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نخستین سخنرانی آتشین

غول قاچاق مواد مخدر
مکزیک به آمریکا

رئیس جمهوری جدید ایاالت متحده آمریکا

تحویل داده شد

ســخنگوی دولت مکزیک اعالم کرد کــه ال چاپو ،رئیس
سابق کارتل «ســینالوآ» به مقامات آمریکایی تحویل داده
شد .دادگاه عالی مکزیک با درخواست وکیالن او برای عدم
تحویلش به آمریکا موافقت نکرد.
باالخره در روز پنجشنبه  ۱۹جنوری  ۲۰۱۷خواکین گوزمن
«ال چاپو» مشــهور به کوتوله ،قدرتمندترین سردســته
قاچاقچیان مواد مخدر مکزیک ،به آمریکا تحویل داده شد.
به گفته مقامهای مکزیکی ،بعد از موافقت دادگاه با تحویل
ال چاپو به آمریکا او به شهر مرزی «سیوداد خوارس» برده
شده و به کارمندان اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا تحویل
داده شده است .طبق خبرهای موجود ،او به نیویورک برده
شد.
گوزمن در تگزاس و کالیفرنیا به اتهام قتل ،قاچاق انســان
و مواد مخدر ،پولشــویی و تشکیل باندهای جنائی محاکمه
خواهد شد .طبق اطالع منابع رسمی مکزیک ،از سال ۲۰۰۶
به بعد و در نتیجه «جنگ مواد مخدر» (در گیری مسلحانه
بین گروههای رقیب قاچاق مواد مخدر و ارتش مکزیک) در
این کشور بیش از  ۸۰هزار نفر کشته شدند.
وکیالن ال چاپو تالش کردند که با شکایت به دادگاه عالی
مکزیک مانع تحویل او به آمریکا شوند ،اما تالش آنها جایی
نبــرد .آندرس گراندوس یکی از وکیــان مدافع ال چاپو
میگوید ممکن اســت موکلش تشکیل دادگاه عالی حقوق
بشری دولت آمریکا را تقاضا کند( .دویچه وله)

سوریه :داعش بخشی
از آمفی تئاتر پالمیرا
را تخریب کرده است

به گفته مقامات سوریه ،پیکارجویان گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش) بخشی از آمفی تئاتر باستانی شهر پالمیرا
را تخریب کردهاند.
این بنای باستانی متعلق به قرن دوم میالدی بود که بخشی
از آن توسط داعش ویران شده است.
آمفی تئاتر پالمیرا در فهرســت آثار باستانی یونسکو قرار
دارد.
داعش در دســامبر سال گذشته میالدی ( )۲۰۱۶موفق شد
که این منطقه را بار دیگر به تصرف خود درآورد.
شهر پالمیرا که آثار باستانی مهمی را در خود جای داده ،در
سال  ۲۰۱۵میالدی به مدت  ۱۰ماه در تصرف داعش بود ،اما
بعدا به تصرف نیروهای دولتی درآمد.
در دو دورهای که داعش این شهر را در اختیار داشته برخی
از معابد و آثار باستانی را تخریب کرده است.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه اعالم کرد که داعش  ۴نفر را
در نزدیکی بناهای باستانی در پالمیرا سربریده است.
این گروه پیش از این هم شــماری را در داخل این محوطه
باستانی کشته بود( .بی بی سی)

