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پیروزی ترامپ و کلینتون در
انتخابات مقدماتی آریزونا

دونالد ترامــپ و هیالری کلینتــون ،نامزدهای دو حزب
جمهوریخواه و دمکرات در انتخابات مقدماتی درونحزبی
ایالت آریزونا پیروز شدند .برنی سندرزدمکرات نیز در یوتا
و آیداهو پیروز شد.
دونالد ترامپ ،نامزد پیشــتاز حزب جمهوریخواه آمریکا
در انتخابات مقدماتی درونحزبی ایالت آریزونا که روز سه
شنبه برگزار شد توانست با کسب  ۴۶درصد از آرا از رقیب
همحزبی خود تد کروز فاصلهای واضح گرفته و پیروز شود.
ترامپ توانست همه  ۵۸رأی نمایندگی جمهوریخواهان را
در این ایالت جنوب غربی آمریکا به دست آورد.
تد کروز  ۲۲و جان کیسیک ،دیگر نامزد جمهوریخواهان
 ۱۰درصد از آرا را کسب کرده و در رتبههای دوم و سوم قرار
گرفتند .ترامپ برای اینکــه نامزد نهایی جمهوریخواهان
شــود به  ۱۲۳۷رأی نمایندگی (الکترال) نیاز دارد .نامزد
نهایــی جمهوریخواهان در کنگره حــزب در ماه جوالی
در کلیولند اعالم خواهد شــد .هلیــاری کلینتون ،نامزد
دمکراتها و وزیر خارجه پیشــین آمریکا نیز در انتخابات
مقدماتی ایالت آریزونا به پیروزی رســید .او توانست  ۶۰و
نیمدرصد آرا را کسب کند و فاصلهای واضح از برنی سندرز،
رقیب خود بگیرد .سندرز در این ایالت تنها  ۳۶ /۹درصد از
آرا را از آن خود ساخت( .دویچه وله)

اوباما همزمان با چهلمین
سالگرد کودتای نظامی
ارجنتین وارد این کشور شد

باراک اوبامــا ،رئیسجمهوری آمریــکا در آخرین مرحله
از ســفر آمریکای التین خود ،همزمان با چهلمین سالگرد
کودتای نظامی ارجنتین وارد این کشور شده است.
همزمان شــدن این سفر با ســالگرد کودتای نظامیان در
ارجنتین که با حمایــت آمریکا در آن زمان صورت گرفت،
باعث بروز مباحثی در ارجنتین شده است.
نظامیان ارجنتین طی سال های  ۱۹۷۶تا  ۱۹۸۳بر این کشور
حکومت کردند.
قرار است آقای اوباما امروز ،پنجشنبه به قربانیان سالهای
حکومت نظامیان ادای احترام کند.
طی سالهای حکومت نظامیان که به ‹جنگ کثیف› مشهور
است ،حکومت دست به بازداشتهای گسترده غیر قانونی،
شکنجه و اعدام مخالفان چپگرای خود زد .اجساد بسیاری
از این افراد هرگز پیدا نشد.
آمریکا هفته پیش اعالم کرد که اســناد طبقهبندی شده
ســازمانهای امنیتی و نظامی در باره حکومت نظامیان را
منتشر میکند ،اقدامی که به نظر میرسد با هدف کم کردن
انتقادها صورت گرفته است.
اسناد طبقهبندی شده آمریکا ممکن است میزان مشارکت
آمریکا در عملیات کندور را نشان دهد.
هدف این عملیات ،سرکوب سیاسی ،ترور شخصیتها چپ
و مخالفان توسط پولیس مخفی کشورهای آمریکای جنوبی
بود.
رئیسجمهوری آمریکا از کوبا به ارجنتین سفر کرده است.
آقای اوباما در کوبا خواهــان رفع تحریمهای تجاری علیه
کیوبا شــد و گفت میخواهد آخرین بقایای جنگ سرد در
قاره آمریکا را از میان بردارد .آقای اوباما در بوئنوس آیرس
با مائوریسیو ماکری ،رئیسجمهوری ارجنتین دیدار خواهد
کرد .پس از ســالها حکومت چپگرایان در این کشــور،
راستگرایان بار دیگر به قدرت رسیدهاند( .بی بی سی)

