سه شنبه  27میزان 1395

3

October 18 ,2016

نخستین پیروزیها در عملیات

یکی از دفاتر انتخاباتی
دونالد ترامپ به آتش
کشیده شد

دفتر انتخاباتی دونالد ترامپ ،نامزد جمهوریخواهان آمریکا،
در کارولینای شمالی هدف حمله با مواد آتشزا قرار گرفت.
ترامپ طرفداران رقیب خود ،هیــاری کلینتون را عامل
این آتشسوزی میداند .آتشسوزی خسارت جانی برجای
نگذاشته است.
در حمله به یکــی از دفاتر انتخاباتــی دونالد ترامپ ،در
شــهر هیلزبورو در ایالت کارولینای شمالی ،این دفتر دچار
خسارات قابل توجهی شد .حمله در نیمه شب یکشنبه با
پرتاب مواد آتشزا از پنجره دفتر به داخلآن انجام شــده
است.
روی دیوارهای ســاختمانمجاور دفتر هم شعارهایی علیه
ترامپ نوشته شــد ،از جمله« :جمهوریخواه نازی از شهر
برو و گرنه »...به کسی در این حمله آسیبی وارد نیامد .اما
مسئوالن حزب در این شهر از «تروریسم سیاسی» سخن
گفته و تاکید کردند که ممکن بود کسی هم در جریان این
ماجرا کشته شود.
دونالد ترامپ که پیشاپیش نسبت به «تقلب» در انتخابات
«هشــدار» داده و از جنگ رســانههای «دروغگو» علیه
خود سخن گفته اســت ،هواداران هیالری کلینتون ،نامزد
دمکراتهــا را عامل این حمله دانســت و در توییتر خود
نوشــت« :این انتخابات در بسیاری مراکز رایگیری توسط
رســانههای دروغگو دستکاری میشــود که از هیالری
کلینتون فاسد دفاع میکنند( ».دویچه وله)

آزادسازی موصل

ســاعاتی پس از آغاز عملیات آزادســازی
موصل ،ارتش عراق و پیشــمرگههای کرد از
نخســتین موفقیتها خبر میدهند .چندین
موضع دفاعی گروه «دولت اسالمی» در اطراف
موصل درهم شکسته و شــماری روستا آزاد
شدهاند .علمیات آزادسازی موصل نیمه شب

یکشــنبه با هجوم واحدهای ارتش عراق از
جنوب و نیروهای پیشمرگه از شمال و شرق به
سوی موصل ،مهمترین شهر زیر کنترل گروه
«دولت اسالمی» (داعش) در عراق آغاز شد.
پیش از ظهر دوشنبه گزارشهایی از نخستین
موفقیتها در این عملیات انتشار یافت.

دادگاهی در بحرین
 ۲۵کشته در درگیری میان خواستار محاکمه مجدد
شیخ سلمان ،رهبر
زندانیان یک زندان
جمعیت وفاق ،شده است
در برازیل

در درگیری میان زندانیان دو بند از زندان بوآویســتا در
برازیل  ۲۵نفر به شکلی بیرحمانه کشته شدند .سر هفت
نفر بریده شده و شش نفر زنده زنده سوزانده شدهاند.
خبرگزاری «اوگلوبو» به نقل از سخنگوی پولیس «بوآویستا»
در برازیل از یک زد وخورد شــدید میان زندانیان دو بند
مختلف از زندانی در آنجا گزارش داده است.
در روز مالقــات با خانوادهها گروهــی از زندانیان یک بند
به ســراغ زندانیان بنــد دیگر رفتــه و  ۱۰۰نفر از اعضای
خانوادههای آنان را به گروگان میگیرند.
آنها خواســتار گفتوگو بــا یکی از نماینــدگان عدلیه
میشوند .بیشتر مالقاتیها همســران زندانیان بودند .در
درگیری شــدیدی که میان زندانیــان درمیگیرد ۲۵ ،نفر
کشته میشوند.
ســر هفت نفر از زندانیان بریده شده و شش نفرشان زنده
زنده در آتش سوختهاند.
نیروهــای ویژه پولیس موفق میشــوند گروگانها را آزاد
کنند .برازیل از جمله کشورهایی است که بیشترین شمار
زندانی را داراست.
زندا نهای این کشــور بیش از ظرفیت در خود زندانی
جای داد هاند .وضعیت نامناســب زندانیان تا به حال
بارها موجــب درگیری و ناآرامی در زندا نهای برازیل
شده است( .دویچه وله)

