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برخورد دو قطار
در ایتالیا دست کم
 ۲۰کشته به جا گذاشت

گزارشها حاکی است که بر اثر برخورد دو قطار مسافربری
در جنوب ایتالیا دســت کم  ۲۰نفر کشته و دهها تن دیگر
زخمی شدهاند.
این دو قطار به هنــگام برخورد روی یک تک خط راه آهن
بین شهرهای ساحلی باری و بارلتا در حرکت بوده اند.
امدادگران در نزدیکی شــهر آندریــا در حال تالش برای
بیرون آوردن مسافرانی بودند که در قطار به دام افتاده اند.
ریکاردو زینگارو ،رئیس پولیس محلی به شبکه تلویزیونی
رای گفته است« :فکر می کنم شــمار کشته شدگان زیاد
است».
او گفت که برخی از واگن ها شدیدا صدمه دیده اند .بیم آن
می رود که شمار قربانیان افزایش یابد.
از جمله کسانی که نجات داده شده اند یک کودک خردسال
بوده که به شفاخانه انتقال یافته است.
مشخص نیســت که علت برخورد دو قطار چه بوده است.
این برخورد ساعت  ۱۱:۳۰به وقت محلی در منطقه پولیا در
جنوب ایتالیا رخ داد ،زمانی که وضع آب و هوا خوب بود.
بر اساس گزارش رسانه های محلی ،هر کدام از این دو قطار
شامل چهار واگن بوده اند .گفته می شود که شدت برخورد
به اندازه ای بوده است که برخی واگن ها به توده ای از آهن
پاره تبدیل شده اند.
ماتئو رنتســی ،نخست وزیر ایتالیا سفر خود به میالن را به
خاطر این سانحه به تعویق انداخته و به رم بازگشته است.
(بی بی سی)

دیوان داوری بینالمللی ادعاهای پکینگ در مورد
دریای جنوبی چین را رد کرد

اتحادیه اروپا ســه ماه پس از اجرایی شــدن توافقنامه
مهاجران با ترکیه ۷۹۸ ،مهاجر را از این کشــور پذیرفته
است ۲۹۴ .تن از این مهاجران به آلمان آمده اند.
قرار است که در چارچوب این معاهده مهاجران غیرقانونی
از یونان به ترکیه باز پس فرستاده شده و  ۱۸هزار مهاجر از
ترکیه به اتحادیه اروپا انتقال داده شوند.
ِ
«راینیشه پُست» (شماره روز سه
آنگونه که روزنامه آلمانی
شنبه) به نقل از مقام های حکومتی گزارش می دهد ،پیش
از این  ۱۳۵مهاجر در چارچوب قانون الحاق اعضای خانواده
به اقارب شــان در آلمان پیوستند .انتظار می رود که شمار
بیشتری از مهاجران در پایان ماه روان به آلمان برسند.
اتحادیه اروپا با ترکیه در این مورد به توافق رسیده بود که
در قبال هر مهاجر سوریایی که به طور غیرقانونی وارد این
اتحادیه شــده و از یونان به ترکیه پس فرستاده می شود،
یک مهاجر سوریایی را از ترکیه قبول کند.
انقره اطمینان داده اســت که همــه مهاجرانی را که پس
از تصویب این توافقنامه به جزایر یونان می رســند ،پس
بگیرد.
در صــورت کاهش دائمی مهاجــرت از راه بحیره ا ِژه ،قرار
شد که شمار بیشتری از مهاجران به دالیل انسان دوستانه
پذیرفته شوند .تا به حال  ۴۶۸مهاجر از یونان به ترکیه پس
فرستاده شده اند( .دویچه وله)

