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آغاز روند انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل با تاکید بر
برابری جنسیتی

روند انتخاب دبیرکل جدید ســازمان ملل همراه با تاکید
بر برابری فرصت برای زنان و مردان رسما به جریان افتاده
است.
ســامانتا پاور ،نماینده آمریکا در ســازمان ملل و رئیس
دورهای شورای امنیت ،و موئنز لیکتوفت ،نماینده دنمارک
و رئیس دورهای مجمع عمومی ،در نامهای به تمامی اعضای
ســازمان ملل روند انتخاب دبیرکل را تشــریح و از این
کشورها دعوت کردهاند در این روند مشارکت کنند.
بان کی مون ،دیپلمات ســابق کوریــای جنوبی و دبیرکل
کنونی سازمان ملل ،در ســال  ۲۰۰۶به این سمت انتخاب
شد و دو دوره پنج ساله خدمت خود را از اول جنوری سال
 ۲۰۰۷آغاز کرد .پیــش از او کوفی عنان ،دیپلمات غنایی،
برای دو دوره عهده دار ســمت دبیرکلی سازمان ملل بود.
دوره خدمت دبیرکل پنج ســال است و محدودیتی برای
انتخاب مجدد او منظور نشده اما تا کنون هیچ فردی بیش

ار دو دوره در این سمت نبوده است.
تاکنون اعضای شــورای امنیت ســازمان ملل نامزدهای
دبیرکلی را عمال پشت درهای بسته بررسی و آنان را برای
رایگیری به مجمع عمومی معرفی میکردند .شــهروندان
پنج کشور عضو دایم شورا  -آمریکا ،بریتانیا ،چین ،روسیه
و فرانسه  -اجازه تصدی این سمت را نداشتند اما رسم بر
این بود که شــورا تنها یک نامزد را برای تصدی دبیرکلی
برگزیند و در نتیجه ،هر یک از این پنج کشور میتوانست
با اســتفاده از حق وتو ،از نامزدی و معرفی یک فرد خاص
جلوگیری کند .به این ترتیــب ،در گزینش دبیرکل عمال
«انتخاباتی» با حضور نامزدهای متعدد صورت نمیگرفت و
تنها فردی که صالحیت او مورد تایید اعضای دایم شورای
امنیت بود برای تصویب به ســایر اعضای ســازمان ملل
معرفی میشد .در نهایت ،تصدی سمت دبیرکلی به توافق
پشت پرده اعضای دایم بستگی داشت( .بی بی سی)

سازمان عفو بین الملل ترکیه را
به اخراج آوارگان متهم می کند
ســازمان عفو بین الملل از ترکیه انتقاد
کرده و می گوید که انقره ظاهرا شــمار
بســیاری از آوارگان را به سوریه و عراق
پس می فرستد و افزون براین مهاجران را
در مراکز بازداشتی که توسط اتحادیه اروپا
تمویل شده ،در قید نگه می دارد.
طبق گزارش ســازمان عفــو بین الملل،
ترکیه در ماه های گذشته صدها آواره را
بازداشــت کرده و به سوریه و عراق پس
فرستاده است .این سازمان ادعا می کند
که مقام های ترکیــه از آغاز مذاکرات با
اتحادیه اروپــا درباره پالن اجرایی در ماه
سپتمبر چند صد تن را در مرز غربی این
کشور بازداشت کرده و آن ها را به مراکزی
انتقال داده اند که در فاصله بیش از یک
هزار کیلومتری در جنوب و شــرق کشور
قــرار دارند .ویبکه یودیت ،کارشــناس
پناهندگی ســازمان عفو بیــن الملل در
آلمان گفت که ترکیه آوارگان را در برابر

دو راهی قرار می دهد« :یا آن ها تا زمان
نامشــخص در بازداشت باقی می مانند یا
که به کشــورهای شان در سوریه و عراق
بازمی گردند ،جایی که آن ها ممکن است
به تعقیب ،شکنجه و مرگ تهدید شوند».
خانم یودیت گفت که آوارگان به سازمان
عفو بین الملل گفته اند که «در بازداشت
اجازه هیچ گونه ارتبــاط با دنیای بیرون
را ندارند» .به این دلیل سازمان عفو بین
الملــل فکر می کند که شــمار آوارگانی
که در قید نگهداری می شــوند ،بســیار
باالتر از ارقام شناخته شده باشد .ویبکه
یودیت در ادامه گفت که به این ســازمان
مدارکی نشان داده شده که ثابت می کند
این مراکز بازداشتی توسط اتحادیه اروپا
تمویل می شــود .او تاکید کرد« :این که
اتحادیه اروپا مراکز بازداشت آوارگان در
ترکیه را تمویل می کنــد ،تکان دهنده
است»( .دویچه وله)