بر اســاس گزارشها از بحرین ،محکمه نقض یا دیوان
عالی بحرین حکم  ۹ســال حبس شیخ علی سلمان،
رهبر جمعیت الوفاق ،حزب اصلی شیعیان در بحرین را
لغو کرده است.
روزنامه «الوسط» چاپ بحرین گزارش داده است که این
دیوان خواستار محاکمه مجدد آقای سلمان شده است.
دادگاه تجدیدنظر بحرین در اواخر ماه می سال جاری
حکم محکومیت شــیخ سلمان را از  ۴سال زندان به ۹
سال افزایش داد.
شیخ سلمان ســال گذشته به اتهام تحریک به شورش
محاکمه و محکوم شده بود.
اکثریت جامعه بحرین را مســلمانان شیعه تشکیل می
دهند ،اما خاندان حاکم بر این کشــور ســنی مذهب
هستند.
معترضان شــیعه که عقیــده دارنــد حکومت علیه
آنها تبعیض ســاختاری اعمال می کند در سال ۲۰۱۱
اعتراضات گسترده ای را به راه انداختند.
حکومت بحرین با کمک عربســتان این اعتراضات را
سرکوب کرد.
نحوه برخورد با معترضان انتقادهای گســترده سازمان
های مدافع حقوق بشــر و کشورهای غربی را به دنبال
داشت( .بی بی سی)

جاشوا و کلیچکو موافقت کردهاند
به مصاف هم بروند

آنتونی جاشوا ،قهرمان دسته سنگین وزن جهان و دارنده کمربند آیبیاف،
و والدیمیر کلیچکو ،قهرمان اوکراینی سابق این دسته ،توافق کردهاند تا با
یکدیگر ربرو شوند.
به گفته ادی هرن ،از ترتیب دهندگان مســابقات بوکس ،انتظار میرود که
بیانیهای در همین باره در چند روز آینده منتشر شود.
به گفته او این دیدار ممکن است در ســالن  ۲۱۰۰۰نفری ،منچستر صورت
پذیرد.
آقای هرن در مصاحبهای با «رادیو فایو الیو» بیبیســی گفت« :توافق بین
این دو انجام شده است .بر ســر ترتیبات مالی توافق صورت گرفته است.
مشکلی با رسانههای پخش کننده آمریکایی (مسابقه) وجود داشت که حل
شده است».
دیدار این دو بوکسور پس از آن میسر شد که نهاد نظارت بر بوکس بریتانیا
(فدراســیون بوکس بریتانیا) روز پنجشنبه (مجوز تایسون فیوری ،قهرمان
دسته سنگین وزن جهان ،را تعلیق کرد.
مقامات این نهاد گفتند که این اقدام را تا زمان تحقیقات بیشتر درخصوص
مسایل مربوط به دوپینگ و همچنین دیگر مسایل پزشکی مربوط به فیوری،
انجام دادهاند .فیوری در ماه جون سالجاری میالدی با اتهام دوپینگ مواجه
شد.
روز قبل از این تصمیم فدراسیون بوکس بریتانیا ،فیوری اعالم کرد به دالیل
پزشکی قادر به دفاع از کمربند قهرمانیش نیست و آنها را ترک میکند.
فیوری که در  ۲۵مبارزه حرفهایش شکستناپذیر باقی مانده از نوامبر ۲۰۱۵
به بعد مســابقه نداده اســت .او در آن تاریخ توانست پس از  ۱۱سال اولین
شکســت والدیمیر کلیچکو را رقم بزند صاحب سه کمربند قهرمانی «دبلیو
بیاو»« ،دبلیوبیا ِی» و «آیبیاف» شود( .بی بی سی)

