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دوازده نوزاد عراقی در
آتشسوزی شفاخانه جان
خود را از دست دادند

وزارت بهداشت عراق میگوید دوازده نوزاد در آتشسوزی
در بخش زنان و زایمان یکی از بزرگترین شــفاخانههای
بغداد ،پایتخت عراق جان خود را از دست دادهاند .سخنگوی
وزارت بهداشــت عراق گفته اســت تحقیقات اولیه نشان
میدهد که اشــکال الکتریکی باعث این آتشسوزی شده
است .این آتشسوزی سهشنبه شب در شفاخانه یرموک در
غرب بغداد روی داد .امدادرسانان موفق شدند جان هشت
نوزاد و  ۲۹زن را نجات دهند ۱۹ .نفر آنها برای سوختگی و
استشمام دود تحت درمان هستند .هنوز جزئیات بیشتری
از این آتشسوزی اعالم نشــده اما طی سالهای اخیر در
مواردی ادارات و نهادهای دولتی و مراکز خرید در عراق به
دالیلی مشابه دچار آتشسوزی شدهاند( .بی بی سی)

هشدار سازمان ملل متحد:

مردم حلب به آب و برق دسترسی ندارند

ســازمان ملل متحد هشــدار داده است که
بیش از دو میلیون نفر از ســاکنان شهر حلب
در ســوریه به آب آشامیدنی و برق دسترسی
ندارند.
یونیســف ،صندوق کودکان ملل متحد گفته
است که کودکان این شهر به دلیل نبود آب و
برق در معرض خطر ابتال به بیماریها هستند.
این سازمان گفته است که دلیل عدم دسترسی
مردم حلب به آب و برق ،درگیریهای شدیدی

است که میان نیروهای دولت سوریه و مخالفان
در جریان است.
ســازمان ملل متحد خواهان آتشبس فوری
برای ارائه کمکهای انساندوســتانه به مردم
و تعمیر شبکههای آبرســانی و توزیع برق
شده است .مخالفان بشار اسد ،رئیسجمهوری
ســوریه اخیرا موفق شــدند محاصره بخش
شرقی شهر حلب توســط نیروهای دولتی و
متحدانش را بشــکنند .نزدیک به  ۲۵۰هزار

نفر از ساکنان بخش شرقی حلب که در دست
شورشیان است ،پس از آن که نیروهای دولتی
در اوائل ماه جوالی جاده منتهی به این مناطق
را مسدود کردند ،گیر افتاده بودند.
روز یکشنبه ،شورشیان موفق شدند دسترسی
نیروهای دولتی به جاده کلیدی منتهی به غرب
حلب را قطع کنند.
از آن زمان ،نیروهای دولتی دست به بمباران
شدید این مناطق زدهاند( .بی بی سی)

آتش سوزی در اقامتگاه
پناهجویان در آلمان ۲۲
تن را زخمی کرد

به گفته یک سخنگوی پولیس ۲۲ ،تن از ساکنان اقامتگاه
پناهجویان در ایالت هسن آلمان در اثر یک آتش سوزی در
اوایل صبح روز چهارشنبه زخمی گردیدند .مقامات در مورد
علل این آتش سوزی تحقیق می کنند که در زیر خانه این
ساختمان در شهر ویتسنهاوزن اتفاق افتاده است .احتمال
عمدی بودن این آتش سوزی رد نشده است .پولیس محلی
گفته است  ۲۳نفری که در این ساختمان زندگی می کردند،
قــادر گردیده اند تا محل را ترک گویند ،اما  ۲۲تن شــان
از تنفس دود آســیب دیده اند .سیاست انگال مرکل صدر
اعظم آلمان در مورد پناه دادن به مهاجران کشورهای جنگ
زده باعث شــد که در سال  ۲۰۱۵میالدی حدود  ۱،۱میلیون
مهاجر وارد این کشور شوند .از جانب دیگر موارد آتش زدن
اقامتگاه های پناهجویان در سرتاسر آلمان به طور پیوسته
ای در  ۱۸ماه گذشته افزایش یافته است( .دویچه وله)

