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دونالد ترامپ چین را به اتخاذ سیاستهای اقتصادی ناعادالنه متهم کرد

کلمبیا خطرناکترین مجرم
پرو را مسترد کرد

پولیس کلمبیا مردی که به خطرناکترین مجرم فراری پرو
شهرت دارد را دستگیر و به مقامات این کشور مسترد کرده
است .گرســون گالوز  ۳۴ -ساله معروف به حلزون -شنبه
گذشــته در یک مرکز خرید شــهر مدئین دستگیر و روز
یکشــنبه به اتهام نقص مدارک مهاجرتی از کلمبیا اخراج
و به مقامات پرو تحویل داده شد .مقامات پرو میگویند که
متهم در ماه مارچ ابتدا در اکوادور مشاهده شده و در پاناما
و کلمبیا زیر نظر قرار گرفته بود .به گفته آنان ،باند تبهکار
تحت رهبری گرســون گالوز در  ۱۰۱فقره قتل و نیز قاچاق
کوکائین در بندر کایائو دست داشته است.
مقامات پرو که گرســون گالوز را بسیار خطرناک توصیف
میکنند ،برای دســتگیری او  ۱۵۰هزار دالر جایزه تعیین
کرده بودند.
جنرال ویسنت رومرو ،رئیس پولیس پرو ،به بوگوتا پایتخت
کلمبیا سفر کرد تا شــخصا بر روند استرداد متهم نظارت
داشته باشد.
گرسون گالوز پیش از ترک خاک کلمبیا به خبرنگاران گفت
که بیگناه است .این در حالیست که مانوئل سانتوس ،رئیس
جمهوری کلمبیا از عملکرد پولیس کشورش تمجید کرده
و متهم را یکی از خطرناک تریــن مجرمان قاره آمریکای
جنوبی خوانده است( .بی بی سی)

نگرانی پژوهشگران از خطرات
جدی ابتال به ویروس زیکا

پژوهشــگران میگویند ،ویروس «زیکا» ممکن اســت به
مراتب خطرناکتر از چیزی باشد ،که تاکنون تصور میشد.
کارشناسان ،در گفتگو با بیبیسی گفتهاند به نظر میرسد
این ویروس که از طریق نیش نوعی پشــه ،منتقل میشود،
در ایجاد مشکالتی جدی در سیستم عصبی بسیاری از زنان
باردار آلوده به این ویروس ،نقشی اساسی داشته باشد.
تاکنون مشخص شــده بود که آلودگی زنان باردار به این
ویروس ،ممکن است منجر به تولد نوزادان مبتال به عارضه
«مایکروسفالی یا کوچکی غیرطبیعی جمجمه» شود.
در برازیل تایید شــده تقریبا «هزار و دوصد نوزاد مبتال به
عارضه مایکروســفالی» از مادرانی ،آلوده به ویروس زیکا،
بدنیا آمدهاند و حدود  ۳۷۰۰مورد هم مشکوک هستند.
از زمانی که برای اولین ویروس زیکا در ماه می سال گذشته
میالدی ( )۲۰۱۵در برازیل ردیابی شد ،این ویروس در بیش
از  ۲۰کشور جهان دیده شده است.
این بیماری نام خود را از جنگل زیکا در اوگاندا گرفته ،جایی
که این ویروس نخستینبار در سال  ۱۹۴۷شناسایی شد.
سازمان بهداشــت جهانی پیشبینی کرده است که امسال
حدود چهار میلیون نفر در کشــورهای آمریکای جنوبی به
این ویروس آلوده شوند.
نگرانی از شیوع این بیماری با نزدیک شدن بازیهای المپیک
در برازیل افزایش یافته اســت .المپیک  ،۲۰۱۶تابستان در
شهر ریودوژانیرو برازیل برگزار میشود.
هفته گذشته اعالم شــد که ورزشکاران کورای جنوبی در
المپیک ریودوژانیرو لباس ضدپشه میپوشند تا آنها را از
ویروس زیکا حفظ کند.
بر اســاس گزارش کمیته المپیک کوریای جنوبی این لباس
آستین بلند و شــامل شلوار اســت و به گفته مسئوالن
کوریایی با موادی کیمیاوی پوشانده شده که پشهها را دور
نگه میدارد( .بی بی سی)

