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بحران سوریه :آمریکا و روسیه به توافق
نزدیک شدند

جان کری ،وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو
با ســرگئی الروف ،وزیر خارجه روسیه در ژنو
به ســر میبرد از پیشــرفت مذاکرات بر سر
آتشبس در ســوریه خبر داده اما گفته هنوز
مشکالتی وجود دارد.
این دو ،روز جمعه پیش از حاضر شــدن برابر
خبرنگاران ،مدت  ۱۲ســاعت پشت درهای

بسته گفتگو کردند.
پــس از آن ،جان کری گفــت« :ما خیلی (به
توافق) نزدیک شدهایم اما برای نهایی کردن
آن تعجیل نخواهیم کرد».
همزمان با مذاکرات آمریکا و روســیه در ژنو
روند تخلیه هزاران غیرنظامــی از درایا ،در
حومه دمشق ،که برای چهار سال در محاصره

پارلمان تونس
«حکومت وحدت ملی»
را تصویب کرد

حکومــت جدید تونس می تواند آغــاز به کار کند.
پارلمان این کشــور به حکومت وحدت ملی در این
کشــور رای اعتماد داد؛ اما اعالمیه یوســف الشاهد
نخســت وزیر جوان این کشــور را نمی توان مثبت
ارزیابی کرد.
پارلمان تونس برای حکومــت وحدت ملی جدید به
نخست وزیری یوسف الشاهد رای اعتماد داد .کابینه
نخست وزیر  ۴۱ساله در انتخابات مجلس شورای ملی
در تونس ،عصر روز جمعه اکثریت بزرگی را بدســت
آورد .از  ۱۴۹نماینــده ۱۶۷ ،تن به کابینه جدید رای
مثبت دادنــد ۲۲ ،رای مخالف و پنــج نماینده رای
ممتنع دادند .وزرا اکنون می توانند در روزهای آینده
کارشان را آغاز کنند.
پارلمان تونس در آخر ماه جــوالی به حبیب الصید
نخست وزیر اسبق تونس رای عدم اعتماد داد .حبیب
الصید که یک و نیم سال به حیث نخست وزیر کشور
ایفای وظیفه کرد ،متهم شد که پاسخ درست به بحران
کنونی در تونس پیدا کرده نتوانسته است.
با توجه به این انتقادات ،محمد الباجی قائد السبسی،
رئیس جمهــور تونس در آغاز مــاه جون میالدی از
ایجاد یک حکومــت وحدت ملی حمایت کرد .پس از
رای عدم اعتماد به حبیب الصید نخست وزیر اسبق
تونس ،السبسی یوسف الشاهد را به تشکیل حکومت
وحدت ملی موظف کرد .یوسف الشاهد یکی از اعضای
حزب «ندا» به رهبری السبسی است( .دویچه وله)

ارتش سوریه بود آغاز شده است.
جان کــری همچنین تاکید کــرده با همتای
روسش بر سر «موارد بسیاری توافق» کرده اما
دیپلماتهای دو کشور برای تنظیم و استخراج
جزئیات کارشناسی و بحث بر سر موارد مورد
اختالف همچنان در ژنو میمانند.
وزیر خارجــه آمریکا افزوده از نظر او تنها راه
برای پایان دادن به بحــران جنگ داخلی در
سوریه ،رسیدن به یک توافق سیاسی است.
آقای کری همچنین با یادآوری تصویر عمران،
پسربچه پنج ساله اهل حلب که تصاویر مبهوت
او در چند روز گذشته دوباره توجه جهان را به
وخامت اوضاع در ســوریه جلب کرده بود ،به
خبرنگاران گفتــه« :این عکس باید ما را برای
به سرانجام رساندن این گفتگوها مصمم کند».
همزمان آقای کری گفته دولت سوریه در سایه
کمک حامیانش شامل ایران ،روسیه و حزباهلل
به طور مکرر توافق قبلــی برای آتشبس را
نقض کرده است( .بی بی سی)

