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رهبران جهان از حکومت ملکی اردوغان حمایت کردند

دیدار سران آسیا-اروپا
در سایۀ سه رویداد بزرگ
پایان یافت

از زمان چنگیز خان تا حال این تعداد از رهبران حکومت ها
و دولت ها در منگولیا گردهم نیامده بودند .این نشست زیر
سایۀ مناقشه با چین ،حملۀ تروریستی در فرانسه و تالش
برای کودتا در ترکیه پایان یافت.
کنفرانس سران اروپا و آسیا موسوم به «دیدار سران آسیا-
اروپا» در اوالنباتور پایتخــت منگولیا با تقاضای همکاری
های بیشــتر میان هر دو قاره دیروز به پایان رسید .در این
کنفرانــس دو روزۀ  ۳۴رئیس دولت و حکومت ،و همچنان
نمایندگان ارشد  ۵۱کشور اشتراک کرده بودند .در حالی که
کنفرانس سران آســیا-اروپا در پایتخت منگولیا بیستمین
سال تأســیس خود را جشــن می گرفت ،نخست حملۀ
تروریستی در شــهر «نیس» فرانسه با  ۸۴کشته و بیشتر
از  ۲۰۰زخمی بر این نشســت غیر رسمی سایه افکند .در
این دیدار همچنان بحث های داغ بر ســر سلطۀ چین در
بحیرۀ جنوب چین صورت گرفت .با درنظرداشــت وضعیت
بحرانی در ترکیه ،کشورهای اروپایی حمایت کامل خود از
حکومت منتخب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
را اعــام کردند .در اعالمیه ای که دونالد توســک رئیس
شورای اتحادیۀ اروپا به نمایندگی از  ۲۸کشور عضو اتحادیۀ
اروپا در اوالنباتور قرائت کرد ،گفته شــد« :ما خواســتار
بازگشت ســریع نظم در ترکیه مطابق با قانون اساسی این
کشور هستیم .اتحادیۀ اروپا از حکومت ترکیه ،که به گونۀ
دموکراتیک انتخاب شده است ،و از نهادها و حاکمیت قانون
در این کشور کام ً
ال حمایت می کند»( .دویچه وله)

قندیل بلوچ چهره معروف
شبکههای اجتماعی پاکستان
به دست برادرش کشته شد

مورد اوضاع ترکیــه بحث کرده اند و از همه طرف
های درگیر خواسته اند تا «از خود خویشتنداری
نشان بدهند و از هرگونه خشونت و خونریزی پرهیز
کنند» .کری گفته است که او با مولود چاووش اغلو،
وزیر خارجه ترکیه گفتگو خواهد کرد تا «حمایت
قاطع واشنگتن از حکومت ملکی منتخب ترکیه و
نهادهای دموکراتیک آن را اعالم کند».
وزارت خارجه امریکا از شــهروندان امریکایی در
ترکیه خواسته است تا «در محل های اقامت خود
بمانند و بیرون نشوند» .رجب طیب اردوغان صبح
روز شــنبه خطاب به مردمی که بــه حمایت از او
بیرون میدان هوایی اتاترک جمع شــده اند ،گفته
است« :آنها تفنگ های مردم را به سوی خود آنها
نشانه گرفته اند .رئیس جمهوری که با  52درصد
آرای مردم به قدرت رســیده ،مسئول است .آنان
تا وقتی که ما علیه آنها بایستیم ،پیروز نخواهند
شد»(.دویچه وله)

حکومت ملکی ترکیه با کودتای مرگبار عناصری
در اردوی این کشور مواجه شده است .در واکنش
به کوشــش به کودتا ،رهبران جهان خشونت را
محکوم کرده و علنــا از حکومت ملکی اردوغان
حمایت کرده اند.
هرچند هنوز صبح روز شنبه تانک ها در جاده های
انقره و اســتانبول دیده می شوند ،حکومت های
سراسر جهان خشونت را محکوم کرده و خواهان
خویشتنداری شده اند.
ش ِتفِن زایبرت ،ســخنگوی انگال مرکل صدراعظم
آلمان گفته است که برلین از «حکومت منتخب»
ترکیه حمایت می کند .زایبرت گفته است« :باید
به نظم دموکراتیک در ترکیه احترام گذاشته شود.
هرچیزی باید در راستای حفاظت از جان انسان ها
انجام شود».
کاخ سفید نیز با نشر بیانیه ای گفته است که بارک
اوباما رئیس جمهور و جــان کری وزیر خارجه در

