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رئیس جمهور آلمان از طرح امنیتی
جدید حمایت کرد

رئیس جمهور آلمان اعالم کرد که از اقدامات
امنیتی جدیدی که اوایل ایــن هفته در این
کشور مطرح شــده اند ،حمایت می کند .وی
همزمان از سیاســت صدراعظم این کشور در

این کشور پشتیبانی می کند .وی در مصاحبه
ای با شــبکه تلویزیونی «زد .دی .اف» آلمان
گفــت که همانند وزیر داخلــه در برابر بحث
قوانین منع زنان مسلمان از پوشاندن چهره،
منع برقع و لغو شــهروندی دوگانه به خاطر
جلوگیــری از جرایم تروریســتی قرار دارد.
گاوک افزود کــه آلمان باید تهدیدات امنیتی
مختلفی را ارزیابی کند و بســنجد که آیا آنها
می توانند توجیهی بــرای محدودیت آزادی
شهروندان باشــند یا خیر .توماس دیمیزیر،
وزیر داخله آلمان روز پنجشنبه بسته امنیتی
جدیدی را در واکنش به رشــته ای از حمالت
خشونتبار و تهدیدات امنیتی ممکن از سوی
مهاجران پیشکش کرد .در حمله با تبر در یک
قبال پناهجویان نیز حمایت کرد.
قطار در شهر وورتسبورگ در ایالت بایرن در
یواخیم گاوک ،رئیــس جمهور آلمان در یک  18جوالی که مسئولیتش را گروه تروریستی
مصاحبه تلویزیونی گفت که از بسته اقدامات «دولت اســامی» یا داعش به عهده گرفت،
امنیتی پیشنهادی توماس دیمیزیر وزیر داخله چند مسافر زخمی شدند( .دویچه وله)

شش تن در حمله یک
مرد مهاجم در سویس
زخمی شدند

در نتیجه حمله یک فرد مسلح با چاقو ،شش مسافر در
یک قطار بین شهری در سویس زخمی شدند .زخمی
ها به خاطر جراحات و ســوختگی به شفاخانه منتقل
شدند .این قطار از شهر «بوخس» به مقصد «سنوالد»
درحرکت بود .انگیزه مهاجم تاکنون مشخص نیست.
مقامات سوئیس گفته اند که افراد زخمی به شفاخانه
های مختلف در ایالت «سنت گالن» ،واقع در شرق این
کشور منتقل شده اند.
افراد آســیب دیده ،یک کودک  6ســاله ،یک پسر
و دختر  17ســاله ،یک مرد  50ســاله و دو زن  34و
 43ســاله بودند .انگیزه فرد مهاجم تاکنون مشخص
نشده اســت .خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی
پولیس گزارش داده اســت« :پس زمینه تروریستی
تاکنون بسیار بسیار دور به نظر می رسد» .این مقام
پولیس افزوده است که احتمال وجود انگیزه جنایی
پشت این حمله نمی تواند نادیده گرفته شود .پولیس
ایالت سنت گالن در بیانیه ای گفته است« :بر اساس
معلومات حاضر ،یک مرد  27ســاله سویسی در قطار
مایع آتش زا ریخت .او حداقل با یک چاقو مسلح بود.
مایع آتش زا در گرفت» .فرد مهاجم نیز به شــفاخانه
منتقل شده اســت .پولیس گفته است که این حمله
هنگامی رخ داد که قطار به ایستگاه «زالتس» نزدیک
رشته کوه های شرقی سویس ،نزدیک مرز با «لیشتن
شتاین» می رسید .این ایستگاه پس از واقعه تعطیل
شده است .خسارات وارد شــده به قطار حدود 100
هزار فرانک سویس معادل  92هزار یورو برآورد شده
است .این اولین نوع از این گونه حمالت در سویس در
سال های اخیر بوده است( .دویچه وله)

