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اسپانیا خواهان حاکمیت
مشترک با بریتانیا بر
جبلالطارق شد

دولت اســپانیا به دنبال رای مــردم بریتانیا برای خروج از
اتحادیه اروپا ،خواهان حاکمیت مشــترک بر جبلالطارق
شده است.
جبلالطارق منطقهای به وسعت حدود  ۷کیلومتر مربع در
دریای مدیترانه اســت که نزدیک به سی هزار نفر جمعیت
دارد و اگرچه از سال  ۱۷۱۳میالدی تحت حاکمیت بریتانیا
قرار دارد ،اما اسپانیا آن را بخشی از خاک خود میداند.
 ۹۵.۹درصد جمعیت این منطقه به ماندن بریتانیا در اتحادیه
اروپا رای دادند.
خوزه مانوئل گارسیا مارگایو ،وزیر امور خارجه اسپانیا گفته
است پرچم اسپانیا در جبلالطارق از همیشه به ما نزدیکتر
است.
جبلالطارق برای داد و ستد به شدت به مرز خود با اسپانیا
نیازمند است.
آقای گارســیا مارگایو در یک مصاحبه خاطرنشــان کرده
اســت که آرای مردم این منطقه ،پس از مدتهای طوالنی
احتماالت جدیدی را برای آینــده این منطقه مطرح کرده
است.
وزیر امور خارجه اسپانیا نســبت به حاکمیت مشترک بر
جبلالطارق ابراز امیدواری کرده است.
جبلالطــارق به جز سیاســت خارجــی و دفاعی دارای
خودمختاری است.پادگان و یک پایگاه دریایی بریتانیا در
این منطقه مستقر است( .بی بی سی)

رای به خروج از اتحادیه
اروپا و چشم انداز ‹منفی›
اقتصاد بریتانیا

به دنبال برگزاری همهپرســی در بریتانیا و رای مردم این
کشور به خروج از اتحادیه اروپا ،موسسه رتبهبندی اعتباری
مودی چشمانداز اعتباری بریتانیا را از «با ثبات» به «منفی»
تغییر داده اســت .از نظر موسسه مودی نتیجه همهپرسی
ســرآغاز «دورهای طوالنی از نااطمینانی» خواهد بود و این
کشور ممکن است که با رشــد اقتصادی پایین و تضعیف
سیاستگذاری اقتصادی مواجه شود و استحکام مالی دولت
بریتانیا هم پایین بیاید .مودی گفته آثار منفی همهپرســی
بر اقتصاد تنها در صورتی ممکن است مهار شود که دولت
بریتانیا بتواند در مذاکره بــا اتحادیه اروپا به تفاهمنامهای
تجاری دســت یابد که شرایطی مشــابه دسترسی کنونی
بریتانیا به بازار واحد اروپایی را تامین کند.
بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا باید درباره شرایط تجارت
با کشــورهای این اتحادیه مذاکره کند و ممکن است بین
طرفین تعرفههای تجاری برقرار شود.
موسسه مودی میگوید در حال حاضر تردید جدی درباره
مفاد تفاهمنامه تجاری آتی میــان بریتانیا و اتحادیه اروپا
وجود دارد .موسســه رتبهبندی اقتصادی «استاندارد اند
پور» هم گفته اســت که احتماال رتبه اعتباری بریتانیا را
تنزل خواهد داد .با رای اکثریت مــردم بریتانیا به خروج
از اتحادیه اروپا ارزش پوند به شــکلی بیســابقه در چند
دهه اخیر ســقوط کرده است .بازارهای مالی در کشورهای
مختلف اروپایی ،شرق آسیا و همچنین بازار سهام آمریکا،
روز جمعه یعنــی روز بعد از همهپرســی بریتانیا ،با افتی
چشمگیر مواجه شدند(.بی بی سی)

