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دعوت رسمی پاکستان از هند برای حضور در نشست
کشورهای قلب آسیا

پاکســتان در یک اقدام غیرمنتظره از وزیر امورخارجه
هند رسما دعوت به عمل آورد تا در یک نشست کلیدی
منطقوی که قرار است با هدف ارزیابی اوضاع افغانستان
ماه آینده در اسالم آباد برگزار گردد شرکت کند.
روزنامه پاکســتانی اکسپرس تریبون به نقل از یک مقام
ارشد پاکستانی نوشت« :دعوتنامه رسمی به نمایندهگان
بیش از  ۲۵کشــور به شمول هند فرســتاده شده تا در
نشست بین وزرای کشورهای قلب آسیا که انتظار می رود
به میزبانی پاکستان برگزار گردد شرکت نمایند».
این اظهارات درست زمانی مطرح میگردد که هفته قبل
کانگرس ایاالت متحده در یک گزارش تازه نوشته بود که
اسالم آباد از روابط حسنه میان افغانستان و هندوستان
جدا هراس دارد.
براساس گزارش کانگرس ایاالت متحده ،پاکستان با راه

اندازی جنگ نیابتی در افغانســتان تالش می ورزد تا از
نفوذ هند در این کشور جلوگیری نماید.
گفته می شود که در صورت پذیرش دعوتنامه پاکستان
از سوی هند ،تنشهای موجود در روابط میان دو همسایه
مجهز با سالحهای هسته ای کاهش یابد.
نشست کشورهای قلب آسیا قرار است در تاریخ هفتم و
هشتم دسامبر در اسالم آباد پاکستان برگزار شود و قرار
است که نمایندهگانی از کشورهای افغانستان ،آذربایجان،
چین ،هند ،ایران ،قزاقســتان ،قرقیزســتان ،روسیه،
عربستان سعودی ،تاجکســتان ،ترکیه ،ترکمنستان و
امارات متحده عربی شرکت نمایند.
درهمین حال ،یک دیپلومات هندی بدون ذکر نام تائید
کرده است که دهلی جدید چنین درخواستی را از جانب
پاکستان دریافت نموده است( .طلوع)

انتقاد پاپ از انتشار اسناد
محرمانه واتیکان

حزب اپوزیسیون میانمار در
انتخابات پیروز شد
آونگ سان سوچی ،برنده جایزه نوبل پیش
بینی کرده اســت که حزبش در آزادترین
انتخابات در تاریخ میانمار برنده می شود.
رهبران اپوزیسیون این کشور می خواهند
اداره حکومت را از نمایندگان حزب حاکم
نظامیان پیشین در دست گیرند.
گزارش های اولیه روز دوشنبه حکایت از
پیروزی بزرگ خانم سوچی ،در مقام رهبر
«حزب لیگ ملی دموکراسی» می کند که
در صدد به دســت آوردن اکثریت بزرگ
کرسی های پارلمان این کشور بود.
یک سخنگوی حزب لیگ ملی دموکراسی
گفت که این حزب  70درصد کرسی های
پارلمان و حدود  50تــا  80درصد آرا را
در سرتاسر کشور برده است .خبرگزاری
رویترز گزارش داده است که در عین زمان

رهبر «حزب اتحاد همبستگی و انکشاف»،
که حزب حاکم کشور می باشد ،به شکست
خود اعتراف کرده است.
خانم سوچی در اوایل صبح دوشنبه ضمن
یک سخنرانی به حامیانش از بالکن دفتر
حزب گفته اســت که هنوز بسیار وقت
است تا ادعای پیروزی نمود« ،اما من فکر
می کنم که شما همه به این نتیجه فکر می
کنید».
وی همچنان از ایــن افراد تقاضا نمود که
به دنبال اعالم برنــده انتخابات ،نباید به
خودســتایی بپردازند« :من می خواهم
خاطر نشان کنم که حتی آن نامزدانی که
نبرده اند ،برندگان را قبول کنند ،اما مهم
آن است که نباید نامزدانی را که نبرده اند
تحریک و را اذیت نمود»( .دویچه وله)

