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ایران در اجالس نفتی دوحه شرکت نمیکند
در نشســت روز  ۱۷اپریل تولیدکنندگان مهم نفت در
دوحه ،احتماال طرح تثبیت سقف تولید نفت در سطح ماه
جنوری  ۲۰۱۶به تصویب میرسد .در این اجالس  ۱۵کشور
تولیدکننده نفت حضور دارند ایران اما در آن شــرکت
نمیکند .نزدیک به  ۱۵کشور تولیدکننده نفت که بیش از
دوم سوم بازار جهانی نفت را در اختیار دارند روزیکشنبه
در نشســتی در دوحه ،پایتخت قطر درباره طرح تثبیت
تولید نفت موسوم به «فریز نفتی» تصمیم میگیرند.
روسیه و عربستان سعودی دو کشوری که باالترین تولید
نفت در جهان را دارا هستند ،مهمترین شرکتکنندگان
اجالس دوحه هستند و طرح فریز نفتی نیز طرح مشترک
این دو کشــور است .این دو کشور مناسبات تنشآمیزی
با یکدیگــر دارند و در برخی از بحرانهای حاد منطقهای
مانند جنــگ داخلی ســوریه رو در روی یکدیگرند ،با
اینحال به دلیل زیان هنگفتی که از ســقوط قیمت نفت

در یک سال و نیم گذشته دیدهاند ،به همکاری با یکدیگر
برای مهار تولید نفت روی آوردهاند.
براساس طرح فریز نفتی ،قرار اســت سقف تولید نفت
از ســوی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک در سطح
تولید ماه جنوری  ۲۰۱۶تثبیت شــود .مدت اجرای این
طرح در صورت تصویب ،شش ماه ،تا اکتبر  ۲۰۱۶است.
این کشــورها در ماه اکتبر در نشست دیگری در روسیه
شــرکت میکنند تا نتیجه طرح تثبیت سقف تولید برای
مقابله بــا کاهش قیمت نفت را بررســی کرده و درباره
چگونگی ادامه این طرح تصمیمگیری کنند.
عربســتان ،روســیه ،قطر و ونزوئال در فبروری گذشته
تصمیم گرفتند که ســقف تولید نفت خود را در ســطح
ماه جنوری  ۲۰۱۶ثابت نگــه دارند ،با اینحال اجرای آن
را مشروط به این کردند که دیگر کشورهای تولیدکننده
نفت نیز به این طرح بپیوندند( .دویچه وله)

هشدار عربستان درباره
فروش داراییهایش
در آمریکا

به گزارش «نیویورک تایمز» ،عربســتان
به آمریکا هشــدار داده که اگر الیحهای
در کنگره این کشــور عربستان سعودی
را از مســئوالن حملههای تروریستی ۱۱
ســپتمبر معرفی کند ،چند صد میلیارد
دالر داراییهای خود در آمریکا را خواهد
فروخت .روزنامــه آمریکایی «نیویورک
تایمز» مینویســد که عادل الجبیر ،وزیر
امور خارجه عربستان سعودی ،ماه گذشته
حین سفرش به واشــنگتن پیامی را به
طور شخصی از ســوی پادشاه این کشور
به دولــت اوباما و قانونگــذاران آمریکا
منتقل کرده اســت .در ایــن پیام گفته
شده که اگر کنگره آمریکا الیحهای مبنی
بر نقش داشتن عربســتان در حملههای
تروریستی  ۱۱ســپتمبر  ۲۰۰۱در آمریکا
را تصویب کند ،عربســتان خود را مجبور
خواهد دیــد  ۷۵۰میلیــارد دالر دارایی
خــود در آمریکا را ،پیــش از اینکه این

داراییها مسدود شود ،به فروش برساند.
به گــزارش «نیویورک تایمــز» ،تهدید
عربستان موضوع بحثهایی فشرده میان
قانونگذاران ،دولت اوباما و پنتاگون بوده
اســت .عربســتان از مهمترین متحدان
آمریکا در منطقه خاورمیانه اســت .چند
کارشناس اقتصادی گفتهاند تردید دارند
که عربســتان این تهدید خود را عملی
کند .چون به گفته این کارشناسان چنین
تصمیمی موجب خواهد شــد که اقتصاد
این کشور آســیب جدی ببیند .به عقیده
کارشناسان این تهدید نشان دهنده باال
گرفتن تنش میان آمریکا وعربستان است.
الیح ه یاد شده مورد حمایت نمایندگان هر
دو حزب دمکرات و جمهوریخواه آمریکا در
کنگره این کشــور است ،اما دولت آمریکا
به نمایندگان کنگره نســبت به پیامدهای
دیپلماتیک و اقتصــادی تصویب چنین
الیحهای هشدار دادهاست( .دویچه وله)

