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نیروهای عراقی یکی از
پلهای استراتژیک موصل
را تصرف کردند

سرتیپ یحیی رسول ســخنگوی نیروهای عراقی که برای
آزاد ســازی موصل در حال نبرد با نیروهای گروه موسوم
به دولت اسالمی (داعش) هستند میگوید نیروهای ارتش
عراق به جنوبیترین پل موصل رسیدهاند.
سرتیپ رسول به خبرگزاری فرانسه گفت« :نیروهای واکنش
سریع و پولیس فدرال عراق محله جوسق را تصرف کرده و
اکنون کنترل دو سوی پل چهارم را به دست گرفتهاند».
تصرف این پل از نظر نظامی دســتاوردی مهم محســوب
میشود چرا که به نیروهای عراقی امکان میدهد از دجله
گذشته و به نیمه غربی شهر برسند.
نیروهای عراقی تقریبا یک ماه پیش کنترل نیمه شــرقی
موصل را به دست گرفتند و اکنون برای تصرف نیمه غربی
شهر با داعش در نبرد هستند.
رود دجله موصل ،پر جمعیتترین شهر عراق بعد از بغداد،
را به دو قسمت تقسیم میکند و دو نیمه شهر با پنج پل به
هم متصل میشــوند .هر پنج پل بر اثر بمبارانهای هوایی
آسیب دیده و غیر قابل استفاده هستند اما به گفته سرتیپ
رســول اکنون هر دو سوی پل چهارم (جنوبیترین پل) در
کنترل نیروهای عراقی اســت و این به یگانهای مهندسی
امکان میدهد «که با استفاده از پلهای موسوم به پل نواری
(پلهای تاشو و شناور) ،جبهه غربی را به جبهه شرقی که
پیش از این تصرف شده مرتبط کنند( .بی بی سی)

زخمی شدن چهار
مامور پولیس بحرین در
یک بمبگذاری

وزارت کشــور بحرین می گوید پنج مامور پولیس در یک
بمبگذاری در حوالی منامه ،پایتخت ،زخمی شده اند.
مقامات می گویند روز یکشــنبه ( ۲۶فبروری) در نزدیکی
روســتای «جو» ،واقع در جنوب منامه ،یک اتوبوس حامل
ماموران پولیس با بمب هدف قرار گرفت.
بنا بر بیانیه وزارت کشور ،چهار مامور زخمی شده اند ولی
حالشان وخیم نیست.
هنوز روشن نیست چه شخص یا گروهی این حمله را انجام
داده است.
روز یکم جنوری امسال مردان مسلح به زندان «جو» حمله
و ضمن کشتن یک نگهبان ۱۰ ،زندانی شیعه را فراری دادند.
در این زندان شــماری از شــیعیان مخالف حکومت سنی
بحرین در حبس بسر می برند( .بی بی سی)

فلیپ بیلدن مقام پیشنهادی ترامپ برای
نیروی دریایی آمریکا انصراف داد

فیلیپ بیلدن ،نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ
برای احراز پست ریاست نیروی دریایی آمریکا،
انصراف خود را اعالم کرده است.
آقای بیلدن که یک سرمایه دار است و به خاطر
فعالیت در بازارهای بورس و اوراق بهادار آسیا
مشهور شده ،علت تصمیم خود را تضاد منافع
احتمالی اعالم کرده است.
او با صدور بیانیهای گفت که پس از بررسیهای
فراوان به این نتیجه رســیده که اگر بخواهد
شــرایط دولت فدرال برای احراز این پســت
حساس را رعایت کند ،به منافع مالی خصوصی
خانوادهاش ضربه خواهد زد .جیمز ماتیس ،وزیر
دفاع آمریکا ،از این تصمیم ابراز تاســف کرده
ولی گفته است که به آن احترام می گذارد.
فیلیپ بیلدن دومین نامزد احراز یک ســمت
ارشد در پنتاگون است که انصراف می دهد.

