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افزایش آزار و شکنجه
پیروان ادیان در چین

بر اســاس یک گزارش خانۀ آزدی یا «فریدم هوس» ایاالت
متحده ،حزب کمونیست چین شکنجه ،تعذیب و اذیت را بر
پیروان ادیان و مذاهب در آنکشور تحت رهبری شی جین
پینگ رئیس جمهور افزایش داده است.
درین گزارش که بروز سه شنبه انتشار یافته گفته شده که
افزایش فشار و اذیت از جانب حکومت چین باعث افزایش
«مارکیت ســیاه و یا غیر قانونی» برای معتقدین به ادیان
گردیده تا خارج از نهاد های رسمی به عبادت بپردازند.
بر اســاس این گزارش مقامات چینایی بطور منظم پیروان
مذاهــب و ادیان را برای مدت طوالنــی زندانی نموده و یا
علیۀ بجا آوردن مراســم مذهبی جمعیت ها از خشــونت
کار میگیرنــد .حد اقل  ۱۰۰میلیون چینایی ها یا حدود یک
برسه نفوس آنکشــور با آزار و شنکنجه سطح «بلند» و یا
«بسیاربلند» مواجه میباشند.
یافته های عمده گزارش در مورد پیروان اسالم
این گزارش حاکیســت که آزار و شــکنجۀ پیروان ادیان
مختلف شامل مســلمانان ،عیسویان و بودیست ها میشود
که با تخطی شدید حقوق بشــر از جانب حزب کمونیست
چین مواجه هستند.
در بخش مســلمانان درین گزارش گفته شده که در سال
 ۲۰۰۹همه چیز دگرگون شــد .اکنون دستور و قانون چنین
اســت در صورتیکه کســی برای خواندن قرآنکریم بیک
خانه دیگر میرود ،قــرآن میخواند و یکجا نماز میخوانند و
اگر حکومت آنــرا بداند ،آن افراد به زندان میروند( .صدای
آمریکا)

ملک سلمان با هزار و ۵۰۰
همراه به اندونزی رفت

ملک سلمان ،پادشاه عربستان سعودی ،در سفری سهروزه
با هیاتی متشکل از نزدیک به هزار و  ۵۰۰نفر وارد اندونزی
شده است .این اولینبار در نزدیک به پنج دهه است که یک
پادشاه عربستان سعودی به اندونزی سفر میکند.
ملک سلمان بن عبدالعزیز آلسعود برای سفری یکماهه به
شرق آسیا رفته است و بعد از اندونزی راهی برونئی ،جاپان،
چین و مالدیو خواهد شد.
براساس گزارشها ،نزدیک به هزار و  ۵۰۰نفر ،از جمله ۶۲۰
نفر به عنوان مالزم و همراه ،و  ۸۰۰مقام رسمی از جمله ۱۰
وزیر و  ۲۵شــاهزاده ،ملک سلمان را در این سفر همراهی
میکنند و  ۲۷هواپیما برای انتقال ایــن افراد به جاکارتا،
پایتخت اندونزی ،به کار گرفته شده است.
به گزارش رســانههای اندونزی ،عربستان سعودی  ۴۵۹تن
تجهیزات از جمله دو خودروی مرســدس بنز اس ۶۰۰و دو
باالبر الکتریکی هم به آن کشــور فرستاده است( .بی بی
سی)

گزارش سازمان ملل :دولت سوریه و شورشیان
هر دو در حلب مرتکب جنایت جنگی شدهاند

گزارش ســازمان ملل دربــاره جنگ حلب
میگوید نیروهای دولتی سوریه و شورشیان هر
دو در جریان این نبرد طوالنی مرتکب جنایت
جنگی شدهاند.
گزارش کمیته مستقل تحقیقات درباره سوریه
استفاده از تسلیحات شیمیایی از سوی نیروی
هوایی ارتش سوریه و حمله «عمدی» نیروهای
دولتی ســوریه به کاروان خودروهای سازمان
ملل را مصداق جنایت جنگی دانسته است .در
آن حمله  ۱۴نفر کشته شدند.
از ســوی دیگر در این گزارش آمده اســت
شورشیانی که بخشهایی از حلب را در اختیار مرتکب جنایت جنگی شدهاند.
مناطق غیرنظامی حلب گفته است که مدرک
داشــتند به دلیل اســتفاده از سپر انسانی و گزارش ســازمان ملل متحد درباره اتهامات قانعکنندهای مبنی نقض قوانین بینالمللی از
گلولهباران بیهدف مناطق تحت کنترل دولت مطرح علیه روســیه در ارتباط بــا بمباران سوی روسیه نیافته است( .بی بی سی)