سخنان جنجالی و دوپهلوی
تازه ترامپ علیه کلینتون

دونالــد ترامــپ باز هم دردســر آفرید .این بــار نامزد
جمهوریخواهان آمریکا برای ریاســت جمهوری سخنانی
گفــت که میتوان آنها را به کاربرد ســاح علیه هیالری
کلینتون نیز تعبیر کرد .مارک پیتسکه ،گزارشگر «اشپیگل
آنالین» در آمریکا مینویسد ،روزی نو ،جایی نو و رسوایی
نو :دونالد ترامپ ،نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست
جمهوری ماه نوامبر سهشنبه در ورزشگاهی در ویلمینگتون
در کارولینای شــمالی پس از این که بیهدف از این شاخه
به آن شاخه پرید ســرانجام به موضوع دلخواهش رسید:
متمم دوم قانون اساسی .در متمم دوم قانون اساسی از حق
شهروندان برای مالکیت سالح دفاع شده است .پس از این
اشاره ،ترامپ به هیالری کلینتون ،رقیب خود پرداخت .او
در سخنرانی انتخاباتی خود گفت« :هیالری میخواهد متمم
دوم قانون اساسی را از میان بردارد ».ترامپ ادامه داد ،اگر
کلینتون در انتخابات پیروز شــود این کار را با استفاده از
دیوان عالی انجام خواهد داد .او به هواداران خود گفت« :در
صورتی که او بتواند قضات خود را انتخاب کند شــما مردم
کاری نمیتوانید بکنید( ».دویچه وله)

در اردوگاه پناهجویان در
نائورو به کودکان تعرض
شده است

ســاکنان اردوگاه پناهجویان از اســترالیا از جمله
کودکان در معرض آزار جسمی و تعرض جنسی قرار
گرفتهاند.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشته است که براساس
مدارک و شــواهدی که در اختیار این نشــریه قرار
گرفته ،طی حدود دو ســال ،بیش از دو هزار مورد از
تجاوز و تعرض جنســی ،ضرب و شتم و اقدام به خود
آزاری در اردوگاه پناهجویــان در جزیره نائورو روی
داده اســت و بیش از نیمی از این مــوارد مربوط به
کودکانی است که در این اردوگاه به سر میبرند.
اردوگاه نائــورو یکی از دو مرکز واقع در جزایر خارج
از خاک استرالیا در اقیانوس آرام است که در اجرای
سیاست اسکان پناهجویان در مناطقی خارج از خاک
اصلی این کشور ایجاد شده اســت .استفاده از این
اردوگاهها مورد انتقاد گروههای مدافع حقوق بشــر و
سازمان ملل قرار گرفته است .روزنامه گاردین نوشته
است که بیش از دوهزار سند و گزارش داخلی اردوگاه
که به این نشریه درز داده شــده ،مربوط به مواردی
اســت که بین اگســت  ۲۰۱۳تا اکتبر  ۲۰۱۵در این
اردوگاه روی داده است .براساس این گزارش ،کودکان
کمتر از  ۲۰درصد حدود  ۵۰۰ساکن نائورو را تشکیل
میدهند اما موضوع  ۵۹از این گزارش ها را تشــکیل
میدهند .از این میان ،هفت مورد به «تعرض جنسی»
ارتباط دارد .برخی گزارشها به شــرح تعرض و آزار
کودکان توسط نگهبانان اردوگاه و برخی دیگر توسط
«مردان» نامشخص میپردازد(.بی بی سی)