وزیر امور خارجه آلمان از بریتانیا خواست روند خروج
از اتحادیه اروپا را آغاز کند

فرانک والتر اشتاین مایر ،وزیر امور خارجه آلمان
درخواســت مقامهای اروپایی از بریتانیا برای آغاز
فوری روند خــروج از اتحادیه اروپا را تکرار کرده
است.
آقای اشــتاین مایر که پس از نشست شش عضو
موســس اتحادیه اروپا سخن میگفت ،با احترام به
تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا گفت که
حواس رهبران اروپایی به آینده این اتحادیه باشد.
وزیر امور خارجه آلمان گفته اســت سیاستمداران
اروپایی باید به انتظارات مردم توجه کنند.
وزیران امور خارجه آلمان ،فرانسه ،ایتالیا ،بلجیم،
لوکرامبورگ و هالند دیروز در برلین ،پایتخت آلمان
برای نشان دادن واکنش نسبت به نتایج همهپرسی
در بریتانیا برای خروج از این اتحادیه دیدار و در باره
توگو کردند.
روند خــروج بریتانیا و مراحل آن گف 

وزیر امور خارجه آلمان گفته اســت سیاستمداران
اروپایی باید نه تنها به انتظارات دولتهای اروپایی
بلکه به انتظارات مردم هم توجه کنند.
او گفتــه اســت در چنیــن مواقعــی بایــد از
تصمیمگیریهای آنی خودداری کرد و نباید در این
شرایط اسیر احساسات یا دچار رخوت شد.
ژان کلود یونکر ،رئیس کمیســیون اروپا هم گفته
اســت که خواهان آغاز ســریع مذاکرات خروج
بریتانیا اســت .او گفته است نمیخواهد برای آغاز
چنین روندی ماهها برای انتخاب نخستوزیر جدید
بریتانیا صبر کند.
دیوید کامرون ،نخستوزیر بریتانیا روز جمعه اعالم
کرد که از ســمت خود کنارهگیری میکند و قرار
اســت پیش از پاییز ،نخستوزیر جدید این کشور
انتخاب شود( .بی بی سی)

پاپ :کشتار ارامنه در جنگ
جهانی اول «نسلکشی» بود

پاپ فرانســیس در ارمنستان تعقیب و
کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول
را «نسلکشی» خواند .پاپ برای شرکت
در مراسم یادبود کشتار ارامنه به ایروان،
پایتخت ارمنستان رفته است.
پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیکهای جهان
روز جمعه در نخســتین روز ســفر سه
روزهاش به ارمنســتان ،در مراسم یادبود
کشــتار ارامنه شــرکت کرد .او در این
مراسم گفت «این تراژدی ،این نسلکشی،
متاسفانه سرآغاز سلسله فجایع غمانگیز
و بزرگ قرن گذشته بود».
پاپ در ایروان ارامنه را به عنوان نخستین
«ملت مسیحی» در جهان ستود و گفت،
در سال  ۳۰۱میالدی مسیحیت در دولت
ارامنه به عنوان «دین رســمی» پذیرفته
شــد در حالی که این اتفاق در امپراتوری

روم در سال  ۳۸۰رخ داد.
سفر پاپ فرانسیس به ارمنستان دومین
سفر پاپ به این جمهوری است .نخستین
بار در ســال  ۲۰۰۱پــاپ ژان پل دوم به
ارمنستان رفت .روز شنبه  ۲۵جون  -پاپ
در ایروان از بنای یادبود «نسلکشــی»
دیدار و حوالی ظهر در یک مراسم مذهبی
در میدان شهر شرکت حضور پیدا کرد.
پاپ ســال گذشــته نیز در جریان یک
سخنرانی کشتار ارامنه در جریان جنگ
اول جهانی در آناتولی را «نسلکشــی»
خواند که با واکنش ترکیه روبرو شــد.
همانزمان آنــکارا ســفیر واتیکان را
بــه وزارت خارجه فراخوانــد تا درباره
اظهــارات رهبر کاتولیکهــای جهان و
بهکارگیری واژه «ژنوسید» (نسلکشی)
توضیح دهد( .دویچه وله)

فدرر :با تمام قدرت در المپیک ریو
رقابت خواهم کرد

تنیســور سوییســی میگویــد بهترین
بازیهایش را در المپیک ریو به نمایش خواهد
گذاشت.
به نقل از آس ،راجر فدرر در نشســت خبری
تنیــس ویمبلدون حاضر شــد و درباره این
رقابتها ،آیندهاش ،المپیک ریو و  ...صحبت
کرد.
تنیســور سوییســی گفت :پس از شرکت
نکردن در بازیهای پاریس یک ماه اســت
که در وضعیت خوبی به ســر می برم .کسب
اعتماد به نفس در رقابتهای اشــتوتگارت و
هال اهمیت زیادی داشت .هفت بازی در طول
 10روز انجام میدادم .در این جا میتوانم پنج
ست را تنها با یک روز استراحت بازی کنم و
مشکلی از این نظر نخواهم داشت.
فاتح هفت جام ویمبلدون ،نواک جوکوویچ
و اندی ماری را از بختهای نخست قهرمانی
عنوان کرد و افزود :آنها در  6ماه اخیر خیلی
خــوب کار کرده اند .نیاز بــه تمرکز دارم تا
بتوانم خود را در هفته دوم به شرایط مطلوب
برســانم .فدرر درباره آسیب دیدگیهایش
گفت :از خوش شانســیام بود که تنها یک
عمل جراحی در دوران بازیگریام داشــتهام.

