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نجات بیش از  800مهاجر از آب های ایتالیا
مشاهده کرد به سختی خود را به ساحل جنوبشرقی سیسلی
می رساندند .گارد ساحلی ایتالیا گفته است که از قایق اول
 515تن و از قایق دوم  300تن نجات داده شدند.
خانم کارلوتا سامی ،ســخنگوی کمیساریای عالی مهاجران
ســازمان ملل متحد می گوید از  342تنی که توسط کشتی
گارد ساحلی نجات داده شــدند« ،حداقل  150تن آوارگان
ســوریه و بیش از  40تن از عراق بودنــد» .او گفت که آنها
انتظار داشتند سحرگاه روز جمعه خود را ساحل آگوستا در
این جزیره برسانند.
شمار کلی پناهجویان از کشــورهای سوریه و عراق پس از
استقرار آنها در خشکی روشن خواهد شد.
با ورود بیش از یک میلیون نفر به اروپا طی ســال گذشته
میالدی ،کشــورهای مســیر بالقان مرزهای خود را در ماه
فبروری به روی پناهجویان بســتند .یــک ماه پس از آن،
اتحادیه اروپا با ترکیه یک قرارداد جنجالی را امضا کرد که بر
اساس آن هر پناهجویی که به جزایر یونان برسد ،به کشور
ترکیه بازگردانده می شود( .دویچه وله)

حداقل  800مهاجر روز پنجشنبه از سواحل جزیره سیسلی
ایتالیا نجات یافتند .به گفته گارد ســاحلی ایتالیا و سازمان
آوارگان ملل متحد ،کم از کــم  150تن از نجات یافتگان از
سوریه هســتند .در سال روان میالدی این بزرگترین شمار
آوارگان سوریه است که به ایتالیا رسیده اند .این گروه نسبتا
کوچک ســوریایی ها پس از آن کــه راه بالقان و دریای اژه
بسته شد ،با قایق از شــمال افریقا خود را به اروپا رسانده
اند .بر اساس توافقی که بین ترکیه و اتحادیه اروپا امضا شد،
هر آواره ای که با قایق خود را به یونان برســاند ،دوباره به
ترکیه بازگردانده می شود .فالویو دی جیاکومو ،سخنگوی
«ســازمان بین المللی مهاجرت» به خبرگزاری فرانسه گفته
اســت که این مسئله «چیز نوی است» .او گفت که طی سال
روان از میان  31هزار پناهجویی که امسال خود را به ایتالیا
رسانده اند فقط  26تن سوریایی بودند .اکثریت پناهجویانی
که از این طریق به اروپا می روند ،از کشــورهای شــمال
افریقا می باشند .مقامات گارد ساحلی هنگامی از ورود این
پناهجویان مطلع شــدند که یک هواپیمای گزمه دو قایق را

رئیسجمهور شدن ترامپ
جهان را بیثباتتر
خواهد کرد

جیمز بیکر ،از نخبگان سیاست خارجی
جمهوریخواهان آمریکا هشــدار داده
که انتخــاب دونالد ترامــپ ،کاندیدای
جمهوریخواهــان به ریاســتجمهوری
ایاالت متحده ،اوضاع جهان را بحرانیتر
و بیثباتتر از آنچه هســت خواهد کرد.
دونالد ترامپ ،میلیاردر نیویورکی و تنها
کاندیدای باقیمانــده جمهوریخواهان
آمریــکا بــرای انتخابات مــاه نوامبر
ریاستجمهوری ،همچنان به پیش میتازد
و پیشتازی او کــه دیدگاههای جنجالی
و تهاجمیاش ماههاســت رســانهها را
تســخیر کرده ،حیرت و نگرانی نخبگان
سیاســی آمریکا را برانگیخته اســت.
جیمز بیکر ،وزیــر امور خارجه آمریکا در
دوران ریاستجمهوری جرج بوش و وزیر
خزانهداری رونالد ریگان ،در جلســه سنا

