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پوتین :آماده از سرگیری همکاریها
با ترکیه هستیم

والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه گفته
است که کشورش آماده از سرگیری همکاریها
با ترکیه است.
رجب طیب اردوغــان ،رئیسجمهوری ترکیه
در اولین ســفر خارجی خود پس از کودتای
نافرجام به روسیه سفر کرده و دیروز با آقای
پوتین دیدار کرد.
آقای اردوغان گفته است که میخواهد فصل
جدیدی را در روابط با روسیه بگشاید.

در این دیــدار ،آقای اردوغــان از والدیمیر
پوتین تشــکر کرده و از «تمــاس بالفاصله»
رئیسجمهوری روســیه پــس از تالش برای
کودتا استقبال کرده است.
آقای اردوغان پیش از ترک کشورش ،والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهوری روسیه را دوست خود
توصیف کرد.
آقای پوتین گفته است که مهمان او در هنگام
وضعیت بسیار دشــواری در سیاست داخلی

زندانی هندی به شانزده سال
اعتصاب غذا پایان میدهد

یک فعال سیاسی هندی پس از شانزده سال دست از
اعتصاب غذا میکشد .ایروم چانو شارمیال ۴۴ ،ساله که
از نوامبر سال  ۲۰۰۰میالدی در اعتراض به «کشتار» در
روستای کوچکی در ناحیه ایمفال در ایاالت مانیپور ،در
شمال شرق هند دست به اعتراض غذا زده بود ،گفته
است که روز سهشنبه ،برای اولین بار طی شانزده سال
گذشته ،شــخصا غذا خواهد خورد .خانم شارمیال در
این مدت در موسســه علوم پزشکی جواهر لعل نهرو
بستری بوده و از طریق لوله بینی تغذیه میشده است.
در «کشتار روستای مالوم» در نزدیکی ایمفال ،ده نفر
توسط شــبهنظامیان «تفنگداران آسام» که یک گروه
تحت نظارت دولت اســت ،کشته شدند .در آن زمان،
خانم شارمیال ،که به او عنوان «بانوی آهنین هند» داده
شده ،اعالم کردکه تا زمانی که اجرای قانون «اختیارات
ویژه نیروهای مسلح» لغو نشــده باشد ،به اعتصاب
غذای خود ادامه خواهد داد .براساس این قانون ،ارتش
از قدرت قابل توجهی در سرکوب شورش و اغتشاش در
«مناطق آشوبزده» برخوردار است .گفته شده است
که در تصمیم خانم شــارمیال برای پایان دادن به این
اعتصاب غذای طوالنی ،نظرات دوست پسر بریتانیایی
 هندی او موثر بوده اســت .روز سهشنبه ،قرار استچانو شــارمیال برای پاســخگویی به اتهام «اقدام به
خودکشــی» در دادگاه حاضر شود .در قوانین کیفری
هند ،اقدام به خودکشی جرم محسوب میشود و برای
آن تا یک ســال حبس پیشبینی شده است .از حدود
دو سال پیش ،برخی از حقوقدانان هندی تالشهایی
را برای الغای این قانون آغاز کردهاند که هنوز به نتیجه
نرسیده است( .بی بی سی)

ترکیه دست به این سفرس زده است.
آقای اردوغان هم گفته است روابط دو کشور
وارد «فاز بســیار متفاوتی» شده است .روابط
میان روسیه و ترکیه پس از آن که ترکیه جت
جنگی روسیه را در مرز سوریه سرنگون کرد،
وخیم شد .دو پیلوت روسی این جنگنده کشته
شدند .آقای اردوغان پیشتر به طور رسمی به
خاطر ســرنگون کردن جنگنده روسیه از این
کشور عذرخواهی کرده بود( .بی بی سی)

