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اروپا تحریمهای بیشتر علیه روسیه را
در نظر ندارد

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا
با اتفاق نظر ،به این باور اند که وضع تعزیرات
جدید علیه روسیه در قبال سوریه مؤثر نمی
باشند .این اتحادیه گفته است که از هر تالشی
برای پایان جنگ سوریه حمایت می کند.
پس از مذاکــرات وزرای خارجه اتحادیه اروپا

در لوکزامبورگ ،نیروهای نظامی روســیه و
رهبری ســوریه یک آتش بس یک جانبه را
اعالم نمودند .با توجه به این رویداد ،این سوال
مطرح می شــود که آیا اظهارات تند اتحادیه
اروپا علیه روســیه مؤثر بوده است؟ با آنکه
مقام های اتحادیه اروپا ارتباط مستقیمی میان

آسترالیا ادعای «شکنجه»
پناهجویان را رد کرد

مالکولم ترنبول ،نخست وزیر آسترالیا ترتیبات حفاظت
قوی از مرزهای کشورش را به راه انداخته است .گروه
حقوق بشری عفو بین الملل قب ً
ال مدعی شده است که
اقدامات حکومت وی در حد «شــکنجه» مهاجران می
باشد .روز سه شنبه آسترالیا از سیاست مهاجرتش در
برابر انتقاد گروه حقوق بشری عفو بین الملل دفاع کرد
که مدعی است رفتار با پناهجویان در جزیره «نائورو»
واقع در بحرالکاهل در حد «شــکنجه » قرار داشته و
حاوی «ترتیبات مبتنی بــر نادیده گرفتن و بیرحمی»
می باشد .در حال حاضر حدود  ۴۰۰مرد ،زن و طفل در
یک حبس نامعلــوم در یکی از دو مرکز ارزیابی بیرون
مرزی آسترالیا در جزیره نائورو نگهداری می شوند .این
تسهیالت از سال  ۲۰۱۳به اینسو به حیث محل اقامت
پناهجویانی قرار داده شده است که از سفر بحری شان
به آسترالیا جلوگیری شده است.
مطابق به این سیاســت ،حکومت آسترالیا می خواهد
جلو رســیدن پناهجویان از طریق بحر برای اسکان در
آســترالیا را بگیرد ولو آنکه اســتحقاق شان به حیث
پناهنده راســتین در مراکز ارزیابی مانند جزیره نائورو
اثبات شده باشد .ترنبول نخست وزیر آسترالیا روز سه
شنبه در برابر رســانه ها ادعاهای عفو بین الملل را رد
نموده و گفت« :تا جائی که به نائورو مربوط می شــود،
در آنجا سرمایه گذاری اساســی صورت گرفته است
تا اوضاع را برای کســانی که در آنجا می باشند بهتر
گرداند( ».دویچه وله)

این آتش بس و اظهارات تند ســران اتحادیه
اروپا نمی بینند ،بــا آنهم از آتش بس مذکور
که قرار است روز پنجشنبه برای هشت ساعت
در حلب اجرایی گردد ،استقبال نموده اند .در
همین ارتباط فدریکا موگرینی مأمور ویژه امور
خارجی این اتحادیه بــا لحن محتاطانه گفت:
«این نخســتین اقدام به ســمت درست می
باشد» .با آنهم موگرینی در ارتباط به فرستادن
کاروان های امدادرسانی به حلب ابراز تردید
نموده گفت که هشت ساعت برای حرکت این
قطار ها به ســمت حلب احتماالً کافی نخواهد
بود .ســازمان های خیریه و صلیب سرخ نیز
گفته اند که برای امداد رســانی دست کم 12
ساعت نیاز می رود.
موگرینی ضمن تقاضــای قطع بمباران حلب
توســط روســیه ،در برابر خبرنــگاران در
لوکزامبورگ گفت« :کمک به مردم برای ما در
اولویت قرار دارد ».این سیاستمدار ایتالیایی
افزود« :ما برعالوه تحریم علیه روسیه امکانات
دیگری نیز برای اعمال فشار بر این کشور در
اختیار داریم( ».دویچه وله)