هشدار داد که جهان با رئیسجمهور شدن
دونالد ترامپ وضعیتی بیثباتتر را تجربه
خواهد کرد .او در پاسخ به سوال سناتور
مارکو روبیو ،که پیشتر رقیب ترامپ در
رقابتهای مقدماتی حزب جمهوریخواه
بود ،گفت پیادهسازی ایدههای ترامپ در
زمینه تضعیف ناتو و دستیابی کشورهای
بیشتر به تسلیحات هســتهای ،ناامنتر
شدن جهان را در پی خواهد داشت.
جیمز بیکر کــه از نخبگان برجســته
سیاست خارجی جمهوریخواهان است،
در جلسه اســتماع کمیته روابط خارجی
ســنا پیرامون «نقش آمریکا در جهان»
گفت« :جهان امروز معضالت پرشــماری
دارد ،اما اگر ترامپ رئیسجمهور شــود
میــزان معضالت بهطور سرســامآوری
بیشتر خواهد شد( ».دویچه وله)

ورود پناهجویان به یونان
 90درصد کاهش یافته است

براســاس آمار ارائه شده از سوی سازمان حفاظت از
مرزهای اروپایی شمار مهاجران تازه وارد به یونان در
ماه اپریل  90درصد کاهش یافته است .یکی از دالیل
این کاهش بسته شــدن مرز بالقان به روی مهاجران
است.
نیروهای نجات داوطلب در ساحل لسبوس در یونان.
این سازمان می خواهد نشان دهد که قرارداد اتحادیه
اروپا با ترکیه و اخراج مهاجران به ترکیه باالی کاهش
موج مهاجرت از ترکیه به یونان تاثیر مثبت داشــته
است.
فرونتکس یا آژانس حفاظت از مرزهای اروپایی گفت
در ماه اپریل فقط  2700آواره از کشورهای افغانستان،
پاکستان ،ســوریه و عراق به جزیره های یونان وارد
شــده اند که  90درصد کاهش را نسبت به ماه مارچ
نشان می دهد.
براســاس توافقنامه اتحادیه اروپا بــا ترکیه ،تمام
پناهجویانی که پس از عملی شــدن این قرار داد به
صورت غیرقانونی خودشــان را از طریق دریای اژه
به یونان رسانده بودند ،به شمول مهاجران سوریایی
دوباره به ترکیه فرستاده شده اند.
در برابر بازگشــتاندن مهاجران تازه وارد از یونان به
ترکیه ،اتحادیه اروپا هزاران پناهجوی سوریایی را به
صورت مستقیم از ترکیه به کشورهای عضوش منتقل
می کند ،به این کشــور پاداش پولی داده است و در
حال حاضر بحث روی ســفر بدون ویزای اتباع ترکیه
به اروپا و سرعت بخشــیدن عضویت این کشور در
اتحادیه اروپا جریان دارد.
در ایتالیا هم شمار مهاجران تازه وارد کاهش را نشان
می دهد .براســاس آمار ارائه شده از سوی فرونتکس
 8370مهاجــر از طریق راه دریایــی طوالنی تر و
خطرناک تر در مدیترانه خودشــان را از شمال افریقا
به ایتالیا رسانده اند( .بی بی سی)

بیش از  20کشته و زخمی
در نتیجه دو انفجار
در ترکیه

در نتیجه دو انفجار جداگانه در شــهر
های استانبول و ساریقمیش آن کشور،
 4تن کشته و  18تن دیگر زخمی شدند.
یک موتر مملو از مواد انفجاری نیروهای
امنیتی را در شهر استانبول مورد هدف
قرار داد .انفجاری مهیبی شهر استانبول
را تکان داد که در نتیجه آن چهار کشته
و دست کم  10تن دیگر زخم برداشتند.
بر بنیاد اظهــارات وزارت داخله ترکیه
این انفجــار هنگامی جاســازی مواد
انفجاری توسط شــبه نظامیان همراه با
حزب غیر قانونی اعالم شــده (پ .ک.
ک) در یک الری به ســرقت برده شده
صورت گرفت .وزارت داخله آن کشور
بر بنیاد یافته های ابتدائی بیان داشت:
«این مواد انفجاری پیش از رســیدن به
هدف منفجر شــده بود و قربانیان این
حادثه افراد ملکی بودند ».گفته می شود
که چهار تن از کشته شدگان این حادثه