کرملین :منتظر اقداماتی فراتر از
اظهارات ترامپ هستیم

دمیتری پسکوف ،سخنگوی والدیمیر پوتین،
رییس جمهوری روسیه گفته است کاخ کرملین
صبورانه منتظر اقدامات سیاسی ایاالت متحده
در قبال روسیه اســت تا درک کند که آینده
روابط میان دو کشور چه گونه خواهد بود.

اتریش اقدامات سخت تر در
برابر پناهجویان رد شده وضع می کند

مقامات اتریش می خواهند برای پناهجویانی
که درخواســت پناهندگی شــان رد شده و
خاک این کشور را ترک نمی کنند ،شرایط را
دشوارتر بســازند .جریمه های سنگین نقدی
یکی از این سختگیری های جدید است.
هنس پیتر دوسکوتسیل ،وزیر دفاع اتریش به
دنبال تصمیم دولت در این زمینه روز ســه
شنبه ،پس از جلسه کابینه به خبرنگاران گفت
که «این یک عالمت برای قاچاقبران انســان
است».
این اقدامات جدید برای جلوگیری از افزایش
مهاجرت ها به این کشــور روی دست گرفته

«رعایتحقوقبشر»
الزام جدید برای
اخذمیزبانیالمپیک

کمیته بینالمللی المپیک ( )IOCاعالم کرد که رعایت حقوق بشر جزو مواد
قانونی گرفتن میزبانیهای المپیک قرار میگیرد.
به نقــل از  ،Inside the gamesکمیته بینالمللی المپیک ( )IOCقانونی
را تصویب کرده که بموجب آن رعایت حقوق بشــر جزو مواد قانونی گرفتن
میزبانیهای المپیک قرار میگیرد .این قانون از سال  2024اعمال میشود.
برای اولین بار اســت که  IOCتوجهی خاص به قوانین حقوق بشر سازمان
ملل نشــان میدهد .طبق این قوانین در مراحل آماده شــدن شهرها برای
میزبانی نباید هیچ گاه حقوق بشر نادیده گرفته شود.
یکی از مســئوالن سازمانهای حقوق بشری در این باره میگوید :با گذشت
زمان میزبان المپیک کمتر از قبل به قوانین حقوق بشــر توجه کردهاند .از
کارگرانی که در ســاختن استادیومها فعالیت داشــتند سوء استفاده شده
است .گرفتن میزبانی المپیک باید با این تعهد همراه باشد که از هیچ بشری
سوء استفاده نمیشود.
 IOCدر بیانیه خود اعالم کرد که شــهرهای میزبان باید از قوانین حقوق
بشر حفاظت کنند و مطمئن شوند که از هیچ انسانی سوء استفاده نمیشود
و باید قوانینی برای این مسئله در نظر بگیرند .این قوانین باید مطابق قوانین
سازمان ملل باشد.
پیش از این در زمان میزبانی ریو برای المپیک  2016به دلیل کشــته شدن
افرادی توسط پولیس اعتراضات زیادی صورت گرفت.
در المپیک زمســتانی ســوچی  2014نیز به تعیضهای نژادی و جنسی که
صورت گرفته بود انتقاد شده است.

