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پرتغال مامور سیا را برای
تحمل حبس به ایتالیا
مسترد میکند

وکیل یک مامور سابق ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا
(ســیا) میگوید به حکم دادگاهی در پرتغال ،موکل او باید
برای تحمل مجازات حبس به ایتالیا مسترد شود.
سابرینا دو سوســا یکی از  ۲۶نفری است که ایتالیا برای
ربودن و شکنجه اسامه مصطفی حسن نصر ،روحانی مصری
متهم به اقدامات تروریستی ،تحت تعقیب قضایی قرار داد.
دادگاهی در میالن ایتالیا او را به طور غیابی به چهار ســال
زندان محکوم کرد .سابرینا دو سوسا ،که عالوه بر شهروندی
آمریــکا تابعیت پرتغال را نیــز دارد ،در ماه اکتبر  ۲۰۱۵با
یک حکم جلب اروپایی در فرودگاه لیســبون بازداشــت
شد .خانم دو سوســا به حکم استردادش به ایتالیا معترض
بود و استدالل میکرد که رســما از حکم دادگاه ایتالیایی
مطلع نشده بوده و همچنین نمیتوانسته از اسناد محرمانه
دولــت آمریکا برای دفاع از خود اســتفاده کند .به دنبال
حمالت  ۱۱ســپتامبر  ۲۰۰۱دستگاههای اطالعاتی و امنیتی
آمریکا مجموعه گستردهای از اقدامات را در قالب «جنگ
با تروریسم» انجام دادند که به رســواییهایی انجامید و
افشا شد که سیا متهمان را شکنجه میداده و از آدمربایی
و شبکهای از بازداشتگاههای مخفی در کشورهای مختلف
برای برخورد با متهمان استفاده میکرده است( .بی بی سی)

مالزیا :علت مرگ برادر
رهبر کوریای شمالی هنوز
مشخص نیست

مقامات مالزیایی گفتهاند کــه هنوز دلیل مرگ برادر رهبر
کوریای شمالی مشخص نشــده و تحقیقات در این زمینه
ادامه دارد .نخست وزیر مالزیا هم از اظهارات برخی مقامات
کوریای شمالی در این مورد ابراز ناخرسندی کرده است.
روز سهشــنبه ۳ ،حوت ( ۲۱فبروری) ،در پی کالبدشکافی
جنازه کیم جونگ نام ،بــرادر ناتنی کیم اون جونگ ،رهبر
کوریای شمالی ،نور هشام عبداهلل ،مدیرکل وزارت بهداشت
مالزیا ،به خبرنگاران گفت که هنوز علت مرگ او مشــخص
نیست .کیم جونگ نام هفته گذشته در فرودگاه کواالالمپور،
پایتخت مالزیا ،درگذشت و پولیس این کشور چند نفر را به
ظن قتل او بازداشت کرده است.
این مقام وزارت بهداشــت مالزیا گفت که مشاهدات اولیه
هیچگونه اثری از فرو رفتن سوزن یا جسم تیز در بدن کیم
یا مرگ در اثر سکته قلبی را نشان نداده است اما موضوع
مسمومیت احتمالی او در دست بررسی است .او گفته است
تا زمان دریافت گزارش آزمایشــگاهی ،نمیتواند اطالعات
بیشتری را در اختیار رسانهها قرار دهد( .بی بی سی)

آیا سربازان سعودی به زودی
در سوریه مستقر میشوند؟

تا هنوز عربســتان ســعودی فقط با حمالت
هوایی علیــه «دولت اســامی» می جنگد.
اما حاال این کشــور درمورد اعزام واحد های
ویژه نظامی درکنار آمریکا به سوریه فکر می
کند .سوال این است که آیا به زودی سربازان
سعودی به سوریه اعزام می شوند؟
عادل الجبیر ،وزیر خارجه عربستان سعودی
در مصاحبه با روزنامــه آلمانی «زود دویچه
سایتونگ» گفت« :عربستان سعودی و دیگر
کشــورهای حوزه خلیج اعالم کــرده اند که
ما آماده هســتیم با واحدهــای ویژه در کنار
ایاالت متحده آمریکا در سوریه سهیم شویم
و نیز بعضی از کشــورها از ائتالف اســامی
علیه تروریسم و افراط گرایی آماده هستند،
سربازان شان را در اختیار قرار دهند».
الجبیــر افزود« :ما با ایــاالت متحده آمریکا
هماهنگ می کنیم تا ببینم که برنامه چیست و
به چه نیاز است تا آن را عملی کنیم».
دونالــد ترامپ به جیمز ماتیــس ،وزیر دفاع

