولین مسابقات انتخابی المپیک ریو
 2016بود 108 .ورزشکار از  37کشور و پنج
قاره توانستند در وزن خود سهمیه المپیک
را کسب کنند.
این مسابقات رکورد  1.1میلیون دالر فروش

بلیت را نیز به همراه داشــت .موفقیت در
برگزاری این رقابتها برای کشــتی که در
ســپتمبر  2013دوباره بعد از شش ماه به
بازیهای المپیک بازگشــت بسیار خوب
است.
کشتی در بازیهای اروپایی امسال در باکو
نیز یکی از محبوبترین رشتهها بود .اخیرا
اللوویچ ،رییس اتحادیه جهانی کشتی نیز
در جلســه  IOCدر کواالالمپور به عنوان
یکی از اعضای  IOCانتخاب شد.

زمان دوری اینیستا از میادین مشخص شد

هافبک ملی پوش بارسلونا به دلیل مصدومیت
در بازی برابر لورکوزن تــا مدتی از ترکیب
تیمش دور خواهد بود.
به نقــل از آس ،آندرس اینیســتا در بازی
بارســلونا مقابــل بایرلورکــوزن از ناحیه
همسترینگ پای راست خود مصدوم شد ودر

دقیقه  60از بازی خارج شد.
پس از پایان بازی این باشــگاه اعالم کرد
مصدومیت هافبک خود طوالنی مدت خواهد
بود و چهار تا  6هفته از میادین دور خواهد
ماند.
با مصدومیت اینیســتا ،تعــداد مصدومین

مورینیو :نگران نباشید ،صعود میکنیم

سرمربی چلسی با وجود شکست برابر پورتو
از عملکرد شاگردانش راضی است .او اطمینان
دارد که تیمش با وجود این شکست ،به دور
بعد راه خواهد یافت .به نقل از یورو اسپورت،
چلسی در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا در
ورزشگاه خانگی پورتو به میدان رفت که این
دیدار در نهایت با پیروزی دو بر یک میزبان به

پایان رسید تا تقابل آقای خاص با شاگردان
سابقش به شکست او منجر شود.
ژوزه مورینیو در نشست خبری بعد از بازی
گفت :بــر این باورم که بــازی خوبی را به
نمایش گذاشــتیم اما تنها دو اشتباه باعث
شد دو گل دریافت کنیم .گاهی اوقات تیم
اشتباه میکند اما اینگونه مجازات نمیشود.

این تیــم افزایش یافت و به مشــکالت
آبی اناریپوشان افزوده شد .شنبه هفته
جاری لیونل مســی در بازی بارسلونا و
الس پالماس مصدوم شد و به دلیل پارگی
رباط صلیبی تا دو ماه نمیتواند تیمش را
همراهی کند.

اشــتباهات همیشــه اینگونه باعث گل
خوردن یک تیم نمیشود .مورینیو ادامه
داد :بازی یکســان و پایاپایی را مشاهده
کردیم .همچنــان که پورتو شایســته
پیروزی در این دیدار بود ،ما هم شایسته
کسب ســه امتیاز بودیم .چلسی هم در
این دیدار فرصتهای زیادی برای گلزنی
داشت .آنها از اشتباهات ما نهایت استفاده
را بردند .این درحالی بود که ما نتوانستیم
از اشتباهات آنها بهره بگیریم و اینگونه
شــد که پورتو در نهایت پیروز این بازی
شد .داور میتوانســت در دقایق پایانی
یک ضربه پنالتی به ســود ما بگیرد .اگر
این پنالتی گرفت میشد ،بازی به تساوی
کشیده و عدالت نیز اجرا میشد .چلسی
با شکستی که متحمل شد ،سه امتیازی
باقی مانــد و به رده ســوم جدول رده
بندی ســقوط کرد ولی مورینیو اطمینان
دارد که تیمش میتوانــد به مرحله بعد
لیگ قهرمانان اروپــا راه یابد .او گفت:
هیچ دلیلی بــرای نگرانی وجود ندارد .به
شاگردانم ایمان دارم و مطمئن هستم به
دور بعد راه خواهیم یافت .شکست برابر
پورتــو نمیتواند مانعــی در صعود ما به
دور بعد باشــد .بازی خوبی را به نمایش
گذاشتیم و این خوشحال کننده است.

هلیکوپتر نظامی به این جزیره ســفر
کرد.
در زمان جنگ سرد شوروی سابق در
این منطقه آزمایش سالح اتمی انجام
داد.روسیه میگوید به دنبال گسترش
ناتو تا مرزهای روسیه در حال تقویت
نیروهای خود در قطب شمال است.
کارشناســان میگویند آب شــدن
یخهای قطبی که عمدتا به تغییرات آب
و هوایی نســبت داده شده ،دسترسی
به این منطقه را آســانتر کرده است.
این تغییرات همچنین باعث ســهولت
بیشتری در دسترسی به ذخایر کشف
نشده و اســتفاده نشده انرژی در این
منطقه خواهد شد.
پیشبینی شده که سی درصد از منابع
کشف نشده گاز و پانزده درصد از منابع
کشف نشده نفت جهان در قطب شمال
قرار دارد.روســیه دو سال پیش یک
پایگاه هوایی قدیمی در قطب شــمال
را در جزایر نووسیبیرسک بازگشایی
کرد( .بی بی سی)