شکستگلدناستیتوریرزبا
مصدومیتکویندورانت

بامداد دیروز شش بازی در لیگ بسکتبال  NBAانجام شد که در مهمترین
این بازی ها گلدن اســتیت وریرز تیم صدرنشین کنفرانس غرب و شیکاگو
بولز تیم مدعی کنفرانس شرق شکست خوردند.
به نقل از  ،Foxsportsدر مهم ترین بازی بامداد امروز گلدن استیت وریرز
با نتیجهی  ١١٢بر  ١٠٨از واشنگتن ویزاردز شکست خورد.
کوین دورانت بعد از گذشت  ٩٣ثانیه از شروع این بازی از ناحیه زانو آسیب
دید و از بازی بیرون رفت .اســتفن کری نیز در زدن سه امتیازی ها موفق
نبود .بدین ترتیب گلدن اســتیت متحمل شکست شد .در آن سوی میدان
جان وال با کسب  ١٢امتیاز و دادن  ١٩پاس منجر به گل دابل دابل کرد.
در بازی مهم دیگر شــیکاگو بولز که اخیرا موفق به شکست دادن کلیولند
کاوالیرز تیم صدر نشــین کنفرانس شرق شــده بود ،در مقابل دنور ناگتز
متوقف شد .ناگتز با نتیجهی  ١٢٥بر  ١٠٧این پیروزی را کسب کرد.
در این بازی نیکوال جوکیچ برای ناگتز درخشید .او با کسب  ١٩امتیاز و انجام
 ١٦ریباند و  ١٠پاس منجر به گل سومین تریپل دابل فصل خود را داشت.
نتایج دیگر بازی های بامداد امروز:
دیترویت پیستونز  - ١٢٠پورتلند تریل بلیزرز ١١٣
ممفیس گریزلیز  - ١٣٠فنیکس سانز ١١٢
اوکالهاما سیتی تاندر  - ١٠٩یوتا جاز ١٠٦
لس آنجلس لیکرز - ۱۰۴شارلوت هورنتز ۱۰۹

این نخســتین واکنش مســکو به نخستین
ســخنرانی دونالد ترامــپ ،رئیس جمهوری
آمریکا در کنگره است.
او در جمع خبرنگاران گفت« :در برخی موارد،
البته ،منافــع ما همخوانــی دارد (آمریکا و

روسیه) ،در مواردی دیگر ما دیدگاههای کامال
متضاد داریم .این طبیعی است .ما شنیدهایم
که آقای ترامپ اظهارات متفاوت کرده است.
ما صبور هســتیم .ما منتظر اقدامات فراتر از
اظهارات هســتیم که نشان خواهد داد چشم
انداز روابــط میان آمریکا و روســیه چگونه
خواهند بود».
زمانی که خبرنگاران از آقای پسکوف پرسیدند
آیا از نام نبردن روســیه در پیام آقای ترامپ
تعجب نکرده اســت او گفت« :نه من تعجب
نمی کنم .او رئیس جمهوری آمریکا اســت و
با مسایل آمریکا ســرو کار دارد و پریزیدنت
پوتین با مسایل روســیه سرو کار دارد( ».بی
بی سی)

شــده و مهاجران را مجبور می سازد که در
صورت قبول نشــدن درخواست پناهندگی
شان ،به سرعت خاک این کشور را ترک کنند.
اتریــش برنامههای جدید کنتــرول مرزی را
اعالم کرد .تصمیم کابینه اتریش براین شد که
کســانی که حق حمایت در این کشور را پیدا
نمی کنند و از اتریش خارج نمی شوند ،حقوق
ماهانه شان قطع می شود.
دولت میانه رو اتریش همچنان قصد دارد برای
پناهجویان رد شــده ای که در اتریش بمانند
جریمه های نقدی  ۵۰۰۰تا  ۱۵۰۰۰یورویی وضع
کند.

در قدم آخر پناهجویان پذیرفته نشده پیش از
اینکه جبرا ً به کشور اصلی شان اخراج شوند،
ممکن است دستگیر و زندانی شوند .حداکثر
مدت زمان زندانی شدن چنین افرادی از  ۱۰تا
 ۱۸ماه قابل تمدید خواهد بود.
براساس آمار وزارت داخله اتریش ،حدود ۴۰۰۰
انسان که درخواست پناهندگی شان رد شده
فعال در این کشــور زندگی می کنند .نیمی از
این افراد به خاطر اینکه یا مریض هستند و یا
سن شان پایین تر از  ۱۸سال می باشد ،امکان
سفرشــان به کشور خودشــان مهیا نیست.
(دویچه وله)

نیروهای عراق آخرین راه فرار
داعش در غرب موصل را بستند

نیروهای عراقی میگویند کنترل آخرین
جاده خروجی از موصل را در دست گرفته
و به این ترتیب آخرین راه دسترســی به
شمال غرب این شهر برای نیروهای داعش
را مسدود کردهاند.
این جاده موصل را به تلعفر متصل می کند.
تلعفر یکی از پایگاه هــای داعش در ۴۰
کیلومتری غرب موصل و مرز سوریه است.
نیروهای دولتی بخش شــرقی موصل را
پیشتر تحت کنترل خود درآورده بودند.