سیمئونه :به تماشاگران حق
میدهم اعتراض کنند

ســرمربی اتلتیکومادرید اعالم کرد هواداران تیمش حق دارند اعتراض
کنند .به نقــل از آس ،اتلتیکومادرید در هفته یازدهم اللیگا یک بر صفر
اسپورتینگ خیخون را شکست داد .تک گل این دیدار را آنتوان گریزمان
در دقیقه  90به ثمر رساند .دیگو سیمئونه پس از بازی گفت :بازی سختی
بود .حریف نمایش خوبی داشت و مشکالتی را برایمان ایجاد کرد اما تیمم
با ارائه بازی خوب ،اجازه نداد بر روی تیم خیلی تاثیرگذار باشد.
ســرمربی اتلتیکومادرید پیروزی در فوتبال را آسان نمیداند .او در این
مورد هم گفت :پس از بازی برابر رئال سوسیداد ،در چهار بازی به پیروزی
رسیدیم و دو بازی را با تســاوی به پایان بردیم .پیروزی ،آسان به دست
نمیآید .باید بهتر از این عمل کنیم و هر روز ،پیروزی پر اهمیتتر میشود.
ســیمئونه درباره نحوه بازی تیمش که بر اساس ضد حمله است نیز گفت:
ماهیت تیمم تغییری نخواهد کرد .چهار سال است که به همین شیوه بازی
میکنیم .در فوتبال همه چیز به گل زدن مربوط اســت ولی در رسیدن به
گل میتوان از روشهای مختلفی استفاده کرد.
زمانی که یانیک کاراسکو تعویض شد ،تماشاگران به نشانه اعتراض سوت
زدند .سرمربی اتلتیکو در اینباره اظهار کرد :این اعتراض عادی بود چون
او بازی خوبی به نمایش گذاشــت .شاید باید گریزمان را تعویض میکردم
که خوب بازی نکرد اما او تک گل تیم را به ثمر رسانده بود و به همین علت
باید در زمین میماند.

انریکه :مربی خوش شانسی هستم

سرمربی بارسلونا بعد از دیدار برابر ویارئال اعالم کرد مربی خوش شانسی
است که با بازیکنان بارسلونا کار میکند.
به نقل از  ،EFEبارســلونا در هفته یازدهم اللیگا بازی بسیار خوبی را به
نمایش گذاشت و موفق شد با درخشش لوییس سوارس و نیمار با سه گل
ویارئال را در آستانه ال کالسیکو از پیش رو بردارد تا با توجه به شکست
رئال مادرید ،با  27امتیاز و به تنهایی در صدر جدول رده بندی قرار بگیرد.
لوئیس انریکه پس از این بازی گفت :آیا ما در بهترین حالت خود هستیم؟
گزینه خوبی برای پاســخ دادن به این سوال نیســتم .بهتر است شما به
این ســوال پاسخ دهید .احساس میکنم بازی به بازی در حال بهتر شدن
هستیم .در بازیهای ابتدای فصل ،مشــکالتی داشتیم اما اکنون شرایط
بهتر شده است .انریکه ادامه داد :بازی سختی مقابل ویارئال داشتیم زیرا
آنها بسته بازی میکردند .از فرصتهایمان نهایت استفاده را بردیم .بعد از
آنکه گل نخســت را به ثمر رساندیم ،شرایط بهتر شد و در کل باید بگویم
عملکردمان عالی بود .برای آنکه بدانیم بارسلونا خوب کار کرده یا نه ،باید
بــه عملکرد خط دفاعی و حمله توجه کنیم .در هر دو منطقه ،خوب ظاهر
شدیم .بسیار خوشحالم که در این بازی حساس ،به پیروزی رسیدیم.