عفو زندانیان سیاسی
در میانمار

تین چیاو ،رئيس جمهور جدید میانمار در روز سال نو
در این کشور بیش از  80زندانی سیاسی را عفو کرد .او
همزمان وعده آزادی دیگر فعاالنی را داد که به دالیل
سیاسی آنها را پیگرد قانونی تهدید می کند.
تین چیاو ،رئیس جمهور میانمار  83زندانی را روز اول
سال نو در میانمار آزاد کرده و گفته است که این عفو
با هدف ترویج آشــتی ملی در سال جدید است .این
سیاستمدار از «لیگ ملی برای دموکراسی» ()NLD
در سخنرانی سال نو خود روی عزمش مبنی بر آزادی
زندانیان سیاسی تاکید کرد.
چیاو گفــت« :ما تالش می کنیم تا زندانیان ،فعاالن و
دانشجویانی را که به دالیل سیاسی در معرض تهدید
پیگرد قانونی قرار دارند ،آزاد ســازیم» .اما مشخص
نیســت که آیا این افراد واقعا زندانیان سیاسی بوده
اند؛ بر اســاس اظهارات اعضای خانواده زندانیان ،در
میان آزادشــدگان پنج روزنامه نگاری که در ســال
 2014به ده سال زندان محکوم شده بودند ،نیز شامل
هستند .این خبرنگاران در مورد ساخت یک کارخانه
تولید سالح های کیمیایی گزارش داده بودند.
از آغاز به قدرت رســیدن حکومت جدید در پایان
ماه مارچ ســال روان ،بر اســاس اطالعات پولیس،
تا  200فعال سیاســی آزاد گردیده انــد .همچنین
در جمع آزادشــدگان ،دانشــجویانی که بعد از یک
حرکت اعتراضی دانشجویی به زندان افتاده بودند و
از یکســال به این طرف زندانی بودند ،نیز شامل می
باشند .تا حال معلوم نیست که به چه تعداد از فعاالن
سیاسی در این کشور بندی هستند .گروه های ناظر از
 100ها فعال سیاسی زندانی سخن می گویند.
رئیس جمهور چیاو یکی از نزدیکان آنگ ســان سو
چی ،برنده جایزه نوبــل صلح و یکی از مبارزین راه
دموکراسی به شــمار می رود .کیاو بعد از  50سال
دیکتاتــوری نظامی ،اولین رئیــس جمهور منتخب
است( .دویچه وله)
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مثلث خط حمله رئال مادرید با سه گلی که در دیدار برابر
ختافه به ثمر رســاندند ،تعداد گل هایشان را در اللیگا به
عدد  69رساندند .به نقل از روزنامه اسپورت ،رئال مادرید
در هفته ســی و سوم اللیگا جشنواره گل به راه انداخت و
موفق شد با نتیجه  5بر یک برابر ختافه به پیروزی برسد.
مثلث  BBCدر این دیدار عملکرد خوبی از خود نشان داد
و هر ســه بازیکن موفق به گلزنی شدند .گرت بیل ،کریم
بنزما و کریستیانو رونالدو با ســه گلی که در دیدار برابر
ختافه به ثمر رساندند تعداد گل های خود را در فصل جاری

اللیگا به عدد  69رساندند تا با رکورد مثلث بارسلونا برابری
کنند .روزنامه اسپورت نوشت که چالش مثلث بارسلونا در
دیدار برابر والنســیا این است که گلزنی کنند تا از مثلث
رئال پیشی بگیرند و زمینه را برای پیروزی تیم خود بعد از
دو شکست و یک تساوی فراهم کنند.
کریســتیانو رونالدو  31گل ،کریم بنزما  22گل و گرت بیل
 16برای رئال مادرید به ثمر رساندند .این در حالی است که
برای بارسلونا ،لوئیس سوارس  26گل ،نیمار  22گل و لیونل
مسی  21گل وارد دروازه حریفان کردند.

توقف رم خانه آتاالنتا

شاگردان لوچیانو اسپالتی در هفته سی و سوم سری A
ایتالیا برابر میزبان خود آتاالنتا به تساوی  3بر  3رضایت
داد .در ادامه رقابتهای هفته سی و سوم لیگ ایتالیا عصر
دیروز یک دیدار برگزار شــد که در آن رم برابر آتاالنتا به
میدان رفت که این دیدار با تساوی  3بر  3به پایان رسید.
در این دیدار لوکاس دینیه فرانسوی ( )23و راجا ناینگوالن

( )27گلزنی کرد تا اینکه در دقیقه  86فرانچســکو توتی
موفق شــد گل سوم رم را به ثمر برســاند و تیمش را از
شکست نجات دهد.
به این ترتیب دو تیم امتیازات را تقسیم کردند نتیجهای
که نه به درد رم میخورد و نه آتاالنتا.
رم با این نتیجه در رده سوم جدول باقی ماند.

