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هشدار رئیس جمهوری تونس در مورد دخالت نظامی در لیبیا
جمهوری لیبیــا» ،که به عنوان «دولت وفاق ملی»
مورد حمایت سازمان ملل هستند ،وارد طرابلس،
پایتخت شدند .آقای سبسی اظهار امیدواری کرده
است که حکومت لیبیا مورد حمایت سازمان ملل
خواهد بتواند ثبات را به کشور بازگرداند.
وی گفته اســت« :در ابتدای کار مشکالت وجود
خواهد داشــت زیرا مردم لیبیا در مورد چگونگی
تشکیل حکومت جدید اختالف نظر دارند اما من
می بینم که دولت به تدریج کنترل خود را گسترش
می دهد و دیر یا زود وضع آرام خواهد شد ».
بنــا بر گزارش ها همپیمانان ناتــو در حال برنامه
ریزی اســتقرار چند هزار نیروی نظامی در لیبیا
اســت .البته در صورتی کــه دولت تحت حمایت
سازمان ملل متحد در لیبیا استقرار چنین نیرویی
را درخواست کند( ».بی بی سی)

محمد باجی قائد سبسی ،رئیس جمهوری تونس
در باره هر گونه دخالــت نظامی خارجی در لیبیا
هشدار داده است.
آقای سبســی در مصاحبه ای با بی بی سی گفت
چنین عملیاتی خطر تجزیه کشور را به همراه دارد.
سخنان وی در حالی بیان می شود که در غرب از
ابعاد افزایش حضور گروه موسوم به دولت اسالمی
(داعش) در لیبیــا در بحبوحه هرج و مرج جنگ
داخلی این کشور نگرانی هایی وجود دارد.
پس از ســقوط حکومت به رهبری معمر قذافی در
سال  ۲۰۱۱نقاط مختلف لیبیا تحت تسلط گروهها
و تشکلهای مختلف قرار گرفته که هرکدام از این
گروهها مدعی حکومت بر لیبیا یا بخشــی از آن
هستند و برخی از آنها خود را «دولت» مینامند.
اواخر ماه مارچ سال جاری اعضای «شورای ریاست

سایت خبرگزاری دولتی
روسیه در ترکیه
مسدود شده است

اســپوتنیک ،خبرگزاری دولتی روسیه
می گوید سایت این خبرگزاری در ترکیه
مسدود شده و در داخل ترکیه غیرقابل
دسترسی است.
این خبــر پس از آن گزارش شــده که
والدیمیــر پوتیــن ،رئیــس جمهوری
روسیه ،در برنامه ساالنه پاسخ و پرسش
تلویزیونــی خود بــه انتقــاد از ترکیه
پرداخت .آقای پوتین در پاسخ به سوال
یک دختربچه  ۱۲ســاله در این مورد که
«اگر اردوغان و پوروشنکو در حال غرق
شدن بودند شــما نخست کدام را نجات
می دادید؟» گفت« :اگر کســی تصمیم
گرفته باشد که غرق شود نجات او دیگر
امکان ناپذیر اســت .ما آماده هستیم به
سوی هر شریکی دست کمک دراز کنیم،
اگر خودشان این را بخواهند».
در عین حــال آقای پوتیــن در مورد
سیاســت خارجی کشــورش گفت «ما

با دومین زلزله در
جاپان شمار کشتهشدگان
افزایش یافت

در محاصره دشــمنان نخواهیم بود .ما
دوســتان زیادی در دنیا داریم .ترکیه را
نیز دوست خود می دانیم ،و ملت ترکیه
رادوست خود».
او افزود ما با برخی سیاستمداران مشکل
داریم زیرا رفتارشــان به نظرمان درست
نیست.
جنگ لفظی میان مسکو و آنکارا پس از
آن که ترکیه یک هواپیمای روسیه را در
نزدیکی مرز سوریه پنج ماه پیش ساقط
کرد شدت گرفته است .در جنگ داخلی
سوریه ،روسیه و ترکیه در قبال موقعیت
بشار اسد مواضع متضادی دارند .روسیه
از بشــار اســد حمایت میکند و ترکیه
از مخالفین او .به دنبال حادثه ســقوط
هواپیمای روسی توســط ترکیه ،دولت
روســیه تحریم هایی علیه ترکیه وضع
کــرد و روابط تجارتی میان دو کشــور
شدیدا کاهش یافت( .بی بی سی)