زیکو :فوتبال برازیل به خفت
عادت کرده است

اسطوره فوتبال برازیل به انتقاد از نیمار  .تیم امید برازیل پرداخته است.
به نقل از گلوبو ،نیمار در تیم ملی برازیل شــرایط خوبی ســپری نمی کند.
در حالــی که خیلیها امیدوار بودند این بازیکن در تیم امید برازیل در خانه
بدرخشــد ولی در هر دو دیدار تیم امید برازیل در ریو به تســاوی بدون
گل رســیده اســت تا جایی که هواداران تیم ملی برازیل برای این بازیکن
یک آلترناتیو ایجاد کردند و به تشــویق مارتا ،بازیکن شماره  10تیم زنان
کشورشان پرداختند.
اینبار زیکو به انتقاد از این بازیکن پرداخته است .او در صحبت هایی گفت:
این یک خجالت و شرم آوری بزرگ برای برازیل است که نتواند از گروه خود
به مرحله بعد المپیک راه یابد ولی این چند ســاله متاسفانه فوتبال برازیل
به این شرم آوری ها عادت کرده اســت و خفت ،پشت خفت برای فوتبال
برازیل رخ می دهد.
زیکو درباره فشــار قهرمانی روی تیم امید برازیل گفت :این برعکس است.
پیراهن برازیل به اندازه کافی بزرگ است و همیشه با برد و قهرمانی عجین
شده است .بازی در خانه باید برای برازیل یک مزیت و امتیاز باشد نه اینکه
فشار روی تیم ایجاد کند.
بازیکن ســابق تیم ملی برازیل در پایان به انتقاد از نیمار پرداخت و گفت:
کاپیتــان تیم ما لیافت کاپیتانی ندارد .این اشــتباه بود که نیمار به عنوان
کاپیتان انتخاب شود .او باید تنها به فوتبال تمرکز کند.

اولسن :زالتان برای پیوستن به
منچستریونایتد شک داشت

مدافع تیم ملی فوتبال ســویدن فاش کرد ایبرا برای رفتن به یونایتد شک
داشته اســت .به نقل از ساکرنت ،زالتان ایبراهیموویچ که فصل گذشته در
ترکیب پاری سن ژرمن فرانسه به میدان میرفت ،مدتی پیش طی قراردادی
آزاد راهی منچســتریونایتد شــد تا یک بار دیگر زیر نظــر ژوزه مورینیو
کار کند .زالتان  34ســاله در دیدار ســوپرجام باشگاههای انگلیس موفق
شد گل دوم شیاطین ســرخ را وارد دروازه لسترسیتی کند تا تیمش را به
پیروزی دو بر یک برســاند .به عقیده بســیاری از کارشناسان این مهاجم
سوئدی در نخستین بازیاش توانســته است میزان تاثیرگذاری خود را در
منچستریونایتد نشــان بدهد .یوناس اولسن که در باشگاه وست برومویچ
آلبیون انگلیس توپ میزند در گفتوگو با نشریه سویدنی Aftonbladet
در مورد پیوستن زالتان به یونایتد گفت :ایبرا برای رفتن به منچستریونایتد
کمی شک داشــت .در بهار و تابستان باهم در مورد آیندهاش کمی صحبت
کردیم .به او گفتم پیوستن به یونایتد میتواند برای او عالی باشد .شخصیتی
که زالتان دارد ،درست شــبیه شخصیت اریک کانتونا است .بدون شک در
سالهای اخیر هواداران منچستریونایتد کمبود یک بازیکن بزرگ در ترکیب
تیمشــان را احساس میکردند .اکنون با پیوســتن زالتان فکر میکنم این
مشکل حل شده است.

سناتورهای جمهوریخواه:

جزئیات پرداخت پول به
ایران را منتشر کنید

سه ســناتور جمهوریخواه آمریکا در
نامهای به وزیر خارجه این کشور خواستار
انتشار چند و چون پرداخت  ۴۰۰میلیون
دالر وجه نقد به ایران شدند .آنها ابراز
نگرانی کردهاند که از این پول در جهت
حمایت از تروریسم استفاده شود.
مــارک کــرک ،دیوید پــردو و جانی
ایساکسون ،سه ســناتور جمهوریخواه
آمریکا در نامهای به جــان کری ،وزیر
خارجه این کشــور خواســتار انتشار
جزئیات پرداخــت میلیونها دالر پول
نقد به ایران در زمان اجرای توافق اتمی
شدند.
آنها در این نامه همزمانی پرداخت ۴۰۰
میلیون دالر با آزادی زندانیان آمریکایی
در ایران را زیر ســؤال برده و ضمن ابراز
نگرانی از فقدان شــفافیت در این مورد
خواستار روشن شدن شیوه پرداخت این
پول شدند.
آنها نوشــتند« :نگرانی مــا همزمانی
پرداخت ایــن پول و آزادی هفت زندانی
ایرانی در آمریکاســت و تشویق ایران،
کشوری که پیش از این آمریکاییها را به

