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برادر قندیل بلوچ به قتل
خواهرش اعتراف کرد

پولیس شهر مولتان پاکستان از دستگیری برادر قندیل بلوچ،
مدل معروف خبر داد .وسیم بلوچ به قتل خواهرش اعتراف
کرده است .به گفته وی خواهرش موجب «بیآبرویی خانواده»
شده بود .قندیل بلوچ به «کیم کارداشیان پاکستان» شهرت
داشت .رئیس پولیس شهر مولتان اعالم کرد که محمد وسیم
بلوچ شامگاه شنبه دستگیر شده و اعتراف کرده که «پس از
انتشار ویدئوهای نامناسب خواهرش به ویژه روی فیسبوک
او را به دلیل دفاع از ناموس به قتل رسانده است ».وسیم بلوچ
به پولیس گفته که ابتدا به خواهرش داروی خوابآور خورانده
و سپس او را خفه کرده است .قندیل بلوچ شامگاه جمعه در
خانه پدریاش در نزدیکی شهر مولتان به قتل رسید .وسیم
پس از قتل خواهرش فرار کرده و تحت تعقیب بود .در نهایت
پولیس او را در منطقه مظفرگاه در ایالت پنجاب دستگیر کرد.
در شــکایتی که پدر قندیل بلوچ نزد پولیس تنظیم کرده،
وســیم بلوچ متهم به ارتکاب قتل ناموســی شده زیرا از
خواهرش «خواســته بود تــا مدلینگ و نمایــش را کنار
بگذارد ».والدین قندیل بلوچ پسرشــان را قاتل دخترشان
معرفی کــرده بودند .قندیل بلوچ در اصل فوزیه عظیم نام
داشت و به دلیل انتشار خودخواسته تصاویر و ویدئوهایی
از زوایــای خصوصی زندگیاش در شــبکههای اجتماعی
به شهرت رســیده بود .او به شــدت از جامعه مردساالر
پاکســتان انتقاد میکرد و تصاویری از خودش را در لباس
شنا یا بدنسازی به نمایش گذاشته بود که در جامعه سنتی و
محافظهکار پاکستان رفتاری به شدت خالف عرف محسوب
میشود( .دویچه وله)

دانشور آمریکایی :اروپا
در گسترش اسالم افراطی
مقصر است

جاناثان الرنس معتقد است که اروپاییها در گسترش بدترین
شــکل بنیادگرایی اسالمی مقصر هســتند .آنها با تقویت
عربستان ســعودی به تقویت گرایشهای سلفی و وهابی در
خاورمیانه یاری رســاندند .در آغاز قرن بیستم کشورهای
عربی به شکل کنونی وجود نداشتند .استعمارگران اروپایی،
در درجه اول انگلیسی و فرانسوی بودند که نقشه خاورمیانه
را به شکل امروزی طراحی کردند .جاناثان الرنس ،پژوهشگر
آمریکایی که در دانشگاه بوســتن تدریس میکند ،معتقد
است که دو قدرت بزرگ اروپایی در گسترش بدترین شکل
بنیادگرایی اســامی در منطقه خاورمیانه مقصر هســتند.
الرنس در مقالهای کــه در روزنامه آلمانــی «فرانکفورتر
الگماینه» منتشر شده میگوید :عربستان سعودی در آغاز
قرن بیستم میالدی به یاری قدرتهای بزرگ وقت سرپرستی
مهمترین عتبات اسالمی را در حجاز (مکه و مدینه) به دست
گرفت .بدین ترتیب پادشــاهی سعودی بر انواع و نحلههای
معتدلتر اسالم که در شــمال آفریقا و خاورمیانه و بالکان
وجود داشت ،برتری یافت .افزون بر این دولتهای اروپایی در
دهههای  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰اجازه دادند که عربستان سعودی ،به
برکت ذخایر بیکران نفتی ،در سراسر جهان در جهت تبلیغ
آیینهای سلفی و وهابی مسجد بسازد و روحانی تربیت کند.
این اندیشــمند آمریکایی تصریح میکند« :مســلمانان
اروپایی بیشتر با همین نوع افراطی از اسالم پرورش یافتند،
زیرا همین نگرش بود که با خــرج میلیاردها دالر نفتی در
کشورهای اروپایی گسترش پیدا کرد»( .دویچه وله)