برنامه آمریکا برای گرفتن 100
مدال در المپیک 2016

آمریکا برای گرفتن نزدیک به  100مدال در بازیهای المپیک ریو برنامهریزی
کرده است.
طبق آخرین نســخه جدول مدال مجازی )Gracenote (VMT
آمریکا ،در پنج المپیک تابســتانی اخیر در صــدر جدول مدال آوری بوده
است .آمریکاییها قصد دارند این رکورد خود را ادامه دهند.
پیشبینی میشود آمریکا در این المپیک 99 ،مدال کسب کند که  43مدال
آن طال است .در صورتی که این پیشبینی درست باشد ،از المپیک سیدنی
 2000تاکنون این اولین بار خواهد بود که آمریکا نمیتواند بیش از  100مدال
کسب کند.
پیشبینی میشــود چین با  17مدال کمتر از آمریکا و روسیه با کسب 63
مدال در رتبههای دوم و ســوم باشند .در صورتی که محرومیت دوومیدانی
روسیه تا زمان المپیک ادامه پیدا کند ،این کشور  6مدال از این تعداد را نیز
از دست خواهد داد.
پیشبینی میشود که برازیل میزبان  27مدال و  10مدال طال دریافت کند و
در رده دهم جدول قرار بگیرد.

دومین زمینلرزه متوالی جنــوب غربی جاپان را به
لرزه در آورد .گزارشها حاکی از کشته شدن  ۱۹نفر
در این زمینلرزهاند .تعداد زیادی خانه ویران شــده
است .هشدار سونامی رفع شده است.
در پی وقوع دومین زلزله در دو روز متوالی در جنوب
غربی جاپان شمار کشتهشدگان افزایش یافت.
بنا بر گــزارش خبرگزاری جاپانی کیــودو ،در این
زمینلرزه که بامداد شــنبه به وقوع پیوست دست
کم  ۱۹نفر جان خود را از دســت دادند .صدها نفر نیز
زخمی شدهاند.
شــدت این زمینلرزه  ۷ /۳ریشتر بود که به مراتب
از شدت زمینلرزه یک روز قبلش شدیدتر است .در
زلزله روز پنجشنبه  ۹نفر جان خود را از دست دادند.
مرکز زمینشناسی جاپان شــدت زلزله پنجشنبه را
شش و نیم ریشتر اعالم کرده است که با پسلرزههای
زیاد همراه بود.
تعداد زیادی ساختمان مسکونی در والیت کوماموتو
که بیش از همه از زلزله آســیب دیده ویران شدهاند.
در منطقه مینامیاسو رانش زمین گزارش شده و گل و
الی یک خیابان را فرا گرفته است.
ساختمان شهرداری شهر اوتو به شدت آسیب دیده و
قسمتی از آن فرو ریخته است.
چت میدان هوایی کوماموتو نیز ویران شــده است.
با این حال به گفته رســانهها ،کسی در میدان هوایی
زخمی نشده اســت .پروازهای این میدان هوایی لغو
شدهاند.
گردانندگان نیــروگاه اتمی واقع در این منطقه اعالم
کردهاند که نیروگاه آسیبی ندیده است.
در پی وقوع این زلزله هشــدار ســونامی داده
شــد ولی بعد اعالم شــد که خطر سونامی رفع
شده است( .دویچه وله)

پاپ به همراه ۱۲پناهجوی
سوری مسلمان به
واتیکان بازگشت

پاپ فرانســیس ،رهبــر کاتولیک های
جهان کــه برای دیــدار از یک اردوگاه
پناهجویان در جزیره لســبوس یونان به
این کشور سفر کرد ۱۲ ،پناهجوی سوری
مسلمان را با خود به واتیکان آورد.
سه خانواده ســوری که شامل  ۶کودک
هستند در میدان هوایی جزیره لسبوس
به پاپ پیوستند.
واتیــکان در بیانیه ای ایــن اقدام پاپ
را نشــانهای از « خوشــامدگویی بــه
پناهجویان» عنوان کرد.
واتیکان همچنین گفته است که همه این
خانواده ها قبــل از توافق اخیر ترکیه و
اتحادیه اروپا در اردوگاه پناهجویان در
این جزیره بودند.
پاپ برای نشــان دادن حمایت خود از
پناهجویانی که در صدد رسیدن به اروپا
هستند دیروز وارد جزیره لسبوس شد.
رهبر کاتولیک های جهان در این سفر از
یکی از اردوگاههای پناهجویان که محل