بنیتس :نگران الکالسیکو نباشید

ســرمربی رئال مادرید پس از شکست برابر ســویا اعالم کرد هواداران

تیم نگران ال کالســیکو نباشــند .به نقل از  ،EFEرئال مادرید سرانجام
طعم شکست را با رافائل بنیتس چشید .این تیم در یکی از حساسترین
دیدارهای هفته یازدهم اللیگا در خانه ســویا به میدان رفت و در نهایت
با نتیجه ســه بر دو بازی را واگذار کرد تا عالوه بر از دســت دادن صدر
جدول رده بندی ،با شکست به استقبال ال کالسیکو برود .رافائل بنیتس
در نشست خبری بعد از بازی گفت :در  20دقیقه نخست ،بازی خوبی را به
نمایش گذاشتیم و کنترل توپ و میدان را در اختیار داشتیم اما بعد از آن،
سویا از هر نظر بهتر از ما بود و گل تساوی را هم به ثمر رساند .با آغاز نیمه
دوم ،بازی بسیار بدی داشتیم و اشتباهات زیادی را مرتکب شدیم اما در
دقایق پایانی به خودمان آمدیم و اختالف را کمتر کردیم.
او ادامه داد :در نیمه نخســت خوب بودیم اما در نیمه دوم نه .اشتباهات
زیادی داشتیم .میتوانستیم در همان نیمه نخست کار سویا را تمام کنیم
اما از فرصتهایمان به خوبی اســتفاده نکردیم و این ســویا بود که بهتر
ظاهر شــد .بعضی از بازیکنان هســتند که باید بدانند در شرایط سخت،
چگونه کار کنند .در این دیدار ،چند بازیکن رئال در سطح این تیم نبودند
و نتوانستند بازی خوبی را به نمایش بگذارند .به هر حال احتمال شکست
در هر دیداری وجود دارد .درست است رئال در حد و اندازههایش نبود اما
تا حدودی در نیمه نخست خوب ظاهر شد .باید اعتراف کنم تاکنون بازی
به این بدی را انجام نداده بودیم.

وزیر خارجه لوکزامبورگ از
خطر فروپاشی اتحادیه اروپا
هشدار داد

پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیکهای جهان برای اولین
بار از افشــای اسناد مربوط به ســوء مدیریت مالی
واتیکان انتقاد کرده است.
پاپ گفت که افشــای این اســناد اقدامی ناپسند و
اشتباه بوده است و افزود که این مسئله مانع از تالش
او برای پیش برد اصالحات در واتیکان نخواهد شد.
این اولین اظهارنظر رهبر کاتولیک های جهان پس از
بازداشت دو مقام ارشد واتیکان است که در تعطیالت
آخر هفته گذشته به اتهام ســرقت اسناد محرمانه
بازداشت شدند.
گزارش ها حاکی است که یکی از مقامات یک کشیش
اسپانیایی و دیگری کارشناس روابط عمومی واتیکان
بوده است که گفته می شود پس از سرقت این اسناد
آنها را در اختیار رسانه ها قرارداده اند.
ماه گذشــته هم رهبر کاتولیکهای جهان در اقدامی
کمســابقه به خاطر رســواییهای اخیر در واتیکان
پوزش خواسته است.
پاپ فرانسیس در خطبه هفتگی خود در میدان سن
پیتر واتیکان در مورد جزئیات این رسواییها چیزی
نگفت ،اما از عموم به خاطر آنها پوزش خواست.
باور بر این است که اشاره رهبر کلیسای کاتولیک به
یک کشیش ارشــد پولندی بوده که در آستانه یک
نشست مهم کلیسا اعالم کرد که همجنس گراست و
از سمت خود برکنار شد( .بی بی سی)

