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دونالد ترامپ:
سازمان ملل متحد :داعش ۴۰
مالقات باراک اوباما باعث افتخار بود غیرنظامی را به اتهام خیانت
و جاسوسی در موصل کشت

تجمع هزاران نفر در
آمریکا در اعتراض به
انتخاب ترامپ

برای دومین شــب متوالی چند هزار نفــر در آمریکا علیه
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور منتخب ،تظاهرات کردند.
این اعتراضات در شــهرهای لس آنجلس ،فیالدلفیا ،دنور و
میناپولیس برگزارشده است.
گفته شده که شمار اندکی دراین اعتراضات شرکت کردند
که اکثر آنها هم جوانان بودند.
به گفته معترضان ترامپ باعــث ایجاد اختالفهای عمیق
نژادی و جنسیتی میشود.
پولیس شــهر پورتلند در ایالت اورگان از این اعتراضات به
عنوان شورش نام برده و گفته است پس از آن که معترضان
اقدام به پرتاب اشــیا و شکستن شیشــه موترها کردند،
معترضان را متفرق کردهاند.
دونالد ترامپ در توییتی گفته است« :این معترضان حرفهای
ازسوی رســانه ها تحریک می شــوند ».او همچنین این
اعتراضات را «ناعادالنه» خوانده است .از زمان اعالم نتایج
انتخابات آمریکا هزاران نفر در شهرهای مختلف علیه آقای
ترامپ دست به اعتراض زده اند( .بی بی سی)

دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری منتخب آمریکا
در کاخ ســفید با باراک اوباما و در کنگره با
رهبران جمهوریخواهان گفتگو کرده است.
آقای ترامپ روز پنجشنبه به کاخ سفید رفت
و حدود یک ســاعت و نیم با رئیس جمهوری
آمریکا به طور خصوصی مالقات کرد.
ی دولت اوباما
دونالد ترامپ در کارزار انتخابات 

را یک فاجع ه بــرای آمریکا می خواند .باراک
اوباما هم ترامپ را ناالیقترین نامزد ریاســت
جمهوری یک حــزب در تاریخ ایاالت متحده
توصیف می کرد.
با این حال ،اولین دیدار آنها پس از پیروزی به
دور از انتظار آقای ترامپ ،دوستانه و محترمانه
ارزیابی شده است .باراک اوباما و دونالد ترامپ

در پایان گفتگو در دفتر ریاســت جمهوری با
خبرنگاران صحبت کردند.
آقای ترامپ گفت که مالقات رئیس جمهوری
دموکــرات باعــث افتخارش اســت .رئیس
جمهــوری منتخب افزود که با بــاراک اوباما
درباره موضوعات مهمی صحبت کرده است.
باراک اوباما هم گفت« :مــا هر آنچه در توان
داشــته باشــیم انجام خواهیم داد تا به شما
کمک کنیم ،چرا که اگر شــما موفق بشوید
کشور موفق خواهد شد».
دونالد ترامپ با هدف گفتگو درباره چگونگی
انتقال آرام قدرت به واشــنگتن ســفر کرده
است .مالنیا همســر وی نیز در این دیدار وی
را همراهی و با میشل اوباما ،بانوی اول گفتگو
کرد .رئیس جمهوری منتخب آمریکا سپس به
کنگره رفت و با پل رایان و ســناتور میچ مک
کانل ،روسای جمهوریخواه مجالس نمایندگان
و سنا دیدار کرد.
مایک پنس ،معاون آقــای ترامپ نیز در این
بازدید با وی بود( .بی بی سی)