بوکوحرام ویدیوی
جدیدی از دختران ربوده
شده در نیجریه منتشر کرد
گروه تروریستی بوکوحرام نیجریه دیروز
ویدیویی جدیدی از دهها تن از دخترانی
کــه در اپریــل  2014در منطقه چیبوک
نیجریه ربوده بود ،منتشر کرد.
به نقل از خبرگزاری فرانســه ،بوکوحرام
در این ویدیو چندین تن از این دختران
را نشان داده و مدعی میشود که دختران
دیگر در حمالت هوایی کشته شدهاند.
در ویدیــوی جدید مــردی که صورتش
پوشــیده شــده میگوید :آنها (ارتش
و مقامــات نیجریــه) بایــد بدانند که
فرزندانشان هنوز در دستان ما هستند.
این مرد در ادامه این ویدیوی  11دقیقهای

پیروزی منچستریونایتد در هفته
نخست لیگ برتر

منچســتریونایتد موفق شد در هفته نخســت لیگ برتر با نتیجه  3بر یک
بورنموث را شکســت دهد .در ادامه رقابت های هفته نخســت لیگ برتر
منچســتریونایتد به دیدار بورنموث رفت که ایــن دیدار با برتری  ۳بر یک
شاگردان مورینیو به پایان رســید .بازی دو تیم سرد و کسل کننده شروع
شد .البته رونی یکبار می توانست تیمش را در نیمه نخست پیش بیندازد که
موفق نشد .در دقیقه  ۴۰اشتباه بزرگ مدافع بورنموث باعث شد تا خوان ماتا
اسپانیایی در همان نیمه نخست دروازه میزبان را باز کند تا یونایتد برنده به
رختکن برود .در نیمه دوم حمالت یونایتدها بیش از قبل شد و اینبار نوبت به
وین رونی رسید تا از شوت ناقص مارسیال استفاده کند و با ضربه سر دروازه
بورنموث را باز کند .در دقیقه  ۶۴نوبت به زالتان ایبراهیموویچ رســید تا با
شــوتی زیبا گل سوم منچستر را بزند تا در هفته نخست گلزنی این بازیکن
شروع شود .البته  ۵دقیقه بعد اشتباه دلی بلیند باعث شد تا اسمیت یکی از
گلهای خورده را پاسخ دهد تا این دیدار در نهایت با برتری  ۳بر یک به سود
منچستریونایتد به پایان برسد.

بوکوحــرام میگوید :تعــدادی از این
دختران «حــدود  40نفر از آنها» بر پایه
ســنت الهی به ازدواج درآمدند ،برخی
از آنها نیز در نتیجه بمبارانهای هوایی
جان خود را از دست دادند.
اقدام بوکوحرام در ربودن دسته جمعی
 276دختر دانــش آموز در اپریل 2014
باعث خشــم و محکومیت جهانی علیه
این گروه تروریستی شد.
در سراسر ســال  2015ارتش نیجریه
صدها تن که اغلــب زن و کودک بودند
را از دســت بوکوحرام نجات داد اما این
دختران جزو آنها نبودند.

آغاز عملیات پیشمرگههای کرد
برای بازپسگیری موصل

موصــل پایتخــت خودخوانــده گروه
تروریســتی «دولت اسالمی» در عراق به
شمار میرود .پیشــمرگههای کرد در ۳۰
کیلومتری جنوب شــرق این شهر با به
راه انداختن توپخانــه و عملیات هوایی
تالش برای برای بازپسگیری آن را آغاز
کردهاند .به گــزارش خبرگزاری رویترز
پیمشرگههای کرد صبح یکشنبه عملیات
خود را از زمیــن و هوا برای بازپسگیری
موصل آغاز کردند .خبرنــگار رویترز از
وجود دود سیاه و غلیظی بر فراز این شهر
خبر داده است.
احتمال داده میشــود این دود برخاسته
از الســتیکهای خودرو باشد که اعضای