مالنیا ترامپ :ادعاهای جنسی
علیه شوهرم دروغ است

مالنیا ترامپ در مصاحبه ای با ســی ان
ان پافشاری کرده اســت که شوهرش
«جنتلمن» اســت و زنانی کــه علیه او
مدعی آزار جنسی شــده اند دروغ می
گویند.
او همچنین گفت که اظهارات شــوهرش
دونالد ترامپ در یک ویدئوی مربوط به
سال  ۲۰۰۵درباره نزدیک شدن به زنان
غیرقابل قبول است اما معرف شخصیت
مردی نیست که او می شناسد.
او گفت که شوهرش به خاطر «حرف های
پســرانه» مقصر است اما در آن لحظه از
طــرف مجری برنامــه تلویزیونی ،بیلی

انریکه :پیروزی برابر یک دوست
باعث دلگرمی میشود

سرمربی بارسلونا پیروزی برابر یک دوست را باعث دلگرمی میداند.
به نقــل از آس ،بارســلونا در هفته ســوم لیگ قهرمانــان اروپا میزبان
منچسترسیتی اســت .لوییس انریکه در نشست خبری پیش از بازی گفت:
همیشــه بازیهای حریفانمان را آنالیز میکنیم و بــه دنبال راه حل برای
شکست حریف هســتیم .میدانیم امروز حریف سر سختی پیشرو داریم.
ســیتی بازیکنان خوبی دارد .آنها نســبت به فصلهای پیشین متفاوت
شدهاند .سیتی اکنون تیم جذابی است و بهتر هم خواهد شد .آنها بازیکنان
جدیدی را جذب میکنند .میدانیم که به دنبال مالکیت توپ هستند .تیمی
تهاجمی هستند و از این طریق به حریفانشان ضربه میزنند .هواداران چنین
بازیهایی را میپسندند .پپ گواردیوال همبازی پیشین انریکه در بارسلونا
امشــب این بار به عنوان سرمربی ســیتی به نوکمپ باز میگردد .سرمربی
بارسلونا در اینباره اظهار کرد :بازی دیداری بین دو مربی نیست .بازیکنان
تعیین کننده خواهند بود .خیلی چیزها را با او هنگام بازیگری در باشگاه و
تیم ملی تقسیم کردیم .بردن یک دوست دلگرمی است .گواردیوال بهترین
سرمربی فعلی جهان است .مطمئن هستم یکی از سرمربیانی خواهد بود که
در فوتبال مدرن تاثیر خواهد گذاشت.

بوش ،تشویق به گفتن آن حرف ها شد.
آقای ترامپ در آن ویدئو به بیلی بوش
مجری وقت برنامه «اکسس هالیوود» در
شــبکه ان بی سی گفت می تواند خود
را به زنان تحمیل کند چون یک ستاره
است.
انتشار آن نوار باعث شد ده ها جمهوری
خواه از حمایت از او بــه عنوان نامزد
حزب در انتخابات ریاســت جمهوری
منصرف شوند.
به عالوه از آن زمــان تاکنون چندین
زن او را به آزار جنسی متهم کرده اند،
اتهامی که دونالد ترامپ رد کرده.
مالنیا ترامپ گفت« :می دانم که او برای
زنان احترام قائل است اما از خود دفاع
می کند چون اینها دروغ است».
«من حرف شــوهرم را باور می کنم .او
مردی مهربان و یک جنتلمن اســت و
هرگز چنین کاری نمی کند».
او ادعــا کرد که این رســوایی را تیم
مبارزات انتخاباتی هیالری کلینتون و
رسانه ها «ترتیب داده اند تا به نامزدی
او لطمه بزنند( ».بی بی سی)

هشدار کمیسر امنیتی
اتحادیه اروپا درباره کوچ
تروریستها از موصل
به اروپا

کمیســر اتحادیه اروپا در امور امنیتــی درباره پیامدهای
منفی حمله به موصل هشــدار داد .به اعتقاد او ،این خطر
وجود دارد که تروریستها روانه اروپا شوند .همزمان گفته
میشــود عملیات نیروهای ضد داعش «سریعتر از برنامه»
پیش میرود.
روزنامه آلمانی «دی ولت» به نقل از جولین کینگ نوشــته
اســت« :بازپسگیری موصل ،مقر اصلی دولت اسالمی در
شمال عراق ،ممکن است به بازگشت ستیزهجویان داعش
به اروپا منجر شــود» .کمیسر اتحادیه اروپا در امور امنیتی
هرچند انتظار ندارد که تروریستهای اسالمگرا به صورت
دستهجمعی روانه اروپا شوند ،اما حضور حتی شمار اندکی
از آنها در اروپا را هم «تهدیــدی جدی» میداند که برای
مقابله با آن باید هشدار بود.
به زعم کینگ ،در حال حاضر ضروری است تدابیر مناسبی
برای تحدید دایره عمل تروریستها و افزایش عمومی توان
اروپا در برابر تهدیدهای تروریستی اتخاذ شود.
گروه تروریستی «دولت اسالمی» از تابستان  ۲۰۱۴موصل،
دومین شهر بزرگ عراق را تصرف کرده است.
ارتش عراق و پیشــمرگههای کرد از نخســتین ساعات
دوشنبه به موصل ،آخرین پایگاه اصلی «دولت اسالمی» در
عراق حمله کردهاند .در این حمله که از ماهها پیش مقدمات
آن فراهم میشد ۳۰ ،هزار نیرو به جنگ  ۴هزار تروریست
رفتهاند( .دویچه وله)