هشدار رئیس جمهور
چین به جداییطلبان مردم هند سراسیمه به دنبال یک شئ بزرگ در شمال

شی جینپینگ ،رئیس جمهور چین هشدار داده که مقابل
هر تحرک جدایی طلبانهای در کشور مقاومت خواهد کرد.
رئیس جمهور چین در ســخنانش گفــت« :ما هرگز اجازه
نمیدهیم که فــردی یا گروهی یا حزبی سیاســی به هر
شیوهای در هر زمانی بخشی را از چین جدا کند».
رئیس جمهور چین این پیام را چند روز پس از آن بیان کرد
که چین از آغاز به کار رسمی دو نماینده طرفدار دموکراسی
برنده انتخابات ،جلوگیری کرد.
آقای شی همچنین به تایوان که چین آن را بخشی از خاک
خود میداند هم هشدار داده است.
در اوایل سال جاری ،رای دهندگان تایوانی تسای اینگ-ون
را به عنوان رئیس جمهور این کشــور برگزیدند .او از جمله
کسانی است که موافق استقالل تایوان از چین است.
ماه گذشته ،شیتوس لیانگ و یوواچنگ ،که هر دو از حامیان
جدایی هانگکانگ از چین هســتند به هنگام سوگند یاد
کردن رسمی ،از ابراز وفاداری به پکینگ سرباز زدند.
در قوانین چین آمده ‹اگر مقامات متن سوگند رسمی را به
طور کامل ادا نکنند ،نمیتواننــد آغاز به کار کنند› .دولت
چین بر همین اساس از مقامهای هانگ کانگ خواسته مانع
از آغاز به کار این دو نفر شوند( .بی بی سی)

تعویض اسکناسهای ممنوعه

بعــد از این که دولت هند برای مقابله با
جعل و فرار مالیاتی ،اسکناسهای پانصد
و هزار روپیهای را از گردش خارج کرد،
مردم در بانکهای سراســر کشور صف
کشــیدهاند تا این اسکناسها را عوض
کنند .باارزشــترین اسکناسهای واحد
پول هند از نیمه شب سهشنبه بیارزش
اعالم شدند و هندیها تا پایان ماه دسمبر
امسال فرصت دارند با اسکناسهای جدید
تعویضشان کنند.
این حرکــت غافلگیرکننده ،بخشــی
از تــاش دولت برای مقابله با فســاد و
ذخایر غیرقانونی نقدی اســت .بانکها
روز چهارشــنبه تعطیــل بودند تا برای
رویارویی با هجوم جمعیت آماده شوند.
دریافت پول از ماشینهای خودپرداز هم
محدود شده است.

پیگرینی :مشکلی با حضور
گواردیوال در سیتی نداشتم

ســرمربی هبی چین از حضور در این کشور ابراز رضایت کرد و عنوان کرد
مشکلی با حضور گواردیوال در سیتی نداشت .به نقل از چاینا دیلی ،مانوئل
پیگرینی بعد از قهرمانی با منچسترســیتی در لیگ برتر انگلیس و رساندن
ســیتی به جمع چهار تیم برتر اروپا ،راهی لیگ چین شد و هدایت هبی را
بر عهده گرفت .پیگرینی درباره حضور در چین گفت :از ایتالیا ،اســپانیا و
انگلیس پیشنهاد مربیگری داشتم ولی ترجیح دادم به لیگ چین بیایم و از
این انتخاب هم راضی هستم .بعد از چند سال مربیگری در اروپا فکر کردم
پیشنهادهایی که به دست من می رسد ،زیاد چالش برانگیز نیست .به همین
خاطر به تیمی رفتم که فکر کنم ظرفیت و توانایی زیادی برای موفقیت دارد.
حتی اخیرا نیز چند تیم در انگلیس برای مربیگری به من پیشنهاد شد ولی
ترجیح دادم در چین بمانم چون از شرایطم راضی هستم.
او ادامه داد :مشکلی با حضور پپ گواردیوال در سیتی نداشتم .وقتی هدایت
ســیتی را روز اول بر عهده گرفتم ،به من گفته شد از بین گواردیوال و من،
این انتخاب صورت نگرفته است .سیتی زمانی که گواردیوال از بارسلونا جدا
شــد ،به دنبال این مربی بود و حاال که قرارداد من تمام شد و او به جای من
به سیتی رفت ،هیچ مشکلی برایم نداشت .برای گواردیوال آرزوی موفقیت
می کنم و مشکلی با حضور او در ســیتی نمی بینم .حس کردم دوران من
در سیتی تمام شده و بهتر است مربی جدیدی در تیم حضور داشته باشد.