تالش زیادی کردم مانع از آســیب دیدگی
ام شوم .در بریسبن مشکل جسمانی جزئی
داشتم .سپس جوکوویچ در دیدار نیمه نهایی
اســترالیا بازی خیلی خوبی مقابلم به نمایش
گذاشت .تنها یک حرکت احمقانه انجام دادم
که باعث شــد کل فصل متفاوت پیش برود.
سپس دوباره در میامی مشکل برایم به وجود
آمد .در مادرید از ناحیه کمر دچار مشــکل
شــدم و به همین دلیل نتوانســتم در رولن
گاروس فرانسه حضور پیدا کنم.

تنیســور سوییســی در ادامه افزود :کمرم
مشکلی ندارد و توانستهام با این شرایط 88
عنوان کسب کنم.
فدرر درباره المپیک ریو اظهار کرد :رفتن یا
نرفتن به المپیک تصمیم کامال شخصی است.
تصمیمم مبنی بر حضور در ریو را عوض نمی
کنم .در این رقابت ها شــرکت خواهم کرد و
تالش خواهم کرد بهترین بازی هایم را ارائه
دهم .اطالعات کافی از شرایط برازیل دارم و
نسبت به آن اعتماد کامل دارم.

رئیسجمهوری کنیا قانون جدید منع مواد نیروزا
را امضا کرد

ویکتوریــا آزارنکا ،نفر شــماره پنج تنیس
زنان جهان ،از مســابقات امسال ویمبلدون
کنارهگیری کــرد .این تنیسباز بیســت و
شش ســاله از بالروس ،به دلیل مصدومیت
زانو امکان شــرکت در این رقابتها را ندارد.
او بخت شماره شــش برای قهرمانی در این
تورنمنت محسوب میشد و حاال رفتن او که

از سرشــناسترین تنیسبازان زن جهان به
شــمار میرود ،تا حدی خیال مدعیان دیگر
قهرمانی را آسودهتر کرده است .با غیبت او
ونوس ویلیامز آمریکایی ،قهرمان پنج دوره
ویمبلدون ،بخت هشتم قهرمانی نام گرفته و
جوانا کونتا ،نفر اول تنیس زنان بریتانیا ،بخت
شماره شانزده برای قهرمانی شده است.

پائو گسول به المپیک میرود
در حالی که کاپیتان تیم ملی بسکتبال اسپانیا
پیشــتر اعالم کرده بود به خاطــر زیکا در
المپیک حضور پیدا نمیکند ،نظرش را عوض
و اعالم کرد به برازیل سفر میکند.

به نقــل از مارکا ،پائو گســول در بازی های
المپیک ریودوژانیرو حضور خواهد داشــت.
ستاره تیم ملی بسکتبال اسپانیا پیش از این
به خاطر وجود ویروس زیــکا و نگرانیهای

اوباما به ادامهی تالش
برای آزادی رابرت
لوینسون تاکید کرد

آزارنکا با این که تاکنون دو بار در گرنداسلم
اســترالیا قهرمان شده و پیشــتر نفر اول
تنیس جهــان بوده ،امــا هیچوقت قهرمانی
در ویمبلدون را تجربه نکرده اســت .هرچند
که او دو بــار در ســالهای  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲به
نیمهنهایی این مسابقات رسیده است .آزارنکا
ابتدای ســال  ۲۰۱۶با قهرمانی در رقابتهای
ایندین ولز و سپس اوپن میامی ،طرفدارانش
را به بازگشــت مقتدرانه به سطح اول تنیس
جهان امیدوار کرد ،اما بعد از آن ،مصدومیت
دوباره گریبانگیرش شد و در مسابقات متعدد
سرنوشتی بهتر از کنارهگیری یا ناکامی پیدا
نکرد .حاال این مصدومیت شدت گرفته نه تنها
آزارنکا را از حضور در ویمبلدون محروم کرده
که او را از شــرکت در المپیک ریو را هم دور
کرده است .مسابقاتی که او چهار سال پیش در
لندن توانست مدال طالی بخش دوبل مختلط
آن را نصیب خود کند( .بی بی سی)