یک کمیتــه مبارزه با نژادپرســتی و
تبعیض نژادی در سازمان ملل از افزایش
حمالت با تعصب نــژادی در بریتانیا به
دنبال همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا،
اظهار نگرانی کرده است.
گــزارش ســازمان ملــل میگویــد
سیاســتمداران بریتانیایــی در دوران
تبلیغات انتخاباتی از زبانی «تفرقهانگیز»
و «مهاجرســتیز» اســتفاده کردهاند و
شماری از رســانهها به چنین بحثهایی
دامن زدهاند .گــزارش میگوید رهبران
سیاســی هم در مقابل چنین گفتمانی
واکنش الزم را نداشتند.
سازمان ملل میگوید حمالت متعصبانه
به طور مســتمر کمتر از آن چیزی که
بودهاند گــزارش شــدهاند و در موارد
زیادی کســی برای ارتکاب آنها مجازات

نشده است .همهپرسی خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا در  ۲۳جون انجام شد .در
دو هفتــه آخر ماه جون بیش از  ۳هزار
مورد حمــات از روی تعصب نژادی به
پولیس گزارش شد .رقمی که در قیاس
به مدت مشابه ســال قبل  ۴۲درصد
افزایش داشــت .بیشترین موارد آزار و
اذیــت در  ۲۵جون ،یعنی یک روز پس
از اعالم نتیجه همهپرسی ،گزارش شد.
مهاجران و بریتانیاییهای مسلمان و از
تبار آسیایی و شرق اروپایی اصلیترین
قربانیهای چنین اذیــت و آزارهایی
بودهاند.
در دو هفتــه اول ماه جوالی هم حدود
 ۳هزار مورد اذیت و آزار نژادپرســتانه
گزارش شد که به معنی روزانه  ۲۰۰مورد
به طور متوسط است( .بی بی سی)

رسمیشد

حیــوان را نقض حقوق حیوانات دانســته و از آن انتقاد
کردهاند.
گفته شده که در مسابقات بزکشی در افغانستان ،ساالنه
حدود پنج هزار بز و گوساله کشته میشوند.
خیرمحمد ایمن سانچارکی ،دبیر کل فدراسیون بزکشی
افغانســتان ،گفت که زدن اســبها با شالق هم باعث
میشود که بازیکن متخلف کارتهای زرد و سرخ دریافت
کند .تعیین یونیفورم ویژه ،تقســیم مســاوی میدان،
افزایش شمار بازیکنان از  ۲۰به  ،۲۴نامنویسی اسبهای
بزکشــی ،ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی برای آنها ،از
دیگر موارد وضع شده در این مقررات است.
مقررات کنونی بازی بزکشی در زمان سلطنت محمدظاهر
شاه ،پادشاه پیشین افغانستان وضع شده بود.
اگرچه بزکشی در بیش از بیســت والیت از  ۳۴والیت
افغانستان رایج اســت ،اما عمدتا در والیتهای شمالی
کشور هواداران سرسختی دارد.
بزکشی از بازیهای ســنتی و قدیمی افغانستان است.
گفته شده که هزاران سال پیش بین کشاورزان و شبانان
بزکشی رایج بوده است( .بی بی سی)

نیمار به خاطر فرار مالیاتی  125هزار
یورو پرداخت میکند

مهاجم برازیلــی میخواهد به خاطر فــرار مالیاتی در
کشورش  125هزار دالر بپردازد.
به نقل از آس ،نیمار تصمیم گرفته است یکی از جریمههای
خود را به خاطر فرار مالیاتی در برازیل بپردازد .مهاجم
بارســلونا برای فرار مالیاتی در سال  2007و 125 ،2008
هزار یورو پرداخت خواهد کرد.
دادگاه فدرال ســائوپائو برازیل در اپریل ســال 2014
فرجام خواهــی نیمار و پدرش را در این رابطه نپذیرفت.
آنها همچنین در جنوری ســال  2016به پرداخت مبلغ
مشخصی به دادگاه برازیل محکوم شدند به همین دلیل
نیمار و پدرش تصمیم گرفتند این مبلغ را پرداخت کنند.
این جریمه به این خاطر اســت کــه مهاجم برازیل ی و
پدرش از عنوان کردن برخی از پول های پرداخت شــده
توسط باشــگاه سانتوس خودداری کردند .این نخستین

