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سال نوی چینی؛ سال پربار میمون آتشین

چینیها در ساعات آغازین روزدوشنبه سال جدیدشان
را جشن میگیرند .این ســال طبق تقویم سنتی چینی
ســال میمون است؛ ســالی پر جنب و جوش که وعده
رسیدن به «ثروت» و ممکن بودن همهچیز را میدهد.
سال میمون ســالی سراسر پرجنب و جوش خواهد بود؛
ســالی که در آن هر چیزی ممکن اســت و هیچچیز را
نمیتوان پیشبینی کرد .سال جدید چینی البته امسال
با عنصر آتش نیز پیوند خورده است؛ برای همین میتوان
پیشبینی کرد که یک میمون آتشین به طور قطع با خود
جنب و جوشی بیش از حد معمول همراه خواهد آورد.
بیشتر خانوادههای چینی به همین دلیل تحویل سال را
با سر و صدای بیشتری جشــن خواهند گرفت .به ویژه
اینکه سال گذشته سال گوسفند بود که نماد عدم تحرک
و خستهکننده بودن به شمار میرود .برای همین آمدن
ســال پر جنب و جوش میمون بعد از چنین سالی خیلی
از چینیهایی را که عاشــق تحرک و تحول هســتند،
شــادمان کرده است .طالعبینی چینی که حول حیوانات

میگردد ،یکی از معدود رسوم کهن به جا ماندهای است
که توانسته از دستدرازی کمونیستها به سنن و آداب
چندین هزار ســاله چین جان سالم به در ببرد .بر خالف
دیگر باورهای ســنتی ،رهبری کمونیســت چین هم با
طالعبینی میانه خوبی دارد .در سال  ۱۹۶۷زمانی که مائو،
بنیانگذار جمهوری خلق چین درگذشت ،این واقعه رسما
با سال اژدها که طالع آن سال بود ،پیوند خورد.
طبق طالعبینی چینی ،در سال اژدها رخدادهای بزرگ
و غالبا دهشــتناک به وقوع میپیوندند .هر چند سال
میمون پرتحرک و پر فراز و نشیب خواهد بود ،اما نتیجه
این جنب و جوشها غالبا مثبت از آب درمیآید .یکی از
خوشبینیها در این رابطه نیز در زمینه اقتصاد اســت.
مشــاوران اقتصادی امید دارند که سال میمون کسب و
کار را رونق دهد.
از چنــد هفته مانده به آغاز ســال نو ،بانکهای چینی
با ارائــه خدمات ویژهای که برای ســال میمون در نظر
گرفتهاند ،دست به کار تبلیغات زدند( .دویچه وله)

تظاهرات جنبش ضد
اسالمی «پگیدا»
در چندین شهر اروپا

طرفداران جنبش ضد اســامی «پگیدا»
در شهر دریسدِ ن آلمان و شهرهای دیگر
اروپــا علیه پذیــرش آوارگان تظاهرات
کردند .شمار شــرکت کنندگان در این
گردهمایی ها کمتــر از آن بود که انتظار
می رفت.
در دومین روز برگزاری گردهمایی جنبش
«اروپاییان مهین پرســت علیه اسالمی
شــدن غرب» یا «پگیدا» در کشورهای
اروپایی ،شمار شــرکت کنندگان در این
تظاهرات به مراتب کمتــر از آن بود که
انتظار می رفت .پولیــس جلوی برخورد
طرفداران «پگیدا» با مخالفان این جنبش
را گرفت.
شمار طرفداران «پگیدا» در شهر دریسدِ ن
کــه در این تظاهرات شــرکت کردند6 ،
هزار تا  8هزار تن اعالم شــده است .این
در حالی اســت که پولیس انتظار آمدن

بخش زیادی از مهاجرین
چانس دریافت پناهندگی
در اروپا ندارند

حدود  15هــزار تن از طرفداران «پگیدا»
به دریسدِ ن ،مرکز ایالت زاکسن آلمان را
داشت.
در این تظاهرات که در مخالفت با پذیرش
آوارگان برگزار شد ،شــعار «مرکل باید
برود» شنیده می شد .لوتس بَخ َمن ،از پایه
گذاران این جنبش گفته بود که به خاطر
بیماری قادر به شرکت در این گردهمایی
نیست .بیش از  1900مامور پولیس در شهر
دریسدِ ن حضور داشتند تا جلو درگیری
میان طرفداران و مخالفــان «پگیدا» را
بگیرنــد .موترهای آب پــاش نیز برای
اســتفاده آماده بودند .در این تظاهرات
به مناسبت تظاهرات مشترک گروه های
خارجی ستیز ،فلم های تبلیغاتی ائتالف
های راست گرا از کشــورهای سلواکیا،
هنگری ،هالند و استونیا به نمایش گذاشته
شد( .دویچه وله)