اســکان بیش از  ۳هزار پناهجو است،
دیدار کرد.
گفته شــده ســاکنان این اردوگاه یا
در انتظار رســیدگی به درخواســت
پناهجویی شــان هستند و یا در انتظار
بازگردانده شدن به ترکیه.
پاپ همچنین با کودکان پناهجویی که
بدون خانوادههایشــان در این اردوگاه
هستند ،دیدار کرد.
جزیره لســبوس در سال گذشته یکی
از نقاط اصلی بــرای ورود پناهجویانی
شد که قصد دارند خود را به کشورهای
اروپایی برســانند .پاپ قبل از ورود به
یونان در جمع خبرنگاران از دیدارش به
عنوان «سفری غمناک» نام برد .پس از
توافق ماه گذشته بین ترکیه و اتحادیه
اروپا برای جلوگیری از موج پناهجویانی
که راهی کشورهای اروپایی هستند ،در
حال حاضر هــزاران پناهجو در جزیره
لسبوس گرفتار شده اند( .بی بی سی)

تکواندوکار افغان حريف هانگ
کانگى خود را شکست داد

نخستین خرید تابستانی گواردیوال
در سیتی

روزنامه سان انگلیس از نهایی شدن توافق ستاره خط میانی بوروسیادورتموند
با با منچسترسیتی خبر داد و از او به عنوان نخستین خرید تابستانی فیروزه
ای پوشان یاد کرد.
پپ گواردیــوال آخرین فصل حضور خود در بایرن مونیخ را پشتســر می
گذارد .او با منچسترســیتی به توافق نهایی رسیده و قرارداد سه ساله امضا
کرده است تا از آغاز تابســتان جاری هدایت فیروزه ای پوشان را بر عهده
گیرد.
طبیعی اســت که گواردیوال تغییر و تحول زیادی در فیروزه ای پوشان شهر
منچســتر به وجود آورد .او یک مربی با تفکرات خاص است و به بازیکنان
جدیدی در ســیتی نیاز دارد تا بتواند این تیم را به قدرت نخست فوتبال
جزیره و اروپا تبدیل کند.
روزنامه سان انگلیس از نخســتین خرید پپ گواردیوال در منچسترسیتی
سخن به میان آورد و فاش کرد که فیروزه ای پوشان شهر منچستر به ایلکای
گوندوغان ســتاره ترک تبار بوروسیادورتموند به توافق نهایی رسیده اند و
این بازیکن فصل بعد را در لیگ جزیره به میدان خواهد رفت.
به نوشــته روزنامه سان پیشــنهاد نخست منچسترســیتی برای جذب
گوندوغان  28میلیــون پوند بود اما دورتموند برای فروش این بازیکن خود
رقم  34میلیون پوند را پیشنهاد داده ولی در نهایت دو طرف با  30میلیون
پوند به توافق رسیده اند.
گوندوغــان در دوران کلــوپ بهترین بازیهای را برای دورتموند پشــت
سرگذاشت .او با یک مصدومیت شــدید مواجه شد و بازیهای زیادی را از
دست داد اما االن به شــرایط خوب خود برگشته است و در ترکیب اصلی
دورتموند به بازی گرفته می شود.

فریدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و
شش کمیسار دیگر اتحادیه اروپا وارد ایران شدند .این هیئت
برجسته می خواهد بررسی کند که در آینده در کدام زمینه
های سیاســی می توانند با ایران همکاری نزدیکتر داشته
باشند .این تاحال بزرگترین و برجسته ترین هیئت اتحادیه
اروپا از زمان عقد توافقنامه اتمی با ایران است که از تهران
بازدید می کند .موضوع بازدید این است که چگونه می تواند
روابط بین اتحادیه اروپا و ایران بیشــتر عادی گردد؟ بخش
های احتمالی همکاری ها با ایــران ،تجارت ،انرژی ،محیط
زیست،آموزش و علوم عنوان گردیده اند .نه تنها فریدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بلکه شش
کمیسار دیگر اتحادیه اروپا ،از جمله میگول آریاس کنیتی
کمیسار امور انرژی نیز مذاکراتی را انجام می دهند .بر اساس
گزارش ها ،قرار اســت منیتی آغــاز فعالیت چندین پروژه
مشــترک اروپایی و ایرانی را در بخــش انرژی اعالم نماید.
صادق زیبا کالم به این دیدار روز های شنبه و یکشنبه خوش
بینی محتطانه دارد .به گفته این دانشمند اصالح طلب علوم
سیاسی د انشگاه آزاد تهران« ،طیف گسترده ای از همکاری
میان ایران و غرب وجود دارد ،به خصوص از لحاظ اقتصادی».
با وجود آنکــه یک بخش از تحریم ها علیــه ایران پس از
توافقنامه اتمی در سال گذشته ،در این میان لغو شده است،
اما او می گوید که «سرمایه گذاری های قابل توجهی تا کنون
نه در بخش مهم انرژی در ایران و نه هم در بخش های دیگر
اقتصادی ،ازجمله در بخش های پتروشــیمی و یامخابرات
وجود داشته اســت ».به قول زیبا کالم ،از دیدگاه اقتصادی
ایران ســریعا به سرمایه گذاری های خارجی نیاز دارد .او در
ادامه می گوید که «موضوع بر ســر پول است ،ولی مهمتر از
همه فن آوری می باشــد» .این دانشمند علوم سیاسی می
گوید که بســیاری از شرکت ها ،ازجمله شرکت های آلمانی
در حال حاضر ابراز عالقمندی به سرمایگذاری در ایران کرده
اند .ولی هنوز موانع زیادی وجود دارد( .دویچه وله)

