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اردوغان خواستار بازگشت مجازات اعدام
به ترکیه شد

رجب طیب اردوغــان ،رئیسجمهور ترکیه،
حدود ســه هفته پس از کودتای نافرجام در
تظاهراتی صدهــا هزارنفری در اســتانبول
خواهــان بازگرداندن مجــازات اعدام به این
کشــور شــد و از کمبود دمکراسی در آلمان
انتقاد کرد.
شــامگاه یکشنبه شــهر اســتانبول شاهد
تظاهرات صدهاهزار نفری علیه کودتای ســه
هفته پیش در این کشــور بود .این تظاهرات
با محافظت حدود  ۱۵هزار مأمور پلیس تحت

شعار «دمکراســی و شهدا» و در پی فراخوان
رجب طیب اردوغــان ،رئیسجمهور ترکیه،
برگزار گردیــد .رهبران شــماری از احزاب
اپوزیســیون نیز به دعوت اردوغان از حزب
عدالت و توســعه ( )AKPدر این گردهمایی
عظیم شــرکت جســتند ،از جملــه کمال
قلیچداراوغلو ،رهبر حزب جمهوریخواه خلق
ترکیه ( )CHPکه حزبی سوسیالیستی است
و «دولت باغچهلی» دبیرکل حزب حرکت ملی
( )MHPکه مهمترین حزب ملیگرای افراطی

در ترکیه است.
رهبران حزب دمکراتیک خلقها ( )HDPکه
دومین نیروی اپوزیســیون در ترکیه و هوادار
کردها اســت ،به این تظاهرات دعوت نشده
بودند .اردوغان این حــزب را به همکاری با
حزب ممنوعه کارگران کردستان ترکیه (پ ک
ک) متهم میکند .احزابی که رهبران آنها در
گردهمایی عظیم استانبول شرکت داشتند ،از
پشتیبانی حدود  ۸۵درصد از واجدان شرایط
رأی در ترکیه برخوردارند( .دویچه وله)

آمار کشته های سیل
مکزیک به  ۳۸نفر رسید

آمار کشــته ها در اثر رانش زمین در مکزیک پس از عبور
توفان استوایی از مناطق شرقی این کشور به  ۳۸نفر رسیده
است.ایالت پوبال بیشترین آسیب را در اثر سیل و رانش زمین
دیده به طوری  ۲۸نفر در آنجا کشته شده اند ۱۰ .نفر دیگر هم
در ایالت وراکروز جان خود را از دست دادند.
آمار کشــته ها تا پیش از این شش نفر اعالم شده بود .توفان
اســتوایی ارل این هفته ابتدا پس از خرابی به بار آوردن در
منطقه کارائیب وارد کشــور بلیز در همسایگی مکزیک شد.
هرچند بعدا با ورود توفان به مکزیک از شدت آن کاسته شد
اما در مسیر خود خســارات زیادی وارد کرد .بیشتر قربانیان
اهل شهر دورافتاده هواچینانگو در پوبال بودند .علت مرگ این
افراد بلعیده شــدن خانه ها در رانش چندین تن گل و سنگ
گزارش شد .مقام ها می گویند که یک تپه کامل در نزدیکی
شهر روی یک روستا ریخت .بارندگی شدید در منطقه مقام
ها را واداشت بخشی از بزرگراه اصلی ناحیه به سوی پایتخت
را ببندند .پیشتر در هفته جاری حداقل  ۹نفر در آب و هوای
شدیدا نامساعد ناشی از توفان کشته شده بودند( .بی بی سی)