اردوغان از احتمال بازگشت مجازات اعدام در قانون ترکیه خبر داد
ترکیه حذف شد.
آقای اردوغان همچنین بار دیگر تاکید کرده است
این «ویروسها» که پشــت کودتای جمعه شب
بودهاند ،باید از تمام نهادهای حکومتی پاکسازی
شوند .اشــاره آقای اردوغان به هواداران فتحاهلل
گولن ،رقیب سیاســی در تبعید خودخواســته
اســت .آقای گولن که در آمریکا زندگی میکند،
دستداشتن در کودتا را به شدت رد میکند.
در راســتای موج گسترده بازداشتهای گروهی،
دیروز بکر بزداغ ،وزیر عدلیه ترکیه ،گفته اســت
که عملیات پاکســازی نیروهای نظامی و قضایی
ادامه دارد و شــمار دستگیرشــدگان از این هم
بیشتر خواهد شد.
در واکنش به بازداشتهای گسترده ،وزیر خارجه
فرانسه هشدار داده است که شکست کودتا به این
معنا نیست که رجب طیب اردوغان برای پاکسازی
مخالفان «چک سفید» دارد( .بی بی سی)

رجب طیب اردوغان ،رییسجمهوری ترکیه ،گفته
که ممکن است پارلمان بازگرداندن مجازات اعدام
را به قانون بررسی کند.
به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه بیش از ۶۰۰۰
نفر از جمله بعضی افسران و قضات ارشد به ظن
دستداشتن در کودتا بازداشت شدهاند.
روز یکشــنبه  ۱۷جوالی ،آقــای اردوغان که به
مراسم تشییع بعضی از کشتهشدگان در استانبول
رفته بود ،در واکنش به شــعارهای شــماری از
معترضان که خواســتار اعدام کودتاگران شدند،
گفت دمکراسی به معنای احترام به خواسته مردم
اســت .با این حال او اضافه کرد که مانند گذشته
نباید اجازه داد احســاس بر عقل پیروز شــود و
اینکه او به دنبال انتقام نیست.
مجازات اعدام بیش از  ۲۵سال است که در ترکیه
اجرا نشده است .این مجازات به طور رسمی حدود
 ۱۲سال پیش ،در جوالی ســال  ، ۲۰۰۴از قانون

دادگاهی در
هشدار کری به ترکیه در مورد
آکسفام :ثروتمندترین
اتهام نقش آمریکا در کودتا بحرین جمعیت وفاق کشورها کمترین پناهجویان
را منحل اعالم کرد
را می پذیرند
وزیر خارجه آمریکا نسبت به طرح اتهام
علیه این کشــور در مورد دست داشتن
در کودتای ترکیه هشــدار داده و آن را
«کامال نادرست» خواند .فتحاهلل گولن نیز
اتهامها علیه خود را رد کرده است .ترکیه
خواستار استرداد گولن از آمریکاست.
جان کری ،وزیر خارجه آمریکا ،ادعاها در
ترکیه مبنی بر دســت داشتن آمریکا در
کودتای نافرجام علیه رجب طیب اردوغان
را رد کرد .جان کربی ســخنگوی وزارت
خارجه آمریکا گفت ،جان کری روز شنبه
در گفتگویی تلفنی با مولود چاووشاوغلو،
همتای ترک خود نســبت به تیرهشدن
روابط دو کشور هشدار داد.
کری از ترکیه خواســته تا خویشتنداری
خود را حفظ کرده و در راستای تحقیقات
برای روشن شــدن عوامل پشت صحنه
کودتای نافرجام به قوانین پایبند باشد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
جان کری در جریان این گفتگو روشــن
ســاخته که ایاالت متحده آماده کمک به
نهادهای ترکیه در راستای تحقیقاتشان
اســت ،اما هر گونه اظهارنظــر علنی یا