از جمله کســانی بودند که در شــهر
ساریقمیش مواد انفجاری را تهیه می
کردند .این منطقــه در  25کیلومتری
شهر دیار بکر موقعیت دارد ،جایی که
شاهدان صدای قوی انفجار را شنیده
بودند .حزب کارگران کردستان همواره
به انتقال مواد انفجاری برای هدف قرار
دادن نیروهای ترکیــه در این منطقه
متهم شده است .این انفجار به دنبال
انفجار موتر مشکوکی صورت گرفت که
در نتیجه آن  8تن در استانبول زخم
برداشتند.
ایــن انفجار در منطقه ســنجاقتپه
صورت گرفته اما تا حال هیچ گروهی
مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.
مقامات در آن شهر گفته اند که مهاجم،
نیروهای امنیتی را مورد هدف قرار داد.
به گفته آنان پنج تن از میان زخمیان
این واقعه سربازان بودند( .دویچه وله)

مهاجم پاری سن ژرمن خداحافظی خود از این باشگاه را تایید کرد.
به نقل از آس ،زالتان ابراهیموویچ از طریق صفحه شــخصی خود در توییتر
جدایی خود از پاری ســن ژرمن را تایید کرد .مهاجم سویدنی نوشت :برای
آخرین بار در ورزشــگاه پارک د پرنس بازی خواهم کرد .مانند یک پادشاه
آمدم و هچمون اسطوره خواهم رفت.
مهاجم  34ســاله  PSGدر این فصل برای تیمش در  30بازی  34گل به ثمر
رســاند .او پس از پایان قراردادش در جون ،فرانسه را ترک خواهد کرد .دو
تیم لس آنجلسی لیگ  MLSآمریکا عالقه مند به جذب او هستند.

زیدان :ماندنم در
رئال قطعی نیست

خامس رودریگس فروشی نیست

احتمال تقلب در یکی از بازی های
اللیگا

اللیگا درباره احتمــال وجود تقلب در یکی از دیدارهای این رقابتها تحقیق
کرد .به نقل از مارکا ،دیدار تیم های رایووایکانو و رئال سوســیداد در هفته
ســی و هفتم اللیگا یک شنبه برگزارشــد که با پیروزی دو بر یک رئال به
پایان رسید .عملکرد مشکوک یکی از بازیکنان موجب شد اللیگا در رابطه
با او تحقیق کند .همچنین در بنگاه ها ی شــرط بندی در آخرین ســاعت
تغییری چشــمگیر اتفاق افتاد و پیروزی رایو به پیروزی رئال تبدیل شد.
بازیکنان رایو که در زمین کاری نکردند با هوداران بوکانرو روز چهارشــنبه
دیدار کردند تا درباره عملکرد خود توضیح دهند.
رایو با این شکست باید یک شــنبه هفته آینده برابر لوانته برای بقا تالش
کند .البته باید منتظر دیگر نتایج بماند.