کوریای شمالی کشیش
کانادایی را به حبس ابد
محکوم کرد

یک کشــیش کانادایی به جرم تبلیغ و توطئه علیه
امنیت کوریای شمالی به حبس ابد با کار محکوم شده
است.
ش رســانههای خبری کوریای شمالی،
براساس گزار 
روز چهارشــنبه ۱۶( ،دســامبر) ،دادگاه عالی این
کشور هیون سونلیم ،کشیش کانادایی را پس از یک
محاکمه سریع ،در ارتباط با اتهام تالش علیه امنیت
و توطئه برای براندازی نظام سیاسی این کشور مجرم
شناخت و به حبس ابد با کار محکوم کرد.
آقای هیون که کشــیش یک کلیسای مشایخی در
تورنتو بوده در ماه فبروری ســال جاری در کوریای
شمالی بازداشت شد و از آن زمان زندانی بوده است.
ن سونلیم از سال
به گفته امنای کلیسا ،کشیش هیو 
 ۱۹۷۹به این ســو بیش از یکصد بار به منظور اجرای
ماموریتهای بشردوســتانه به کوریای شمالی سفر
کرده بود اما در ماه مارچ ســال جاری ،خبر بازداشت
او منتشر شد.
براساس این گزارش ،از جمله دستاوردهای سفر او به
کوریای شــمالی ،کمک به ایجاد چند واحد اقتصادی
اشتغالزا شامل کارخانههای رشته سازی ،تولید کاله
گیــس ،جایگاه فروش پطرول ،مزرعه و تاسیســات
ماهیگیری بوده است.
حکومت کوریــای شــمالی دارای قوانین و مقررات
سختگیرانهای در مورد فعالیتهای مذهبی و تبلیغی
است و چنین اقداماتی را به منزله تالش برای تضعیف
حاکمیت مطلــق حکومت تحمــل نمیکند .در این
کشور ،حتی قرار دادن بک جلد انجیل در مکانهای
عمومی تبلیغ مسیحیت محسوب شده و میتواند به
بازداشت و مجازات منجر شود( .بی بی سی)

بحران ریو برای تولید نیرو در
بازیهای المپیک

شرکت  Aggrkoکه مسئول تولید نیرو در بازیهای المپیک ریودوژانیرو
اســت اعالم کرده برای بازیهای المپیک ریو  2016ژنراتور تهیه نخواهد
کرد .به نقــل از  ،Inside the gamesاین کمپانی در  9المپیک و  6جام
جهانی فعالیت کرده اســت و یکی از با تجربهترین شــرکتها به شمار
میرود .با این حال ماریو آندرادا ،سخنگوی ریو  2016به رویترز اعالم کرد
آنها با ریو همکاری نخواهد کرد و از مزایده کنارهگیری کردهاند.
یک شرکت تولید کننده نیرو که قابل اعتماد هم باشد و بتواند ژنراتورهای
الزم را تهیه کند ،برای هر مســابقات ورزشــی ضروری اســت .آندرادا
همچنین اعالم کرد کمپانیهای قدرتمند دیگری قصد شرکت در مزایده
را دارند و برنده قرار اســت به زودی مشخص شود .این کمپانیها برخی
برزیلی و برخی از کشورهای دیگر هستند اما هیچ کدام تجربه Aggrko
را ندارنــد .قرارداد  Aggrkoبا المپیک  2012لندن  37میلیون پوند بوده
اســت .یک تحلیلگر در اینباره به رویترز گفت :استفاده از کمپانیهایی
که تجربه ندارند ،پر خطر اســت .آیا کمپانیهایی که امکانات کافی دارند،
در دسترس هستند؟ بله به احتمال زیاد اما از نظر عملی Aggrko ،بسیار
گزینه خوبی بوده است.
هنوز دلیل کنارهگیری  Aggrkoکامال مشــخص نشده است اما آنچه به
نظر میرسد این است که آنها از مذاکرات دو ساله خسته شدهاند و اینکه
دولت یا کمیته برگزاری هزینهها را میپردازد ،هنوز مشخص نشده است.