اش اخیرا ً دستور داد که در ظرف  ۳۰روز یک
برنامه جدید را برای مبارزه علیه ملیشه های
تروریست «دولت اسالمی» تدوین کند .حاال
الجبیر به روزنامه «زود دویچه ســایتونگ»
گفته است که او روی این امر حساب می کند
که این طرح به زودی ارایه می شود.
وزیر خارجه عربســتان سعودی افزود« :فکر

دونالد ترامــپ رئیس جمهور آمریکا هربرت
ریموند مک مستر را به عنوان مشاور جدید
امنیت ملی خود منصوب کرده است.
جنرال مکمستر جانشین مایکل فلین شده
که اخیرا و در پی برمال شدن تماسهایش با
سفیر روسیه در واشــنگتن مجبور به کناره

گیری شد.
هربرت مک مســتر ،جنــرال نیروی زمینی
ارتش آمریکاست و ســابقه حضور در عراق
و افغانســتان دارد .وی در زمان حضور خود
در این کشــورها ،با یک برنامه دولتی «ضد
فساد» همکاری می کرد.

فرانسوا اوالند از بریتانیا در مورد
اطفال پناهجو انتقاد کرد

فرانسوا اوالند رئیس جمهور فرانسه دیروز
سه شنبه از بریتانیا تقاضا نمود تا با قبولی
پناهجویان زیر سن که در ساحل فرانسه
اند و آرزو دارند با خانواده های شــان در
بریتانیا بپیوندند «مسئولیتش را بپذیرد».
این قضیه پیوســته موضوع جدی بین دو
کشــور بوده و با تصمیــم بریتانیا در ماه
جاری برای پایان دادن به ترتیباتی جهت
قبول  ۳۰۰۰انســان صغیر یا زیر ســن از
اروپا ،بدتر گردیده است.
الغای به اصطــاح «موافقتنامه دوبلین»
توســط حکومت محافظــه کار بریتانیا
انتقاداتــی را از جانب جناح های مخالف

در پارلمــان بریتانیا برانگیخت و منجر به
خشم در فرانسه گردید.
اوالند در یک کنفرانس زیر عنوان «اطفال
در مناطق درگیر منازعه» گفت« :فرانسه
نقشش را در تالش های اروپائی بازی می
کند .ما انتظار داریم که شرکای ما عین کار
را انجــام دهند ،به ویژه هنگامی که ما در
مورد صغیران یا افراد زیر سن نزد خود آن
ها صحبت می کنیم ».او عالوه نمود« :من
از بریتانیا تقاضا می نمایم تا مسئولیتش
را در قبال نوجوانانی قبــول کند که در
فرانسه اند و در حال حاضر خانوده ای در
آن سوی کانال دارند( ».دویچه وله)

یک سرباز اسرائیلی در دادگاه نظامی برای
قتل یک مهاجم زخمی فلســطینی به ۱۸
ماه حبس محکوم شده است.
عبدالفتاح شریف در یک ایست بازرسی
با چاقو به سربازان اسرائیلی حمله کرد و
پس از زخمی شدن بیحرکت روی زمین
دونالــد ترامپ با اعــام انتصاب آقای مک
افتاده بود که گروهبان الور آزاریا او را با
مســتر ،او را «مردی با اســتعداد عظیم و
تجربــه عظیم» توصیف کرده اســت .آقای
ترامپ افزوده« :در ارتش همه به او بهشدت
احترام میگذارند( ».بی بی سی)

شلیک گلولهای به سرش کشت.
گروهبان آزاریا به سربازی دیگر گفته بود
که مرد فلســطینی «حقش بود بمیرد».
عبدالفتاح شریف یک سرباز اسرائیلی را
با چاقو زخمی کرده بود .بنیامین نتانیاهو،
نخست وزیر اسرائیل ،پیشتر خواهان عفو
الور آزاریا شده بود( .بی بی سی)

اساسی این است تا مناطق از کنترول «دولت
اســامی» آزاد شــوند ،اما همزمان اطمینان
حاصل شود که این مناطق به دست حزب اهلل،
ایران و رژیم اســد نیافتند ».او غیر مستقیم
تصریح کرده است که مناطق آزاد شده باید به
کنترول شورشیان واگذار شوند( .دویچه وله)