فوتبالیست ارجنتینی به قتل رسید

رودریگو اســپیندوال توسط ربایندگان کشته شــد .به نقل از آس ،فوتبال
دوباره شــاهد یک حادثه تلخ بود .در اوایل هفته یک بازیکن کامرونی در
زمین بازی جان خود را از دست داد و دو روز بعد فوتبالیست برازیلی پس از
بازی از دنیا رفت .این بار خشونت جان یک فوتبالیست را گرفت .این اتفاق
در ارجنتین افتاد و اسپیندوال بازیکن تیم نوئوا چیکاگو به قتل رسید.
این حادثه پنجشنبه شــب در حالی رخ داد که افرادی که قصد ربودن او را
داشتند به او شــلیک کردند .گلوله به قفسه سینه بازیکن  26برخورد کرد.
او سپس به شفاخانه سانتاماریا بوئنوس آیرس انتقال داده شد اما پزشکان
نتوانستند مانع مرگش شوند.
رییس باشــگاه ارجنتینی اعالم کرد که این اتفاق در نزدیکی خانه بازیکن
روی داده است .اسپیندوال که به همراه همسر و فرزندش در خانه بود برای
گرفتن تکسی از خانه خارج شد اما دو مجرم او را متوقف کردند.

به گزارش رسانهها یکی از فرماندهان بلندپایهی حزباهلل
لبنان در یک حملهی هوایی اسرائيل در سوریه کشته شده
اســت .او که مصطفی بدرالدین نام دارد یکی از مظنونان
اصلی در ماجرای ترور رفیق حریری ،نخســتوزیر پیشین
لبنان بود.
فرســتندهی تلویزیونی «المنار» وابسته به حزباهلل لبنان
جمعــه در بیانیهای اعالم کرد که مصطفــی بدرالدین روز
سهشــنبه در انفجار بزرگی نزدیک میدان هوایی دمشق
پایتخت سوریه کشته شــده است .در این بیانیه گفته شد
که او «امروز به عنوان شهید بازمیگردد».
فرستندهی تلویزیونی «المیادین» پیشتر گزارش داده بود
که مصطفی بدرالدین ،یکی از فرماندهان بلندپایهی حزباهلل
لبنان در یک حملهی هوایی اسرائیل در سوریه کشته شده
است .حزباهلل لبنان پس از تایید مرگ بدرالدین اعالم کرد
که تحقیقات در بارهی چگونگی کشــته شدن او در جریان
اســت .در بیانیهی حزباهلل لبنان گفته شده که مصطفی
بدرالدین در بیشتر عملیات نظامی حزباهلل از سال ۱۹۸۲
تا کنون شرکت داشته اســت .حزباهلل لبنان و جمهوری
اســامی ایران از رژیم بشار اسد در ســوریه پشتیبانی
میکنند .نیروهای این سازمان شبهنظامی در جنگ بر ضد
مخالفان رژیم بشار اسد در سوریه فعاالنه شرکت دارند.
مصطفی بدرالدین به جرم شــرکت در عملیات بمبگذاری
در کویت در ســال  ۱۹۸۳به اعدام محکوم شده بود ،ولی
با حملهی نظامی عراق به کویت در ســال  ۱۹۹۰توانست از
زندان این کشور بگریزد( .دویچه وله)

صلیب سرخ :دولت سوریه
اجازه تحویل محموله کمک
به شهر داریا را نداد

نیروهای دولت سوریه مانع از ورود یک محموله کمک های
بین المللی به شــهرتحت محاصره داریا در حومه دمشق،
پایتخت شدند.
این اولین محموله کمک به این شــهر در ســه سال و نیم
گذشته است.
دولت سوریه این شهر را از سال  ۲۰۱۲یعنی از زمانی که به
کنترل نیروهای شورشی در آمد محاصره کرده است.
یان ایگلند ،هماهنگ کننده ســازمان ملل در امور بشــر
دوستانه در سوریه گفته است که ارتش این کشور علیرغم
موافقت اولیه مانع از حرکت این کاروان شد.
صلیب سرخ جهانی به بی بی سی گفته که مردم شهر داریا
چند سال است که آب آشامیدنی و برق ندارند.
صلیب ســرخ افزوده« :ما از مقامات مسئول خواسته ایم تا
اجازه دسترسی به شهر داریا را به ما بدهد».
ماریان گاسر ،مسئول صلیب ســرخ در امور سوریه گفته
است« :سکنه داریا به هر کمکی نیاز دارند و بسیار غم انگیز
است که تحویل این کمک ها به دالیلی غیرضروری به تاخیر
افتاده است».
شهر داریا قبل از شروع جنگ حدود  ۸۰هزار نفر جمعیت
داشت که پس از جنگ تقریبا  ۹۰درصد از سکنه این شهر
را ترک کردند .جنگ در سوریه تاکنون به کشته شدن بیش
از  ۲۷۰هزار نفر و بی خانمان شدن میلیون ها نفر منجر شده
است( .بی بی سی)