سخاوت  37میلیون دالری
رئیس فدراسیون جهانی شمشیربازی!

اولین عملیات وزارت دفاع
آلمان در سوریه آغاز شد

بــرای اولین بــار هواپیماهای وزارت
دفاع آلمان فــدرال در حمالت هوایی
علیه تروریســتان «دولت اسالمی» در
سوریه ســهم گرفتند .یک هواپیمای
نفت کش آلمان برای جنگنده هایی که
عملیات را پیش می بردند در آســمان
سوخت تامین کرد .هواپیمای نفت کش
ایرباس» وزارت دفاع آلمان دوبار در این
عملیات برای جت های جنگنده جهت
انجام حمالت هوایی بــر مواضع گروه
تروریســتی» دولت اسالمی» سوخت
رسانی کرد .یک سخنگوی وزارت دفاع
آلمان به خبرگزاری «دی پی ای» گفت
که این نفت کــش هوایی آلمان ناوقت
شب سه شــنبه و صبح زود چهارشنبه
عملیات سوخت رســانی را به جنگنده
هایی که مواضع داعش را در ســوریه
بمباران می کردند ،انجام داد.
این اولین باری اســت کــه آلمان به
صورت مستقیم در تهاجم هوایی علیه

گروه تروریســتی خودخوانده «دولت
اسالمی» سهم می گیرد.
هواپیماهای جنگی که سوخت گرفتند
بخشی از یک ائتالف بین المللی بوند
که حمالت هوایی را علیه داعش انجام
می دهند .هیچ معلوماتی ارائه نشــده
اســت که این جت های جنگی متعلق
به کدام کشــور بوده اند ،اما فرانسه،
امریکا ،بریتانیا و عربســتان سعودی
جت های شان را در این عملیات به کار
می گیرند.
چندی پیــش و دراوایل این ماه آلمان
موافقت کرد که در پاســخ به حمالت
مرگبار ماه نوامبــر در پاریس ،نقش
فعالی را در
مبارزه نظامی علیه گروه تروریســتی
«دولت اســامی» به عهــده بگیرد.
موظف ساختن  1200نیروی آلمانی در
این عملیات بزرگترین تعهد نظامی این
کشور است( .دویچه وله)

چراغ سبز

زیدان

به رئال مادرید
رسانههای اسپانیایی از آمادگی زین الدین
زیدان برای برعهده گرفتــن هدایت رئال
مادرید و جانشــینی رافائــل بنیتس خبر
دادند .به نقل از آس ،بنیتس وضعیت خوبی
در رئال ندارد و نتایج ضعیفی که به دســت
آورده است ،باعث شده تا هر لحظه احتمال
اخراج او وجود داشته باشد.
اگر بنیتــس در فصل جــاری از مربیگری
در رئال مادرید اخراج شــود ،چه گزینهای

ریورپالته با پیروزی برابر سانفرس جاپان به
فینال جام جهانی باشگاهها صعود کرد.
اولیــن دیدار نیمــه نهایی جــام جهانی
باشگاهها عصر دیروز بین تیمهای ریورپالته
و سانفرس هیروشیما در جاپان برگزار شد

بیشترین شانس را برای جانشینی او دارد؟
روزنامههای آس و مارکا اسپانیا ،از آمادگی
زیــن الدین زیدان برای بــر عهده گرفتن
هدایت کهکشانیها سخن به میان آوردند
و تاکید کردند اســطوره فوتبال فرانسه ،به
سران رئال چراغ ســبز نشان داده و آماده
است تا هدایت این تیم را بر عهده بگیرد.
روزنامه آس به نقل از زیدان نوشت :سران
باشــگاه رئال مادرید بر این باور هستند که

که ریورپالته با یــک گل نماینده جاپان را
شکست داد و به فینال صعود کرد.
نیمه نخست این دیدار بدون گل تمام شد.
در نیمه دوم در دقیقــه  72لوکاس آالریو
دروازه ســانفرس را باز کرد و بازی با این

من آماده مربیگری در رئال نیســتم اما نظر
آنها باعث ناامیدی من نمیشود.
این سخنان زیدان به وضوح نشان میدهد
او آماده مربیگری در رئال مادرید و انتخاب
به عنوان جانشینی بنیتس است .این ستاره
فرانســوی در حال حاضر هدایت تیم دوم
رئال را بر عهده دارد و به نوشــته آس ،تنها
حاضر است برای پیوســتن به تیم نخست
رئال مادرید از کاستیا کنار برود.