ارتش عراق در بیانیهای اعالم کرد که چندین
موضع دفاعی گروه داعش را درهم شکســته
است .پیشمرگان کرد نیز میگویند  ۷روستا
را در شــرق موصل از کنتــرل داعش خارج
ساختهاند .پیشمرگان کرد همچنین میگویند
چندین حملــه داعش با موترهای بمبگذاری
شده را خنثی کردهاند.
براساس گزارشها ،عملیات آزادسازی موصل
بزرگتریــن عملیات نظامــی از هنگام حمله
آمریکا به عراق در سال  ۲۰۰۳است .بیش از ۴
هزار نیروی پیشمرگه و نزدیک به  ۳۰هزار نفر
از نیروهای ارتش عراق در این عملیات شرکت
دارند .پیشــمرگان کرد از سوی چندین هزار
نیروی داوطلب سنی و گروه موسوم به «حشد
الوطنی» حمایت میشوند .گفته میشود جبهه
عملیات شمال و شرق موصل که کردها هدایت
آن را بر عهده دارند نزدیک به  ۱۵هزار نیرو در
اختیار دارد( .دویچه وله)

نارضایتی ستاره آرسنال از
شرایطش در این تیم

هافبک توپچیای لندن از اینکه به طور ثابت در ترکیب آرســنال به میدان
نمیرود ناراضی است.به نقل از دیلی میل ،الکس اوکسلید چمبرلین از اینکه
در ترکیب تیم آرســن ونگر به طور ثابت مورد استفاده قرار نمیگیرد ،ابراز
نارضایتی کرد و گفت :اگر بگویم که از شــرایطم در آرسنال راضی هستم،
دروغ گفتم .هیچ بازیکنی نیســت که از نیمکت نشینی خوشش بیاید .من
هم دوســت دارم زمان بیشتری را در ترکیب آرسنال بازی کنم و از شرایط
فعلی راضی نیستم .مواقعی در زندگی فوتبالی هر بازیکنی پیش میآید که
در ترکیب قرار نمیگیرد و آن بازیکن باید تالشش را دو چندان کند تا نظر
مربی را به خود جلب کند .می دانم که ونگر من را زیر نظر دارد .برای همین
باید تالشم را بیشتر کنم تا به ترکیب آرسنال بازگردم .چمبرلین که از سال
ل حاضر تنها تمرکزم
 2011در آرســنال توپ می زند ،در ادامه گفت :در حا 
روی پیشــرفت تیم و نتیج ه گرفتن است .هیچ چیز برای من ارزشمندتر از
این نیست که با پیراهن تیم بازی کنم و عملکرد موثری داشته باشم .تالش
میکنم شرایط را تغییر بدهم و مجبور نشوم تصمیم دیگری بگیرم.

آمریکا و بریتانیا به دولت های روســیه و
سوریه هشدار داده اند که در صورت ادامه
بمباران حلــب تحریم های تازه اقتصادی
اعمال خواهد شد.
جان کــری ،وزیر خارجــه آمریکا ،این
وضعیت را «از بزرگ ترین فجایع انسانی»
توصیف کرد.
او گفت که روسیه باید درک کند که «این
جنگ بدون یک راه حل سیاســی پایان
نخواهد یافت ».آقای کری برای شــرکت
در گفــت و گوهایی با هــدف یافتن راه
حلی صلح آمیز برای مناقشــه سوریه در
لندن به سر می برد .او که در کنار بوریس
جانسون ،وزیر خارجه بریتانیا ،صحبت می
کرد گفت که «جنایت علیه بشــریت» هر
روز در حلب اتفاق می افتد.