اخیرا وینسنت ویوال ،میلیاردری که آقای ترامپ
برای ریاست نیروی زمینی ارتش منصوب کرده
بود نیز به دلیلی مشــابه انصراف خود را اعالم
کرد .در وزارت دفاع آمریکا فرماندهان هر سه

نیروی زمینی ،هوایی و دریایی از نظر اداری زیر
نظر یک رئیس غیرنظامی فعالیت می کنند که
آنها نیز به شخص وزیر دفاع پاسخگو هستند.
(بی بی سی)

وزارت داخلۀ آلمان :در سال  ۲۰۱۶روزانه
ده حمله بر پناهندگان صورت گرفته است

وزارت داخلۀ آلمان معلوماتی را نشر نموده است
که نشــان میدهد پناهندگان و پناهجویان در
سال  ۲۰۱۶ده بار در روز مورد حمله قرار گرفته
اند .مقامات آلمان میگویند در ســال گذشته

فرانتکس :تلفات مهاجران در
مدیترانه افزایش یافته است

فرانتکس گفته است که تلفات مهاجرانی که از
راه قاچاقی مدیترانه از لیبیا به ایتالیا بیایند ،به
طور بی سابقه ای بیشتر گردیده است .به گفته
شاید عملیات نجات کنونی در برابر سواحل لیبیا
برای کار قاچاقبران مفید تمام شود.
فابریســه لیگیری ،مدیر اجرائی فرانتکس یا
آژانس هم آهنگی برای حفاظــت از مرزهای
اتحادیه اروپا گفته اســت کــه مقامات با یک
«تناقض غم انگیز» مواجه اند .این درحالیست
که جامعــه بین المللی تــاش هایش را برای
فرســتادن قایق های نجات بیشتر در نزدیکی

منچستريونايتدقهرمان
جامليگانگلستان

ژوزه مورینیو به همراه منچستر یونایتد فاتح جام لیگ (جام اتحادیه سابق)
انگلستان شد .مورینیو با چلســى تجربه قهرمانى در جام لیگ را داشت و
حاال با یونایتد نیز به این افتخار دست پیدا کرده است .جام لیگ انگلستان
از نظر اهمیت پس از لیگ برتر و جام حذفی قرار دارد.
در حالیکه لوییس فان خال ســال گذشته توانســته بود جام حذفی را به
هواداران منچســتر یونایتد تقدیم کند اما به محض پایان بازى از کار برکنار
شــد تا مالکان یونایتد نشــان دهند قهرمانى در جامهای داخلی اهمیت
چندانى براى آنان ندارد.
اما ساوثهمپتون پس از سالیان طوالنى و یکبار دیگر در فینال جام حذفى به
دنبال افتخار بود .ساثهمپتون در سال ( ١٩٧٦زمانی که در دسته دوم بود) در
فینال همین جام منچستر یونایتد را شکست داده بود و این قهرمانى اولین
و آخرین افتخار تاریخ این باشگاه محسوب مىشود .بازیکنان ساوثهمپتون
در این دیدار با انگیزهاى مضاعف به دنبال تکرار تاریخ بودند .ساوثهمپتون
برغم شکســت در این دیدار تیم برتر میدان بود و تنها درخشــش زالتان
ابراهیموویچ موجب شد این تیم نتواند افتخاری دیگر کسب کند.

واکنش ستاره PSGبه
صحبتهایزیدان

ن ژرمن به سخنانی که زیدان درباره او بر
ســتاره جوان و بااستعداد پاریس 
زبان آورد واکنش نشان داد.
به نقل از اکیپ ،پاریسن ژرمن در دور رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان
اروپا دســت به کار بزرگی زد و توانست بارسلونا را تحقیر کند و با چهار گل
برابر این تیم پرستاره به پیروزی برسد.
ن ژرمن در آن دیدار حســاس ،آدریان
یکی از بهترین بازیکنان پاریســ 
ربیو بود که نشــان داد آینده درخشانی در انتظار اوست .زین الدین زیدان،
اسطوره فوتبال فرانسه بعد از آن بازی درخشانی که ربیو به نمایش گذاشت،
به ستایش از او پرداخت.
ل
ربیو به ســخنان زیدان واکنش نشان داد و پاسخ ســخنان سرمربی رئا 
مادرید را داد .او گفت :برایم بســیار لذتبخش بود که چهرهای مانند زیدان
درباره من حرف زد .زیدان یک اسطوره اســت .همه چیز را از این بازیکن
بزرگ آموختیم و اکنون برایم بســیار جالب است که او از من تمجید کرده
است .باید اعتراف کنم سخنان زیدان من را بسیار خوشحال کرد اما پیروزی
ما برابر بارســلونا ،نتیجه کار تیمی بود نه عملکرد یک بازیکن خاص .در آن
دیدار همه ما خوب بازی کردیم و با کار تیمی توانســتیم یک نتیج ه بسیار
خوب را به دست بیاوریم.
ن ژرمنشروع خوبی با اونای امری (سرمربی  )PSGنداشت و حتی
پاریســ 
خبرهای زیادی درباره احتمال اخراج این مربی به گوش رسید اما رفته رفته
ن ژرمن به تیمی بسیار آماده تبدیل
نتایج این تیم بهتر شد و اکنون پاریس 
شده است.
شاگردان اونای امری یکشنبه شــب هم مارسی را در لیگ فرانسه تحقیر
کردند و توانســتند با نتیج ه پنج بر یک به پیروزی برســند تا به رده دوم
جدول ردهبندی برگردند.
ن ژرمن و
صدرنشــین لیگ فرانسه ،موناکو است که  ۶۲امتیاز دارد .پاریس 
نیس هم  ۵۹امتیازی هستند.