کارواخال :گرت بیل میتواند
جانشین رونالدو در رئال باشد

مدافع اســپانیایی رئال مادرید بر این باور اســت که ستاره ولزی این تیم
قابلیت جانشینی رونالدو را در این تیم دارد.
به نقل از ساکرنت ،کریستیانو رونالدو در این فصل همراه رئال مادرید نمایش
چندان خوبی نداشته و این همراه با درخشش گرت بیل در رئال همراه بوده
اســت .در این بین دنی کارواخال عقیده دارد ،گرت بیل می تواند به زودی
جانشین خوبی برای رونالدو در رئال باشــد .این در حالی است که رونالدو
اخیرا قرارداد خود را با تیم مادریدی تا سال  2021تمدید کرده است.
دنی کارواخال درباره حضور بیل در رئال گفت :فکر می کنم هر بازیکن بزرگ
و ســتاره ای روزی به انتهای خط می رسد .برای مثال بازیکنانی چون رائول
و فیگو نیز از یک روز دیگر در صدر اخبار نبودند .این اتفاق نیز روزی برای
رونالدو خواهد افتاد .در این زمان گرت بیل بهترین گزینه برای جانشینی او
خواهد بود .فکر می کنم بیل این قابلیت را دارد تا جانشین رونالدو در رئال
باشد .او همه توانایی های الزم برای این کار را دارد.
رونالدو تا ســال  2021با رئال مادرید قرارداد دارد و این به معنا این است که
بهترین گلزن تاریخ رئال مادرید ،تا  36سالگی در این تیم خواهد بود.

سیلوا :بازگشت به تیم ملی
رویایی بود

مدافع تیم ملی برازیل از بازگشت رویایی به تیم ملی برازیل سخن گفت.
به نقل از گلوبو ،بازگشــت تیاگو سیلوا به تیم ملی برازیل با برد رویایی این
تیم برابر ارجنتین در سوپرکالسیکوی فوتبال جهان همراه بود .این بازیکن
در زمان دونگا از تیم ملی برازیل کنار گذاشته شده بود ولی در نهایت به تیم
ملی کشورش برگشت.
تیاگو ســیلوا درباره بازگشت به تیم ملی این کشــور گفت :حسی رویایی
داشتم .بازگشت به تیم ملی برازیل و بازی در کنار هواداران برازیلی خیلی
لذتبخش بود .همیشــه در آرزوی این روز بودم و منتظر بودم باالخره رخ
بدهد .فرزندانم مدام از من می پرســیدند چرا به تیم ملی دعوت نمی شوم.
حاال خیلی خوشــحالم به هدفم رسیدم .از اینکه کلین شیت داشتیم خیلی
خوشــحالم .بازی برابر مهاجمان ارجنتینی بسیار سخت بود ولی ما در این
آزمون برنده شــدیم .برازیل صدرنشین که اکنون گام بلندی برای صعود به
جام جهانی برداشته است ،باید در بازی بعدی برابر پرو دیدار کند.

یوگیتا لمای ،خبرنگار بیبیســی در
موبای (بمبئی) ،میگوید شاهد آشوب
در مقابل بسیاری از بانکها بوده است:
«دست کم صد نفر بیرون یکی از شعبه
ها در صف ایستادهاند .نگرانی از اینکه
بانکها اسکناسهای جدید را تمام کنند
موجب بلندتر شــدن صفها میشود.
دســتکم در دو بانک شاهد بودم که
اسکناسهای جدید را تمام کرده بودند».
ویکاس پاندی ،خبرنگار بیبیســی در
دهلی ،پایتخت ،هم شــاهد صحنههای
مشــابهی بــوده اســت و میگوید
سردرگمی زیادی حکمفرماست.
اسکناســهای ممنوع شده  ۸۵درصد
پول نقد در گردش در هند را تشــکیل
میدهند که اقتصادش به شدت مبتنی
بر پول نقد است( .بی بی سی)