ایجاد شده در این مورد ،قصد رفتن به المپیک
را نداشت اما او به تازگی اعالم کرده است تیم
ملی کشورش را همراهی خواهد کرد.
گســول با  178بازی ملی ،چهارمین المپیک
خــود را پس از حضــور در  2004آتن2008 ،
پکینگ و  2012لنــدن تجربه خواهد کرد .در
دوره اخیر نیز گسول مدال نقره این رقابتها
را به گردن آویخته است.

باراک اوباما تاکید کرد کــه دولت او خود را متعهد
میداند تمــام گروگانهای آمریکایی را به کشــور
بازگرداند .او بهطور ویژه از رابرت لوینســون  ،مامور
بازنشسته افبیآی ،نام برد که در سال  ۲۰۰۷در ایران
ناپدید شد.
باراک اوباما ،رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا ،روز
جمعه بار دیگر تاکید کرد که دولت او متعهد اســت
تمام گروگانهای آمریکایی در کشورهای مختلف دنیا
را آزاد کرده و به خانه بازگرداند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،اوباما در مراسم ساالنهی
مرور عملکرد سیاستهای کاخ سفید ،به خبرنگاران
گفت« :تا زمانی که تمام گروگانهای آمریکایی را به
خانه بازنگردانیم ،دست از تالش برنخواهیم داشت».
باراک اوباما بهطور مشخص از آستین تیس ،خبرنگار
آمریکایی که از ســال  ۲۰۱۲در سوریه ناپدید شده
است و رابرت لوینسون ،مامور بازنشسته «افبیآی»
که در ســال  ۲۰۰۷در جزیره کیش ایران ناپدید شد،
نام برد.
رابرت لوینســون که بهعنوان نیــروی قراردادی با
ســازمان سیا همکاری داشت ،در ســال  ۲۰۰۷برای
«تحقیقات دربــاره قاچاق دخانیات» در خاورمیانه به
جزیره کیش سفر کرد.
اما بررسیها و اسناد بعدی نشــان میدهد که او به
احتمال زیاد برای مالقات با یک «خبرچین» دربارهی
پروندهی هستهای ایران به کیش سفر کرده بود.
لوینســون در طی ســفر خود به ایران ناپدید شد.
مقامات جمهوری اسالمی ایران تا سالها مدعی بودند
که دربارهی سرنوشت لوینســون اطالعاتی ندارند و
نمیدانند چه بر سر او آمده است( .دویچه وله)

تعلیق آزمایشگاه ریو در
آستانه المپیک 2016

آژانس جهانی ضــد دوپینگ در کمتــر از  2ماه مانده به
بازیهای المپیک ریودوژانیرو ،آزمایشگاه کنترل دوپینگ
را تعلیق کرد.
به نقل از  ،Inside the gamesتنها  42روز به بازیهای
المپیک ریو باقی مانده اســت .با وجــود این وادا (آژانس
جهانی ضد دوپینگ) در تصمیمی اعتبار آزمایشگاه کنترل
دوپینگ ریو را به حالت تعلیــق در آورد .بدین ترتیب به
احتمــال زیاد نمونههای دوپینگ المپیک به آزمایشــگاه
دیگــری برده خواهد شــد و بار دیگر مــورد آنالیز قرار
میگیرند .هزینه این کار  250دالر خواهد بود.
در جام جهانی  2014برازیل نیز همین اتفاق افتاد و نمونههای
دوپینگ به آزمایشگاه لوزان سوئیس که  9هزار کیلومتر از
برازیل فاصله داشت ،منتقل شد .به نظر میرسد جابجایی
نمونههای دوپینگ در زمان برگزاری المپیک سختتر باشد
زیرا تعداد ورزشکاران به نسبت جام جهانی بیشتر است.
دیوید هامن ،دبیــر کل وادا وضعیت را نامســاعد اعالم
کرد و گفت تصور نمیکند تا قبل از بازیهای ریو مشــکل
آزمایشگاه حل شــود .او در اینباره افزود :این آزمایشگاه
به اشتباه نمونههای دوپینگ مثبت اعالم کرده است و این
مشکل بسیار جدی است.
در ســال  2013نیز یک بار اعتبار آزمایش ریو گرفته شده
بود .ریو  2016نیز در بیانیهای اعالم کرده اســت :به ورزش
پاک متعهد هســتیم و یک برنامه کامل ضد دوپینگ برای
المپیک داریم .با وادا و دولت برازیل همکاری میکنیم تا از
انجام این برنامه مطمئن شویم.
وادا اعالم کرده اســت اگر آزمایشگاه نشان دهد به صورت
درســتی کار میکنــد ،میتوان تعلیق را برداشــت .وادا
قصد دارد یک کمیته انضباطی به منظور بررســی شرایط
آزمایشگاه ریو تشــکیل دهد .در صورتی که تجدید نظری
صورت نگیرد ،این تعلیق حداقل  6ماه پابرجا خواهد بود.