عقبنشینی از طرح اخراج

مهاجران غیر قانونی هشدار داد

سارا پیلین ،فرماندار سابق ایالت آالسکا
آمریکا که در ســال  ۲۰۰۸نامزد معاونت
ریاســتجمهوری بود ،به دونالد ترامپ،
نامزد جمهوریخواهان هشدار داده است
که از طرح خود برای اخراج مهاجران غیر
قانونی عقبنشینی نکند.
خانم پیلین گفته اســت عقبنشــینی
احتمالی آقــای ترامپ از این طرح« ،مایه
ناامیدی شدیدی» خواهد شد.
آقای ترامــپ اخیرا گفته اســت که در
طرحهای مهاجرتی خود نرمش نشــان
خواهد داد.
آقای ترامپ پیشتر گفته بود یازده میلیون
نفری را که به طور غیر قانونی در آمریکا

زندگی میکنند ،از کشــور اخراج خواهد
کرد اما اکنون میگوید که تنها مجرمان را
از کشور بیرون خواهد کرد.
آقای ترامپ گفته اســت که نمیخواهد
«خط عوض کند» ،اما بــه دنبال یک راه
حل «منصفانه و محکم» در مورد مهاجران
غیرقانونی است.
خانم سارا پیلین در ماه جنوری از دونالد
ترامپ حمایت کرد .خانم پیلین در میان
قشــری از جمهوریخواهــان ،هواداران
بسیاری دارد.
خانم پیلین و جان مک کین در انتخابات
ســال  ۲۰۰۸از باراک اوبامــا و جو بایدن
شکست خوردند( .بی بی سی)

نگرانی سازمان ملل از
حمالت نژادپرستانه در بریتانیا

بازی بزکشی در افغانستان
مقامهای کمیته ملی المپیک افغانستان اعالم کردهاند که
بزکشی رسم ًا در فهرست بازیهای ملی این کشور ثبت و
دارای فدراسیون ورزشی شده است.
بزکشی بازی اســت که در آن جسد سربریده بز (گاهی
گوساله) بین دو تیم سوارکاران (یا به صورت انفرادی) به
رقابت گذاشته میشود و سوارکاران آن را از دایرهای در
یک سر میدان بر میدارند و با بردن به سر دیگر میدان،
دوباره به این دایره میاندازند تا امتیاز به دست آورند (یا
خود بز را تصاحب کنند).
محمود حنیف از مسئوالن این کمیته به خبرنگاران گفت
که بزکشی با وضع برخی قوانین به عنوان یک بازی ملی
در چهارچوب فدراسیون بزکشی در زیرمجموعه کمیته
ملی المپیک پذیرفته شده است.
به گفته او ،وضع این قوانین زمینه آن را فراهم میکند که
تالشها برای ثبت بزکشی در نهادهای بینالمللی ورزشی
با موفقیت بیشتری پیش برود و این بازی بینالمللی شود.
از جمله قوانینی که در این بازی وضع شده ،حذف جسد
بز و جایگزینی آن با بز پالستیکی است ،چرا که حامیان
حقوق حیوانات بارها کشــتن و بازی بر ســر جسد یک

سارا پیلین به ترامپ در مورد

بار نیســت که بازیکن بارســلونا با دادگاه برازیل رو به
رو می شــود .نیمار در مارچ این سال نیز از اعالم ارزش
واقعی قراردادش با بارسلونا ،سانتوس و نایک خودداری
کرد .به همین خاطر مهاجم برازیلی باید  32میلیون یورو
بپردازد .البته او میتواند فرجام خواهی کند.

هنگری از ترس مهاجران
حصارهای مرزی
بیشتری می سازد

ویکتور اوربان نخست وزیر هنگری اعالم
کرده که کشورش بازهم در امتداد مرزهای
جنوبی اش حصار مرزی «بزرگ» می سازد
تا هجوم احتمالــی پناهجویان جلوگیری
کند.
نخســت وزیر هنگری که قبل از این بارها
پناهجویان را به «زهر» تشــبیه کرده روز
جمعه در رادیوی دولتی این کشور گفت که
به زودی «نیاز بزرگتری به امنیت» است و
این مانع بزرگ قادر خواهد بود که «صدها
هزار تن از مــردم» را در صورتی که نیاز
باشد ،متوقف سازد.
ویکتور اوربان نگفت که کار ســاختن این
حصار مــرزی بزرگ چه وقــت آغاز می
شود .وی گفت مثال اگر ترکیه اجازه بدهد