میانمار به زمین افتاد

یک شیء استوانهای شــکل در منطقه معادن یشم در
شمال میانمار از آسمان به زمین افتاده است.
به گزارش رسانههای محلی ،این شئ استوانهای به طول
چهار و نیم و قطر حدود یکصد و بیســت سانتی متر
است .همزمان ،یک شئ فلزی دیگر که روی آن چیزی
با خطوط چینی نوشته شده نیز بر سقف یک خانه فرود
آمد و آن را خراب کرد اما به کسی آسیبی نرسید.
ساکنان محلی گفتهاند که هنگام برخورد این اشیاء به
زمین ،صدای بلندی به گوش رسید.
ماموران نظامی محلی نیز گفتهاند که شــئ استوانهای
شکل پس از برخورد به زمین ،حدود پنجاه متر به هوا
برخاست و ســپس در یک محوطه گل آلود در نزدیک
معدن یشم به زمین خورد.
یکی از روســتائیان گفته اســت که صدای مهیبی به
گوش رسید و اول ،مردم فکر می کردند که جنگ شده،
«شدت برخورد خانه های مارا تکان داد ».او گفته است
نزدیک محل برخورد شــئ به زمیــن ،بوی عجیبی به
مشام میرسید.
یک روزنامه محلی گفته است که به نظر میرسد که این
شئ ،بخشی از یک ماهواره یا موتور یک موشک و شاید
هم یک هواپیما باشد .مقامات محلی نتوانستهاند تایید
کنند که آیا پرتاب ماهواره جدید چین و ســقوط این
قطعه فلزی در شــمال کشورشان با هم ارتباطی دارند
یا نه.
مقامات محلی گفتهاند که هنوز قادر به تشخیص دقیق
ماهیت این شئ نبودهاند( .بی بی سی)

ســازمان ملــل از کشــته شــدن ۴۰
غیرنظامی به دست گروه موسوم به دولت
اسالمی(داعش ) در موصل در عراق خبر
داده است .به گفته سازمان ملل این افراد
به اتهام خیانت از ســوی داعش کشته
شــدند .دفتر حقوق بشر سازمان ملل به
نقل از منابعی در منطقه گفته است که این
غیرنظامیان با لباســی نارنجی که کلمات
«خائن و جاسوس نیروهای امنیتی عراق»
بر روی آن نوشته شده ،کشته شدند.
اجساد این افراد سپس بر تیرهای برق در
چندین منطقه موصل آویزان شد.
برخی از این افراد متهم شده بودند که با
موبایل ،اطالعاتی را به نیروهای عراقی که

آمریکا سران جبهه نصرت را
هدف قرار می دهد

روزنامه واشــنگتن پست در یک گزارش
اختصاصی می گوید که باراک اوباما ،رئیس
جمهوری آمریکا ،دستور کشتن رهبران
گروه اســامگرای جبهه نصرت را صادر
کرده است.
بخــش اعظم حمالت هوایــی آمریکا در
سوریه تا به حال بر گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش) متمرکز بوده است.
بنا بر گزارش واشنگتن پست ،آقای اوباما
از وزارت دفاع (پنتاگون) خواســته است
که منابع اطالعاتــی و هواپیماهای بدون
سرنشــین الزم را برای هدف قرار دادن
سران جبهه نصرت اختصاص بدهد.
کاخ سفید یا پنتاگون هنوز این گزارش را
تایید یا تکذیب نکرده است.
گروه جبهه نصــرت چند ماه پس از آغاز
جنگ داخلی سوریه اعالم موجودیت کرد