اوربان :سیاست مهاجرت
هنگری حافظ صلح در
اروپا است

ویکتور اوربان ،نخســت وزیر هنگری که در مقابل پارلمان
ایالتــی بایرن ســخنرانی می کرد ،مســدودیت مرزهای
کشورش را با گشــایش مرزهای این کشور در سال ۱۹۸۹
مقایســه کرد که در آن زمان به صدها تبعه آلمان شرقی
امکان فرار به غرب را داد .ویکتور اوربان ،نخســت وزیر
هنگری روز دوشنبه از موقف اش در مقابل مهاجران دفاع
کرد و گفت که حفاظت از ارزش های اروپایی «وظیفه» مردم
کشورش است .اوربان در مقابل پارلمان ایالت بایرن گفت:
«من به شما قول می دهم که هنگری  ...همیشه از صلح در
اروپا دفاع خواهد کرد» .نخســت وزیر هنگری افزود« :در
ســال  ۱۹۸۹ما برای (حفظ) صلح در اروپا وارد عمل شدیم
و اکنون ما از این صلــح محافظت می کنیم» .او به تصمیم
بوداپست اشــاره می کرد که مرزهایش را با اتریش گشود
و به صدها آلمانی که تحت حاکمیت کمونیستی زندگی می
کردند ،اجازه فرار به غرب را داد .در تابســتان سال ،۲۰۱۵
هنگری مرزهایش را به روی پناهجویانی که از جنگ ها در
خاورمیانه ،آسیا و افریقا فرار می کردند ،مسدود کرد و ده
ها هزار تن از ادامه سفرشان به سوی کشورهای ثروتمندتر
اتحادیه اروپا باز ماندند( .دویچه وله)

هشدار سازمان ملل درباره
افزایش جمعیت فقیران
مطلق در جهان

ســازمان خواربار جهانی (فائو) وابسته
به ســازمان ملل متحد میگوید تغییرات
اقلیمی میتواند تا  ۱۳ســال دیگر۱۲۲ ،
میلیون نفر بــه جمعیت «فقیران مطلق»
در جهان اضافه کند .به گفته این سازمان
بیشتر آســیبدیدگان احتمالی ،ساکنان
مناطــق جنوبی آســیا و آفریقا خواهند
بود .این ســازمان در گزارش ساالنه خود
هشدار داده است که در شدیدترین حالت
ممکن ،تغییرات اقلیمی جوامعی را هدف
قرار خواهد داد که برای گذراندن زندگی
متکی بر کشــاورزی و زراعت هستند که
در نتیجه آن «ناامنی غذایی» به ســایر
مناطق جهان نیز گسترش خواهد یافت.
خوزه گرازیانو داســیلوا ،رئیس سازمان
خواربار جهانی گفته است «شکی نیست

آتش سوزی در شفاخانه ای در

هند دست کم  20قربانی گرفت

پولیس محلی می گوید که دست کم  ۲۰نفر
در جریان سانحه آتشسوزی در شفاخانه
ای در شرق هند کشته شدهاند.
بــه گفته پولیس آتش ســوزی در بخش
مراقبتهای ویژه یک شفاخانه خصوصی
در شهر بوبانســور در ایالت اوریسا آغاز
شده است.
ده ها تن از بیماران به سایر مراکز پزشکی
شهرانتقال داده شده اند.
حدود  ۱۲۰مامور آتش نشان برای مقابله با
آتش سوزی عازم منطقه شده و بعدتر آتش
سوزی را مهار کرده اند.
نارندرا مودی نخست وزیر هند گفته است
از آتش سوزی «نگران» شده است.
شاهدان عینی و منابع شفاخانه ای گفته اند

