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قدرت های جهانی تهیه تسلیحات به حکومت جدید لیبیا را تصویب کردند
ایاالت متحده امریکا و ســایر قــدرت های جهانی گفته
اند که حاضر انــد تا برای حکومت جدیــد وحدت ملی
لیبیا ســاح تهیه کنند .غرب می خواهد حکومت را در
جنگ علیه جهادگرایان تحکیم بخشد و از سرازیر شدن
مهاجران جلو گیری کند.
قدرت های بزرگ جهان که روز دوشــنبه در ویانا اجالس
کردند ،گفته اند که آماده اند تا تحریم ملل متحد در مورد
ارسال سالح برای حکومت وحدت ملی لیبیا را رفع کنند
تا حکومت را در اعمال کنترول این دولت نفت خیز دچار
اغتشاش در شمال افریقا کمک کنند.
غرب و کشــورهای همســایه لیبیــا امیدواراند که این
حکومت جدید مورد پشــتیبانی ملــل متحد قادر گردد
«دولت اسالمی» یا داعش را بیرون براند و از سرازیر شدن
مهاجرانی جلوگیری کند کــه از طریق بحیره مدیترانه به
اروپا می آیند.فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان
فدرال ضمن جمع بندی موضوعاتی که فراروی این نشست

دیپلومات های ارشد  21کشــور قرار دارد ،گفت« :مسأله
کلیدی این است که آیا لیبیا جایی برای تروریسم ،باندهای
جنایتکار قاچاق انســان و گسترش بی ثباتی می ماند و یا
اینکه ما قادریم همراه با حکومــت وحدت ملی ،ثبات را
برگردانیم ».وزرای خارجه در یک اعالمیه مشــترک گفته
اند که آن ها «حاضر اند به تقاضا های حکومت لیبیا برای
آموزش دادن و تجهیز نیروهای حکومتی پاسخ بگویند».
این مصوبه که شــامل همه پنج عضو دایمی شورای امنیت
ملل متحد می شــود ،اطمینان می دهد که لیبیا از تحریم
های وضع شده توســط ملل متحد در سال  2011برای این
حکومت وحدت ملی جدید معاف می گردد .هیچ رفع تحریم
تسلیحات شامل سایر گروه های مسلح در این کشور نمی
شــود .قدرت های بین المللی با حمایت شان از حکومت
جدید ،لیبیایی ها را ترغیب می کنند تا بر اختالفات شان
فایق آیند .با اینهم در این تصمیم برای رفع قسمی تحریم
اسلحه احتمال خطر وجود دارد( .دویچه وله)

توافق ارمنستان و
آذربایجان به رعایت
آتش بس در ناگورنو قره باغ

ارمنســتان و آذربایجان توافق کردند تا
گفت و گوها برای پایــان دادن به جنگ
در منطقه مورد مناقشــه ناگورنو قره باغ
را از سر گیرند .رئیسان جمهور دو کشور
با میانجی گرانــی از ایاالت متحد امریکا،
روسیه و فرانسه صحبت کردند.
رهبران دو کشور آســیای غربی در ویانا
توافق کردند تا آتش بسی نوی را احترام
کنند که هــدف آن پایان دادن به منازعه
جدید در مورد منطقــه ناگورنو قره باغ
است .به دنبال گفت و گوهای اضطراری،
الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان و
شیرزســرگیان همتای ارمنی اش در یک
اعالمیه مشــترک تائید نمودند که آن ها
گفت و گوهای سیاسی را در مورد آینده
این منطقه جدا شده از سرمی گیرند.
در اعالمیه آمده است که دو رهبر توافق
نمودند تا زمان و مــکان برای مذاکرات
دیگر را در ماه جون تثبیت کنند و سازمان