توتی :مسی و رونالدو متعلق به
جهان دیگری هستند

کاپیتان رم دو مهاجم بارسلونا و رئال مادرید را از جهان دیگری میداند.
به نقل از آس ،فرانچســکو توتی پس از دیدار پیش فصل در پیتزولو درباره
کریستیانو رونالدو ،لیونل مسی آینده خود و تیمش صحبت کرد.
کاپیتان  ۴۰ســاله که  ۲۵فصل برای رم بازی کرده اســت و به نظر میرسد
آخرین فصل حضورش در این تیم باشــد ،درباره آیندهاش گفت :اگر من را
از باشگاه بیرون بیندازند ،به عنوان مدیر در باشگاه فعالیت خواهم کرد .در
تیوروگیا متولد شدم و همین جا خواهم مرد.
کاپیتان رم در مورد اســکودتو اظهار کرد :فتح اسکودتو آسان نیست .باید
واقعبین بود.
تیمهای بهتری از ما در لیگ سری آ حضور دارند.
توتی در پایان درباره رونالدو و مسی گفت :آنها از جهان دیگری آمدهاند.
درست اســت که در دو تیم بزرگ به نامهای رئال مادرید و بارسلونا بازی
میکننــد اما اگر به رم بیاینــد من بر روی نیمکت مینشــینم چون باید
بازیهای زیادی از آنها را تماشا کرد .باید صادق باشیم ،آنها فراتر از دیگر
بازیکنان هستند.

باشگاه ناپولی :ایگواین درخواست
جدایی نداده است

باشگاه ایتالیایی تاکید کرد که مهاجم ارجنتینی که درخواست جدایی نداده
است و فصل آینده نیز در این باشگاه سپری خواهد کرد.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،در روزهای گذشــته صحبتهای زیادی برای انتقال
گونســالو ایگواین به تیم آرسنال و یوونتوس مطرح شده است .در این بین
باشگاه ناپولی اعالم کرد که این مهاجم ارجنتینی درخواست جدایی نداده
است و در این تیم باقی خواهد ماند.
نیکوال لومباردو ،مدیر ارتباطی باشــگاه ناپولی درباره وضعیت این بازیکن
گفت :گونســالو هیچ وقت از ما نخواسته است از ناپولی جدا شود .از طرفی
باشــگاه یوونتوس نیز هیچ پیشــنهادی برای جذب او نداده اســت و این
صحبتها تماما شایعه رسانهها است.
او در ادامه افزود :ایگوایــن مانند دیگر بازیکنان از  25جوالی در تمرینات
پیش فصل تیم حضور خواهد داشت.
ماسیمیلیانو آلگری ،سرمربی یوونتوس روز شنبه با تمجید از آقای گل فصل
قبل فوتبال ایتالیا گفت :خیلی سخت است ایگواین ناپولی را ترک کند.

آرسنال به دنبال مائورو ایکاردی

یک رسانه ایتالیایی از نزدیک شدن توپچیها به جذب مهاجم ایتالیایی تیم
فوتبال اینتر خبر داده است.
شبکه اسکای اسپورت ایتالیا ادعا کرده است که مائورو ایکاردی مذاکرات
خود را با باشگاه آرسنال آغاز کرده اســت و این مهاجم ارجنتینی هفته
آینده به لندن سفر میکند .این در حالی است که مدیرورزشی و نیز رئیس
باشــگاه اینتر تأکید کردهاند که مهاجم ارجنتینی تیمشــان را نخواهند
فروخت.
طبق اعالم شــبکه اســکای ،توپچیها تابستان امســال درصدد خرید
یک مهاجم نوک قدرتمند هســتند و بههمین منظــور دو گزینه در نظر
گرفتهاند که یکی از آنها گونســالو ایگواین از ناپولی است و دیگر مائورو
ایکاردی از اینتر.
با توجه به سختتر بودن جذب ایگواین و غرامت  94میلیونی که برای فسخ
قراردادش با ناپولی تعیین شده است ،توپچیها به سراغ ایکاردی رفتهاند و
گزارشها حاکی از آن است که نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر میتواند
این بازیکن  23ساله را در ازای  50تا  70میلیون یورو به خدمت بگیرد.
ایکاردی که در  105بازی رســمیاش برای اینتر  52گل زده است ،تا سال
 2019با نراتزوری قرارداد دارد ،اما طبق ادعای همســر و مدیربرنامههایش،
امتناع اینتــر از عمل به وعد ه افزایش حقوق این بازیکن ارجنتینی ،او را از
ماندن در این تیم منصرف کرده است.
در همیــن حال از اتلتیکومادرید هم بهعنوان مقصد احتمالی ایکاردی برای
فصل آینده نام برده میشــود ،ضمن اینکه ناپولی هم برای پر کردن جای
خالی ایگواین ،به یک مهاجم جدید نیاز خواهد داشت.

