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عربستان سعودی ‹اهدای› پول به نخست وزیر مالزیا را تایید کرد
موضوع تمام شده است».
عادل الجبیــر در مورد دلیــل و هدف از
پرداخت این پول توضیحــی نداد .پیش از
نشست خبری وزیر خارجه سعودی ،هیات
های اعزامی دو کشــور به اجالس سران در
اســتانبول دیدار کرده بودند .دولت مالزیا
گفته است که این پول برای کمک به مبارزه
نخست وزیر این کشــور علیه افراطگرایی
در اختیار او قــرار گرفت .در عین حال ،در
ماه فبروری ،یک روزنامه آمریکایی به نقل
از وزیر خارجه سعودی گزارش کرد که این
پول «برای سرمایه گذاری در یک طرح در
مالزیا» به نخســت وزیر پرداخت شده و از
تایید اینکــه این پرداخت به منزله «هدیه»
بوده است خودداری ورزید( .بی بی سی)

عربستان سعودی اهدای چند صد میلیون
دالر به نخســت وزیر مالزیا را تایید کرده
است .عادل الجبیر ،وزیر خارجه عربستان،
در گفتگو بــا روزنامه نگاران مالزیایی گفت
که مبلغ  ۶۸۱میلیون دالر که دولت سعودی
به نجیب رزاق ،نخست وزیر مالزیا پرداخته
«هدیه محض» بوده و در مقابل آن ،توقعی
هم نمی رفته است.
وزیر خارجه ســعودی که همراه پادشــاه
آن کشور برای شــرکت در اجالس سران
کشورهای عضو ســازمان همکاری اسالمی
به استانبول رفته ،گفت که «ما کامال مطلع
هستیم که دادستان کل مالزیا به طور کامل
این موضوع را بررسی کرده و تخلفی نیافته
اســت و تا آنجا که به ما مربوط میشــود،

کری :ما حق ساقط کردن
جنگندههای روسی
را داشتیم

جان کری ،وزیر خارجه آمریکا ،می گوید
که اگر ارتش این کشــور جنگنده های
روسیه که این هفته چندین عبور نزدیک
از کنــار یک ناوشــکن آمریکایی انجام
دادند را می زد در چارچوب حقوق خود
عمل کرده بود.
مقامهــای آمریکایی مــی گویند که دو
جنگنــده روس روز دوشــنبه از فاصله
چندین متری کشتی نظامی این کشور در
دریای بالتیک پرواز کردند.
وزارت دفاع روســیه گفت که جت های
ســوخو ۲۴-پس از نظارت بر ناوشکن
یواساس دونالد کوک «در پیروی از همه
تدابیر ایمنی دور شدند».
آقای کری از آن اقدام انتقاد کرد و گفت
در این مورد با مسکو تماس گرفته شده.
او در مصاحبــه ای مشــترک با روزنامه
میامیهرالد و سیانان گفت «ما این نوع
رفتار را محکوم می کنیم».

آزمایش موشکی کوریای
شمالی ناکام ماند

وزیر خارجه آمریکا گفــت« :این رفتار
بیخردانه ،تحریک آمیز و خطرناک بود
و ما براســاس مقررات جنگی حق ساقط
کردن آن را داشتیم».
او افــزود که آمریــکا «در آب های بین
المللی مرعوب نخواهد شد» و پیامی در
مورد خطرات چنین رفتارهایی به روسیه
ارسال شده است.
وزارت دفاع روســیه گفت که کشــتی
آمریکایــی در زمان حادثــه از نزدیکی
یک پایگاه نیروی دریایی روســیه عبور
می کرد .در بیانیه وزارت دفاع روســیه
آمده اســت« :پس از مشــاهده کشتی،
پیلوت روس در پیــروی کامل از تدابیر
ایمنی از آن دور شدند« ».همه پروازهای
هواپیماهای روســیه در پیروی دقیق از
مقررات بین المللی در زمینه استفاده از
آســمان بر فراز آب های بیطرف صورت
می گیرد( ».بی بی سی)