دونالــد ترامپ ،نامــزد پیشــتاز رقابتهــای اولیه
جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
در اظهاراتی در انتقاد از سیاست تجاری چین ،این کشور
را متهم به «تجاوز» به آمریکا کرده است.
آقای ترامپ در گردهمایی که در ایالت ایندیانا برگزارشد
چین را مســئول «بزرگترین ســرقت در تاریخ جهان»
دانســت .این تاجر و سرمایهگذار میلیاردر ،پیش از این
هم چین را متهم کرده بود که با فریبکاری درباره ارزش
پول این کشور باعث رقابتی شدن صادراتش در بازارهای
جهانی شده است.
به گفته آقای ترامپ این مســئله به شدت بر تجارت و
بازار کار آمریکا اثر منفی داشته است.
آقــای ترامپ در بخشــی دیگر از ســخنانش در این
گردهمایی گفت« :ما نمیتوانیم به چین اجازه دهیم که

حزب «بدیل برای آلمان»:

اسالم به آلمان تعلق ندارد

حزب دســت راستی «بدیل برای آلمان»
(ای اف دی) اعالم کرده اســت که اسالم
به آلمان تعلق ندارد .این حزب با تصویب
مانیفســت یا پالیســی حزبی همچنین
علیه «چپیهای سوسیالیســت – محیط
زیستگرا» موضع گرفته است.
حزب «بدیل برای آلمان» روز یک شنبه با
تصویب مانیفست یا پالیسی خود بر موضع
ضد اسالمی اش هرچه بیشتر تاکید کرد و
مشاجراتی را که پیش از این در مورد این
حزب وجود داشت شعله ور کرده است.
این حــزب ابتدا در یــک فورمولبندی
معتدالنه گفته بود که «توقف اســام اما
تالش برای دیالوگ با اســام» ،اما بعد از
این که حدود دو هــزار عضو آن در یک
جلسه دو روزه در شهر اشتوتگارت با آن
مخالفت کردنــد ،در اعالمیه جدید حزب
آمده اســت که «اســام به آلمان تعلق
ندارد».
صحــن این جلســه که اکثر اشــتراک
کنندگان آن مردان بودند با بنرها و شعار
«شــجاعت ،حقیقت ،آلمان» تزئین شده

بود .این حزب ضد اســامی عوامگرا در
پالیســی جدید خود همچنین خواستار
ممنوعیت ساخت منارها ،فراخوان عمومی
برای عبادت و پوشــیدن چادر در در مال
عام و مکتبهای عامه شده است.
اعضای حــزب «اف دی پی» همچنین در
این برنامه حزبی برای موضع گیری علیه
واحد پولی مشــترک یورو ،اتحادیه اروپا
به عنوان یک نهاد سیاســی ،موجودیت
سالحهای هســتهای در آلمان و استقرار
سربازان آلمانی در خارج رای دادند.
سیاستمداران و اعضای حزب «بدیل برای
آلمــان» تاکید کرده اند که حزب شــان
«فرا راســتگرا» نیست ،بلکه صرف ًا «وطن
دوستی ســالم» را وارد دورنمای سیاسی
میکنــد .این حزب در تــاش برای فرو
نشاندن مشــاجرات راجع به موضعاش
علیه سیاســت صدر اعظم انگال مرکل در
قبال پناهجویان ،روز یک شــنبه در یک
رای گیری شاخه ایالت زارلند خود را پس
از افشا شــدن روابطاش با گروههای فرا
راستگرا منحل کرد( .دویچه وله)

جایزه مارکا به جوکوویچ رسید
تنیســور صربســتانی جایزه مارکا را
دریافت کرد.
به نقل از مارکا ،نواک جوکوویچ یکشنبه
شــب هفتادمین جایزه ورزشی مارکا را
در کاخا مخیکا دریافت کرد .مرد شماره
یک تنیس جهان برای بازیهای تنیس
آزاد مادرید در این شهر حضور دارد .او
هشتمین تنیسوری است که این جایزه
را دریافت کرد.
پیش از او پیت ســمپراس ،آرنتکســا
ســانچس وریکاریو ،مارتینا ناوراتیلووا،
مانولو ســانتانا ،آندره آغاســی ،راجرر
فدرر ،جان مکنــرو و رافائل نادال این
جایزه را کسب کرده بودند.
تنیســور صربســتانی پس از دریافت
جایزه مارکا گفت :کسب این جایزه یک
امتیاز اســت .با دیدن نام ورزشکارانی
که این جایزه را کســب کردند میتوان
آن را خاص نیز عنــوان کرد .این جایزه
به من انگیزه میدهــد ،اما همچنین به
من مسئولیت میدهد که همچون زمین
بازی در بیرون از آن نیز خوب رفتار کنم.