نتیجه پایان یافت .فــردا چهره دیگر تیم
صعود کننده ازمیان بارسلونا و گوانگژو چین
مشخص خواهد شــد و به همراه ریورپالته
یک شــنبه هفته آینده فینال جام جهانی
باشگاهها را برگزار خواهند کرد.

یوسین بولت برای نهمین بار در لندن میدود
مســئوالن برگزاری مســابقات د وومیدانی انگلیس اعالم
کردند که یوسین بولت در مسابقات سالگرد بازیهای 2012
لندن دوباره در پارک المپیک لندن مسابقه میدهد.
به نقل از یورو اسپورت ،یوسین بولت سریعترین مرد جهان
در مسابقات لیگ «الماس» در لندن شرکت خواهد کرد.
این مســابقات در روزهای  22و  23جوالی ســال آینده
برگزار میشود .این آخرین حضور بولت در مسابقات ،قبل
از بازیهای المپیک ریو خواهد بود.
بولــت در این باره گفت :من خوشــحالم کــه دوباره در
اســتادیوم المپیک لنــدن حاضر میشــوم .میدانم که
طرفداران دوومیدانی در لندن بســیار با اطالع و پرشور و
شوق هســتند .آنها دوباره فضای بسیار خوبی را به وجود
میآورند .من برای اولین بار در مســابقات گرند پری 2005
در لندن مســابقه دادم .این مسابقات در کریستال پاالس
برگزار شــد .این نهمین بار خواهد بود کــه من در لندن
مسابقه میدهم .جامائیکاییهایی زیادی در انگلیس زندگی
میکنند .من همیشــه از حمایت آنها برخوردار بودم .انگار
دور از خانه ،اما در خانه هستیم .به آنها می گویم که جوالی
شما را خواهم دید.

یکســال پس از حمله گروه طالبان بریکی از مکاتب شهر
پیشاور که  141کشــته بر جا گذاشــت ،هنوز هم اقارب
قربانیان این رویداد در انتظار تآمین عدالت اند؛ اما از دید
کارشناسان فقط یک گروه از این حمله سود برده است.
زکریا اعجاز یکتن از دانش آموزان مکتب عامه پیشــاور
که توسط نظامیان پاکســتان تمویل و حمایت می گردید،
یکسال پس از رویداد خونین  16ماه دسامبر  2014به دویچه
وله گفت « :من هرگز ایــن حادثه را فراموش نخواهم کرد،
ما هنوز هم درگیر پیامدهای روانی این حادثه هســتیم .در
اطراف ما به هر سو جسدهای قربانیان افتاده بودند ،من از
این حمله خونین نجات یافتم اما برادرم کشته شد».
حمله گروه طالبان بر مکتب مذکــور که  141تن را قربانی
گرفــت ،یکی از بــد ترین حمالت تروریســتی در تاریخ
پاکستان محسوب می شود.
در حادثه خونین سال گذشته حمله کننده ها پس از ورود
به مکتب ،فورا ً برروی شاگردان مکتب و معلمین آنان آتش
گشودند و ساعتهای طوالنی قبل از یورش پولیس بر محوطه
مکتب معلمین و شــاگردان این مکتب در گروگان عاملین
این رویداد بودند.
طالبان پاکستان مسئولیت این حمالت را بردوش گرفتند و
ضمن انتشار اعالمیه یی آن را پاسخی به عملیات موسوم به
« عملیات ضرب عضب» عنوان کردند.
معین اعجاز پدر زکریا اعجاز با صدای شکسته در یادبود از
فرزند قربانی خویش شهزاد گفت « :آنان بر فرزندم یازده بار
شلیک کرده بودند .چگونه می توانم روزی این زخم را از یاد
برده و به آرامش راه یابم؟ برای من مجازات عاملین این قتل
از جانب حکومت هیچ سودی ندارد ،فرزند مرا برگردانیده
نمی توانند( ».دویچه وله)