«دولت اســامی» برای ایجاد اختالل در
دید پیلوت های جتهای جنگی به آتش
کشیدهاند.
شهر موصل دو ســال پیش تحت تصرف
این گروه تروریســتی درآمد و آنان این
شــهر را پایتخت خــود خواندند .ابوبکر
البغدادی ،رهبر «دولت اسالمی» از همین
شــهر خالفت خود را در عراق و سوریه
اعالم کرد .حیدر عبادی ،نخســتوزیر
عراق پیشتر گفته بود که موصل امسال
از «دولت اسالمی» پس گرفته خواهد شد.
ارتش عــراق و پیشــمرگههای کرد در
حال حاضر در حومه شــهر موصل موضع
گرفتهاند( .دویچه وله)

ترکیه دوباره از آمریکا خواست
گولن را تحویل دهد

وزیــر خارجــه ترکیه اعالم کــرد :اگر
واشــنگتن از اســترداد فتح اهلل گولن
خــودداری کند ،روابــط ترکیه و آمریکا
تحت تاثیر قــرار خواهد گرفت .به نقل از
خبرگزاری آناتولی ،آنــکارا اعالم کرده
اســت که فتح اهلل گولــن (روحانی در
تبعید و مخالف دولت ترکیه) طراح اصلی
نافرجام  ۱۵جوالی است که باعث کشته
شــدن بیش از  ۲۴۰نفر و زخمی شــدن
حدود  ۲۲۰۰نفر شده است.
در همین راســتا چند روز پیش از وقوع
کودتا ،دولــت ترکیه طی درخواســت
رسمی خواستار اســترداد وی از آمریکا

شــد .مولود چاووش اوغلو ،وزیر خارجه
ترکیه اعالم کرد :اگر آمریکا به درخواست
استرداد ترکیه برای گولن که وی ریاست
سازمان «فتو» (سازمان وابسته به گولن)
را برعهده دارد ،پاســخ مثبت ندهد ،این
مســاله به طور غیرقابل اجتنابی بر روابط
دو کشــور تاثیر گذار خواهد بود .آمریکا
در برابر این درخواست رسمی گولن اعالم
کرده است که باید این مساله مورد بررسی
قرار گیرد .در همین راســتا قرار است در
آینــده نزدیک هیاتــی از وزارت عدلیه
آمریکا برای بررســی این مساله به ترکیه
سفر کند.

درگیری خونین در حلب
با بیش از  ۵۰کشته

درگیــری در حلب روز یکشــنبه نیز به
شــدت ادامه یافت .تاکنــون  ۵۱نفر در
پی درگیریهای اخیر کشــته شــدهاند.
باعقبنشــینی جریان تروریستی «دولت
اسالمی» از شــهر منبج در شمال سوریه
هزاران نفر از شهروندان شادیکنان به این
شهر بازگشــتند .گروه ناظران حقوق بشر
سوریه که مرکز آن در بریتانیاست ،اعالم
کرد که درگیری در حلب به شــدت ادامه
دارد .گفته میشــود در پی درگیریها در
این شهر و حومه آن تاکنون  ۵۱غیرنظامی
که در میان آنها چهار کودک نیز هستند،
کشته شدهاند .شرایط زندگی غیرنظامیان

در این شهر فاجعهبار گزارش شده است.
صدها هزار نفــر غیرنظامی در بخشهای
مختلــف حلب در میــان دو طرف درگیر
در این شــهر گرفتار شــدهاند و تامین
نیازمندیهای اولیه انها به سختی صورت
میگیرد.
فرانک والتر اشتاینمایر ،وزیر امور خارجه
آلمان ،خواســتار ایجاد پــل هوایی برای
کمکرسانی به ســاکنان حلب شد .او روز
یکشنبه ( 14اگست) در گفتوگو با خبرنگار
روزنامه آلمانی «ولــت آم زونتاگ» گفت،
راه هوایی بخصوص برای رســاندن دارو به
ساکنان این شهر الزم است( .دویچه وله)

تيم مس عينک اتالن در شپژيزه چانس
پيشرفت را به دست آورد

به سلســلۀ رقابت هاى ملــى کرکت ليگ
شــپژيزه  ،تيم مس عينک اتالن با مغلوب
کردن تيم بند امير ،چانس يافتن به دور دوم
را بدست آورد.
رقابت هاى کرکت بيست اورۀ شپژيزه  ،ميان
تيم هاى کابل و پنج زون ،به تاريخ  ١٩اســد
در ميدان بين المللى کرکت الکوزى در کابل
آغاز گرديده است.
در روز ششــم اين رقابت هــا صبح دیروز،