بیش از  ۳۵۰۰حملۀ ضد مهاجرین صورت گرفته
که در نتیجۀ آن  ۵۶۰نفربشمول  ۴۳طفل زخمی
شــده اند .این ارقام در جواب ســواالت «اوال
جیلپکه» عضو حزب چپ گرای «دی لینک» در

پارلمان آلمان به نشر رسیده است.
حکومت آلمان میگوید «این خشــونت ها را
شــدیدأ محکوم» مینمایــد .در نامه یی که از
طرف وزارت داخلۀ آلمان تهیه شده گفته شده
است »:مردمی که از کشور شان فرار نموده اند
و در آلمان حفاظت و مصؤونیت میخواهند حق
دارند انتظار داشته باشــند که آنها بطور امن
جابجا شوند» .درین نامه عالوه شده است »:هر
کدام در جامعۀ و سیاست ما مسؤولیت مشترک
دارند تا واضحأ موقعیت روشــن علیۀ حمایت
و یا حتی تحمل بی ســر و صدا و خاموشانه به
چنین حمالت توسط یک اقلیت جامعۀ ما داشته
باشند»( .صدای امریکا)

لیبیا افزایش داده است .این به دلیل آن است که
حلقه های قاچاقبر شمار بیشتر مردم را در قایق
های کوچک می نشانند و آن ها را به سوی بحیره
آزاد رها می کنند و افراد بیشتری می میرند .او
گفت شمار غرق شدگانی که در سال  ۲۰۱۶رسم ًا
ثبت شده اند ،احتمال دارد خیلی کمتر از تلفات
جانی واقعی باشد که رقم رسمی آن  ۴۵۷۹نفر
است .لیگیری این واقعیت را «غم انگیز» خوانده
و دلیل آن را شمار اندک مهاجرانی می داند که
توسط قایق های کوچک اکنون می آیند.
گزارش فرانتکس با عنوان «تحلیل خطر برای

سال  »۲۰۱۷می گوید که قاچاقبران بسیار قوی
تر و بی پروا تر عمــل می کنند ،زیرا می دانند
که قایق های نجات در نهایت قلمرو بحری لیبیا
قرار داردند .در گزارش گفته شده است« :عبور
خطرناک از بحیره مدیترانه با قایق هائی که برای
بحر مناسب نبوده و وزن بیش از حد را حمل می
کنند ،با این هدف عمده ســازماندهی شده اند
که توسط نظامیان ،اتحادیه اروپا و یا قایق های
ملکی ای کشف گردند که آماده اند در صورت
ضرورت مهاجران دچار اســتیصال را از آب ها
بیرون بکشند»( .دویچه وله)

قطع آب آشامیدنی
میلیونها نفر در شیلی

براساس گزارشــها از شیلی در آمریکای
جنوبی ،بارندگیهای شدید و جاریشدن
ســیالب و وقوع رانش زمین در بسیاری
از مناطق این کشــور باعث شده است تا
مقامات آب آشامیدنی میلیونها نفر را در
سانتیاگو ،پایتخت ،قطع کنند.
به گفته مقامات آب ورودی به شــهر از
منبع رودخانــه «مایوپو» تا زمانی که آب
گلآلود ناشی از ســیالب ،پاکیزه نشود،
قطع است.
گزارش شده است که بین  ۴تا  ۵میلیون
نفر تحت تاثیر قطع آب قرار گرفتهاند.
براســاس گزارشها تاکنون ســه نفر در