سیل باعث مرگ  ۲۱نفر
در مقدونیه شد

افزایش اندک در سرازیر شدن
مهاجران از ترکیه به یونان

موج سرازیر شدن مهاجران از ترکیه به یونان در ۳۰
روز اخیر کمی افزایش یافته اســت .اما افزایش سیل
آســایی که هراس آن می رفت ،تا هنوز پیش نیامده
است .در همین حال شــمار زیادی مهاجران منتظر
رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی شان در جزایر یونان
هستند .چنانچه کمیسیون بحران مهاجرت یونان روز
دوشنبه در آتن گزارش داده است ،در روزهای شنبه
و یک شــنبه این هفته  ۲۰۶مهاجر از ترکیه به جزایر
اژه رسیده اند .در این جزایر در حال حاضر حدود ۱۰
هزار مهاجر به سر می برند .یک ماه پیش حدود ۸۵۰۰
مهاجر انتظار بررسی تقاضاهای پناهندگی شان را می
کشیدند و یا منتظر بازگشت شان به ترکیه بودند.
یک افســر گارد ساحلی به خبرگزاری آلمان (دی پی
ای) گفت« :پناهجویان قبل از همه در جزایر خیوس
و لسبوس در مکان های تنگ جابجا شده اند .در این
مکان ها همواره بــه دلیل یاس و ناامیدی زد و خورد
های خطرناک رخ می دهــد ».در کمپ های موقتی
مهاجــران در این جزایر تنها بــرای  ۷۴۵۰نفر جای
وجود دارد ،اما حاال شــمار بیشتر در این کمپ ها به
سر می برند .یک دلیل تجمع بیش از اندازه مهاجران
در این جزایر این است که ترکیه در چارچوب برخورد
علیه کودتاچیــان ،همه ناظران ترکــی را از مقابل
این جزایر خارج کرده اســت و تاهنوز به عوض آنها
نیروهای جانشین نفرستاده است( .دویچه وله)

 ۵۸۰۰شکایت از کندی
رسیدگی به تقاضاهای
پناهندگی در آلمان

با آمدن شمار زیاد مهاجران در آلمان ،به
دلیل فقدان پرسونل کافی جریان بررسی
تقاضاهای پناهندگی آنها به کندی پیش
می رود .به همین دلیل پناهجویان علیه
اداره آلمان فــدرال در امور مهاجرت و
پناهندگی شکایت کرده اند.
براساس گزارش فرستنده دولتی رادیوی
ایالت هِسن آلمان ،همواره شمار بیشتر
پناهجویان علیــه اداره آلمان فدرال در
امور مهاجــرت و پناهندگی اقامه دعوا
می کنند ،زیرا جریان بررسی تقاضاهای
پناهندگی آنها زمان طوالنی را در بر می
گیرد .این فرستنده رادیویی به استناد از
ارقام اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت
و پناهندگــی گزارش مــی دهد که در
پایان ماه می ،در سرتاســر آلمان ۵۸۰۵
مورد شــکایت به دلیل کندی رسیدگی
به تقاضاهــای پناهندگی علیه این اداره
صورت گرفته است.

واکنش تمسخر آمیز فردیناند
نسبت به جذب پوگبا

مدافع پیشین شیاطین سرخ واکنشی تمسخر آمیز نسبت به بازگشت پوگبا
داشت.
به نقل از اســکای اســپورت ،به نظر می رســد پرونده پل پوگبا در فصل
جابهجایی تابستانی بسته شده اســت و این بازیکن فصل بعد را با پیراهن
شیاطین سرخ به میدان خواهد رفت.
بعد از کش و قوس های زیاد ســرانجام روز یکشنبه اعالم شد پل پوگبا در
تستهای پزشکی منچستریونایتد حاضر شده است تا به زودی قراردادش
را با این تیم امضا کند .او با رقم بســیار باالیی با منچستریونایتد به توافق
رسید و به احتمال زیاد ،لقب گرانترین بازیکن جهان را یدک خواهد کشید.
ریو فردیناند از رقمی که یونایتــد برای جذب پوگبا پرداخت کرده ناراحت
اســت .او در اینباره اظهار کرد :اگر پوگبا نتواند حداقل مانند لیونل مسی،
کریســتیانو رونالدو ،گرت بیل و لوییس ســوارس  40گل به ثمر برساند،
شایسته پیوســتن به یونایتد با این رقم باال نیست .در شرایط کنونی هیچ
بازیکنی باالتر از  20میلیون نمی ارزد.
پوگبا در پنج ســال حضورش در یوونتوس  185بار پیراهن این تیم را بر تن
کرد و تنها  34گل به ثمر رساند .او در یورو  2016هم نتوانست انتظارات را بر
آورده کند و با فرانسه نایب قهرمان جام شد.