مصر :هنوز دلیل سقوط هواپیمای
روسی در مصر روشن نیست

با اینکه رســانهها و مقامات کشورهای
غربی بیش از پیش احتمال انفجار بمب را
در سقوط هواپیمای روسی پس از پرواز
از شرمالشیخ مطرح میکنند ،مصر هنوز
اصرار دارد که علت سقوط هواپیما روشن
نیست.
دیروز مصر اعالم کــرد که «صدایی در
آخرین ثانیه» پیش از سقوط هواپیما در
جعبه سیاه هواپیما ضبط شده است.
خبرگزاری رویتــرز خبر داد که اعضای
کمیتــه تحقیق «نــود درصد مطمئن»
هستند صدایی که میکروفونهای کابین
پیلوت ضبط کردهاند ناشی از انفجار بمب
است.
ل صدای ضبط
«قرائن و تجزیــه و تحلی 
شده در جعبه ســیاه تا به حال داللت
بر این دارند کــه صدا ،صدای بمب بوده
است».
خبرگزاری فرانســه از قول فردی که با
کمیته تحقیق ارتباط نزدیک دارد خبر
داده که اطالعات ثبت شــده در جعبه
سیاه هواپیما داللت بر این دارد که علت
سقوط ناگهانی هواپیما انفجار بمب بوده
است.رسانههای فرانسه هم خبر میدهند

که بررسی محتویات جعبه سیاه نشان
میدهد نقص فنــی در کار نبوده و تا
لحظه صدای «انفجار» و سقوط هواپیما
همه چیز طبیعی بوده است.
اما مصر میگویــد که هنوز برای اظهار
نظر درباره این صدا خیلی زود است.
ایمــن المقدم ،رئیس مصــری کمیته
مشــترک تحقیقــات (کــه در آن
کارشناسان کشورهای روسیه ،فرانسه،
آلمان و ایرلند عضویت دارند) دیروز به
تنهایی در یک کنفرانس خبری حاضر
شد و گفت «بررســیهای اولیه امکان
تشخیص منشا شــکافته شدن» بدنه
هواپیما را فراهم نکرده است:
«تمام احتماالت را باید در نظر گرفت،
شــاید صدای [ترکیــدن] باتریهای
لیتیومی در چمدان یکی از مســافران
بوده یا شاید مخزن سوخت منفجر شده
یا شــاید بدنه هواپیما فرسوده بوده یا
چیز دیگری منفجر شده است».
آقای المقدم همچنین گفت که به نظر
میرســد در لحظه انفجار هواپیما در
هدایت خودکار (اتوپایلوت) بوده و در
هوا متالشی شده است( .بی بی سی)

قهرمانی نوجوانان نیجریه در
جام جهانی

ژان اسِ ــلبورن ،وزیر خارجه لوکزامبورگ گفته اســت که
اتحادیه اروپا در معرض خطر قرار دارد .او با توجه به بحران
پناهجویان از فروپاشــی اتحادیه اروپــا و روی کار آمدن
دوباره کنترول مرزی در بین کشــورهای عضو این اتحادیه
هشدار داده است.
ژان اسِ ــلبورن ،وزیر خارجه لوکزامبورگ در مصاحبه ای با
خبرگــزاری آلمان (دی پی ای) یک احتمال باورنکردنی در
مورد آینده را مطرح کرد .او گفت« :اتحادیه اروپا می تواند
از هم بپاشد .اگر مســدود کردن مرزها و محدودیت های
قانونی از داخل و خارج به یک قاعده تبدیل گردد ،این امر
(فروپاشــی اتحادیه اروپا) می تواند به طور باورنکردنی ای
سریع اتفاق بیافتد».
وزیر خارجه لوکزامبورگ همچنان قرارداد شینگن را مورد
تهدید می بیند .پس از امضای این قرار داد در سال 1985
میالدی 26 ،کشــور اروپایی کنترول مرزی را لغو کردند.
اسِ لبورن که کشورش در حال حاضر مطابق به نوبت ریاست
اتحادیه اروپا را به عهده دارد ،گفت که آلمان و بسیاری از
کشورهای عضو اتحادیه اروپا می دانستند که کنوانسیون
پناهجویان ژنیو اعتبار دارد .اما در اتحادیه اروپا «کســانی
وجود دارند کــه ارزش های غیرمادی اتحادیه اروپا به طور
درستی در آن ها نهادینه نشده است».
رویکرد غیر بشردوستانه برخی سیاستمداران ،مایه نگرانی
اسِ لبورن شده است .او می گوید« :سیاستمداران و احزابی
وجود دارند که آگاهانه موضوع مهاجران را دامن می زنند
تا عمدا ً ترس را گسترش دهند ».اینکه اتحادیه اروپا با چه
دشواری ای به بحران مهاجران می پردازد ،خود را در توزیع
کنونی نهایت بطی آن پناهجویانی نشان می دهد که قب ً
ال در
اروپا ثبت نام شده اند.
این موضوع باز روز دوشنبه وزیران داخله اتحادیه اروپا را
به خود مشغول گرداند( .دویچه وله)

