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اوباما طرح پیگرد دولت عربستان به خاطر حمالت یازدهم سپتمبر را
وتو خواهد کرد

قانون ،اموال عربستان ســعودی در آمریکا تا زمان پرداخت
غرامت ،مسدود خواهد شد .جاش ارنست ،مسئول ارتباطات
رسانهای دفتر رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روابط طوالنی
با عربستان سعودی گفته اســت که «با توجه به نگرانیهای
موجود ،دشوار بتوان وضعیتی را تصور کرد که رئیس جمهوری
حاضر به امضای مصوبهای از این قبیل باشد ».وی افزوده است
که «کشوری مانند عربســتان سعودی با یک اقتصاد بزرگ و
مدرن از بیثباتی در بازارهای مالی جهان سودی نخواهد برد ،و
آمریکا هم همینطور ».آقای ارنست تاکید کرد که نگرانی دولت
آمریکا در مورد این طرح صرفا به وضعیت عربستان سعودی
منحصر نمیشود .وی گفت« :به صراحت باید بگویم که نگرانی
ما این است :اگر کشورهای دیگر هم در صدد تصویب و اجرای
چنین قوانینی برآیند ،ایاالت متحده ،مالیاتدهندگان ،اعضای
نیروهای مســلح و دیپلماتهای این کشور در معرض خطرات
بزرگی قرار خواهند گرفت( ».بی بی سی)

رئیس جمهوری آمریکا طرح تعقیب قضایی دولت عربستان
در ارتباط با حمــات انتحاری  ١١ســپتمبر  ٢٠٠١در ایاالت
متحده را وتو خواهد کرد .در آستانه سفر باراک اوباما ،رئیس
جمهوری آمریکا ،به منطقه خلیج فــارس و دیدار با رهبران
عربستان سعودی و کشــورهای دیگر منطقه ،سخنگوی کاخ
سفید گفته است که هرگاه طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان
برای پیگرد دولت عربســتان به تصویب کنگره برسد ،رئیس
جمهوری آن را وتو خواهد کرد .این طرح که توســط هیاتی
متشــکل از نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات
 حزب آقای اوباما  -تدوین شــده ،بــه بازماندگان قربانیانحمالت  ١١سپتمبر امکان میدهد به دلیل اینکه اکثر عامالن
این حمالت از شــهروندان عربستان سعودی بودند دولت این
کشور را جهت دریافت غرامت تحت تعقیب قضایی قرار دهند.
همچنین ،گفته شــده که برخی از افراد متنفذ در عربستان
پیشتر از حامیان شبکه القاعده بودند .در صورت تصویب این

بحران شدید در
گفت و گو های صلح سوریه

در اعتراض به تجدید جنگ ها در سوریه،
جناح مخالف حکومت قسم ًا از مذاکرات
ژنیو بیــرون می رود .ایاالت متحد امریکا
و روسیه روی رعایت آتش بس تاکید می
کنند.
ریاض حجاب یک هم آهنگ کننده کمیته
عالی مذاکرات در حمایت از بیرون رفتن
جناح مخالــف حکومت از مذاکرات گفت
کــه «غیرقابل قبول » اســت به گفت و
گوهای صلح سوریه ادامه داد در صورتی
که حکومت رئیس جمهور بشار اسد ملکی
ها را مورد بمبادرمان قرار می دهد.
اســتیفن دی میستورا ،فرســتاده ویژه
ملل متحد برای سوریه بعد از مشورت با
مخالفان حکومت سوریه گفت که کمیته
عالی مذاکرات مشارکت « رسمی» اش را
در گفت وگوهای صلح به تعلیق در آورده
اســت ،اما می تواند مذاکرات در سطح

تخنیکی صورت گیرد .دی میستورا اعالم
نمود که «ما مذاکرات مان را با همه طرف
ها ادامه می دهیم « ».مذاکرات بالواسطه
بسیار انعطاف پذیر است ».قرار است گفت
وگوهــای صلح در ژنیــو راه را برای یک
حکومت عبوری ،یک قانون اساسی جدید
و انتخابات آزاد در سوریه پس از بیش از
پنج سال جنگ داخلی هموار کند.
نماینده ویژه ملــل متحد همچنان تاکید
نمود که جنگ های جاری در سوریه این
« تشــویش را برانگیخته است» که کمک
های بشردوستانه به بسیار آهستگی جلو
رود.
به ویژه در شمال سوریه که اخیرا ً خشونت
ها به شــدت افزایش یافته است .در آنجا
حامیان رژیم حمله ای را جهت قطع رابطه
شورشــیان در حلب با جهان خارج به راه
انداخته اند( .دویچه وله)