بدبیاریهای آرسنال تمامی ندارد

به نظر میرســد بدبیاریهای آرسنال تمامی ندارد چراکه دومین مهره خط
دفاعی این تیم هم با آسیب دیدگی مواجه شد.
به نقل از ساکرنت ،آرســنال در دیداری دوستانه به مصاف منچسترسیتی
رفت و موفق شد با نتیجه سه بر دو حریف خود را از پیش رو بردارد .با وجود
این که آرســنال در این دیدار به پیروزی رسید اما آسیب دیدگی پائولیستا
کام آرسن ونگر و هواداران آرسنال را تلخ کرد.
پائولیستا که در غیاب پر مرتســاکر و لورن کوشیلنی در قلب خط دفاعی
آرســنال به میدان رفت ،از ناحیه زانو دچار کشیدگی شدید شده است و
به احتمال زیاد بازی نخست لیگ جزیره برابر لیورپول را از دست میدهد.
آرسنال به نظر می رسد در همین آغاز فصل به مشکل خورده است .پیش از
این مرتساکر ،کاپیتان توپچی ها هم که در قلب خط دفاعی بازی می کرد با
آسیب دیدگی مواجه و چند ماهی خانه نشین شده است .ونگر پیش از این
تاکید کرده بود به دلیل خســتگی کوشیلنی به خاطر حضور در یورو 2016
قصد ندارد در آغاز لیگ از او اســتفاده کند اما با آسیب دیدگی مرتساکر و
پائولیستا ،به احتمال خیلی زیاد از تصمیم خود منصرف می شود.

شاخصه بارز مورینیو از نگاه
لینگارد

ســتاره جوان یونایتد پس از قهرمانی تیمش در جام خیریه از ویژگی بارز
ژوزه مورینیو سخن به میان آورد.
به نقل از ســاکر نیوز ،منچستریونایتد نخســتین قهرمانی خود را با ژوزه
مورینیو به دســت آورد و موفق شــد در جام خیریه بــا نتیجه دو بر یک
لسترسیتی را شکست دهد و جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
جسی لینگارد در این دیدار ستاره یونایتد بود که توانست گل نخست بازی
را به زیبایی هر چه تمامتر به ثمر برســاند تا سهم بسزایی در این پیروزی
داشته باشد .لینگارد بعد از پیروزی برابر لسترسیتی گفت :هر دو تیم بازی
بسیار خوبی را به نمایش گذاشــتند .بهتر توپ را حفظ کردیم و به گردش
درآوردیم .مالکیت توپ ما بیشــتر از لسترســیتی بود .به همین خاطر هم
فرصتهای بیشتری را روی دروازه آنها خلق کردیم .بازی کردن در ومبلی
و گل زدن بسیار زیباست.
او درباره وضعیت آسیب دیدگی اش نیز اظهار کرد  :کمی درد دارم اما آسیب
دیدگیام جدی نیست .می توانم در دیدارهای بعدی به میدان بروم.
ستاره جوان شیاطین سرخ در پایان سخنان خود به ستایش از ژوزه مورینیو
پرداخت و بیان کرد :مورینیو مربی بزرگ و بسیار باتجربه است .با او احساس
آزادی بیشتری در میدان میکنیم و بازی رو به جلو را به نمایش میگذاریم.
مهمترین ویژگی که این مربی بزرگ دارد این است که یک بازیکن زیر نظر او
احساس آزادی بیشتری می کند .امیدوارم بتوانیم با مورینیو روزهای خوبی
را برای هواداران خود رقم بزنیم.