مارادونا :حاضرم برای بازی کنار توس،
دستم قطع شود

اسطوره فوتبال ارجنتین میگوید دوست دارد یک دستش قطع شود اما بار
دیگر بتواند برای بوکاجونیورز در کنار کارلوس توس بازی کند.
به نقل از روزنامه اوله ارجنتین ،کارلوس توس ،ستاره پیشین یوونتوس هر
چند روزهای خوبی را با این تیم پشــت سر میگذاشت اما تصمیم گرفت به
فوتبال باشگاهی در کشورش یعنی ارجنتین برگردد و پیراهن تیم محبوبش
بوکاجونیورز را به تن کند .پیراهنی که سالها قبل از او بر تن دیگو آرماندو
مارادونا ،اسطوره فوتبال ارجنتین بود.
از آخرین حضور مارادونا در بوکاجونیورز  20سال میگذرد و االن به جای او،
بازیکن بزرگ دیگری به نام کارلوس توس بازی میکند.
مارادونا در گفت و گویی که با روزنامه اوله ارجنتین داشــت تاکید کرد که
عاشــق بازی کردن در کنار کارلوس توس است .او گفت :آرزویم این است
که به سن  30سالگی برگردم تا به مانند کارلوس توس فوتبال اروپا را ترک
کرده تا بار دیگر پیراهن بوکاجونیورز را به تن کنم .چنین بازگشتی را بسیار
دوست دارم .آماده هستم یک دستم را قطع کنید اما این امکان برایم فراهم
شود که جوان شوم و بتوانم کنار توس برای بوکاجونیورز بازی کنم.

نیمار :بدون حمایت هواداران ،شرایط
سخت میشود

مهاجم بارســلونا حمایت نشــدن از طرف هوادران را موجب سخت شدن
شــرایط تیم میداند .به نقل از آس ،در بازی سه شنبه شب بارسلونا مقابل
بایرلورکوزن که با پیروزی دو بر یک آبی اناریها پایان یافت ،نیمار انتظارها
را برآورده نکرد و بسیاری از موقعیتها را از دست داد.
مهاجم بارســلونا درباره بازی گفت :از پیروزی به دست آمده خوشحالم .در
این بازی خیلی ســختی کشیدیم اما مهم برد است .برای گلزنی تمام تالش
خود را کردیم و در نهایت پیروز شــدیم .سوتهای اعتراض آمیز هواداران
در این بازی شنیده شد که نیمار در اینباره معتقد است :خیلی سخت است
کــه هواداران از تیم حمایت نمیکنند .میدانیم چه چیزی از ما میخواهند.
تا جایی که بتوانیم تالش خواهیم کرد .مهاجم برازیلی نبود لیونل مســی را
تاثیرگذار عنوان کرد و گفت :لئو بهترین بازیکن دنیاســت .او موقعیت گل
ایجاد میکند و وقتی بازیکنی با چنین کیفتی در تیم حضور ندارد ،نبودش
احساس میشــود .حضور مسی در ورزشگاه به ما دلگرمی داد و پس از این
پیروزی به تیم تبریک گفت .نیمار درباره انتظار مردم از بازیاش نیز اظهار
کرد :بازی خود را ارائه کردم .باید بدانیم بدون مســی و در حضور او چگونه
بازی کنیم تا زمانی که باز میگردد ،تیم در شرایط خوبی به سر ببرد.

گواردیوال :به حریف اجازه
خودنمایی ندادیم

سرمربی بایرن مونیخ بر این باور است که تیمش اجازه هیچگونه خودنمایی
به حریفش را نداده اســت .او میگوید سبک بازی بایرن با آمدن کینگسلی
کومان و داگالس کاستا تغییر کرده اســت و االن تیم او بسیار بهتر از قبل
ظاهر میشود .به نقل از یورو اســپورت ،بایرن مونیخ در بازی دوم خود در
مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا جشنواره گل به راه انداخت و موفق شد
برابر دینامو زاگرب با نتیجه پنج بر صفر به پیروزی برســد تا با  6امتیاز در
صدر جدول رده بندی قرار بگیرد و شانس نخست صعود به دور بعد باشد.
طبیعی اســت که پپ گواردیوال ،سرمربی بایرن مونیخ از عملکرد تیمش در
این دیدار بســیار خوشحال باشد .او در نشســت خبری بعد از بازی گفت:
عملکرد بسیار خوبی داشــتیم و شایســته پیروزی در این دیدار بودیم.
بازیکنان بایرن نشان دادند فقط به پیروزی فکر میکنند .در طول  90دقیقه
خوب بودیم و اجازه خود نمایی را به حریف ندادیم.
داگالس کاستا و کومان ،دو خرید جدید بایرن بازی خوبی را در این دیدار به
نمایش گذاشتند .گواردیوال به ستایش از این دو بازیکن پرداخت و ادامه داد:
با آمدن این دو بازیکن ،شرایط بایرن به کلی تغییر کرده است و االن روانتر
بازی میکنیم .بایرن االن میتواند از همه نقاط زمین به خوبی استفاده کند.
فرصتهای زیادی را روی دروازه حریفان خلق میکنیم و با کیفیتتر از قبل
ظاهر میشویم .ســرمربی بایرن مونیخ در ادامه سخنان خود به ستایش از
جوشا کیمیچ ،دیگر ستاره تازه وارد بایرن پرداخت و گفت :کیمیچ هم بازی
فراتر از انتظاری را به نمایش گذاشت .در این دیدار از جوشا در ترکیب اصلی
اســتفاده کردم و او هم جواب اعتماد من را دارد .کیمیچ در آینده بازیکنی
تاثیرگذار برای بایرن خواهد بود.

