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ترامپ :دشمن آمریکا اسالم افراطی است
و آمریکا با تمام قوا با آن خواهد جنگید

دونالد ترامپ نامــزد حزب جمهوریخواه در
انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا ،اسالم
افراطی را دشمن آمریکا خواند و سیاست خود
را در صورت رسیدن به ریاست جمهوری برای
مبارزه با آن اعالم کرد.
آقای ترامپ که در اهایو ســخنرانی میکرد
گفت آمریکا را فقط «با شناســایی دشمن و

پیشگیری از گسترش اسالم افراطی» میتوان
به کشوری امن تبدیل کرد.
این ســخنرانی حملهای شدیدالحن به باراک
اوباما رییس جمهوری و هیالری کلینتون وزیر
خارجه ،داعش و ایران بود.
او با برشماری حوادث اخیر در آمریکا از جمله
بمبگذاری در ماراتن بوستون ،تیراندازی در

وزارت خارجه بریتانیا
خبر پناهندگی دیپلمات
کوریای شمالی را
بررسی میکند

روز سهشــنبه ١٦( ،اگســت) وزارت خارجه بریتانیا
گفت کــه از گزارشهای مربوط به «غیبت» یک عضو
سفارت کوریای شمالی در لندن آگاهی یافته اما هنوز
نمیتواند این خبر را تایید کند.
رســانههای خبری کوریای جنوبی گزارش کردهاند
که یک دیپلمات کوریای شــمالی در لندن که عالوه
بر انجام وظایف کنســولی ،مامور تحت نظر گرفتن و
جاسوسی از پناهندگان آن کشور در بریتانیا هم بود
محل ماموریت خود را ترک و از کشور ثالث درخواست
پناهندگی کرده است.
براساس این گزارش ،سفارت کوریای شمالی در لندن
در صدد یافتن محل فعلی این دیپلمات است.
در این گزارشها از دیپلمات مذکور نامی برده نشده
اما گفته شده است که همراه با همسر و فرزندان خود
لندن را ترک کرده و به محل نامعلومی رفته است.
براساس فهرســت منتشر شده توسط وزارت خارجه
بریتانیا ،عالوه بر هینون هک بونگ ،ســفیر کوریای
شمالی در بریتانیا ،ســفارت آن کشور در لندن پنج
عضــو دیگر دارد کــه تنها دو عضــو آن به وظایف
کنســولی میپردازند .در صورتی که خبر پناهندگی
دیپلمات کوریای ای صحت داشته باشد ،قاعدتا یکی
از این دو نفر باید فرد پناهجو باشد( .بی بی سی)

ســن برناردینو و کلــوپ همجنسگرایان در
اورالندو وعده کرد که اجازه نخواهد داد دیگر
چنین اتفاقی در آمریکا بیفتد.
او سپس به حوادث مشابه در اروپا بخصوص در
فرانسه و آلمان یک به یک اشاره کرد.
آقای ترامپ با اشــاره به حملــه آمریکا به
عراق سیاســت تغییر رژیــم را «فاجعهای
شکستخورده» خواند و شدیدا از باراک اوباما
و هیالری کلینتون بــه دلیل خروج نیروهای
آمریکای از عــراق انتقاد کــرد و گفت این
سیاســت باعث ظهور و گسترش داعش شده
است.
او داعش را گروهی «شــیطانی» خواند که به
تمام خاورمیانه و حتــی اروپا و «در مجموع
 ۲۸تا سی کشور گسترش یافته است ».اما به
گفته دونالــد ترامپ باراک اوباما که نمیتواند
نام دشــمن آمریکا یعنی «اسالم افراطی» را
بر زبان بیاورد و «در باره نفرتپراکنی اســام
افراطی صحبت کند شایسته ریاست جمهوری
نیست( ».بی بی سی)

مقامــات ایران و روســیه اســتفاده
بمبافکنهای روســی از ایــران برای
حمله به گروههای شبهنظامی در سوریه
را تاییــد کردند .رســانهها نیز از حمله
بمبافکنهای روســی به اهداف نظامی
در سوریه با پرواز از میدان هوایی نظامی
همدان خبر دادند.
وزارت دفاع روســیه روز سهشنبه اعالم
کرد کــه بمبافکنهای روســی برای
نخســتین بار از پایگاه نظامی همدان در
ایران برای حمله به نیروهای شبه نظامی
تروریستی در سوریه استفاده کردهاند.
وزارت دفــاع روســیه گفتــه اســت