آقای جانسون هم روسیه را ترغیب کرد
«برای انســانیت و برای مردم سوریه کار
صحیح را انجام دهد».
او گفت« :به یک آتــش بس نیاز داریم و
برای این کار باید بــه میز مذاکره در ژنو
برگردیم».
وزیر خارجه بریتانیا افزود« :این رفتارها
در نهایت گریبــان عامالن این جنایات را
خواهد گرفــت و آنها االن باید نگران این
مساله باشند».
او گفت که تحریم هــای تازه ای با هدف
«حفظ فشار» بر رژیم سوریه و «حامیان
آن» مد نظر است.
گفت و گوهای لنــدن با مباحثاتی درباره
یمن و درخواست برای آتش بس در جنگ
دوساله آن کشور شروع شد( .بی بی سی)

گام تازه چین در راه تبدیل پولیس یونان و مهاجران در پی
تصادف مرگبار درگیر شدند
شدن به ابرقدرت فضایی

مرحلهای جدید از برنامههای درازمدت
چین در راه تبدیل شــدن به ابرقدرت
فضانوردی آغاز شــد .چین فضاپیمای
«شــنجو  »۱۱را به همــراه دو فضانورد
راهی مأموریتی تازه برای آمادهســازی
ایســتگاهی فضایی کرد .ساعت  ۷و ۳۰
دقیقه بامداد دوشــنبه به وقت محلی
فضاپیمای «شنجو» مأموریت خود را از
پایگاه فضایی جیوکوآن واقع در شــمال
غرب چین آغاز کرد .این ششــمین بار
اســت که چین فضاپیمایی با سرنشین
به فضا میفرســتد .جینگ هایپنگ و
چن دونگ دو فضانورد سرنشــین این
سفینه هســتند .آنان تا روز چهارشنبه
( ۱۹اکتبر) خود را به ایســتگاه فضایی

آزمایشی»تیانگونگ  »۲خواهند رساند
که حدود یک مــاه پیش به فضا پرتاب
شد و در مدار زمین قرار گرفت.
این دو فضانورد قرار اســت که به مدت
یک ماه در این ایســتگاه فضایی موقت
به سر برند .این طوالنیترین مأموریتی
اســت که فضانوردان چینــی تا کنون
انجام دادهاند .بررسی کم و کیف زندگی
طوالنیتر در یک ایستگاه فضایی دائمی
از جمله وظایفی است که این فضانوردان
در طی مأموریت خود انجام خواهند داد.
البته جینگ هایپنــگ که فرمانده این
فضاپیماست پیشتر نیز مأموریتهایی به
فضا را انجام داده و از فضانواردان باتجربه
چین محسوب میشود( .دویچه وله)

رقابت کرکت برای حمایت از
آوارهگان کندزی

کرکت بورد افغانســتان به خاطر گردآوری
کمکها بــرای آوارهگان جنگهای کندز،
رقابتهای  20آوره را برنامهریزی کرده است
که به تاریخ  21اکتوبر ســال جاری در روز
جمعه برگزار میگردد.
در خبرنامهیی که از ســوی ایــن اداره به
سالموطندار رســیده ،آمده است ،در این
رقابتها که در میدان ورزشی الکوزی برگزار
میشود ،بازیکنان نامدار تیم ملی کریکت

افغانســتان به هدف گردآوری کمک برای
آوارهگان جنگ کندز اشتراک میکنند.
شفیقاهلل استانکزی ،رییس اجرایی کرکت
بورد افغانستان در این خبرنامه از بازرگانان
و عالقهمندان کرکت خواســته است که با
ی و اشــتراک گستردۀشان در
حمایت مال 
مســاعدت به بیجاشــدهگان کندز سهیم
شوند.
کرکت بورد افغانستان در حالی از برگزاری