ده ها هزار شهروند سودان جنوبی از
جنگ و گرسنگی فرار می کنند

چنانچه کمیساریایی عالی سازمان ملل در
امور پناهندگان گزارش داده است ،از آغاز
سال جدید میالدی به این سو ۳۲ ،هزار تن
از آورگان سودان جنوبی در کشور همسایه
اش سودان به سر می برند.
براســاس گزارش این ســازمان ،شمار
پناهجویان بیشــتر از آن است که انتظار
می رفــت .در آغاز با آمدن  ۶۰هزار مهاجر
سودان جنوبی در ســودان در تمام سال
 ۲۰۱۷حساب می شد .اما حاال آمدن ده ها
هزار مهاجر بیشتر انتظار می رود.
کمیساریایی عالی ســازمان ملل در امور
پناهندگان می گوید که بســیاری از این
آورگان که از جنگ داخلی و گرسنگی فرار
می کنند ،از پنج تا هفت روز پای پیاده در
راه هستند ۹۰ .فیصد آنها زنان و کودکان
هستند .ملل متحد گفته است« :بسیاری از
آنها با بی رمقی و وضعیت بد صحی و غالب ًا با
حالت بد سوء تغذیه به سودان می رسند».
کمیساریایی عالی ســازمان ملل در امور
پناهندگان تقاضای کمک مالی بالغ بر ۱۵۸
ملیون یورو را برای این آورگان کرده است،
اما این سازمان تاهنوز فقط پنج درصد این
کمک ها را دریافت کرده است.
حاال پاپ فرانسیســکوس ،رهبر کاتولیک

مسابقات گزینش اعضای تیم منتخب
کشتی آزاد کشور آغاز شد

شود ،شرکت کنند.
احمد زبیــر که در وزن  ۶۱کیلوگرام در این
مسابقات شرکت کرده است به پژواک گفت:
«شش سال می شــود که ورزش پهلوانی
می کنم و از شــش ماه بدینسو ،برای این
مسابقات آمادگی گرفته ام».
وی ابراز امیدواری کرد کــه با پیروزی در
این مسابقات و کسب ســهمیه بازی های
کشورهای اســامی در آذربایجان ،بتواند
برای کشور افتخار آفرینی کند.
کشتی آزاد و کشــتی فرنگی ،یکی از دو
سبک کشتی است که در سطح بین المللی
شناخته شده است و رسمیت دارد.
در کشــتی آزاد ،همچون کشــتی کچ و
کشــتی فرنگی ،هدف اصلی چســباندن
شانۀ حریف بر دوشک است ،که به پیروزی
فوری (ضربه فنی) منجر میشود و برخالف
کشــتی فرنگی ،کشتیگیران اجازه گرفتن
پای حریف و استفاده از پای خود را دارند.
(پژواک)

مسابقات گزینش تیم منتخب کشتی آزاد
افغانستان ،به منظور راهیابی به رقابت های
ورزشی همبستگی کشورهای اسالمی آغاز
شد.
محمــد یونس حیــران منشــی عمومی
فدراســیون کشتی کشــور ،امروز در یک
نشســت خبــری در کابل گفــت که این
مسابقات ،با حضور  ۶۰۰ورزشکار از  ۵۲کلپ
شهر کابل برگزار شده است.
وی افزود که این ورزشکاران؛ در هشت وزن

 ۹۷ ،۸۱ ،۷۵ ،۶۵،۷۰ ،۶۱ ،۵۷و  ۱۲۵کیلــو
گرام طی چهار روز بــه رقابت می پردازند
و قراراســت افراد منتخب هر وزن ،از کابل
با نماینــدگان منتخب والیات در چهار روز
آینده به رقابت بپردازند.
به گفته حیران ،در پایان این مســابقات،
هشت تن در وزن های مذکور به نمایندگی
از افغانستان در بازی های ورزشی کشورهای
اسالمی که قرار است در ماه ثور سال آینده
در شــهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار

بر بنیاد معلومات نشــر شده از سوی کریک
انفو « »Cricinfoنبی عیسیخیل و شهزاد
محمدی کریکت بازان چهرهدست افغانستان
بهترین بازیکنان سال  2016میالدی شدند.
ی عیسیخیل
کریک انفو نوشته است که نب 
در ردۀ کشــورهای درجه دو بهترین بالر و
شهزاد محمدی بهترین بیتسمن سال 2016
شده اند.
با این حال شهزاد محمدی و نبی عیسیخیل
از ســتارههای تیم ملی و بهترین بازیکنان
کریکت افغانستان محســوب میشوند که
برای افغانســتان میتواننــد قهرمانیهای
زیادی را رقم بزنند .کریک انفو همچنان در
بخش دیگر جوایز ساالنهاش بین ستوک را به
عنوان بهترین تست بیتسمن و تیورت براد
را بهترین تیست بالر انگلیسی اعالم کرده