کــه بمبافکنهــای  22M3-TUو
 MV 34-Sukhoiدر پایــگاه نظامــی
همدان مستقر شدهاند .خبرگزاری روسی
اســپوتنیک نوشته اســت« :شانزدهم
اگســت  ، ۲۰۱۶بمبافکن های دوربرد
 22M3-TUو بمبافکن های تهاجمی
سوخو ،۳۴با پرواز از میدان هوایی نظامی
همدان به تاسیســات گروه تروریستی
داعــش و جبهه النصــره دروالیت های
حلب ،دیرالزور و ادلــب حمله کردند».
گویا این نخستین بار است که روسیه از
پایگاهی نظامــی در ایران برای حمله به
سوریه استفاده میکند( .دویچه وله)

 15زندانی گوانتانامو به
امارات متحده عربی انتقال
آلمان برای نخستین بار جزو
داده شدند

پانزده زندانی خلیج گوانتانامو به امارات
متحــده عربی انتقال داده شــدند .این
اقدام پرشــمارترین انتقال منفرد را در
زمان ریاست جمهوری اوباما تشکیل می
دهد که در تالش است پیش از ختم زمان
ریاست جمهوری اش این زندان را بسته
کند.
طبق گفته یک مقام وزارت خارجه امریکا
که نخواست نامش فاش شود ،از میان این
افراد  ۱۲فرد یمنی و سه افغان می باشند.
وزارت دفاع ایــاالت متحده امریکا قب ً
ال
کوشیده بود تا کشور سومی ای را بیابد که
زندانیان یمنی را به آنجا بفرستد ،چونکه
در کشور خود شان جنگ داخلی جریان
دارد.
با تجدید نظری که توسط نیروی موظف
متشــکل از شــش اداره امنیتی ایاالت
متحده امریکا صورت گرفت ۶ ،تن از این
 ۱۵نفر که انتقال داده شده اند دیگر خطر
امنیتی پنداشته نمی شوند ،در حالی که ۹
تن باقیمانده که برای انتقال دادن سفارش
شده بودند ،مطابق به این تصمیم می باشد
که دیگر در زندان نگهداشتن شان ضرور

نیست ولو هر خطری که از آنها متصور
باشد.
وزارت دفاع ایــاالت متحده امریکا در
اعالمیه ای گفته است« :ایاالت متحده
امریــکا از حکومت امــارات متحده
عربی به خاطر این افاده بشردوســتانه
و آمادگی برای حمایــت از تالش های
جاری ایاالت متحده امریکا برای بستن
(گوانتانامو) سپاســگزار است ».انتقال
این  ۱۵زندانی گوانتانامو به دنبال انتقال
یــک زندانی تاجیک و یــک یمنی به
توقیفگاه صربستان و یک زندانی دیگر
بــه ایتالیا صورت می گیــرد .اوباما در
ابتدا وعده داده بود که در سال نخست
ریاســت جمهوری اش زندان گوانتانامو
را مسدود می کند .امارات متحده عربی
قب ً
ال یک تعداد زندانیــان گوانتانامو را
قبول کرده اســت .با انتقال اخیر ،شمار
زندانیان باقیمانــده در گوانتانامو به ۶۱
نفر می رسد .از حمالت ۱۱سپتمبر ۲۰۰۱
به اینســو ،حدود  ۷۸۰زندانی در زندان
نظامی امریکایی در خلیج گوانتانامو جا
داده شده بودند( .دویچه وله)

تغییر موضع بولت درباره بهترین
بازیکن جهان

ســریعترین مــرد جهان که پیــش از این
کریســتیانو رونالدو را بهتریــن بازیکن دنیا
میدانست به یکباره نظرش را عوض کرد.
یوســین بولت جامائیکایی ،سریعترین مرد
جهان که روز دوشــنبه توانست مدال طالی
دو  100متر المیپک ریو را به دســت آورد ،در
گفت و گویی که با رادیو مونت کارلو فرانســه
داشــت ،در مورد بهترین بازیکن فوتبال دنیا
گفت :زالتــان ایبراهیموویــچ بازیکنی باور
نکردنی اســت .او در دو دیدار خود با پیراهن
منچستریونایتد موفق به گلزنی شده است و