در پی مرگ یک زن مهاجر و کودکش در
یک حادثه ترافیکی در تسالونیکی در مرز با
مقدونیه ،پولیس یونان و مهاجران معترض با
هم درگیر شدند .گفته می شود که این مادر
و فرزنــد در حادثه ترافیکی در برابر کمپ
مهاجران کشته شدند .در اعتراض به مرگ
این زن و کودکــش ،ده ها تن از مهاجران
در منطقه اوریوکاســترو در نزدیکی شهر
مرزی تسالونیکی دست به تظاهرات زدند
و اشــیاء را به آتش کشیدند .پولیس ضد
شورش یونان در محل بر معترضان نارنجک
های بی حس کننده پرتاپ کرد و در مقابل
مهاجران نیز بر پولیس سنگ پرتاب کردند.
یک مقام پولیس محلی یونان به خبرگزاری
فرانسه گفت که مهاجران بدون اطالع قبلی
به پولیس دست به تظاهرات زده و محالتی
را در منطقه اریوکاسترو در شمال یونان به

رقابتهــای  20آورۀ تیــم ملی کرکت خبر
میدهد که بیشــتر بازیکنــان این تیم در
تمرینات یکماهه بــرای بلندبردن قدرت
فزیکیشان به سر میبرند.
سال پیش نیز کرکت بورد افغانستان بخاطر
حمایت از خانوادههای بیجاشدهگان کندز
رقابتی را برگزار کرد و درآمد به دست آمده
از این رقابتها را برای آوارهگان جنگهای
کندز کمک کرد( .وطندار)

آتش کشیده بودند.
صدها تن از مهاجرانی که پس از مسدود
شــدن مرز مقدونیه نتوانستند سفرشان
را از مســیر بالکان به سوی اروپای غربی
ادامه دهنــد و در یونان گیرمانده اند ،روز
دوشنبه در منطقه مرزی ایدومنی دست به
تظاهرات زدند .آنها خواهان بازگشایی مرز
شدند .تظاهرات وقتی شروع شد که گفته
می شــود یک زن  ۳۵ساله و پسر  ۱۰ساله
اش در حادثــه ترافیکی با یک موتر که از
محل می گذشــت ،جان باختند .این موتر
در جریان تظاهرات به آتش کشــیده شد.
راننده کهنسال این موتر که یک شهروند
یونانی بود ،بازداشــت شده است .پولیس
اضافه کرد که یک پســر پنج ساله نیز در
جریان زد و خورد ،ســطحی زخمی شده
است( .دویچه وله)

قزاقستان به افتخار
مدالآورانش درخت کاشت

مســئوالن پارالمپیک قزاقســتان به افتخار مدال آوران کشورشان در
پارالمپیک ریو درخت کاشتند .به نقل از  ،Inside the gamesزولفیا
گابید ولینا ،شناگر پارالمپیکی قزاقستان اولین فردی بود که توانست برای
قزاقستان مدال طالی پارالمپیک کسب کند .او در مسابقات شنای  100متر
آزاد زنان این مدال را به دست آورد.
دیگر مدال آور پارالمپیک قزاقســتان در ریو  2016روشان کویشیبایف،
وزنهبردار بود .او توانست در وزن مثبت  67کیلوگرم مدال نقره کسب کند.
او در این مســابقات  113کیلوگرم را باالی سر برد .پیش از پارالمپیک ریو
قزاقستان تنها یک مدال در پارالمپیک کسب کرده بود .این مدال توسط
لوبف ورو بیوا در رشته اسکی در سال  1994به دست آمده بود.
دو درخت به افتخار مدال آوران پارالمپیک ریو کشور قزاقستان در پارک
ن در حالی است که
عشاق در آستانا ،پایتخت این کشور کاشــته شد .ای 
مسئوالن المپیک قزاقستان پیش از این  17درخت به افتخار مدال آوران
المپیک این کشور در این پارک کاشته بودند.
قزاقستان در المپیک ریو ســه مدال طال ،پنج نقره و  9برنز کسب کرده
است.