آمریکا و روسیه درباره
برقراری آتشبس سوریه به
توافق رسیدند

قندیل بلوچ ،یکی از چهرههای شناخته شده در شبکههای
اجتماعی در پاکستان توسط برادرش کشته شده است.
به گفته پولیس این اتفاق در ایالت پنجاب رخ داده اســت
و ظاهرا «قتلی ناموســی» بوده است .بسیاری خانم بلوج را
«کیم کارداشیان» پاکستان لقب دادهاند .والدین خانم بلوچ
به روزنامه «اکسپرس تریبیون» گفتهاند که وی جمعه شب
خفه شده است .آنها گفتهاند که «وسیم» (برادرش) که ۳۰
سال دارد پس از یک مشاجره لفظی او را کشته است.
خانم بلوچ  ۲۶ســاله ،اخیرا با انتشار تعدادی از عکسهای
خود در شــبکههای اجتماعی ،به ویژه تصاویر ویدیویی از
خود در کنار یک مفتی پاکستان ،جنجالبرانگیز شده بود.
والدین خانم بلوچ افزودهاند که جسد دخترشان صبح روز
شنبه پیدا شده است .به گفته پولیس خانم بلوچ خفه شده
اســت .به گزارش همین روزنامه ،پولیس والدین خانم بلوچ
را دســتگیر کرده اســت .اما به گفته پولیس برادر قندیل
بلوچ ،فراری است .به گزارش برخی از منابع خبری به نقل
از بستگان خانم بلوچ ،برادرش از وی خواسته بود تا حرفه
«مدلینگ» را کنار بگذارد .قتلهای ناموســی در پاکستان
غیر عادی نیست.
بر اســاس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان،
سال گذشته میالدی حدود  ۱۱۰۰زن به دلیل آنچه بیحرمتی
به خانوادههایشان خوانده شده ،به دست بستگانشان کشته
شدهاند( .بی بی سی)

آمریکا و روسیه اعالم کردهاند که بر سر
ازســرگیری آتشبس در سوریه به توافق
رســیدهاند ،هرچند هنوز جزئیاتی از این
توافق منتشر نشده است.
اعالم توافق آتشبس پــس از مذاکرات
طوالنی جان کری و سرگی الورف ،وزرای
خارجه آمریکا و روســیه اعالم شد .آقای
کری برای مذاکره با همتای روســش به
مسکو سفر کرده است.
وزیر خارجه آمریکا گفت بر سر «قدمهای
مشــخصی» برای احیای آتشبس توافق
شــده ،اما گفــت جزئیات آن منتشــر
نمیشوند تا رســیدن به صلح «بیسر و
صدا» پیش برود.
ســرگی الورف ،وزیر خارجه روسیه نیز
از استفان دیمیســتورا ،فرستاده ویژه
سازمان ملل ،خواست که فعالیتهایش را

جیاکرینی به ناپولی پیوست

ستاره ایتالیا در یورو  2016با جدایی از ساندرلند به ناپولی پیوست.
به نقل از اسکای ایتالیا ،امانوئل جیاکرینی ستاره تیم ایتالیا در یورو  2016که
ازمدت ها قبل مدنظر ناپولی قرارداد داشت در نهایت با جدایی از ساندرلند
با قراردادی  3ساله راهی این تیم ایتالیایی شد.
این بازیکن  31ساله با جدایی از یوونتوس راهی ساندرلند شد و در این تیم
نیز خوش درخشید .مسئوالن تیم ایتالیایی هزینه قرارداد این بازیکن را در
اختیار رسانه ها قرار ندادند.
او در  43بازی برای ساندرلند توانست  5گل به ثمر برساند و حاال بار دیگر
بازی در فوتبال ایتالیا را تجربه خواهد کرد.

کانته به چلسی پیوست

هافبک فرانسوی فصل قبل لسترسیتی به تیم چلسی پیوست تا از این فصل
زیر نظر کونته فوتبالش را ادامه دهد.
به نقل از دیلیمیل ،چلســی که تاکنون توانسته میچی باتشوایی را در خط
حمله به خدمت بگیرد ،بعد از توافق با انگولو کانته ،این بازیکن فرانسوی را
جذب کرد .از این بازیکن به عنوان کلود ماکهلهله جدید فوتبال یاد میشود.
چلســی با قراردادی  5ســاله به ارزش  32میلیون پوند این بازیکن را به
خدمت گرفته است.
کانته بعد از حضور در چلســی درباره این انتقال گفت :خیلی خوشحالم به
چلســی پیوستم .این انتخاب هوشــمندانه بود .چلسی تیم بزرگی است و
فرصت خوبی برای پیشرفت برای من ایجاد خواهد کرد .در چلسی که یکی
از بزرگترین تیمهای اروپاست در کنار بهترین بازیکنان و مربی بزرگی چون
کونته خواهم بود .من فصل اول خیلی خوبی در انگلیس داشتم و امیدوارم با
چلسی بتوانم این روند را ادامه دهم.