است که کوینتن دیکوک از آفریقای جنوبی،
ویست اندیزی ،سونیل ناراین ،کارلوس بریت،
مستفیظالرحمان و مهدی حسن بنگلهدیشی
را نیز بهترین بازیکنان رده بندی این نشریه
انتخاب کرده است.
همچنان ویــرات کوهلی هندی نیز بهترین

کاپیتان سال  2016از سوی کریک انفو اعالم
شد.
بهترین بازیکنان نشریه کریک انفو همه ساله
از سوی نویســندهگان ،بازیکنان بازنشتۀ و
مبصرین کریکت در یک رأیگیری شــفاف،
انتخاب میشوند( .سالم وطندار)

ســتاره هالندی بایرن مونیــخ از این که
قرارداد خود را یک ســال دیگر با این تیم
آلمانی تمدید کرد غرق در شادی است.
به نقل از  ،elsportقــرارداد آرین روبن با
بایرن مونیخ با پایــان فصل جاری به پایان
میرســید اما او تصمیم گرفت یک فصل
دیگر هم کنار باواریاییها بماند.
روبن قــرارداد خود را یک ســال دیگر با

بایرن تمدید کرد و گفت :بسیار خوشحالم
که قرارداد خود را یک ســال دیگر با بایرن
تمدید کــردم و در این تیم ماندم .به آینده
چشم نمیدوزم و تالش میکنم که از زمان
حال لــذت ببرم .دیگــر آن بازیکن جوان
و بیتجربه نیســتم .در  ۲۸یا  ۲۹سالگی
نیستم .تمدید کردن یک ساله قرارداد برای
بازیکنان عالمت بدی و نشــان میدهد که

آنها به سالهای پایانی فوتبال خود نزدیک
میشوند.
این بازیکن هالندی درباره احتمال حضورش
در لیگ چیــن گفت :در ســال  ۲۰۱۸هر
احتمالــی وجود دارد .تیمــم را همواره بر
اســاس عالقهام انتخاب کردم و نه مسائل
مالی .تا پایان به چنین تفکری وفادار خواهم
ماند.

نبی عیسیخیل و شهزاد محمدی
بهترین بازیکنان سال شدند

خوشحالی وصفناشدنی روبن از
تمدید قرارداد با بایرن مونیخ

اثر سیل کشــته و دستکم  ۲۰نفر ناپدید
شدهاند.
همچنین گزارش شده است که مردم آب
آشــامیدنی ذخیره کردهاند و مقامات به
رستوارنها گفته تا بسته بمانند.
مقامات شــیلی همچنین بازگشایی ترم
تازه مدارس را به تعویق انداختهاند.
همزمان نیروهــای امداد و امور اضطراری
شــیلی گفتهاند که جاری شــدن آب از
دامنه کوههای آند ،باعث تخریب جادهها
شــده که این امر موجب عدم دسترسی
نیروهای امداد به هزاران نفر آسیب دیده
است( .بی بی سی)

های جهان توضیح داده اســت که او می
خواهد همراه با اسقف جاستین ولبی ،رهبر
عالی مقام کلیسای انگلیکان به این کشور
جنگ زده سفر کند.
پاپ در دیدار با جاستین ولبی در روم گفت:
«کارمندان من در مورد امکان یک سفر به
سودان جنوبی فکر می کنند ».اما از زمان
مشخص برای این سفر یاد نکرد.
پاپ فرانسیســکوس توضیح داد که یک
اســقف کلیســای انگلیکان ،یک اسقف
کلیسای پرسبیترینیســم و یک اسقف
کاتولیکی از او خواهش این ســفر را کرده
انــد .او افزود که وضعیت در این کشــور
«بسیار وخیم» اســت ،اما مردم صلح می
خواهند .او گفت« :ما مشــترک ًا در راستای
صلح کار می کنیم».
سودان جنوبی در سال  ۲۰۱۱استقالل اش
را از ســودان به دست آورد .اما در دسمبر
سال  ،۲۰۱۳منازعه درازمدت بر سر قدرت،
میان رئیس جمهور ســلوا کی یر و معاون
اش ریک مشار ،منجر به یک جنگ داخلی
بسیار خونین شد.
براساس ارزیابی سازمان های امدادی این
کشور را یک قحطی جدی تهدید می کند.
(دویچه وله)