خشم مصری ها به دلیل
واگذاری دو جزیره به
عربستان سعودی

شــعارهای معترضان روی جاده های مصر ،خاطرات قیام
سال  2011را زنده می ســازد .هزاران نفرعلیه برنامه های
رئیس جمهــور در قبال واگذاری دو جزیره به عربســتان
سعودی دست به اعتراض زده اند .مردم با پوسترهایی در
دست و شعارهایشان در چندین شهر مصر ،خواهان سقوط
رژیم گردیده اند .معترضان شــعار می دادند که «السیسی
 مبارک» و «السیسی باید برود» .مصری ها در درجه اولعلیه طرح برنامه ریزی شــده السیسی مبنی بر واگذاری
دو جزیره در بحیره ســرخ به عربستان سعودی دست به
اعتراض زدند .همچنین نارضیاتی مردم به دلیل سیاســت
های اقتصادی السیسی رو به رشد است .اعتراض کنندگان
به صراحت خواســتار برکناری السیسی شده اند .بر اساس
گزارش رســانه های و شــاهدان عینی محلی ،در الجزیره
سومین بزرگترین شــهر که در غرب قاهره پایتخت مصر
واقع است ،نیروهای امنیتی چندین تظاهرات را با گاز اشک
آور ،درهم شکسته است .در اسکندریه ،دومین شهر بزرگ
در مصــر ،پولیس  25تن از معترضان را براســاس گزارش
روزنامه «االهرام» ،بازداشت کرده است( .دویچه وله)

محرومیت بسکتبال اسپانیا و
 13کشور اروپایی از یورو 2017

فدراسیون جهانی بسکتبال ،اسپانیا و  13کشور اروپایی را از حضور در یورو
محروم کرد .به نقل از آس ،فدراسیون جهانی بسکتبال به تمام کشورهایی
که به حمایــت از یورو لیگ ادامه میدهند ضربه زد .اســپانیا یکی از 14
کشوری است که  FIBOAبا ارسال نامهای به دفتر فدراسیون بسکتبالش،
اخراج آنها را از بازیهای اروپایی بســکتبال در ســال  2017را اعالم کرد.
( FIBAفدراســیون جهانی بسکتبال) همچنین میتواند تیمملی اسپانیا
را از المپیک ریو  2016محروم کند .صربســتان ،کرواسی ،ترکیه ،روسیه،
لیتوانیا ،یونان ،ایتالیا ،اســرائیل ،مونته نگرو ،مقدونیه ،بوسنیا و هرزگوین،
اسلوونیا و پولند به همراه اسپانیا دیگر فدراسیونهایی هستند که به لیگ
باشگاه هایشان اجازه شــرکت در بازیها یورو لیگ و یورو کاپ دادند .این
کشورها تا بیستم اپریل فرصت دارند به این اتهام اعتراض کنند.