جماعت احرار مسئولیت
بمبگذاری خونین کویته را
به عهده گرفت

یک شاخه طالبان پاکستان گفته است
که مســئول بمبگــذاری انتحاری در
شفاخانه ی در شهر کویته است که باعث
مرگ حداقل  ۷۰نفر شد.
انفجار زمانــی رخ داد که جمعی از وکال
جســد بالل انور کاسی یک وکیل ارشد
را که روز دوشنبه بر اثر شلیک گلوله از
سوی افراد ناشناس به قتل رسیده بود،
به این شــفاخانه آوردند .شماری از وکال
و روزنامه نگاران هم در میان کشــته ها
هســتند .حدود  ۱۲۰نفر زخمی شــده
انــد .جماعت احرار گفــت که عالوه بر

گوتسه :دیدار برابر بایرن مونیخ
برایم خیلی خاص است

بازیکن جدید بوروسیا دورتموند از بازی برابر بایرن مونیخ در سوپرجام اروپا
به عنوان یک بازی بسیار خاص یاد کرد.
به نقل از کیکر ،بایرن مونیخ و دورتموند یکشــنبه هفته آینده دیدار سوپر
جام آلمان را برگزار خواهند کرد.
این دیدار برای ماریو گوتسه یک دیدار خاص است .او تاکید کرد که احساس
خاصی قبل از دیدار برابر بایرن مونیخ دارد و آماده درخشش در این دیدار
بزرگ است .ستاره تیم ملی فوتبال آلمان گفت :آماده هستم برای دورتموند
به میدان بروم .بسیار خوشحالم دوباره به خانه برگشتم و این فرصت را دارم
تا پیراهن دورتموند را یک بار دیگر بر تن کنم .آماده هســتم بازیهایم را با
دورتموند شروع کنم و امیدوارم با این تیم به روزهای اوج برگردم.
گوتسه ادامه داد :دیدار برابر بایرن مونیخ برای من بسیار خاص است .بدون
شــک تنها به پیروزی فکر می کنم .امیدوارم با قهرمانی در ســوپرجام به
استقبال فصل جدید برویم.

فورالن :مورینیو با منچستریونایتد
قهرمان لیگ جزیره میشود

ستاره پیشین شیاطین سرخ به ستایش از مورینیو پرداخت و تاکید کرد این
مربی پرتگالی یونایتد را به قهرمانی در لیگ جزیره خواهد رساند.
به نقل از ســاکرنت ،منچســتریونایتد بعد از خداحافظی الکس فرگوسن
روزهای بسیار ســختی را پشت سرگذاشته است .با آمدن ژوزه مورینیو اما
هواداران یونایتد بسیار امیدوار شدند.
دیگو فورالن از کسانی است که به مورینیو اعتقادی خاصی دارد و بر این باور
اســت که این مربی پرتگالی می تواند یونایتد را به قهرمانی در لیگ جزیره
برساند .مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال اروگوئه در این زمینه گفت :مورینیو
بهترین گزینه برای هدایت منچستریونایتد اســت .هواداران این تیم سه
ســال بسیار سخت را پشتسر گذاشتند .به مربی بزرگی چون مورینیو نیاز
داشتیم و اطمینان دارم که این مربی بزرگ منچستریونایتد را به جایگاهی
که شایسته و بایسته آن است خواهد رساند.
او ادامــه داد :با آمدن بازیکنان بزرگی مثل زالتــان ایبراهیموویچ ،هنریخ
میختاریان و البته پل پوگبا ،یونایتد متحول شده است .زمان انتقال قدرت
در لیگ جزیره فرارسیده است و مورینیو می تواند منچستریونایتد را دوباره
به قدرتمندترین تیم لیگ جزیره تبدیل کند .او مربی بسیار توانایی است و
کارنامه او به خوبی همه چیز را بیان می کند.