سرباز اسرائیلی برای
کشتن مهاجم زخمی فلسطینی
به  ۱۸ماه حبس محکوم شد

هربرت مکمستر به عنوان مشاور جدید
امنیت ملی ترامپ منصوب شد

گرسنگی جان هزاران کودک را
در آفریقا و خاورمیانه به مخاطره انداخته است

هزاران کــودک در آفریقا و خاورمیانه با خطر
مرگ در اثر گرسنگی مواج ه شدهاند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد  -یونیسف
 در گزارشی هشــدار داده است که در حالحاضر ،حدود یک میلیــون و چهارصد هزار
کودک در نیجریه ،ســومالیا ،سودان جنوبی و
یمن به خاطر کمبود مواد غذایی گرفتار سوء

هازارد:
بهترین روزهای حضورم
در چلسی را سپری میکنم

هافبک چلســی با تمجید از آنتونیو کونته عنوان کــرد بهترین روزهای
حضورش را در چلسی سپری میکند.
به نقل از دیلی اســتار ،ادن هازارد از زمانی که در سال  ۲۰۰۲از لیل فرانسه
به چلسی پیوست ،توانست دو بار به عنوان بهترین بازیکن چلسی و یک بار
مرد ســال فوتبال انگلیس انتخاب شود .او همچنین یک قهرمانی در لیگ،
یک قهرمانی در لیگ اروپا و یک قهرمانی در جام اتحادیه را نیز کسب کرده
اســت .او فصل قبل نمایش کابوسواری در تیم چلسی داشت و در  ۴۳بازی
برای این تیم ،تنها  ۶گل به ثمر رساند ولی در این فصل هازارد نمایش خیلی
خوبی در ترکیب چلسی داشته است.
هازارد درباره درخشش خود در این فصل و شرایط خود و تیمش گفت :خیلی
سخت اســت تیمی که یک فصل بد داشته باشد ،فصل بعد بتواند درخشش
داشته باشد .اکنون خیلی از شرایط خودم در چلسی راضی هستم .از زمانی
که به چلسی پیوســتم ،هیچوقت مثل حاال از حضور در این تیم خوشحال
نبودم ولذت نمیبردم .تیم ما شــرایط خیلی خوبی دارد .امیدوار هســتیم
همین روند را ادامه بدهد .فکر میکنم یکی از دالیل مهمی که در این فصل
خیلی خوب توانستم کارم را جلو ببرم این بود که بسیار آماده هستم و هیچ
مصدومیت را حس نمیکنم.
هافبک چلســی درباره تاثیر آنتونیو کونته در بازی او و چلسی گفت :کونته
خیلی با من صحبت میکند .او گاهی اوقات به من میگوید به محوطه جریمه
بــروم و دفاع حریف را به هم بریزم .صحبتهــای او به من اعتماد به نفس
میدهد .او بازیکنان را به خوبی میشناسد چون خودش بازیکن بوده است.
آنتونیــو کونته خودباوری را به این تیم تزریــق کرده و همین باعث نتیجه
گرفتن چلسی در این فصل شده است.

دشوارترین کار در بایرن
مونیخ از دید سانچس

هافبک پرتغالی بایرن مونیخ تاکید کرد جا افتادن در این تیم آلمانی بسیار
سخت است.
به نقل از  ،elsportرناتو سانچس اســتعداد جوان فوتبال پرتغال به شمار
میآید که بعد از درخشش در یورو  ۲۰۱۶راهی بایرن مونیخ شد.
این بازیکن جوان پرتغالی هنوز نتوانســته انتظــارات را در بایرن بر آورده
کند .او درباره شــرایط خود در این تیم آلمانی گفت :جا افتادن در بایرن به
هیچ وجه آسان نیست .ســختیهای زیادی را پشتسر گذاشتم اما اکنون
خوشبختانه با حمایت خانواده و دوستانم وضعیتم بهتر شده است.
او دربــاره ترک بنفیکا نیز اظهار کرد :جدایــی از بنفیکا به خاطر نمیآورم
و نمیدانم آخرین بار چــه زمانی به این خاطر گریه کردم .جدایی از بنفیکا
بسیار سخت بود چراکه دوستان زیادی آنجا دارم و خاطرات بسیار شیرینی
با این تیم در ذهنم هســت .یک بازیکن برای پیشرفت باید در تیم بزرگی
بازی کند .خوشحالم که اکنون بازیکن بایرن مونیخ هستم.
کارلو آنچلوتی کمتر از این بازیکن پرتغالی در ترکیب اصلی تیمش استفاده
میکند و این باعث شده است خبرهایی درباره جدایی او به گوش برسد.