زیدان :هنوز هیچ جامی کسب
نکردهایم

ســرمربی رئال مادرید مهاجم ولزیاش را در دیدار چهارشنبه برابر ویارئال
در اختیار ندارد.
به نقــل از آس ،رئال مادرید فردا در هفته ســی و چهارم اللیگا به مصاف
ویارئال می رود .زین الدین زیدان در نشســت خبری پیش از بازی گفت :ما
هنوز جامی فتح نکردهایم .در شرایط خوبی قرار داریم اما به عنوانی دست
پیدا نکردهایم .خیلی از امکان فتح چند جام صحبت می شود اما بگذارید هر
چه دوســت دارند بگویند .ما میدانیم هیچ جامی را باالی سر نبردیم و باید
همه بازی ها را پشت ســر بگذاریم .بازیکنان مثل من فکر می کنند و روی
کاری که باید انجام دهیم تمرکز کردند .تا آخرین دقیقه تالش خواهیم کرد.
ســرمربی رئال مادرید درباره فاصله یک امتیازیاش بــا تیمهای اتلتیکو
مادرید و بارســلونا اظهار کرد :آنها میتوانند هر دیداری را با پیروزی پشت
ســر بگذارند به همین خاطر ما باید تا پایان بــا آنها رقابت کنیم .آنها از ما
جلوتر هســتند .در گام نخست باید از اتلتیکو پیشی بگیریم .هر سه تیم از
شانس قهرمانی برخوردارند.
او در مورد بحران بارســلونا گفت :به بارسا فکر نمیکنم .ما تمام تالش خود
را به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم همه بازیها را با برد به پایان برســانیم.
تمرکزمان روی بازی پیش رو است .این بهترین روش است .ابتدا به ویارئال
سپس به رایووایکانو بعد به منچسترسیتی و بازیهای بعد فکر میکنیم.

حمایت رییس کمیته المپیک اروپا
از اخراج  8کشور از یورو بسکت

تصمیم فدراسیون جهانی بســکتبال برای اخراج هشت کشور از بازیهای
یورو بســکت  2017از سوی یکی از مســئوالن المپیک مورد حمایت قرار
گرفت.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesفدراسیون جهانی به  14کشور نامه
نوشته و به آنها اخطار داده بود که با یورو لیگ ارتباطی نداشته باشند .این
لیگ از سوی فدراسیون جهانی تحریم شده است.
 FIBAدر ماه مارچ تصمیم گرفت که هر فدراسیونی که با یورو لیگ همکاری
میکند ،حق شرکت در مسابقات تیمهای ملی مردان را نداشته باشد .از 14
کشور ارتباط باشگاههای هشت کشور با یورو لیگ تایید شده است.
پاتریک هایکی ،رییس کمیت ه المپیک اروپا از این روند حمایت و اعالم کرد
این کار باید انجام میشــد تا از تالش کمپانیهای کوچک برای ســلطه بر
ورزش جلوگیری شود.
او در این باره افزود :ســازمانهایی هستند که به فکر منافع خود هستند و
میخواهند ورزش را بربایند .اگر ما همین االن فکری برای این مساله نکنیم،
به تدریج غیر قابل کنترل خواهد شد.
هشت کشــوری که قرار است محروم شــوند تا فردا مهلت دارند که ثابت
کنند قراردادی با یورو لیگ ندارند .اسپانیا مدعی قهرمانی و مدال آور نقره
المپیک نیز در بین هشت کشور قرار دارد.
کشورهای صربستان ،ترکیه ،یونان ،ایتالیا و کرواسی همگی امیدوارند که به
ریو  2016راه یابند .با این حال ممکن است که دچار محرومیت شوند.

