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کنترول کامل شهرکهنه حلب توسط
نیروهای اسد

فاصله کلینتون از ترامپ
بیشتر شد اما همچنان
بازنده است

در ادامه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،
هیــاری کلینتون با بیش از دو و نیم میلیون رأی از ترامپ
جلو افتاده است .خانم کلینتون با وجود افزایش آرا همچنان
بازنده انتخابات باقی خواهد ماند.
با گذشــت  ۴هفته از انتخابات ریاســت جمهوری ایاالت
متحده و ادامه شــمارش آرا ،هیالری کلینتون به میزان ۷
 ۲ /میلیون رأی از رقیب جمهوریخواه خود دونالد ترامپ
جلو افتاده است.
بنا به گزارش  Cook Reportsکه بســیاری از رسانههای
جمعی نیز به آن استناد میکنند ،در جریان انتخابات روی
هم حدود  ۶۵و نیم میلیون نفــر به هیالری کلینتون رأی
دادهاند ،درحالیکــه دونالد ترامپ کمتر از  ۶۳میلیون رأی
آورده است.
بدین ترتیب کل آرای هیــاری کلینتون به مجموع آرای
باراک اوباما در انتخابات سال  ۲۰۱۲نزدیک میشود .اوباما
در دوره دوم ریاست جمهوری حدود  ۶۶میلیون رأی آورد.
شمارش کنونی آرا در سرنوشت انتخابات هیچ تأثیری ندارد
و دونالد ترامپ همچنان برنده انتخابات شمرده میشود.
در سیســتم انتخاباتی آمریکا نامزد انتخابات میتواند با
وجود آرای کمتر برنده شــود ،چنانچه در هیئتهای اصلی
و تعیینکننده اکثریت آورده باشــد ،و دونالد ترامپ چنین
وضعیتی دارد( .دویچه وله)

بازداشت در ارتباط با

سقوط هواپیمای حامل
تیم برازیلی

مقام هــا در بولیویا رئیس یک شــرکت خطوط هوایی که
هواپیمای آن هفته پیش در کلمبیا سقوط کرد و باعث مرگ
 ۷۱نفر شد را دستگیر کرده اند.
بیشــتر اعضای تیم چاپکوئنس برازیل در آن پرواز کشته
شدند.
گوستاوو وارگاس ،که جنرال بازنشسته نیروی هوایی است،
به عنوان بخشــی از تحقیقات درباره ســقوط آن هواپیما
بازداشت شده است.
هواپیمای شرکت کوچک المیا اعضای تیم برازیلی را برای
انجام مرحله رفت یک بازی فینال به کلمبیا می برد.
همزمان یــک مقام بولیویایی گفت کــه او پیش از حادثه
در مورد مشــکل هواپیما به پیلوت اخطار داده بود .سلیا
کاســتدو اکنون در برازیل پناهنده شده چون می گوید با
تهدید و بدرفتاری روبرو شده.
هواپیمای ساخت بریتانیا (از نوع )Avro RJ85 146 BAE
پیش از رســیدن به مقصدش در شــهر مدلین در روز ۲۸
نوامبر سوخت تمام کرده بود.
میگل کیروگا پیلوت هواپیما پیش از ســقوط در مورد «از
کار افتادن کامل سیستم الکتریکی» و «فقدان سوخت» در
هواپیما سخن گفته بود( .بی بی سی)

در ادامه درگیری ها بر ســر شــهرحلب در
شمال ســوریه ،گروه های جنگجو روز تا روز
تضعیف گردیده و توان مقاومت آنان به شدت
کاهش یافته است .اکنون بر اساس گزارش ها،
نیروهای رژیم اســد شهر کهنه حلب را کام ً
ال

تحت تسلط خویش درآورده اند.
براساس گزارش ناظران حقوق بشر سوریه که
مقر آنان در لندن اســت ،جنگجویان از شهر
کهنه حلب مجبور به عقب نشــینی گردیده
اند؛ زیرا هرآن احتمال محاصره آنان توســط