چین در چند ســال اخیر به اجــرای مانورهای نظامی
در دریــای جنوبی چین مبادرت کــرده در حالیکه به
دلیل اهمیت این دریا بــه عنوان یکی از آبراههای مهم
بینالمللــی ،نیروی دریای ایاالت متحــده نیز در این
منطقه حضور گسترده دارد و کشورهای منطقه از خطر
برخورد نظامی دو کشور بیمناک هستند.
روز سهشنبه ،روزنامه دولتی گلوبال تایمز چاپ پکینگ
در سرمقالهای نوشــت که واکنش چین به رأی دیوان
داوری الهه به محتوای رأی بســتگی دارد .این روزنامه
افزود که هیچیک از طرفهای اختالف خواستار درگیری
نظامی نیستند ،با اینهمه همگی به آمادگی نظامی خود
مشــغولند .رأی دیوان داوری ضمانــت اجرایی ندارد،
اما قطعا برای طرف برنده ،امتیازی اخالقی و سیاســی
محسوب میشود( .بی بی سی)

دیوان الهه که به درخواست فیلیپین به موضوع ادعای
مالکیت دولت چیــن در آبهای دریــای جنوبی چین
رســیدگی میکرد ،به نفع فیلیپین رأی داد و گفت که
شواهدی وجود ندارد که نشان دهد چین به طور تاریخی
بر آبها و منابع آن منطقه تسلط انحصاری داشته است.
رســیدگی به این اختالف به درخواست دولت فیلیپین
صــورت گرفته که فعالیــت چین در زمینــه انحصار
بهرهبرداری از منابع طبیعی در این منطقه را غیرقانونی
دانسته اســت .چین که جلسات دادگاه را تحریم کرده
بود رأی دادگاه را «بی اساس» خواند.
در حالیکــه افزایش حضور نظامی چین بر نگرانی دیگر
کشــورهای مدعی مالکیت این منطقه افزوده ،انتظار
میرود که رأی دیوان داوری بینالمللی به افزایش تنش
منجر شود.

نامه  ۷۵شخصیت آمریکایی:

رابطه با ایران را
بهبود بخشید

 294مهاجر در چارچوب
توافق اتحادیه اروپا
با ترکیه به آلمان آمده اند

بیش از  ۷۵شــخصیت سیاسی ،مدنی و
نظامیآمریکایی با نوشــتن نام ه به اوباما
خواســتار بهبود روابط با ایران شدهاند.
تعدادی از قانونگذاران مجلس نمایندگان
آمریکا هم با اشاره به برنامه موشکی ایران
تحریمهای جدیدی را طلب کردهاند.
بیش از  ۷۵شــخصیت مختلف آمریکایی
در نامهای به بــاراک اوباما ،رئیسجمهور
آمریــکا از توافــق اتمی بیــن ایران و
قدرتهای جهان استقبال کرده و از اوباما
خواســتند تا ایران و ایاالت متحده را به
یکدیگر نزدیکتر سازد.
به گزارش وبسایت پولیتیکو ،در آستانه
نخستین سالگرد توافق اتمی با ایران در
این نامه که توسط تعدادی از سیاستمداران
احزاب دمکرات و جمهوریخواه ،روسای
نظامی و دانشگاهیان نوشته شده از ایجاد
رابطهای نزدیکتر میان آمریکا و جمهوری
اسالمی حمایت شده است.

کوارشما :رونالدو تنها بازیکنی
در فوتبال است که قبولش دارم

هم تیمی کریســتیانو رونالدو به تمجید از این بازیکن پرداخت و او را یک
کاپیتان رویایی معرفی کرد.
به نقل از روزنامه پرتگالی اوژوگو ،کریســتیانو رونالــدو کاپیتان تیم ملی
پرتگال توانســت به اولین افتخار خود در رده ملی برسد و همراه تیم ملی
کشورش به قهرمانی در یورو  2016برسد.
ریکاردو کوارشما هم تیمی کریســتیانو رونالدو که او نیز از سطح تکنیکی
باالیی برخوردار اســت ،با تمجید از این بازیکن گفــت :رونالدو کاپیتانی
فوقالعاده برای ما محســوب میشــود .او تنها بازیکنی در فوتبال اســت
که قبولش دارم و او را ســتاریش میکنم .بازی کــردن در کنار این بازیکن
فوقالعاده و رویایی اســت .او حتی در مدتی هم که فوتبال بازی نمیکند ،در
کنار تیم است و افکارش را به تیم منتقل میکند .به همین خاطر است که او
ارزشی بیش از یک بازیکن برای پرتگال دارد.
کوارشــما ادامه داد :ما کاپیتان خیلی بزرگی در تیم داریم و همه دوســت
داریم که او را در تیم خود داشــته باشیم .حضور او در تیم ملی برای همه ما
بسیار خوب و موثر بود و توانست تاثیر خود را در تیم ما داشته باشد .او تمام
شایستگی الزم برای آنچه در فوتبال به آنها رسیده است را دارد .او بازیکن
خوب ،کاپیتان خوب و بازیکن خیلی موثری برای تیم اســت و از اعتماد به
نفس باالیی برای تیم برخوردار است.