سه رشته المپیک توکیو  2020در
کوریای جنوبی برگزار میشود

کمیت ه بینالمللی المپیک ( )IOCدر صورتی
که بر سر اســتادیومهای بعضی ورزشهای
المپیک  2020توکیو با این شــهر به توافق
نرسد ،مسابقات این رشتههای ورزشی را در
کوریای جنوبی برگزار میکند.
به نقل از رویترز ،هنــوز توافق درباره محل
برگزاری مسابقات قایقرانی رویینگ ،کانو و
کایاک المپیک  2020صورت نگرفته اســت.
بعضی از رسانههای جاپانی اعالم کردند اگر
این توافق بین  IOCو مسئوالن توکیو انجام

نشود ،مســابقات رویینگ کایاک و کانو در
کوریای جنوبی برگزار میشود .شهردار توکیو
که ماه گذشته هزینههای برگزاری المپیک را
بر آورده کرده بــود ،اعالم کرد برای کاهش
هزینه مسابقات سه استادیوم برای مسابقات
رویینگ کایاک و کانــو تغییر میکنند .این
تغییر ،انتقاد مسئوالن جهانی این ورزشها را
در پی داشت .این تغییر است باعث میشود
مســابقات این سه رشته  400کیلومتر خارج
از شهر توکیو برگزار شوند زیرا در این محل

استادیومهایی از قبل وجود دارند و نیازی به
ل حاضر مخارج
ساخت مجدد نیست .در حا 
المپیک  ،2020چهار برابر بیشتر از آنچه که
در سال  2013برآورده شده بود ،ارزیابی شده
است IOC .و فدراســیون جهانی رویینگ
اعالم کردند بهتر اســت مسابقات این سه
رشــته در توکیو برگزار شود .در صورتی که
توافق بین توکیو  IOCصورت نگیرد ،احتمال
دارد که مســابقات این ســه رشته در شهر
چونگ جو کوریای جنوبی برگزار شود.

بیانیه اینتر بعد از جنجالهای
مائورو ایکاردی

باشگاه اینتر با انتشار بیانیهای وضعیت کاپیتان تیمش را توضیح داد.
به نقل از کوریره دلواسپورت ،بعد از انتشار کتاب توهین آمیز مائورو ایکاردی
که در آن به طرفداران اینتر توهین کرده بود ،هواداران با این بازیکن رفتار
بدی در بازی برابر کالیاری داشتند .اتفاقا در همان دیدار ایکاردی یک ضربه
پنالتی را نیز از دست داد تا حسابی هواداران تیمش را عصبانی کند و آنها به
موتر این بازیکن حمله کنند .بعد از صحبتهایی مبنی بر پس گرفتن بازوبند
کاپیتانی اینتر از این بازیکن ،در نهایت باشــگاه اینتر اعالم کرد قصد ندارد
بازوبند کاپیتانی را از ایکاردی پس بگیرد و این بازیکن کاپیتان باقی خواهد
ماند .در جلسهای که بین مائورو ایکاردی و مسئوالن باشگاه ایتالیایی برگزار
شــد ،تصمیم گرفته شد ایکاردی به دلیل نقض قوانین باشگاه ،جریمه مالی
خواهد بشود ولی بازوبند کاپیتانی را از دست نخواهد داد.
ایکاردی بعد از این جلسه به سایت اینتر گفت :در چند روز گذشته اتفاقات
تلخی را در باشگاه تجربه کردیم که برای همه ناراحت کننده بود .البته این
اتفاقات در هر خانواده ای رخ میدهــد .اینتر اول از همه مثل یک خانواده
بزرگ برای همه اســت .قصد ناراحت کردن هواداران اینتر را نداشتم و این
اتفاق تجربه ای برای من خواهد شــد تا در آینده رفتار بهتری در این مواقع
ارائه کنم .بار دیگر از همه هواداران اینتر و مسئوالن باشگاه عذرخواهی می
کنم که از گفته های من ناراحت شدند.