زمین لرزه در اندونزیا
تلفاتی برجای گذاشته است

وقوع زمین لرزه در اندونزیا خســارات
گسترده و تلفاتی برجای گذاشته است.
این زمین لرزه صبح روز چهارشنبه ،در
منطقه آچه در اندونزیا روی داد و مراکز
زلزلهشناســی بزرگی آن را  ۶.۴درجه
گزارش کرده اند.
این زمین لرزه ویرانی گســتردهای را
برجای گذاشــته و مراجع امدادرسانی،
تا کنون کشــته شــدن نود و هفت تن
را تایید کــرده و گفتهاند حدود دوصد
نفر دیگر نیز به شــدت زخمی شدهاند.
به گفته آنان ،تا کنــون فقط چهار نفر
زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدهاند.
جستجو در منطقه زلزله زده ادامه دارد
و مقامات محلی نســبت به افزایش آمار
آسیب دیدگان ابراز نگرانی کردهاند .به
گفته یکی از مقامات سازمان امدادرسانی

دشان :پوگبا شایسته توپ طال
نیست

ســرمربی تیم ملی فرانســه عنوان کرد توپ طال نباید به ستاره تیم ملی
فرانسه برسد .مراسم انتخاب بهترین بازیکن جهان از طرف فرانس فوتبال
دوشنبه برگزار میشــود و بعد از آن نیز فیفا جایزه بهترین بازیکن را اهدا
میکند .در این بین پل پوگبا یکی از بازیکنانی است که به سبب درخشش
در تیم ملی فرانسه و یوونتوس توانست در بین نامزدها قرار گیرد اما دشان
سرمربی او در تیم فرانسه معتقد است زود است توپ طال به پوگبا برسد.
او درباره این موضوع گفت :توپ طال باید به بازیکنی برســد که نســبت به
همه بازیکنان سرآمد بوده اســت .مثل یک مهاجم گلزن که در طول یک
فصل بیش از  ۶۰-۵۰گل به ثمر رســانده است .برای بقیه بازیکنان از جمله
هافبکها خیلی ســخت است که به توپ طال برســند .به همین خاطر من
معتقدم توپ طال نباید به پوگبا برســد چرا که االن خیلی زود اســت که او
بخواهد به توپ طال فکر کند.
پل پوگبا بعد از جدایی از یوونتوس با  ۱۱۰میلیون یورو به یونایتد پیوست که
رکورددار انتقال در تاریخ فوتبال بوده است.

هتتریک دوباره یک بازیکن
اسپانیایی در لیگ
قهرمانان اروپا

لوکاس پرس چهارمین بازیکن اســپانیایی در لیگ قهرمانان است که هت
تریک کرد .به نقل از مارکا ،آرســنال سه شنبه شب در لیگ قهرمانان اروپا
برابر بازل قرار گرفت و چهار بر یک میزبانش را شکســت داد .لوکاس پرس
بازیکن اسپانیایی تیم انگلیسی در این بازی هت تریک کرد .مهاجم آرسنال
در دقایق  ۶و  ۱۶و  ۴۷گلزنی کرد.
زمان زیادی از آخرین هت تریک یک بازیکن اســپانیایی در لیگ قهرمانان
میگذرد .آخرین بازی که یک بازیکن اسپانیایی به این رکورد رسید به فصل
 ۲۰۱۳ـ  ۲۰۱۴برمیگردد .در دیدار منچسترســیتی و سسکا مسکو آلوارو
نگردو سه گل به ثمر رساند.
پیش از مهاجم مادریدی ،روبرتو ســولدادو در والنسیا توانست دو بار هت
تریک کند و یک بار هم خوســهبا یورنته زمانی که در ویارئال بازی میکرد
توانست این کار را انجام دهد.

باخت بولز و برد اسپرز در
لیگ NBA

بامداد دیروز لیگ بســکتبال  NBAبا انجام  6بــازی ادامه پیدا کرد .در
حساسترین این بازیها سن آنتونیو اســپرز تیم رده دوم کنفرانس غرب
به پیروزی رسید.
به نقل از  ،Foxsportsدر مهمترین بازی بامداد دیروز ســن آنتونیو اسپرز
توانست با نتیجه  105بر  91مینه سوتا تیمبرولوز را شکست دهد.
در این بازی گاهی لئونارد  31امتیاز کســب کرد و  4پاس منجر به گل انجام
داد .پتی میلز و کایل اندرسن نیز به پیروزی اسپرز کمک کردند.
در بازی مهم دیگر نیز شیکاگو بولز با نتیجه  102بر  91از دیترویت پسیتوتر
شکست خورد.
در این بازی با وجود اینکه باتلر  32امتیاز برای بولز کســب کرد و عملکرد
خوبی را از خود نشان داد ،این تیم نتوانست مقابل دیترویت به پیروزی دست
یابد .توبیاس هریس ،آندره دروموند و ایش اسمیت بیشترین امتیازآوری را
برای دیترویت داشتند.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
اورالندو مجیک  – 124واشنگتن ویزاردز 116
نیویورک نیکس  – 114میامی هیت 103
ممفیس گریزلیز  – 96فیالدلفیا سونی سیکسرز 91
یوتا جاز  – 112فنیکس سانز 105