سرعت ببخشد و پیشنهادهای مشخصی
برای اصالحات و راه حل سیاســی بحران
ارائه دهد.
برخی خبرنگاران میگویند احتماال با این
توافق روسیه بشار اســد را تحت فشار
خواهد گذاشــت تا بمباران مناطق تحت
کنترل شورشیان را متوقف کند و در مقابل
برای هدف گرفتن گــروه جبهه نصرت،
وابســته به القاعــده ،حمالتی هماهنگ
ترتیب داده خواهد شد.واشــنگتن پست
میگوید بنا به سندی که درز کرده ،تالش
جان کری این بوده که همکاری نزدیکتر
روســیه را برای حمالت هماهنگ علیه
جبهه نصرت جلب کند .فرســتاده ویژه
ســازمان ملل در امور سوریه از روسیه و
آمریکا خواسته اســت برای از سرگیری
مذاکرات صلح تالش کنند( .بی بی سی)

دل بوسکه :گواردیوال بهترین
گزینه برای هدایت اسپانیا است

سرمربی مستعفی تیم ملی اسپانیا گواردیوال را بهترین جانشین خود معرفی
کرد.
به نقل از ال موندو ،ویســنته دل بوســکه از هدایت تیم ملی اسپانیا کناره
گیری کرده و فدراســیون فوتبال این کشور به دنبال جانشین برای این تیم
اســت .ویسنته دل بوســکه با تمجید از گواردیوال گفت :پپ بهترین مربی
دنیاست ،شکی در این نیست و موفقیتهایش این را نشان می دهد .او وقتی
به بایرن مونیخ رفت آلمانی صحبت کرد و با این کار ارزشهایش را نشان داد.
چرا نباید یک مربی کاتاالنی سرمربی تیم ملی اسپانیا شود؟
او در ادامه گفت :پپ یک مربی صاحب ســبک است و چه اشکالی دارد او
در تیم ملی اســپانیا حضور داشته باشد و به پیشرفت تیم کمک کند؟ عالی
میشــود اگر بتوانیم کاتالونیا را هم به باقی اسپانیا نزدیکتر کنیم .اگر پپ به
تیم ملی اسپانیا بیاید ،به نظرم پول کمتری از یک باشگاه درمیآورد اما برای
کسی که قبال پول زیادی به دست آورده این چه اهمیتی دارد.
دل بوســکه در حالی به حمایت از گواردیوال پرداخته که گفته میشــود
کاپاروش هدایت الروخا را به دست خواهد گرفت.

پسرم مشکالت روانی
داشت

پدر محمد لحوایج بوهالل از مشکالت روانی او خبر
داده است .بوهالل در حمله مرگبار نیس  ۸۴نفر را به
قتل رساند .پنج نفر در ارتباط با این حادثه بازداشت
شدهاند« .دولت اســامی» مدعی است که مهاجم از
«سربازان» این گروه بوده است.
مهاجم حمله مرگبار شــهر نیس به گفته پدرش در
دوران نوجوانی به دلیل مشکالت روانی تحت درمان
بوده است.
پدر محمد لحوایج بوهالل که در شرق تونس زندگی
میکند با نشــان دادن برگههایی از پرونده پزشکی
پسرش به رســانهها گفته اســت کهمحمد لحوایج
بوهالل در فاصله ســالهای  ۲۰۰۲تــا  ۲۰۰۴به دلیل
مشــکالت روانی تحت درمان بوده و پزشک معالج
برای او دارو تجویزکرده بود.
محمد لحوایج بوهالل  ۳۱ساله متولد تونس ،پنجشنبه
با یک الری  ۱۹تنی وارد جمعیتی شــد که در خیابان
ساحلی شهر نیس به مناســبت جشن ملی فرانسه
گردآمده بودند .او عالوه بر زیر گرفتن جمعیت ،مردم
را به گلوله بست و در این حمله مرگبار دستکم ۸۴
نفر را کشــت .بیش از  ۲۰۰نفر در این حمله مجروح
شدهاند که حال شــماری از آنها وخیم گزارش شده
است .محمد لحوایج بوهالل در جریان حمله مرگبار
پنجشنبه شب در نهایت هدف شلیک مأموران پولیس
قرار گرفت و کشــته شــد .پدر او به رسانهها گفته
است پســرش پس از مهاجرت به فرانسه به ندرت با
خانوادهاش ارتباط داشته است.
او همچنین گفته است که پسرش فردی مذهبی نبوده
است .او در مورد پسرش گفته است« :نماز نمیخواند،
روزه نمیگرفــت ،الکل و حتی مــواد مخدر مصرف
میکرد ».خانواده همســر سابق او نیز تأکید کردهاند
که او فردی مذهبی نبوده است( .دویچه وله)