پرواز بمبافکنهای روسی
به سوریه از پایگاه هوایی
همدان ایران

خیلی سریع نشان داد خرید بسیار خوبی به
شمار می آید .بسیار خوشحالم که این بازیکن
می درخشد .از نظر من زالتان بهترین بازیکن
جهان است.
زالتــان ایبراهیموویچ در فصــل جابهجایی
تابستانی بعد از پایان قراردادش با پاری سن
ژرمن تصمیم گرفت راهی لیگ جزیره شــود
و منچســتریونایتد را به عنوان مقصد بعدی
خود انتخاب کند .این فوق ســتاره سویدنی
با وجود آنکه به تازگی راهی شــیاطین سرخ
شده اســت اما عملکرد امیدوار کنندهای از

خود نشــان داده است .او در دیدار سوپرجام
انگلیس برابر لسترسیتی گل پیروزی یونایتد
را به ثمر رساند و در بازی نخست لیگ جزیره
برابر بورنموث هم موفق به گلزنی شده تا نوید
روزهای خوبی را برای تیم مورینیو بدهد.
بولت در ادامه سخنان خود درباره این سوال
که چه کســی شانس اصلی توپ طال در 2016
اســت نیز گفت :از نظر مــن رونالدو بهترین
عملکرد را داشت و شایسته رسیدن به توپ
طالی  2016اســت .رابطه بسیار خوبی با این
بازیکن دارم.

ده کشور نوآور جهان
قرار گرفت

طبق پژوهشی بینالمللی کشور سوئیس
به عنوان نوآورترین کشور جهان شناخته
شــده اســت .در این ردهبندی آلمان با
بهبود دو پلهای نســبت به سال گذشته،
توانسته در رده دهم جای گیرد.
سازمان ملل متحد نتایج پژوهشی را در
مورد نوآورترین کشورهای جهان منتشر
کرده اســت .طبق این پژوهش کشــور
سوئیس در رتبه اول قرار دارد.
سویدن ،بریتانیا ،آمریکا ،فنلند ،سنگاپور،
ایرلند ،دنمارک و هالند به ترتیب ردههای
دوم تا نهم را به خود اختصاص دادهاند.
در رده دهم کشــور آلمان قرار دارد که
رتبه خود را به نسبت سال گذشته دو پله
بهبود داده و برای نخســتین بار جزو ده
کشور نخست قرار گرفته است.
دستاندرکاران این پژوهش کیفیت باالی

نوآوریهای آلمان را ستودهاند.
آلمان در زمینه شمار اختراعات ثبتشده،
سطح آموزشــی باال و نیز شمار و کیفیت
فناوریهای خالقانهای که درون شرکتها
به کار گرفته میشوند ،توانسته عملکرد
چشمگیری از خود نشان دهد.
در این پژوهش ذکر شده که شرکتهای
آلمانــی بودجــه قابل توجهــی را در
زمینههــای تحقیق و توســعه فناوری
محصول اختصاص میدهند.
این پژوهش با نام Global Innovation
 Indexاز  ۹ســال پیش ،به طور ساالنه
با همکاری دانشــگاه کورنــل ،مکتب
اقتصادی  INSEADو ســازمان جهانی
مالکیت معنوی ( )WIPOکه یکی از ۱۶
آژانس تخصصی سازمان ملل است ،تهیه
میشود( .دویچه وله)

سامپائولی :برابر برسلونا
به بازیکنان جوانم فرصت
بازی میدهم

سرمربی سویا قصد دارد از بازیکنان جوان تیم در سوپرجام
اسپانیا استفاده کند .به نقل از آس ،سویا در دیدار برگشت
سوپرجام اسپانیا به مصاف بارسلونا میرود .خورخه سامپائولی
در نشست خبری پیش از بازی گفت :از بازی رفت درسهای
زیادی گرفتیم .استفاده از بازیکنانی که در شرایط مناسبی
قرار ندارند درست نیســت .میخواهم بازیکنانی که مدت
زمان کمتری بازی کردهاند را به میدان بفرســتم .سرمربی
سویا در ادامه افزود :اکنون زمان بازی کردن دیگو گونسالس
در خط دفاعی فرارسیده اســت .هشت بازی انجام دادیم و
میخواهیم به این مسیر خوب ادامه دهیم .زمان نشان خواهد
داد آیا روش بازی ما درست بوده یا نه .بازیکنان آسیب دیده
زیادی داریم و باید به دنبال کشف بازیکنان جدیدی باشیم.
سامپائولی در پایان اظهار کرد :فکر میکنم در بازیهای انجام
شده پیشرفت داشــتهایم .باید بدون در نظر گرفتن نتایج،
آنها را آنالیز کنیم .ترجیح میدهم بیشتر مرا با نحوه بازی
تیمهایم به یاد بیاورند تا با بردهایم .تا بازنشــتگیام با این
روش پیش خواهم رفت.