بمبگذاری دوشــنبه مسئول قتل آقای
کاسی هم هست .او که سرپرست انجمن
وکالی والیت بلوچستان پاکستان بود
هنگام عزیمت بــه یک مجتمع قضایی
در کویته به ضرب گلوله کشــته شد.
جماعت احرار دو ســال قبل از طالبان
پاکستان جدا شد .این گروه مسئولیت
شــماری از حمالت عمده از جمله یک
بمبگذاری انتحاری که باعث مرگ بیش
از  ۷۰نفر از جمله کودکان در مراســم
جشن عید پاک در سال جاری شد را به
عهده گرفته است( .بی بی سی)

کشته شدن «حدود ۱۰۰
نفر» از معترضان به دولت
در اتیوپیا

به گفته سازمان عفو بین الملل ،مقابله خشونتبار نیروهای
امنیتی با معترضان به دولت در کشور آفریقایی اتیوپیا ،به
کشته شدن حدود  ۱۰۰نفر منجر شده است.
این گروه مدافع حقوق بشــر روز دوشــنبه اعالم کرد که
معترضان ،در دو منطقه از کشور اتیوپیا به نام های «ارومو»
و «احمره» به انجام تظاهرات پرداخته بودند.
بنا بر گزارش های رســیده ،خونین ترین تظاهرات در شهر
«بهیردر» انجام شــده که در جریــان آن ،نیروهای امیتی
حداقل  ۳۰نفر از معترضان را کشته اند.
در مقابــل ،دولت اتیوپیا می گوید که در این شــهر  ۷نفر
از تظاهرات کنندگان بر اثــر «واکنش نیروهای امنیتی به
خشونت معترضان» کشته شده اند.
کشــور آفریقایی اتیوپیا ،در ماه های اخیر شاهد موجی از
اعتراضات مردمی بوده است .مردم دو منطقه محروم ارومو
و احمره معتقدند که دولت به مردم این مناطق و مشکالت
آنها بی توجه است.
دولت اتیوپیا «دشــمنان خارجــی دور و نزدیک و فعاالن
فضای مجازی» را به تحریک معترضان متهم کرده است.
این دولت هشدار داده است که با برگزاری «تظاهرات بدون
مجوز» برخورد خواهد کرد( .بی بی سی)

محکومیت  ۱۸نفر به
جرم افراط گرایی در
تاجیکستان

دادگاهی در تاجیکســتان  ۱۸تبعه این کشــور را به جرم
افراطگرایی به تحمل حبس از  ۳ســال و نیم تا  ۱۰ســال
محکوم کرده است.
این افراد که همگی جوانان  ۲۰تا  ۳۵ســاله و ســاکنان
ناحیه «راغون» واقع در  ۱۰۰کیلومتری شرق شهر دوشنبه
هستند ،در بهار سال جاری از سوی ماموران پولیس به اتهام
پیوستن به جریان سلفی بازداشت شده بودند.
به گفته پیوندان برخی از این افراد ،دادگاه شــهر دوشنبه
آنها را در «دعوت به تغییر نظام دولت داری از راه خشونت»
مجرم شناخته است .دستکم یک تن از آنان به نام «شهرت
فتح الدینف» برای  ۱۰سال روانه زندان شده است.
دادگاه  ۱۵نفر را به  ۵تا  ۵و نیم ســال ،دو نفر را به  ۳و نیم
ســال به زندان محکوم کرده است .یک منبع دادگاه شهر
دوشنبه به بی بی سی گفت که احکام دادگاه علیه این افراد
در پایان هفته گذشته صادر شده است.
فعالیت پیروان جریان مذهبی ســلفیه تا ســال  ۲۰۰۹در
تاجیکستان آزاد بود ،ولی آن زمان دادگاه عالی این کشور
سلفیه را به فهرست گروهها و جریانهای افراط گرا و تندرو
مذهبی اضافه و فعالیت پیروانش را ممنوع کرد.
از آن زمان تا کنون همه ساله از دهها مورد بازداشت افراد
یا گروههایی به اتهام پیروی از جریان ســلفیه در مناطق
مختلف تاجیکستان گزارش شده است.
اوایل سرطان سال گذشــته وزارت داخله تاجیکستان
فهرســتی از  ۱۳کتاب را انتشــار داده بود که به گفته
مقامات «به رویه دینی -مذهبی ســلفیه منسوبند» و به
همین دلیل نشــر و نگهداری آنها در این کشور ممنوع
اعالم شده است( .بی بی سی)