آنها همــراه با حمالت هوایــی نیروهای
ائتالف به رهبری آمریکا و در عملیاتی که
از بیش از یک ماه پیش برای بازپس گیری
موصل شــروع شد ،موفق به تصرف شرق
موصل شدند.
ارتش عراق تاکنون موفق به بیرون راندن
داعش از میدان هوایــی بینالمللی ،یک
پایگاه نظامی ،یک نیروگاه برق و همچنین
تعدادی از مناطق مسکونی شده است( .بی
بی سی)

دونالد ترامپ رئیــس جمهور آمریکا در
نخســتین نطق خود در کنگره این کشور
وعده داده اســت «روحیه آمریکایی» را
احیا کند.
آقای ترامپ گفت که «بازگشــت دوباره
خوشــبینی رویاهای غیرممکن را دوباره
در دســترس ما قرار داده است» و باعث
گشایش «فصل تازه ای در عظمت آمریکا
شده است».

آقــای ترامــپ خرابکارهــای اخیر در
قبرستان های یهودیان و قتل یک هندی
در ایالت کانزاس که ظاهرا با انگیزه نژادی
یا نفرت از بیگانگان انجام شد را محکوم
کرد .آقای ترامپ گفــت هرچند آمریکا
از نظر سیاسی دچار دودستگی است اما
«در محکوم کردن نفرت و شرارت در همه
شکل های زشت آن متحد است( ».بی بی
سی)

ترامپ در اولین سخنرانی در کنگره:
روحیه آمریکایی را احیا میکنم

فرانسوا فیون نامزد انتخابات
ریاستجمهوری فرانسه با وجود احضار
قضایی از رقابتها کنار نمیرود

فرانســوا فیون ،نامزد حزب راست میانه
فرانســه در انتخابات ریاســتجمهوری،
میگوید بــا وجود احضــار قضایی برای
رســیدگی به اتهامات مطرح علیه او ،از
رقابتهای انتخاباتی کنار نمیکشــد .او
متهم شــده که از محل منابع عمومی به
همســر و فرزندانش حقوق داده است ،در
حالی که آنها برایش کار نمیکردند.
آقای فیون گفته که یک قاضی او را تحت
تحقیقات رسمی قرار میدهد و اضافه کرده
است که به «مبارزه» ادامه میدهد.
آقای فیون متهم شــده با ایــن ادعا که

گلهایی که با جریمه روبهرو شدند

بازیکنانی که گلهایشان را تقدیم میکنند
همیشه با جریمه داوران روبهرو میشوند.
به نقل از مارکا ،رئال سوسیداد سهشنبه شب
در هفته بیست و پنجم اللیگا برابر ایبار دو بر
دو متوقف شد .خوانمی پس از به ثمر رساندن
گل نخست رئال ،به یاد پابلو رائس که هفته
گذشته درگذشــت ،پیراهنش را روی سر
خود کشید اما با کارت زرد داور روبهرو شد.
بازیکن رئال در نیمه دوم کارت زرد دیگری
دریافت کرد تا مجبور به ترک زمین شود.
پیش از او بازیکنان دیگری نیز گلهای خود
را هدیه داده بودنــد اما با کارت زرد روبهرو

شدند که در ادامه به آن ها اشاره می شود.
ژروم بواتنگ
بازیکن تیم گرانادا پس از گلزنی برای تیمش
پیراهنی در دســت گرفت که به حمایت از
ایتالیاییهایی اشاره داشت .زلزلهای که چند
ماه پیش در ایتالیا اتفاق افتاد باعث مرگ ۱۰
ها نفر شد.
ادینسون کاوانی
مهاجم پاری سن ژرمن به علت گرامیداشت
بازیکنان چاپه کوئنسه که در سانحه هوایی
کلمبیا جان خود را از دست دادند ،کارت زرد
دریافت کرد.