سرنا ویلیامز از تنیس WTA
سنگاپور کنارهگیری کرد

ماسکرانو تا  2019در بارسلونا
ماندنی شد

هافبک بارسلونا با تمدید قراردادش در باشگاه کاتاالنی ماندنی شد.
به نقل از آس ،خاویر ماســکرانو بعد از ظهر دوشــنبه قراردادش را تا سال
 2019با بارســلونا تمدید کرد .هافبک ارجنتینی در حضور خوســپ ماریا
بارتومئو (رییس باشگاه) خوردی مستره (نایب رییس ورزشی باشگاه) خاویر
بورداس(مدیر) و روبرت فرناندس (مشاور فنی) قراردادش را امضا کرد.
بارســا ارزش این قرارداد را  100میلیون یورو اعالم کرد اما این مقدار واقعی
ارزش قرارداد نیست .ماسکرانو تابستان امسال با پیشنهاد خوبی از باشگاه
یوونتوس رو به رو شد و باشگاه کاتاالنی برای این که هافبک خود را از دست
ندهد شرایط قراداد این بازیکن را بهبود بخشید.

غرب اعمال تحریمهای تازه
علیه روسیه و سوریه را
بررسی میکند

ی از ناحیه شانه از مسابقات فینال
تنیسور آمریکایی به دلیل آسیبدیدگ 
 WTAسنگاپور کنارهگیری کرد.
ی شانه نمیتواند
به نقل از یورو اسپورت ،سرنا ویلیامز به دلیل آسیبدیدگ 
در مسابقات  WTAسنگاپور شرکت کند.
ویلیامز  35ساله امسال بیســت و دومین قهرمانی گرند اسلم خود را در
مسابقات ویملبدون کســب کرد .با این حال ویلیامز اخیرا عملکرد زیاد
خوبی نداشته اســت .او در این فصل تنها در هشت تورنمنت شرکت کرد
و بــه دلیل عملکرد پایین خود در رنکینگ جهانی به رتبه دوم نزول کرد.
آنجلیک کربر توانست رتبه اول رنکینگ جهانی را کسب کند.
ویلیامز درباره کنارهگیری خود از مســابقات  WTAسنگاپور گفت :سال
ســختی برایم بود .با مشکل شانه مواجه بودم .داکترم تاکید دارد در خانه
بمانم .خاطرات خوبی از مســابقات سنگاپور دارم و دلم برای هوادارانم در
آنجا تنگ میشود.
ویلیامز اعالم کرد چند هفت ه از مســابقات دور خواهد بود .او پیش از این
نیز مجبور به کنارهگیری از مسابقات ووهان و پکینگ شده بود .سرنا بعد
از شکست در مسابقات اپن آمریکا به  CNNگفته بود :از مسابقه دادن با
ی خسته شدم .شکستههایی خوردم که اگر سالم بودم ،هرگز
آسیبدیدگ 
اتفاق نمی افتاد .میخواهم مطمئن شــوم حالم خوب است و با  70تا 80
دارد .ســرمربی بارسلونا در فصل  2015-16درصد سالمتی مسابقه میدهم.
در  39بازی شکســت نخــورد .این رکورد
توســط مادرید در نوکمپ شکسته شد .در
دوم اپریل فصل گذشــته ،سفید پوشان دو
بر یک برابر آبیاناریها پیروز شــدند .در سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا تاکید کرد دروازهبان  16ساله میالن وارث
میان لیگهای برتر اروپایی بهترین رکورد به حقیقی جانلوییجی بوفون در ترکیب آتزوری است.
یوونتوس تعلق دارد .تیم ایتالیایی در فصل به نقل از کوریره دلو اسپورت ،تیم فوتبال ایتالیا بعد از نمایش نسبتا خوبی
 2011-12رکورد  43بازی بدون شکســت که در یورو  2016داشــت ،در انتخابی جام جهانی کارش را شــروع کرده
را به ثبت رســاند .همچنین تیم انگلیسی اســت تا بتواند به جام جهانی  2018روسیه صعود کند .البته از بازیهای
ناتینگهام فارست نیز در فصل  1977-78در اخیر این تیم یک اتفاق حاشیه ای رخ داد و گراتزیانو پله بعد از خروج از
زمین با ناراحتی از کنار ســرمربی عبور کرد تا این حرکت باعث اخراج او
 40بازی شکست نخورد.
ل مادرید همچنین در  20بازی پیاپی اللیگا از تیم ملی شود.
رئا 
شکستی تجربه نکرده است .آخرین شکست ســرمربی ایتالیا درباره اخراج پله گفت :همه بازیکنان می توانند به تیم
این تیم به  27فبروری برابر اتلتیکومادرید ملی دعوت شوند و درهای تیم ملی به روی همه باز است .بازیکنی که در
بازمیگردد .این پنجمیــن رکورد تاریخی تیم ملی است ،باید مراقب رفتار خود باشد .حضور در تیم ملی با بازیهای
سفید پوشان اســت و اگر زیدان در  9بازی باشــگاهی فرق می کند .رفتار زننده چیزی است که نمی توانم از کنار آن
دیگر مغلوب حریفی نشــود ،به رکورد ثبت به راحتی بگذرم .به همیــن خاطر پله را از تیم ملی اخراج کردیم ولی در
شــده این تیم در فصل  1996-97خواهد بازیهای بعدی ایتالیا او می تواند برای ایتالیا بازی کند و شرایطی مشابه
با بقیه بازیکنان دارد.
رسید.