انریکه :برایم فتح سوپرجام
جذابیت دارد نه شایعات

بدشانسیهای ونگر تمامی ندارد؛

رمزی یک ماه خانهنشین شد

ســتاره خط میانی آرسنال با آسیب دیدگی
جدی مواجه شــد و تا یک ماه نمیتواند تیم
خود را همراهی کند.
به نقل از اسکای اســپورت ،می توان آرسن
ونگر را یکی از بدشــانسترین مربیان لیگ
جزیره دانست .کمتر اتفاق می افتد ونگر همه
بازیکنان خود را برای یــک بازی در اختیار
داشته باشــد و معموال این مربی فرانسوی با
لشگری از مصدومان همراه می شود.

آرون رمزی ،جدیدتریــن و آخرین بازیکن
آسیب دیده آرســنال به شمار می آید .این
بازیکن ولزی در دیدار لیورپول برابر آرسنال
در دقیقه  61بازی با مصدوم و از بازی بیرون
رفت .باشــگاه آرســنال اعالم کرد آسیب
دیدگی این بازیکن کلیدی ،جدی اســت و او
تا یک ماه نمی تواند تیم خود را همراهی کند.
رمزی تنها بازیکن آســیب دیده آرســنال
نیست .جک ویلشر ،گابریل پائولیستا و پیر

مرتساکر ،از دیگر بازیکنان آسیب دیده تیم
ونگر هســتند که قبل از آغاز لیگ آسیب
دیدند و ونگر کار ســختی بــرای انتخاب
جانشین آنها دارد.
آرسنال در نخستین بازی خود در فصل جدید
رقابت های لیگ برتر انگلیس با نتیجه چهار
بر سه برابر مهمانش لیورپول تن به شکست
داد تا از همین ابتدا صدای اعتراض هواداران
این تیم به گوش برسد.

کونته :با تمرکز و روحیه بسیار باال بازی کردیم

سرمربی چلســی از عملکرد شاگردانش در
دیدار برابر وســتهام راضی اســت و آنها را
شایسته پیروزی دانســت .به نقل از اسکای
اســپورت ،چلسی شــروع خوبی در رقابت
های لیگ برتر انگلیس داشــت .این تیم که
در استمفوردبریج میزبان وستهام بود موفق
شــد با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد تا
نخستین سه امتیاز خود را با آنتونیو کونته در
لیگ جزیره دشت کند .کونته بعد از این بازی
به ستایش از عملکرد شاگردانش پرداخت و

گفت :عملکرد خوبی داشــتیم .بازی رضایت
بخشی را به نمایش گذاشتیم و در نهایت هم
شایسته کسب این پیروزی بودیم .بازیکنان
با تمرکز بســیار باالیی بازی کردند و نشان
دادند از نظر روحی در شــرایط خوبی به سر
می برند و این خبر خوبی برای ماست .او ادامه
داد :سه امتیاز این دیدار حساس را به دست
آوردیم .بازی اول سخت است اما خوشبختانه
از پس آن برآمدیم و االن دیگر باید این دیدار
را فراموش کــرده و به بازی بعدی فکر کنیم.

شرایط سخت است و باید بازی به بازی پیش
رفت و در هر دیدار با نهایت تمرکز بازی کرد.
گل نخســت این بازی را ادن هازارد از روی
نقطه پنالتی به ثمر رساند .کونته به ستایش
از ســتاره بلژیکی تیمش پرداخت و اظهار
کرد :هازارد نشــان داد بازیکن بزرگی است.
اطمینان دارم او به روزهــای اوج برخواهد
گشت و شاهد پیشرفت او نسبت به فصل قبل
خواهیم بود .او با ویلیان بازیکنان شایستهای
برای خط میانی چلسی به شمار می آیند.