ادعا در مورد دست داشــتن آمریکا در
کودتای نافرجام «کامال نادرست» بوده و
برای روابط دوجانبه میان ترکیه و آمریکا
«مضر» است .ســلیمان سویلو ،وزیر کار
ترکیه روز شنبه در ســخنانی آمریکا را
متهم به دســت داشــتن در کودتا کرده
بود .دولت ترکیــه از فتحاهلل گولن ،واعظ
تبعیدی به آمریکا به عنوان دشمن شماره
یک دولت و مقصر اصلی در کودتا نام برده
است .گولن که از ســال  ۱۹۹۹در ایالت
پنسیلوانیا ســاکن است ،تمامی اتهامات
وارده بــه خود را رد کرده و اعالم کرد که
هیچگونه دخالتی در کودتا علیه اردوغان
نداشته اســت .گولن  ۷۵ساله روز شنبه
در گفتگویی نادر بــا روزنامه «نیویورک
تایمز» احتمال دســت داشتن اردوغان
در ایــن کودتا را مطرح کــرده و گفت:
«برخی از رهبران (سیاسی) برای افزایش
قدرت خود دست به سوءقصدهای جعلی
میزنند .چنین افرادی ممکن است دست
به چنین سناریوهایی بزنند.
من به عنوان یک انسان مؤمن نمیتوانم
تهمت بزنم( ».دویچه وله)

دادگاهی در بحریــن جمعیت وفاق ،بزرگترین گروه
شیعه بحرین ،را منحل اعالم کرده است.
بر اساس گزارشها به دســتور این دادگاه داراییهای
این گروه نیز ضبط شده است.
این رای یک ماه پس از آن صورت گرفته اســت که
دولت بحرین دســتور به تعلیق همه فعالیتهای این
گروه داده بود.
تعلیق فعالیتهای حزب پس از بازداشت اخیر نبیل
رجب ،فعال سرشــناس حقوق بشر بحرین حاکی از
شدت گرفتن برخورد با مخالفان در این کشور است.
به گزارش تلویزیون العربیــه اکنون داراییهای این
گروه به خزانه دولت انتقال پیدا میکند.
گروه وفاق در اعتراضات مردم بحرین علیه حکومت
این کشور نقش محوری داشته است.
اعتراضات سیاســی در بحرین از اواسط ماه فبروری
سال  ۲۰۱۱و با تجمع معترضان در یکی از میدانهای
شــهر منامه ،پایتخــت ،و درخواســت از خاندان
حکومتی آلخلیفه برای اصالحات سیاسی ،پیشبرد
نظام مشروطه سلطنتی و مبارزه با فساد آغاز شد.
شیخ ســلمان ،بلندپایهترین شخصیت شیعه بحرین
که رهبری این حزب سیاســی را به عهده دارد ،از
زمان ناآرامیهای ســال  ۲۰۱۱چندین بار احضار و
زندانی شده است .او در حال حاضر در زندان است.
حکم زندان شیخ سلمان ماه پیش از چهار سال به ۹
سال افزایش یافت.
قدرت در بحرین در اختیار اقلیت ســنی اســت و
اکثریت شــیعه مذهب این کشور از تبعیض شکایت
میکنند و خواهان مشارکت بیشتر در قدرت و رفع
تبعیضها هستند( .بی بی سی)