نخستين مسابقه ميان تيم هاى مس عينک
اتالن و بند امير صــورت گرفت؛ قرعۀ اين
رقابت را تيم مس عينک برنده شد و نخست
توپ اندازى را آغاز کرد.
تيم بند امير در بيست اور تعيين شده ،با از
دســت دادن پنج بازيکن ١٤٩ ،دوش انجام
داد؛ و از تيم مــس عينک ،ضياءالرحمن دو
بازيکن را از صحنه برداشت.
تيم مــس عينک ،هدف مذکــور را در اور

بيستم با از دست دادن پنج بازيکن ،به دست
آورد و به سلسلۀ اين رقابت ها ،پيروزى دوم
را از آن خود ساخت.
از بازيکنــان اين تيم ،احســان اهلل  ٤٧و
نوروزمنــگل  ٤٢دوش انجام داد؛ از تيم بند
امير ،نوين الحق دو بازيکن را از ميدان خارج
کرد.
نــوروز منگل ،بهترين بازيکــن اين رقابت
شناخته شد( .پژواک)

پیروزی اینتر و توقف یوونتوس در
دیدارهای دوستانه

با برتری اینتر و توقف یوونتوس در دیدارهای دوستانه ،تیم های ایتالیایی به
استقبال شروع فصل جدید لیگ ایتالیا رفتند.
در ادامه نتایج تیم های دوستانه باشگاهی قبل از شروع لیگ های باشگاهی،
تیم اینتر که به تازگی ســرمربی جدید خود را عوض کرده است در دیداری
دوستانه سلتیک را برد تا دی بوئر شروع خوبی در اینتر داشته باشد .دو تیم
اینتر و سلتیک در چارچوب رقابت های چمپیونزکاپ و در دیداری دوستانه
به مصاف هم رفتند .در پایان اینترموفق شد با نتیجه  2بر صفر و با گل های
ادر و کاندروا به برتری برسد.
در دیگر دیدار یوونتوس به دیدار اسپانیول رفت که این دیدار با تساوی  ۲بر
 ۲به پایان رسید .در این دیدار مانژوکیچ و دیباال دو گل تیم تورینی را وارد
دروازه اسپانیول کردند.
همچنین ناپولی که با رفتن گونسالو ایگواین به نظر میرسید تضعیف شده
در یک بازی برتر با نتیجه  ۴بر یک بر هرتابرلین غلبه کرد و توانست با برد
به استقبال لیگ ایتالیا برود.
همچنین دور دوم جام حذفی ایتالیا موسوم به کوپا ایتالیا ادامه یافت که در
یکی از دیددارها اودینزه با نتیجچه  ۳بر  ۲برابر اســپاتزیا شکست خورد تا
خداحافظی زودهنگامی از این رقابت ها داشته باشد.

کابایرو :گواردیوال حسابی
غافلگیرم کرد

سنگربان منچسترســیتی از اینکه گواردیوال او را به جو هارت ترجیح داد
بسیار غافلگیر شده است.
به نقل از اسکای اســپورت ،منچسترسیتی در نخستین بازی خود در فصل
جدید لیگ برتر انگلیس در خانه به مصاف ســاندرلند رفت و موفق شد با
نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد.
پپ گواردیوال در این دیدار یک تصمیم عجیب گرفت و جو هارت را نیمکت
نشــین کرد و کابایرو  34ساله را به او ترجیح داد .این باعث تعجب همگان
شــد تا جایی که حتی خود کابایرو هم غافلگیر شده است .این دروازبان با
تجربه ارجنتینی گفت :باید اعتراف کنم بســیار غافلگیر شدم .پیش بینی
نمی کردم ســرمربی تیم من را به جو هارت ترجیح بدهد .البته باید این را
هم بگویم که بسیار خوب تمرین کرده بودم و به خوبی آمادگی قرار گرفتن
در ترکیب اصلی را داشتم .بسیار خوشحالم که این فرصت برای من به وجود
آمد که در ترکیب اصلی به میدان بروم .سنگربان منچسترسیتی ادامه داد:
قرار گرفتن در ترکیب اصلی ســیتی در لیگ جزیره خوشحال کننده است.
نهایت تالش خود را کردم تــا از این فرصتی که برایم به وجود آمده نهایت
استفاده را ببرم .خوشبختانه بازی را بردیم و این اتفاق نیکو برای من خوش
یمن بود .پیروزی روحیه بخشــی به دست آوردیم .امیدوارم در دیدار های
بعدی هم خوب ظاهر شویم و در نهایت قهرمان شویم.