فهرست کامل نامزدهای بهترین های
آسیا اعالم شد

نامزدهای بهترین های فوتبال آسیا در بخش
های مختلف اعالم شد.
مراسم انتخاب بهترین های فوتبال آسیا در
ســال  ۲۰۱۶چندی دیگر در ابوظبی امارات
برگزار خواهد شــد و بهترین های فوتبال
قاره کهن انتخاب می شــوند .کنفدراسیون
فوتبال آسیا ( )AFCلیست کامل نامزدهای
کســب عنوان بهترینهای سال ( )۲۰۱۶در
بخشهای مختلف را اعالم کرد که به ترتیب
زیر هستند.
** جایزه رویایی آسیا
در این بخــش به فدراســیون هایی که از
فوتبــال به عنوان ابزاری مهــم در تغییر و
پیشرفت اجتماعی اســتفاده کردند تعلق
خواهد گرفت .در این بخش افراد ،ســازمان
های خصوصی و دولتی ،فدراسیون ها و دیگر
بخش هایی که در این حوزه ها فعالیت خوبی
داشتند از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا
مورد ارزیابی قرار می گیرد.
* فدراسیون فوتبال جاپان
* فدراسیون فوتبال کوریای جنوبی
* فدراسیون فوتبال قطر
** بهترین اتحادیــه عضو  AFCدر بخش

الهامبخشی:
فدراسیون فوتبال آسیا
فدراسیون فوتبال ایران
اتحادیه فوتبال جاپان
** بهترین اتحادیه عضو  AFCدر بخش در
حال توسعه:
اتحادیه فوتبال هند
فدراسیون فوتبال مالزیا
فدراسیون فوتبال ویتنام
** بهترین اتحادیــه عضو  AFCدر بخش
بلندپروازی:
فدراسیون فوتبال کامبوج
فدراسیون فوتبال بوتان
اتحادیه ملی فوتبال سریالنکا
**جایزه ویژه رئیــس  AFCبرای فوتبال
پایه در بخش الهامبخشی
فدراسیون فوتبال استرالیا
فدراسیون فوتبال جاپان
فدراسیون فوتبال قطر
**جایزه ویژه رئیــس  AFCبرای فوتبال
پایه در بخش در حال توسعه
هانگکانگ
فیلیپین

در حال پیشروی به سوی موصل هستند،
گزارش کردهاند.
سازمان ملل همچنین گفته است شواهدی
در اختیار دارد که نشــان میدهد داعش
از پســران جوان و نوجــوان به عنوان
بمبگذاران انتحاری استفاده می کند.
نیروهای دولتی و متحدان آنها ماه گذشته
عملیاتی را بــرای آزاد کردن موصل که
آخرین پایگاه عمده شــهری داعش در
عراق است ،شروع کردند.
حدود  ۵۰هزار ســرباز ،مامــور امنیتی،
پولیس ،جنگجویان پیشمرگه کرد ،مردان
مسلح قبایل سنی و شبه نظامیان شیعه
در این عملیات شرکت دارند( .بی بی سی)

ویتنام
**جایزه ویژه رئیــس  AFCبرای فوتبال
پایه در بخش بلندپروازی
برونی دارالسالم
ماکائو
سریالنکا
**مربی برتر سال در بخش مردان
چوی کانگ هائه ،سرمربی چونبوک هیوندای
کوریای جنوبی
ماکوتو تگوراموری ،سرمربی امید جاپان
آتسوشی اوچیاما ،جاپان
**مربی برتر سال در بخش بانوان
چان یونگ تین ،سرمربی هانگ کانگ
میو اوکاموتو ،سرمربی جاپان
ری اون سوک ،سرمربی کوریای جنوبی
**بهترین فوتبالیست مرد:
عمر عبدالرحمان (امارات)
حمدی احمد الدعا (عراق)
وو لی (چین)
**بهترین فوتبالیست زن:
کایتلی فورد (استرالیا)
لیزا دوانا (استرالیا)
تان رویین (چین)