آمار خوب خط دفاعی اتلتیکو با
سیمئونه

اتلتیکو دیگو پابلو سیمئونه آمارش هر فصل در خط دفاعی بهتر شده است.
به نقل از آس ،اتلتیکومادرید در فصل جاری در شــرایط خوبی قرار دارد و
صدرنشین اللیگاست .بهترین بخش این تیم ،خط دفاعیاش است .سرخ و
سفیدپوشان در هشت بازی اللیگا تنها سه گل دریافت کردند .این بهترین
آمار دیگو سیمئونه با اتلتیکو در پنج فصل حضورش در تیم مادریدی است.
از زمان حضور ســرمربی ارجنتینی در اتلتیکو ،آمار گلهای خورده در این
تیم فصل به فصل کمتر شده است .با در نظر نگرفتن فصل  2011 – 2012که
ســیمئونه از نیم فصل به این تیم ملحق شــد ،اتلتیکو در فصل ،2012-13
هشت گل در هشت بازی دریافت کرد .یک سال بعد این آمار بهتر شد و به 6
گل رسید اما در فصل  2014 – 2015هفت گل را دریافت کردند .فصل گذشته
این آمار بهتر شــد و مادریدی ها در هشت بازی ،تنها چهار بار دروازه شان
باز شد .با این حال تیم سیمئونه در این فصل بازهم این آمار را بهبود بخشید
و آن را به سه گل رساند.

که تغییرات اقلیمی امنیت غذایی را تحت
تاثیر قرار خواهد داد ».صنعت کشاورزی
یکی از عوامــل تحریک تغییرات اقلیمی
در جهان است و گفته میشود  ۲۱درصد
گازهای گلخانهای در جهان از همین طریق
منتشر میشود.
در عین حال این صنعت قربانی تغییرات
اقلیمی نیز هست و ســیل و خشکسالی
باعــث از بیــن رفتن حجــم عظیمی از
محصوالت کشــاورزی در جهان میشود.
این ســازمان در گزارش ســاالنه خود از
امضاکنندگان تفاهمنامه پاریس خواسته که
«تعهدات خود را عملی کنند ».سال گذشته
کنفرانس بینالمللی اقلیمی پاریس مشهور
به «کاپ »٢١در فرانسه با حضور حدود ۲۰۰
کشور جهان برگزار شد( .بی بی سی)

که احتماال اتصال سیم های برق باعث آتش
سوزی شده اســت که در بخش مراقبت
ویژه آغاز و سپس به بخش همجوار دیالز
گسترش یافته است.
بر اســاس گزارش ها ،بیشتر قربانیان در
اثر استنشاق دود و گازهای سمی ناشی از
آتش سوزی جان باخته اند.
آراتی آهوجا ،وزیر بهداشت ایالت اوریسا
به سندیپ ســاهو ،خبرنگار بی بی سی
گفت« :آتش ســوزی  ۲۰نفر کشته و بیش
از  ۱۰۰نفر مجروح به جای گذاشت .آنها در
شفاخانه های مختلف در بوبانسور و کالج
پزشکی در کتاک بستری شده اند».
گفته می شــود که وضعیت بســیاری از
زخمییان وخیم است( .بی بی سی)

اینیستا :داوید سیلوا برای من
یک مرجع است

کاپیتان بارســلونا قبل از دیدار حســاس برابر منچسترسیتی در لیگ
قهرمانان اروپا به ســتایش از هافبک اســپانیایی این تیم پرداخت و از
عالقهاش به سبک بازی این بازیکن سخن به میان آورد.
به نقل از  ،EFEدر یکی از حســاس ترین دیدارهای هفته ســوم مرحله
گروهی لیگ قهرمانان اروپا بارسلونا در نوکمپ از منچسترسیتی پذیرایی
خواهد کرد که این دیدار تقابل پپ گواردیوال با شاگردان سابق خود است.
آندرس اینیستا دیدار برابر منچستر سیتی را سخت توصیف کرد و گفت:
بدون شک بازی دشــواری پیش رو داریم .منچسترسیتی خیلی سریع با
گواردیوال متحول شــد .این تیم تفکرات گواردیوال را هضم کرده است و
تفاهم زیادی بین سرمربی تیم و بازیکنان به وجود آمده است.
او درباره کلودیو براوو ،همبازی فصل گذشــته خود که در تابستان راهی
سیتی شد نیز گفت :براوو از دروازهبانیهای است که گل زدن به او بسیار
سخت است .براوو دو ســال هم تیمی ما بود و اکنون خوشحال می شوم
دوباره او را در میدان ببینم.
اینیستا از ستاره منچسترسیتی که عالقه زیادی به سبک بازی او دارد نیز
سخن به میان آورد و گفت :داوید سیلوا بازیکنی است که عالقه زیادی به
سبک بازی او دارم .او برای من یک مرجع است .سیلوا یک بازیکن بسیار
بااستعداد است و در پست خود از بهترین هاست.