لیورپول به خاطر رفتار
هوادارانش بیشتر جریمه میشود

باشــگاه لیورپول به خاطر آتشبازی در دیدار برگشت این تیم با دورتموند
جریمه بیشتری میشوند .به نقل از ســاکرنت ،تحقیق در مورد آتشبازی
هواداران لیورپول در دیدار برگشــت مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا
مقابل بوروســیا دورتموند آغاز شده است .لیورپول این دیدار را در دیداری
دراماتیک با نتیجه چهار بر ســه برد و به نیمه نهایی صعود کرد .دو باشگاه
لیورپول و دورتموند به خاطر اتفاقهایی که در دو دیدار رفت و برگشت رخ
داده است نیز توبیخ شــدند .لیورپولیها به خاطر آتشبازی و پرتاب پتاقی
در دیدار برگشت و دورتموندیها نیز به خاطر مسدود کردن پلههای ورودی
به ورزشگاه زیگنال ایدونا پارک توبیخ شدند .هواداران لیورپول پیشتر نیز
به خاطر شعارهایی که علیه باشگاه منچستریونایتد در رویارویی با این تیم
خ شده بودند .آنها همچنین در آن دیدار نیز آتشبازی
سر داده بودند ،توبی 
کردند و اشیایی را نیز به داخل زمین پرتاب کردند.

کری :ایران پس از
برجام تنها  ۳میلیارد
دالر دریافت کرده است

بنا به گفته وزیر امور خارجه آمریکا میزان داراییهای
بلوکهشــدهی ایران حدود  ۵۵میلیارد دالر است که
این کشــور پس از برجام تنها به  ۳میلیارد دالر آن
دسترسی یافته است .کری قرار است در نیویورک با
ظریف دیدار و گفتوگو کند.
جان کری ،وزیر امورخارجه آمریکا در روز دوشــنبه
در نشست گروه «جی اســتریت» گفت که ایران از
زمــان توافق اتمی تا کنون تنهــا  ۳میلیارد دالر از
داراییهای بلوکهشدهی خود را دریافت کرده است.
بنــا به گزارش خبرگزاری فرانســه جــان کری از
نامزدهای جمهوریخــواه در دور مقدماتی انتخابات
ریاســت جمهوری امریکا انتقاد کــرد که در کارزار
انتخاباتــی خود ارقام و آمار اشــتباهی را به افکار
عمومی ارائه دادهاند.
برخــی از سیاســتمداران جمهوریخــواه میزان
داراییهــای دریافتی ایران را حــدود  ۱۰۰میلیارد
دالر اعالم کرده بودند .بــه گفته جمهوریخواهان،
ایران با کســب این منابع مالی میتواند با حمایت از
«تروریســتها» به منافع آمریکا و متحدانش ضربه
بزند.
خبرگــزاری رویترز نیز پیشتــر داراییهای ایران
را حدود  ۱۰۰میلیــارد دالر برآورد کــرده بود .به
گفته مقامهای ایرانی بخــش بزرگی از داراییهای
بلوکهشــده صرف پرداخت بدهیهای ایران شــده
است.
به گفته محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران،
ایاالت متحده آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده و
از دسترسی ایران به سیســتم مالی و بانکی جهان
جلوگیری میکند( .دویچه وله)

آمار کشته های زلزله
اکوادور به  ۴۱۳نفر رسید

دولت اکوادور می گوید که آمار کشته ها
در اثر زلزل قدرتمندی که روز شنبه این
کشور را لرزاند به حدود  ۴۱۳نفر رسیده
است .در برخی نقاط مردم و امدادگران از
شدت درماندگی با دست خالی در میان
آوار در جستوجوی بازماندگان یا اجساد
عزیزان خود هستند.
تیم هایی از ســوئیس ،اســپانیا و چند
کشور دیگر آمریکای التین برای کمک
به این عملیات وارد اکوادور شده اند.
در این زلزله که قــوی ترین زمین لرزه
اکوادور طی چند دهه توصیف می شود
بیش از دو هزار نفر زخمی شدند.
پیشــتر رافائل کوریا ،رئیس جمهور این
کشــور ،اخطار داد که آمار کشــته ها
احتمــاال افزایش خواهــد یافت و گفت
هنوز کسانی زنده در الی آوار ساختمان
های فروریخته هســتند .او گفت که این
بزرگترین فاجعه ای اســت که بعد از ۷۰
سال در اکوادور اتفاق می افتد.