صعود برازیل به نیمه نهایی با درخشش نیمار

تیم ملی فوتبال برازیل با شکست دو بر صفر
کلمبیا به نیمه نهایی فوتبــال المپیک راه
پیدا کــرد .مرحله یک چهارم نهایی فوتبال
المپیک به پایان رســید و تکلیف چهار تیم
راه یافته بــه نیمه نهایی با دیــدار برازیل
میزبان برابر کلمبیا مشــخص شد .در دیدار
نخســت نیز آلمان مقتدرانه ظاهر شد و با

چهار گل پرتغال را درهم کوبید.
نیجریه بــا دو گل دانمــارک را از پیش رو
برداشت و کره جنوبی تنها نماینده قاره آسیا
در یک چهارم نهایی در حالی که قرعه بسیار
مناسبی نصیب این تیم شده بود ،با یک گل
برابر هندوراس تن به شکست داد.
در حســاس ترین بازی اما تیم ملی فوتبال

برازیل با فوق ســتاره خود نیمار ،به مصاف
کلمیبا رفت و موفق شد با دو گل به پیروزی
برسد .در این دیدار ،نیمار بر خالف دیدارهای
قبلی ،خوب ظاهر و پای او به گلزنی باز شد.
ستاره بارسلونا گل نخست بازی را در دقیقه
 12به ثمر رساند .دیگر گل برازیل را هم لوان
در دقیقه  83به ثمر رساند.

تنیسباز رده  ۳۴۲جهان نخستین مدال طالی
کشورش را به دست آورد

تنیسبازی کــه در در ردهبندی جهانی در
جایگاه سیصد و چهل و دوم قرار دارد ،حاال
با قهرمانی در المپیک ریو دو ژانیرو  ۲۰۱۶نه
تنها به بزرگترین دستاورد زندگی ورزشی

خود رسیده ،بلکه نخستین طالی المپیک را
نیز برای کشورش به ارمغان آورده است.
مونیکا پیگ ۲۲ ،ساله با پیروزی بر آنجلیک
کربر ،نفر شــماره دو تنیــس زنان جهان و

قهرمان جام آزاد اســترالیا در سال  ۲۰۱۶نام
خود را به عنوان نخســتین ورزشکاری که از
پورتوریکو مدال طــای المپیک را بر گردن
آویخته در تاریخ کشــورش ثبت کرد .پیگ
در این مسابقه رقیب مشهور آلمانی خود را با
نتیجه  ۲بر  ۱شکست داد و نخستین ورزشکار
آمریکای التین شد که توانست در مسابقات
انفرادی تنیس زنان در المیپک قهرمان شود.
او همچنین نهمین مــدالآور پورتوریکو در
تاریخ المپیک اســت .پیگ برای رسیدن به
مسابقه فینال ،پترا کویتووا قهرمان دو دوره
ویمبلدون از جمهوری چک را شکست داده
بود .او در دور سوم این مسابقات هم توانسته
بود گاربینه موگوروســا ،قهرمان جام آزاد
فرانسه در ســال  ۲۰۱۶و از مدعیان قهرمانی
را حذف کند .پیش از این ،مهمترین دستاورد
ورزشــی پیگ ،قهرمانی در مسابقه بزرگ
استراسبورگ در سال  ۲۰۱۴بود( .بی بی سی)