ناپدیدن شدن مسی هنگام
حذف بارسلونا

مهاجم بارسلونا در دیدارهایی که این تیم در لیگ قهرمانان اروپا حذف شده
عملکرد ضعیفی داشته است.
به نقل از آس ،بارسلونا چهارشنبه شب برابر اتلتیکو مادرید در مرحله یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا حذف شــد .لیونل مسی در این بازی نیز
گلی به ثمر نرســاند .مهاجم بارسا پنجمین بازی بدون گل خود را پشت سر
گذاشــت و بدترین رکورد خود را در این رابطــه در دوران بازیگریاش در
بارسلونا را به ثبت رساند.
دارنده پنج توپ طال در زمان حذف بارســلونا در بازیهای اروپایی عملکرد
ضعیفی داشته است و هنگام قهرمانیها نیز نقش او تاثیرگذار بوده است.
از زمانی که مسی به تیم نخســت راه یافت بارسلونا برابر تیمهای لیورپول
( ،)2007منچستریونایتد ( ،)2008اینتر ( ،)2010چلسی ( ،)2012بایرنمونیخ
( ،)2013و اتلکتیو ( 2014و  )2016حذف شد .در این مراحل حذفی طبق آمار
مهاجم ارجنتینی  1442دقیقه بازی کرده ،اما یک گل هم به ثمر نرســانده
است .او تنها یک پاس گل در دیدار برگشت مقابل چلسی داد ،همچنین یک
پنالتی تعیینکننده را از دست داد.

مقام های آمریکایــی و کوریای جنوبی می گویند که
کوریای شمالی صبح جمعه در آب های ساحل شرقی
خود یک آزمایش موشکی انجام داده ،اما به نظر می
رسد که این آزمایش موفقیت آمیز نبوده است.
این آزمایش همزمان با تولد کیم ایل سونگ بنیانگذار
کوریای شمالی ،پدربزرگ کیم جونگ اون رهبر فعلی
این کشور ،انجام شد.
مقام های کوریای جنوبی گفتند که نوع یا برد موشک
آزمایش شده هنوز معلوم نیست.
این آزمایش همزمان با تنش های شــدید در شــبه
جزیره کوریای انجام می شود.
کوریای شمالی در ماه های اخیر یک بمب هیدروژنی
آزمایش کرده و موشکی را به فضا پرتاب کرده است.
آزمایش اتمی روز  ۶جنوری و پرتاب ماهواره در روز
 ۷فبــروری ناقض تحریم های جاری ســازمان ملل
تشخیص داده شد.
پس از آن ســازمان ملل و آمریکا تحریمهای تازهای
علیه کوریای شــمالی وضع کردهانــد که بعضی از
شــدیدترین تدابیر علیه این کشور در دو دهه اخیر
توصیف می شود.
کوریای شــمالی در ماه مارچ گفت کالهک های اتمی
در ابعاد کوچک به طوری که بر موشک های بالستیک
قابل نصب باشد ساخته است.
با این حال کارشناسان در مورد این ادعا ابراز تردید
کرده اند.
آمریکا گفت که تازه ترین پرتاب آزمایشــی کوریای
شمالی را ردگیری کرده اما نمی تواند جزئیات موشک
را تایید کند.
یک مقــام وزارت خارجــه گفت « :ما بــار دیگر
از کوریای شــمالی مــی خواهیــم از اقدامات و
شــعارهایی که باعث افزایش تنش در منطقه می
شود بپرهیزد و بر برداشــتن گام های ملموس به
ســوی اجرای تعهدات و وظایف بیــن المللی اش
تمرکز کند( ».بی بی سی)

جزئیات «قانون تاریخی»
ادغام پناهجویان در آلمان

آلمان برای نخستین باردر تاریخ اش یک
قانون را بــرای ادغام خارجی ها تصویب
می کند که برمبنای آن کسی که ازادغام
ســرپیچی می کند با کاهش حمایت ها
مواجه می شودوکسی که دوره کارآموزی
اش را قطع میکند از گرفتن مجوز اقامت
محروم میشــود .روز پنجشــنبه دفتر
صدارت آلمان پر از خبرنگاران و عکاسان
بود .رهبران احــزاب ائتالفی حکومت
آلمان ،یعنی انگال مرکل ،هورست زیهوفر
و زیگمار گابریل با وزرای داخله ،عدلیه
و کار در یک کنفرانــس خبری حضور
داشــتند .رهبران احزاب با چهره های
بشاش و راضی در برابر خبرنگاران قرار
گرفتند .انگال مــرکل صدراعظم آلمان
گفت کــه «پروژه های مهمــی را طرح
ریزی کرده انــد» .احزاب ائتالفی بعد از
ماه ها گفتگوی سخت ،چهارشنبه شب
در نشست هفت ساعته در مورد طرحی
برای ادغام مهاجریــن و اقدامات برای
مبارزه علیه تروریسم توافق کردند.
زیگمــار گابریل رهبر حزب سوســیال
دموکرات آلمان و معــاون صدراعظم از