تغذیه حاد هستند و خطر مرگ آنان را تهدید
میکند .در یمن که در حدود دو سال گذشته
شاهد تشــدید جنگ بین دولت و شورشیان
حوثی و حامیان آنها بوده ،از یک ســال پیش
تا کنون حدود چهارصد و شصت هزار کودک
با قحطی و کمبود مواد غذایی دست به گریبان
بوده و دچار ســوء تغذیه حاد هســتند و در

مناطق شــمال غرب نیجریه نیز همین تعداد
کودک از سوء تغذیه رنج میبرند.
شــبکه هشــدار ســریع قحطی موسوم به
«فیوز نت» گفته اســت که مناطق دورافتاده
ایالت بورنو در نیجریه از اواخر ســال گذشته
میالدی عمال دچــار قحطی بوده و در صورتی
که ســازمانهای امدادرسانی به زودی به این
مناطق رســیدگی نکنند ،خطــر مرگ و میر
به خصوص در میان کــودگان اجتناب ناپذیر
خواهد بود .این شبکه که توسط آژانس توسعه
بینالمللی ایاالت متحده و وزارت خارجه آن
کشور ایجاد شده ،مناطق مخاطرهآمیز از لحاظ
وقوع قحطی را به طور مرتب زیر نظر دارد و به
گردآوری و انتشار عالیم وقوع قحطی مبادرت
میکند( .بی بی سی)

موج تهدیدهای تلفنی چند
مرکز یهودی در آمریکا را تخلیه کرد

به دنبال موجــی از تهدیدهای تلفنی ،روز
دوشنبه  ۲۰فبروری ،یازده مرکز یهودی در
آمریکا تخلیه شدند .پولیس فدرال آمریکا،
افبیآی ،تحقیقات در این بــاره را آغاز
کرده است .بنیاد یهودیان آمریکای شمالی
میگوید با در نظر گرفتن تهدیدهای اخیر،
ظرف یک ماه گذشــته مجموعا  ۶۹مورد
تهدید مراکز یهــودی در  ۲۷ایالت آمریکا
گزارش شده اســت .بر این اساس تنها در
هفته گذشته  ۲۷مرکز یهودی تهدید شدند.
در هیچ کــدام از مراکزی که تماس تلفنی
تهدیدآمیز گرفتند بمبی پیدا نشده و این

کسى که کار خوب کرده تقدير
و کسى که خيانت کرده حساب خواهد داد

رييس کرکت بورد افغانستان مى گويد که
تفتيش مالى در اداره را آغاز نموده و بعضى
موارد آن را در آيندۀ نزديک با مردم شريک
خواهد کرد.
موصوف ،دیروز( ٣حوت) طى يک مصاحبۀ
اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که
طى تفتيش مالى در اين اداره ،بعضى موارد
را يافت نموده اند که آن را به زودى با مردم
شريک خواهند کرد.
مشــعل افزود کســى که کار خوب کرده،
تقدير خواهد شد و کسى که خيانت کرده،
حساب خواهد داد.
رييس جديد کرکت بورد افزود که از دو ماه
گذشته بدينسو ،ارزيابى ادارۀ کرکت بورد
را آغاز کرده و نقاط مثبت ،منفى ،ضعيف و
قوى آن را تشخيص کرده است.
مشــعل افزود حاال تالش مى کند که راه
هاى حل براى نقاط منفى و ضعيف جستجو
نمايد؛ تا در آينده به شکل درست پيشرفت
نمايند.
رييس کرکت بورد گفت که ادارۀ اش تاکنون
اساسنامه و تشکيل تصويب شده نداشت،
باالى هيــچ نوع اســتراتيژى کار صورت
نگرفته بود.
به گفتۀ موصــوف ،حاال تمامــى کارهاى
يادشــده را انجام داده است ،اساسنامه و
تشکيالت ادارى تســويد شده و به زودى
در نشست کرکت بورد ،تصويب خواهد شد.
عاطف مشــعل گفت که مقامات پيشــين
کرکت بورد ،چند ماه را در سفرهاى خارجى
سپرى کرده ،که از اثر آن ادارۀ کرکت بورد،
بار سنگين مالى را متقبل شده است.
موصوف اين کار را يک فاجعه خواند و گفت
که عالوه بر اين ،برخى ميدان ها و اکادمى
ها را در داخل کشور ايجاد کرده که کارهاى
آن معيارى نيست.
موصوف ادعاى رييس پيشين کرکت بورد
که گويا ميدان هاى زياد در کشــور ايجاد