آقای کوریا پس از بازگشت زودهنگام از
سفری به ایتالیا از برخی نواحی آسیب
دیده بازدید کرد.
او در نطقی در تلویزیون این کشور گفت:
«من می ترسم این آمار با برداشتن آوار
افزایش پیدا کند .نشانه هایی از زندگی
در میان آوار هست ،و اولویت ما نجات
جان همین افراد است».
رئیــس جمهور برازیــل اخطار داد که
هزینه خســارات زلزله میلیاردها دالر
خواهد بود .این درحالی است که اقتصاد
این کشور تولیدکننده نفت به دلیل افت
شــدید قیمت جهانی نفت در وضعیتی
لغزنده قرار دارد.
خبرنگاران می گوید درحالی که صنایع
انرژی این کشــور عمدتا در پی زلزله
ســالم مانده ،صادرات کیله ،گل ،دانه
کاکائــو و ماهی ممکن اســت به دلیل
بسته شــدن جاده ها و کند شدن کار
بنادر با تاخیر مواجه شود( .بی بی سی)

ریاست تربیت بدنی يك استديوم
ورزشی در باميان می سازد

اتحادیه اروپا در تالش
ایجاد ثبات در لیبیا

اتحادیه اروپا با حمایــت از حکومت جدید لیبیا به دنبال
همکاری برای جلوگیری از موج بعدی پناهجویان از طریق
بحیره مدیترانه است .اما شک و تردید های نیز وجود دارد.
بی بی ســی و بعد مقامات سومالیا و ایتالیا اطالع دادند که
در بحیره مدیترانــه ،یک فاجعه جدید پناهجویان با صدها
کشته رخ داده است .پائولو گینتولینی ،وزیر خارجه ایتالیا
از یک تراژیدی دیگر صحبت کرده است .اما اینکه آیا واقعا
چهار قایق با پناهجویان ســومالیایی در آب های مدیترانه
غرق گردیده اســت یا خیر؟ تایید نشده است .دقیقا یک
سال پس از بزرگترین فاجعه در ســواحل لیبیا که در آن
حدود  800نفر جان های خود را از دست دادند ،این حادثه
جدید می تواند گویای دیگری بــرای ضعف اتحادیه اروپا
در مبارزه علیه قاچاقچیان باشــد .فدریکا موگرینی رئیس
سیاست های خارجی اتحادیه اروپا گفته است که «ما باید
توجه بیشتر ما را به مسیر مرکزی مدیترانه تمرکز دهیم».
او در ادامه گفته اســت که تا اکنون کشتی های ماموریت
«ســوفیه» اتحادیه اروپا  13هزار مهاجــر را که با قایق ها
تالش عبور از بحیره مدیترانه کرده اند ،نجات داده است و
 68قاچاقچی دستگیر و  104قایق های آنها از بین برده شده
است .اما در حال حاضر این مسأله مطرح است که در کدام
چارچوب سیاسی این ماموریت تمدید شود( .دویچه وله)

تندروان راستگرا در منطقه
فرایتال آلمان دستگیر
گردیدند

در منطقه فرایتال ایالت زاکسن آلمان پنج فرد مظنون به
راستگرایی دســتگیر گردیدند .این افراد مظنون به آتش
زدن اقامتگاه های پناهجویان اند.
نیروهای ســارنوالی فدرال آلمــان و اداره امورجنایی این
کشــور ضمن یک تالشــی عاجل ،چندین فرد مظنون به
تروریسم راستگرایی را دستگیر نمودند .افزون براین ،بنابر
منابع سارانوالی این کشور از شهر کالسروهه ،چندین منزل
و محل های دیگر نیز مورد تالشی قرار گرفته است.
در این عملیات چهار مرد و یک زن میان  18تا  39ســاله
دستگیر شده اند .بنابر گزارشها هرپنج فرد مظنون با افراد
مظنون دیگر حدودا ً در ماه جوالی  2015اتحادیه تروریستی
راستگرای موسوم به « گروه فرایتال» را بنیان گذاشته اند
و در مقاطع مختلف به عنوان سردسته این گروه نیز فعالیت
داشــته اند .روز سه شنبه در تالشــی ای منازل مظنونین
مذکور بیش از  200افســر اداره جنایــی آلمان و پولیس
فدرال این کشور به شــمول پولیس ایالت زاکسن سهیم
بودند .براســاس گزارش های منابع مسئول شماری از این
افراد متهم به تالش برای قتل عمد ،حمالت و زخم زدنهای
خطرناک و تهیه و ترتیب مواد انفجاری می باشند .گفته می
شود که این افراد مظنون همچنان احتماالً به اقامتگاه های
پناهجویان حمله کرده اند .قرار اســت این افراد در جریان
امروز دربرابر قاضی در محکمه فدرال آلمان معرفی گردند.
سارنوالی فدرال آلمان یک هفته قبل تحقیقات علیه گروه
موسوم به « گروه فرایتال» را آغاز نمود .این گروه متهم به
حمله بر اقامتگاه های پناهجویان ،افراد حامی پناهجویان و
حمله بر یک دفتر حزب چپ آلمان به شمول حمله با مواد
انفجاری بر موتر یک عضو شورای شهری می باشند.