نخســتین قانون ادغام آلمان به عنوان
یک «قدم تاریخی» یاد کرده گفت که
به این وســیله آلمان برای نخستین بار
در تاریخ اش ،یک چنین قانونی خواهد
داشت که در  24می طی یک نشست در
«مسبرگ» تصویب خواهد شد.
مرکل صدراعظم آلمان گفت که هدف از
قانون ادغام این است که تا حد ممکن
شمار زیاد مهاجرین در بازار کار ادغام
شــوند .او تاکید کرد که در این مورد
قاعده «حمایت و مطالبه» مطرح است:
براین اســاس پناهجویانی که تدابیر
ادغام را رد می کنند ،باید روی کاهش
حمایــت های دولتی حســاب کنند و
کسی که دوره آموزشی را قطع می کند،
اجازه اقامت را از دست می دهد.
هورست زیهوفر نخســت وزیر ایالت
بایرن تایید کرد که این امر یک «مساله
عدالت» نیز اســت .افزون بر آن باید
برای مهاجرین ،محل اقامت مشــخص
شود .این اقدامی اســت که همواره از
جانب سازمان های امدادی مورد انتقاد
قرار گرفته است( .دویچه وله)

نیمهنهایی لیگ قهرمانان:

منچستر سیتی -رئال مادرید،
اتلتیکو مادرید -بایرن مونیخ
قرعهکشی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان
اروپا انجام شد و منچســتر سیتی با رئال
مادرید بازی خواهــد کرد و اتلتیکو مادرید
به مصــاف بایرن مونیخ میرود .منچســتر
ســیتی در حالی به مصاف قهرمان  ۱۰دوره
باشگاههای اروپا میرود که مانوئل پلگرینی،
سرمربی این تیم در فصل  ۲۰۰۹-۱۰هدایت
این تیم را به عهده داشــت .به این ترتیب
کریســتیانو رونالدو که در حال حاضر با ۱۶
گل ،آقای گل این مســابقات است بار دیگر
به شهر منچســتر باز خواهد گشت .رونالدو
از سال  ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۹برای منچستر یونایتد
بازی کرد و در  ۱۹۶مسابقهای که با پیراهن
این تیم به زمین رفــت  ۸۴گل زد .رونالدو
در ســال  ۲۰۰۸به همراه منچستر یونایتد و

در سال  ۲۰۱۴به همراه رئال مادرید قهرمان
لیگ قهرمانان اروپا شد .رونالدوی  ۳۱ساله
همچنین بــا زدن  ۹۳گل در  ۱۲۵حضورش
در لیگ قهرمانــان اروپا ،بهترین گلزن این
مسابقات است .در دیگر بازی این مرحله نیز
اتلتیکو مادرید که با حذف بارســلونا به این
مرحله رسیده باید با بایرن مونیخ قهرمان سه
سال پیش این مسابقات بازی کند .اتلکتیکو
مادرید دو ســال پیش به دیدار نهایی لیگ
قهرمانان رسید اما در آن بازی با نتیجه ۴-۱
به رئال مادرید باخت .دیــدار رفت مرحله
نیمه نهایی لیــگ قهرمانان  ۲۶و  ۲۷اپریل
انجام میشــود و تاریخ دیدارهای برگشت
 ۳و  ۴می اســت .دیدار فینــال این دوره
لیگ قهرمانان اروپا نیز  ۲۸می در ورزشگاه

سانسیرو شهر میالن ایتالیا انجام میشود.
با قرعهکشی مرحله نیمهنهایی لیگ اروپا نیز
تیمهای حاضر در این مسابقات حریفان خود
را شناختند و ویارئال با لیورپول بازی خواهد
کرد و شاختار دونتسک با سویا.
لیورپول شــش سال پیش نیز به نیمه نهایی
لیگ اروپا رسید و به اتلتیکو مادرید باخت.
این تیم که ســابقه سه بار قهرمانی در لیگ
اروپا در سالهای  ۱۹۷۶ ،۱۹۷۱و  ۲۰۰۱را دارد
تاکنون پنج بار به نیمه نهایی این مسابقات
رسیده که حاصل آن  ۳برد و  ۲باخت است.
لیورپول در مســابقات این فصل لیگ اروپا
شکستناپذیر باقی مانده و از  ۱۲مسابقهای
که به زمیــن رفته ۶ ،برد و  ۶تســاوی در
کارنامه دارد( .بی بی سی)