هشدار آنری به بازیکتان سیتی:

گواردیوال شوخی بردار نیست

اســطوره توپچی های لندنی به بازیکنان منچسترسیتی درباره گواردیوال
هشدار داد و تاکید کرد که این مربی بزرگ هر بازیکنی را که با تفکراتش
هماهنگ نباشــد از تیم کنار می گذارد .به نقل از روزنامه سان انگلیس،
هدایت منچسترسیتی را در فصل جاری مانوئل پیگرینی برعهده دارد .این
مربی شیلیایی ســومین سال حضورش در فیروزه ای پوشان را پشت سر
می گذارد و در پایان فصل جای خود را به پپ گواردیوال خواهد داد .بدون
شک فلسفه گواردیوال تفاوت زیادی با پیگرینی دارد .تیری آنری اسطوره
توپچیها که پیش از این شاگرد گواردیوال بوده به بازیکنان منچسترسیتی
درباره این مربی بزرگ هشدار دارد .آنری در گفتوگویی که با روزنامه سان
انگلیس داشــت ،گفت :بدون شک گواردیوال با پیوستن به منچسترسیتی
تغییرات زیادی در این تیم به وجود خواهد آورد .او از همان لحظه نخست
ورودش به منچستر سیتی میداند که چه بازیکنانی اضافی هستند و تیم به
چه بازیکنان جدیدی هم نیاز دارد .او ادامه داد :هر بازیکنی که با تفکرات
گواردیوال سازگار نباشد از تیم کنار گذاشته خواهد شد .او با هیچ بازیکنی
شــوخی ندارد تا جایی که اگر بازیکنی هر چند اســطوره باشگاه باشد و
افتخارات و عناوین زیادی به دســت آورده باشد اما با تفکرات گواردیوال
خود را وفق ندهد از تیم کنار گذاشــته می شود .با این مربی هیچ تضمینی
وجود ندارد .آنری پیش از این در بارســلونا با گواردیوال کار کرد و توانست
افتخارات زیادی با این مربی بزرگ به دست آورد.

تا به حال بیشــتر مهاجرینی که از مسیر بالقان خود
را به کشورهای اروپایی می رساندند مهاجران سوریه
بودند .اما حاال شمار مهاجران سوریه کاهش یافته و
همواره شمار بیشتر مهاجرین از کشور های دیگر می
آیند.
فشار سرازیری مهاجرین از مســیر بالقان به سوی
اروپا در ســال گذشــته بیش از حد افزایش یافت.
تا بــه حال روزانه هزاران انســان تالش می کنند تا
از ترکیــه از طریق بحیره اژه به یونــان و از آنجا به
اتریش ،آلمان و ســویدن برسند .اما به نظر می رسد
که شمار مهاجرینی که چانس واقعبینانه برای ماندن
در اتحادیــه اروپا را دارند کاهــش می یابد .روزنامه
آلمانی «فرانکفورتر الگماینه سایتونگ» به استناد از
کارمندان ارشد کمیسیون اتحادیه اروپا گزارش داده
است که براســاس ارزیابی این کمیسیون 40 ،درصد
مهاجرینی که از مسیر بالقان می آیند ،امید ناچیزی
به دریافت پناهندگی یا محافظت در اروپا دارند .یکی
از دالیل کاهش چانس پناهندگی این است که همواره
شمار متقاضیان پناهندگی از کشور جنگ زده سوریه
کاهش می آید .این نکته را اطالعات جدید فرانتکس
یا اداره حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا نیز روشن می
کند که بر اساس آن ،در ماه جنوری سال جاری فقط
 39درصد مهاجرینی که از ترکیه به یونان رسیده اند
آوارگان سوریه بوده اند ،در حالی که در ماه سپمتبر
سال قبل شــمار آنها  69درصد بوده است .یوهانس
هان ،کمیسار اتحادیه اروپا روز شنبه در حاشیه دیدار
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در امســتردام گفت که
بحران مهاجرت حاال با تشــدید موج مهاجرت «ابعاد
جدید و وسیع تری» یافته اســت .براساس گزارش
فرانتکس ،به ویژه شــمار مهاجران از کشــورهای
افغانستان و عراق افزایش یافته است( .دویچه وله)