پیروزی بیلبائو و شکست سویا و والنسیا
در اللیگا

در ادامه رقابتهای اللیــگا ،بیلبائو برابر حریف خود به
برتری رسید و والنسیا در خانه مغلوب ویارئال شد.
در ادامه بازی های هفته سی و ششم اللیگا ،سویا میهمان
اســپانیول بود که در پایان با نتیجه یک بر صفر شکست
خورد .ســویا یکی از تیمهای حاضر در نیمه نهایی لیگ
اروپا نیز است که برابر شاختار در خانه این تیم به تساوی
دو بر دو رسید و این هفته باید در خانه به دیدار این تیم
برود .با این حال سرمربی ســویا با ترکیبی از بازیکنان

اصلی و ذخیره پای به این دیدار گذاشت.
همچنیــن بیلبائو در خانه به دیدار ســلتاویگو رفت و با
نتیجه  2بر صفر به برتری رسید و والنسیا که چند هفته
پیش بارسلونا را در نیوکمپ شکست داده بود در خانه به
دیدار ویارئال رفت و با نتیجه  2بر یک شکست خورد.
در جدول ردهبندی بارســلونا و اتلتیکومادرید هم امتیاز
هســتند و رئال با یک امتیاز کمتر در تعقیب این دو تیم
به سر می برد.

پیروزی گلدن استیت و رپترز در پلیآف لیگ NBA
صبح دیروز در ادامه بازیهای پلیآف لیگ  NBAسه
بازی انجام شد که در مهمترین آنها گلدن استیت وریرز
و تورنتو رپترز به پیروزی دست یافتند.
به نقل از ســایت  ،ESPNدر ادامــه بازیهای پلیآف
کنفرانس غرب گلدن اســتیت وریرز بــا نتیجه  118بر
 106پورتلند تریل بلیزرز را شکســت داد .در این بازی
دریموند گرین بهترین عملکرد را برای گلدن اســتیت
داشــت .او  23امتیاز کســب کرد و  13ریباند و یازده
پاس منجر به گل داشت .این اولین بازی گلدن استیت

همچنان کشور ما را مورد تجاوز قرار دهد .ما این مسئله
را تغییر میدهیــم  .فراموش نکنید که ما میتوانیم این
کار را بکنیم».
این اولین باری اســت که آقای ترامــپ از لفظ «تجاوز
کردن» درارتباط با چین و تجارت این کشور یاد میکند.
دونالد ترامپ در برنامه هــای انتخاباتی اش وعده داده
که « توافق بهتری با چین خواهد داشــت که به تجارت
آمریکا و بازار کار این کشور کمک کند».
آقای ترامــپ از چهرههای جنجالــی انتخابات آمریکا
بشــمار میرود و تاکنون چندین چهره ارشــد حزب
جمهوریخواه با نامــزدی آقای ترامپ مخالفت کردهاند
چون در توانایی او برای رقابت با دموکراتها در انتخابات
سراسری تردید دارند؛ به عالوه بسیاری از آنها به نحوه
رفتار و کردار آقای ترامپ اعتراض دارند( .بی بی سی)

ن ترتیب استیت
و پورتلند در یک چهارم نهایی بود .بهای 
یک بر صفر از پورتلند پیشی گرفته است .در مهمترین
بازی پلیآف کنفرانس شــرقی نیز تورنتو رپترز با نتیجه
 89بر  84ایندیانا پیسرز را شکست داد .در این بازی دی
مار دی روزن برای رپترز درخشید .او  30امتیاز کسب کرد
ن ترتیب
و پنج ریباند و دو پاس منجر به گل داشت .بهای 
رپترز با نتیج ه چهار بر سه پیسرز را از پیشرو برداشت و
به یک چهارم نهایی صعود کرد .در این مرحله این تیم با
میامی هیت روبرو میشود.