انریکه :دوست داشتم لیگ
قهرمانان را فتح کنم

لغو موقت محرومیت  8ورزشکار
دوپینگی

محرومیت  8ورزشــکار روس که به دلیل مصرف ملدونیوم تست دوپینگ
آنها مثبت شده بود به صورت موقت برداشته شد.
به نقــل از ســایت  ،Inside the gamesوادا (آژانس مبارزه با
دوپینگ) اعالم کرده اســت در صورتی که در تست دوپینگ یک ورزشکار
که قبل از یکم مارچ گرفته شــده کمتر از یک میکرو گرم ملدونیوم دیده
شود ،اشکالی وجود ندارد.
این قانون جدید باعث شده که بسیاری از ورزشکاران بتوانند به فعالیتهای
حرفهای خود بازگردند.
ن ترتیب محرومیت ورزشکاران زیر برداشته میشود:
بهای 
نادژوا کوتلیا رووا ،اولگا ووک ،گولشــات فازلتدینووا ،آندره مینژولین ،پاول
کولیکوف  ،نادژوا سرگیوا ،آناستازیا چولکووا و پاول یاکوشوسکی.
این ورزشکاران از ورزشهای دوومیدانی ،بابسلد و بایکسل سواری هستند.

اتحادیه اروپا خواهان
همکاری نزدیکتر با
ایران است

ُسمیه غالمی تکواندوکار افغان ،در نخستين
رقابتش براى کســب ســهميه مسابقات
المپيــک  ،٢٠١٦حريف هانگ کانگى خود را
شکست داد .دراين مســابقات دو روزه که
صبح دیروز در شــهر مانیالی فلیپین آغاز
گرديد ،تکوندوکاران کشــورهای آسیایی،
براى به دســت آوردن ســهمیه بازى هاى
المپیک برازیل  ٢٠١٦شرکت کرده اند.
غــام ربانى رييس فدراســيون تکواندوى
کميته ملى المپيک ،به آژانس خبرى پژواک
گفت که ُسمیه غالمی در وزن  ٤٩کیلوگرام،

حریف اولش به نام (الم ســیو وای) از هانگ
کانگ را در مسابقات کسب سهمیه المپیک،
با امتیاز طالیی شکســت داد و راهی یک
چهارم نهایی اين رقابت ها گردید .اما سمیه
غالمی در بازی بعدی با ورزشکار چین تایپه
با شکست مواجه شــد .به اساس معلومات
ربانى ،تکواندوکاران افغــان (نیال احمدی،
روح اهلل نیکپا و محمــود حيدرى) نيز براى
کسب ســهميه المپيک  ٢٠١٦برازيل در اين
مسابقات شــرکت کرده اند و قرار است که
امروز بــه رقابت بپردازنــد .موصوف گفت

که براى کسب ســهميه ،ورزشکاران بايد
در اين مســابقات سه بُرد داشــته باشند.
وى گفت که در مســابقات المپيک  ٢٠١٦در
برازيل که چهار ماه بعد برگزار مىگردد ،بر
عالوه رشتۀ تکواندو ،ورزشکاران رشته هاى
ُجدو ،بوکس ،پهلوانى ،وزن بردارى و اتلتيک
(دوش) نيز پس از اخذ ســهميه شــرکت
خواهند کرد .به گفته او ،روح اهلل نيکپا براى
اولين بار در مسابقات المپيک  ٢٠٠٨و بعدا ً
در سال  ٢٠١٢شرکت کرد و در اين مسابقات
مدال هاى برنز را به دست آورد( .پژواک)

شوستر :اتلتیکو به راحتی بایرن را هم می برد

سرمربی پیشــین رئال مادرید براین باور
است که اتلتیکو مادرید با هدایت سیمئونه
بایرن مونیخ را هــم حذف خواهد کرد و به
فینال را پیدا می کند.
به نقل از روزنامــه کیکر آلمان ،آیین قرعه

کشی نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا انجام
شد و در یکی از حساس ترین بازیها دو تیم
بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید به مصاف هم
خواهند رفت.
برند شوستر ،ســرمربی سابق رئال مادرید

براین باور اســت که اتلتیکــو مادرید با
شکســت دادن بایرن مونیخ به فینال راه
پیدا خواهد کرد .او گفت :سبک بازی بایرن
مونیخ درست شبیه به سبک بازی بارسلونا
است .اتلتیکو مادرید با شایستگی بارسلونا
را حذف کرد پس شــک نکنید که بایرن را
هم حــذف خواهد کرد .تیم ســیمئونه به
خوبی می دانــد که برابر تیم های بزرگ که
بازی هجومی را در دستور کار خود قرار می
دهند چگونه بازی کند.
او ادامــه داد :برای اتلتیکــو مادرید مهم
نیســت که چقدر توپ را در اختیار داشته
باشد .برای آنها کافی است تا توپ را لمس
کنند تا جایکه با چنــد حرکت می توانند
دروازه حریف را با خطر مواجه کنند .اتلتیکو
به خوبی بارســلونا را از پیش رو برداشت و
این توانایی را هم دارد که بایرن را هم حذف
کند .من براین باور هستم که تیم سیمئونه
به فینال راه پیدا خواهد کرد.