پیشروی شبه نظامیان حوثی در
جنوب یمن

شبه نظامیان حوثی در پی پیشروی قابل مالحظه در جنوب
یمن ،بخشی از والیت لحج در شــمال شهر عدن را تحت
کنترل درآوردهاند.
منابــع نظامی می گویند که شــبه نظامیان حوثی در حال
حاضر در استان لحج روی تپه های مشرف به پایگاه هوایی
استراتژیک العند موضع گرفته اند.
نیروهای «ارتش ملــی» و «مقاومت مردمی» که از عبد ربه
منصور هادی ،رئیس جمهــوری یمن حمایت میکنند این
پایگاه را پس از نبردی شــدید با حوثیها در ماه اگســت
گذشته به تصرف در آوردند.
در حال حاضر این پایگاه مقرنیروهای سودانی ائتالف تحت
رهبری عربستان سعودی است.
به گفته منابــع دولتی یمن ،روز شــنبه هفتم نوامبر (۱۶
عقرب) در مدربه ،واقع در مــرز بین والیت لحج و تغز در
جنوب غرب یمن ،نبردهای سنگینی بین نیروهای وفادار به
عبد ربه منصور هادی و شبه نظامیان حوثی روی داد.
شــبه نظامیان حوثی همچنین شهر دمت را پس از ساعت
ها محاصره و نبرد با نیروهای دولتی دوباره تصرف کردند.
این برخوردها به کشته شــدن  ۹تن از نیروهای وفادار به
منصو هادی و  ۱۱نفر از حوثی ها انجامید( .بی بی سی)

بنزما در بارسلونا!

بارسلونا پیش از رئال مادرید قصد خرید کریم بنزما را داشت.
به نقل از آس ،در اپریل ســال  2008مشــاجرهای میان ساموئل اتوئو و
رونالدینیو درگرفت .این موضوع باعث شــده روابط میان دو ستاره تیم
بارســلونا غیر قابل تحمل شــود و به همین علت بگریستن ،مشاور فنی
باشگاه بارسلونا تصمیم گرفت به دنبال جانشینی برای اتوئو باشد .او کریم
بنزما  20ساله مهاجم لیون را انتخاب کرد.
بارســلونا با رییس باشــگاه لیون مذاکره کرد تا انتقال این بازیکن انجام
پذیرد ،قیمت تعیین شده برای مهاجم فرانسوی  30میلیون یورو اعالم شد.
بگریستن در  15اپریل آن ســال برای تماشای بازی بنزما به فرانسه سفر
کرد و مهاجم فرانســوی در فینال جام حذفی فرانسه برای تیمش گلزنی
کرد .همه چیز برای بســتن قرارداد آماده به نظر میرسید اما هنگامی که
همه منتظر شــنیدن این خبر بودند ،باشگاه کاتاالنی به دلیل شخصیت و
حواشی این بازیکن از قرارداد امضا کردن با بنزما منصرف شد.
بگریســتن پس ازمالقات با بنزما در خانه بازیکن فرانســوی این انتقال
را امکانپذیر ندانســت .او متوجه شد که ســازگاری مهاجم فرانسوی با
بارسلونا آسان نخواهد بود و او حواشی ،به همراه خود دارد .پس با مشورت
فرانک رایکارد سرمربی بارسلونا از انجام این انتقال صرف نظر کردند .این
اتفاق در حالی افتاد که مطبوعات کاتاالنی از عالقه بازیکن فرانســوی به
بارسلونا اخباری را منتشر کرده بودند.