امتیازهایی که مسی در دقایق
پایانی برای بارسلونا گرفت

مهاجم بارســلونا در دقایق پایانی گل های مهمی به ثمر رســانده است که
برخی از آن ها با کسب امتیاز برای آبی اناری ها همراه بوده است.
به نقل از آس ،لیونل مسی بدون شک ستاره بارسلونا است و نقش مهمی در
این تیم دارد .او در این فصل عالوه بر درخشــش پایان های خوشی را برای
بارسا به ارمغان آورده است .مهاجم آرجنتینی پس از دقیقه  ۸۵با چهار گل
و یک پاس گل باعث شده است آبی اناری ها  ۱۱امتیاز کسب کنند.
در این لحظات که اکثر بازیکنان خسته هســتند و دیگر توان بازی کردن
ندارند شماره  ۱۰بارسا خطرناکتر به نظر می رسد .توانایی هایی این بازیکن
در تعیین نتایج آشکار است و باعث شده شاگردان لوییس انریکه امیدشان
در اللیگا را از دست ندهند و در مسیر قهرمانی قرار داشته باشند.
این موضوع در دیدار برابر اتلتیکو مادرید در بازی یکشــنبه شب مشخص
بود و مسی توانست گل پیروزی تیمش را در لحظات پایانی به ثمر برساند و
بازی دو بر یک شــود .با این حال پیش از این ستاره آرجنتینی اهمیت خود
را در تیمش نشان داده بود.
او در بــازی های خارج از خانه و بیرون از نوکمپ مانند یک منجی عمل می
کند و بیشــترین تاثیرگذاری را در تیمش دارد .مسی در اکتبر در مستایا
توانســت در دقیقه  ۹۳با گل کردن ضربه پنالتی پیروزی را برای تیمش به
ارمغان بیاورد.
همچنین در روزهای نخست سال  ۲۰۱۷برابر لوانته چنین گلی به ثمر رساند
و مقابــل ویارئال از روی ضربه آزاد در دقیقــه  ۸۹گلزنی کرد و بازی را به
تساوی یک بر یک رساند .در ویامارین برابر رئال بتیس نقش خود را عوض
کرد و با پاس گل به لوییس ســوارس بازی یک بر یک شد .لگانس نیز از این
اتفاق رنج برد و در حالی که می توانست در نوکمپ یک امتیاز شیرین کسب
کند مسی در دقیقه  ۸۹از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد.

سرخیو راموس پاسخ
توییت پیکه را داد

مدافع رئال مادرید بعد از برد تیمش پاسخ توییت جرارد پیکه را داد.
به نقل از آس ،ســرخیو راموس پس از پیروزی سه بر دو رئال مادرید برابر
ویارئال درباره بازی صحبت کرد و همچنین پاسخ جرارد پیکه را داد.
ل مادرید گفت :میدانســتیم بازی ســختی خواهیم داشــت.
مدافع رئا 
واکنشمان به گلهایی که خوردیم خوب بود .ســه امتیاز بازی را کسب و
صدرنشــینیمان را حفظ کردیم .در نیمه دوم توانستیم بازی را بهتر کنترل
کنیم و موقعیتهای بیشتری خلق کنیم .نتیجه عادالنه بود .سه امتیاز بازی
دیشب حیاتی بود .این پیروزی به ما اعتماد به نفس داد .بارسلونا دوباره ما
را تحت فشار قرار داده است .باید این فاصله را حفظ کنیم تا بتوانیم قهرمان
شویم.
پیکه نســبت به پنالتی که داور به نفع مادرید سوت زد ،اعتراض کرد و به
امتیازهایی که داوران به رئال هدیه دادند و از بارســلونا گرفتند نیز اشاره
کرد .راموس در اینباره گفت :اگر این توییت برای لیونل مســی بود تعجب
میکردم اما چون برای پیکه بود ،شــگفت زده نشدم .همیشه این حرف را
زدم کــه داوران نه به نفع ما و نه به ضررمــان قضاوت میکنند .آنها تالش
میکنند قضاوت عادالنهای داشــته باشند .گاهی اوقات داوریها به ضرر یا
به نفعمان میشــود .دیشب این اتفاق به نفع ما بود و در آینده برعکس آن
اتفاق خواهد افتاد.
مدافع مادرید درباره پایان اللیگا گفت :هنوز چیزی مشخص نشده است .به
نظرم در آخرین هفته قهرمان این رقابتها معلوم میشود .اختالف تیمها کم
است و تیمهای مدعی شانس قهرمانی دارند.