داکتران بدون مرز فعالیت خود را در جزیره لیسبوس متوقف کرد
پس از اجرایی شدن توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه
در مورد مهاجران ،سازمان داکتران بدون مرز کارش
را در کمــپ «موریا» در جزیره لیســبوس متوقف
کرده است .این سازمان گفته است نمی خواهد وارد
سیستمی گردد که خود آن را رد می کند.
ماری الیزابت اینگرس ،هماهنگ کننده محلی سازمان
داکتران بدون مرز در یونان روز چهارشــنبه گفت که
ادامه کار همکاران اش کمکی به «سیستمی است که
ما آن را ناعادالنه و غیرانســانی» می دانیم .بر اساس
ایــن توافقنامه ،همه پناهجویانی کــه غیرقانونی از
ترکیه به یونان رسیده اند ،سر از چهارم اپریل دوباره
باید بازگشت داده شوند.
همچنین کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل
متحد ( )UNHCRنیز به رسم اعتراض کارش را در
چندین اردوگاه پناهجویــان در یونان «توقف» داده

عامالن حمالت بروکسل
دو برادر بودند

رســانههای بلجیم میگویند که دو برادر
به نامهــای خالد و ابراهیــم بکراوی دو
تن از عامالن انفجارهای روز سهشــنبه
در بروکســل بودند و مظنون سوم نجم
عشــراوی اســت که به عنوان همدست
عامالن حمالت سال گذشته پاریس تحت
تعقیب بود .رســانه ها پیشتر از بازداشت
عشــراوی در اندرلخت خبر داده بودند،
اما بعدا به نقل از منابع پولیس گفتند که
فرد بازداشت شده عشراوی نیست .هنوز
مقامات رسمی هویت فرد بازداشت شده
در اندرلخت را روشن نکرده اند.
پولیس و نیروهای امنیتی در تعقیب آقای
عشراوی هســتند .تصاویر دوربین های
مدار بســته میدان هوایی سه مظنون را
در کنار هم نشــان می دهد ،اما مقامات
سارنوالی می گویند که نمی توانند تأیید
کنند که این ســه نفر ،برادران بکراوی و
نجم عشراوی هستند.
روز سه شــنبه  ۲۲مارچ ،وقوع دو انفجار
در میدان هوایی بروکســل و یک انفجار

المپیک ،2016
پایان امپراتوری بولت

رکورددار دوهای ســرعت جهان اعالم کرد المپیک  2016آخرین حضورش
در این رقابتهاست.
به نقل از لسآنجلس تایمز ،یوسین بولت ،قهرمان دوهای  100متر و  200متر
در اندک زمان باقی مانده تا المپیک تابستانی  2016ریودوژانیرو به این سوال
که آیا المپیک ریو آخرین المپیک بولت است پاسخ داد.
ســتاره جامائیکایی اصرار دارد بعد از المپیک  2016ریو دیگر در المپیک
شرکت نمی کند .بولت در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت :خیلی دشوار
است برای چهار سال آینده انگیزهام را حفظ کنم؛ به خصوص اگر در ریو به
آنچه که میخواهم برسم.
او ادامه داد :میخواهم در اوج بازنشسته شوم .هر آنچه در دنیای ورزشکاری
الزم بود ،انجام دادم و میخواهم بگویم اجازه اجازه بدهید بازنشسته شوم.
صحبتهای بولت نسبت به قبل ،کامال متفاوت است .او قول داده بود بعد از
رقابتهای جهانی  2017بازنشسته شود اما در یکی از مصاحبههایش اوایل
ســال جاری اعالم کرد ممکن اســت برای حفظ وضعیتش تا المپیک 2020
توکیو تالش کند.
ناامیدی غیرمنتظره در المپیک ریو میتوانــد در برنامه های او تاثیرگذار
باشد.
بولت تنها ورزشکاری است که در دو المپیک پیاپی مدال طالی دوهای  100و
 200متر و هم چنین دو مدال طالی امدادی را کسب کرده است.
او در فصل اخیر با مصدومیت مواجه بود.