دیباال :پوگبا قطعا در
یوونتوس می ماند

پائولو دیباال در خصوص خرید های جدید یوونتوس و ماندن
پوگبا در این تیم صحبت کرد.
پائولو دیباال که فصل بسیار خوبی در یوونتوس سپری کرد،
در گفتگویی با گاتزتا دلو اسپورت گفت:
من فقط یک سال اســت که در یوونتوس بازی می کنم و
هیچ گاه به جدایی فکر نکرده ام .مردم مرا در تورین دوست
دارند و از این بابت خیلی خوشــحالم .با دنی آلوز و پیانیچ
ما می توانیم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شویم .یوونتوس
اکنون هم ســطح تیم هایی چون بارسلونا ،رئال مادرید و
بایرن مونیخ است .ما دو ســال پیش به قهرمانی در اروپا
نزدیک بودیم و در فینال شکســت خوردیم و سال گذشته
تنها  ۳۰ثانیه تا صعود به مرحله بعد فاصله داشتیم .این یک
بدشانســی بود .وی در مورد تازه واردهای یوونتوس اظهار
داشت  :قبال بازی های بارسلونا را تماشا می کردم و حرکات
هماهنگ لیونل مســی و دنی آلوز در سمت راست زمین را
به خاطر دارم .دنی آلوز بازیکنی تکنیکی اســت و در خط
دفاع نیز می تواند به خوبی به تیم کمک کند .امیدوارم در
هنگام حمله نیز او به من کمک کند تا گل های زیادی به ثمر
برسانم .باید بگویم از آمدن پیانیچ به یوونتوس شگفت زده
شــدم و انتظار آمدن او را نداشتم .من در چند روز گذشته
روزنامه ها را نخواندم و ناگهــان دیدیم که پیانیچ در تیم
ماســت .انتقال میرالم از رم بــه یوونتوس چندان عجیب
نیست زیرا بسیاری از بازیکنان می خواهند تا به یوونتوس
بپیوندند .میرالــم می تواند به من و پوگبا کمک کند تا در
زدن ضربات آزاد بهتر شویم.

ترکیه روابط را بهبود میبخشد،

هم با اسرائيل و هم با حماس

ترکیه میکوشــد روابط خود با اسرائیل
را کــه از چندی پیش بحرانی بوده بهبود
بخشد .در این شرایط دیدار اخیر رئیس
جمهوری ترکیه با رهبر گروه اسالمگرای
حماس شگفتی ناظران را برانگیخته است.
رجب طیب اردوغان روز جمعه در آنکارا
با خالد مشعل ،رهبر سازمان اسالمگرای
حماس دیدار و گفتوگو کرد .به گزارش
خبرگزاری ترکی آنادولــو در این دیدار
درباره یاریهای انسانی به فلسطینیها
و همچنین چندوچــون روابط حماس با
گروه میانهرو فتح به رهبری محمود عباس
گفتوگو شد .این در حالیست که روزنامه
«حریت» چنــد روز پیش گزارش داد که
ترکیه و اسرائیل قصد دارند روز یکشنبه
آینده ( ۲۶جون) در جهت عادیســازی
مناســبات خود گام بردارند.روابط ترکیه
با اسرائیل همواره دوستانه بوده است ،اما
از ماه می  ۲۰۱۰که نیروی دریایی اسرائیل