تالش آمریکا و روسیه برای
تصویب قطعنامه صلح سوریه

صعود ریورپالته به فینال جام جهانی باشگاهها
آلیشرعثمانف ،رییس فدراسیون جهانی شمشیربازی ( )FIEدر هفت سال
گذشــته بیش از  37میلیون دالر از پول شخصیاش را صرف فدراسیون
جهانی و اعضای آن کرده است .به نقل از  ،Inside the gamesعثمانف،
یک تاجر روس – ازبک اســت که از سال  2008تاکنون رییس فدراسیون
جهانی شمشیربازی است .مســاله ،مبلغ هدیههایی است که عثمانف به
اعضای فدراسیون داده اســت .با بررسی حسابها و گزارشهای مالی از
سال  2008تاکنون مشخص شده است که او  37میلیون دالر به فدراسیون
جهانی تحت هدایتش بخشیده است .طبق گزارش مجله  ،Forbesعثمانف
میلیاردری است که در روسیه سهامدار معدن و کمپانیهای گوشی موبایل
و انترنت اســت .او همچنین در باشگاه آرسنال سهم دارد و ثروتمندترین
مرد روســیه شناخته شده است .دارایی او  14.1میلیارد دالر ارزیابی شده
است .با این وجود هدیههایی که به اعضای فدراسیون جهانی شمشیربازی
داده شده و پولی که از سوی او خرج این فدراسیون شده ،بسیار زیاد بوده
است .این مبلغ با سهم شمشیربازی از درآمد حاصل از سه المپیک 2008
 2012 ،و  2016برابر است .فدراسیون جهانی شمشیربازی از اسپانسرینگ
بین ســالهای  2008تا  2014تنها یک میلیون دالر و از حق پخش بازیها
تنها  260هزار دالر درآمد داشته اســت .در برنامه بودجه  FIEدر سال
 5.5 ،2015میلیون دالر برای امور خیریه در نظرگرفته شده است .عثمانف
سازمان خیریه بینالمللی با هدف آینده روشن برای ورزش شمشیربازی،
پایه گذاری کرده است .مدارک مالی نشــان میدهد که عثمانف در ماه
سپتمبر  5.6 ،2009میلیون دالر به فدراسیون جهانی بخشیده است .در 9
ماه ابتدایی سال  2009نیز او  4.9میلیون دالر صرف فدراسیون کرده است.
در سال  2010نیز او  6.2میلیون دالر صرف فدراسیون کرده است .در سال
 2011این مبلغ  5.3میلیون دالر و در ســال  10 ، 2012میلیون و در سال
 2013یک میلیون دالر بوده است.

یکسال پس از کشتار خونین
درپشاور و گسترش قدرت
نظامیان پاکستان

آمریکا و روسیه می گویند قدرت های جهانی روز جمعه در
نیویورک مالقات خواهند کرد تا قطعنامه ای را در سازمان
ملل برای تایید فرآیند صلح سوریه تصویب کنند.
این خبــر پس از دیدار جان کری وزیــر خارجه آمریکا با
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وسرگئی الوروف وزیر
خارجه این کشور اعالم شد.
آقای الوروف گفت که دو طرف به تالش برای حل مســائل
بحث انگیز مثل ترکیب هیات مخالفان ســوری که باید در
مذاکرات شرکت کند ادامه خواهند داد.
آقای کری گفت که آنهــا در برخی موارد از جمله در مورد
گروه های تروریستی به توافق رسیده اند.
روســیه که عملیات هوایی برای تقویت دولت آقای اسد را
در ماه سپتمبر شروع کرد می گوید فقط «تروریست ها» به
خصوص پیکارجویان گروه دولت اسالمی (داعش ) را هدف
می گیــرد اما فعاالن می گویند روســیه عمدتا گروه های
شورشی مورد حمایت غرب را هدف گرفته است.
آقای الوروف گفت که در نشست نیویورک قطعنامه ای در
تایید اصول فرآیند صلح که ماه پیش در ویانا بر ســر آن
توافق شد تصویب خواهد شد.
در دومین نشســت وین با حضور قدرت هــای جهانی ،و
همچنین ایران و عربســتان ،اعالم شد که بر سر یک نقشه
راه به سوی ایجاد یک دولت فراگیرتر در دمشق توافق شده
است( .بی بی سی)