کرده است را ،رد کرد.
مشــعل افزود« :معيار ميدان هاى پکتيا،
خوست ،کنر و لغمان پايين است ،مشکالت
زياد مالى دارد؛ بــه ويژه ميدان پکتيا يک
فاجعۀ بزرگ است».
به گفته موصوف ،ميدان کرکت خوست که
ظرفيت حدود ده هزار تن را نيز ندارد ،براى
گشايش آن ده ها هزار تن آمده بودند.
او گفت که ميدان خوســت ،بسيار به شکل
مسلکى ايجاد شــده و به ساير واليات نيز
هيئت ها فرســتاده است ،که در اين مورد
تحقيقات خوب انجام دهد.
رييس عمومى کرکت بــورد گفت که هيچ
کدام شعبۀ اين اداره ،کدام پاليسى مشخص
نداشت؛ حاال به تمامى شعبات توصيه کرده
که پاليسى خود را تهيه کند.
مشعل گفت از شرکت الکوزى که بزرگترين
و مرکــزى ترين حامى مالــى کرکت بورد
است ،پول دو ســال گذشته که حدود سه
ميليون دالر مى شــود ،به خاطرى گرفته
نشده است که ادارۀ پيشين ،از آن استفادۀ
درست نکرد.
او افزود که شــرکت الکوزى ،به اســاس
توصيۀ رييس جمهور ،يــک ميليون دالر
کمک اضافى داده اســت و آن نيز به دست
نيامده است.
وى عالوه کرد که حرف هاى ادارۀ پيشــين
کرکــت بورد ،در مورد بودجــه نيز متضاد
اســت؛ چند ماه قبل در يک مصاحبه گفته
بود که هشت ميليون بودجه دارد؛ اما حاال
ادعــا دارد که بودجه بــه  ١٧ميليون دالر
رسيده است.
مشــعل گفت« :کرکت بورد تــا اين اندازه
بودجه نــدارد و نه هم کــدام درک پول
يادشــده موجود اســت؛ آنها بايد بودجۀ
مذکور را ثابت ســازند ،اگر نزد آنها باشد،
حکومت بايد در اين مورد پرسان کند.
به گفتۀ موصوف ،اکثريت افراد در اين اداره

بدون شايستگى مقرر شده بود ،به افرادى
هم معاش داده مى شــد که در تشــکيل
نبودند ،يک اندازه پول الدرک شــده است
که کسى مســووليت آن را برعهده نمى
گيرد.
رييس عمومى کرکت بورد گفت که مقامات
پيشين ،با بعضى بازيکنان برخورد شخصى
انجام داده اند؛ باالى شــاهپور هيچ سندى
يافت نکرده که چرا از تيم اخراج شده بود.
مشــعل افزود« :بــا وجودى کــه مدت
محدوديت بر شــفيق تکميل شده بود؛ اما
بازهم اجازۀ بازى به او داده نمى شد».
موصوف عــاوه کرد کــه در امور واليتى
مداخله مى شــد ،شــمارى از مسووالن
واليتى ،به مافياى کرکت مبدل شــده بوده
و حمايت بعضى مقامات را هم با خود داشته
اند.
او گفت که در کابل که بيشترين بازى هاى
کرکت در اينجا انجام مى شــود ،پنج کلپ
راجستر شده نيز وجود ندارد ،واليات کشور
در اين مورد در خرابترين وضعيت قرار دارد.
رييس عمومى کرکت بــورد افزود که آنها
تالش هاى خــود به منظــور خودکفايى
مالى ،اصالحات ادارى و ساخت پنج ميدان
معيارى کرکت در سطح کشور را آغاز نموده
اند.
بــه گفتۀ موصــوف ،اين پنــج ميدان به
معيارهاى بين المللى ساخته خواهد شد و
در  ١٥واليت ديگــر نيز ميدان هاى کرکت
ايجاد مى گردد.
مشــعل افزود که يک اکادمى سربسته با
معيارهاى بين المللى ،در کشــور ساخته
شده است که با تمامى وسايل عصرى مجهز
و در سطح منطقه بى نظير است.
او گفت که فليپ ســيمنز مربى موفق بين
المللــى را براى تيم ملــى توظيف کرده و
تالش دارد که براى تيم زير  ١٩ســاالن نيز
يک مربى خارجى استخدام نمايد( .پژواک)