امنیت و همکاری اروپا با سرعت برنامه ای
را برای نظارت از آتش بس نهایی کند.
در مننطقه مورد مناقشه ناگورنو قره باغ
یک بار دیگر در مــاه اپریل جنگ های
شدیدی در گرفت و دست کم  110کشته
به جا گذاشت .خشونت بین جدائی طلبان
مورد حمایت ارمنستان و نیروهای آذری
چندین سال اســت که مناسبات این دو
کشور را تیره گردانیده است.
با آنکه یک آتش بس موقت وجود دارد که
مانع گسترش منازعه تا سطح یک جنگ
همه جانبه می گردد ،باشــندگان منطقه
می گویند که هنوز شــبانه صدای تفنگ
و توپخانه شنیده می شود و مردم کشته
می شوند .اساس ًا دو جانب در اوایل سال
های  1990بر سر این منطقه مورد منازعه
باهم جنگیدند که از هر دو جانب هزاران
کشته به جا گذاشــت و هزاران تن دیگر
بیجا گردیدند( .دویچه وله)

عملکرد بینظیر ناواس در تاریخ
رئال مادرید

ل مادرید عملکرد خیره کننده ای در این فصل
دروازهبان کاســتاریکایی رئا 
اللیگا داشت .به نقل از آس ،کیلور ناواس تنها در یک فصل توانست در میان
ل مادرید قــرار بگیرد .او فقط به  9ماه نیاز
برترین دروازهبان های تاریخ رئا 
داشــت تا به تیم و هوا داران سطح و توانمندی خود نشان دهد .بازی به بازی
ناواس یکی از بهترین بازیکنان سفیدپوش بود .عملکردهایش همیشه تعیین
کننده بودند و به تیم کمک کردند تا هفت ه پایانی برای قهرمانی در اللیگا رقابت
کند .همچنین فرصت کسب قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را برای یازدهمین
بار داشــته باشند .دیدار نهایی این رقابتها هشــتم جوزا در میالن برگزار
میشود .آمار هیچ گاه دروغ نمیگوید ناواس این هفت ه برابر دپورتیووالکرونیا
بیست و دومین بازی خود را بدون دریافت گل در این فصل پشت سر گذاشت.
دروازهبان مادرید با میانگین  0.82گل در هر بازی رقابتهای اللیگا را به پایان
رساند .این اتفاق در  190فصل گذشته در این باشگاه بی سابقه بوده است.

پیروزی اوکالهاما در نیمه نهایی
پلیآف NBA

اشپیگل :اتحادیه اروپا
ساخت نیروگاههای اتمی
را گسترش میدهد

به گزارش اشــپیگل آنالین کمیسیون اتحادیه اروپا
درصدد گســترش نیروگاههای اتمی در کشورهای
عضو اســت .هدف اتحادیه اروپا از این برنامه کاهش
وابســتگی اروپا به گاز روســیه و کاهش تولید گاز
دیاکسید کربن است.
در حالیکه قرار اســت آلمان در سال  ۲۰۲۲آخرین
نیروگاه اتمی خود را از شبکه تولید برق خارج کند و
به تولید انرژی اتمی در این کشور پایان دهد ،اتحادیه
اروپا در مقابل درصدد تقویت نیروگاههای اتمی برای
تولید انرژی است.
اشپیگل آنالین که به نسخهای از «طرح استراتژیک
کمیسیون اتحادیه اروپا» دست یافته ،در روز سهشنبه
گزارش داد که بنا به این طرح پیشــنهادی اتحادیه
اروپا خــود را موظف میداند از «برتری تکنولوژیک»
کشورهای اروپایی در عرصه انرژی اتمی دفاع کند.
بنا به این طرح استراتژیک ،کشورهای عضو اتحادیه
اروپــا موظفند که «تحقیق ،توســعه و تقویت منابع
مالی» برای ساخت راکتورهای جدید را تشدید کرده
و در این زمینهها با یکدیگر همکاری کنند.
این طرح پایه سیاستگذاری اتمی کمیسیون اتحادیه
اروپا خواهد بود .قرار اســت در روز چهارشنبه این
طرح در کمیســیون اتحادیه اروپا مورد تصویب قرار
گیرد و پس از آن به پارلمان اروپا ارائه شود.
در این طرح استراتژیک پیشنهاد شده که چارچوب
ســرمایهگذاریهای مالی بهبود یابند .حتی بخشی
از هزینههای ضروری بایــد از طریق «صندوق اروپا
برای سرمایهگذاریهای استراتژیک» ( )EFSIتامین
شود .بخشــی از بودجه اتحادیه اروپا در زمینههای
«پژوهشی» نیز به توســعه نیروگاههای اتمی جدید
اختصاص خواهد یافت( .دویچه وله)