نخستوزیر جاپان قول داد
جزایر کوریل را از روسیه
پس بگیرد

شینزو آبه ،نخســت وزیر جاپان ،قول
داد کــه مالکیت چهــار جزیره کوریل
را از روســیه گرفته و آنها را به جاپان
برگرداند.
آقای آبه که روز یکشنبه در راهپیمایی
«روز سرزمینهای شــمالی» در توکیو
شــرکت کرده بود در ســخنرانی خود
گفت« :من تجدید پیمــان کردهام که
در نهایت این مناقشه مرزی را با تالش
بیوقفه حل کنم».
جزایر کوریل که در روسیه جزایر کوریل
جنوبی و در جاپان سرزمینهای شمالی
خوانده میشــوند از زمان پایان جنگ
جهانی دوم تاکنون منشا سردی روابط
دو کشور جاپان و روسیه بوده است.
در آن زمان نیروهــای اتحاد جماهیر

شوروی سابق این جزایر را که متعلق
به جاپان بود تصرف کردند و  ۱۷هزار
جاپانی ساکن جزایر را بیرون راندند.
در حال حاضر حدود  ۱۴هزار روس در
این جزایر زندگی میکنند که عمدتا به
ماهیگیری اشتغال دارند.
هم روســیه و هم جاپان اخیرا برای
بهبود روابط ابراز تمایــل کردهاند و
والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه
و شینزو آبه هردو در تدارک دیدار از
کشورهای هم هستند.
چهار جزیره کوریــل ارزش اقتصادی
یا استراتژیک خاصی ندارند و بیشتر
بر مبنای رویکردهای ناسیونالیســتی
منشا مناقشــه تقریبا شصت ساله دو
کشور هستند¬( .بی بی سی)

پیروزی کلیولند و شکست اوکالهوما
در NBA

در بازیهای صبح روز یکشنبه لیگ NBA
کلیولند کاوالیرز و گلدن اســتیتس وریرز به
پیروزی رســیدند و اوکالهوما سیتی تاندر
شکست خورد.
بــه نقل از  ،ESPNدیــروز  10بازی در لیگ
 NBAانجام شد که در مهمترین آنها کلیولند
کاوالیرز و گلدن اســتیتس وریرز به پیروزی
رســیدند .کلیولند کاوالیــرز در بازی برابر
نیواورالنز پلیکانز بــا نتیجه  99بر  84پیروز
شد .در این بازی آنتون دیویس برای پلیکانی
 24امتیاز کسب کرد و یازده ریباند و دو بالک
انجام داد .بازیکن تاثیرگذار کلیولند کاوالیرز
نیز لبرون جیمز بــود که  27امتیاز برای این
تیم کسب کرد و ســه ریباند و هشت پاس
منجر به گل داشت.

در بازی مهم دیگر گلدن اســتیتس وریرز،
اوکالهوما سیتی تاندر را با نتیجه  116بر 108
شکست داد.
در این بازی اســتفن کری ،بهترین بازیکن
وریرز بود که  26امتیاز برای این تیم کسب
کرد و شــش ریباند و  10پاس منجر به گل
انجام داد.
بازیکن تاثیرگذار تاندر نیز کوین دورانت بود
که  40امتیاز برای این تیم کســب کرد و 14
ریباند و پنج پاس منجر به گل داشــت .در
بازی دیگر سن آنتونیو اسپرز ،لس آنجلس
لیکرز را با نتیجه  106بر  102شکست داد.
المارکوس آلدریج ،بهترین بازیکن اسپرز در
این بازی بود .او  26امتیاز کســب کرد و 9
ریباند و دو پاس منجر به گل را ثبت کرد.