تورس :حضورم در یورو یک
سورپرایز خواهد بود

ابراهیموویچ جدایی خود از پاری
سن ژرمن را رسما اعالم کرد

باشگاه رئال مادرید قصد فروش هافبک خود را ندارد.
به نقل از آس ،خامس رودریگس بدترین دوران ورزشی خود را در این فصل
گذراند .پس از اینکه او در اولین ســال حضورش در مادرید  17گل به ثمر
رســاند و  18پاس گل داد ،در این فصل اعتماد بــه نفس الزم برای نمایش
بهترین سطح از بازی خود را نداشت .خامس نه هنگام سرمربی گری رافائل
بنیتس و نه در زمان مربیگری زین الدین زیدان نتوانست همیشه در ترکیب
ثابت قرار بگیرد .هافبک کلمبیایی تا ســال  2020با مادرید قرار دارد اما از
باشــگاه خواسته اســت پس از دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا جلسه ای
در مورد آینده او برگزار شــود .بر این اســاس آینده خامس به دیدار برابر
دپورتیوو الکرونیا در اللیگا و اتلتیکو مادرید در لیگ قهرمانان بستگی دارد.
بــا این حال فلورنتینو پرس معتقد اســت او دوباره بــه روزهای اوج خود
بازخواهد گشت .او اعالم کرد که خامس رودریگس فروشی نیست.
رییس مادرید که  80میلیون یورو برای جذب کاپیتان کلمبیا در جام جهانی
 2014برازیل پرداخت کرد نمی خواهد به هیچ پیشنهادی توجه کند.
تیم های آرسنال ،منچسترسیتی و منچســتریونایتد آماده هستند هزینه
مشابهی که مادرید به موناکو داد را برای جذب او پرداخت کنند.
تنها پرس موافق حضور این بازیکن در مادرید نیست بلکه زیدان نیز خواهان
ادامه حضورش است .سرمربی فرانسوی معتقد است او با پشت سر گذاشتن
پیش فصل خوب می تواند ســطح خود را به اولین فصل حضورش برساند یا
برتر از آن عمل کند.

فرمانده بلندپایه حزباهلل
لبنان در سوریه کشته شد

سرمربی رئال مادرید آیندهاش در این تیم را
نامعلوم عنوان کرد.
به نقل از آس ،رئال مادرید شنبه در آخرین
هفته اللیگا(سی و هشتم) ،مهمان دپورتیوو
الکرونیا اســت .این تیم امیدوار اســت با
پیروزی برابر دپورتیوو و لغزش بارســلونا به
عنوان قهرمانی دست پیدا کند .زین الدین
زیدان در نشســت خبری پیش از بازی در
این باره گفت :خــودم را درگیر این موضوع
نمیکنم .ما باید کار خودمان را انجام دهیم.
یک بازی باقی مانده و باید بهترین بازی خود
را ارائه دهیم تا سه امتیاز را کسب کنیم .به