به این ترتیب شمار شکایت ها از پایان
ماه مارچ با  ۳۲۷۱اقامه دعوا حدود ۸۰
درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش فرســتنده رادیویی
هِســن ،رقم کلی دعواها ممکن است
حتی باالتر از این باشد ،زیرا قسمی که
اداره آلمان فــدرال در امور مهاجرت و
پناهندگی خود اظهار کرده است ،این
اداره فقط دعــوای مهاجرینی را ثبت
کرده اســت که تقاضاهای پناهندگی
شان در حال بررســی است .همچنین
شکایت کســانی که هنوز درخواست
پناهندگی شــان ثبت نشده است نیز
شامل این آمار نمی شــود .فرستنده
رادیویی هِسن می افزاید که اداره آلمان
فدرال در امــور مهاجرت و پناهندگی،
این برداشت و احساس را رد می کند که
گویا تقاضاهــای پناهندگی را به کندی
مورد بررسی قرار می دهد( .دویچه وله)

امپراتور جاپان
در ماههای آینده از قدرت
کنارهگیری میکند

آکیهیتو امپراتور جاپان در اقدامی نادر
اعالم کرد که به دلیــل بیماری و کهولت
سن در ماههای آینده از قدرت کنارهگیری
میکند .امپراتور  ۸۲ساله جاپان مبتال به
سرطان پروستات بوده و اخیرا نیز تحت
عمل جراحی قلب قرار گرفته بود.
روز دوشــنبه آکیهیتو امپراتور جاپان
در یــک پیام ویدیویی کــه از تلویزیون
سراسری این کشور پخش شد ،اعالم کرد
که پــس از دومین جراحیاش دیگر توان
الزم برای اداره امور کشور را ندارد و مقام
سلطنت را به پسرش واگذار خواهد کرد.
آکی هیتــو ۸۲ ،ســال دارد و مبتال به
سرطان پروستات اســت .او بهتازگی نیز
مورد عمل جراحــی قلب قرار گرفته بود.

در پی بارندگی شــدید و جاری شدن ســیل در اسکوپیه،
پایتخت مقدونیه ،دســت کم  ۲۱نفر کشته شده اند .اجساد
قربانیان صبح یکشنبه پس از عبور توفان پیدا شد .چندین
نفر هنوز مفقود هســتند .بعضی قربانیان در خودروهایشان
غرق شــدند .بخش هایی از جاده کمربندی شهر در سیل از
میــان رفت و موترها را به مزارع اطراف پرت کرد .در جریان
این توفان  ۹۳میلیمتر باران در اســکوپیه بارید که بیش از
متوســط برای کل ماه اگست است .گزارش ها حاکیست که
ســطح آب در بعضی نواحی آسیب دیده تا  ۱.۵متر باال آمد.
«بازه اسپیروســکی» ساکن  ۴۳ســاله سینگلیچ در حومه
اسکوپیه گفت« :زندگیمان را آب گرفت .تلویزیون ،یخچال،
مبل ،همه چیز شناور شد ....وحشتناک بود ».بسیاری از خانه
ها را همچنان سیل گرفته و بدون برق هستند؛ گفته می شود
بعضی خانه ها ریزش کرده اند .مقام ها در اسکوپیه و تتووو
برای  ۱۵روز وضعیت اضطراری اعالم کرده اند( .بی بی سی)

ایران و آذربایجان شش
سند همکاری امضا کردند

حسن روحانی ،رئیس جمهوری اسالمی ،با همتای آذربایجانی
خود در باکو دیدار کرد .دراین دیدار شش سند و تفاهمنامه
همکاری امضا شده است .روحانی ،الهام علیاف و والدیمیر
پوتین ،روز دوشــنبه  ۸اگست نشستی ســهجانبه برگزار
خواهند کرد .پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ایران روز
یکشنبه از امضای شش سند و تفاهمنامه همکاری میان ایران
و آذربایجان خبر داد؛ اســنادی که در سفر حسن روحانی،
رئیس جمهوری اسالمی به باکو ،پایتخت آذربایجان به امضا
رسیدند .تفاهم همکاری در زمینه استاندارد ،یادداشت تفاهم
همکاری بانکهای مرکزی ،ســند برنامه اجرایی در زمینه
گردشگری ،پروتکل تمایل دو طرف در زمینه ساخت کریدور
حملونقل شــمال – جنوب (اتصال منطقه قفقاز به خلیج
فارس) ،تفاهمنامهای برای همکاریهای امنیت الکترونیک و
موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی،
اسنادی هستند که به نوشتهی پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهوری اسالمی به امضای دو طرف رسیدهاند( .دویچه وله)