صربســتان قصد دارد پولیس و اردو را
به گونه مشترک به ماموریت گشت زنی
در مرزش بگمارد .این واحد نظامی قرار
است در مرز میان صربستان با مقدونیه
و بلغاریا مستقر گردد.
مقامات دولت صربستان گفته اند که آنان
مصمم هستند نیروهای بیشتر پولیس و
اردو را به ســرحدات خود با کشورهای
بلغاریا و مقدونیــه اعزام کنند ،تا با این
ماموریت از ورود پناهجویانی که از طریق
راه های قاچاق وارد آن کشور می شوند،
جلوگیری صورت گیرد.
این اقدام صربستان چند روز پس از آن
صورت گرفت کــه هنگری یکی دیگر از
اعضای اتحادیه اروپا تطبیق قواعد سخت
گیرانه تری را برای حفظ سرحدات خود
به مرحله اجرا گذاشت .در بخشی از این
قواعد تصریح شده است ،پناهجویانی که
از طریق صربســتان وارد خاک هنگری
می شوند ،دوباره به آن کشور فرستاده

ماالخوفسکی همچنان شانس اول
قهرمانی المپیک

پرتابگر پولند بــا قهرمانی در لیگ الماس
هم چنان شانس اول کسب عنوان قهرمانی
المپیک است.
در نهمین مرحله لیــگ الماس دوومیدانی
درسال  2016پرتابگر دیسک پولند قهرمان
شــد تا همچنان یکــی از امیدهای اصلی
کســب مدال طالی المپیک باشــد .پیوتر
ماالخوفســکی در موناکو بارکورد 65.57
به مقام نخست رســید .در مراحل قبل این
رقابتها نیز این پرتابگــر بهترین نتایج را
برجای گذاشــته اســت .او هم اکنون با 41
امتیاز در رده نخســت پرتاب دیسک لیگ
الماس قرار دارد .دانیل استال از سوئد نیز با
 62.87و مائوریسیو اورتگا از کلمبیا 62.27
دوم و سوم شدند .روبرت اوربانک نیز که در
ردهبندی کلی دوم اســت دراین رقابتها با
 59.62هفتم شــد .زولتان کوواگو با ،61.67

گردکانتر با  ،61.60دیویــد روبل با 60.33
چهارم تا ششــم شدند .در پرتاب وزنه زنان
نیز والری آدامز از نیوزلند با  20.05قهرمان

شد.کریستینا شــوآنیتز از آلمان  19.81و
میشل کارتر از آمریکا با  19.58دوم و سوم
شدند.

روبن :در بایرنمونیخ از فوتبال خداحافظی میکنم
وینگر هالندی بایــرن مونیخ به تمجید از
سرمربی هلندی ســابق این تیم پرداخت و
عنوان کــرد در بایرن از فوتبال خداحافظی
میکند .لوئیس فان خال که در بایرن مونیخ
توانســت همراه این تیم در بوندسلیگا به
قهرمانی برســد ،در حال حاضر بدون تیم
است .روبن که رابطه خوبی با این مربی دارد
به تمجید از او پرداخته و در گفتوگو با کیکر

این بازیکن  25ســاله دومین خرید چلسی خواهد بود .او یک سال قبل در
حالی که نام و نشانی نداشت از کان فرانسه به لسترسیتی پیوست و بعد از
قهرمانی در لیگ برتر ،توانســت برای یورو  2016به تیم ملی فرانسه دعوت
شود و به میدان برود.