و به عنوان شاخه القاعده در سوریه فعال
شد .ناظران این گروه را یکی از منظمترین
و زبدهترین دستههای مسلح مخالف بشار
اسد میدانند .جبهه نصرت با داعش نیز به
شدت درگیر بوده است.
اما جبهه نصرت اخیــرا اعالم کرد که از
شبکه القاعده جدا می شود و نامش را به
جبهه فتح شام تغییر میدهد.
ابومحمد جوالنی ،رهبــر این گروه گفت
«جبهه فتح شام» به دنبال ایجاد وحدت
میان گروهها« ،آزادسازی سوریه از سلطه
طاغوت» و اجرای قوانین اسالمی در این
کشور است.
با این حال ،آمریکا می گوید جدایی جبهه
نصرت از القاعــده تغییری در ارزیابیاش
از ماهیت این گروه نمیدهد و آن را یک
سازمان تروریستی می داند( .بی بی سی)

پيروزي گلدن استيت و ليكرز
در NBA

در ادامه رقابت هاي ليگ بســكتبال  ،NBAبامداد دیروز  ٤بازي انجام
شــد كه در مهمترين آنها گلدن اســتيت وريرز و لس آنجلس ليكرز به
پيروزي رســيدند .به نقل از  ،ESPNدر مهمترين بازي بامداد دیروز در
بســکتبال حرفهای آمریکا ،گلدن استيت وريرز توانست با نتيجه  ١٢٥بر
 ١٠١دنور ناگتز را شكســت بدهد .در اين بازي استفن كري با كسب ٣٣
امتياز بيشترين امتياز آوري را براي گلدن استيت داشت .همچنين كوين
دورانت ركورد  ٧٢بازي پياپي با كسب حداقل  ٢٠امتياز را ثبت كرد.
در بازي مهم ديگر لس آنجلس ليكرز با نتيجه  ١٠١بر  ٩١سكرمنتو كينگز
را از پيش رو برداشت .در اين بازي ،لو ويليامز  ٢١امتياز كسب كرد كه ١٣
امتياز آن در كوآرتر چهارم به ثمر رســيد تا لس آنجلس ليكرز در دقايق
پاياني از حريف خود پيشي بگيرد و در نهايت پيروز شود.
نتايج دو بازي ديگر بامداد امروز:
شيكاگو بولز  - ٩٨ميامي هيت ٩٥
نيواورالنز پليكانز  - ١١٢ميلواكي باكس ١٠٦

اروگوئه به سختی از سد
اکوادور گذشت

اروگوئه به ســختی توانســت در بازیهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸
اکوادور را شکســت دهد .در ادامه بازیهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸
روسیه ،در آمریکای جنوبی اروگوئه برابر اکوادور قرار گرفت و توانست دو
بر یک مهمانش را شکست دهد .اروگوئه از ابتدا به دنبال باز کردن دروازه
حریف بود .سباستین کواتس یک فرصت خوب را از دست داد اما دقایقی
بعد توانست برای میزبان در دقیقه  ۱۲گلزنی کند.
بازیکنان اروگوئه باز هم پس از گل به دنبال باز کردن دروازه حریف بودند
اما به نتیجه نرســیدند .اکوادور باالخره توانست به محوطه جریمه حریف
نفوذ کند و در دقیقه آخر نیمه اول گل نخســت خود را به ثبت برساند.
فلیپه کایسدو این گل را به ثمر رساند اما این تساوی زمان اندکی پا بر جا
بود و دیگو روالن بالفاصله دروازه اکوادور را باز کرد.
تالشهای تیم مهمان برای باز کردن دروازه حریف در نیمه دوم بینتیجه
بود و در نهایت بازی با پیروزی میزبان به پایان رسید.
اروگوئه با این پیروزی  ۲۳امتیازی شد و در رتبه دوم ماند .اکوادور نیز با
 ۱۷امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت.