سرمربی بارسلونا تنها فتح سوپرجام اروپا را جذاب میداند.
به نقل از آس لوییس انریکه در نشست خبری پیش از بازی
برگشت سوپرجام اســپانیا گفت :هدفمان قهرمانی و برتر
بودن از سویا است .فتح جام به اندازه کافی جذابیت دارد.
با وجود نتیجه بازی رفت باز هم احتمال دارد حریف مشکل
ساز شود .می خواهیم به سویا ضربه بزنیم.
سرمربی بارسلونا درباره زمان بازی اظهار کرد :پیش از این
دراین باره صحبت کرده بودم .بازی امروز ساعت  ۲۳است
و دیدار های پلی آف لیگ قهرمانان اروپا پیش از این بازی
برگزار می شوند .امیدوارم ورزشگاه تا حد ممکن پر شود تا
از حمایت هوادران برخوردار شویم و کار برایمان راحت تر
شود .مطبوعات کاتاالنی از توافق منچسترسیتی و بارسلونا
بر انتقال کلودیو براوو خبــر دادهاند .انریکه در این رابطه
اظهار کرد :میدانم شــایعات جذاب هستند اما نمیخواهم
وارد این جریان شــوم .برای من دیدار ســوپرجام جذاب
اســت و فقط فتح این جام برایمان جذابیت دارد .سرمربی
اسپانیایی درباره سیستم چرخشی در بخش دروازه بانها
گفت :میدانم همه بازیکنان دوست دارند در ترکیب اصلی
باشند اما هیچ بازیکنی این تقاضا را از من نکرده است.

انتقاد رسانههای انگلیسی
از دیگو کاستا

حرکت زشت دیگو کاستا رسانه های انگلیسی را به واکنش
وادار کرد .دوشــنبه شب نخستین بازی اش در لیگ برتر
انگلیس را بــه لطف گل دیگو کاســتا در دقایق پایانی با
پیروزی پشت سر گذاشت .با این حال مطبوعات انگلیسی
از او به عنوان منجی تیمش یاد نکرده و از حرکت زشــتش
انتقاد کردند .مهاجم چلسی ،آدریان سن میگل دروازهبان
حریف را برای توپ ربایی تحت فشار قرارداد اما زمانی که
متوجه شد نمی تواند دروازهبان را به اشتباه بیندازد ،ضربه
محکمی به پای ســن میگل زد .داور این صحنه را ندید و
کاستا حتی یک کارت زرد هم دریافت نکرد .مهاجم برازیلی
پیش از این ضربه کارت زرد دریافت کرده بود و با دریافت
کارت دوم باید اخراج می شد.

هشدار به مردان در هند:

بیشتر از  ۱۴ثانیه به یک زن
نگاه نکنید

اظهارات یک مقام ارشد والیت کراال در هند در مورد این که
مردان نباید بیش از۱۴ثانیه به یک زن نگاه کنند ،واکنش
های زیادی در رسانه های اجتماعی هند برانگیخته است .
ریشیراج ســینگ رئیس بخش عوارض والیت کراال گفته
اســت« :مردانی که بیش از  ۱۴ثانیه به یک زن نگاه کنند
مرتکب اقدامی غیرقانونی شــدهاند و ممکن است زندانی
شوند».
اظهــارات این مقام هندی نه تنها باعث خشــم بعضی از
کاربران شبکههای اجتماعی شده بلکه بسیاری هم با طنز
و شوخی به آن واکنش نشــان داده اند .ازجمله کاربری
نوشته اســت که «اگر مردی چشــمک بزند سرنوشتش
چه خواهد بود» و یا ایــن که «به زودی فروش عینک باال
خواهد رفت».
آقای سینگ در یک گردهمایی وقتی در مورد امنیت زنان
صحبت می کرد به این مســئله اشــاره کرده و همچنین
گفته اســت که زنان باید فنون دفاع از خود را یاد بگیرند
و اسپری فلفل و چاقوهای کوچکی را باخود حمل کنند.
اما به گفته یک حقوقدان این ســخنان از روی ناآگاهی از
قوانین هند بیان شده است زیرا به هیچ وجه چنین قانونی
وجود ندارد و مقامات باید از این گونه اظهارات خودداری
کنند( .بی بی سی)