سازمان ملل متحد خواهان
توقف دستگیری پناهجویان
کودک در یونان شد

یک مقام بلند رتبه ســازمان ملل متحد
روز دوشــنبه خواهان توقف دستگیری
آوارگان و کودکان مهاجر در یونان شــد.
افراد دســتگیر شــده چندین هفته در
بازداشتگاه پولیس نگهداری می شوند.
فرانســوا کریپو ،گزارشگر ویژه سازمان
ملل متحد در امور حقوق بشر و مهاجران
گفته است که او با کودکان بی سرپرست
مالقات کرده است که بیش از دو هفته در
بازداشتگاه های پولیس یونان بندی بوده
اند و هیچ گونه دسترسی به محیط بیرون
نداشــته اند .او گفت که این کودکان به
خاطر این مســائل «آسیب روانی دیده و
پریشان شده» اند .این مقام سازمان ملل
متحد روز دوشنبه گفت که دیگر کودکان
به همــراه خانواده های خــود در مراکز
مزدحم نگهداری می شــوند؛ جایی که
برخوردهــای داخلی و معلومات متناقض
بین مردم ســبب «سطح غیرقابل قبولی
از سرگردانی ،ناچاری ،خشونت و ترس»

شده است .کریپو که از  ۱۲تا  ۱۶ماه روان
میالدی به یونان ســفر کرده بود تا از
نزدیک اوضاع را نظاره کند ،گفته است:
«کودکان نباید بازداشــت شوند» .او در
ادامه افزود« :بازداشت برای وقتی است
که مردم خطر یا تهدیدی برای دیگران
ایجاد می کنند؛ و البته این تهدید باید
مستند باشــد .نمی تواند همین طور به
سادگی صورت بگیرد».
کریپو گفت که باید به کودکان و خانواده
ها به جای بازداشــت گزینه دیگری در
نظر گرفته شود .او از حکومت خواست تا
یک سیستم حفاظتی «دوامدار و موثر»
را برای افراد خردســال بی سرپرست
ایجاد کند و ظرفیت سرپناه برای چنین
افرادی را افزایش دهد.
بیش از یک میلیون مهاجر که بسیاری
از آنها از جنگ ســوریه گریختند ،سال
گذشته میالدی خود را از طریق یونان به
اروپا رساندند( .دویچه وله)

کابل بار نخست ميزبان تيم خارجى
کرکت است

بازى نخســت از جمع شش بازى کرکت که
ميان تيم کرکت انکشافى افغانستان و حبيب
بانک پاکستان برگزار ميشود ،روز چهارشنبه
آينده در کابل برگزار ميگردد.
تيم کرکت حبيب بانک پاکستان که شمارى
از بازيکنان تيم ملى اين کشور نيز اشتراک
دارنــد ،دو روز قبل براى اشــتراک در اين
مسابقات به کابل آمده اند.
نجيب اهلل زدران و عمران فرحت ســرتيمان
اين دو تيم و مسوولين کرکت بورد افغانستان،
دیروز ( ٢٨ثور) در استديوم بين المللى کابل
به رسانه ها معلومات ارايه کردند.

نســيم اهلل دانش رييس عمومى کرکت بورد
افغانســتان گفت که کابل در بخش کرکت،
براى بار نخست ميزبان تيم خارجى ميباشد.
وى افــزود« :مه از آمدن تيــم حبيب بانک
اســتقبال ميکنم و از کرکت بورد پاکستان و
مسوولين حبيب بانک تشکر ميکنم که براى
آنها زمينۀ آمدن به افغانســتان را مساعد
ساختند».
شفيق اهلل ستانکزى رييس اجراييوى کرکت
بورد کشور گفت که کپتانى تيم پاکستان را
عمران فرحت يکى از بازيکنان پيشــين تيم
ملى پاکستان به عهده دارد.