پیگرینی :بازی سختی داریم ولی
انگیزهمان باالست

سرمربی منچسترسیتی میگوید سیتی بازی سختی برابر رئالمادرید دارد
ولی انگیزه این تیم برای نتیجه گرفتن باالست.
منچسترسیتی برای اولین بار به نیمه نهایی لیگ قهرمانان رسیده است و به
موفقیت تاریخی دســت یافته ،این تیم در مرحله نیمه نهایی باید به مصاف
رئالمادرید برود.
مانوئل پیگرینی ســرمربی منچسترسیتی پیش از این دیدار حساس گفت:
بازی خیلی ســختی برابر رئالمادرید داریم که مطمئنا بازی سختی خواهد
بود ولی انگیزه زیادی برای این دیدار داریم .با هر تیمی که بازی میکردیم،
قطعا بازی ســختی میشد .بازی در مرحله نیمه نهایی خیلی سخت ولی در
عین حال باورنکردنی اســت .انگیزه ای از این باالتر برای بازیکنان ما وجود
ندارد .رئال دوســت دارد فصل را با یک جام به پایان برساند و قطعا انگیزه
زیادی برای قهرمانی در لیگ قهرمانان دارد.
او در پایان گفت :رئال همیشــه در لیگ قهرمانان مدعی است و همیشه به
دنبال این اســت که در این جام به قهرمانی برسد .باید با تمام قوا برابر آنها
قرار بگیریم تا بتوانیم به موفقیتی تاریخی دست یابیم.
منچسترسیتی باید در لیگ برتر برابر چلسی به میدان برود .سیتی در تالش
است بتواند فصل بعد سهمیه لیگ قهرمانان را داشته باشد.

جمهوری چک به چکیا
تغییر نام میدهد

جمهوری چک قصد دارد نام رسمی خود را به چکیا تغییر
دهد تا اســتفاده از نام این کشور برای شرکتهای تجاری
و تیمهای ورزشی در فروش محصوالت و پوشاک ،آسانتر
شــود .اگر این تغییر نام به تصویب مجلس جمهوری چک
برســد درخواست تغییر نام رسمی به ســازمان ملل ارائه
خواهد شــد .جمهوری چک بعد از اینکه در ســال ۱۹۹۳
چکسلواکیا به دو کشــور جمهوری چک و اسلواکیا تجزیه
شد شکل گرفت .در حال حاضر معروفترین نامهای تجاری
چک از جمله آبجوی پیلزنر ا ِرکول و تیمهای هاکی روی یخ
این کشور از نام چک استفاده میکنند اما چک صفت است
و نمیتوان از این واژه به صورت اســم به درستی استفاده
کرد .برخی با این تغییــر نام مخالفند ،آنها واژه چکیا را بد
آهنگ و شبیه نام جمهوری چچن میدانند( .بی بی سی)

وقوع زلزله مرگبار در
بخش جنوبی جاپان

وقوع زلزله ای در جنوب جاپان باعث ریزش ســاختمان ها
و اختالل در خطوط برقرسانی شــده و در اثر آن حداقل
 ۹نفر کشــته و بیش از  ۲۵۰نفر زخمی شــده اند .مقام ها
می گویند که ممکن است افرادی هنوز زیر آوار ساختمان
های فروریخته زنده باشــند .این زمین لرزه  ۶.۴درجه ای
در ســاعت  ۲۱:۲۶محلی ( ۱۲:۲۶گرینویچ) در شرق شهر
کوماموتو در جزیره کیوشــو روی داد .اما اخطاری در مورد
وقوع احتمالی ســونامی صادر نشــد .به عالوه گزارشی از
آســیب دیدن راکتورهای اتمی این جزیره منتشر نشده
است .بسیاری از مردم از خانه هایشان گریختند و بسیاری
از ساکنان شهر ماشــیکی در نزدیکی کوماموتو در جزیره
کیوشو شب را در هوای آزاد به صبح رساندند .کانون زلزله
در عمــق  ۱۰کیلومتری زمین بود و پسلرزه هایی به قدرت
 ۵.۷و  ۶.۴درجه را به دنبال داشــت .با این حال ســازمان
لرزهشناسی جاپان شدت لرزش در برخی نقاط را به بزرگی
یــک زلزله  ۹درجه ای که در ســال  ۲۰۱۱در این کشــور
اتفاق افتاد گــزارش داد .آن زمینلرزه باعث خیزش امواج
سونامی و مرگ  ۱۸هزار نفر شد و ذوب هسته نیروگاه اتمی
فوکوشیما دایچی را در پی داشت( .بی بی سی)