دونالد ترامپ به عنوان چهلوپنجمین رئیس
جمهور ایاالت متحده ســوگند یاد کرد .او در
سخنانی آتشین وعده داد که دوران تازهای در
آمریکا آغاز شده است .این سخنرانی بیش از
هر چیز به تسویهحساب با دولتهای پیشین
آمریکا شباهت داشت.
روز جمعــه ( ۲۰جنوری  /یکــم دلو) دونالد
ترامپ در میان شمار زیادی از مقامات بلندپایه
سیاسی ،نظامی و اقتصادی ایاالت متحده ،از
جمله باراک اوباما ،روسای مجلس نمایندگان
و مجلس ســنا ،روســای جمهــوری قبلی،
هیئتهای دیپلماتیک ،اعضای کابینه فعلی و
کابینه آینده سخنرانی پیش از سوگند خود را
انجام داد .جیمی کارتر  ۹۲ساله ،رییس جمهور
دموکرات پیشــین ایاالت متحده و هیالری
کلینتون ،رقیب اصلی ترامپ در انتخابات نیز
در این مراسم شرکت داشتند.
مراســم ســوگند رئیس جمهور آمریکا در
ســاختمان کنگــره آمریــکا (کاپیتول) در
واشنگتن دیسی انجام شد.
دونالد ترامپ ،دست بر انجیل ،سوگند یاد کرد
که وظایفش را صادقانــه انجام دهد و تمامی
توان خود را برای حمایت و محافظت از قانون
اساسی ایاالت متحده به کار ببرد.
پیشتر مراســم تحلیف برخی از روســای
جمهوری در کاخ سفید برگزار میشد ،اما در
سالیان اخیر این مراســم در بنای قوه مقننه
برگزار میشود.
ترامپ و یاران و اعضای کابینه او با گذاشــتن
تاج گل در گورستان سربازان در «آرلینگتون»
واشنگتن مراسم تحلیف را آغاز کرده بودند.
حضور در این گورســتان ،نخستین بخش از
مراسم سنتی تحلیف رئیسجمهورهای آمریکا
بهشــمار میرود .ئیس جمهور جدید ایاالت
متحده در نخستین ســخنرانی خود پس از
مراسم سوگند به عنوان رئیس جمهور ایاالت

متحده ،به سیاست و سیاستمداران آمریکا در
گذشته به شدت انتقاد کرد و وعدههای خود
برای قدرتمند کردن آمریکا را تکرار نمود.
ترامپ در این ســخنرانی بخشی از وعدههای
انتخاباتی خود را تکــرار کرد ،از جمله اینکه
بیش از هر چیز به منافع آمریکاییها اهمیت
خواهد داد و به احیای عظمت کشورش خواهد
پرداخت و اسالمیسم را از بین خواهد برد.
اهم سخنان رئیس جمهور جدید آمریکا:
● عظمت آمریکا را احیا میکنیم.
● آمریکا ثروت زیادی دارد اما در ســالهای
گذشته ،تنها بخشــی از جامعه از این ثروت
بهره میبرد .اکثر مردم از آن بیبهره بودند.
● آمریکاییها ،این کشور شماست ،سرزمین
همه شماست.
● روز  ۲۰جنــوری  ۲۰۱۷در خاطرهها خواهد
ماند.
● مکتب هــای بهتر ،محــل کار بهتر برای
فرزندانمان ،برای همه آمریکاییها.
● کسانی که سختکوش هستند حق بیشتری
دارند از اینکه فقط فقر را تجربه کنند.
● کارخانههای ما به ویرانه تبدیل شدهاند.
● مواد مخــدر و باندهای قاچــاق خیلی از
شهروندان آمریکا را از بین بردند .این پروسه
از امروز متوقف خواهد شد.
● برای دهها ســال شــرکتهای خارجی را
ثروتمند کردیــم ،به ارتشهای خارجی کمک
کردیم ،به کشورهای دیگر کمک کردیم ،چرا
آنها از مرزهای خود دفاع نمیکنند؟ این برای
ما میلیونها هزینه داشــت .کشورهای دیگر
را ثروتمند کردیم اما خودمان فقیر شــدیم.
کارخانهها یکی پــس از دیگری از اینجا نقل
مکان کردند و طبقه متوسط خانههایشان را از
دســت دادند .اما این به گذشته تعلق دارد .ما
نگاهمان را به آینده معطوف میکنیم.
● ما به همه کشــورها و دولتها میگوییم که

منچستریونایتد پردرآمدترین
باشگاه فوتبال جهان

طبــق گزارش موسســه خدمات حرفــهای دیلویت/
 Deloitteباشــگاه بریتانیایــی منچســتر یونایتد
پردرآمدترین باشگاه فوتبال جهان در فصل گذشته بود.
این تیم لیگ برتری با به دست آوردن  ۵۱۵میلیون پوند
( ۶۳۵میلیون دالر) در طول فصل  ۲۰۱۶/۲۰۱۵بزرگترین
درآمد ساالنه را بین تیمهای فوتبال در جهان داشت.
موفقیت اقتصادی منچســتر یونایتد در فصل گذشته به
 ۱۱سال برتری باشــگاه اسپانیایی رئال مادرید به عنوان
پولسازترین باشــگاه فوتبال در جهان پایان داد .رئال
مادرید پس از بیش از یک دهه تســلط اقتصادی ،پس از
بارسلونا ،در رده سوم جدول امسال دیلویت قرار گرفته
است .موفقیت اقتصادی باشگاه منچستر یونایتد بازتاب
دهنده موفقیت و رشــد اقتصادی لیگ برتر انگلستان
اســت .درآمد ســاالنه لیگ برتر انگلســتان در فصل
 ۲۰۱۶/۲۰۱۵شاهد رشد  ۷۱میلیون پوندی ( ۸۷میلیون
دالری) بود.
در مجموع ،درآمد ســاالنه بیســت تیم برتر لیگهای