وى افزود که آنها دو بازى چهار روزه و چهار
بازى يک روزه را با تيم انکشافى افغانستان در
ميدان ورزشى کابل انجام خواهد داد.
وى افزود« :هدف ما از اين بازى ،رشد فرهنگ
مســابقات بين المللى در افغانستان ميباشد
که براى اين کار و دستاوردها تالشهاى زياد
خواهيم نمود».
عمران فرحــت کپتان تيــم حبيب بانک
پاکســتان گفت :ما بخاطر تبادله تجارب و
آموزش ها به افغانستان آمده ايم ،مه باور دارم
که بازى خوب را عليه تيم انکشافى افغانستان
انجام خواهيم داد( .پژواک)

در ادامه رقابتهای پلیآف  NBAصبح دیروز یک بازی انجام شد و اوکالهاما
سیتی تاندر به پیروزی رسید.
به نقل از سایت  ،ESPNصبح روزسهشنبه در ادامه رقابتهای کنفرانس غرب
یک بازی انجام شد که در آن اوکالهاما سیتی تاندر با نتیج ه  108بر  102گلدن
استیت وریرز را شکست داد .در این بازی راسل وستبروک بهترین عملکرد
را برای تاندر داشت .او  27امتیاز کســب کرد و  6ریباند و  12پاس منجر به
گل داشت .استفن کری نیز موثرترین بازیکن گلدن استیت بود .او  26امتیاز
ن ترتیب در نیمه نهایی
آوری 10 ،ریباند و هفت پاس منجر به گل داشت .بهای 
بازیهای پلیآف اوکالهاما یک بر صفر از گلدن استیت پیشی گرفت.

آسیب دیدگی خفیف یوسین بولت
از ناحیه مچ پا

مربی یوسین بولت اعالم کرد روز شنبه بعد از پیروزی در مسابقات cayman
ی خفیفی پیدا کرد و سریعا تحت درمان قرار گرفت.
از ناحیه مچ پا آسیبدیدگ 
به نقل از ســایت  ،the ageبولت قرار است که روز جمعه در مسابقه  100متر
ی روز
 world challengeدر کشور چک شرکت کند .او بعد از آسیبدیدگ 
شنبه به آلمان رفت و تحت درمان قرار گرفته است.
بولت قصد دارد که در المپیک هتتریک کند و در مسابقات  100متر 200 ،متر
و چهار در  100متر شرکت کند.
ی او گفت :فکر میکنم او کمی در ناحیه مچ پا
مربی بولت درباره آسیبدیدگ 
احساس ناراحتی میکند اما مشکلی برایش پیش نمیآید .او در آلمان است و
پزشکان شرایط را خوب ارزیابی کردند .اگر مسابقه روز شنبه را تماشا کنید،
میبینید او کمی احســاس ناراحتی میکند .فکر نمیکنم او تحت فشار بوده
باشد.