برد اوکالهاما و لیکرز در NBA
با درخشش وستبروک و برایانت

در رقابتهای لیگ بســکتبال  NBAاوکالهام و لس آنجلس لیکرز حریفان
خود را شکست دادند.
در ادامه رقابتها لیگ بســکتبال حرفهای آمریکا  NBAاوکالهاما سیتی و
لس آنجلس لیکرز حریفان خود را شکست دادند.
در جریان این رقابتها بامداد دیروز 4 ،مســابقه برگزار شد که لس آنجلس
لیکرز با درخشش کوبی برایانت  107بر  100ممفیس را شکست داد .برایانت
در این مسابقه  20امتیاز برای لیکرز کسب کرد.
در دیگر دیدار اوکالهاما ســیتی به مصاف هیوســتون رفت و با درخشش
راسل وست بروک و کوین دورانت  111بر  107حریفش را شکست داد .وست
بروک در این مسابقه  21امتیاز 13 ،ریباند و  15پاس منجر به گل داشت و با
تریپل دبلی که انجام داد بهترین بازیکن میدان شد .کوین دورانت نیز با 23
امتیازی که کسب کرد تاثیر زیادی در برد تیمش داشت.
در دو مســابقه دیگری که بامداد امروز برگزار شد ،میامی هیتس  113بر 99
نیواورالن را شکست داد و شارلوت  107بر  100از سد بروکلین گذشت.

در متروی این شــهر به کشته شدن ۳۴
نفر و مجروح شــدن  ۲۵۰نفر منجر شد.
گروه موســوم به دولت اسالمی (داعش)
مسئولیت این حمالت را به عهده گرفت.
ســارنوالی بلجیم روز قبــل از حمالت
بروکســل ،نجم عشــراوی را به عنوان
همدست صالح عبد الســام ،از عامالن
حمالت سال گذشته پاریس معرفی کرده
بود.
سارنوالی بلجیم گفته بود که عبدالسالم
در سپتمبر گذشــته با استفاده از موتری
که اجاره کرده بود ،دو بار به بوداپســت،
پایتخت هنگری سفر کرد و دو مرد دیگر با
مدارک شناسایی جعلی به نامهای سفیان
کیال و سمیر بوزید در موتر با عبدالسالم
همراه بودند .امــا آزمایشهای دیانای
نشــان داد که هویت واقعی سفیان کیال،
در واقع نجم عشراوی بوده است.
سارنوال گفته بود که عشراوی متولد ۱۸
می  ۱۹۹۱است و در ماه فبروری  ۲۰۱۳به
سوریه سفر کرده بود( .بی بی سی)

آفریقای جنوبی اجساد
زندانیان سیاسی را
نبش قبر میکند

اجســاد گروهی از زندانیان سیاسی اعدام شده در
آفریقای جنوبی نبش قبر میشود.
روز چهارشــنبه ،ماکیل ماسوتا ،وزیر عدلیه آفریقای
جنوبی ،آغاز طرح «نبش قبر اعدامیان» را رسما اعالم
کرد و قرار اســت اجساد  ٨٣نفر از زندانیان سیاسی
سابق نبش قبر شود .مراسم آغاز این طرح در «موزه
دار» در مرکــز بازپروری کگوســی مامپورو برگزار
میشود که قبال زندان مرکزی پرتوریا شهرت داشت.
در دوره آپارتاید ،زندانیان سیاسی پس از اعدام ،در
این محل دفن میشــدند .با تغییر رژیم در آفریقای
جنوبی و برقراری دموکراســی در آن کشور ،نه تنها

زندانیان سیاسی آزاد شدند بلکه مجازات اعدام نیز
در آن کشــور ملغی شده است.بین سالهای  ١٩٦٠تا
 ،١٩٩٠در مجموع یکصد و سی زندانی سیاسی به جرم
قیام مســلحانه علیه حکومت آپارتاید در این زندان
اعدام و اجسادشــان در این محل دفن شد .تا کنون
اجساد چهل و هفت نفر از آنان نبش قبر و شناسایی
شده اما این هشتاد و ســه نفر دیگر ،در قبرهای بی
نام به خاک سپرده شــده بودند .اکثر اعدام شدگان
از اعضای حزب کنگره پــان آفریقا و جبهه متحده
دموکراتیــک بودند که در آن زمان ،با دولت آفریقای
جنوبی مبارزه میکردند .پــس از نبش قبر و تعیین
هویت دفن شدگان ،اجساد آنان برای دفن مجدد به
خانواده هایشان تحویل خواهد شد( .بی بی سی)

استراتژی جدید داعش:

جهانی کردن ترور

گروه تروریستی «دولت اسالمی» پس
از تحت فشــار قرار گرفتن در سوریه و
عراق قصد دارد دامنــه عملیات خود
را در کشــورهای غربی گسترش دهد.
کشــورهای اروپایی از هدفهای اصلی
این استراتژی محسوب میشوند.
انفجارهای سهشنبه ( ۲۲مارچ) در میدان
هوایی بروکسل و یک ایستگاه مترو که
گروه تروریستی دولت اسالمی (داعش)
مسئولیت آن را بر عهده گرفت ،بیش از
 ۳۰کشــته و بیش از  ۲۵۰مجروح برجا
گذاشت .وزارت خارجه بلجیم با انتشار
بیانیهای نسبت به تکرار چنین حوادثی
در دیگر شــهرها و کشورهای اروپایی
هشــدار داد« :تروریستها تهاجمهای
دیگری را در سراســر اروپا برنامهریزی
میكنند ».به گزارش خبرگزاری آلمان
پیام عملیات انتحاری تروریســتهای
اسالمگرا این است که آنچه در بروکسل
رخ داد میتواند در مکانهای دیگر تکرار
شود .حدود ســه هفته قبل در جریان
حمله هوایی جنگندههای آمریکایی به
مواضع تروریســتهای دولت اسالمی

جامجهانی کریکت؛

انگلستان افغانستان را شکست داد

افغانستان در سومین بازی خود در مرحله
دوم رقابتهای جام جهانی  ۲۰دور کریکت،
به رغم شروع بســیار خوبش از انگلستان
شکست خورد.
انگلســتان با از دست دادن  ۷بازیکن ۱۴۳
هدف برای افغانستان تعیین کرد .افغانستان
با از دســت دادن همه بازیکنهایش تنها
توانست  ۱۲۷امتیاز بگیرد و بازی را به تیم
مخالف واگذار کند.
قرعه بازی نخســت به نام تیم انگلســتان
خورد و این کشور بازی را آغاز کرد.
تیم افغانستان در زمان بسیار کم ۷ ،بازیکن
اصلی تیم مخالف را به شکل شگفتانگیزی
از بازی حذف کرد.
هیجــان پرتابگــری تیم افغانســتان،
کارشناســان کریکت را به وجد آورده بود
و درصــد احتمال پیروزی افغانســتان در
پیشبینیها افزایش یافت.
تیم مخالف در دو دور آخر توانست بیشتر از
 ۳۵دوش به دست آورد و هدف  ۱۴۳را برای
افغانستان تعیین کند.
افغانســتان با اعتماد به نفس زیادی وارد
میدان شــد ولی در نخستین دور ،توبزن
ماهر این تیم ،شهزاد محمدی از بازی حذف
شــد .حذف او آغازگر  ۴حذف دیگر شد ،و

است .اینگرس از سازمان داکتران بدون مرز در یونان
در ادامه تاکید کرده است که «ما اجازه نمی دهیم که
از کمک های ما در اخراج دســته جمعی پناهجویان
سوءاســتفاده گردد .ما حاضر نیســتم که بخشی از
سیستمی باشــیم که به ضرورت های بشردوستانه
انســان های نیازمند محافظــت و پناهجویان توجه
نداشته باشد».
همچنین او در ادامه گفته اســت که سازمان داکتران
بدون مرز کارش را در مراکز ترانزیتی در مانتامادوس
ادامه می دهد و پناهجویان تازه وارد را در رســاندن
کمک های اولیه صحی حمایت مــی کند .همچنین
کمک های صحی عاجل این ســازمان ادامه خواهد
داشت .سازمان داکتران بدون مرز به قول خودش از
جوالی  2015در اردوگاه «موریا» در جزیره لیسبوس
آغاز به کار کرده است( .دویچه وله)

در شمال شرق سوریه «عمر چچنی»
مشهورترین فرمانده نظامی این گروه
مجروح شد و چند روز بعد درگذشت.
عمر چچنی شــهروند گرجستان و نام
واقعیاش ترخان باتيراشــویلی است.
پس از شــایعاتی که دربــاره زنده یا
مرده بودن او منتشر شد جیو دیویس،
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا  ۱۵ماه
مارچ تائیــد کرد که عمر چچنی بر اثر
جراحات عمیق در شــفاخانه ای در
حومه شرقی شهر رقه مرده است.
برخی رســانهها عمر چچنی را «وزیر
جنگ داعش» معرفی میکنند .او که با
ریش بلند قرمز از شناخته شدهترین
رهبران تروریســتها بود فرماندهی
مهمترین نبردهای گروه دولت اسالمی
در جبهههای مختلف در ســوریه را بر
عهده داشت.
به گزارش خبرگزاری آلمان کشــته
شــدن عمر چچنی یکی از ضربههای
سنگین و متعددی بود که اسالمگرایان
تروریست در ماههای گذشته متحمل
شدهاند( .دویچه وله)