 ۵۰کارشناس امنیتی آمریکا:

ترامپ رئیسجمهور
خطرناکی خواهد بود

رئیــس ســابق ســیا ،وزیر پیشــین
امنیــت داخلی آمریــکا ،مدیرکل قبلی
ســرویسهای اطالعات و اخبار آمریکا به
همراه چندین کارشناس امنیتی که همگی
از جمهوریخواهان هســتند در بیانیهای
نسبت به رئیسجمهور شدن دونالد ترامپ
هشدار دادهاند.
 ۵۰متخصــص امــور امنیتــی از حزب
جمهوریخواه آمریکا نســبت به انتخاب
دونالد ترامپ به عنــوان رئیسجمهوری
آمریکا هشدار دادند.
این افراد در بیانیهای که روز دوشنبه در
روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد ،ترامپ
را فاقد شخصیت ،شایســتگی و تجربه
الزم برای احراز پســت ریاست جمهوری
دانستهاند.
در این بیانیه آمده اســت« :او (ترامپ)
اقتدار اخالقی ایاالت متحده را به عنوان

ایران ،روسیه و آذربایجان
همپیمانان جدید منطقهای

نشســت ســه جانبه روســیه ،ایران و
آذربایجان برگزار شد .روحانی از تمامیت
ارضــی آذربایجان و حل مســالمتآمیز
مناقشــه قرهباغ دفاع کرد .وی با پوتین
درباره جنگ ســوریه و فروش سالحهای
پیشرفته روسی به ایران مذاکره کرد.
ســفر دو روزهی حســن روحانی به باکو
یکشــنبه آغاز شــد .دیدار روحانی با
همتایان آذری و روســی خود علیاف و
پوتین با توجه به مناقشــههای منطقهای
مانند قرهباغ کوهستانی و به ویژه جنگ
ســوریه ابعاد فرامنطقــهای پیدا کرده و
انتظارات را باال برده است.
محور اصلی مذاکرات ســهجانبه مسائل

دو رکورد نقل و انتقاالت فوتبال
در یک روز در منچستر شکست

پــل پوگبــا ،بازیکن تیم ملی فرانســه و
یوونتوس با قــراردادی به مبلغ  ۱۱۵میلیون
دالر به باشــگاه سابق خود منچستر یونایتد
بازگشــت و به این ترتیب گرانترین بازیکن
دنیا شد .او رکورد قبلی را که متعلق به گرت
بیل بود (از تاتنهام به رئال مادرید) شکست.
در حالی که همگان از این نقل و انتقال مطلع
و مطمئن بودند ،دقایقی پس از نیمه شــب
سه شنبه  ۹اگست بود که باشگاه منچستر
یونایتد رسما پیوستن پوگبا را اعالم کرد.
اما ســاعاتی بعد ،در نیمه دیگر منچستر،
رقیب از قافله عقب نماند و پیوســتن جان
استونز ،مدافع جوان و خوش آتیه اورتون را
اعالم کرد .منچستر سیتی  ۶۲میلیون دالر
برای این مدافع جوان پرداخت که او را بدل
به گرانقیمت مدافع فوتبال بریتانیا و دومین
مدافع گرانقیمت تاریخ فوتبال کرد.
تنها داوید لوئیز ،مدافع برازیلی (از چلسی به
پاریسنژرمن) با مبلغی بیش از جان استونز
به باشــگاه دیگری فروخته شده است (۶۵
میلیون دالر).
دو رقیب دیرینه تا ســرمایهگذاری عظیم
مالکان قطری در منچســتر سیتی در سال
 ،۲۰۰۸همتراز نبودند ،منچستر یونایتد غرق
در جام و پیروزی بود و منچسترسیتی بدون
افتخار یا حتی بدون داشــتن امید به کسب
افتخار فقط میتوانســت به رقابت تاریخی