مراکز کار عادی خود را از سر گرفتهاند.
شان اسپایسر ،سخنگوی کاخ سفید ،گفته
است که از نظر دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
این کشــور ،اقدامات این چنینی را «کامال
غیرقابل قبول» میداند.
هنوز مشخص نیســت که چه اشخاص یا
گروههایی گشــت تهدیدهای تلفنی اخیر
هستند .برخی گزارشها حاکی از آن است
که به دنبال پیــروزی دونالد ترامپ موارد
ثبت شده آزار و خشــونت از روی تعصب
نژادی ،مذهبی و سیاســی در آمریکا باال
رفته است( .بی بی سی)

کارلوس توس به احتمال زیاد
چین را ترک میکند

مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال آرجنتین به احتمال فراوان از تیم شانگهای
چین جدا شود.
به نقل از آس ،ماجراجویی کارلوس توس در فوتبال چین ممکن است خیلی
زود به پایان برســد .با حذف شانگهای شــینهوا در پلیآف لیگ قهرمانان
آسیا ،جایگاه گوستاوو دپویت ،سرمربی این تیم متزلزل شد.
پویت اولین حامی توس بود .به همین خاطر این مهاجم آرجنتینی در صورت
برکناری سرمربی شــانگهای آماده جدایی از این تیم است .اگر این اتفاق
بیفتد ،رکورد جدیدی به ثبت میرســد .توس در میان بازیکنان آرجنتینی
کمترین حضور را در باشگاه جدید خود خواهد داشت .توس در روزهای آخر
سال  ۲۰۱۶با امضای قرارداد با شانگهای ثروتمندترین بازیکن جهان شناخته
شد .پیش از این اخبار ،پویت درباره وضعیت توس در تیم چینی گفت :امروز
با توس صحبت کردم .همه چیز عادی پیش میرود .او جایی نمیرود.
مهاجم آرجنتینی تنها یک بازی رســمی برای تیم جدیدش انجام داد .در
این دیدار شانگهای برابر بریزبن رور استرالیا دو بر صفر شکست خورد و از
صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بازماند .سوپر لیگ چین تا چند
هفت ه دیگر آغاز میشــود اما آینده توس و پویت در شانگهای با تردیدهای
زیادی روبرو است.

ماتا :لیگ اروپا
اولویت منچستریونایتد
در این فصل است

هافبک اسپانیایی منچستریونایتد تاکید کرد موفقیت در لیگ اروپا اولویت
نخست یونایتد در این فصل محسوب میشود.
به نقل از اکسپرس ،منچســتریونایتد امروز چهارشنبه باید دیدار برگشت
خود را در لیگ اروپا برابر ســنت اتین برگزار کند .شیاطین سرخ در بازی
رفت با سه گل زالتان ایبراهیموویچ توانستند حریفشان را شکست بدهند
و اکنون شــانس بسیار زیادی برای صعود به جمع شانزده تیم برتر رقابتها
دارد .یونایتد همچنین یکشــنبه باید در فینال جام اتحادیه در ورزشــگاه
ومبلی برابر ســاوتهمپتون به میدان برود .خوان ماتا درباره بازیهای پیش
روی تیمش گفت :به شــما دروغ نمیگویم .این هفته ،هفته بسیار هیجان
انگیزی برای ماســت .اولین فینال فصلمان را پیشرو خواهیم داشــت که
باید در ومبلــی برگزار کنیم .در دو بازی قبلی که در ومبلی داشــتیم ،دو
جام قهرمانی را کســب کردیم (جام حذفی سال گذشته و سوپر جام سال
جاری) اما نباید از بازی برابر سنت اتین نیز غافل باشیم .همیشه بازی بعدی،
مهمترین بازی اســت و ما این موضــوع را میدانیم .در بازی رفت عملکرد
خیلی خوبی داشتیم .درست است که حریف به گل نرسید اما نشان داد که
تیم خوبی است .اگر صعودمان را به مرحله بعد حتمی بدانیم ،اشتباه بزرگی
کردیم .هنوز ۹۰دقیقه باقی مانده است .باید بجنگیم تا به موفقیت برسیم.
کم کم به مقطع حساس فصل نزدیک میشویم .در چهار جام مدعی قهرمانی
هستیم که این خیلی خوب است .خوان ماتا در پایاناضافه کرد :لیگ اروپا
برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است .تیمهای بزرگی در این لیگ حضور
دارند و این کار ما را پیچیده میکند .با این حال میخواهیم تمام تالشمان
را برای موفقیت انجام بدهیم .لیگ اروپا اولویت نخست ما در این فصل است
و تالش میکنیم این قهرمانی را به دست بیاوریم.