شش کشــور ثروتمند که نصف اقتصاد
جهان را می ســازند کم تر از  9درصد
پناهجویان را پذیرفته اند .کشــورهای
ضعیف کــه در مجموع دو فیصد اقتصاد
جهان به آنها تعلق دارد ،بیشــتر از 50
درصد آواره پذیرفته انــد .یافته های
تازه موسسه آکسفام نشان می دهد که
کم تــر از  9درصد پناهجویان که تقریبا
 2.1میلیون تن می باشند ،از طرف شش
کشور ثروتمند جهان پذیرفته شده اند.
این موسســه از کشورهای چون امریکا،
چین ،جاپان ،آلمان ،فرانســه و بریتانیا
در ایــن گزارش یــادآوری نموده گفته
است که این کشــورها نیمی از اقتصاد
تمام کره زمین را می ســازند .پژوهش
ایــن نهاد نشــان می دهــد که بخش
بیشــتر پناهجویان  24میلیونی که از
طرف ســازمان ملل شناسایی شده ،به
کشــورهایی که از لحــاظ اقتصادی در
سطح ضعیف قرار دارند ،پناه برده اند.

نیمار :رونالدو شانس اصلی کسب توپ
طالی امسال است

ســتاره برازیلی بارســلونا به ســتایش
از کریســتیانو رونالــدو پرداخــت و او را
نزدیکترین بازیکن به کســب توپ طال در
 2016دانست.
به نقل از الموندو ،کریستیانو رونالدو پرتگالی
موفق شد در فصلی که گذشت ،قهرمانی در
لیگ قهرمانان اروپا را به دســت آورد و در
یورو  2016هم با وجود این که در بازی پایانی
آسیب دید اما جام قهرمانی را باالی سر برد.
این بازیکن پرتگالی بــا دو جامی معتبری
که در ســال  2016به دست آورد ،ثابت کرد
که شانس باالیی برای کسب توپ طال دارد.
نیمار که ســال قبل جزو ســه نامزد نهایی
بود ،پس از موفقیتهایی که رونالدو بدست
آورده است به ستایش از او پرداخت و گفت:
رونالدو قهرمانــی در لیگ قهرمانان اروپا و
یورو  2016را به دست آورد .می توان بگویم

نزدیکترین بازیکن به توپ طالست .رونالدو
بازیکن بسیار بزرگی است و نمی توانم چنین
چیزی را پنهان کنم .البته باید بگویم لیونل
مسی هم شــانس توپ طال را دارد چراکه او
هم قهرمانی در اللیگا و جام حذفی را نیز به
دست آورد.این سخنان نیمار ممکن است که
با خشم هواداران بارسلونا همراه باشد چراکه

آنها در هر حالتی مسی را بهتر از رونالدو می
دانند و دوســت ندارند ستاره پرتگالی رئال
توپ طال را به دست آورد.
مسی با پنج توپ طال رکورددار جهان است.
این درحالی اســت که رونالدو سه بار این
جایزه بزرگ را به دســت آورده و به دنبال
چهارمین توپ طالست.

آرین روبن شروع بوندسلیگا را از دست داد

ستاره هالندی بایرن مونیخ نمی تواند تیمش
را در آغاز بوندســلیگا همراهی کند .بایرن
مونیخ شب شنبه در دیداری دوستانه موفق
شد لیپ اشــتات را با نتیجه  ۴بر  ۳شکست
بدهد.در این دیدار آریــن روبن هالندی به

دلیل مصدومیت از ترکیــب تیمش بیرون
برده شد .معاینات پزشکی روی این بازیکن
نشــان داد نمی تواند تیمش را در آغاز این
فصل بوندسلیگا همراهی کند .پزشکان بایرن
مونیخ میزان مصدومیت این بازیکن را  ۶هفته

اعالم کردند .به این ترتیب او  ۲هفته نخست
رقابت های بوندسلیگا را از دست خواهد داد.
روبن از ناحیه ساق پای راست خود مصدوم
شده است .او فصل گذشته نیز چند هفته را
به دلیل مصدومیت از دست داده بود.