کیهیل :تری سمبل باشگاه
چلسی است

گری کیهیل به تمجید از جان تری هم تیمی خود در چلسی
پرداخت و از اینکه قرار اســت حداقل یک سال دیگر کنار
او بازی کند ابراز خوشحالی کرد .به نقل از دیلی میل ،جان
تری قرارداد یک ساله دیگری با چلسی به امضا رسانده تا
بیست و دومین فصل پیاپی حضور خود در این تیم را تجربه
کنــد .در حالی که خیلی ها معتقد بودند تری نمی تواند در
چلسی حضور مثبتی داشــته باشد ولی او در هر دو دیدار
تیمش در این فصل از ابتدا در ترکیب قرار گرفت و عملکرد
خوبی داشــت .گری کیهیل با تمجیــد از حضور تری در
چلسی گفت :او یکی از بهترین مدافعان میانی  ۱۰سال اخیر
است .همیشــه گفتهام او برای من به مانند یک اسطوره با
قابلیت های باور نکردنی است .خیلی خوشحال هستیم که
تری را در کنار خود داریم .او انبوهی از تجربه دارد و برای
تمامی بازیکنان مثل یک کالس درس اســت .تری سمبل
باشگاه ما محسوب می شود و جایگاه ویژهای نزد هواداران
دارد .آنها دوست داشتند حضور تری در باشگاه ادامه پیدا
کند .گری کیهیل در بازی با برنلی به رکورد  ۲۰۰بازی برای
چلسی دست خواهد یافت .این بازیکن که در بولتون بازی
می کرد در زمان ویاش بواش راهی چلسی شد و در این تیم
به یکی از مدافعان ثابت تبدیل شده است.

انریکه :خوشحالم با سیتی
همگروه شدیم

سرمربی بارســلونا از همگروهی با منچسترسیتی در لیگ
قهرمانان اروپا خشنود است.
به نقل از آس ،بارســلونا در هفته دوم اللیگا یک شنبه به
مصاف اتلتیک بیلبائو می رود .نیمار ،آندرس اینیســتا و
ژرمی متیو در این دیدار حضور نخواهند داشــت .لوییس
انریکه در نشست خبری پیش از بازی گفت :یکی از ویژگی
های اتلتیک این است که در نقل و انتقاالت محدودیت دارد
و با بازیکنان کمی قرارداد امضا می کند .مثل همیشــه به
اســتقبال این بازی می رویم .می خواهیم از حضور در سن
مامس لذت ببریم .سن مامس ما را به نمایش بزرگی دعوت
می کند .اتلتیک ما را تحت فشــار قرار خواهد داد .دیدار
برابر اتلتیک همیشه یکی از بازی های دشوار خارج از خانه
مان است .سرمربی بارسلونا درباره وضعیت آلکس ویدال
اظهار کرد :از بازیکنان می خواهم بیشــترین توان خود را
در بــازی ها به کار برند چون به  20بازیکن اصلی نیاز دارم.
بازی های زیادی در پیش داریم و همه باید از آمادگی کامل
برخوردار باشند .انریکه در رابطه با جدایی کلودیو براوو و
وضعیت دروازه بارسلونا گفت :اکنون می توانم درباره دروازه
بان صحبت کنم .تنها باید کمی صبر کنید .پیش از آن نمی
توانستم نظری درباره این موضوع بدهم چون چیزی قطعی
نشده بود .پس از جدایی براوو باید دروازه بان سطح اول می
آوردیم .براوو دروازه بان فوق العاده و حرفه ای و منحصر به
فردی بود .قرعه کشی لیگ قهرمانان پنج شنبه شب برگزار
شد و بارسلونا با منچسترسیتی هم گروه شد .سرمربی آبی
انــاری ها در این رابطه اظهار کرد :لیــگ قهرمانان رقابت
جذاب و فوق العاده ای است اما نشان دهنده عملکرد یک
تیم در طول فصل نیســت .اللیگا این چنین است .دوست
داریم فاتح لیگ قهرمانان شــویم .خوشحالم که با سیتی
رو به رو می شــویم .سیتی که براوو و پپ گواردیوال در آن
حضور دارند .دوست داشتم حریفمان سیتی باشد تا براوو
بتواند خداحافظی کند .انریکه در پایان درباره پست آردا
توران گفت :توران عوض نشده است .مانند گذشته کار می
کند .بازیکنانی که می توانند در پســت های مختلف بازی
کنند را دوست دارم .می تواند میانه میدان بازی کند یا به
عنوان هافبک تهاجمی کار کند.