بولت به دنبال سهگانه ریو

یوسین بولت در لیست ورزشــکاران تیم المپیک جامائیکا قرار گرفت.
این دونده در رشــته  100متر 200 ،متر و چهار در  100متر مسابقه خواهد
داد.
به نقل از یورو اسپورت ،یوســین بولت چندی پیش در مسابقات آزمایشی
المپیک جامائیکا دچار آســیبدیدگی از ناحیه همسترینگ شد .او سریعا
برای معالجه به آلمان رفت.
ی اما شک و تردیدهایی درباره حضور بولت در المپیک
بعد از آســیبدیدگ 
 2016به وجود آمد .با این حال نام این دونده در تیم المپیک جامائیکا ثبت
شده است.
بولت باید در مسابقات لیگ الماس در روز  22جوالی نیز آمادگی خود برای
شــرکت در ریو را اثبات کند 63 .ورزشکار جامائیکایی در المپیک حضور
خواهند داشت که  52نفر آنها دوومیدانیکار هستند.

این نامه که توســط گروه «پروژه ایران»
نگاشته شده خواستار بهبود روابط ایران
و آمریکا همزمان با تالش برای ممانعت از
دستیابی ایران به بمب اتمی شده است.
چند ســناتور بازنشســته نیز در زمره
امضاکنندگان نامه قــرار دارند ،از جمله
تام دشل ،مارک یودال ،کارل لوین ،برنت
جانستون ،نانسی کاسباوم و همچنین لی
هامیلتون.
جنرال مریل مکپیک ،رئيس پیشــین
نیروی هوایی ارتــش آمریکا و همچنین
لئون کوپر و بارتون ریچر ،برندگان جایزه
نوبل صلــح نیز از جملــه امضاکنندگان
این نامهاند.در نامه آمده اســت« :ایاالت
متحده آمریکا باید سیاستی که به افزایش
شانسهای همکاری با ایران میانجامد را
افزایش داده و تقابل را به حداقل برساند
و بر فعالیتهای ایــران در منطقه تأثیر
بگذارد( ».دویچه وله)

فعال حقوق بشر بحرینی
به خاطر توییتهایش
محاکمه میشود

نبیل رجب ،فعال سرشناس حقوق بشر بحرین دیروز
به خاطــر اظهارنظرهایش در شــبکههای اجتماعی
محاکمه میشود.
آقای رجب که بارها در بحرین محاکمه و زندانی شده
است ،این بار به خاطر توییتهایش محاکمه میشود.
گفته شده که او در توییتر از رفتار مقامهای بحرینی
با زندانیان و دخالت این کشــور در جنگ یمن انتقاد
کرده بود.
گروههای حقوق بشــری محاکمه آقای رجب را حمله
به آزادی بیان خوانده و از دولت بحرین خواستهاند تا
اتهامات وارده را پس بگیرد.
نبیل رجب ســالها پیش مرکز حقوق بشر بحرین را
تأســیس کرد .این نهاد حقوق بشری خواهان توجه و
رسیدگی به موارد نقض حقوق انسانی توسط نهادهای