گروگان گرفته است».
همزمان با پرداخت این پول در جنوری
سال جاری هفت زندانی آمریکایی در
ایران آزاد شدند و آمریکا نیز با آزادی
هفت ایرانی زندانی در این کشور و لغو
حکم بازداشت  ۱۴ایرانی دیگر موافقت
کرد.
این نامه که دوشــنبه نوشــته شد و
سهشنبه انتشار یافت ،بعد از آن منتشر
میشود که روزنامه وال استریت ژورنال
جزئیات جدیدی از پرداخت این پول در
جنوری امسال را منتشر کرده است.
مخالفــان توافق بینالمللــی اتمی با
ایــران همزمانی پرداخــت این پول با
آزادی زندانیان آمریکایــی در ایران
را نگرانــیآور دانســته و این احتمال
را مطرح کردهاند کــه آمریکا به ایران
«باج» داده است.
دولت آمریکا در پاســخ به این گزارش
گفت که این پول اولین قســمت از یک
میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر از داراییهای
مسدودشده ایران بود که قرار شد آمریکا
به ایران پرداخت کند( .دویچه وله)

آمریکا یک میلیارد یورو
تسلیحات به عربستان
صادر میکند

دولت آمریکا با صــدور جنگافزارهایی
بالــغ بر یک میلیارد یورو به عربســتان
ســعودی موافقت کرد .این جنگافزارها
شامل تانک ،موترهای زرهی ،راکت انداز
و مسلسلهای سنگین میشود.
پنتاگون روز سهشنبه خبر داد که وزارت
خارجهی آمریکا بــرای صدور  ۱۵۳تانک
و  ۴۱۹مسلســل ســنگین به عربستان
ســعودی ،چراغ سبز نشــان داده است.
افزون بر آن قرار اســت موترهای زرهی،
راکت انداز و مهمــات نیز به ریاض صادر
شود .ارزش این تسلیحات بر یک میلیارد
یورو ( ۱/ ۱۵میلیارد دالر) بالغ میشــود.
کنگــرهی آمریکا باید نخســت با صدور
این تســلیحات به عربســتان سعودی

سنای برازیل به محاکمه
رئیس جمهوری رای داد

ســنای برازیل به محاکمه ویلما روسف،
رئیــس جمهوری این کشــور رای داده
است.
روز چهارشــنبه ۱۰اگســت ،نمایندگان
ســنای برازیل با  ۵۹رای موافق در برابر
 ۲۱رای مخالــف تصمیــم گرفتند دیلما
روســف ،رئیس جمهــوری را به دلیل
تخلف از قوانین بودجه تحت پیگرد قرار
دهند .ریاست جلســه ویژه رسیدگی به
طرح محاکمه رئیس جمهوری که بیست
ســاعت به طول انجامید برعهده رئیس
دیوان عالی برازیل بود.
اتهام خانم روســف تخلف از قوانین در
برداشت از منابع مالی شرکتهای دولتی
جهت تامین کمبود بودجه دولت اســت.
چنین اقدامی در دولت های قبلی برازیل
بدون سابقه نبود اما بعدا ،پارلمان برازیل
با تصویب قانونی ،آن را غیرقانونی کرده

بیست و یک قهرمانی المپیک برای فلپس؛

معدن طالیی که تمام نمیشود

مایــکل فلپس با قهرمانی در ماده  ۴در ۲۰۰
متر امــدادی تعداد مدالهــای طالیش در
مسابقات المپیک را به بیست و یک رساند.
این شناگر  ۳۱ســاله آمریکایی کمی قبل از
قهرمانی در این ماده توانســته بود با پیشی
گرفتن از چاد لــیکالس ،رقیب قدیمیاش
مدال طالی  ۲۰۰متــر پروانه را نیز به گردن
بیاویزد.
فلپس پس از کســب بیست و یکمین طالی
المپیک گفت« :تعداد زیادی مدال اســت و
فکر کردن به آن دیوانهکننده است».
گرچه فلپس شناگری کامل است اما پروانه
شــنای تخصصی او است و او با قهرمانی در
 ۲۰۰متر این ماده توانست انتقام چهار سال
پیش را نیز از رقیب اهل آفریقای جنوبیاش
بگیــرد .لیکالس در المپیــک  ۲۰۱۲لندن