مال امام و دستیارش
به ضرب گلوله در
نیویارک کشته شدند

در نیویارک ،یک روحانی مسلمان و دستیارش کشته شدند.
آنها تازه از مسجد بیرون شــده بودند که مورد حمله قرار
گرفتند .پولیس انگیزه اسالم هراسی را در این قتل نمی بیند.
یک فرد ناشناس مال امام و دستیارش را در نیویارک به ضرب
گلوله کشت .سخنگوی پولیس نیویارک گفته است که موالنا
اکونجی ( 55ساله) و دستیارش تراء الدین ( 64سال) بعد از
ظهر شنبه در نزدیکی یک مسجد در منطقه کوئینز نیویارک
هدف قرار گرفتند .این افراد که گلوله به سرشــان اصابت
کرده بود ،اندکی بعد در نتیجه جراحت هایشان جان خود را
از دست دادند .حمله کنند فرار کرده است .هنوز انگیزه این
حمله مشخص نگردیده است .به گفته پولیس ،در تحقیقات
اولیه عالیمی به دست نیامده اســت که این دو قربانی به
دلیل عقیده شان مورد حمله قرار گرفته باشند .یک ویدیو
نظارتی نشــان می دهد که یک مرد با یک «تیشرت» تیره
رنگ به امام و دســتیارش نزدیک شد و سر هر دو را هدف
گلوله قرار داد .پس از آن عامل با ســاحی که در دســت
داشت ،فرار کرد .بر اساس گزارش رسانه های ایاالت متحده
امریکا ،این دو نفر تازه مسجد را با لباس سنتی شان ترک
گفته بودند که مورد حمله قرار گرفتند( .دویچه وله)

مرگ  ۱۰کودک در
حمله ائتالف عربستان به
یک مکتب یمن

سازمان پزشــکان بدون مرز اعالم کرده است که در حمله
هوایی نیروهای ائتالف به رهبری عربستان به «مکتبای» در
شمال یمن  ۱۰کودک کشته و  ۲۸نفر دیگر زخمی شدهاند.
نیروهای ائتالف به رهبری عربستان میگویند جایی که هدف
حمله قرار گرفته« ،اردوگاه» آموزش کودکان توسط نظامیان
حوثی بوده اســت نه «مکتب» .حمله روز شنبه در یکی از
روستاهای اطراف حیدان ،در والیت صعده اتفاق افتاد ،زمانی
که کودکان برای شرکت در یک صنف مذهبی در تعطیالت
تابستان جمع شــده بودند .به گفته مالک شهیر ،سخنگوی
سازمان پزشــکان بدون مرز سن کشتهها و مجروحان بین
 ۸تا  ۱۵سال اســت .عکسهای منتشر شده در شبکههای
اجتماعی اجساد کودکان را با لباسهای خونین نشان میدهد
که ردیف کنار هم گذاشته شدهاند .اوایل جون ،سازمان ملل
متحد اعالم کرد  ۶۰درصد از کودکانی که در ســال گذشته
کشته و زخمی شــدهاند قربانی حمالت ائتالف نظامی تحت
رهبری عربستان بودهاند .شمار کودکان کشته شده یمنی در
یک سال گذشته به بیش از  ۵۲۰و تعداد مجروحان به بیش از
 ۶۵۰میرسد( .بی بی سی)