فوتبال انگلســتان در فصل گذشــته  ۶.۴میلیارد پوند
( ۷.۸میلیارد دالر) بود  -که نشان دهنده  ۱۲درصد رشد
اقتصادی است .حضور پنج باشگاه انگلستانی در فهرست
 ۱۰باشگاه پولساز جهان نشــاندهنده رونق اقتصادی
این لیگ است .عالوه بر منچســتر یونایتد ،باشگاههای
منچستر سیتی ،آرسنال ،چلســی و لیورپول هم دیگر
باشگاههای لیگ برتر انگلســتان در فهرست دیلویت
هســتند .بایرن مونیخ که فصل گذشــته  ۴۴۲میلیون
پوند ( ۵۴۴میلیون دالر) به جیب زد ،در رده چهارم این
فهرســت قرار گرفته ،و تنها نماینده لیگ فوتبال آلمان
است .لیگهای فوتبال فرانسه و ایتالیا هم هر کدام یک
نماینده در فهرســت پردرآمدترین باشگاههای جهان را
دارند :پاری سنژرمن با درآمد  ۳۸۹میلیون پوند (۴۷۹
میلیون دالر) در رده ششم است ،و یوونتوس هم که فصل
گذشــته  ۲۵۵میلیون پوند ( ۳۱۳میلیون دالر) درآمد
داشت ،آخرین تیم فهرست پردرآمدترین باشگاه فوتبال
جهان در فصل  ۲۰۱۶/۲۰۱۵است( .بی بی سی)

پیروزی کاوالیرز و اسپرز در NBA
بامداد دیــروز در لیگ  ٥ ،NBAبازی انجام شــد .در
مهمترین این بازیها کلیولند کاوالیرز و ســن آنتونیو
اسپرز به پیروزی رسیدند.
به نقل از  ،Foxsportsدر حســاسترین بازی بامداد
دیروز کلیولند کاوالیرز توانســت با نتیجه ی  ١١٨بر ١٠٣
فنیکس سانز را از پیش رو بردارد.
در این بازی کایــری ایروینگ  ٢٦امتیاز و لبرون جیمز
 ٢١امتیاز کسب کردند .بازیکنان کاوالیرز در این بازی ١٩
پرتاب  ٣امتیازی به ثمر رساندند.
در بازی مهم دیگر سن آنتونیو اسپرز با نتیجهی  ١١٨بر

 ١٠٤دنور ناگتز را از پیش رو برداشت.
نیکوال یوکیــچ در این بازی برای ناگتز دابل دابل انجام
داد و  ٣٥امتیاز کسب کرد با این حال این تیم نتوانست
حریف سر سخت خود را شکست دهد.
کاهی لئونارد برای اســپرز  ٣٤امتیاز کســب کرد .برد
اسپرز در حالی بود که پوال گاسول مصدوم و غایب بود.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
میامی هیت  - ٩٩داالس موریکس ٩٥
واشنگتن ویزاردز  - ١١٣نیویورک نیکس ١١٠
مینه سوتا تیمبرولوز  - ١٠٤لسآنجلس کلیپرز ١٠١

ستاره ناکام یونایتد به لیون پیوست

ممفیس دیپای با قراردادی به ارزش  16میلیون پوند به
لیون فرانسه پیوست.
ممفیس دیپای یکی از ستارههای ناکام منچستریونایتد
که اغلب نیمکت یا سکونشین بود با قراردادی به ارزش
 16میلیون پوند راهی لیون فرانسه شد.
دیپای یکی از ستارههای جوان تیم ملی هلند است که

با نظر فان خال به یونایتد پیوست و حتی پیراهن شماره
هفت یونایتد را نیز به تن کرد ولی عملکرد ضعیفی داشت
و نتوانست مورینیو را به ماندن در این تیم متقاعد کند.
او بعد از مورگان اشــنایدرلین دومین خروجی یونایتد
در زمستان است و این باشگاه هنوز بازیکنی تاکنون به
خدمت نگرفته است.