ونگر :تساوی نتیجهای عادالنه بود

تیــم نوجوانان نیجریه توانســت از عنوان
قهرمانی خود در جام جهانی دفاع کند و جام
قهرمانی را اینبار در چیلی باالی سر ببرد.
در دیدار نهایی جام جهانی نوجوانان ،دو تیم
نیجریه و مالی توانســتند به دیدار نهایی راه
پیدا کنند که در آن نیجریه موفق شــد با دو
گل به برتری برسد و جام قهرمانی را باالی سر

میبرد .در این دیدار اوسیمه و بانگبوی برای
نیجریه گلزنی کردند .پیــش از این دیدار
بلجیم توانسته بود با نتیجه سه بر مکزیک
را در دیدار رده بندی شکست دهد و عنوان
ســوم را بدست آورد .نیجریه دو سال پیش
نیز توانســته بود در امــارات قهرمان جام
جهانی نوجوانان شود.

جام جهانی نوجوانان هر دو ســال یکبار
برگزار میشود و قرار است سال  2017به
میزبانی هند برگزار شود.
تیم ملی نوجوانــان ایران در این دوره از
رقابتهــا حضور نداشــت ولی دور قبل
توانست به دور دوم راه یابد و با شکست
چهار بر یک برابر نیجریه حذف شد.

جوکوویچ :همیشه برای بهتر شدن تالش میکنم
تنیسور اهل صربستان پس از قهرمانی اعالم
کرد همیشه برای آنکه نمایش بهتری داشته
باشد ،تالش میکند.
به نقل از یورو اســپورت ،نواک جوکوویچ در
فینال تنیس مسترز پاریس موفق شد در دو
ســت پیاپی و با نتایج  2 – 6و  ،4 – 6اندی
ماری را شکست دهد.
جوکوویــچ اولین تنیس بازی اســت که در
یک فصل در  6رقابت مســترز مردان پیروز
میشــود .این دهمین پیروزی جوکوویچ در
یک ســال اخیر بوده است .او بعد از پیروزی
در این فینال گفت :بسیار خوشحالم و افتخار
میکنم که بــه این پیروزی دســت یافتم.
مسابقات بسیار خوبی بود و تمام تنیس بازان
برتر دنیا اینجا حضور داشتند.
این پیــروزی پنجــاه و هشــتمین مقام
قهرمانی جوکوویچ و بیست و ششمین مقام

قهرمانیاش در مســترز بود .جوکوویچ در
ادامه گفت :اگر برای عالی بودن تالش کنید،
به آن مرحله خواهید رسید .این طرز فکری
اســت که دارم .هیچ وقت از خودم مطمئن
نمیشــوم و تالش میکنم همیشه کار کنم
زیرا میدانم این تنها راه برای رســیدن به
پیروزی اســت .ســعی نمیکنم شرایط را
همانطور که هست نگه دارم زیرا این روش

برایم یک افت به حساب میآید.
اندی مــاری نیز بعد از شکســت مقابل
جوکوویچ گفت :سال بسیار خوبی برایم
بود .همه چیز خوب انجام شد .از ابتدای
سال ،نتایجم مقابل جوکوویچ و راجر فدرر
زیاد خوب نبود .باید دربــاره دلیل این
مســاله فکر کنم و ببینم چگونه میتوانم
آن را تغییر بدهم.

نیمار :کنترل بازی از دست داور خارج شده بود

مهاجم بارسلونا معتقد است که بازی تا حدی
از کنترل داور خارج شده بود.
به نقل از مارکا ،آبی اناریها در هفته یازدهم
اللیگا با سه گل ویارئال را شکست داد .نیمار
دو بار برای تیمش گلزنــی کرد و دیگر گل
کاتاال نهــا را نیز لوییس ســوارس به

ثمر رساند.
مهاجم بارســلونا درباره بازی اظهار کرد:
بازی خوبی به نمایش گذاشــتیم .در حین
بازی ،موقعیتهای زیــادی خلق کردیم.
همه بازیکنان ،خــوب بازی کردند .باید به
همین رویه ادامــه داد .از عملکرد خودم

خرسند هستم اما باید بهتر شوم .همراه
با هم تیمیهایم میتوانیم به روند رو به
رشدمان ادامه دهیم .باید از فکر اللیگا
بیرون بیاییــم و تمرکز خودمان را به ال
کالسیکو معطوف کنیم .همچنین باید در
دیدارهای ملی بازی کنیم.