مورینیو :در  10دقیقه یک استعداد جدید
کشف کردم

ســرمربی پرتگالی منچســتر یونایتد از
پیروزی که تیمش به دســت آورده بسیار
خوشحال است .او تاکید کرد که در  10دقیقه
یک استعداد جدید را کشف کرده است.
منچستریونایتد در نخســتین بازی خود با
هدایت ژوزه مورینیو در دیداری دوســتانه
به مصاف ویگان رفت و موفق شــد با دو گل
به پیروزی برسد تا این مربی پرتگالی شروع
خوبی با شیاطین سرخ داشته باشد.
مورینیــو که از پیروزی تیمش خوشــحال

اســت ،بعد از بازی گفت :هرچند این یک
دیدار دوستانه به شمار میرفت اما پیروزی
در آن برای من دلچسب بود .بعد از مدتها
خوشــحالی فوتبالــی به من دســت داد.
هواداران زیادی به ورزشــگاه آمدند و این
برای ما دلگرمکننده بود.
او ادامه داد :پیش از این گفتم برای موفقیت
منچســتریونایتد همه تالش خود را به کار
خواهم گرفــت و در این موضــوع به هیچ
وجه شــک نکنید .از این پیروزی بســیار

خوشحال هســتم .نتیجه بازی برایم مهم
نیســت چراکه این یک دیدار دوستانه بود.
آنچه برایم اهمیت داشــت این بود که آنچه
را در تمرین بــه بازیکنان یاد داده بودم ،در
زمین بازی اجــرا کردند .بازیکنان از روحیه
خوبی برخوردار هســتند و خوشحالی را در
چهره آنها می دیدم .آنها تنها  10روز اســت
در کنار هم تمرین می کنند .شک نکنید در
آینده بهتر خواهیم شد.ســرمربی پرتگالی
منچســتریونایتد در پایان سخنان خود به
ســتایش از اکسل تانزبه ،اســتعداد جدید
شیاطین ســرخ پرداخت و اضافه کرد :یک
بازیکن ممکن است برای اثبات توانایی خود
به  90دقیقه زمان نیاز داشــته باشد اما یک
بازیکن هم ممکن اســت در  10دقیقه ثابت
کند بازیکن بزرگ و بااستعدادی است .اکسل
برای ثابت کردن خود به  10دقیقه زمان نیاز
داشــت .در  10دقیقه یک استعداد جدید را
کشف کردم .اکســل در  10دقیقه توانایی و
نبوغ خود را ثابت کرد .اطمینان دارم شــما
بهتر از من اکســل را می شناســید چراکه
مدتها است درباره او می نویسد .در آینده
درباره این بازیکن بیشتر خواهیم شنید.

به بیان این سازمان ،در حالی که اردن،
ترکیه ،پاکستان ،لبنان ،افریقای جنوبی
و فلسطین تنها دو درصد اقتصاد تمام
جهان را می سازند ،میزبان بیشتر از 50
درصد آوارگان جهان می باشند .روبرت
لیندر یکی از اعضای موسســه آکسفام
در برلین گفت« :وقتی موضوع حمایت
از پناهجویان مطرح می شود ،کشورهای
بزرگ اقتصادی خود را اقلیت بســیار
کوچک می سازند .این بازی های پنهان
غیر مسئوالنه باید خاتمه یابد».آکسفام
یکی از بزرگترین گروههای بین المللی
امدادرسانی در جهان است .لیندر با آنکه
نقش آلمــان را در پذیرش پناهجویان
نسبت به سایر کشورها برازنده دانسته
امــا تاکید کرد که با آنهم می تواند این
کشور تعداد بیشتر نیازمندان را در خود
جا داده و کشورهای دیگری که پذیرنده
پناهجویان اند را از لحاظ مالی همکاری
کند( .دویچه وله)

کونته :هازارد را به سطح مسی و
رونالدو می رسانم

ســرمربی جدید چلســی وعده داد ادن هازارد را به سطح لیونل مسی و
کریستیانو رونالدو برساند .به نقل از اکســپرس ،آنتونیو کونته سرمربی
جدید چلســی در اولین دیداری که روی نیمکت این تیم نشســت برابر
راپیدوین اتریش با دو گل شکســت خورد .البته در این دیدار بازیکنان
چلســی که در یورو بودند در زمین حاضر نبودند .آنتونیو کونته سرمربی
چلســی وعده داد در صورتی که بازیکنان این تیم به حرف های او گوش
کنند ،به سطح باالتری میرسند .او درباره این موضوع گفت :به خوبی می
دانم که بازیکنان چلسی سطح باالیی دارند .اکثر بازیکنان چلس در پست
های خود در سطح باالیی هســتند .من هم تالش می کنم که باعث شود
سطح این بازیکنان باال برود .یکی از همین بازیکنان ادن هازارد است که
فصل قبل عمکلرد چندان خوبی نداشــت ولی کونته وعده داده است در
صورتی که بازیکنان از حرف های او تبعیت کنند ،به سطح باالیی میرسند.
کونته همچنین از هواداران این تیم خواســت که صبور باشــند تا دوباره
چلسی به ســطح اول بازگردد .او درباره این موضوع ادامه داد :هواداران
چلســی باید شرایط تیم را درک کنند .انها باید صبور باشند تا تیم دوباره
به سطح باالیی برسد.