اندونزیــا ،با آغاز زمین لــرزه مردم از
خانههای خود بیرون ریختند.
منطقه آچه در شــمال جزیره سوماترا
واقع شــده و بندا آچــه ،مرکز آن ،از
مناطقی است که سونامی دسامبر سال
 ۲۰۰۴در آن ویرانی گســترده و حدود
دوازده هزار کشــته برجای گذاشت.
بزرگی زمین لرزه سال  ۲۰۰۴که باعث
سونامی مرگبار آن سال شد  ۹.۲درجه
بود .مرکز زمین لرزه روز چهارشــنبه
نقطــهای در  ۱۷۰کیلومتری بندا آچه
گزارش شده اســت .تصاویر ارسالی از
منطقه نشان دهنده ســاختمانهایی
اســت که کامال ویران شده است .این
زمین لرزه به زیرساختهای شهری از
جمله شــبکه برقرسانی آسیب جدی
رسانده است( .بی بی سی)

نیروهای اسد می رفت .این درحالیست که روز
سه شنبه نیروهای اردوی سوریه و متحدین
آنان ناحیه مهم استراتیژیک َ
الشعار را اشغال
نموده بودند .بنابر منابع ناظران مذکور از آغاز
عملیات نیروهای حکومت اســد و متحدین
آنان در ماه نوامبــر ،جنجگویان بیش از ۷۰
درصد مناطق تحت کنترول خود را در نواحی
شرق حلب از دست داده اند.
شهر حلب که در گذشــته یکی از شهر های
مهم تجارتی سوریه محسوب می گردید ،در
ادامه بیش از  ۶ســال جنگ داخلی در این
کشــور همچنان به نواحی به شــدت درگیر
جنگ مبدل شــده و تداوام درگیری ها و نیز
حمالت هوایی بر این شهر سبب فرار جمعی
اهالی شرق حلب گردید.
براساس منابع مدافعان حقوق بشر از اواسط
ماه نوامبر به اینسو حدود  ۸۰۰هزار تن خانه
های خود را در نواحی تحت تسلط جنگجویان
ترک کرده اند( .دویچه وله)

طرح اخراج
پناهجویان رد شده
بیمار و حامله از آلمان

وزیر داخله ایالت بادن وورتمبرگ آلمان خواهان اخراج
پناهجویان رد شــده و بیماری می باشد که مریض به
آلمان آمــده اند .همچنان اخراج زنــان پناهجوی رد
شــده ای که در ماه های اول بارداری شان هستند نیز
مطرح شده است .توماس اشتروبل وزیر داخله ایاالت
بادن وورتمبرگ و معاون حزب اتحاد دموکرات مسیحی
(سی .دی .یو) طرحی را برای اخراج پناهجویان رد شده
ارائه کرده که در نشســت سراسری این حزب در شهر
ا ِســن آلمان نیز در مورد آن صحبت شد .وی اعالم کرد
که به اخراج پناهجویان رد شده بیمار نباید بیش از این
به عنوان یک تابو نگریســته شود .هرچند انگال مرکل
صدراعظم آلمان به وضاحــت گفت که پناهجویانی که
مستحق حفاظت نیستند و چشم انداز ماندن در آلمان
را ندارند ،باید خاک این کشور را ترک کنند .اشتروبل در
طرحش گفته است پناهجویانی که بیمار به آلمان آمده
اند و درخواست پناهندگی شان رد می شود ،نیز باید به
کشورشان اخراج شوند« :کسی که توانایی سفر را ندارد،
نمی توانیم اخراجش کنیم» .اما وی اضافه کرد« :اما اجازه
دهید بگویم که وقتی فردی بیمار توانایی این را داشته
که سفر زمینی دشــوار را از مسیر دریای مدیترانه و یا
مســیر بالقان بپیماید و حاال ما به نتیجه برسیم که وی
حق حفاظت و اقامت ندارد ،حداقل باید در این مورد فکر
شود که چطور نمی توان وی را داخل طیاره و ظرف کمتر
از چند ساعت به کشورش برگشت داد»( .دویچه وله)