فرار دهها هزار سوری به
سوی مرزهای ترکیه

سازمان دیدهبان حقوق بشر در سوریه از موج جدید آوارگان
سوری خبر داد .به گفته این سازمان ،نیروهای مرزی ترکیه
جلوی ورود این پناهجویــان را گرفته و در برخی موارد به
سوی آنان تیراندازی کردهاند .روز جمعه خبرگزاری آلمان
به نقل از ســازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه که در لندن
مستقر اســت ،گزارش داد که در پی درگیریهای تازه در
شمال حلب در  ۴۸ســاعت گذشته حدود  ۳۰هزار نفر این
منطقه را ترک کرده و رو به سوی مرزهای ترکیه نهادهاند.
در این گزارش به نقل از امدادگران بینالمللی و گردانندگان
کمپهای پناهندگی در حوالی شــهر اعزاز در والیت حلب
آمده است که دستکم نیمی از ساکنان  ۱۰کمپ پناهندگی
در این منطقه از ترس پیشروی نیروهای گروه تروریستی
«دولت اسالمی» (داعش) محل سکونت خود را ترک کرده
و آواره شدهاند .به گزارش ســازمان دیدهبان حقوق بشر
نظامیان ترکیــه از ورود این افراد جلوگیــری کرده و در
مواردی به سوی آوارگان شلیک کردهاند( .دویچه وله)

حذف بهترین تنیسباز جهان از
مسترز مونتکارلو

نواک جوکوویچ ،مرد شــماره یک تنیس حرفهای جهان در مقابل ژیری
وســلی ،نفر پنجاه و پنجم ردهبندی جهانی شکســت خورد و از مسترز
مونتکارلو حذف شد.
جوکوویچ با نتایــج  ۶-۴و  ۶-۴ ،۲-۶از حریف اهل جمهوری چک خود
شکست خورد.
این برای اولینبار از مســترز مادرید در سال  ۲۰۱۳است که جوکوویچ در
دور دوم یک تورنمنت حذف میشود.
جوکوویچ با قهرمانی در اوپن اســترلیا و مسترزهای میامی و ایندینولز
نمایشی درخشان در این فصل رقابتهای تنیس داشت .این اولین شکست
جوکوویچ در مســابقات این فصل تنیس بود .او در این فصل تنها یک بار
آن هم به دلیل عفونت چشم مجبور به کنارهگیری از مسابقات شد و همه
مسابقه های دیگر خود را برده بود.
این همچنین اولین شکست جوکوویچ به تنیسبازی خارج از فهرست ۵۰
تنیسباز برتر جهان در شش سال اخیر بود.
شکست قبلی او به مســابقات کوئینز سال  ۲۰۱۰بازمیگردد که به خاویر
مالیس نفر  ۷۴ردهبندی جهانی باخت.
جوکوویچ که در دو فصل گذشته مرد شماره یک تنیس جهان بوده است،
در حالی قدم به این مسابقه گذاشت که  ۲۲برد پیاپی در مسترزهای ۱۰۰۰
امتیازی داشت.
آخرین شکســت این تنیسباز صرب در مســترزهای  ۱۰۰۰امتیازی به
مسابقات سینســیناتی در فصل گذشته و شکســت مقابل راجر فدرر
بازمیگردد( .بی بی سی)