لیونل مسی
ســتاره آبی اناریها در ســال  ۲۰۱۱برابر
راسینگ ســانتاندر تولد مادرش را تبریک
گفت اما با جریمه داور روبهرو شد.
دیگو کاستا
مهاجم اســپانیایی -برزیلــی زمانی که در
اتلتیکومادرید بازی میکرد پس از باز کردن
دروازه اسپانیول گلش را به یکی از دوستانش
تقدیم کرد و کارت زرد گرفت.
داوید ویا
مهاجم اسپانیایی گلش را برابر رئال سوسیداد
به همسر و فرزندانش تقدیم کرد .خانواده ویا
با حادثه روبهرو شده بودند اما جان سالم به
در بردند.
مکسی رودریگس
بازیکن آرجنتینی برای اتلتیکومادرید برابر
رئال ساراگوسا در فصل  ۲۰۰۷-۸گلزنی و آن
را به مادرش تقدیم کرد .رودریگس روز مادر
را تبریک گفت اما پرس السا به او کارت زرد
نشان داد.
خوسه کایخون
هافبک اســپانیایی زمانی کــه برابر آلمریا
گلزنی کرد ،پیراهن خود را باال برد و تصویر
«خارکه» که درگذشــته بود را نشــان داد.
کمیته انضباطی چند روز بعــد او را با یک
کارت زرد جریمه کرد.
خونا مخیا
بازیکن رئــال خئان گلش را بــه کودکان
سرطانی تقدیم کرد اما نه تنها با کارت زرد
روبهرو شد بلکه  ۲هزار یورو نیز جریمه شد.

کنایه زیدان به پیکه

ســرمربی رئال مادرید به مدافع بارسلونا
کنایه زد.
به نقل از آس ،رئال مادرید امروز پنجشنبه
در هفته بیست و پنجم اللیگا به مصاف الس
پالماس میرود .زینالدین زیدان در نشست
خبری پیش از بازی گفت :هر ســه روز یک
بار بازی داریــم و از اهمیت هر دیدار آگاه
هستیم .هم اللیگا و هم لیگ قهرمانان اروپا
مهم هستند و برای هر دو آماده هستیم .به
ریکاوری بیشــتری نیاز داریم اما نمیتوان
تاریــخ بازیها را تغییــر داد و باید آن را
پذیرفت.
ســرمربی رئال مادرید درباره حضور کریم
بنزما در بازی امروز گفــت :او زمانی بازی
خواهد کــرد که من تصمیــم بگیرم .فردا
بازی دیگری است .باید ببینیم چگونه برابر
حریف ظاهریم شــویم .همــه بازیکنان از
اهمیت زیادی برخوردارند و از سطح آن ها
آگاهیم .به همه نیاز داریم.
خســه رودریگس پس از این که تابستان
رئال مادرید را ترک کرد به پاری سن ژرمن
پیوست اما در این تیم موفق نبود و زمستان
به الس پالماس رفت .زیــدان در این باره
گفت :امیدوارم خســه بتواند در این تیم به
سطح اصلی خود برسد .امیدوارم بتواند از
پنجشنبه برای تیمش بازی های خوبی را به

نمایش بگذارد .او بازیکن توانمندی اســت
اما نتوانست در پاری سن ژرمن بازی مورد
نظرش را به نمایش بگذارد و هوشمندی اش
را نشان دهد.
دیدار رئال مادریــد و ویارئال در روزهای
نخست هفته با حاشــیههای زیادی همراه
بود .یکی از آنها پنالتی بود که داور به نفع
رئال مادرید سوت زد .جرارد پیکه بالفاصله
نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در
توییتر به انتقاد از داوری پرداخت .سرمربی
فرانســوی در این باره اظهار کرد :هر کسی
می تواند نظر بدهد و نمی توان مانع از این
کار شد .بازیکنانم کار خود را در زمین انجام

می دهند و بــه آن ها افتخار میکنم که به
داوری احترام مــی گذارند .ما می خواهیم
مردم را سرگرم کنیم .مادرید همیشه حرفه
ای بوده است.
پس از بازی رویگ ،رییس باشــگاه ویارئال
خیل مانســانو (داور بازی) را به مادریدی
بودن متهم کرد ،زیدان در این رابطه اظهار
کرد :نمی خواهم وارد این جریان شــوم،
پیش از این گفتم هــر فردی نظری دارد و
میتواند آن را بیان کنــد .با مطرح کردن
چنین اظهاراتی مخالفم .برای من بازیکنانم
مهم هستند چون آن ها فوقالعاده ،حرفهای
و خوب هستند.