که میلیون ها تن از آوارگان مسیرشان را
به ســوی غرب اروپا ادامه دهند ،موجی
جدیدی از مهاجران به راه می افتد.
سال گذشــته در پی بحران مهاجرت به
اروپــا ،هنگری حصارهــای مرزی بلندی
مجهز به ســیم خاردار در مرزهای جنوبی
اش با صربستان و کرواسیا ساخت.
این حصارهای مرزی پس از آن ســاخته
شــدند که حدود  400هزار مهاجر ،عمدتا
از کشورهای سوریه ،عراق و افغانستان از
طریق این کشور به اروپای غربی رسیدند.
در حال حال حاضر شمار زیادی از مهاجران
در مرزهای کشــورهایی که در مسیر موج
مهاجرت به اروپا موسوم به «مسیر بالقان»
قرار دارند ،گیر کرده اند( .دویچه وله)

کوریای شمالی از
شورای امنیت انتقاد کرد

کوریای شمالی از شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر
صدور بیانیهای در محکومیت آزمایش موشکی این کشور به
شدت انتقاد کرده است .وزیر خارجه کوریای شمالی بیانیه
اخیر شورای امنیت سازمان ملل را «به شدت تحریکآمیز»
توصیف کرده است .دو روز پیش خبرگزاری دولتی کوریای
شــمالی تصویر شــادمانی کیم جونگ اون ،رهبر کوریای
شمالی را «هنگام پرتاب آزمایشی موشکهای بالستیک از
طریق زیردریایی» منتشر کرد .شورای امنیت سازمان ملل
متحد آزمایش موشــک بالستیک توسط کوریای شمالی را
به شدت محکوم کرد .در این بیانیه ،چین که متحد کوریای
شمالی اســت ،همراه  ۱۴عضو دیگر شورای امنیت سازمان
ملل ،پیونگ یانگ را به دلیل آزمایش موشــکی تازه این
کشور ســرزنش کرده است .دو روز پیش ،آمریکا و کوریای
جنوبی گفتند که کوریای شمالی یک موشک بالستیک را از
یک زیردریایی در آب های سواحل شرقی این کشور شلیک
کرده است .یک مقام آمریکایی گفت که موشک کیای۱۱-
از آب های نزدیک سینپو پرتاب شد و  ۵۰۰کیلومتر دورتر
در آب های دریای جاپان فرود آمد.
یک موسسه پژوهشــی آمریکایی که فعالیتهای نظامی
کوریای شــمالی را بررسی میکند ،پیشبینی کرده که این
کشــور تا نیمه دوم ســال  ۲۰۱۸میالدی بتواند به فناوری
موشکهای بالستیک دسترسی پیدا کند که از زیردریایی
شلیک میشود( .بی بی سی)

اخطار ترکیه به لغو
توافقنامه مهاجران و هراس
دولت های اروپایی

بینالی یلدریم ،نخســت وزیر ترکیه روز جمعه هشــدار
داد که به خاطــر افزایش «خطرهــای منطقه ای» ممکن
اســت توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه برای جلوگیری از
موج مهاجران لغو شــود .برخی دولت های اروپایی اعمار
حصارهای مرزی را تســریع کردنــد .ترکیه خواهان لغو
ویزای سفر به اروپا برای شــهروندانش و همچنان سرعت
یافتن روند الحاق این کشــور به اتحادیــه اروپا در قبال
جلوگیری از موج مهاجران به ســوی اروپا می باشد .دولت
ها و سیاستمداران بسیاری از کشورهای اروپایی به شدت
انتقاد کرده و به خاطر سیاست های دولت ترکیه و وضعیت
حقوق بشری اش ،این کشور را دارای شرایط الزم برای رفع
ویزا و یپوســتن به اروپا نمی دانند .اتحادیه اروپا همچنان
خواهان تغییر قانون ضدترور این کشور می باشد .ترکیه در
حال حاضر تنها بیش از سه میلیون آواره جنگی از سوریه
را در خاکش پناه داده و همچنان صدها هزار آواره عراقی و
افغان نیز در این کشور گیرمانده اند.
یلدریم کــه در کنفرانس خبری با همتــای بلغاریایی اش
ســخن می گفت ،در خطاب به دولت های اروپایی هشدار
داد« :مشکل مهاجرت در داخل مرزهای ترکیه باقی نخواهد
ماند ،این موضوع به مشــکلی بزرگ در سطح اروپا تبدیل
خواهد شــد» .بلغاریا نیز همانند ترکیه تالش دارد که موج
مهاجران را متوقف کند و مرزهایش را با ترکیه به شــدت
کنترول می کند .هرازگاهی گروه هایی از مهاجران در مرز
با ترکیه را بازداشت می کند و پس می فرستد( .دویچه وله)