والورده :شایسته شکست نبودیم

کوبی برایانت ۶۰امتیاز گرفت و خداحافظی کرد

کوبی برایانت ،قهرمان پنج دوره «انبیا ِی»،
به  ۲۰ســال حضور حرفهایش در بسکتبال
پایان داد و با گرفتــن  ۶۰امتیاز در آخرین
مسابقه لسآنجلس لیکرز بازنشسته شد.
لسآنجلس لیکرز کــه در این بازی از یوتا
جاز عقب افتاده بود در پایان با درخشــش
برایانت توانســت  ۱۰۱-۹۶برنده بازی شود.
برایانت  ۳۷ساله گفت« :تقدیر را بهتر از این
نمیشد رقم زد ».تکت های این مسابقه تا
 ۲۷هزار و  ۵۰۰دالر فروخته شــد و برایانت
هم تماشــاگرانی را که برای دیدن آخرین
نمایش او آمده بودند ،پشیمان نکرد .او در
این مسابقه  ۵۰شــوت داشت که بیشترین
رکورد در یک بازی «انبیا ِی» طی  ۳۰سال
اخیر اســت .لیکرز در پایان نیمه اول این

مســابقه  ۲۰امتیاز از حریف عقب بود ،اما با
نمایش درخشــان برایانت توانست به بازی
برگردد .او در کوارتر چهارم این مســابقه
که هزار و پانصد و پنجــاه و پنجمین بازی
حرفهایش بود ۲۳ ،امتیاز بدست آورد.
برایانت که اولین حضورش در «انبیا ِی» به
نوامبر  ۱۹۹۶بازمیگردد ،در طول این دوران
 ۳۳هزار و  ۶۴۳امتیاز بدســت آورد .او از
این نظر پس از کریم عبدالجبار ( ۳۸هزار و
 ۳۸۷امتیاز) و کارل مالون ( ۳۶هزار و ۹۲۸
امتیاز) در جایگاه سوم قرار دارد.
برایانــت که  ۱۸بــار در تیم ســتارگان
«انبیا ِی» انتخاب شد و به «مامبای سیاه»
معروف است ،گفت« :باورم نمیشود که این
 ۲۰ســال چقدر زود گذشت ،دیوانهوار بود.

نکته خندهدار این است که طی این  ۲۰سال
همه داد میزدند تــوپ را پاس بده اما در
شب آخر همه فریاد میزدند ،پاس نده .چه
میتوانم بگویم؟ مامبا بیرون رفت ».برایانت
که در سال  ۲۰۰۸هم برای اولینبار به عنو ان
ارزشمندترین بازیکن «انبیا ِی» انتخاب شد
و هم توانست قهرمان المپیک شود ،گفت:
«هرچه توان داشتم برای این بازی گذاشتم
و برای همین هم میتوانم راحت خداحافظی
کنم .من روحم را به این بازی تقدیم کردم».
گلدن اســتیت واریرز نیز توانست با نتیجه
 ۱۲۵-۱۰۴مقابل ممفیس گریزلیز پیروز شود
و با کسب هفتاد و سومین پیروزی طی یک
فصل رکورد شــیکاگو بولز در  ۱۹۹۵-۹۶را
شکست( .بی بی سی)

سرمربی اتلتیک بیلبائو معتقد است که تیمش شایسته شکست نبود.
به نقل از آس ،اتکلتیک بیلبائو پنجشــنبه شب در دیدار برگشت مرحله
یک چهارم نهایی لیگ اروپا دو بر یک ســویا را شکست داد .با توجه به
نتیجه بازی رفــت دیدار به وقتهای اضافه کشــید و در ضربات پنالتی
اتلتیک چهار بر پنج شکست خورد.
ارنســتو والورده پس از بازی ،گفت :در خیلی مواقــع خوب کار کردیم.
ناراحت هســتیم چون از دور رقابتها کنار رفتیم .هر چند حذف شدیم،
اما توانستیم نتیجه بازی رفت را جبران کنیم و از این موضوع خوشحالم.
ســرمربی اتلتیک در ادامه افزود :تالش کردیم سنگینی بازی به سمت ما
باشد .با پیشرفت بازی این موضوع اتفاق افتاد و ما هر لحظه بهتر شدیم.
به گل سوم فکر میکردیم و شایسته شکست نبودیم.
او در پایان گفت :ســویا سبک خاص خودش را دارد .ما به آن ضربه زدیم،
بازی به تساوی کشیده شد.نمایش خوبی ارائه دادیم اما در ضربات پنالتی
که همچون التاری هستند از این رقابتها کنار رفتیم.