رکورد  6ماهه بدون شکست ماندن
رئال مادرید با زیدان

رئال مادرید با هدایت سرمربی فرانسویاش
در  6ماه اخیر شکست نخورده اما او هنوز در
این زمینه رکورددار نشده است.
به نقل از آس ،آخرین باری رئال مادرید تحت
هدایت زین الدین زیدان شکست خورد ،به 6
ماه پیش بازمیگردد .این باخت در شانزدهم
اپریل برابر ولفســبورگ در لیگ قهرمانان
اروپا اتفاق افتاد .مادریدیها در یک چهارم
نهایی دو بر صفر مغلوب تیم آلمانی شدند.
ل مادرید
پس از آن هیچ تیمی نتوانست رئا 
را مغلوب سازد .در این مدت ،سفید پوشان
 16پیروزی و  6تســاوی کسب کردند .یعنی
 22بازی پیاپی اســت که شکستی متحمل
نشدند .مادرید در این راه توانست فاتح لیگ
قهرمانان اروپا و سوپرجام اروپا شود.
عالوه بر این مادرید تحت هدایت زیدان ،آمار
درخشان دیگری را به ثبت رسانده است .در
این  22بازی 55 ،گل نیز وارد دروازه حریفان
کرد (میانگین  2.5گل در هر بازی) و  19گل

نیز دریافت کرد (میانگیــن  0.8گل در هر
بــازی) 17 .بازیکن مادرید در  22بازی اخیر
گلزنی کردند( BBC .کریستیانو رونالدو ،گرت
بیل و کریم بنزما) با  19گل باالتر از همه قرار
دارند .رونالدو  ،13بیل  6و بنزما  6گل به ثمر
رساندند.
مادریدیها هنوز نتوانســتند از رکوردی که
در فصل  2013 – 14به ثبت رساندند ،پیشی
بگیرند .در آن فصل از  16اکتبر ســال 2013
تا  23مارچ  2014مادرید کارلو آنچلوتی31 ،
بازی را بدون شکست پشتسر گذاشت18( .
بازی در اللیگا ،هشــت بازی در کوپا دل ری
و پنج بــازی در لیگ قهرمانان اروپا) .با این
حال مادرید زیدان یکی از بهترین رکوردها
را به ثبت رسانده است .مادرید تحت هدایت
لئو بینهاکر بهترین رکورد را در این زمینه
دارد .این تیم  34بازی را بدون شکست در
بین سال  1988-89به ثبت رسانده است.
در اسپانیا این رکورد به لوییس انریکه تعلق

ونتورا :دوناروما وارث بوفون است