یک هواپیمای مسافربری
پاکستان سقوط کرده است

مقامات هواپیمایی پاکســتان گفتهاند
یک هواپیمای مســافربری شرکت هوایی
ملــی« ،پی آی ای» ،با  ۴۰سرنشــین در
شمال این کشور سقوط کرده است .این
هواپیما از شهر شمالی چیترال در ایالت
خیرپختونخواه به اسالمآباد ،پایتخت ،در
حال حرکت بود که تماســش با مقامات
کنترل هوایی قطع شد .گزارش شده است
که این هواپیما در حویلیان در حدود ۷۰
کیلومتری اسالمآباد ،سقوط کرده است.
هنوز اطالعاتی درباره دالیل احتمالی این

یک صفر از واحد پول ایران
کم میشود

ریال که از دوران رضاشــاه واحد رسمی
پول ایران بوده ،بــا مصوبه دولت روحانی
به تومان تغییر میکند .اجرای این مصوبه
مســتلزم موافقت مجلس و تایید شورای
نگهبان است .قبال بحث کاستن سه یا چهار
صفر از واحد پول مطرح بود.
هیات دولت ایران در جلســه چهارشنبه
الیحه پیشنهادی بانک مرکزی برای رفرم
پولی کشــور را تصویب کرد .بر این اساس
واحد پول ایران برابر با یک تومان (۱۰ریال)
خواهد بود .بانک مرکــزی ایران پیشتر
در توضیح ضــرورت حذف صفرها از پول
ملی ،به تورم چهار دهــه اخیر و کاهش
قدرت خرید واحد پولی کنونی اشاره کرده

نخستین استدیوم ورزش فوتبال در ايبک
به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت نخستین استدیوم ورزش فوتبال
در شهر ایبک مرکز والیت سمنگان به هزینۀ
حدود ١١ ،میلیــون افغانی تکمیل و به بهره
برداری سپرده شد.
انجنیر عبدالشــکور آمر تخنیکی ریاست
شاروالی شهر ایبک در مراسمى که به همين
مناســبت برگزار شــده بود ،گفت که این
میدان ورزشــی ،از طریق شاروالی ایبک به
همکاری برنامۀ شهر معينيت امور شاروالی
به مساحت شش هزار مترمربع زمین ملکیت
شاروالی اعمار شده است.
وى افزود کــه هزينۀ اين ميدان ،ده میلیون
و  ٨٠٠هزار افغانی است که  ٢٥فیصد آن ،از
طریق شاروالی ایبک و  ٧٥فیصد آن از سوی
برنامۀ شــهر به کمک مالی ادارۀ انکشــاف
ایاالت متحدۀ امریکا پرداخت شده است.
او عالوه کرد که پروژه ســاخت این میدان؛
شــامل اعمار  ٣١١متر دیوار احاطه ،ستیژ

تماشاچیان به مساحت  ١٢٦متر مربع ،پیاده
روها ،سیستم جوی آب روها ،کاشت چمن و
سایر ملحقات می باشد.
به گفتۀ موصوف ،این میدان ورزشی در مدت
چهار ماه به شــکل معیاری ساخته شده و
گنجایش دوهزار تماشــاچی را در یک وقت
دارا بوده که با تکمیل کار ساخت آن ،تا يک
اندازه مشکالت ورزشکاران فوتبال اين شهر
حل گردیده است.
در همین حال ،تاج محمــد خداداد ريیس
فدراسیون فوتبال والیت سمنگان ،از بهره
برداری این میدان معیــاری فوتبال اظهار
خرســندی نموده ،گفت که در مرکز و شش
ولسوالی این والیت ١٦٠ ،تیم فوتبال فعالیت
داشــته که از جمله ١٠٠ ،تیم مربوط مرکز و
 ٦٠تیم دیگر مربوط ولسوالی های ششگانه
میباشد.
او گفت« :قب ً
ال که در سطح این والیت ،میدان