رئیس سازمان سیا :کشتن
ابوبکر بغدادی بر داعش
تأثیر میگذارد

رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا
(سیا) در پنجمین سالگرد کشته شدن
اسامه بن الدن از امکان ضربهای مشابه
به رهبر «دولت اسالمی» (داعش) سخن
گفته اســت .به باور او کشــتن ابوبکر
بغدادی بر داعش تأثیر خواهد گذاشت.
پنج سال پیش ،در روز اول ماه می سال
 ۲۰۱۱بود که اســامه بن الدن ،بنیانگذار
شــبکه تروریســتی القاعده توسط
کماندوهــای آمریکایی در مخفیگاهاش
در پاکستان کشته شد.
ســازمان اطالعات مرکــزی آمریکا به
مناسبت پنجمین سالگرد کشته شدن
بنیانگذار شبکه تروریستی القاعده روز
یکشنبه دست به توییت مراحل مختلف
این عملیات در حساب کاربری رسمی
خود در شبکه توییتر زد.
این توییتها از آغاز حمله به مخفیگاه
بــن دالن به دســتور بــاراک اوباما،
رئیسجمهور آمریکا تــا لحظهی دفن
جسد بن الدن را شامل میشود.
جان برنان ،رئیس ســازمان اطالعات

عملکرد موفق مادرید
زیدان در دقایق پایانی

ل مادرید با هدایت زین الدین زیدان در دقایق پایانی
رئا 
بازی امتیازهای زیادی کسب کرده است .به نقل از آس،
تاثیر زیدان روانشناســانه نبوده اســت ،بلکه از لحاظ
جسمانی نیز شــرایط تغییر یافته است .اولین تصمیم او
پس از برکناری رافائل بنیتس انجام یک نیم فصل کوچک
پس از تعطیالت سال نو بود .اکنون تاثیر آن را میبیند.
ل مادرید از حریفان خود در شــرایط فیزیکی بهتری
رئا 
است و آمار این موضوع را نشــان میدهد .این تیم 10
امتیاز در  10دقیقه پایانی بازیها کسب کرده است و در
این مدت تنها سه گل از تیمهای الس پاالماس ،اتلتیک
بیلبائو و ختافه دریافت کرد و هیچ امتیازی از دســت
نداد .در دقایق پایانی پنج بازی ،مادرید تساوی را به برد
تبدیل کرده است .تا دقیقه  80مادرید با تساوی تنها یک
امتیاز کسب میکرده است ،اما با گلهایی که پس از این
زمان به ثمر رساند دو امتیاز دیگر به آنان افزود .آخرین
بار در بازی شنبه برابر رئال سوسیداد اتفاق افتاد .پیش
از آن در هفتــم فبروری دو بر یک گرانادا را مغلوب کرد
و  13مارچ با نتیج ه مشابه الس پاالماس را شکست داد.
در ال کالســیکو هفتم اپریل نیز در دقایق پایانی پیروز
شد .رایو وایکانو نیز در دقایق پایانی پیروزی دو بر صفر
را در نهایت با شکست سه بر دو عوض کرد .عالوه بر این
مادرید زیدان پس از دقیقه  80گلزنی کرد ،اما تاثیری در
نتیج ه نداشته است و تنها فاصله را با حریفان زیاد کرده
است .کریم بنزما در پیروزی پنج بر صفر برابر دیپورتیوو
الکرونیا دقیقه  90گلزنی کرد .در دو پیروزی شش بر صفر
برابر اسپانیول ،کریســتیانو رونالدو در دقایق  82و 86
دروازه حریــف را باز کرد .مهاجم پرتگالی برابر اتلتیک
در این دقایق نیز گلزنی کرد .ایسکو نیز در حرکتهای
اضافی دروازه لوانته را باز کــرد .گل دقیقه  86مادرید
برابر ســویا در پیروزی چهار بر صفر توسط خسه به ثمر
رسید .خامس رودریگس در دقیقه  88دروازه ختافه را
در پیروزی پنج بر یک باز کرد .رونالدو نیز در وقتهای
اضافه در این بازی گلزنی کرد.