دستکم  ۳۰کشته و
زخمی در حمله هوایی به
شفاخانه ای در یمن

شمار تلفات غیرنظامی در یمن روز به روز افزایش مییابد.
دو روز پس از کشتهشــدن  ۱۰کودک در حملهای هوایی
به یک مکتب ،یک شــفاخانه زیر نظر پزشکان بدون مرز
هدف قرار گرفته است .در این حمله دستکم  ۱۱تن جان
سپردند.
در حملهی هوایی به شــفاخانه ای در شــهر «عبس» در
شمال غرب یمن دستکم  ۱۱تن کشــته و  ۱۹نفر زخمی
شدند .این خبر به نقل از ســازمان امدادرسانی پزشکان
بدون مرز منتشر شده اســت .مدیر درمان والیت حجه،
والیتی که حمله در آن رخ داده ،پیش از این به خبرگزاری
آلمان گفته بود که در حمله یادشده  ۱۵تن کشته و  ۲۵تن
زخمی شدهاند.
از قرار معلوم ،همه قربانیان غیرنظامی و بیشتر آنها زن و
کودک بودهاند .ســازمان حقوق بشری عفو بینالملل این
حمله را به شدت محکوم کرد.
بــه گفتهی مدیر درمانی حجه ،ائتــاف نظامی به رهبری
عربستان ســعودی عامل این حمله بوده است .منطقهای
که شفاخانه در آن قرار داشته را شورشیان حوثی کنترل
میکننــد .ائتالف مزبور متشــکل از نیروهــا و امکانات
کشورهای حاشیهی خلیج فارس از مارچ  ۲۰۱۵در حمایت
از عبد ربه منصور هادی ،رئیس جمهوری یمن ،به مواضع
حوثیان و مخالفان منصور هادی حمله هوایی میکند.
روز شنبه ( ۱۳اگست) هم در حملهای مشابه به مدرسهای
در والیت همجوار ،صعده ،دستکم  ۱۰کودک جان خود را
از دست دادند( .دویچه وله)

تعبیر جالب هازارد از مدل
فوتبال چلسی

ســتاره چلســی از عملکرد خــود و هم
تیمیهایش در دیدار برابر وســتهام راضی
اســت و تعبیر جالبی هــم از مدل فوتبالی
تیمش داشت.
به نقل از اســکای اسپورت ،چلسی در هفته
نخســت لیگ برتر انگلیس کار سختی برابر
وستهام داشت اما توانست با نتیجه دو بر یک
بازی را به سود خود به پایان برساند .این تیم
نشان داد نســبت به فصل قبل متحول شده
است و با آنتونیو کونته از شانس های اصلی
کسب عنوان قهرمانی به شمار می آید.
ادن هازارد که گل نخســت بــازی را به ثمر
رســاند ،تیمش را شایسته پیروزی می داند.
او گفت :حس بســیار زیبایی بود که بعد از

مدتها به اســتمفوردبریج برگشتیم و با
ارائه یک بازی خوب ،سه امتیاز را به دست
آوردیم .بازی بســیار خوبی را به نمایش
گذاشــتیم و در طول  90دقیقه مثل پلنگ
در میدان بودیم.
او ادامه داد :خوشــبختانه در این پیروزی
سهم داشتم و موفق شــدم از روی نقطه
پنالتی دروازه حریف را باز کنم .با جدیت
به تالش ادامه می دهیم و می خواهیم شور
و هیجان زیادی به هواداران بدهیم .معموال
دیدارهای نخست سخت است و پیروزی در
آن برای هر تیمی مهم است .همه ما از این
پیروزی خوشحال هستیم و با شایستگی
توانستیم وستهام را شکست بدهیم.

واکنش گواردیوال به توافق با
دروازهبان بارسلونا

سرمربی اســپانیا منچسترسیتی به خبر
توافق نهایی این باشــگاه بــا کلودیو براوو
واکنش نشان داد.
به نقل از اســکای اسپورت ،منچسترسیتی
در خط دروازه خود نیاز به تغییر دارد و پپ
گواردیوال به دنبال جــذب یک دروازهبان
بزرگ است.
پپ گواردیوال در دیدار نخســت تیمش در
لیگ جزیره ،جو هارت را نیمکت نشین کرد و
به کابایرو  34ساله بازی داد تا پیام آشکاری
به ســنگربان باتجربه تیمش بدهد .اسکای
اســپورت از توافق نهایی منچسترسیتی با
کلودیو براوو ،دروازهبان کنونی بارسلونا خبر

داد اما به نظر می رســد هنوز این انتقال
نهایی نشده است.
گواردیــوال در واکنش بــه توافق با براوو
گفت :هنوز چیزی قطعی نشــده اســت.
به همین خاطر هــم نمی توانم در اینباره
صحبت کنم .زمان مناسبی برای صحبت
کردن در این باره نیســت .سیتی اولویت
های دیگری دارد و باید به آنها فکر کنیم.
منچسترســیتی شــروع خوبی در فصل
جدیــد رقابت های لیگ برتــر انگلیس
داشت و موفق شد در دیدار نخست خود
برابر ســاندرلند با نتیجــه دو بر یک به
پیروزی برسد.