جردن کالرکســون نیز برای لیکرز خوب
عمل کرد .او  21امتیاز کسب کرد و شش
ریباند و چهار پاس منجر به گل داشت.
**نتایج دیگر بازیهای دیروز به شــرح
زیر است:
پورتلند تریل بلیزرز  - 95هیوســتون
راکتز 79
ایندیانا پیســرز  – 112دیتروید پیستونز
104
بروکلین نتــز  – 98فیالدلفیا ســونی
سیکسرز 103
داالس موریکز  – 114ممفیس گریزلیز 110
شیکاگو بولز  – 105مینهسوتا تیمبرولوز
112
یوتا جاز  – 98فینیکس سانز 89

پیروزی ناپولی و یوونتوس و
توقف میالن در سری A

تیمهای یوونتوس و ناپولی بــه کورس قهرمانی خود در لیگ ایتالیا ادامه
دادند ،این در حالی اســت که دو تیم میالنــی برابر حریفان خود متوقف
شدند .هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ ایتالیا با برگزاری چند دیدار
ادامه یافت که در یکی از دیدارهای برگزار شــده ناپولی ،تیم صدرنشین
در خانه به دیدار کارپی ،تیم تازه صعود کرده رفت و موفق شــد با گلزنی
بهترین گلزن خود یعنی گونسالو ایگوآین با یک گل برابر این تیم به برتری
برسد .البته پس از اخراج یک بازیکن کارپی ،این تیم دقایقی از بازی را با
یک بازیکن کمتر نســبت به حریف خود انجام داد .در حالی که ناپولی با
گل نیمه دوم خود توانست در این دیدار پیروز شود ،یوونتوس نیز همین
شرایط را داشــت و  73دقیقه صبر کرد تا دروازه فروسینون را در خانه
خودش باز کند .بیانکونری روند رو به رشــد فوق العادهای داشته و موفق
شده  12بازی پشت سر هم را ببرد و خودش را از پایین جدول باال بکشد.
خوان کوادرادو و دیاباال برای بیانکونری گلزنی کردند تا  3امتیاز این دیدار
به یوونتوس برســد .به این ترتیب یوونتوس  54امتیازی شد و با  2امتیاز
اختالف نســبت به ناپولی صدرنشــین در رده دوم قرار گرفت .در دیگر
دیدار ،دو تیم اینتر و میالن برابر حریفان خود متوقف شــدند .اینتر در
ادامه روند ناامید کننده خــود در این فصل برابر هالس ورونا در حالی به
تساوی  3بر  3رسید که حتی  3بر یک نیز از حریف خود عقب افتاده بود.

تشکیل جلسه شورای امنیت
در پی آزمایش موشک
دوربرد کوریای شمالی

کوریای شــمالی بار دیگر با یک آزمایش موشــکی خشم
جامعه جهانی و همســایگان خــود را برانگیخت .آزمایش
موشــک دوربرد توســط پیونگیانگ موجب شــد تا به
درخواست آمریکا ،جاپان و کوریای جنوبی ،شورای امنیت
نشستی اضطراری برگزار کند.
تلویزیون دولتی کوریای شمالی روز یکشنبه اعالم کرد که
«ماهواره کوانگ میونگ  ۴بــا موفقیت در مدار زمین قرار
گرفته اســت ».در گزارش ذکر شــد که فرمان پرتاب این
موشک به دستور شــخص کیم جونگ اون ،رهبر کوریای
شمالی ،امضا شده و کوریای شــمالی این حق را دارد تا از
فضا استفادهای «صلحآمیز و مستقل» داشته باشد.
همزمان وزارت دفاع کوریای شــمالی نیز با صدور بیانیهای
خبر داد که در ســاعات آغازین روز یکشنبه یک موشک
دوربرد با موفقیت از ایســتگاه «دونگچانگ ری» واقع در
شمال غرب این کشور به فضا پرتاب شده است.
در این بیانیه گفته شده که ماهواره  ۴۶دقیقه پس از پرتاب
از سطح زمین ،در مدار زمین قرار گرفته است.
هنوز گزارش دقیقی از سوی منابع مستقل در مورد اینکه
آیا کالهک این موشک واقعا ،همانگونه که کوریای شمالی
ادعا میکند ،در مدار زمین قرار گرفته باشد ،منتشر نشده
اســت .به گزارش خبرگزاری فرانسه یک سخنگوی وزارت
دفاع آمریــکا گفت که کالهک «ظاهرا» در فضا مســتقر
شده است .خبرگزاری «یونهاپ» متعلق به کوریای جنوبی
پیشتر گزارش داده بود که بخش دوم این موشــک چند
مرحلهای به درستی عمل نکرده است( .دویچه وله)