آنچلوتی :رونالدو بهترین مهاجم
تاریخ است

ســرمربی آینده بایرن مونیخ ،کریستیانو رونالدو را بهترین مهاجم تاریخ
می داند.
به نقــل از آس ،کارلو آنچلوتی در گفت و گو با ســایت یوفا به تمجید از
کریســتیانو رونالدو پرداخت و گفت :او یکی از بهترین های فوتبال است.
رونالدو بهترین مهاجم تاریخ است.
سرمربی پیشــین رئال مادرید در ادامه گفت :او باید در زمین آزاد باشد.
دوست ندارد پشت دروازه بازی کند .بازی کردن در کنارهها را ترجیح می
دهد .در سیســتم  4-3-3او را در گوش چپ قرار می دادیم اما همیشه
آزادی عمل بیشتری می خواســت .او می خواست در مرکز درگیریهای
زمین حضور داشته باشد.
ســرمربی آینده بایرن مونیخ در پایان گفت :رونالدو بهترین بازیکن تحت
هدایت من بوده است.

مارسلو در مورد آمدن نیمار به
رئال مادرید صحبت کرد

بازیکنانی مانند ،اصغر استانکزی ،نور علی،
و گلبدین نایب حذف شدند.
انگلســتان با حفاظت بسیار عالی از میدان
بــازی و پرتابگری جالب ،بــازی را برای
افغانستان دشوار ساخت .در پایان با تفاوت
 ۱۵دوش افغانستان شکست خورد.
در حالیکه تیم انگلســتان بازی فوقالعاده

هیجانی را با آفریقای جنوبی پشــت ســر
گذاشته بود ،تیم افغانســتان انگلستان را
توانست مضطرب سازد .این سومین باخت
افغانستان پس از شکست مقابل سریالنکا
و آفریقــای جنوبی در این مرحله بود .بازی
بعدی افغانســتان با ویست اندیز (کارایب)
یکشنبه  ۲۷مارچ خواهد بود( .بی بی سی)

مدافع رئال مادرید که در تیم ملی فوتبال برازیل با نیمار ،مهاجم بارسلونا
همبازی است ،در مورد آمدن این بازیکن به رئال صحبت کرد.
به نقل از آس ،مارســلو یکشنبه این هفته برابر سویا سیصد و پنجاهمین
بازی خود را برای رئال مادرید انجام داد .بــه همین بهانه ،روزنامه گلوبو
اسپورت برازیل با او مصاحبه کرده است.
مدافع مادرید درباره آیندهاش ،کریستیانو رونالدو ،دعوت نشدنش به تیم
ملی و مسایل دیگری به صحبت پرداخت.
مارســلو در مورد آینده اش در مادرید اظهار کرد :دوست دارم سال های
بیشــتری در این تیم بمانم و تالش خواهم کــرد قراردادم را تمدید کنم.
چهار ســال به پایان قراردادم مانده اســت اما می خواهم تا باالترین حد

جشنواره سه روزۀ بزکشی در کندز به پایان رسید

جشنواره سه روزۀ بزکشی در کندز ،درحالی
به پایان رسید که به گفته مسووالن محلی،
جنگ و ناامنی تاثیر منفــی بر این ورزش
بومی داشته اســت .تاجبیگ پهلوان معاون
فدراسیون بزکشــی کندز ،به آژانس خبری
پژواک گفت که این جشــنواره ،به حمایت
مقام والیت ونهادهای امنیتی به مناســبت
گرامیداشت از جشن دهقان برگزار گردیده
و در آن ،تیمهایی از مرکز و ولســوالی های
کندز اشــتراک دارند .به گفته وی ،دراین
مسابقات تیم شــهر کندز با درخشش برات
پهلوان ،گلبدین پهلــوان و ذبیح پهلوان و