سرمربی بارسلونا دوست داشت قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تکرار
کند .به نقل از آس ،بارســلونا یکشنبه شــب در هفته سی و سوم اللیگا
برابر والنسیا قرار میگیرد .لوییس انریکه در نشست خبری پیش از بازی
گفت :در والنســیا همچون دیگر تیمها تغییر سرمربی وجود داشته است.
به همین علت تنها دو بازی آخر آنها را با ســرمربی جدید دیدم .از روش
های مختلفی استفاده کردند اما سیستم پایه آنها عوض نشده است .هدف
ما ادامه صدرنشینی است .سرمربی بارسلونا درباره وضعیت تیمش گفت:
هدف ما دفاع از عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان بود اما نتوانســتیم این
کار را کنیم .هیچ تیمی نیز دوبار پیاپی این جام را فتح نکرده اســت .باید
لیگ قهرمانــان را فراموش کنیم چون دیگر نمیتوانیم کاری انجام دهیم.
تیم در شــرایط خیلی خوبی قرار دارد و ریکاوری شده است .ما حرفه ای
هستیم و اکنون دو جام (اللیگا و کوپا دل ری) را پیش رو داریم .گذشتهها
گذشته است 6 .بازی را پیش رو داریم و سپس میتوانیم جمع بندی کنیم.
باید منتظر و خوشــبین باشیم .انریکه افزود :امیدوارم دو جام پیش رو را
فتح کنیم اما یک دنیا با آن فاصله داریم .تنها تمرکزم روی بازی فرداست.
چون این بازی به خاطر شــرایطی که داریم ســخت است .باید خیلی کم
اشــتباه کنیم و فوتبال زیبایی را به نمایــش بگذاریم .اکنون در بهترین
وضعیت قرار نداریم اما این تنها بخشی از فصل است .دوست داشتم لیگ
قهرمانان را فتح کنم اما نشــد .مشــکل تیم ما تنها گلزنی یا گل خوردن
نیست .این ورزش پیچیده است .باید برخی چیزها را عوض کرد تا اتفاقات
مورد نظر روی دهد .روی نکات منفی تیــم تمرکز نمیکنم .تیم را آنالیز
کردیم و برای رسیدن به اهدافمان باید مثبت اندیشید .تالش خواهیم کرد
گل های بیشتری به ثمر برسانیم و کمتر گل بخوریم.

احتمال محرومیت آلوس به
خاطر ویدیوی منتشر شده

مدافع بارســلونا ممکن اســت به علت ویدئویی که منتشر کرد توسط
باشگاهش محروم شود .به نقل از مارکا ،دنی آلوس پس از حذف بارسلونا
برابر اتلتیکومادرید ویدیویی را به اشتراک گذاشت که در آن به انتقاد از
هواداران بارســلونا پرداخته بود .خوری مونس ،مدیر باشگاه آبیاناریها
در این باره گفت :زمان خوبی برای شــوخی نبود .برخی از هواداران با ما
تماس گرفتند چون از این فلم آزردهخاطر شــده بودند .به همین خاطر
احتمال محرومیت او وجود دارد و این موضوع بررسی خواهد شد .خوسپ
ماریا بارتومئو ،رییس باشگاه بارسلونا نیز در این باره گفت :وقتی از خواب
بیدار شدیم این ویدیو را مشاهده کردیم .ویدیویی که واکنش های زیادی
را در پی داشــت .در اولین نگاه میتوان این موضوع را اینگونه می دید.
تیم حذف از لیگ قهرمانان را فراموش کرده و به روز عادی بازگشته است.
شــوخی میکند ،میخندد و خوشبین اســت .از طرفی برخی از اعضای
باشــگاه از این ویدیو ناراحت شدند .آلوس در این ویدیو مانند همسرش
ظاهر شد و از طرف او به خودش دلداری داد .مدافع برازیلی که کالهگیس
بر سرش داشــت در این ویدیو گفت :عزیزم ،این شکست (مقابل اتلتیکو
مادرید) تنها یک بازی فوتبال بود اتفاقی نیفتاده است .زندگی ادام ه دارد.
تو بیشتر از اینها ارزش داری.