بسیاری اروپایی ها
نگران حمالت تروریستی
توسط مهاجران اند

بسیاری از اروپایی ها درباره پناهجویان
می گویند :آن ها تروریست های بالقوه
هستند و باعث می شوند که مردم بومی
از کار بیکار شــوند .اما آن گونه که یک
کار تحقیقاتی جدید نشــان می دهد،
میزان این ترس در کشــورهای اروپایی
متفاوت است.
براســاس یک کار تحقیقاتی ،بیشــتر
اروپایی ها از این می ترســند که خطر
حمالت تروریستی در این قاره به خاطر
سرازیر شدن شــمار زیادی از مهاجران
افزایش یابد.
همزمان بسیاری از کسانی که در این کار
تحقیقاتی شرکت کرده اند ،می ترسند
که مهاجران تازه وارد «شــغل و خدمات
اجتماعی را که شــامل حال اروپایی ها
می شــود ،از آن ها بگیرند» .این نتیجه
تحقیقات مرکز تحقیقاتی پیو در ایاالت
متحده امریکا است.
به ویژه در کشــورهای هنگری و پولند
شــمار اشــخاصی که چنین دیدگاهی

کشور در رشــتههای تکواندو و بُکس جواب
نداده است و احتمال موافقت و یا مخالفت با
این درخواست  ۵۰درصد است.
مسوول مطبوعاتی کمیته المپیک به ریاست
فهیم هاشــمی گفت که در المپیک لندن،
از افغانستان پنج ورزشــکار در رشتههای
تکواندو ،دوش و بُکس شرکت کرده بودند و
کاهش حضور نمایندگان کشور در مسابقات
المپیک ریو نگران کننده است .وی با اشاره
به ادعای ریاست کمیته ملی المپیک کشور از
سوی تیم به رهبری محمد ظاهر اغبر افزود:
«ایجاد فدراســیونهای موازی از سوی این
تیم سبب شده است تا کمیته ملی المپیک
کشور نتواند در زمینه رشد ورزش کشور و
افزایش سهمیه المپیک موفق باشد».
احسان نیرو مسوول مطبوعاتی کمیته ملی
المپیک به رهبری محمد ظاهر اغبر نیز تائید
کرد که سهمیه کشــور در این دور بازيهای
المپیک کاهش یافته است.
اما وی تیم فهیم هاشــمی را متهم کرد که
باعث این ناکامی شده و حکومت نیز به این
معضل به صورت الزم توجه نکرده است.

مــاه ثور ســال  ،۱۳۹۳فهیم هاشــمی در
انتخاباتی با حضور رؤســای فدراسیونها،
نماینده ریاســت تربیت بدنی و شماری از
نمایندگان ولســی جرگه بــه عنوان رئیس
کمیته ملی المپیک بــرای یک دوره چهار
ســاله تعیین گردید؛ اما ماه ســنبله سال
گذشته در پی طرح اتهاماتی مبنی بر فساد و
ناتوانی کاری وی ،یک انتخابات دیگر در این
زمینه برگزار گردید.
در این انتخابات ،ظاهر اغبر که قبال نیز مدتی
را به عنوان رئیس کمیته المپیک کار کرده
بود ،به این ســمت برگزیده شد؛ اما هاشمی
اعالم کرد که این انتخابــات غیر قانونی و
خالف اصول اساس نامه کمیته ملی المپیک
میباشد.
ظاهر اغبر در واکنــش به این موضوع گفته
است که انتخاب وی به عنوان رئیس کمیته
ملــی المپیک با حضور نماینــدگان تمامی
فدراسیونها ،نماینده تربیت بدنی و اعضای
پارلمان صورت گرفته است و این انتخابات
از سوی شــورای المپیک آسیایی و کمیته
جهانی المپیک پذیرفته شده است( .پژواک)

هافبک پرتگال :مدالم را میفروشم!