رضایت سرمربی میالن با
وجود توقف در سن سیرو

سرمربی میالن با وجود تساوی در سن سیرو از عملکرد
شاگردان تیمش راضی است و به ستایش از آنها پرداخت.
به نقل از اسکای اسپورت ،با وجود آنکه میالن نتوانست
در دیدار برابر فروزینه به پیروزی برســد و با نتیجه سه
بر ســه متوقف شد ،اما ســرمربی این تیم از عملکرد
شاگردانش راضی است .کریســتین بروکی بعد از بازی
گفت :فروزینه بازی را بهتر آغاز کرد و توپ و میدان را
در اختیار داشت ،اما رفته رفته این تیم ما بوده که بهتر
شد و کنترل بازی را به دست گرفت .در شرایط حساسی
قرار گرفتهایم و اصال نباید امتیاز از دست دهیم .او ادامه
داد :من هم رای با کسانی نیستم که براین باور هستند
میالن در این دیدار ناکام بود .بله قبول دارم که دریافت
سه گل در سن سیرو اصال خوب نیست ،اما ما هم بازی
بســیار خوبی را به نمایش گذاشــتیم .دیدار زیبایی از
جانب هر دو تیم بود و براین باورم که چنین دیدارهایی
را باید همیشه جلوی چشم داشت .سرمربی میالن در
پایان ســخنان خود درباره عملکرد خط دفاعی تیمش
گفت :در این بازی نقشــه ما این بود که فروزینه توپ را
زیاد در اختیار نداشته باشد و در ضد حمالت دروازه ما را
باز نکند ،اما درست بر عکس شد .از حریف عقب افتادیم
اما انگیزه زیادی برای پیروزی و جبران نتیجه داشتیم.
بازی را جبران کردیم ،اما پیروز نشــدیم و این ناراحت
کننده است .گلهایی که دریافت کردیم روی اشتباهات
فردی بود و نه تاکتیکی.

مرکزی آمریکا (ســیا) نیز در پنجمین
سالگرد این رویداد از امکان عملیات
مشابهای علیه «دولت اسالمی» سخن
گفته است.
او یکشــنبه در گفتوگویی با شبکه
تلویزیونی ان بی سی ( )NBCدر پاسخ
به این پرســش که آیــا زدن چنین
ضربهای به ابوبکر بغدادی ،رهبر داعش
قابل تصور است ،گفت« :ما باید رهبری
[داعش] را نابــود کنیم؛ رهبریای که
هدایت این گروه و حمالت دهشــتبار
آن را برعهده دارد».
رئیس سازمان اطالعات مرکزی ایاالت
متحده در ادامه سخنانش تصریح کرد:
«اگر مــا ابوبکر بغــدادی را به چنگ
آوریم ،گمان میکنم که این مســئله
تأثیر زیادی بر داعش خواهد گذاشت».
به گفتهی جان برنــان ،این پدیدهی
جدید که داعش در کشورهای زیادی
سرگرم فعالیت است ،موضوعی است
که در سالهای آینده آمریکا را به خود
مشغول خواهد کرد( .دویچه وله)

جان کری نسبت به احیای
آتشبس موقت در حلب
ابراز امیدواری کرد

جان کری ،وزیر خارجه آمریکا ،که به ژنو سفر کرده از
دستیابی به پیشرفتهایی بر روی طرحی خبرداده که
هدف آن کاهش خشونتها در شهر حلب در سوریه
است .سفرآقای کری به ژنو پس از آن صورت گرفت
که استفان دی میستورا ،نماینده سازمان ملل در امور
سوریه ،از آمریکا و روســیه خواست تا اقدامی را در
جهت احیای توافق پایان دادن به خصومتها که از ماه
فبروی در بخشهایی از سوریه به اجرا گذاشته شد،
انجام دهند .آقای کری روز دوشنبه با عادل الجبیر،
وزیر خارجه عربستان ،در ژنو دیدار و گفتگو کرد.
وزیر خارجه آمریــکا در این دیدار گفــت که او از
گروههای مخالف دولت ســوریه که در حلب در حال
نبرد هســتند میخواهد که خود را از نیروهای جبهه
نصرت جدا کنند.
از جبهه نصرت به عنوان یکی از «سازمانیافتهترین،
تهاجمیترین و موفقتریــن» نیروی نظامی مخالفان
علیه بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه ،یاد میشود».
آمریکا این گروه را در فهرست گروههای تروریستی
قرار داده است.
وزیر خارجه عربستان قبل از آغاز گفتگوهایش با جان
کری گفت« :آن چه که در حلب اتفاق میافتد خشونت
است ،نقض تمامی قوانین بشردوستانه است».
وزیر خارجه عربســتان همچنین تاکید کرد که بشار
اسد یا از طریق سیاســی و یا با توسل به زور باید از
قدرت کنار برود.
شــهر حلب در روزهای اخیر صحنــه درگیریهای
شــدیدی بوده که به کشته شدن دستکم  ۲۵۰نفر و
مجروح شدن شمار زیادی منجر شده است.
دولت سوریه و روسیه گفتهاند که تنها جبهه نصرت
هدف حمالت هوایی آنها در شهر حلب است.
اما آمریکا و مخالف دولت بشاراســد ،رئیس جمهور
ســوریه این ادعا را رد کرده و دولت سوریه را متهم
میکنند که غیرنظامیان را در این شهر هدف قرار می
دهند( .بی بی سی)