توانســته بود فلپس را در این ماده شکست
دهد .فلپس گفت« :میخواستم این یکی را
پس بگیرم .من با فکــر انجام این ماموریت
وارد حوض شــدم و ماموریتم را نیز انجام
دادم ».فلپس در این ماده با زمان یک دقیقه
و  ۵۳.۳۶ثانیه قهرمان شــد و لیکالس ۲۴
ساله در رتبه چهارم ایستاد .این دو شناگر
یکبار دیگــر در اواخر این هفته در ماده ۱۰۰
متر پروانه با یکدیگر رقابت میکنند.
فلپــس همچنین با شــرکت در مواد  ۴در
 ۱۰۰متر امــدادی و  ۲۰۰متر مختلط انفرادی
میتواند رکــورد فوقالعادهاش را بهتر کند.
فلپس گفت« :نگاهم به آخر این هفته است
و هنوز حتی نصف راه را نیز تمام نکردهام».
با این حال پس از شکست دراماتیک چهار
سال پیش فلپس ،شــاید بتوان قهرمانی در

 ۲۰۰متر پروانه را هدف اصلی او در المپیک
ریو دانست.
فلپــس پیش از آن گفته بــود که در پایان
المپیک لندن بازنشســته میشــود و آن
مسابقات قرار بود آخرین حضور او در ورزش
باشد .این شــناگر آمریکایی در سال ۲۰۱۴
تصمیمش را تغییــر داد و دوباره به ورزش
قهرمانی بازگشت.
فلپس پر افتخارترین شناگر تاریخ المپیک
اســت و بیش از دو برابر نفر بعدی (الریسا
التینانا ،ژیمناســت شوروی سابق با  ۹مدال
طال) قهرمان المپیک شده است.
او تنها یک ســاعت پس از قهرمانی در ۲۰۰
متر پروانــه دوباره به آب زد و به همراه کانر
دایر ،فرانسیس هاس و رایان الکتی قهرمان
 ۴در  ۲۰۰متر امدادی شد( .بی بی سی)

قهرمانی دراماتیک رئالمادرید در سوپرجام اروپا

بود .همچنین ،این برداشت در زمان قبل
از برگزاری انتخابات دوره دوم ریاســت
جمهوری دیلما روســف صورت گرفت و
این شــبهه وجود داشته که هدف از آن،
تاثیرگذاری بر رای دهندگان بوده است.
پارلمان فدرال برازیل از مجلس نمایندگان
و سنای فدرال تشکیل یافته و طبق قانون
اساســی این کشــور ،در صورتی که دو
سوم اعضای مجلس نمایندگان خواستار
برکناری رئیــس جمهوری به دلیل تخلف
از قوانین شــوند ،پیشــنهاد آنان مورد
رســیدگی قرار میگیرد .در مورد اتهام
ارتــکاب تخلف از قوانیــن عادی ،طرح
پیشــنهادی در دیوان عالی فدرال و در
مورد اتهام تخلف از حوزه وظایف ریاست
جمهوری ،این طرح در مجلس سنا بررسی
و در مــورد محاکمه رئیــس جمهوری
تصمیمگیری میشود( .بی بی سی)

چند باشگاه انگلیسی به دنبال
جذب شوایناشتایگر

بر اساس خبرهای اعالم شــده در رسانههای انگلیس ،چند باشگاه از این
کشور به دنبال امضای قرارداد با هافبک منچستریونایتد هستند.
به نقل از کیکر ،باســتین شواین اشتایگر که فصل گذشته از بایرن مونیخ
به منچستریونایتد پیوست ،با شرایط جدیدی که در یونایتد به وجود آمده
ممکن است بار دیگر مجبور شود تیمش را عوض کند.
ژوزه مورینیو چندی پیش هدایت منچستریونایتد را بدست گرفت .به نظر
میرســد این مربی پرتغالی هیچ عالقهای به استفاده از ملی پوش پیشین
آلمان ندارد .هفته گذشــته نیز مورینیو تصمیم گرفت شواین اشتایگر را
به تیم جوانان باشــگاه تبعید کند زیرا معتقد بود شواینی به اندازه کافی
آمادگی بدنی ندارد .همین مساله موجب شده است بسیاری از باشگاهها به
این فکر بیفتند که مورینیو خواهان فروش شواین اشتایگر است .به همین
دلیل برای خرید کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال آلمان پا پیش گذاشتند.
از تیمهای وستهام ،چلســی ،لسترسیتی و اورتون در این زمینه نام برده
شده است که به دنبال خرید شواین اشتایگر هستند.
از عدنان یانوزای و خوان ماتا نیز به عنوان دیگر بازیکنانی یاد شده است
کــه مورینیو عالقهای به آنها ندارد و در اولین فرصت به دنبال فروش آنها
به تیمهای دیگر با مبلغ مناسب است.