چیز دیگری فکــر نمیکنیم .از همه مهم تر
پیروزی در بازی امروز است.
سرمربی رئال مادرید در ادامه افزود :باید با
قدرت بازی را شــروع کنیم .این کار سخت
خواهد بــود چون خارج از خانه هســتیم.
دپورتیوو تیم خوبی اســت ،میداند چگونه
فوتبال بــازی کند و برابــر هوادارانش می
خواهد به بهترین شــکل ممکن بازی کند.
مثل همیشــه به این موضوع فکر می کنم
که کارمان ســخت خواهد شد .باید در عمل
تمرکز داشته باشــیم .اگر از شروع تا پایان
این چنین باشیم میتوانیم بجنگیم و پیروز

شــویم .او در مورد ادامه حضورش در این
باشــگاه گفت :نمیدانم در این تیم خواهم
ماند یا نه چون هنوز جامی را فتح نکردهام.
از همه مهمتر کاری اســت کــه همه انجام
میدهند به خصوص بازیکنان .ابهام زیادی
درباره حضورم وجود دارد اما جامی کســب
نکردهام که به ادامه همکاری فکر کنم.
زیدان درباره وضعیت تیم اظهار کرد :هر روز
میتوانید به بهتر شدن فکر کنید اما آنها از
لحاظ جســمانی در شرایط خوبی به سر می
برند .آسیب دیدگان پشت ســر آنها قرار
دارند.

اسکای ایتالیا :مورینیو سرمربی
منچستریونایتد شد

خبرگزاری معتبر اســکای ایتالیا اعالم کرد
ژوزه مورینیو سرمربی منچستریونایتد شد
و این موضوع کمتر از 24ساعت دیگر توسط
باشگاه تایید خواهد شد.
بعد از جدایی مورینیو از چلسی زمزمه های
حضور این مربی در تیــم هایی چون رئال
مادرید ،پاری ســن ژرمن و منچستریونایتد
به گوش رســید که از این بیــن با توجه به
اعالم تمایــل مورینیو به حضــور در لیگ
برتر ،شایعات درباره حضور مورینیو در تیم

اول شهر منچستر بیش از تیم های دیگر به
گوش رسید.
خبرگزاری اســکای ایتالیا اعالم کرد ژوزه
مورینیو سرمربی منچســتریونایتد شد و
این موضــوع به زودی کمتر از 24ســاعت
دیگر از طرف باشــگاه اعالم خواهد شد .به
نوشــته این خبرگزاری حضور مورینیو در
منچستریونایتد قطعی شده است و این مربی
به زودی کارش را در این تیم شروع خواهد
کرد .مورینیو بعد از بازی ستارگان جهان در

مکزیک در واکنش به شکســت منچستر از
وستهام و احتمال سهمیه نگرفتن شیاطین
ســرخ عنوان کرد زمان زیادی برای حضور
دوباره در لیگ قهرمانان وجود خواهد داشت.
مورینیو سومین مربی منچستریونایتد بعد
از فرگوسن خواهد بود .دیوید مویس و فان
خال پیــش از او در این تیم موفق نبودند و
تنها یک جام خیریــه در زمان مویس تنها
افتخاری بوده اســت که منچستریونایتد در
این  3سال به آن دست یافته است.

مهاجم اسپانیایی حضورش در یورو  2016فرانسه را سورپرایز می داند.
به نقل از آس ،فرناندو تورس درباره آینده اش در تیم ملی اســپانیا و گلی
که در فینال یورو  2008برابر آلمان به ثمر رساند با خبرگزاری  EFEصحبت
کرد.
مهاجم اتلتیکو مادرید درباره شرایط تیم ملی پیش از یورو  2008گفت :باور
داشتیم اگر وظایف خود را انجام دهیم می توانیم پیروز شویم .ابهام زیادی
درباره ما وجود داشــت اما به مرحله نهایی صعود کردیم .با این حال مردم
ما را در دیدار های دوســتانه پیش از یورو هو کردند .انتقادها از لوییس
آراگونس عادالنه نبود اما همین موضوع باعث اتحاد ما شــد .لحظه ای که
در فینال گلزنی کردیم قهرمانی را ممکن دانستیم .فتح یورو یک رویا بود
چون تاکنون به این عنوان دست نیافته بودیم .در آن زمان صحبت از جام
جهانی و فتح آن شد .نمی دانم اگر قهرمانی در سال  2008اتفاق نمی افتاد
باز هم می توانستیم در سال های  2010و  2012قهرمان شویم یا نه.
او دربــاره حضورش در یورو  2016اظهار کرد :دوســت ندارم در موردش
صحبت کنم .برای من حضور در تیم ملی افتخار است .واضح است که تیم
ملی را ترک نکرده ام .همیشه دوست دارم در تیم ملی حضور داشته باشم
اما دوســال از این موضوع گذشته است .امیدوارم در آینده این فرصت را
داشته باشــم .احساس نمی کنم جزئی از این تیم هستم چون دو سال در
آن حضور نداشتم .اگر به تیم ملی دعوت شوم یک سورپرایز خواهد بود.
باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