شکست اینتر و توقف میالن در سری آ

با شکســت اینتر و توقف میالن ،رقابتهای این هفته
فوتبال ایتالیا ادامه یافت تا تیرهروزیهای دو تیم شهر
میالن ادامه داشته باشد .هفته سی و ششم رقابتهای
لیگ فوتبال ایتالیا با برگزاری دیدار میالن و فروزینونه
در سنســیرو پیگیری شد و روســونری موفق شد به
لطف گلی دیرهنگام به تســاوی برســد .در این دیدار
ماریو بالوتلی یک ضربه پنالتی را نیز از دســت داد ولی
در نهایت پنالتی دقیقه آخر جرمی منز باعث شد تا دو
تیم امتیازات را تقسیم کنند و به این ترتیب رده ششم

جدول نیز برای میالن از دست برود .همچنین پالرمو با دو
گل سامپدوریا را با شکست روبهرو ساخت و دیدار امپولی
و بولونیا نیز بدون گل به پایان رســید .در یکی دیگر از
دیدارهای این هفته ،اینتر در خانه التزیو به میدان رفت
و با دو گل برابر این تیم شکست خورد تا ناکامی تیمهای
میالنی ادامه یابد .در این دیدار میروسالو کلوزه کهنه کار
و آنتونیو کانــدروا برای میزبان گلزنی کردند ضمن اینکه
موریلو از اینتر در نیمه دوم از زمین اخراج شد تا این تیم
 10نفره و با یک بازیکن کمتر بازی کند.

مرگ اسب سوار  19ساله در مسابقات سیدنی

اسب ســوار  19ساله اســترالیایی در مسابقات اسب
سواری بینالمللی سیدنی به دلیل یک حادثه جان خود
را از دست داد.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesکیتلین فیشر در
مانع دوم مسابقه دچار حادثه شد .بالفاصله تیم پزشکی
برای رسیدگی به او حاضر شدند ،اما نتوانستند او را احیا
کنند .شــاهدان حادثه اعالم کردند که اسب به هنگام

عبور از مانع با آن برخورد کرد و بر روی اسب سوار افتاد.
مسئول بررسی مرگ فیشــر از سوی فدراسیون جهانی
اسب سواری اعالم کرده است که مانع ارتفاع کمی داشته
اســت و معموالً از این موانع برای گرم کردن اســتفاده
میشود.
چند هفت ه پیش نیز یک اسب سوار  17ساله در مسابقات
آزمایش ولز جان خود را از دست داد.

رانیری :کمی از منچستریونایتد میترسیدیم
سرمربی لسترسیتی از عملکرد شاگردانش در دیدار برابر
منچستر یونایتد راضی است و به ستایش از آنها پرداخت.
لسترسیتی صدرنشین رقابت های لیگ برتر انگیس یک
گام دیگر به کســب عنوان قهرمانی نزدیک شده است.
این تیم در هفته ســی و ششم موفق شد شیاطین سرخ
را در اولدترافورد با تســاوی یک بر یک متوقف کند تا
در صورت ناکامی تاتنهام در کسب پیروزی برابر چلسی
جام قهرمانی را برای نخســتین بار در تاریخ خود باالی
سر برد.
کلودیو رانیری ،سرمربی ایتالیایی لسترسیتی بعد از بازی
گفت :کمی از منچستریونایتد میترسیدیم.
آنها بازی را طوفانی آغاز کردند و خیلی ســریع هم به
گل رســیدند .می ترســیدم که نتوانیم جبران کنیم اما
خوشبختانه اینگونه نشد .بازی کردن بدون جیمی واردی
بسیار سخت است با این حال اطمینان داشتم که به بازی
برمی گردیم و جبران می کنیم.
او درباره ضربهای که فالینی بــه روبرت هوت زد،گفت:
حرکت او اصال جالب نبود و چنین ضربهای عمدی بود.
سرمربی ایتالیایی لسترســیتی ادامه داد :باید شخصیت
خود را در چنین دیدارهای اثبات کرد .ما آغاز خوبی برای

یونایتد نداشتیم ،اما رفته رفته هم چیز بهتر شد .اطمینان
دارم که می توانیم در دیدارهای آینده بهتر ظاهر شویم.
دوست دارم بازی حســاس تاتنهام برابر چلسی را ببینم
اما نمی توانم .میخواهم به ایتالیا بروم و نمی دانم شرایط
چگونه خواهد بود.