جان استونز گرانقیمت ترین
مدافع جهان در طول تاریخ

انتقال جان استونز از اورتون به منچســتر سیتی موجب شد تا وی لقب
گرانقیمت ترین مدافع تاریخ فوتبال را از داوید لوییز برباید.
جان اســتونز مدافع ملی پوش اورتون روز گذشته با مبلغ نجومی 47.5
میلیــون پوند که تا مبلغ  50میلیون پوند قابل افزایش اســت ،به صورت
رسمی به منچستر سیتی پیوست.
سایت اسکای اسپورت ،هشــت انتقال گرانقیمت تاریخ فوتبال در میان
مدافعین را منتشر کرده است که هفت انتقال نخست به سه تیم منچستر
سیتی ،پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ مربوط است.
جان استونز از اورتون به منچستر سیتی با مبلغ  47.5میلیون
داوید لوییز از چلسی به پاری سن ژرمن با مبلغ  40میلیون
تیاگو سیلوا میالن به پاری سن ژرمن با مبلغ  33.1میلیون
نیکوالس اوتامندی از والنسیا به منچستر سیتی با مبلغ  33میلیون
الیاکیم مانگاال از پورتو به منچستر سیتی با مبلغ  32میلیون
خاوی مارتینز از اتلتیک بیلبائو به بایرن مونیخ با مبلغ  31.7میلیون
ماتس هوملس از بورسیا دورتموند به بایرن مونیخ با مبلغ  31.5میلیون
اریک بیلی از ویارئال به منچستر یونایتد با مبلغ  30میلیون

سانچز و اوزیل هنوز قراردادشان
را تمدید نکرده اند

کلودیو رانیری تا  2020در
لسترسیتی ماندنی شد

باشگاه لسترسیتی قرارداد سرمربی ایتالیایی خود را تا  4سال دیگر تمدید
کرد .به گزارش ایســنا و به نقل از اسکای اسپورت ،لسترسیتی در فصلی
که گذشت دســت به کار بزرگی زد و توانســت با وجود تیم های مدعی و
سرشناس جام قهرمانی را در لیگ جزیره باالی سر برد.
سران این باشگاه انگلیسی بعد از دســتاورد تاریخی که به دست آوردند
تصمیم گرفتند قرارداد سرمربی خود را تا سال  2020تمدید کند و به شایعه
حضور این مربی در نیمکت ایتالیا بعد از جام جهانی  2018پایان دهند.
رانیــری بعد از تمدید قرارداد خود با لسترســیتی  ،گفت :از همان ابتدای
سخنان خود با رئیس باشگاه لسترســیتی پی بردم که او چیزهای بزرگی
در سر دارد .من در لسترسیتی روزهای بسیار خوبی را پشت سرمی گذارم
و از همه چیز راضی هســتم .افتخار می کنم که جزئی از تاریخ این باشگاه
انگلیسی شده ام .قهرمانی ما شبیه به معجزه بود و می خواهیم به این روند
خوب خود ادامه دهیم.