یک بانک بزرگ چینی محلی را در لندن خریداری کرده تا
ذخیره طالی خود را در آن نگهداری کند.
بانک معدن و تجــارت چین ،که از لحــاظ میزان دارایی
بزرگترین بانک جهان محسوب میشود ،برنامه خرید یک
خزانه عظیم در لندن را به اجرا گذاشته و محلی را برای این
منظور خریداری کرده است.
به نظر میرســد که خرید این محل بخشی از برنامه بانک
برای افزایش تجارت در زمینه فلزات قیمتی است.
خزانه خریداری شــده ،که محل آن محرمانه است ،از بانک
بریتانیایی بارکلیز خریداری شده و میتوان تا دو هزار تن
طال ،نقره ،پالتین و پاالدیــوم را در آن نگهداری کرد .در
مورد بهای این محل دقیق و شرایط فروش جزئیاتی منتشر
نشــده است .اگرچه رســما جزئیاتی از محل و مشخصات
خزانه جدید بانک چینی منتشر نشده اما گفته میشود که
این محل از جمله بزرگتریــن خزانه های فلزات قیمتی در
اروپاســت و ساختن آن بیش از یک سال به طول انجامیده
اســت .بارکلیز این محل را در سال  ۲۰۱۲افتتاح کرد .گفته
میشــود خزانه مورد نظر در نقطــهای در نزدیکی جاده
کمربندی لندن واقع شده است.
خرید و نگهداری فلزات قیمتی در این محل به بانک چینی
امــکان فعالیت و تاثیرگذاری بیشــتری را در بازار فلزات
قیمتی میدهد.
در حــال حاضر ،بیش از یک چهارم از تقاضای جهانی برای
خرید طال از چین منشــا میگیرد اما محل اصلی تجارت
طال عمدتا در نیویورک و لندن اســت .سال گذشته ،حجم
معامالت طال در بازار لندن به حــدود  ۵هزار میلیارد دالر
رسید( .بی بی سی)

دو انفجار انتحاری در بغداد
بیش از  ۴۴تن قربانی
بجا گذاشت

نخســتین انفجار انتحاری در بازاری در محلهشیعهنشین
«شعب» در شمال شــرقی بغداد صورت گرفته است .بنا به
گفته شــاهدان عینی یک زن ،عامل این عملیات انتحاری
بوده است« .دولت اسالمی» از کشته شدن  ۴تن در دومین
انفجار خبر میدهد.
وزارت داخله عراق روز سهشــنبه 17 ،می اعالم کرد که در
دو انفجار در عراق  ۴۴تن کشــته و  ۹۰نفر زخمی شدهاند.
شبهنظامیان گروه تروریســتی «دولت اسالمی» ،در فلمی
ویدئویی مســئولیت این انفجارهــای انتحاری را به عهده
گرفتهاند .در این فلم همچنین از کشتهشــدن  ۴تن دیگر
در دومین عملیات بمبگــذاری این گروه در جنوب بغداد
ســخن در میان اســت .بغداد در روزهای گذشته شاهد
چند انفجار انتحاری در مناطق مختلف بوده اســت .بنا به
گزارش خبرگزاریها در انفجار ســه موتر بمبگذاری شده
در روز چهارشنبه ( ۱۱می) بیش از  ۹۰تن کشته شدند .اکثر
قربانیان زن بودند .انفجار در بازاری در محلهی شیعهنشین
«صــدر» بغداد صورت گرفت .این خونینترین ســوءقصد
تروریستی علیه شــهروندان عراق در سال جاری میالدی
ارزیابی میشود( .دویچه وله)

کلودیو رانیری بهترین سرمربی
فصل فوتبال انگلستان شد

اتحادیه سرمربیان فوتبال انگلستان کلودیو رانیری سرمربی ایتالیایی لستر،
که این تیم را در کمال ناباوری به قهرمانی لیگ برتر رساند ،بعنوان بهترین
سرمربی فصل انتخاب کرد.
سرمربی  ۶۴ساله ایتالیایی در طول فصل سه بار نیز بعنوان سرمربی ماه لیگ
برتر انتاب شده بود .در ابتدای فصل که رانیری به لستر پیوست بنگاههای
شرطبندی شانس قهرمانی لستر را یک به پنجهزار تخمین زده بودند.
لستر فصل پیش در هفتههای آخر توانسته بود از سقوط به دسته پایینتر
فرار کند و قهرمانی این تیم کوچک در این فصل بعنوان یکی از بزرگترین
شگفتیهای فوتبال انگلستان و اروپا توصیف شده است.
رانیری ماه گذشته در ایتالیا هم بعنوان سرمربی سال فوتبال ایتالیا انتخاب
شده بود .ســرمربی کهنهکار ایتالیایی که پیش از لستر هدایت  ۱۵تیم در
کشورهای مختلف اروپا را بعهده داشته؛ از جمله یوونتوس ،رم ،اینتر میالن،
اتلتیکو مادرید و چلســی ،پیش از این هیچگاه نتوانسته بود در سطح اول
فوتبال باشگاهی ،قهرمان لیگ شود .اما او توانسته بود با فیورنتینا قهرمان
دســته دوم و جام حذفی ایتالیا ،با والنســیا قهرمان جام حذفی اسپانیا و
ســوپرجام اروپا و با موناکو قهرمان دسته دوم فرانسه شود .لستر شهری با
حدود سیصد و چهل هزار نفر جمعیت در مرکز انگلستان واقع است و برای
اولین بار در تاریخ  ۱۳۲ساله خود قهرمان انگلستان شده است( .بی بی سی)