تلفات انفجار در شفاخانه
پاکستان به  ۶۶کشته و ۲۰۰
زخمی رسید

در نتیجه حمله انتحاری در شفاخانه ای
در شهر کویته پاکســتان  ۶۶تن کشته
و نزدیک به  ۲۰۰تن دیگر زخمی شــده
اند .گروه تروریســتی داعش یا «دولت
اسالمی» مسئولیت این حمله مرگبار را به
عهده گرفته است.
مقامات محلی در پاکستان به خبرگزاری
آلمانی «دی پی ای» گفته اند که شــمار
کشته شدگان انفجار روز دوشنبه به ۶۶
تن رسیده و نزدیک به  ۲۰۰تن دیگر زخمی
شده اند؛ اما خبرگزاری اسوشیتدپرس به
نقل از مقامات این کشــور از  ۶۰کشته و
بیش از  ۱۰۰زخمی گزارش داده است.
در مورد نوعیت ایــن انفجار نیز گزارش
های ضد و نقیضی وجود دارد .خبرگزاری
های داخلی پاکســتان و رویترز از یک

حضور بازیکنان خارجی در مسابقات
داخلی افغانستان

در بازی های شش دوش لیگ کرکت موسوم
به تورنمنت شپژیزه ،که سر از شام دیروز در
کابل آغاز گردید ،در کنار ورزشکاران افغان،
شــماری از بازیکنان خارجی نیز شــرکت
ورزیده اند.
بورد کرکت افغانستان میگوید تا حال ناصر
جمشید ،محمد آصف ،کامران اکمل ،محمد
سمیع ،سلمان بت ،و خالد لطیف از پاکستان
به کابل رســیده اند و سکندر رضا عضو تیم
زیمباوی نیز به آنها خواهند پیوست.

این مســابقات ،که چهارمین دور بازی های
لیگ شــش دوش کرکت در کابل محسوب
میگردد ،عمدت ًا از ســوی شــرکت تجارتی
الکوزی کوال تمویل میشود و در میان سایر
تمویل کنندگان آن ،صدای امریکا نیز شامل
است.
بورد کرکت افغانســتان میگوید که در این
مسابقات ،شــش تیم شرکت کرده اند و هر
روز دو بازی برگزار خواهد شــد که در کنار
بازیکنان افغان ،ورزشکاران خارجی نیز در

آن بازی میکنند.
راشد آرمان عضو تیم ملی کرکت افغانستان
میگوید مسابقات داخلی نسبت به خارجی
دشوار اســت ،چون به گفتۀ او ،در مسابقات
با ورزشــکاران خارجی و ناآشنا ،به جرأت
میتوان بازی کرد.مســابقات شپژیزه شش
دوش کرکت از ســال  ۲۰۰۳میالدی در کابل
آغاز شده که در ابتدا پنج تیم در آن شرکت
می کردند ،اما امســال تیم کابل بازان نیز بر
آن افزوده شده است( .صدای امریکا)

زالتان :منچستریونایتد بزرگترین باشگاهی است
که در آن بازی کردم

ستاره سویدنی شیاطین سرخ که از قهرمانی
در جام خیریه خوشــحال است تاکید کرد
منچستریونایتد بزرگترین باشگاهی است که
با پیراهن آن به میدان رفته است.
به نقل از اسکای اســپورت ،نخستین بازی
رســمی زالتان ایبراهیموویچ بــا پیراهن
شیاطین ســرخ برای او خوش یمن بود و با
یک جام همراه شد.
ستاره سویدنی و گرانقیمت شیاطین سرخ
در جام خیریه انگلیس برابر لسترســیتی
موفق شــد گل پیروزی را به ثمر برساند تا
ثابت کند خرید خوبی بــرای یونایتد بوده
اســت .زالتان از قهرمانــی در جام خیریه