آدیداس قراردادش را با فیفا
فسخ میکند

شرکت آدیداس قصد دارد به همکاریاش با فیفا پایان دهد.
به نقل از آس ،هربرت هاینر ،رییس شــرکت آلمانی آدیداس احتمال قطع
همــکاری با فیفا را رد نکرد و گفت :اگر فیفا تغییر یابد ،فکر میکنم ادامه
همکاری خوب باشد .البته باید دید کدام گزینه بهتر است و نباید در این
مورد عجوالنه تصمیم گرفت.
آدیداس که یکی از پر آوازهترین شــرکتها در جهان است ،قراردادش را
با فیفا تا ســال  2030به عنوان اسپانســر تمدید کرده است .این شرکت
به همراه مک دونالد ،کوکاکوال و ویزا ،دیگر اسپانســرهای فیفا خواستار
تغییر در این سازمان و برکناری سپ بالتر ،رییس محروم شده این سازمان
هستند.
هاینر معتقد اســت شــرکت آدیداس با توجه به رسواییهای پیش آمده
در فیفا ،مورد تحقیق قرار نخواهد گرفت .او در این رابطه گفت :مســئول
اتفاقات پیش آمده در فیفا نیســتیم .قراردادمان با این سازمان را بررسی
کردیم و میتوانیم با آرامش تمام بگوییم هیچ تخلفی انجام ندادیم.
آلمان متهم به خرید رای برای میزبانی جام جهانی  2006در این کشور شده
اســت .هاینر در اینباره نیز گفت :نقشی در آن رسوایی احتمالی نداریم و
چیزی نداریم تا ما را توبیخ کنند.

سرنوشت وزنهبرداری بلغاریا در
دستان دادگاه عالی ورزش

دادگاه عالی ورزش ه ر چ ه ســریعتر به پرونده محرومیت بلغاریا از سوی
فدراسیون جهانی وزنهبرداری رسیدگی خواهد کرد.
به نقل از ســایت فدراسیون جهانی وزنهبرداری ،بلغاریا که به دلیل مثبت
شدن تست دوپینگ یازده ورزنه بردارش و همچنین زیر پا گذاشتن قوانین
ضد دوپینگ ،از سوی فدراسیون جهانی محروم شده است ،در درخواستی
از دادگاه عالی ورزش خواسته بود که به این محرومیت رسیدگی کند .طبق
آنچه فدراسیون جهانی اعالم کرده است بلغاریا باید  500هزار دالر جریمه
بپردازد و ضمنا از بازیهای المپیک ریو و المپیک جوانان نیز محروم شده
اســت .طبق خبرهای جدید توافق شده است که پروسه تصمیم گیری به
پرونده بلغاریا از سوی دادگاه عالی ورزش( )CASتسریع شود .به احتمال
زیاد درباره این مســاله تا پایان جنوری  2016تصمیم گیری خواهد شد.
تا این زمان هنوز بازیهای انتخابی بــرای بازیهای المپیک ریو به پایان
نرسیده است.

کانیزارس :رئال از بین صعود
کردهها ،ضعیفترین است

دروازهبان پیشین تیم ملی فوتبال اسپانیا بر این باور است که رئال مادرید
از بین تیمهای اسپانیایی صعود کرده در اروپا ،ضعیفترین تیم است.
به نقل از مدیا ست ،اســپانیا در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان
اروپا ،ســه نماینده دارد .اتلتیکو مادرید باید به مصاف آیندهوون برود،
رئال مادرید با رم ایتالیا بازی میکند و بارســلونا ،مدافع عنوان قهرمانی
هم با آرســنال پیکار میکند .کانیزارس در این زمینه گفت :فکر میکنم
رئال مادرید از بین ســه تیم اسپانیایی راه یافته به یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا ،ضعیفترین تیم است .رئال به هیچ وجه حال و روزی خوبی
ندارد .این تیم در اللیگا هم به مشــکل خورده است و نمیتواند بازیهای
خوبی را به نمایش بگذارد .رئال روزهای ســختی را هم پیشرو دارد .این
تیم حتی برابر رم هم به مشکل خواهد خورد و به عقید ه من بازی سختی
در انتظار آنهاســت .کانیزارس ادامه داد :شــاید رئال در دیدار برابر رم
شانس بیشــتری برای پیروزی داشته باشد اما در مراحل بعدی به مشکل
میخورد و شانس کمی برای کسب عنوان قهرمانی دارد.