بیش از  ۱۳۰تن در جریان
زلزله تایوان مفقود شدهاند

به گفته مقامهای تایوان هنــوز نزدیک به  ۱۳۰نفر در زیر
آوارهای برج مسکونی  ۱۶طبقهای در تاینان باقی ماندهاند.
شــهردار تاینان گفته که  ۱۰۳تن از ســاکنان این برج در
اعماق زمین مدفون شــدهاند و دسترســی به آنان بسیار
دشوار است .عملیات جســتجو برای نجات قربانیان زلزله
 ۴/۶ریشــتری که روز شنبه بخشهایی از تایوان را لرزاند،
ادامه دارد .طبق اعالم آتشنشانی  ۱۲۷تن همچنان مفقود
هستند و  ۱۸جسد نیز از زیر آوار بیرون کشیده شدهاند.
در جریــان زلزله یک برج  ۱۶طبقهای در شــهر تاینان در
جنوب جزیره تایوان فروریخت .تا کنون  ۲۵۰تن سالم از زیر
آوار نجات داده شدهاند .شهردار تاینان پیشتر گفته بود که
 ۱۳۲تن هنوز «مرددانه» چشم انتظار نجات خود از زیر آوار
هستند .به گفته ویلیام الی ۱۰۳ ،تن از این افراد در اعماق
زمین مدفون شــدهاند و از همین رو دسترسی امدادگران
به آنان با دشواریهای فراوانی روبهروست .در این برج ۱۶
طبقهای نزدیک به  ۲۶۰تن ساکن بودهاند .مقامهای تایوان
گمان میبرند که بــه هنگام وقوع زلزله بیش از  ۳۰۰تن در
ساختمان به ســر میبردهاند .یکی از نجاتیافتگان گفته
است که او زیر یک کمد مدفون شده بوده و از طریق ضربه
زدن به کمد موفق به جلب توجه امدادگران شده است .این
مرد  ۴۸ســاله که به همراه خانوادهاش در طبقه ششم این
برج زندگی میکرده ،گزارش داده است که به هنگام وقوع
زلزله ساختمان «به شدت لرزیده» و سپس «به سادگی فرو
ریخته است ».گزارشهای منتشرشده حاکی از آن است که
تا کنون دســتکم  ۱۹تن جان خود را در جریان زلزله روز
شنبه از دست دادهاند( .دویچه وله)

واکنش رانیری به پیروزی
مقابل منچسترسیتی

سرمربی لسترسیتی از پیروزی برابر منچسترسیتی بسیار خوشحال است
و تاکید کرد که بهترین روزهای دوران فوتبالی خود را پشت سر می گذارد.
به نقل از اسکای اسپورتس ،نتایج خیره کننده لسترسیتی در فصل جاری
لیگ برتر انگلیس همچنان ادامه دارد .این تیم در یکی از حســاس ترین
بازی های هفته بیست و پنجم لیگ جزیره به مصاف منچسترسیتی ،تیم
دوم جدول رده بندی رفت و موفق شــد با نتیجه دور از انتظار سه بر یک
برابر این تیم به پیروزی برسد .طبیعی است کلودیو رانیری از این عملکرد
درخشان و خیره کننده تیمش راضی باشــد .او در نشست خبری بعد از
بازی گفت :همه می دانید بازی کردن برابر منچسترســیتی که این همه
ســتاره در اختیار دارد ،بسیار سخت است ولی با بازی بسیار خوبی که به
نمایش گذاشتیم ،ســه امتیاز را به دست آوردیم و کامال هم شایسته آن
بودیم .با نهایت تمرکز برابر حریف بازی کردیم .می خواستیم بدون فشار
و استرس بازی کنیم و از بازی لذت ببریم .او ادامه داد :نهایت تالش خود
را به کار گرفتیم تا پیروز این میدان شــویم .گل نخست باعث شد روحیه
بگیریم و اعتماد به نفس الزم را به دست آوریم .بعد از این گل بود که بازی
بســیار خوبی را به نمایش گذاشتیم و در نهایت به چیزی که شایسته آن
بودیم دســت پیدا کردیم .پیش از این هم گفتم لسترسیتی فضای بسیار
خوبی دارد .درست است که تنها یازده بازیکن در ترکیب اصلی به میدان
می روند اما همه بازیکنان خوشحال هســتند و با روحیه باال ،سایرین را
تشویق می کنند و برای پیروزی می جنگند .در تیم های زیادی مربیگری
کردم اما تاکنون چنین روحیه ای را در هیچ تیمی ندیدم.