یک کشــتی حامل یاریهای انســانی
ترکیه برای مردم غزه را متوقف کرد و ده
تن از فعاالن حقوق بشر را کشت ،روابط
دو کشور در شرایط بحرانی بوده است.
ترکیــه برای عادیســازی روابط خود
با اسرائیل سه شــرط گذاشته بود که
تا امروز دو شــرط برآورده شده است:
اسرائیل به طور رسمی هم بابت حمله به
کشتی یاری به غزه پوزش خواست و هم
قبول کرد که برای تالفی به بازماندگان
قربانیان حادثه مبالغی بپردازد.
سومین شــرط دولت ترکیه ،یعنی رفع
محاصره غزه توســط ارتش اسرائيل ،تا
امروز برآورده نشده است.
ناظران ابراز شگفتی میکنند که ترکیه
به طور همزمان رابطه خــود را با گروه
حماس ،که بر نوار غزه مسلط است و از
نظر اسرائیل ،گروهی تروریستی ارزیابی
شده ،بهبود میبخشد( .دویچه وله)

کورتوا انتظار دارد تا در آینده
چلسی را ترک کند

تیبو کورتوا در ذهنش مجسم نکرده است
که باقی دوران فوتبالش را با پیراهن آبی
های لندن سپری کند.
شماره یک چلسی یعنی تیبو کورتوا این
مســاله را رد کرد که برای مدتی طوالنی
در استمفوردبریج ماندگار شود .از طرفی
هم اعتراف کرد که درباره مقصد مطلوبش
اطمینانی ندارد.
کورتوای  24ســاله پیش از آنکه در سال
 2011به چلسی بیاید سه فصل را با اتلتیکو
مادرید گذرانده بود .او نسبتا جوان است
و با این حال افتخارهای بســیاری دارد.
از جمله قهرمانــی در اللیگا و لیگ برتر
انگلستان و تجربه حضور در فینال لیگ
قهرمانــان اروپا .اما گویــی نمی خواهد

چلسی را به عنوان تیم همیشگی خود
انتخاب کند و سوداهای دیگری در سر
دارد.
او گفته اســت که برای فصل بعد هم به
چلسی متعهد خواهد ماند .اما زمانی که
از او پرسیده شــد آیا می خواهد باقی
دوران فوتبالش را در چلسی بگذراند،
او جواب داد:گفتنش ســخت است .اما
فکر نمی کنم که همینجــا به فوتبالم
پایان دهم .من هرگز باشــگاه محبوبی
نداشته ام .در اســپانیا بازیهای رئال و
بارسلونا را نگاه می کردم .در انگلستان
منچســتریونایتد و آرسنال و چلسی؛
در آلمان دورتموند و بایرن مونیخ و در
ایتالیا یوونتوس و میالن.

فابرگاس :دوست دارم کونته از
سه شنبه روی چلسی تمرکز کند

ایتالیا و اســپانیا در دیدار یک هشــتم
نهایی یورو  2016بــه مصاف هم خواهند
رفت و سسک فابرگاس در این باره اظهار
نظر خواهد کرد.
ســتاره اســپانیایی و ملی پوش چلسی
در گفتگویــی دربــاره بازی بــا ایتالیا
گفته:همیشــه بازی مقابل ایتالیا سخت
اســت .آن ها جنگجو هســتند و تجربه
زیــادی دارند .هرچه بــرای برد در یک
تورنمنت الزم اســت را آن هــا دارند.
شکست دادن آن ها هم کار سختی است.
همیشــه بازی مقابل آن ها  50-50است.
البته بدون توجه به فینال  2012که اسپانیا
 4بر صفر پیروز شــد .آن فینال بهترین

 90دقیقــه ای بود که مــا در کنار هم
داشــتیم .ما از خودمان لذت بردیم ،اما
این اتفاقات معموال در فینال نمی افتد.
فابرگاس در باره کونته هم گفت:او مربی
ای بزرگ و برنده اســت .او گفت که در
چلسی دوست دارد چه کند ،اما این یک
راز خواهد ماند .بی صبرانه منتظر کار با
او هستم .دوست دارم در اولین فرصت
ممکن روی چلسی تمرکز کند .امیدوارم
از سه شنبه شروع شود .من یوونتوس
او را هم دوست داشتم و بازی هایشان
را دیده بودم .اخیرا بازی های آن ها را
بیشــتر دیدم .او در تیم ملی هم فوق
العاده کار کرده است.