قهرمانی دوندگان اتیوپیایی در
مسابقههای مردان و زنان بوستون

لمی برهانو هیل ،دونده  21ســاله اتیوپیایی توانســت در مسابقه ماراتن
بوستون قهرمان شود .او رکورد  2ساعت و  12دقیقه و  44ثانیه را از خود
بر جای گذاشت.
به نقــل از  ،Inside the gamesلمی برهانو هیل در مســابقه ماراتن
بوســتون قهرمان شــد .او این عنوان قهرمانی را از هموطن خود للیسا
دسیسا که مدالآور نقره مســابقههای قهرمانی جهان مسکو  2013است
گرفت .دسیسا  47ثانیه بعد از او از خط پایان گذشت.
در مسابقه زنان نیز آستده باسیا از اتیوپیا قهرمان دو دوره ماراتن پاریس
توانست پیروز شود.
او با زمان  2ساعت و  29دقیقه و  19ثانیه از خط پایان گذشت.
بدین شــکل اتیوپیا در مسابقه ماراتن بوستون امسال هم در مردان و هم
در زنان قهرمان شد.

صعود نماینده چین به مرحله
حذفی لیگ قهرمانان آسیا

مسووالن ریاست تربیت بدنی کشور گفته
اند که یک اســتدیوم ورزشــی معیاری در
والیت بامیان می سازند.
همايون خيری ،رييس عمومی فدراســيون
تربيــت بدنی گفت :رياســت تربيت بدنی
در نظر دارد كه كار ســاخت يك استديوم
ورزشی مجهز را در سال روان خورشيدی در
واليت بامیان آغاز كند.

آقای خيری گفت که شــهر باميان مناسب
ترين مكان برای ورزش های فصلی در كشور
است و این شهر از امنيت كامل نيز برخودار
است .ورزشكاران در واليت باميان با انتقاد از
كم توجهی مسووالن تربيت بدنی در مركز،
گفتند :از آغاز حكومت وحدت ملی تاكنون
در عرصــه ورزش به اين واليت كدام كمكی
صورت نگرفته است.

اين در حالي است كه حدود چهار ماه پيش
ورزشكاران باميان در يك حركت اعتراضی
خواهان توجه مسووالن در این والیت شده
بودند .در هفته گذشته یک پارک ایسکی نیز
به نام شهید وحدت ملی در مرکز این والیت
برای بار نخست افتتاح شد که در این مراسم
همایون خیری و شماری از ورزشکاران کشور
حضور داشتند( .خبرگزاری بخدی)

اسکوالری :چین به زودی قطب فوتبال آسیا میشود

شانگهای چین با کســب چهارمین پیروزی خود به عنوان نخستین تیم
راهی مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد.
هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا از ساعاتی پیش در منطقه شرق برگزار شد
و دیدارهای گروه  Gو  Hبرگزار شد.
گروه G
گامبا اوزاکا یک – سوان سامسونگ 2
شانگهای  – 3 SIPGملبورن ویکتوری یک
نخســتین بازی این گروه را نمایندگان ژاپن و کره برگزار کردند که گامبا
اوزاکا با نتیجه  2بر یک مقابل ســوان بلوئینگس کوریا شکست خورد .با
این نتیجه گامبا اوزاکا با  2امتیاز در قعر جدول گروه قرار گرفت و ســوان
بلوئینگس با  6امتیاز به رتبه دوم گروه صعود کرد.
در بازی دوم این گروه نیز نماینده قدرتمند چین توانست در پنجمین دیدار
خود با پیروزی مقابل ملبورن ویکتوری اســترالیا چهارمین پیروزیاش را
جشن بگیرد و به مرحله بعد صعود کند.
شانگهای با  12امتیاز در رتبه نخســت و ملبورن ویکتوری با  6امتیاز در
رتبه سوم قرار دارد.
گروه H
پوهانگ استیلرز صفر – گوانگجو اورگراند 2
قهرمان دور گذشته لیگ قهرمانان آسیا توانست پس از چند بازی ناکامی
در دیدار پنجم خود با دو گل از ســد دیگر قهرمان آســیا یعنی پوهانگ
اســتیلرز بگذرد و امیدهایش برای صعود به مرحله بعد را زنده نگه دارد.
نماینده کوریا نیز با  4امتیاز در قعر جدول این گروه قرار دارد.
دیگر دیدار این گروه میان سیدنی استرالیا و اوراواردز جاپان برگزار نشد.