مهاجم تیم ملی فوتبال پرتگال بعد از قهرمانی در یورو  2016در اظهار نظری
جالب اعالم کرد مدال قهرمانیاش را میفروشد.
ریکاردو کوارشــما یکی از بازیکنانی بود که در پیــروزی پرتگال در یورو
 2016سهم بســزایی داشت .او در دیدار برابر کرواسی در یک هشتم نهایی
موفق شــد در دقایق پایانی وقت های اضافه گلزنی کند تا پرتگال یکی از
سختترین بازیهای خود را با پیروزی پشتسر بگذارد.
این بازیکن پرتگالی کــه در فنرباغچه ترکیه بازی می کند ،در اظهار نظری
جالب و البته با شــوخی گفت :اگر مدالی که به من دادند واقعا طال باشد ،آن
را میفروشم.
او درباره عملکرد پرتگال هم گفت :برای ما دیگر انتقاد کردن مهم نیست .با
قهرمانی که به دســت آوردیم ،دهان بسیاری را بستیم .دیگر نمی توانند به
انتقاد از ما بپردازند.
پرتگال در بازی پایانی با تک گلی که ادر به ثمر رســاند ،فرانسه میزبان را
شکست داد و برای نخستین بار جام قهرمانی در یورو را باالی سر برد.

اومتیتی به بارسلونا پیوست

مدافع فرانسوی فصل آینده برای بارسلونا بازی خواهد کرد.
به نقل از آس ،باشگاه بارسلونا اعالم کرد که ساموئل اومتیتی بازیکن جدید
این باشگاه است.
مدافع فرانسوی برای پنج فصل در بارسلونا بازی خواهد کرد.
اومتیتی که با تیم ملی فرانسه نایب قهرمان یورو  2016شد پیش از این در
لیون بازی می کرد.

چهار میلیارد دالر برای یو.اف.سی؛

بزرگترین قرارداد در تاریخ ورزش
یو.اف.ســی (Ultimate Fighting
بزرگتریــن
،)Championship
برگزارکننده مســابقات ورزشهای رزمی
ترکیبی به مبلغ چهار میلیارد دالر به فروش
رسید .لورنزو و فرانک فریتا که در سال ۲۰۰۰
با پرداخت دو میلیــون دالر صاحب یو.اف.
سی شــده بودند ،با فروختن این موسسه
بزرگترین قرارداد تجاری در تاریخ ورزش
را رقم زدند.
پیش از این ،فروش باشــگاه بیســبال لس
آنجلس داجرز در ســال  ۲۰۱۲به مبلغ دو
میلیارد دالر گرانترین قــرارداد در حوزه
ورزش بود .بزرگترین قــرارداد خرید یک
نهاد ورزشی در اروپا ،خرید باشگاه فوتبال

دارند ،بسیار زیاد است .در حالی که این
دو کشور در سال گذشته در مقایسه با
شرکای دیگر اروپایی شان پذیرای شمار
اندکی از مهاجران بودند و حکومت های
محافظه کار و ملی گرای شان به شدت
در برابر پذیرش شمار بیشتر مهاجران
مقاومت می کنند.
در هشت کشــور از ده کشور اروپایی
کــه از  ۸۰درصــد از جمعیت اتحادیه
اروپا نمایندگی می کنند ،بیش از نصف
مصاحبه شــوندگان گفته اند که ورود
مهاجران احتمال «حمالت تروریستی»
را در کشورشــان افزایش می دهد۷۶ .
درصد در هنگری و  ۷۱درصد در پولند
این گفته را تایید کرده اند.
از میــان آلمانی هــا  ۶۱درصد در این
باره ابراز نگرانی کردند .اما در فرانسه
تقریبا نیمی از شرکت کنندگان در این
کار تحقیقاتی ( ۵۱درصد) گفتند که به
افزایش خطر ترور به خاطر ســرازیری
آوارگان اعتقادی ندارند( .دویچه وله)

امنیتی از جمله سرکوب و بازداشت گسترده معترضان
بوده است.
نبیل رجــب پیش از این هم در حیــن ناآرامیهای
بحرین در سال  ۲۰۱۱بازداشت و زندانی شده بود.
مقامهای بحرینی اخیرا فشار روی منتقدان حکومت
را افزایش داده و تابعیت شــماری از شهروندان این
کشور را ســلب کردهاند ،اقدامی که با اعتراضهای
بینالمللی مواجه شده است( .بی بی سی)