جنجالیترین قرعهکشیهای تاریخ

عکسالعمل روبرتو کارلوس در جریان قرعهکشــی لیگ
قهرمانان اروپا جنجال برانگیز شد.
به نقل از مارکا ،قرعهکشی لیگ قهرمانان اروپا پنجشنبه
شب در موناکو فرانســه برگزار شد اما با اتفاقی که افتاد
احتمال تقلب در مراسم قرعهکشی را به وجود آورد .سال
گذشته نیز گفته میشــد از توپهای داغ استفاده شده
بود تا بتوانند از تقابــل دو تیم جلوگیری کنند .در تاریخ
اتفاقهای این چنینی در مراسمهای قرعهکشی رخ داده
است .در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
شکایت علیه یوفا
آلن مدیر پیشــین یوفا که اکنون دادگاهی شــده است،
اعتراف کرد در اکثر قرعهکشیها با تبانی باب میل تیمهای
ملی عمل کرده اســت .یکی از جنجالیترین اتفاقها جام
جهانــی  94آمریکا بود .آلن در ایــن باره گفت .یک روز
پیش از قرعهکشی در کنار مسئوالن برگزاری بودم .آنها

به من گفتنــد اگر مکزیک در اورالندو بازی کند مرا به
زندان خواهند فرســتاد .چون این شهر پر از هواداران
مکزیکی بود .نمیدانم چگونه این کار را انجام دادند اما
در حقیقت مکزیک باید در اورالندو بازی میکرد.
قضیه اسپانیاییها
زانتی گوی را تکان نداد
خاویر زانتی در جریان قرعهکشی لیگ قهرمانان فصل
گذشته گویی را در دست گرفت .پس بدون اینکه این
گوی با دیگر گویها تداخل پیدا کند ،آن را از بند خارج
کرد و نام رئال مادریــد از آن درآمد که با این موضوع
با در شبکههای اجتماعی سروصدای زیادی به پا کرد.
تغییر گوی توسط روبرتو کارلوس
کارلوس در قرعهکشــی اخیر لیگ قهرمانان گویی را
برداشت اما دوباره آن را در سبد قرار داد و گوی دیگری
برداشت و باعث شد قضیه توپهای گرم مطرح شود.

 PSGماتوییدی را به یوونتوس
نمیفروشد

سرمربی پاری سن ژرمن تاکید کرد ستاره خط میانی این
تیم در پاریس خواهد ماند و جایی نخواهد رفت.
به نقل از اکیپ ،رســانه های ایتالیایی در روزهای اخیر
خبر دادند که یوونتوس ،قهرمان پنــج دوره اخیر لیگ
ایتالیا مذاکرات خوبی با بلیز ماتوییدی داشته است و این
بازیکن راهی تورین خواهد شــد ولی سرمربی پاری سن
ژرمن تاکید کرد که ستاره فرانسوی تیمش از این تیم جدا
نخواهد شد و در پاریس باقی خواهد ماند.
اونای امری درباره موضوعــات مختلفی با خبرنگاران به
صحبت پرداخت و گفت :کار مــا در نقل و انتقاالت تمام
نشده و ممکن اســت بازیکنان جدیدی به تیم ما اضافه

شــوند و بازیکنانی هم از تیم ما جدا شــوند ولی این
اتفاق به هیچ وجه برای ماتوییدی رخ نخواهد داد و این
بازیکن در جمع نفرات ما باقی میماند .از این موضوع به
خوبی آگاهی داریم که تا  ۳۱آگست هر اتفاقی در بازار
نقل و انتقاالت رخ خواهد داد و این امکان در تیم ما نیز
وجود خواهد داشت.
ممکن است بازیکنی به تیم ما اضافه شود و بازیکنی نیز
از جمع نفرات ما جدا شوند.
امری ادامه داد :من با رئیس باشــگاه درباره ماتوییدی
صحبت کــردم .ماتوییدی با ما قــرارداد دارد و جایی
نخواهد رفت و دوست دارم او در تیم باقی بماند.