بیندیشد .اما از آن زمان ورق برگشته است.
در این فصل هر دو تیم دو رقیب نامدار را به
خدمت گرفتهاند ،ژوزه مورینیو به نیمه قرمز
شهر رفته و پپ گوآردیوال به نیمه آبی.
هر دو تیم برای به خدمت گرفتن بازیکنان
جدید رکورد شکستهاند و اکنون زمان آن
رســیده که رقابت دو همشهری در ابعادی
فراتر از قبل آغاز شود.
شنبه ساعت  ۱۱:۳۰به وقت گرینویج فصل
تازه لیگ برتر با بازی دو تیم هال (که هنوز
سرمربی ندارد) و لستر ،قهرمان فصل پیش،
آغاز خواهد شد.

از بازیکنانی کــه در این فصل در لیگ برتر
بازی خواهند کرد که بگذریم ،شاید به جرئت
بتوان گفت که لیگ برتر انگستان در فصل
جاری جذابترین فصل از نظر مربیان است.
بجز مورینیو و گوآردیــوال ،یورگن کلوپ
(لیورپول) ،آنتونیو کنته (چلســی) ،آرسن
ونگر (آرســنال) ،کلودیو رانیری (لستر)،
مائوریســیو پوچتینو (تاتنهــام) و رونالد
کومان (اورتون) یکــی از رنگارنگترین
و جالــب توجهترین گــروه مربیان را در
لیگهــای برتــر فوتبال دنیا تشــکیل
میدهند( .بی بی سی)

زیدان :غیبت  BBCمرا نگران نمیکند

انریکه :بهترین بارسلونا را
مربیگری می کنم

ســرمربی می گوید که جام خوان گمپر همواره خاص بوده و معتقد است که
این بازیکنان ،بهترین بازیکنانی هســتند که از زمان حضورش در بارسا ،بر
آن ها نظارت داشته است.
در حالی که به ســرعت در حال نزدیک شدن به آغاز فصل هستیم ،لوئیس
انریکه سرمربی بارسلونا روز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی پیش از جام
خوان گمپر شرکت کرد تا به سؤاالتی در ارتباط با مسائل پیرامون باشگاه،
پاســخ بدهد .امروز جام خوان گمپر برگزار می شود و پیش از آن ،بازیکنان
تیم اصلی رســم ًا به هواداران معرفی خواهند شد .سرمربی در صحبت های
خود رضایت کامل خود را از بازیکنانی که در اختیار دارد ،ابراز کرد.
انریکه در کنفرانس خبری پیش از بازی با سمپدوریا در این جام گفت« :روی
کاغذ ،این بهترین ترکیبی از بازیکنان اســت که در طول این سه سال در
اختیار داشــته ام و فکر می کنم بهترین بارسلونا را مربیگری می کنم .اگر
بازیکنی پیدا کنیم که وضعیت ما را بهبود ببخشد ،او را جذب می کنیم .اگر
نه ،با همین ترکیب ادامه می دهیم ،که به نظر من فوق العاده است.
ترکیبی از بازیکنان در اختیار داریم که به بهترین شکل ممکن تقویت شده
اند .بازیکنان جدید ،وضعیت فیزیکی بســیار خوبی دارند .تمرین روز اول،
بسیار امیدوار کننده بوده است .هافبک های زیادی در اختیار داریم ،چرا که
همه آن ها می توانند در پُست های متفاوتی بازی کنند .این چند کاره بودن
به ما گزینه های خوبی می دهد.