از امروز با آمریکای دیگری سرو کار دارید .از
امروز آمریکا بیش از هر چیز به خودش اهمیت
میدهد.
● سیاســت خارجی ،اقتصاد باید در خدمت
آمریکاییها باشــند نه در خدمت کشورهای
خارجی.
● آمریکا دوباره پیروز خواهد شد ،پیروزیای
که تا کنون سابقه نداشته.
● ما امکانــات کاری فراهم میکنیم و مرزها
را کنترل میکنیــم و خیابان و تونل و میدان
هوایی و راهآهن خواهیم ساخت .
● مردم ،تولیدات آمریکایی را بخرید.
● ما دست دوســتی دراز میکنیم به همه در
جهان ،اما این حق هر ملتی اســت که ابتدا به
خودش فکر کند.
● ما میخواهیم یک الگوی موفلق باشیم که
بقیه مایل باشند از ما پیروی کنند .
● ما پیمانهای تازهای خواهیم بست.
● ما اســامگرایی را از کــره خاکی از بین
خواهیم برد.
● نترســید! ما از خود حفاظت خواهیم کرد
زیرا ما زنان و مردانــی در ارتش داریم که از
ما حفاظت میکنند و خــدا هم از ما حفاظت
خواهد کرد.
ما باید رویاهای بزرگ داشته باشیم.
● ما اجازه نخواهیم داد که سیاستمداران فقط
انتقاد کنند و راه حل پیشنهاد نکنند.
● زمان حرفهای پوچ گذشــته و زمان عمل
فرارسیده.
● اجازه ندهید که رویاهای شــما را از شــما
بگیرند.
● فرقی نمیکند که پوست ما چه رنگی دارد،
ما همه آمریکایی وطنپرست هستیم.
● صدای شــما و رویاها و آرزوهای شــما را
میشنویم و با هم دوباره آمریکا را قدرتمند و
ثروتمند و امن خواهیم کرد( .دویچه وله)

برنده جایزه The Best
کجاست؟

کریستیانو رونالدو از شروع سال جدید به شدت افت کرده
است.
کریســتیانو رونالدو ســال  2016را بهترین شکل ممکن
به پایان رســاند و تمام عناوین فردی و گروهی را به خود
اختصــاص داد .موفقیتهایش باعث شــد فیفا نیز جایزه
 The Bestرا در سال  2017به او بدهد .با این حال مهاجم
پرتگالی در ســال جدید شــروع خوبی نداشته و روزهای
خوش این مهاجم به پایان رسیده است.
ل مادرید در این هفت ه پس از  40بازی پیاپی برابر ســویا
رئا 
شکســت خورد و دوباره چهارشنبه شب مغلوب سلتاویگو
در کوپا دل ری شــد .در این بــازی رونالدو پرتگالی کامال
محو شده بود .او که در پست جدید خود بازی میکرد حتی
نتوانســت در حد یک مهاجم متوسط عمل کند و در بازی
اثرگذار باشد .اگر رونالدو در اوج خود بود میتوانست مانع
دومین شکست پیاپی تیمش باشــد .بازی ضعیف مهاجم
پرتگالــی با واکنش هواداران رو به رو شــد چون آنها از
ستاره تیم خود انتظار بیشتری دارند و برخی از طرفداران
به حدی خشــمگین بودند که اعالم کردنــد اگر رونالدو
میخواهد این چنین بازی کند بهتر اســت در لیگ چین پا
به توپ شود.

بحران روهینگیا در میانمار

نجیب رزاق ،نخســت وزیــر مالزیا ،از
کشورهای اســامی خواسته است ابتکار
اقــدام بینالمللی در رابطه با وضع اقلیت
مسلمان روهینگیا در میانمار را به دست
بگیرند.
او این مطلــب را در ســخنرانیاش به
مناســبت افتتاح نشســت کشورهای
سازمان همکاریهای اسالمی (او آی سی)
در کواالالمپور بیان داشته است.
سازمان کنفرانس اسالمی شامل  ۵۷کشور
مسلمان میشود.
این سازمان با برگزاری نشست اضطراری
آنچه را بحران انسانی برای اقلیت مسلمان
میانمار میداند ،بررسی می کند.