دونگا کاپیتانی برازیل را
از نیمار میگیرد

حمایت اروپاییها از تصمیم
 FIBAبرای محرومیت  8کشور

فدراسیون جهانی بســکتبال ( )FIBAاعالم کرد  16کشوری که تهدید به
محرومیت شدند از اقدامات فدراسیون جهانی حمایت کردند.
ل حاضر با شرایط
به نقل از سایت  ،Inside the gamesبسکتبال اروپا در حا 
بحرانی مواجه شده است FIBA .مسابقات اصلی باشگاههای اروپا یعنی یورو
لیگ را به رسمیت نمیشناسد .در ماه مارچ اعالم شد هشت کشور اروپایی به
دلیل ارتباط باشگاههایشان با یورو لیگ از مسابقات یورو بسکت  2017خارج
شدهاند .دلیل این مساله قرارداد بستن این کشورها با ( ECAسهام تبلیغاتی
یورو لیگ) بوده اســت .ین هشت کشــور عبارتند از :بوسنی و هرزگوین،
کرواسی ،مقدونیه ،مونته نگرو ،روسیه ،صربستان ،اسلوونیا و اسپانیا.
 6کشــور دیگر نیز در این باره اخطار گرفتند .غیبت این کشــورها در یورو
بسکت میتواند ارزش این بازیها را کاهش دهد.
با وجود این اتفاقات  16فدراســیون بسکتبال  16کشور اعالم شده از تصمیم
 FIBAحمایت کردند FIBA .اعالم کرده است به صورت هفتگی فعالیتها را
بررسی میکنند و گزارشها را به کمیت ه اجرایی ارائه میدهد.

بانک چینی خزانه بزرگی را
در لندن برای ذخیره طالی
خود خرید

نیمار و رونالدو در میان برترینهای اللیگا

مهاجم بارسلونا بیشترین دریبل و مهاجم
رئال مادرید بیشترین شوت را در این فصل
اللیگا زدند.
به نقل از آس ،یک بار دیگر اللیگا به پایان
رســید ،اکنون تیم قهرمان ،تیمهایی که
در لیــگ قهرمانان اروپا بازی خواهند کرد،
آنهایــی که به لیگ اروپــا خواهند رفت و
تیمهایی که ســقوط کردند و در فصل باید
در لیگ دو بازی کنند را میشناســیم .می
دانیــم که هیچ کس به اندازه کریســتیانو
رونالدو شــوت نزد .کســی به اندازه نیمار

بازیکنان حریف را جا نگذاشــت و بازیکنی
به تعداد پاسهای گل لیونل مسی و لوییس
سوارس نرسید.
همچنین هیچ تیمــی مانند اتلتیکومادرید
در توپگیــری موفق نبود و تیمی به اندازه
اســپانیول خطا نکرد و برای هیچ تیمی به
اندازه بارســلونا ،پنالتی بــه نفعش گرفته
نشــد .رونالدو که نتوانســت در رقابت با
لوییس سوارس در کسب پیچیچی و کفش
طال از سد مهاجم بارسلونا عبور کند224 ،
شوت زد .مسی  155و ســوارس بازیکنان

بازی  137شوت به ســمت دروازه حریف
زدنــد .این دو بازیکن که بــه همراه نیمار
بیشــترین تعداد پاس گل را دادند .مهاجم
اروگوئه ای و ارجنتینی ،هر یک  15پاس گل
دادند و نیمار  15پاس داد .کروس با  12پاس
اولین بازیکن رئال مادرید در این فهرست
است و با کوکه ،بازیکن اتلتیکو رتبه چهارم
را به خود اختصــاص دادند .دریبلزنی هم
بازیکنان بارســا بهتر عمل کردند .نیمار با
 323باالتر از همه اســت .پس از او مسی با
 262و اوریانا  244قرار دارند.