سهمیه افغانستان در بازیهای
جهانی المپیک «کاهش» یافته است

مســووالن هردو تیم مدعــی کمیته ملی
المپیک می گویند که ســهمیه افغانستان
در بازیهای جهانی المپیک برازیل ،به دلیل
«ادامه اختالف بر ســر رهبری کمیته ملی
المپیک کشور» کاهش یافته است.
هر دو تیم مدعی رهبری کمیته ملی المپیک،
بر ســر کاهش سهمیه کشــور در این دور
مسابقات جهانی المپیک ۲۰۱۶ریو(برازیل)،
اتفاق نظــر دارند؛ اما یکدیگــر را در این
زمینه مقصر جلوه میدهند .منورشاه شهزاد
مســوول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک به
ریاســت فهیم هاشــمی ،به آژانس خبری
پژواک گفت که بر خالف مسابقات المپیک
 ۲۰۱۲لندن ،سهمیه افغانستان در مسابقات
المپیک۲۰۱۶ریو(برازیل) ،کاهش یافته است.
به گفته وی ،قرار است این مسابقات حدود
دو هفته دیگر برگزار شود؛ اما تا کنون حضور
سه ورزشکار ،دو تن در دوش و یک تن دیگر
در جودو تائید شده است.
شهزاد خاطر نشــان کرد که کمیته المپیک
جهانی ،هنوز در مورد درخواست افغانستان
در زمینه تائید و یا رد حضــور نمایندگان
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منچســتر یونایتد در ســال  ۲۰۰۵توسط
خانواده گلیزر است که برای آن  ۱.۴۷میلیارد
دالر پرداختند.
گرانترین خریدهای ورزشی (از  ۳تا )۱۰
میامی دولفینــز (،)Miami Dolphins
باشگاه فوتبال آمریکایی
 ۱.۱میلیارد دالر۲۰۰۸ ،
جکســونویل جگوارز (Jacksonville
 ،)Jaguarsباشگاه فوتبال آمریکایی
 ۷۷۰میلیون دالر ،سال ۲۰۱۲
واشــنگتن رداســکینز (Washington
 ،)Redskinsباشگاه فوتبال آمریکایی
 ۷۵۰میلیون دالر ،سال ۲۰۰۵
ســن لویی رمــز (،)St Louis Rams

باشگاه فوتبال آمریکایی
 ۷۵۰میلیون دالر ،سال ۲۰۱۰
هیوستون تکسانز (،)Houston Texans
باشگاه فوتبال آمریکایی
 ۷۰۰میلیون دالر ،سال ۲۰۰۲
شیکاگو کابز ( ،)Chicago Cubsباشگاه
بیسبال
 ۷۰۰میلیون دالر ،سال ۲۰۰۹
نیویورک جتز ( ،)New York Jetsباشگاه
فوتبال آمریکایی
 ۶۳۵میلیون دالر ،سال ۲۰۰۰
هیوســتون اســتروس (Houston
 ،)Astrosباشگاه بیسبال
 ۶۱۰میلیون دالر ،سال ( ۲۰۱۱بی بی سی)