معیارى فوتبال وجود نداشــت ،ورزشکاران
فوتبال به مشکل جدی مواجه بودند و آنان،
تمرینات در میدان هــای خاکی انجام می
دادند ،به همين دلیل ،وقتیکه مسابقات بازی
فوتبال با والیات راه اندازی میگردند ،نتایج
خوبی به دست نمی آوردند».
موصوف همچنان گفت که اگرچه ســاخت
میدان متذکره ،مشــکالت آنان را حل نمی
سازد؛ اما با بهره برداری از این میدان ،ورزش
فوتبال بيشتر رشد می نماید .احمد جاوید
صافی یک تن از ورزشــکاران بازی فوتبال
به پژواک گفت« :مدت ده ســال میشود که
ورزش فوتبال میکنم ،در گذشته که میدان
فوتبال استندرد وجود نداشت ،در تمرینات
به مشــکل جدی مواجه بوديــم ».اما وى
افزود حاال که این میدان ،با تمام ضروریات
آن اعمار شــده ،مى توانند به صورت خوب،
ورزش فوتبال بازی کنند( .پژواک)

رکوردهایی که بارسلونا در لیگ قهرمانان شکست

بارســلونا در آخریــن بــازیاش در لیگ
قهرمانان توانست به رکوردهایی دست یابد.
به نقل از مارکا ،بارسلونا در آخرین دیدارش
در لیگ قهرمانان اروپا سهشــنبه شب برابر
مونشــن گالدباخ قرار گرفت .این دیدار از
لحاظ نتیجه برای آبی اناریها اهمیت نداشت
چون بارسا پیش از این به عنوان تیم نخست
صعود کرده بود .با این حال شب رکوردشکنی
این تیم و بازیکنان بارســلونا محســوب
میشــد .آردا توران در این بازی هتتریک

کرد و ششمین بازیکنی لقب گرفت که برای
بارســلونا در رقابتهای اروپایی هت تریک
میکند .همچنین لوییس انریکه توانســت
دوباره به رکورد گلزنی بارســلونا در مرحله
گروهی لیگ قهرمانان برسد.
آبی اناریهــا در  6بازی ایــن مرحله 20
بــار دروازه حریفانشــان را بــاز کردند.
منچســتریونایتد پیش از این در فصل -99
 1998به این رکورد رســیده بود .همچنین
رئال مادرید در فصــل  2013-14نیز چنین

حادثه و تلفات آن منتشر نشده است.
گزارش شــده اســت که مقامات درحال
تالش برای پیدا کردن الشــه این هواپیما
هستند.
گزارش شده اســت که پرواز شماره پی-
کی ۶۶۱در ســاعت ۳بعد از ظهر به وقت
محلی از چیترال بســوی اسالمآباد پرواز
کرد .بر اســاس همین گزارشها حدود ۹۰
دققیه بعد و کمی قبل از رسیدن به میدان
هوایی اســام آباد ،تماس آن با کنترل
هوایی قطع شد( .بی بی سی)

شــرایطی را تجربه کرد .بارسلونا در فصل
 2011-2012نیز به این رکورد رســیده بود و
همچون فصل جاری تنها چهار گل دریافت
کرد .آبی اناریها همچنیــن بیش از دیگر
تیمها در مرحله گروهی حضور داشتند.
تنها رکوردی که بارســلونا نتوانست به آن
دســت پیدا کند رکورد کریستیانو رونالدو
بود .لیونل مسی تنها یک گل در بازی به ثمر
رســاند و به رکورد  11گل رونالدو در مرحله
گروهی سال گذشته نرسید.

بود که به جریان یافتن حجم وســیعی از
اسکناس درشت در مبادالت روزمره کشور
میانجامد .اجرای الیحــه مصوبه دولت،
مســتلزم موافقت مجلس و تایید شورای
نگهبان است .ریال که در سال  ۱۳۰۸و در
دوران حکومت رضا شاه پهلوی واحد رسمی
پول ایران شد ،از سالها قبل منسوخ شده
و جای خود را به تومان داده بود .ریال در
مبادالت روزمره به کار نمیرفت ،بلکه تنها
ی و حسابرسی و اعالمهای
در حســابدار 
رسمی از آن استفاده میشد .در بسیاری
مغازهها حتی به جای تومان ،واحد را هزار
ت قیمتها را بر این
تومان میگیرند و اتیک 
اساس مینویسند( .دویچه وله)