همسرش به عنوان مشاور پارلمانی برایش
کار میکند ،در طول چندین ســال ،دهها
هزار یورو به او پرداخت کرده است .او بارها
این اتهامات را رد کرده است.
بنا بر گزارشهــا او روز  ۱۵مارچ (دو هفته
دیگر) برای ادای توضیحات احضار شــده
اســت .آقای فیون گفت آنچه رخ میدهد
«یک ترور سیاسی» است« :این ،تنها من
نیستم که ترور میشــوم ،بلکه انتخابات
ریاســتجمهوری هــم هســت .صدای
میلیونها رأی(دهنده) خفه شده است».
(بی بی سی)

آلگری :پنالتیها
کامال درست بودند

ســرمربی یوونتوس معتقد است پنالتی های که داور به نفع شان اعالم کرد
کامال درست بوده است.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،یوونتوس توانســت در دیدار رفت نیمه نهایی کوپا
ایتالیا ســه بر یک ناپولی را شکست دهد .ماسیمیلیانو آلگری پس از بازی
گفت :نیمه نخســت از لحاظ تاکتیکی بد کار کردیــم اما در نیمه دوم بهتر
شــدیم .پنالتی هایی که داور به نفع مان ســوت زد به نظرم درست بود.
موقعیت های زیادی برای گلزنی داشــتیم و اجازه ندادیم به ناپولی فرصت
گلزنی برسد.
سرمربی یوونتوس افزود :باید به همه بازیکنانم تبریک بگویم چون در نیمه
دوم نمایش خوبی داشتند .با وجود این که با یک گل از حریف عقب افتادیم
اما بازیکنان تواســتند نتیجه را جبران کنند .ناپولی همیشه تیم خطرناکی
به حساب میآید اما توانســتیم نتیجه خوبی کسب کنیم و برای بازی بعد
راحتتر کار کنیم .آلگری در ادامه به تمجیــد از میرالم پیانیچ پرداخت و
گفت :باید به او تبریک بگویم چون نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است.

مایکلفلپس:
هیچمسابقهیبینالمللیبدون
دوپینگنبودهاست

مایکل فلپس قهرمان شــنای جهان اعالم کرد کــه تاکنون در رقابتهای
بینالمللی شرکت نکرده است که کامال بدون دوپینگ و تقلب باشد.
به نقل از  ،AOLمایکل فلپس شــناگر آمریکایی کــه  23بار مدال طالی
المپیک را کســب کرده اســت در کنگرهای درباره دوپینگ اعالم کرد که
تاکنون هیچ کدام از مسابقههای بینالمللی که در آنها شرکت کرده است
بدون دوپینگ نبوده است.
فلپس  31ســاله اعالم کرده است در تمامی مســابقههای بینالمللی که او
حضور داشته حداقل یک مورد دوپینگ وجود داشته است.
فلپس در این باره میگوید :فکر نمیکنم هیچ کدام از مسابقههای بینالمللی
کــه در آنها بودم کامال پاک بوده باشــد .در بعضی مســابقهها به بعضی
ورزشکاران مشــکوک بودم که شک من تایید شد .با توجه به این که من و
بســیاری از ورزشکاران تستهای زیادی میدهیم ،درک این مساله عجیب
اســت .آژانس ضد دوپینگ آمریکا خارج از مسابقهها نیز به صورت رندوم
از ما تست میگیرد .این کار ســخت است اما ارزشش را دارد .برای این که
بتوانیم اعتماد به نفسمان را حفظ کنیم باید به سیستم اعتماد داشته باشیم
و بدانیم که ورزش پاک است.

اظهارنظرعجیبگوتی
دربارهگلزنیپیکه

مدافع پیشین رئال مادرید به گلزنی مدافع بارسلونا در دیدار برگشت مرحله
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا برابر پاری سن ژرمن اشاره کرد.
به نقل از مارکا ،خوســه ماریا گوتی مدافع پیشین رئال مادرید درباره دیدار
برگشت بارسلونا و پاری سن ژرمن درمرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان
اروپا در برنامه ال چیرینگیتو صحبت کرد.
آبی اناری ها که در بازی رفت چهار بر صفر مغلوب شــدند باید در نوکمپ
برای صعود پنج گل به ثمر برســانند .مدافع پیشــین رئال مادرید گفت:
دوست دارم بارســا نتیجه بازی رفت را جبران و به مرحله بعد صعود کند و
به حضورش در لیگ قهرمانان ادامه دهد .در غیر این صورت تنها تمرکزش
روی اللیگا خواهد بود.
او در ادامه پایان اظهار کرد :دوست دارم بارسا ،پاری سن ژرمن را شکست
دهد چون به نظرم شایســته صعود است .گل پنجم بارسا را جرارد پیکه به
ثمر خواهد رساند.