گری لینکر :شانس چلسی برای
قهرمانی بیشتراست

اســطوره فوتبال انگلیس شانس چلسی را برای کسب عنوان قهرمانی در
فصل بعد لیگ جزیره بیشــتر از تیمهای دیگر میداند .به نقل از اسکای
اسپورت ،با اینکه باشــگاه منچسترسیتی به پپ گواردیوال این فرصت را
داده تا ســرمربی این تیم باشــد با وجود اینکه مربی بزرگی به نام ژوزه
مورینیو روی نیمکت منچستریونایتد نشســته است اما اسطوره فوتبال
انگلیس قهرمان این فصل لیگ جزیره را تیم دیگری میداند .گری لینکر
در این خصوص اظهار کرد :چلســی شانس بیشــتری برای کسب عنوان
قهرمانی در فصل بعد لیگ جزیره دارد .این تیم مربی بزرگی را جذب کرده
است و با شــناختی که از آنتونیو کونته دارم ،میدانم که می تواند زمینه
را برای قهرمانی آبی پوشان فراهم کند .اسطوره فوتبال انگلیس در ادامه
از عامل اصلی قهرمانی چلســی در فصل بعد سخن به میان آورد و گفت:
چلسی با جذب انگولو کانته می تواند در فصل بعد قهرمان شود .آنها خرید
بســیار خوبی انجام دادند .با آمدن کانته کیفیت تیمی چلسی باال رفت.
تصور میکنم تیم کونته معیارهای الزم برای کسب عنوان قهرمانی را دارد.

آلگری :پوگبا متعلق به یوونتوس است

سرمربی یوونتوس میگوید پوگبا و بونوچی جایی نمیروند و یوونتوس در
حال حاضر جزو چهار تیم برتر اروپاست.
ماســیمیلیانو آلگری در گفتوگو با روزنامه توتو اسپورت در واکنش به
شــایعاتی که این روزها در خصوص جدایی احتمالی پل پوگبا و لئوناردو
بونوچی از یوونتوس مطرح است ،گفت:
نگرانی بابت شایعاتی که در رسانههای انگلیسی مطرح شده است ،ندارم.
هر بازیکنی که قصد ترک یوونتوس را دارد ،باید با احتیاط همه چیز را در
نظر بگیرد ،چون یوونتوس در حال حاضر در بین چهار تیم برتر باشگاهی
اروپاست.
وی افزود :یوونتوس باشــگاهی نیست که بخواهد بازیکنانش را بفروشد.
پوگبا هم متعلق به یووه است و خود او میخواهد تا اسکودتوی دیگر را با
این تیم کسب کند و امیدوار به قهرمانی در لیگ قهرمانان همراه با بانوی
پیر اســت .تا به امروز هم در بازار نقلوانتقاالت تابستانی عملکرد خوبی
داشتهایم و بازیکنانی باتجربه بینالمللی همچون مهدی بنعطیه ،دنی آلوز
و میرالم پیانیچ را بهخدمت گرفتهایم.
سرمربی راهراهپوشــان تورین در خصوص شایعه عالقهمندی یوونتوس به
جذب گونزالو ایگواین با وجود بند فســخ قرارداد  94میلیون یوروییاش،
اظهار داشت:
من هم زمزمههایی اینچنینی را شنیدهام ،اما من مربی هستم و روی تیمم
تمرکز کردهام .در تاریخ  31آگست خواهیم دید کجا هستیم و چه شرایطی
داریم .باشگاه یوونتوس روی نقلوانتقاالت تمرکز کرده و همیشه کارش را
در این مورد به خوبی انجام داده است.