سه رشته ورزشی به
بازیهای المپیک نوجوانان
 ۲۰۱۸اضافه شد

سه رشــته ورزشــی رقص آکروباتیک ،کاراته و ورزشهای صعودی به
بازیهای المپیک نوجوانان  ۲۰۱۸اضافه شد.
به نقل از  ،I mide the gamesتصمیمگیری در زمینه افزودن این ســه
رشته ورزشی به بازیهای المپیک نوجوانان  ۲۰۱۸در جلسه هیات اجرایی
 IOCگرفته شد .دلیل این تصمیم افزایش نوآوری در بازیها بوده است.
کاراته و ورزشهای صعودی پیش از این بــرای برنامه بازیهای المپیک
توکیو  ۲۰۲۰نیز انتخاب شدند.
رقص آروباتیک برای اولین بار است که در بازیهای المپیک انجام میشود.
 IOCدر بیانیهای اعالم کرد کمیته برگزاری بازیها این سه رشته ورزشی
را پیشنهاد کرده است .انجام این رشــتههای ورزشی تلفیقی از ورزش،
فرهنگ و فعالیتهای آموزشی را به بازیهای اضافه میکنند .هدف IOC
و کمیته برگزاری هر دو در زیر کردن جوانان در المپیک است.
ورزشهای ژیمناســتیک آکروباتیک ،فوتسال و بسکتبال  ۳در  ۳نیز در
بازیهای المپیک نوجوانان  ۲۰۱۸انجام خواهند شد.

رکوردشکنی دوباره مسی
در بارسلونا

مهاجم بارسلونا با حضور در دیدار برابر مونش گالدباخ چهارمین بازیکنانی
شد که بیشترین بازی را برای تیم کاتاالنی انجام دادهاند.
به نقل از آس ،لیونل مســی از ابتدا در دیدار بارسلونا و مونشن گالدباخ
در لیــگ قهرمانان اروپا بازی کرد .مهاجم ارجنتینی که یکی از چهار گل
تیمش را به ثمر رساند توانست چهارمین بازیکن بارسلونا با بیشترین بازی
رسمی شود .مسی پانصد و چهل و نهمین بازیاش را برای بارسلونا انجام
داد .مهاجم ارجنتینی پس از پشــت سر گذاشتن میگل بیانکتی ،اکنون
تنها ســه بازیکن را پیشروی خود دارد .ژاوی هرناندس ( ،)۷۶۷آندرس
اینیســتا ( )۶۰۴و کارلوس پویول ( )۵۹۳بازی با پیراهن آبی اناریها به
میدان رفتند .ستاره تیم بارسلونا همچنین در پنجاه و یکمین بازیاش در
لیگ قهرمانان پنجاه و یکمین گلش را در نوکمپ به ثمر رساند.

شکست پانیونیوس در جام
حذفی

پانیونیوس در جام حذفی یونان مغلوب میزبانش کیسامیکوس شد.
پانیونیوس در دومین بازیاش در جام حذفی یونان برابر کیســامیکوس
قرار گرفت و با ســه گل از میزبانش شکســت خورد .دو گل این بازی را
ماریو مارتینس به ثمر رســاند و دیگر گل میزبان را واسیلیوس مانتزیس
وارد دروازه پانیونیــوس کرد .جام حذفی یونان در گروه های چهار تیمی
برگزار می شود که پانیونیوس با یک امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.

متهم شدن سه بازیکن پیشین
رئال مادرید به فرار مالیاتی

بازیکنان پیشــین رئال مادرید توسط دادگاه شهر مادرید به فرار مالیاتی
متهم شدند .به نقل از آس ،دادگاه مادرید سه بازیکن پیشین رئال مادرید
به نامهای ژابی آلونســو ،آنخل دیماریا و ریــکاردو کاروالیو را به فرار
مالیاتی متهم کــرد و در رابطه با فابیو کوئنترائو (مدافع کنونی مادرید) و
رادامل فالکائو (بازیکن پیشین اتلتیکومادرید) تحقیق خواهد کرد.
اما در میان آنها نام کریســتیانو رونالدو دیده نمیشود .فوتبال لیکس
چند روز گذشته اعالم کرده بود که مهاجم رئال مادرید فرار مالیاتی ۱۵۰
میلیون یورویی داشته است.