بسیار خوشــحال است .او بعد از بازی گفت:
دیدار برابر لسترسیتی نخستین بازی رسمی
من با پیراهن منچســتریونایتد بود .بسیار
خوشــحالم که با پیروزی و کســب جام به
پایان رسید .پیروزی برابر لسترسیتی یعنی
نخستین قهرمانی برای زالتان با تیم جدید و
این بسیار خوشحال کننده است.
او ادامه داد :به هدفمان دســت پیدا کردیم.
این ســی و یکمین قهرمانی من در فوتبال
است .می خواهم با منچستریونایتد جام های
زیادی به دســت آورم و به همین خاطر هم
چنین تیمی را انتخاب کردم .روزهای خوبی
در انتظار زالتان در منچستریونایتد است.

رســانههای جاپان در هفتههای اخیر از
احتمال کنارهگیری امپراتور از قدرت خبر
داده بودند .بر اســاس قانون امپراتوری
جاپان تاج ســلطنت تنهــا پس از مرگ
امپراتور به پسر بزرگش واگذار میشود.
به همین دلیل واگــذاری قدرت در زمان
حیات امپراتــور نیاز به تغییر قانون دارد.
بزرگترین پسر آکیهیتو در حال حاضر ۵۶
سال دارد .آکیهیتو اولین امپراتور جاپان
است که پس از مرگ پدرش در سال ۱۹۸۹
و نشستن بر تخت سلطنت ،به دلیل وقایع
جنگ جهانی دوم ،لقب نمایندگی خدا بر
روی زمین را از عناوین امپراتور حذف کرد
و خود را «مامور برقراری صلح و آرامش»
نامید( .دویچه وله)

این بازیکن با پیراهن تیــم های زیادی به
میدان رفته است .مالمو ،آژاکس ،یوونتوس،
اینتر ،بارســلونا ،میالن ،پاری سن ژرمن و
اکنون هم منچســتر یونایتد .ایبراهیموویچ
در همه تیمها به استثنای بارسلونا عملکرد
درخشانی از خود نشــان داده است .با این
حال منچستریونایتد را بزرگترین تیمی می
داند که با پیراهن آن به میدان رفته است .او
گفت :چه بسا بتوانم بگویم منچستریونایتد
بزرگترین باشــگاهی است که پیراهن آن را
بر تن کردم .تنها باشگاهی که با پیراهن آن
به میدان رفتم و مــی توانم آن را با یونایتد
مقایسه کنم ،میالن است.

حمله انتحاری خبر داده اند ،در حالی که
دیگر رسانه های بین المللی این رویداد را
انفجار بمب عنوان کرده اند.
تصویرهای زننــده ای از محل انفجار در
شــبکه های اجتماعی نشر شده است که
جسدها را روی زمین نشان می دهد و دود
غلیظی به آسمان بلند شده است .در میان
جویی از خون و شیشــه های شکسته،
شاهدان عینی که شوکه شده اند به زخمی
ها کمک می کنند .نشانه بزرگ سوختگی
روی دیوارهای سفید شفاخانه نشان می
دهد که آنجا انفجار بزرگی رخ داده است.
مقامات گفته اند که این انفجار زمانی رخ
داد که عزاداران ،وکیالن و خبرنگاران در
پی کشته شــدن یک وکیل در تیراندازی
در شفاخانه جمع شده بودند( .دویچه وله)