راهبر دنیای آزاد تضعیف میکند .اینگونه
به نظر میرسد که ترامپ در اصول بنیادین
و اعتقاد به قانون اساسی آمریکا ،قوانین
آمریکا و نهادهای این کشور و نیز اعتقاد
به انعطافپذیری دینی ،آزادی مطبوعات
و لزوم استقالل قوه قضائیه دچار ضعف و
کمبود است».
نویسندگان این بیانیه عنوان کردهاند که
نســبت به هیالری کلینتون نامزد حزب
دموکرات نیز شک و تردیدهایی دارند اما
تاکید کردهاند« :هیچ یک از ما به ترامپ
رأی نخواهیم داد».
در زمینه سیاست خارجی نیز این پنجاه
کارشــناس امنیتی جمهوریخواه شک و
تردیدهایی را نسبت به تواناییهای ترامپ
ابراز داشتهاند و او را فاقد شایستگی کافی
برای اینکــه در رأس هرم تصمیمگیری و
راهبری باشد دانستهاند( .دویچه وله)

اقتصادی چون «حمــل و نقل بینالمللی
شــمال -جنوب» اعالم شــده اســت.
جمهوری آذربایجان حل و فصل مناقشه
قرهباغ را جزو اولویت سیاست خود قرار
داده است.
رئیــس جمهور ایران در نخســتین روز
ســفرش به باکو درباره مناقشه قرهباغ
صریحا اعالم کرد« :ایران خواستار حفظ
تمامیت ارضی کشورها از جمله آذربایجان
و تغییرناپذیری مرزها در منطقه اســت».
روحانی همچنین تاکید کرد« :مشــکالت
و اختالفات میان کشــورها باید از طریق
گفتگو و مذاکره به حــل و فصل نهایی»
برسد( .دویچه وله)

دیبوئر :در اینتر موفق میشوم

ســرمربی جدید اینتر تاکید کرد برای موفقیت به این تیم آمده اســت و
اهداف بزرگی در سر دارد.
به نقل از اسکای اســپورت ،بعد از کناره گیری روبرتو مانچینی از هدایت
اینتر ،سران این باشــگاه ایتالیایی خیلی سریع دســت به کار شدند و
جانشین او را انتخاب کردند.
فرانک دی بوئر که فصل گذشــته سرمربی آژاکس بود ،به عنوان جانشین
مانچینی انتخاب شد .او باید شانس خود را در رقابت های سری  Aو لیگ
اروپا امتحان کند .دی بوئر خبر پیوســتن خود بــه اینتر را تایید کرد و
در نخستین اظهارش گفت :بسیار خوشــحالم که به اینتر پیوستم .برای
موفقیت به این تیم بزرگ پیوستم .اهداف بزرگی در سر دارم و بر این باور
هســتم که میتوانم در تیم جدیدم موفق باشم .به زودی در یک نشست
خبری درباره مسائل زیادی صحبت خواهم کرد.
دی بوئر یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال هلند به شــمار می آید.
او ســابقه بازی در تیم های آژاکس ،بارسلونا و گالسگو را در کارنامه دارد.
دیبوئر  112بار پیراهن تیم ملی فوتبال هلند را هم بر تن کرد .او با آژاکس
به عنوان مربی و بازیکن ســابقه قهرمانی در لیگ هالند را دارد و در جام
جهانی  2014برازیل هم دستیار لوییس فان خال بود.

سامپائولی :روش من حمله کردن
و بازی هجومی است

سرمربی ارجنتینی ســویا تاکید کرد که او عالقه زیادی به بازی هجومی
دارد و بازی برابر رئال چالش بزرگی برای او به شمار می آید.
به نقل از  ،EFEخورخه ســامپائولی در نخستین تجربه رسمی خود با
این تیم اســپانیایی باید در سوپرجام اروپا برابر رئال مادرید رویارویی
کند.
ایــن مربی ارجنتینی دیدار برابر رئال را یــک چالش بزرگ برای خود
دانست .ســامپائولی در نشست پیش از بازی گفت :این که در نخستین
دیدارتان در یک تیم جدید برابر تیم بــزرگ رئال مادرید بازی کنید،
لحظه خاصی خواهد بود و برای من یک چالش بزرگ به شــمار می آید.
تنها به دنبال کســب پیروزی با سویا نیســتم بلکه می خواهم فلسفه
خود را در این تیم نهادینه کنم.
سامپائولی ادامه داد :فلسفه من بازی هجومی و در دست گرفتن توپ و
میدان است .به بازی زیبا اعتقاد خاصی دارم .بهترین روش دفاع کردن
بازی هجومی اســت و این را به صراحت اعالم مــی کنم .از طرفداران
بازی هجومی هســتم .به هر حال باید بگویم که بازی سختی برای رئال
مادرید پیشرو داریم و پیروز شدن برابر این تیم بسیار سخت است.