گواردیوال :کار دشواری
در منچسترسیتی دارم

سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی بعد از برد مقابل ساندرلند اعتراف کرد
کار او در لیگ جزیره بسیار سخت است.
به نقل از اسکای اسپورت ،منچسترسیتی در نخستین دیدار خود در لیگ
جزیره با هدایت پپ گواردیوال به مصاف ســاندرلند رفت و موفق شد در
دقایق پایانی تســاوی را با پیروزی عوض کند و با نتیجه دو بر یک بازی را
به سود خود به پایان رساند.
پپ گواردیوال در نشســت خبری بعد از بازی گفت :از عملکرد شاگردانم
راضی هســتم .در نیمه دوم بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم .اگر کمی
سرعت بیشتری به بازی می دادیم ،میتوانستیم گل های بیشتری هم به
ثمر برســانیم .زمان زیادی در اختیار داریم و می توانیم تیمی بسیار بهتر
از االن شویم .خوشبختانه گام نخســت را محکم برداشتیم و این بسیار
مهم است.
او ادامــه داد :به خوبی می دانم رقابت کردن در لیگ جزیره متفاوت با هر
جای دیگری اســت .می دانم اینجا همه چیز پیچیده است و تنها با زدن
سوت پایان بازی ،تکلیف تیم برنده یا بازنده مشخص می شود .این نشان
می دهد در لیــگ جزیره احتمال هر نتیجه ای وجود دارد و هیچ تیمی از
پیش بازنده نیســت .بسیار خوشحالم که توانستیم در این دیدار سخت و
نفسگیر پیروز از میدان خارج شویم.
ســرمربی فصل گذشــته بایرن مونیخ در ادامه و در پاسخ به این سوال
که آیا تیمش شایســته پیروزی بود نیز این گونه پاســخ داد :بدون شک
منچسترسیتی شایسته این پیروزی و کسب سه امتیاز بود .بازی نخست
در هر لیگی سخت است و به خوبی بازیکنان را توجیه کردم .بازی خوبی را
به نمایش گذاشتیم و اگر کمی خوش شانس بودیم ،می توانستیم گل های
بیشتری هم به ثمر برسانیم .باید با تالش و جنگندگی بیشتری بازی کنیم.

بازیکنی که آنری دوست دارد
راهی آرسنال شود

اســطوره توپچی ها دوست دارد بهترین بازیکن لیگ جزیره را در ترکیب
تیم محبوب خود ببیند .به نقل از اســکای اسپورت ،آرسنال یکی از تیم
هایی اســت که فعالیت زیادی در فصل جابهجایی تابستانی نداشته است.
ریاض محرز است بازیکنی است که خبرهای زیاد درباره عالقه توپچی ها
به جذب او به گوش می رسد .تیری آنری ،اسطوره آرسنال بسیار عالقمند
اســت این بازیکن الجزایری را با پیراهن تیم محبوب خود ببیند .اسطوره
توپچیها گفت :ریاض محرز بازیکنی است که دوست دارم او را با پیراهن
آرسنال ببینم .او بازیکن بسیار خوبی اســت و بر این باور هستم که می
تواند در آرسنال مفید و موثر باشد .با وجود این که محرز مشتریان زیادی
دارد اما کلودیو رانیری سرمربی توپچی ها اصرار دارد که این ستاره خود
را حفظ کند هرچند خود او عالقه به جدایی دارد.

چشم طمع مانچینی به نیمکت
آرسنال

سرمربی پیشین اینتر چند پیشنهاد خوب را رد کرده است زیرا به دنبال
جانشــینی آرســن ونگر در آرسنال اســت .به نقل از مدیاست ،باشگاه
اینتر با وجود این که با روبرتو مانچینی قرارداد داشــت اما تصمیم گرفت
به همکاری خود با این مربی باتجربه پایــان بدهد و فرانک دیبوئر را به
عنوان جانشین او انتخاب کند .شبکه تلویزیونی مدیاست ایتالیا اعالم کرد
مانچینی چند پیشــنهاد خوب از تیم های اروپایی و لیگ چین دارد اما او
چشم به نیمکت آرسنال دوخته است و می خواهد به لیگ جزیره برگردد.
این شبکه تلویزیونی فاش کرد که مانچینی در انتظار نتایج بد آرسن ونگر
با آرسنال است تا جانشین او شود چراکه هواداران آرسنال دیگر تحمل
نتایج بد ونگر را ندارند و اگر توپچیها فصل جدید لیگ جزیره را بد شروع
کنند احتمال برکناری ونگر و انتخاب مانچینی بسیار زیاد است .سرمربی
پیشین اینتر سابقه قهرمانی با منچسترسیتی در لیگ برتر انگلیس را دارد
و می تواند گزینه خوبی برای جایگزینی ونگر باشد.