سرمربی تیم ملی فوتبال برازیل به احتمال زیاد بازوبند کاپیتانی را از نیمار
میگیرد .به نقل از ساکرنت ،مهاجم  24ساله برازیل که در باشگاه بارسلونا
توپ میزند ،مدتی است که بازوبند کاپیتانی را به بازویش میبندد.
نیمار اما در کوپا آمهریکا سال گذشته که در چیلی برگزار میشد ،از زمین
مســابقه اخراج شد تا بسیاری او را به عدم توانایی در کنترل خودش متهم
کنند و تواناییهای کاپیتانی او را زیر ســوال ببرند .نیمار از حضور در چهار
بازی بعدی برازیل محروم شد تا کوپا آمهریکا برایش پایان بپذیرد.
دونگا که بــا  Spor TVصحبت میکرد در ایــن زمینه گفت :میخواهم
تغییراتی در تیم ملی ایجاد کنم .باید با نیمار هم صحبت کنم .مدل فوتبالی
که او در زمین دارد و تعداد خطاهایی که رویش اتفاق میافتد ،ممکن است
او را بیش از حد عصبانی کند .همه چیز که بازوبند کاپیتانی نیست .زمانی که
تصمیم گرفتم نیمار را کاپیتان برازیل کنم به این دلیل بود که بیش از پیش
احساس مهم بودن داشته باشد .دنگا اضافه کرد :دادن بازوبند کاپیتانی به
نیمار کار راحتی نبود .به زودی با او حرف میزنم .نیمار در بارسلونا هم بازی
میکند و کاپیتان هم نیست ولی اتفاقهای مشابهی برایش میافتد .اکنون
میخواهیم نیمار با آسودگی بیشــتری فوتبال بازی کند .به همین خاطر
درباره بازوبند به زودی با او جلسهای خواهم داشت.

کلوپ :بیصبرانه منتظر
رویارویی با سویا هستم

ســرمربی لیورپول قبل از فینال لیگ اروپا به ستایش از سویا پرداخت و

تاکید کرد بیصبرانه منتظر فینال است .به نقل از اسکای اسپورتس ،هفت
ماه اســت که یورگن کلوپ هدایت لیورپول را برعهده گرفته است .این
مربی باتجربه آلمانی این تیم را متحول کرد و توانست نتایج درخشانی با
آنها به دســت آورد .لیورپول با هدایت کلوپ به فینال لیگ اروپا راه پیدا
کرده اســت و اگر بتواند برابر سویا به پیروزی برسد ،جواز حضور در لیگ
قهرمانان اروپا را به دست خواهد آورد .کلوپ قبل از دیدار حساس گفت:
بازی کردن برابر ســویا یک چالش بزرگ برای ما به شمار می آید .جنگ
تمــام عیاری در همه نقاط زمین رخ خواهــد داد و تیمی می تواند پیروز
شود که تالش بســیار زیادی از خود نشان دهد .نمی توان با بازی ضعیف
و آســان قهرمانی در لیگ اروپا را به دست آورد .او ادامه داد :سویا نشان
داده است تیم بزرگی است و تجربه باالیی در لیگ اروپا دارد .آنها بار دیگر
با شایستگی به فینال راه پیدا کردند و تیمی جنگنده و پر تالش هستند.
با این حال لیورپول هم آماده این دیدار بزرگ اســت و برای کسب عنوان
قهرمانی نهایت تالش خود را به کار خواهد گرفتم.