پدر مهاجم حمل ه مرگبار نیس:

صربستان واحدهای
بیشتر پولیس و اردو را به
سرحداتش می فرستد

گفت :فانخال در شکلگیری بایرن مونیخ نقش
زیادی داشــت و در واقع موفقیتهای بایرن
مونیخ بیشتر به خاطر طرز تفکر و اقداماتی
بود که او در این تیم انجام داد .او ادامه داد:
فوتبال هجومیای که در بایرن مونیخ شروع
شد ابتدا زیر نظر فان خال شکل گرفت و او
بود که توانست وضعیت بایرن را تغییر دهد
و فلســفه بایرن را به فوتبال هجومی تغییر

دهد .در ادامه یوپ هاینکس از این فلســفه
اســتفاده کرد و در واقع آن را تکمیل کرد و
بایرن توانست فوتبالی را ارئه کند که مبتنی
بر بازی هجومی همراه با مالکیت توپ است.
آرین روبن تاکید کرد بایرن مونیخ تیم آخر
او خواهــد بود و او پس از پایان فوتبالش در
ن مونیخ کفش هایش را آویزان خواهد
بایر 
کرد و به تیم دیگری نخواهد رفت.

شروع خوب مورینیو با یونایتد و برد پرگل یوونتوس
در دیدارهای دوستانه

منچســتریونایتد و یوونتوس در بازیهای
پیش فصل حریفانشان را با شکست روبرو
ســاختند .تیمهای بزرگ اروپایی پیش از
شــروع فصل جدید رقابتهای باشگاهی در
قاره سبز در دیدارهای دوستانه برابر حریفان
خود محک خوردند که در یکی از دیدارهای
صورت گرفته منچستریونایتد که باید چندی
دیگر برای برپایی اردوی آمادگی و برگزاری
چند دیدار دوســتانه راهی چین شود ،در
اولین دیــدار پیش فصل خــود به مصاف

ویگان رفت و این تیــم را در خانه خودش
با  2گل شکست داد .در این دیدار مورینیو
که نخستین تجربه نشســتن روی نیمکت
شیاطین سرخ را پشــت سر میگذاشت ،از
تمام بازیکنانی که در اختیار داشت استفاده
کرد و البته  9بازیکــن ملیپوش تیم نیز به
دلیل استراحت در این بازی حضور نداشتند.
هنریک مخیتاریان و اریک بایی برای اولین
بار با پیراهن یونایتــد به میدان رفتند ولی
با این حال نیمه نخســت گلی در بر نداشت.

هر چند هافبک ارمنستانی فرصت خوبی را
برای گلزنی در این نیمه از دست داد.
در نیمه دوم هوشــیاری ماتا باعث شد تا
ویلیام کین در دقیقــه  49دروازه ویگان را
باز کند و در دقیقــه  58آندریاس پریرا باز
هــم روی تاثیرگذاری ماتا گل دوم را به ثمر
رســاند تا با این بازی خــوب ماتا ،احتمال
متقاعد شدن مورینیو برای حفظ این بازیکن
بیشتر شود.لوک شاو که فصل قبل در دیدار
یونایتد در لیگ قهرمانان برابر آیندهوون با
مصدومیتی شــدید مواجه شده بود در این
بازی از ابتدا در ترکیب قرار گرفت تا پس از
 10ماه به میادین بازگردد.
بازی بعدی یونایتد در چین برابر دورتموند
خواهد بود .در دیگر دیــدار یوونتوس در
دیداری دوســتانه و نه چندان حرفهای ،در
برابر ســن مائورو تیم آماتوری در فوتبال
ایتالیا با نتیجه  6بر یک به برد آسانی دست
یافت .در این بازی نیز پیانیچ توانست برای
تیمش گلزنی کند و دیبــاال بهترین گلزن
فصل قبل تیم تورینی نیز هت تریک کرد.