حادثه پالسکو؛ انتظار
زندهماندن کسی زیر آوار
وجود ندارد

سخنگوی ســتاد مدیریت بحران ایران
حادثه ســاختمان پالسکو اعالم کرد که
وضعیت زیر آوار بحرانی اســت و تقریبا
نمیتــوان انتظار زنده ماندن کســی را
داشت .مهدی چمران گفت طبقات باالی
ساختمان پالسکو مملو از پطرول بود.
جالل ملکی ،ســخنگوی ستاد مدیریت
بحران حادثه ســاختمان پالسکو درباره
آخرین وضعیت آواربرداری ســاختمان
پالســکو گفت« :عملیــات آواربرداری
کمــاکان ادامه دارد .ما هنوز کســی را
بیرون نکشیدهایم .ولی وضعیت زیر آوار
بحرانی است .شــعلههای نهفته همچنان
وجود دارند و تقریبــا نمیتوانیم انتظار
زنده ماندن کسی را داشته باشیم».
او افزود« :آوار به حدی فشــرده است
که هیچ هوایی وارد آن نمیشــود و به

صعود رم به مرحله بعد
جام حذفی

رم با برتری برابر سامپدوریا به مرحله بعد جام حذفی ایتالیا
راه یافت.
در ادامه دیدارهای جام حذفی ایتالیا ،رم در خانه به دیدار
سامپدوریا رفت و تونست با چهار گل به برتری برسد.
ناینگوالن دو بار ،ادین ژکو و الشــعراوی گلزنان رم در این
دیدار بودند.

همین دلیل وقتی بخشــی از آن را تکان
میدهیم ،شــعلهور میشــود .بدنهای
همکاران ما ذره ذره درحال آسیب دیدن
است».
گفته میشود بین  ۲۰تا  ۳۰نفر زیر آوارها
محبوس ماندهاند ،اما تــاش نیروهای
امدادی در شــبانهروز گذشــته برای
دسترسی تاکنون به نتیجه نرسیده است.
سخنگوی ســتاد مدیریت بحران حادثه
ساختمان پالسکو درباره برخی اظهارات
مبنی بر خطرســاز بودن ساختمانهای
مجاور پالســکو گفت« :این موضوع در
دست بررسی اســت .معاون سارنوال نیز
اجازه داده است که هر زمان به این نتیجه
رسیدیم که برای تسریع در عملیات نیاز
به تخریب ســاختمان است ،آن را انجام
دهیم( ».دویچه وله)

صعود ماری و واورینکا
به راند چهارم تنیس اپن استرالیا

با آغاز بازیهای راند سوم مسابقات تنیس اپن استرالیا
روز جمعه صبح اندی ماری و اســتن واورینکا توانستند
حریفان خود را شکست دهند و به راند چهارم راه یابند.
دیروز بازی های راند سوم مســابقات اپن استرالیا آغاز
شد .در مســابقات انفرادی مردان ،اندی ماری ،تنیسور
شــمارهی یک جهان توانست حریف آمریکایی خود سم
کری را با نتیجهی ســه بر صفر از پیش رو بردارد .نتایج
سه ســت این بازی  ٢-٦ ،٤-٦ :و  ٤-٦به نفع ماری به
پایان رسید .بدین ترتیب ماری بریتانیایی در راند چهارم
با میشا زورو از آلمان بازی میکند.
در بازی حســاس دیگر اســتن واورینکای سوییسی،
ویکتور ترویکی از صربســتان را با نتیجه ســه بر یک
شکست داد .ترویکی ست اول را با نتیجهی شش بر سه
از آن خود کرد اما واورینکا در سه ست بعد موفقتر بود

و این سه ست با نتایج  ٢-٦ ،٣-٦و  ٦-٧به نفع واورینکا
به پایان رسیدند.
واورینکا در راند چهارم با آندره سپی از ایتالیا رو به رو
میشود.
در دیگر بازی صبح دیروز جو ویلفرد ســونگا از فرانسه
نیز حریف خود جک ساک از آمریکا را با نتیجهی سه بر
یک شکست داد و به راند چهار صعود کرد .او با برندهی
مسابقهی بین تومیک و اوانس در دور بعد بازی میکند.
در ادامهی بازیها ،بعد از ظهر امروز کی نیشــیکوری با
لوکاس الکو از اسلواکی مسابقه میدهد .راجر فدرر نیز
به مصاف توماس بردیچ میرود.
در بازیهــای انفرادی زنان آنجلیــک کربر ،تنیسباز
شمارهی یک جهان  ٢بر صفر مقابل کریستینا از جمهوری
چک پیروز شد و به راند چهارم راه یافت.