توقف کلمبیا برابر چیلی در
مقدماتی جام جهانی

مقدماتی جام جهانی؛

برازیل  ۳-۰ارجنتین را شکست داد

در ادامه بازیهای مرحلــه مقدماتی جام
جهانی  ۲۰۱۸روسیه ،تیم ملی برازیل موفق
شــد با گلهای کوتینیو ،نیمار و پائولینیو
 ۳-۰ارجنتین را شکست دهد.
اولین گل این بازی که درورزشــگاه مینیرو
شــهر بلو هوریزونته برازیل برگزار میشد،
در دقیقه  ۲۵توســط کوتینیو ،بازیکن ۲۴
ســاله لیورپول ،برای تیــم میزبان به ثمر
رسید .در لحظات آخر نیمه اول ،نیمار تنها
چند دقیقه بعد از آنکه به نظر میرســید
در محوطه جریمه برازیــل مرتکب خطای

دســت شــده ،با باز کردن دروازه سرخیو
رومرو ،دومین گل برازیل و صدمین گل ملی
خود را زد .برازیل که در نیمه اول عملکرد
بهتری از ارجنتین داشت ،در نیمه دوم هم
به بازی تهاجمی خود ادامه داد ،و در دقیقه
 ۵۹صاحب سومین گل بازی شد .پائولینیو،
هافبک دفاعی  ۲۸ساله ،با به ثمر رساندن
سومین گل بازی هر سه امتیاز بازی را از آن
تیم میزبان کرد.
در پایان این بــازی ،برازیل با  ۲۴امتیاز از
 ۱۱بازی ،صدرنشــین گروه است .ارجنتین

با  ۱۶امتیاز در رده ششــم گروه قرار دارد.
از  ۱۰تیم حاضر در گــروه ،فقط چهار تیم
اول به صورت مســتقیم راهی جام جهانی
میشوند .تیم پنجم گروه ،برای راهیابی به
جام جهانی ،با تیمی از قاره اقیانوسیه بازی
خواهد کرد.
در حالــی که هفت بازی تــا پایان مرحله
مقدماتــی باقی مانــده ،دور بعدی بازیها
روز سهشــنبه برگزار خواهد شد :ارجنتین
میزبان کلمبیا خواهــد بود و برازیل هم به
مصاف پرو خواهد رفت( .بی بی سی)

دیدار دو تیم فوتبال کلمبیا و چیلی در مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۸بدون
گل به پایان رسید.
مرحله مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۸در قاره آمریکای جنوبی بامداد جمعه با
دیدار کلمبیا و چیلی از سر گرفته شد .در این بازی که به میزبانی کلمبیا
برگزار شد ،توپی از خط دروازه ها عبور نکرد.
در نیمه نخســت بازی برابر پیگیری شــد .هر دو تیم سه موقعیت گل
داشتند که نتواستند از آن بهره ببرند .کلودیو براوو ،دروازه بان چیلی دو
ضربه موریو را دریافت کرد و مانع از باز شدن دروازه تیمش شد .در نهایت
بازی در این نیمه بدون گل تمام شد .در دقیقه  ۲۲به خاطر گرما و شرجی
بودن هوا بازی برای دقایقی متوقف شــد و داور چهار دقیقه وقت اضافه
برای این نیمه در نظر گرفت .نیمه دوم با ورود رادامل فالکائو آغاز شد .او
به جای بورخا به میدان آمد .در اوایل این نیمه بازیکنان چیلی یک فرصت
خوب را از دست دادند .خطاهای بازیکنان هر دو تیم باعث شد بازی هر
چند دقیقه یک بار متوقف شــود .خشونت بازیکنان میزبان در نهایت به
آسیبدیدگی دو بازیکن چیلی منجر شد که مجبور به ترک زمین شدند.
ابتدا براوو تعویض شد و سپس فلیپه گوتیرس میدان بازی را ترک کرد و
چارلس آرانگیس جایگزینش شد .تالشهای دو تیم بینتیجه ماند و پس
از  ۹دقیقه وقت اضافه بازی بدون گل به پایان رســید .کلمبیا با  ۱۸امتیاز
در جایگاه سوم و چیلی با  ۱۷امتیاز در رتبه پنج قرار دارند.