تبریک مسی به اولین مدال آور
ارجنتین در المپیک ریو

سرمربی رئال مادرید تاکید کرد با اینکه در
دیدار برابر سویا مثلث خط حمله خود را به
بازی نخواهد گرفــت اما از هیچ چیز نگران
نیست.
به نقل از  ،EFEرئال مادرید در ســوپرجام
اروپا به مصاف سویا خواهد رفت .زین الدین
زیدان در نشســت خبری قبل از این دیدار
حساس درباره مسائل زیادی سخن به میان
آورد.
او درباره کریم بنزما گفت :خوشــبختانه او
در شــرایط خوبی به سر می برد .با این حال
نمی خواهم ریسک کنم .او در فصل آمادگی

با تیم تمرین کرد اما در بازیهای دوســتانه
به میدان نرفت .کریم برای رســیدن به مرز
آمادگی خود به زمان نیــاز دارد .مهم این
است که بتواند به شــرایط آمادگی برسد.
دلیلی ندارد که برای قرار دادن او در ترکیب
اصلی عجله کنم.
کریســتیانو رونالدو و گرت بیل هم به این
دیدار نخواهند رســید و زیدان  BBCرا در
اختیار نخواهد داشــت .این مربی فرانسوی
گفت :غیبت  BBCمــن را نگران نمی کند.
گرت بیل و کریســتیانو رونالــدو در یورو
درخشیدند و به استراحت نیاز دارند .دوست

داشتم همه بازیکنان را در اختیار داشتم .به
تونی کروس هم استراحت دادم .او در مادرید
ماند .پهپه و رونالدو هم مصدوم هستند .رئال
غایبان زیادی دارد .با این حال نگران نیستم
چراکه جای خالی آنها را پر خواهیم کرد.
زیدان درباره این ســوال که شانس رئال و
سویا برای قهرمانی چگونه است نیز توضیح
داد :رئال شانس بیشتری برای پیروزی ندارد.
هر دو تیم برای پیروزی بازی خواهند کرد.
تنها چیزی که می خواهم این است بازیکنان
تالش کنند و بدانند یک بازی بزرگ در پیش
داریم .آماده این دیدار بزرگ هستیم.

ارجنتین با کسب اولین مدال طالی المپیک ،مورد توجه ستاره بارسلونا و
برنده پنج توپ طال قرار گرفت.
پس از اینکه جودوکار زن ارجنتینی ،نخســتین مــدال طالی تاریخ این
کشور در رشته جودو را بدســت آورد ،لیونل مسی ،یکی از مشهورترین
چهره های ورزشــی تاریخ این کشور ،در صفحه فیسبوک خود به تشویق
این ورزشکار ارجنتینی پرداخت.
پائوال پارتو ،جودوکار وزن  48کیلوگرم بانوان ،با کسب مدال طال نام خود
را در کتــاب تاریخ ریو دو ژانیرو ماندگار کرد .عملکرد او در برازیل ،توجه
برترین گلزن تاریخ فوتبال ارجنتیــن و برنده پنج توپ طالی اروپا را به
خود جلب کرد.
ستاره ارجنتینی در روز استراحت خود پس از شکست شوکه کننده بارسا
مقابل لیورپول ،در رســانه های اجتماعی به حمایت از پائوال و ارجنتین
برخاست .او صبح دیروز در فیسبوک خود نوشت:
تبریک به پائوال ،اولین برنده مدال طالی ارجنتین در ریو .آن همه ســال
تالش باالخره جــواب داد .امیدروارم این مدال نویــد بخش مدال های
بسیاری برای تیم ملی کشورمان باشد.