اینیستا دیدار برابر ایبار را از دست داد
هافبک بارسلونا نمیتواند در دیدار یکشنبه برابر ایبار
بازی کند.
به نقل از یورو اســپورت ،بارسلونا در دیدار رفت مرحله
یک چهارم نهایی کوپا دل ری برابر رئال سوسیداد قرار
گرفت و با یک گل مهمانش را شکست داد .در این بازی
آندرس اینیستا به دلیل مشکالت جسمانی در دقیقه 45

رونالدو در فصل های گذشته نیز در جنوری افت کرده است.
به عنوان نمونه در سال  2014مهاجم پرتگالی میانگین 1.5
گل در هر بازی را به ثبت رساند که در جنوری این میانگین
به  0.6رســید .در این فصل نیز سال  2016را با چهار گل در
دو بازی جام جهانی باشــگاهها به پایان رساند اما در سال
جدید آمار گلزنیاش به  0.6رسیده است.
عملکرد مهاجــم مادریدی در مجموع فصــل نیز تاکنون
ضعیف بوده اســت و تنها در فصل  2009 – 10آمار بدتری
داشته است .او در آن زمان نخستین فصل حضورش را در
مادرید ســپری می کرد و در  17بازی  13گل به ثمر رساند.
(میانگین  0.76گل در هر بــازی) .در مقابل در فصل – 17
 2016در  22بازی  18بار گلزنی کرده اســت ،یعنی میانگین
0.81
بدون شــک افت رونالدو در نتایج رئال مادرید تاثیرگذار
بوده اســت و باید دید فردا سفیدپوشــان برابر ماالگا چه
نتیجهای را کســب خواهند کرد و رونالدو چه عملکردی
خواهد داشت.

حدود  ۶۵هزار مسلمانان روهینگیا پس از
آن که سربازان میانمار ماه اکتبر در ایالت
راخین عملیات ضد تروریســتی را آغاز
کردند از این کشور گریخته اند.
با توصیف ایــن وضعیت به عنوان «عامل
نگرانی بزرگ و نیازمند اقدام فوری» آقای
نجیب گفت« :تعداد بسیار زیادی از مردم
جان خود را در میانمار از دســت دادهاند.
بســیاری از رنج به طور وحشتناکی جان
دادهاند و کســانی که در شرایطی بسیار
بد زندگی می کردند ظلم و ستم غیرقابل
بیانی را یا شــاهد بودهانــد و یا تحمل
کردهاند .این خود دلیلی است که ما نمی
توانیم سکوت کنیم( ».بی بی سی)

مجبور به ترک زمین شد.
پس از انجام تستها ،مشــخص شد هافبک اسپانیایی
دیدار یکءشــنبه برابر ایبار را از دســت خواهد داد و
حضورش در بازی برگشت کوپا دل ری در هالهای از ابهام
است .باشــگاه کاتاالنی اعالم کرد بازگشت اینیستا به
میادین به روند بهبودیاش بستگی دارد.

انریکه :به اعتراضات نسبت به مسی
توجهی نمیکنم

ســرمربی بارســلونا به اعتراضات نســبت به مهاجم
ارجنتینی تیمش بی توجه است.
به نقل از آس ،بارسلونا پنجشــنبه شب در دیدار رفت
مرحله یک چهارم نهایی کوپــا دل ری با یک گل رئال
سوسیداد را شکست داد .لوییس انریکه پس از بازی گفت:
زمانی که حریف بسته بازی نمیکند ما میتوانیم بازیمان
را به نمایش بگذاریم و باعث میشود از تواناییهایمان
بهره ببریم .به حریف اجازه ندادیم توپهایشان به کناره
برسد .این نتیج ه خوبی اســت و به ما انرژی مثبت داد
چون توانستیم در ورزشگاهی به پیروزی دست بیابیم که
به سختی در آن میتوان این کار را انجام داد.

ســرمربی بارســلونا در ادامه افزود :هنوز چیزی تمام
نشده است .حریف مجبور است در بازی برگشت گلزنی
کند .ما باید پیروز شویم و دیدار رفت را فراموش کنیم.
امیدواریم در نوکمپ با مشــکل روبهرو نشویم اما بازی
زیبا و سختی خواهد بود.
هواداران و بازیکنان رئال به لیونل مسی اعتراض زیادی
کردند .انریکه در این بــاره اظهار کرد :به آنها توجهی
نمیکنم .چیز غیر عادی ندیدم .کارت زردی که داور به
او نشان داد عجیب بود .بیشتر عملکرد بازیکنان برایم
جذاب است .همه بازیکنان اعتراض میکنند و این اتفاقی
عادی است.