لبوف :پهپه برای کسب
جایزه بهترین بازیکن جام
شایستهتر از گریزمان بود

بازیکن سابق تیم ملی فرانسه به انتقاد از عملکرد آنتوان گریزمان در تیم
ملی فرانســه پرداخت و عنوان کرد این بازیکن شایستگی کسب عنوان
بهترین بازیکن جام را نداشت.
به نقل از دیلی میل ،تیم ملی فوتبال فرانسه با شکست یک بر صفر برابر
پرتگال در  120دقیقه ،فینال یورو  2016را از دســت داد و از رســیدن به
عنوان قهرمانــی بازماند .بعد از پایان این رقابتهــا ،آنتوان گریزمان به
عنوان بهترین بازیکن این دوره از رقابت ها انتخاب شد.
فرانک لبوف ،هم تیمی ســابق دیدیه دشــان و یکی از کارشناسان این
روزهای فوتبال فرانســه با انتقاد از تصمیم یوفا مبنی بر انتخاب آنتوان
گریزمان به عنوان بهترین بازیکن جام گفت :گریزمان را خیلی دوســت
دارم ولی او به هیچ وجه بهترین بازیکــن جام نبود .این تصمیم را قبول
نداشتم .باید واقعبین باشیم .او از دیدار یک چهام نهایی توانست در این
جام درخشش خود را شروع کند .در دیگر دیدارهای این جام ،او به هیچ
وجه عملکرد خوبی نداشــت .در دیدار نهایــی ،گریزمان دو فرصت را از
دست داد و نتوانست خودش را اثبات کند.

ستاره  22ساله والنسیا در لیست
عالیق زیدان

روزنامه مارکا اســپانیا از بازیکن  22ســاله والنسیا به عنوان چهره مورد
عالقه زیدان یاد و تاکید کرد که ســران رئال مادرید مذاکره خود را با این
بازیکن شروع کرده اند.
به نقل از مارکا ،باشــگاه رئال مادرید با زیدان هنوز بازیکنی را در فصل
جابجایی تابســتانی جذب نکرده اســت و به نظر میرسد که سرمربی
فرانسوی کهکشانیها خریدهای خود را به بعد از یورو  2016موکول کرده
اســت .در این باره روزنامه مارکا اسپانیا تاکید کرد که آندره گومز ،ستاره
پرتگالی والنسیا نخستین بازیکنی است که زین الدین زیدان به جذب او
عالقمند اســت .گومز با تیم ملی فوتبال پرتگال قهرمانی در یورو  2016را
به دســت آورد .او از چند تیم سرشناس اروپایی پیشنهاد دارد اما طبیعی
است که شانس رئال مادرید بیشتر از هر تیمی است.
گومز تنها  22ســال سن دارد .روزنامه مارکا تاکید کرد که زیدان به سران
رئال تاکید کرده کــه به این بازیکن عالقــه دارد و فلورنتینو پرس هم
مذاکرات خود را با این بازیکن به صورت رســمی آغاز کرده است .پیش
از این از پوگبا به عنوان خرید بزرگ رئال مادرید در میانه میدان ســخن
به میان آمد اما انتقال این بازیکن به چند دلیل سخت شده است؛ نخست
اینکه رقمی که یوونتوس برای فروش ســتاره فرانسوی خود می خواهد
باالست ،تا جایی که او را به کمتر از  100میلیون یورو نمی فروشد دوم این
که پوگبا نمایش ضعیفی از خود در یورو  2016به نمایش گذاشــت و سوم
این که نظرسنجی هواداران رئال نشــان می دهد که آنها به جذب پوگبا
عالقه ای ندارند.

لوو تا پایان جام جهانی
روی نیمکت آلمان ماندنی شد

یواخیم لوو تایید کرد تا بعد از جام جهانی روســیه روی نیمکت تیم ملی
آلمان خواهد نشست.
به نقل از کیکر ،آلمان با هدایت یواخیم لوو در یورو  2016به جمع چهار تیم
پایانی راه یافت ولی نتوانست فرانسه را از پیش روی بردارد و حذف شد.
یواخیم لوو سرمربی آلمان که قرار بود چند روز بعد از یورو استراحت کند
و درباره حضور یا عدم حضور در تیم ملــی آلمان تصمیم گیری کند ،در
نهایت رسما اعالم کرد که تا بعد از جام جهانی روسیه روی نیمکت ژرمن
ها خواهد نشست.
در چند روز اخیر گمانه زنی های زیادی درباره حضور یا جانشین یواخیم
لوو در تیم ملی آلمان به گوش شــنیده شده بود ،ولی فدراسیون فوتبال
آلمان و یواخیم لوو تایید کردند که همکاری دو طرف تا بعد از جام جهانی
روسیه ادامه خواهد یافت.