شوند .الکساندر ووچیچ ،نخست وزیر
صربســتان دیروز هشــدار داد که او
نمی خواهد کشــورش بــه توقف گاه
پناهجویــان مبدل گردد .الکســاندر
ووچیچ گفت«:صربستان نمی تواند که
به ایستگاه اتباع افغانستان و پاکستان
مبدل شود ،کســانی که هیچ کس در
اروپا نمی خواهد از آنان پذیرایی کند».
این در حالی اســت که پیــش از این
روسای پولیس بلغاریا ،یونان ،کرواسیا،
مقدونیه ،پولند ،رومانیا ،صربســتان،
ســلواکیا ،ســلوانیا ،جمهوری چک و
هنگری در یک نشســت مشــترک با
نمایندگان «پولیــس اروپا» و «آژانس
حفاظت از مرزهای خارجی اروپا» بحث
و تبادل نظر کردند .بر بنیاد معلوماتی
که پس از این نشست منتشر شد ،آنان
روی «اقدامات پولیــس برای مقابله با
مهاجرت های غیــر قانونی در آینده»
توافق کرده اند(.دویچه وله)

شانس باالی سنگنوردی برای
اضافه شدن به المپیک 2020

به احتمال بسیار باال سنگنوردی به 7عنوان یکی از رشته های ورزشی در
المپیک توکیو تایید خواهد شــد .به نقل از بی بی سی اسپورت ،کمیته
بینالمللی المپیک به زودی تایید خواهد کرد که رشــته سنگ نوردی به
بازی های المپیک  2020اضافه خواهد شد .این رشته قرار است برای اولین
بار در المپیک  2020توکیو قرار داده شود .همچنین در کنار سنگ موردی
 ،ماه آینده قرار است سرنوشت چهار رشته ورزشی دیگر برای حضور در
المپیک مشخص شود .رشته های کاراته ،بیسبال ،اسکیت و موج سواری
رشــته هایی خواهند بود که قرار است کمیته بینالمللی المپیک در مورد
حضور آنها در المپیک تصمیم بگیرد.
برای المپیک ریو نیز رشته گلف از رشــته هایی بود که برای اولین بار از
سال  1904به رشته های بازی های المپیک اضافه شده است.
توماس باخ این هفته درباره این  5رشته ورزشی عنوان کرد که این رشته
ها در جاپان و کشــورهای دیگر محبوب اســت و به همین خاطر بررسی
کاملی برای حضور این رشته ها در المپیک توکیو خواهند کرد.
فدراســیون جهانی ســنگ نوردی نیز عنوان کرده است که بیش از 35
میلیون سنگ نورد در سراسر جهان حضور دارند و این رشته ورزشی در
 140کشــور فعال است و میانگین سن ورزشکاران در این کشورها نیز 23
سال سن است و  40درصد آنها نیز زیر  20سال هستند.

انصراف نایب قهرمان تنیس
ویمبلدون از المپیک بخاطر
ویروس زیکا

تنیسور سرشناس کانادایی به دلیل شــیوع بیماری «زیکا» از حضور در
المپیک ریو انصراف داد.به نقل از بی بی ســی اسپورت ،در آستانه شروع
بازی های المپیک ریو ،میلوش رائونیچ تنیسور سرشناس کانادایی انصراف
خود را از حضور در بازی های المپیک اعالم کرد و گفت به دلیل شــیوع
بیماری»زیکا» در این بازی ها حضور نخواهد داشت .این تنیسور  25ساله
کانادایی درباره این موضوع گفت :از رقابت های المپیک انصراف دادم .این
تصمیم را به دلیل نگرانی های متعددی درباره ســامتی ام از جمله عدم
اطمینان درباره ویروس «زیکا» گرفته ام .به این ترتیب باید ببینیم کدام
بازیکن به جای رائونیش در تیم چهار نفره کانادا که قرار است در المپیک
به رقابت بپردازد .رائونیچ اخیرا نایب قهرمان تنیس ویمبلدون شده بود.

آربلوا به میالن پیوست

مدافع فصل قبل رئال مادرید با میالن به توافق نهایی رســید و با این تیم
قرارداد یکســاله امضا کرد .به نقل از میدیاست ،میالن با توجه به بحران
مالی که دارد به دنبال جذب بازیکنانی است که رقم آنها بسیار پایین باشد
و یا این که بازیکن آزاد به شمار آیند.این باشگاه ایتالیایی با آربلوا  ،مدافع
فصل قبل رئال مادرید به توافق نهایی رســید و او را برای یک فصل و به
صورت قرضی جذب کرد .خبر توافق آربلوا را با میالن را میدیاست منتشر
کرد بدون آنکه از رقم این انتقال سخن به میان آید .آربلوا در الکرونیا بود
که خود را به فوتبال اروپا معرفی کرد .او چند سالی در لیورپول بازی کرد
و بعد از آن هم به فوتبال اســپانیا برگشت تا پیراهن رئال مادرید را بر تن
کند و االن هم تصمیم گرفته که راهی رقابت های ســری  Aشود تا برای
میالن بازی کند.