راهیابی اوکالهاما به نیمه نهایی
پلی آف

در ادامه رقابت های پلی آف لیگ  ،NBAصبح دیروز یک بازی انجام شد

و اوکالهاما سیتی تاندر به پیروزی رسید.
بــه نقل از  ،ESPNدر تنها بازی کنفرانس غــرب صبح دیروز ،اوکالهاما
سیتی تاندر با نتیجه ی  ١١٣بر  ٩٩سن آنتونیو اسپرز را شکست داد.
در این بازی کوین دورانت برای اوکالهاما درخشید و  ٣٧امتیاز کسب کرد.
راسل وست بروک نیز  ٢٨امتیاز داشت تا در نهایت اوکالهاما پیروز شود.
بدین ترتیب اوکالهاما در دور یک چهارم نهایی ٤ ،بر  ٢ســن آنتونیو را
شکست داد و به دور نیمه نهایی راه یافت.
این تیم در نیمه نهایی با گلدن استیت وریرز رو به رو می شود.

انریکه :تنها چیزی که برایم
اهمیت دارد فتح اللیگا است

سرمربی بارسلونا فتح اللیگا را از همه چیز مهمتر و جذابتر می داند.
به نقل از آس ،بارســلونا در هفته آخر اللیگا (سی و هشتم) شنبه مهمان
گرانادا خواهد بود .آبیاناریها با شکســت میزبــان خود میتوانند فاتح
اللیگا شوند.
لوییس انریکه در نشست خبری پیش از بازی گفت :به علت فشار موجود
بازی ســختی خواهد بود .بــرای این دیدار همچون  37دیدار گذشــته
برنامهریــزی کردهایم .پیــش افتادن از حریف در دقایــق ابتدایی ما را
قدرتمندتر می کند اما تعیین کننده نخواهد بود .نباید اشتباه کنیم.
ســرمربی بارسلونا افزود :پیش از این در این شــرایط قرار گرفتیم چون
افتخارات ملی و باشــگاهی زیادی را بازیکنان تیم تجربه کردند و به این
وضعیت عادت دارند.
بایــد به موضوعاتی فکر کرد که ما را به پیــروزی نزدیک میکنند .تنها
چیزی که برایم جذابیت و اهمیت دارد فتح اللیگا اســت .قهرمانی ما را
خوشحال خواهد کرد اما یک بازی باقی مانده است.
او درباره شرایط بارسلونا در طول فصل گفت :در این مدت احساس خوبی
داشتم .تیم مدتی افت کرد اما خود را پیدا کرد و فیلم همیشگی هر هفته
تکرار شد.
انریکه در مورد گرانادا بیدغدغه اظهار کرد :همیشه هر چیزی دو رو دارد.
همه شرط بندان روی پیروزی اتلتیکو مادرید شرط بسته بودند اما لوانته
این تیم را شکست داد .درست اســت که گرانادا از بقا در اللیگا خیالش
راحت شده اما ممکن است برای ما مشکالتی ایجاد کند.