موافقت کند .مقامهای مســئول آمریکا
برای صدور تســلیحات اعالم کردند که
عربستان سعودی شریک ایاالت متحده
آمریکاست و در «ثبات سیاسی» منطقهی
خلیج فارس نقش تعیینکنندهای دارد .به
گفتهی آنان این معامله در خدمت امنیت
یک متحد منطقهای استراتژیک و نهایتا
در خدمت امنیت ملی آمریکاست.
عربســتان ســعودی در حال حاضر در
ائتالفی نظامی قــرار دارد که به رهبری
آمریکا علیه جهادگرایان «دولت اسالمی»
پیکار میکند .افزون بر آن ،عربســتان
ســعودی ســرکردگی ائتالفی نظامی در
پیکار با شورشــیان حوثی در یمن را نیز
برعهده دارد( .دویچه وله)

رئالمادرید با برتری  3بر  2برابر ســویا در
دقایق پایانی قهرمان سوپرجام اروپا شد.
دو تیم رئال مادرید و سویا در دیدار سوپرجام
فوتبال اروپا که در کشــور ناروی برگزار شد
برابــر هم به میدان رفتند کــه این دیدار با
برتــری  3بر  2رئالمادرید به پایان رســید
تا زین الدین زیــدان همراه رئالمادرید یک
قهرمانی باارزش کسب کند .البته رئالیها در
این بازی خیلی از بازیکنان اصلی خودشــان
را در اختیار نداشــتند و تقریبا با تیم دوم به
زمین مسابقه آمدند .غیبت بازیکنان بزرگی
چون کریســتیانو رونالدو ،گرت بیل ،کریم

بنزما ،مودریچ در ترکیب رئال مادرید باعث
شد رئالی هایی که در بازیهای دیگر فرصت
زیادی برای بازی نداشته باشند در این دیدار
به میدان بروند .هرچند این مادریدیها بودند
که توانستند به گل نخست دست یابند و در
دقیقه  ۲۱مسابقه با ضربه مارکو آسنسیو به
گل نخست دست یافتند .این گل را در اواخر
نیمه نخســت و در دقیقه  ۴۰بازیکنان سویا
توسط فرانکو واسکوئس پاسخ دادند تا نیمه
نخست با تساوی یک بر یک به پایان برسد.
در نیمه دوم زیدان چند تا از بازیکنان اصلی
خود از جمله مودریــچ ،بنزما و خامس را به

ترکیب آورد ولی این تیم سویا بود که توانست
در دقیقه  ۷۱مسابقه با ضربه کوئوپلیکا از روی
نقطه پنالتــی دروازه رئال مادرید را برای بار
دوم باز کند .در حالی که این نتیجه تا دقایق
پایانی بر پا بود ،ســرخیثو راموس بار دیگر
توانایی خــودش را در زدن گل های دقایق
آخر به خوبی نشــان داد و دروازه سویا را باز
کرد تا بازی به وقت های اضافه کشیده شود.
در دقیقه  119بازی این دنی کارواخال مدافع
خوب رئالیها بود که گل ســوم را نیز به ثمر
رساند تا رئال با برتری در این دیدار در غیاب
رونالدو و بیل قهرمان سوپرجام اروپا شود.

روز های زیادی به پایان فصل نقل و انتقاالت نمانده است اما هنوز سانچز
و اوزیل قرارداد خود را تمدید نکرده اند.
توپچی های لندن چند فصل پیش بازیکنان فوق العاده ای چون الکسیس
سانچز و مســعود اوزیل را جذب کردند و این دو دارند فصل های پایانی
حضورشــان در این تیم را سپری می کنند ولی هنوز قراردادشان را با این
تیم تمدید نکرده اند که همین هم نگرانی را در میان هواداران آرســنال
ایجاد کرده است.
آرسنال این فصل را در حالی شــروع می کند که شک شبهه فراوانی در
مورد قرارداد اوزیل و ســانچز وجود دارد و با وجود پیشنهاد های فراوان
از طرف باشــگاه به این بازیکنان ،آن ها پیشنهاد تمدید قرارداد را قبول
نکرده اند.
آرسنال ســپتمبر گذشته در صدد تمدید قرارداد این دو فوق ستاره بوده
اســت ولی تاکنون موفق به تمدید آن نشــده است و طبق خبرهایی که
امروز رسید مشخص شد که این بازیکنان پیشنهاد تمدید قرارداد دوباره
توپچی ها را قبول نکرده اند و بدین ترتیب کماکان باید منتظر باشــیم اما
به احتمال فراوان در یکی دو فصل آینده این بازیکنان را در این تیم دیگر
نخواهیم دید.