کسب بیشترین امتیاز ،مقام اول؛ و بعد از آن
تیم هــای امام صاحب و خان آباد ،به ترتیب
دوم و ســوم شــدند .اما تاج بیگ پهلوان
گفت که نا امنیها و جنگهای کندز ســبب
گردیده بود تا شمار زیادی از چاپاندازان ،از
این ورزش فاصله بگیرند ومردم اســبهای
ویژۀ بزکشــی را به فروش برسانند .معاون
فدراسیون بزکشــی کندز افزود« :مردم می
ترسیدند و برای دیدن مسابقه به استدیوم
نمی آمدند ،بســیاری از ســرمایه داران و
قوماندانهای جهادی که اســبهای خوب و
نسلی برای بزکشــی داشتند ،دلسرد شدند

و اسبهای خود را فروختند؛ با آنکه بزکشی
یک ورزش باستانی و عنعنوی مردم ما است،
اگر به آن توجه درست نشود ،شاید به مرور
زمان از بین برود ».این مسوول محلی خاطر
نشان کرد که برگزاری این جشنواره و حضور
پررنــگ مقامهای محلی به شــمول والی و
قوماندان امنیــه در میان مردم ،تا اندازه یی
سبب شده است تا روحیۀ مردم تقویت شود
و با اطمینان بیشتری به تماشا بیایند .اسداهلل
عمرخیل والــی کندز نیز گفت که جنگ و نا
امنی و حتی کم توجهی حکومت به بزکشی،
سبب شده است تا این ورزش بطورکمرنگ
برگزار شــود و چاپ انــدازان ،از آن فاصله
بگیرند .امــا وی با تاکید بــر اینکه ازاین
ورزش حمایت خواهد کرد ،افزود« :مشکالت
ورزشی را بررســی کردیم ،واقعا دیدیم که
دروازه های دفاتر مقامهای محلی ،در گذشته
به روی ورزشکاران بسته بوده و به مشکالت
شان رسیدگی نشده است؛ اما حاال به تمام
اداره های محلی هدایت دادم تا در قســمت
رشد اين ورزش سهم بگیرند و خواست های
معقول ورزشکاران را برآورده کنند ».بر پایه
معلومات معاون فدراسیون بزکشی کندز ،در
حال حاضر  ۴۰۰اســب ویژۀ بزکشی در این
والیت وجــود دارد و در صورتی که وضعیت
امنیتی بهتر شود ،شــمار این گونه اسب ها
بیشتر خواهد شد( .پژواک)

ممکن برای این تیم تالش کنم .هنوز به این که در چه باشگاهی با فوتبال
خداحافظی کنم ،فکر نکردم .در دوران خوبی از فوتبالم به ســر می برم و
نمی خواهم به پایان آن فکر کنم.
او از عملکرد زین الدین زیدان ،ســرمربی کنونی رئال مادرید هم تمجید
کرد و گفت :هدایت مادرید را در میانه فصل به عهده گرفتن ،خیلی سخت
است .او در شرایطی این سمت را بر عهده گرفت که انتقادات زیادی به تیم
می شد و تیم در جایگاه سوم قرار داشت.
زیدان تاکنون خوب کار کرده است و پایان فصل عملکرد او بررسی خواهد
داشت اما مطمئن هستم یکی از بهترین مربیان جهان خواهد شد.
مارسلو همچنین فصل ســختی برای مادرید پیشبینی کرد و افزود :فکر
می کنم پیش فصل خوبی نداشتیم و نتیجه اش در میانه فصل آشکار شد.
اکنون در این شــرایط قرار داریم و تا پایان ،خواهیم جنگید .بازی هایی
در اللیگا پیش رو داریم که می توانیم در آنها خود را برای لیگ قهرمانان
آماده کنیم.
مدافع مادرید که بهترین قرعــه را در لیگ قهرمانان متعلق به تیم خود
نمی داند ،در ایــن باره گفت :در یک چهارم نهایی هیچ حریفی آســان
نیست .مطمئن هستم دیدار های سختی را با ولفسبورگ خواهیم داشت.
او در مورد شــوخی با نیمار درباره امضای قرار دارد با مادرید هم گفت :در
مورد فوتبال با هم خیلی حرف نمی زنیم .بعید به نظر می رسد با توجه به
عملکردی که نیمار در بارسلونا داشته است ،به مادرید بیاید.