سرمربی آرسنال با وجود توقف برابر تاتنهام از عملکرد شاگردانش راضی
است.
به نقل از ســایت گل ،آرسنال بهترین فرصت صدرنشینی را از دست داد.
شاگردان آرسنال ونگر در هفته دوازدهم رقابتهای لیگ جزیره به مصاف
تاتنهام رفتنــد .آنها در صورت پیروزی میتوانســتند با توجه به توقف
منچسترسیتی برابر استون ویال ،به صدر جدول رده بندی صعود کنند اما
این دیدار با تســاوی یک بر یک به پایان رسید تا تغییری در صدر جدول
رده بندی به وجود نیاید.
آرســن ونگر در نشست خبری بعد از بازی گفت :بازی بسیار قوی و سطح
باالیی بود .آرســنال تیم خوش شانسی نبود زیرا سانتی کاسورال شرایط
خوبی نداشــت و احساس ســرگیجه میکرد .اگر این بازیکن آماده بود،
میتوانستیم بازی بهتری را به نمایش بگذاریم .ناآماده بودن کاسورال باعث
شــد تا جنگ میانه میدان را واگذار کنیم و شرایط برای ما بسیار سخت
شــود .او ادامه داد :بر این باورم که تساوی یک بر یک ،نتیجه عادالنهای
بود .هر دو تیم ،شــانس پیروزی در این دیدار داشتند و فرصتهایی را بر
روی دروازه حریف ایجاد کردند .اولیویه ژیرو فرصتهای زیادی را از دست
داد و این باعث شد تا حســرت فرصتهای از دست رفته را بخورم .ژیرو
میتوانســت بازی را به سود ما به پایان برســاند .اگر او آماده بود ،تیم ما
ســه امتیاز را به دست آورده بود .باز هم میگویم ،اگر کاسورال آماده بود،
آرسنال میتوانست پیروز این بازی حساس شود.
ونگر در پایان ســخنانش هم گفت :در پایان باید به ستایش از بازیکنان
تیمم بپردازم زیرا اجازه ندادند شکســت بخوریم و گل تساوی را به ثمر
رســاندند .بر این باورم که میتوانستیم پیروز این بازی هم باشیم اما یک
امتیاز هم برابر تیم آماده تاتنهام ،نتیجه بدی نیست.

راموس :الکالسیکو تنها یک بازی
سه امتیازی است

مدافع رئال مادرید معتقد است الکالسیکو تعیین کننده قهرمانی اللیگا
نیســت .به نقل از آس ،رئال مادرید در هفته یازدهم لیگ فوتبال اسپانیا
سه بر دو از سویا شکست خورد.
سرخیو راموس پس از بازی گفت :هر کسی میتواند هر جور که میخواهد،
بــازی را توصیف کند .بعضی چیزها خوب پیــش نرفتند و این نتیجه به
دست آمد .بازی در این ورزشگاه سخت است .سویا زخم خورده بود .آنها
در چنین زمانهایی خیلی خطرناک میشــوند .بدترین بازیمان را ارائه
ندادیم بلکه سویا بازی خیلی خوبی به نمایش گذاشت .جرارد پیکه درباره
الکالســیکو گفته بود این بازی ما را به اوج هیجان میرساند .راموس در
این ارتباط گفت :نگران خودمان هســتیم اما اللیگا طوالنی است و ممکن
است هزاران اتفاق در آن بیفتد .نمیدانم برای این بازی باید به اوج هیجان
برســیم ولی تقریبا اینچنین اســت .مدافع رئال مادرید در ادامه افزود:
الکالسیکو بازی خاصی است اما تنها سه امتیاز دارد.