خسه رسما به پاری سن ژرمن
پیوست

باشــگاه رئال مادرید خبر انتقال مهاجم خود به پاری سن ژرمن را تایید و
برای این بازیکن آرزوی موفقیت کرد.
ســرانجام پس از کش و قوسهای زیاد خسه رودریگز از رئال مادرید جدا
شد و فوتبال اسپانیا را به مقصد الشامپیونه ترک کرد.
سایت رسمی باشگاه رئال مادرید از پیوستن خسه به پاری سن ژرمن خبر
داد و برای این بازیکن در تیم جدید خود آرزوی موفقیت کرد.
در خبر باشگاه رئال مادرید آمده اســت :باشگاه رئال میخواهد جدایی
خسه و پیوســتن او به پاریسنژرمن را تایید کند .از زحمات این بازیکن
تشکر و برای او آرزوی موفقیت میکنیم.
باشگاه پاری سن ژرمن هم توافق با خسه را تایید و تاکید کرد که به زودی
نشست خبری را برای این بازیکن ترتیب خواهد داد.
خسه محصول آکادمی رئال مادرید است و هر گاه فرصت بازی به او رسید
تقریبا خوب ظاهر شد اما تراکم بازیکن در کهکشانیها باعث شد تا به این
بازیکــن فرصت کمتری برای بازی برســد و در نهایت هم از این تیم جدا
شود.
رسانههای فرانســوی رقم فروش خسه به پاری سن ژرمن را  ۲۵میلیون
اعالم کردند که این باالترین رقمی است که برای یک بازیکن که محصول
باشگاه رئال است پرداخت میشود.

نبود کروس و بیل در سوپرجام
اروپا تایید شد

 2بازیکن رئال مادرید در دیدار سوپرجام اروپا مقابل سویا حضور نخواهند
داشت.
به نقل از آس ،گرت بیل و تونی کروس روز یکشــنبه پس از بازگشت از
تعطیالت تابستانی خود در تمرینات حضور پیدا کردند .وضعیت جسمانی
آنها خوب بود اما زین الدین زیدان ،ســرمربی رئال مادرید تصمیم گرفت
این دو بازیکن در دیدار سوپر جام اروپا حضور نداشته باشند.
از طرفی وضعیت کریم بنزما نیز برای حضور در این بازی مشخص نیست.
کیلور ناواس ،دروازهبان تیــم مادریدی نیز یکی دیگر از غایبان این بازی
است و کیکو کاسیا ،دروازهبان اصلی تیم خواهد بود.
نبود کریستیانو رونالدو در این دیدار چند هفت ه پیش تایید شده بود.
سوپر جام اروپا سهشنبه شــب بین دو تیم سویا و رئال مادرید در ناروی
برگزار میشود.

مانچینی :برای اینتر آرزوی
موفقیت می کنم

روبرتو مانچینی می گوید احساس بدی به سران اینتر بعد از جدایی از این
تیم ندارد و برای آنها در فصل جدید آرزوی موفقیت میکند.
در پی گمانهزنیهای به وجود آمده در مورد فسخ قرارداد روبرتو مانچینی
با باشگاه اینتر ،سایت رسمی نرآتزوری سرانجام فسخ قرارداد این مربی را
به صورت رسمی اعالم کرد.
روبرتو مانچینی بعد از جدایی از اینتر گفت :کار من با اینتر به پایان رسید
و با توافق دوجانبه ای که داشــتیم از این تیم جدا شدیم .می خواهم از
هواداران تشکر کنم ،آنها همیشه از ما حمایت کردند و به تیم وفادار بودند.
همینطور بازیکنــان ،که در این  ۲۰ماه برای موفقیت تیم هر کاری کردند.
هیچ ناراحتی از سران اینتر ندارم و این جدایی به صورت توافق دو طرفه
بود و برای این تیم در شــروع فصل جدید فوتبال ایتالیا آرزوی موفقیت
می کنم.
اینتر در حالی مربی خود را قبل از شروع لیگ ایتالیا از دست می دهد که
زمان زیادی تا شروع لیگ ایتالیا نمانده است و این تیم به زودی باید برای
حضور در این رقابت ها اماده شود .اینتری ها با هدایت مانچو در بازی های
پیش فصل عملکرد چندان خوبی نداشــتند و در بازی آخر برابر تاتنهام
با نتیجه  ۶بر یک شکســت بدی را متحمل شدند .هر چند آنها نسبت به
رقیب همشهری خودشــان در فصل نقل و انتقاالت بد عمل نکرده است.
با این حال به نظر میرســد مانچینی به دلیل سیاست های توهیر مالک
اندوزیایی این تیم از هدایت تیم خود کنار رفته است.