سیمئونه :رسیدن به  100پیروزی
کار آسانی نیست

رکوردشکنی بارسلونای انریکه با برتری برابر لوانته
بارســلونا با برتری  2بر صفر برابر لوانته در
اللیگا به رکورد  28بازی بدون شکست رسید
و به رکوردی که پپ گواردیوال خلق کرده بود
دست یافت.
هفته بیست و سوم اللیگای اسپانیا با برگزاری
یک دیدار در ورزشگاه ســیوتات ده لوانته
ادامه یافت که در این دیــدار دو تیم لوانته
نماینده شــهر والنسیا و بارسلونا برابر هم به
میدان رفتند.
این صدمیــن بازی بود کــه انریکه هدایت
بارسلونا را بر عهده داشت و او به دنبال کسب
هشتادمین برد خود در این تعداد بازی برای
بارســلونا بود .همچنین بارسلونا با کسب 27
بازی بدون شکســت امیدوار بود تا به رکورد
 28بازی بدون شکســت گواردیوال برسد به

همین خاطر انگیزه هــای زیادی برای برد
داشت.
بارسلونا همانند همه بازی های خود در این
فصل بازی را هجومــی آغاز کرد و چندین
موقعیــت گل را در همان ابتــدای بازی از
دســت دادند تا اینکه در دقیقه  21حرکت
نفوذی آالبا و پاس او را به اشتباه ناوارو وارد
دروازه خودی کرد تا بارســلونا باشد که از
حریف خود پیشی می گیرد .نیمار برازیلی
در نیمه نخست چند بار دفاع لوانته را به هم
ریخت ولــی در زدن ضربات آخر دقت الزم
را نداشــت .البته بارسلونا خوش شانس هم
بود که اواخر نیمه نخست دروازه خودی را
باز شــده ندید .در این صحنه مورالس توپ
را به دیرک دروازه کوبید تا شانس به کمک

بارسلونا بیاید و نیمه نخست این دیدار با
برتری یک بر صفر بارسلونا به پایان برسد.
در نیمــه دوم عملکرد دو تیــم با افت
فاحشــی روبرو شــد و دو تیم در خلق
موقعیت عاجز بودند و بیشتر دقایق بازی
در میانه های زمین دنبال می شد تا اینکه
انریکه تصمیم گرفت تا بوســکتس را به
جای راکیتیچ به میدان بفرســتد تا این
هافبک خالق بتوانــد میانه میدان را در
دست بگیرد .در نهایت حضور این بازیکن
موثر واقع شد تا در دقیقه  90بارسلونا به
گل دوم خود دست یابد .همکاری مسی با
لوئیس سوارس که بهترین گلزن بارسلونا
در این فصل بوده باعث شد تا این مهاجم
بار دیگر ارزشهای خودش را نشان دهد.

سرمربی اتلتیکومادرید کسب  100پیروزی در مدت زمان کوتاهی را آسان
نمیداند .به نقل از آس ،اتلتیکومادرید شــنبه شــب در هفته بیست و
ســوم اللیگا سه بر یک ایبار را شکست داد .دیگو پابلو سیمئونه صدمین
پیروزی خود را جشــن گرفت .گلهای اتلتیکومادرید را خوسه خیمنس،
ســائول نیگس و فرناندو تورس به ثمر رساندند .سرمربی اتلتیکومادرید
ی این بازیکن
درباره صدمین گل تورس ،گفت :لحظه مهمی در دوران ورزش 
است .به او تبریک میگویم و خوشحالم که دوباره گلزنی کرد .او همچون
الیورووتیو خوب کار کرد .این سه تعویض تیم را تهاجمی کرد و نقش مهمی
در کسب این پیروزی داشت .سیمئونه درباره بازی اظهار کرد :بازی شرایط
متفاوتی داشت ،نیمه اول بازی بدی به نمایش گذاشتیم ،اما تماشاگران ما
را همراهی کردند و با حمایت آنان توانستیم به بازی برگردیم .او در ادامه
افزود :در نیمه نخســت مالکیت توپ را از دســت دادیم و در توپگیری
مشکل داشتیم .این موضوع باعث شد حریف از این موقعیت استفاده کند
و بــازی را در کنترل خود در آورد .ورود اولیور وضعیت تیم را بهتر کرد و
تیو در حفظ آن کمک کرد و حضور تورس تیم را قدرتمند کرد.