انریکه :پیروزی خارج از خانه در
وضعیت فعلی خیلی سخت است

ســرمربی برازیل در جــام جهانی  2014و
قهرمان جهان در ســال  2002از لیگ چین
به عنوان یکــی از بهترین لیگ های جهان
عنوان کرد .به نقل از گلوبوی برازیل ،لوئیس
فیلیپه اسکوالری که بعد از جام جهانی در
لیگ چین و گوانــگ ژو مربیگری خود را
دنبال کرد توانست با این تیم به قهرمانی در
لیگ قهرمانان آسیا برسد .در همین رابطه
این مربی برازیلی که در این کشور فعالیت
می کنــد گفت :فوتبــال در چین خودش
را با کشــورهای دیگر متمایز کرده است.
خوشحالم که در این کشور فعالیت می کنم.

چین فرهنگ فوتبالی متفاوتی دارد .چین
کشور فوق العاده اســت و لیگ فوتبال در
این کشــور یکی از بهترین لیگ های فعلی
در جهان است و من مطمئن هستم این لیگ
به فوتبال چین کمــک خواهد کرد و باعث
خواهد شد تا چین به زودی به قطب فوتبال
در آسیا تبدیل شود .اسکوالری ادامه داد:
دولت چین حمایت خوبی از فوتبال در این
کشــور دارند و سرمایه گذاری خوبی که در
این کشور در ســال های اخیر انجام شده
است خیلی شرایط را برای رشد و گسترش
فوتبال در این کشور فراهم کرده است .در

یکی دو سال گذشته بازیکنان بزرگ زیادی
با هزینه های گزاف به لیگ چین پیوستند
و حضور این بازیکنــان نیز باعث باال رفتن
حق پخش تلویزیونی در این کشــور شده
است و کشورهای زیادی درخواست پخش
تلویزیونی لیگ این کشور را دارند و همین
باعث شده بستر خوبی برای رشد بازیکنان
جوان فوتبال چین در حضور این بازیکنان
فراهم شــود .چین یکی از  12تیم آسیایی
است که شــانس حضور در جام جهانی را
دارد و امیدوار اســت بتواند در جام جهانی
حاضر باشد.

سرمربی بارسلونا پیروزی در خانه حریف را با شرایط کنونی تیمش خیلی
سخت عنوان کرد.
به نقل از آس ،بارسلونا چهارشــنبه در هفته سی و چهارم اللیگا مهمان
دپورتیوو الکرونیا اســت .لوییس انریکه در نشست خبری پیش از بازی
گفت :از دپورتیوو خاطره خوبی در یــاد ندارم .دو دیدار آخر ما برابر این
تیم با تساوی به پایان رسید .این تیم ویژگی های مختلفی دارد .همه چیز
بستگی به سرمربی این تیم ویکتور مالو دارد .دوست دارم امروز همچون
بازی برابر والنســیا ظاهر شویم .باید موثر عمل کنیم .نیاز به برد از طریق
فوتبال داریم .سرمربی بارســلونا درباره حضور نیمار در تیم ملی برازیل
گفت :او منتظر بازی امروز اســت .برای دیگر موضوعات وقت باقی مانده
است .تابستان طوالنی خواهیم داشت.
انریکه درباره امکان قهرمانی در اللیــگا اظهار کرد :قهرمانی به خودمان
بستگی دارد اما واقعیت این است که در شرایط خیلی سختی قرار گرفتیم.
باید آن را حل کنیم .پیروزی همیشــگی در خــارج از خانه مخصوصا در
وضعیتی که اکنون به ســر میبریم خیلی ســخت است .اگر پیروز شویم
اعتماد به نفس به تیم باز خواهد گشت.