پیانیچ :از بازگشت به لیون
خوشحالم

استونز :مسی بهترین بازیکن جهان است
ولی ترسی از رویارویی با او ندارم

مدافع منچسترسیتی با اعالم اینکه لیونل
مسی بهترین بازیکن جهان است عنوان کرد
ترســی برای رویارویی با این مهاجم گلزن
ندارد .به نقل از ســاکرنت ،دو تیم بارسلونا
و منچسترســیتی امشــب در هفته سوم
مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا برابر هم
به میدان خواهند رفت .به نظر میرسد پپ
گواردیوال برای این دیدار جان استونز مدافع
گرانقیمت خود را کــه از اورتون خریداری
شده مامور مهار مسی کند.

مدافع ملیپوش تیم ملــی انگلیس درباره
رویارویی با مســی گفت :تقابــل رودررو با
لیونل مســی فوقالعاده خواهد بود ولی او
به هیــچ وجه من را نمیترســاند .اتفاقا به
نظــر من تقابل با این جور بازیکنان اســت
که کیفیت واقعی شــما را نشــان میدهد.
میخواهم بهترین عملکردم را مقابل مسی
داشته باشــم .از نظر من او بهترین بازیکن
جهان است و بازیکنی شبیه او وجود ندارد.
ما فوتبالیستها که ســالها در این ورزش

هستیم بیشتر میتوانیم او را درک کنیم که
چه کار ارزشمندی انجام میدهد.
استونز در ادامه گفت :تقابل با مسی جذاب
و حســاس است ولی بارســلونا فقط در او
خالصه نمیشود .بازیکنان دیگر این تیم هم
به اندازه کافی خطرناک و زهردار هســتند.
از نظر من لوییس ســوارس از وقتی که از
لیورپول به بارسلونا پیوسته کیفیت متفاوتی
پیدا کرده و االن یکی از بهترینهای جهان
است .باید مراقب او هم باشیم.

هافبک یوونتوس از اینکه برابر تیم پیشــین خود به میدان خواهد رفت
ابراز خوشحالی کرد.
به نقل از لوفیگارو ،یوونتوس در سومین دیدار خود در لیگ قهرمانان اروپا
باید به دیدار لیون برود.
میرالم پیانیچ  26ســاله که بعد از جدایی از رم به یوونتوس رفت ،سابقه
بازی در لیون را در کارنامه فوتبالی خود دارد .او از سال  2008تا سال 2011
در لیون فرانسه توپ زد و نمایش خوبی در این تیم داشت .او از محبوبیت
باالیی نیز در این تیم برخودار است.
میرالم پیانیچ پیش از بازی برابر لیون گفت :از بازگشت به لیون خوشحالم.
خاطرات خوبی از بازی در این شهر دارم و می خواهم دوستان گذشته خود
را در این بازی مالقات کنم.
بازی در لیون اتفاق مهمی در زندگی فوتبالی من بود و باعث شد پیشرفت
خوبی در فوتبالم داشته باشــم .فرصت خوبی برای درخشش در این تیم
داشتم و توانستم به فوتبال ایتالیا بروم.
از زمانی که از لیون رفتم ،تجربــه باالیی پیدا کردم و تغییرات زیادی در
فوتبال من ایجاد شــد .مهمترین موضوع این بوده است که فوتبالم بلوغ
بیشتری پیدا کرد.
به خوبی می دانم لیون اکنون ورزشــگاه خیلی زیبا و جدیدی دارد ولی
متاسفانه آنها دیگر قدرت سابق را در فوتبال فرانسه ندارند .زمانی که در
این تیم بازی می کردم ،لیون بهترین تیم فرانسه بود.

تمدید قرارداد مودریچ با
رئال مادرید

هافبک رئال مادرید قراردادش را با این تیم تا سال  2020تمدید کرد.
به نقل از آس ،رئال مادرید در سایت رســمیاش اعالم کرد قرارداد لوکا
مودریچ را تا سال  2020تمدید کرده است.
قراداد قبلی هافبک کروات تا ســال  2018ارزش داشت .مودریچ  31ساله
سال  2012از تاتنهام به مادرید پیوست .ارزش قراردادش  40میلیون یورو
بود .این درحالی است که تاتنهام با  18میلیون یورو او را از دیناموزاگرب
جذب کرد.
این بازیکن کروات در  180بازی برای مادرید  11گل به ثمر رســاند و 27
پاس گل داد.