بیلد :قرارداد مورینیو با یونایتد امضا شده است
روزنامه بیلد اعالم کرد قرارداد ژوزه مورینیو
با منچستریونایتد امضا شده است.
به نقل از دیلی استار ،ژوزه مورینیو سرمربی
پیشین چلسی که این روزها مشتریان زیادی
دارد ،همچنان سوژه محافل ورزشی است .در
حالی که خیلیها سر الکس فرگوسن را تنها
مخالف حضور مورینیو در منچســتریونایتد
میدانســتند روزنامه دیلی استار اعالم کرد
فرگوســن نیز موافق حضــور مورینیو در
منچستریونایتد و جانشینی اوست.
روزنامه بیلد آلمان نیز از قطعی شدن حضور
مورینیو در منچستریونایتد خبر داد و عنوان
کرد این مربی پرتگالی به نزدیکانش و باشــگاه پاری سن
ژرمن که خواهان او بود گفته کارش با منچســتریونایتد
تمام شده و به زودی هدایت این تیم را بر عهده میگیرد
و گونسالو ایگواین نیز اولین خرید او برای این تیم خواهد
بود.
روزنامه دیلی استار همچنین پیشبینی کرد نهایتا تا سه
هفته دیگر خبر حضور مورینیو در منچستریونایتد از سوی

باشگاه تایید شود.
منچستریونایتد کارش برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان
سخت شده اســت .این تیم در رقابت با منچسترسیتی و
وســتهام برای کسب ســهمیه لیگ قهرمانان میجنگد
و پیروزی ســیتی برابر چلسی باعث شــد که همچنان
منچســتریها در رده پنجم جدول بــا  4امتیاز اختالف
نسبت به سیتی رده چهارمی قرار گرفته باشند.

انتقال زندانیان یمنی از زندان
گوانتانامو به عربستان سعودی
بارک اوباما می خواست زندان گوانتانمو
را کامال مسدود سازد .اکنون آزادی  9تن
از زندانیان یمنی موضوعی برای سرخط
رسانه ها گردیده است .این زندانیان پس
از مذاکرات و تالش های طوالنی ،از جانب
عربستان سعودی پذیرفته شدند.
طوری که پنتاگون یا وزارت دفاع ایاالت
متحده امریکا در واشــنگتن اعالم کرده
اســت که ایاالت متحده  9زندانی را از
زندان گوانتامو به عربســتان ســعودی
انتقال می دهد .این زندانیان از یمن اند و
برای اکثر آنان از چند سال به این طرف
تقاضای آزادی گردیده بود.
حکومت ایاالت متحده امریکا البته نمی
خواســت این نه نفر را دوبــاره به یمن
بفرســتد و دلیل آنرا جنگ مسلحانه در
این کشــور عنوان کرده است .عالوه بر
آن مقامات امریکایی گفتــه اند که در
آنجا یک شاخه فعال شبکه تروریستی
القاعده وجود دارد .پنتاگون گفته است
که «اکنــون ایاالت متحــده امریکا از

حکومت پادشاهی عربستان سعودی به
خاطر این اقدام بشر دوستانه و آمادگی
اش برای حمایــت از تالش های ایاالت
متحده برای مسدود ســاختن زندان
گوانتانامو ،سپاس گذار است».
هنوز  80تــن دیگر در این زندان ایاالت
متحده امریکا در کیوبا زندانی اند .گفته
شــده اســت که ایاالت متحده امریکا
ازسال ها سعی نموده است تا عربستان
ســعودی را برای پذیرش این زندانیان
راضی بسازد .اینک دستیابی به موفقیت
قطعی در این زمینه ،در آســتانه سفر
برنامه ریزی شده رئیس جمهور اوباما از
عربستان صورت گرفت .قرار است بارک
اوباما روز چهارشــنبه آینده وارد ریاض
گردد .رئیس جمهور شخص ًا از دیر زمانی
برای مسدود کردن زندان گوانتانمو تالش
می کند اما این تالش های وی تاحال به
دلیل مقاومت گسترده در کنگره ایاالت
متحده امریکا به شکســت مواجه شده
است .دویچه وله)

پیروزی پرگل یوونتوس و
ادامه سلطه در سری A

یوونتوس موفق شــد در هفته سی و سوم لیگ ایتالیا با
 4گل پالرمو را شکســت دهد تا جایگاهش را در صدر
جدول این رقابتها تثبیت کند.
هفته سی و ســوم رقابتهای لیگ ایتالیا عصر امروز با
برگزاری  4دیدار دیگر ادامه یافت که در مهمترین بازی
برگزار شده یوونتوس در خانه در حالی به دیدار پالرمو
رفت که شکست شــب قبل ناپولی برابر اینتر روحیه
آنها را باال برده بود.
سامی خدیرا در دقیقه  10اولین گل بازی را برای سفید
و سیاه پوشان یووه به ثمر رســاند .نیمه نخست دیگر
گلی نداشــت و با همین یک گل به پایان رسید تا اینکه
در نیمه دوم پل پوگبا در دقیقه  71گلزنی کرد و سپس
سه دقیقه بعد نوبت به خوان کوادرادو وینگر کلمبیایی
رسید تا گل سوم را به ثمر برساند .در اواخر مسابقه نیز
سیمونه پادوین گل چهارم را به ثمر رساند تا یوونتوس
با برتری  4بر صفر برابر پالرمو یک گام دیگر به قهرمانی
نزدیک شود و اختالفش را با ناپولی به  9امتیاز برساند.
در دیگر دیدارها اودینزه و کیهوو به تســاوی بدون گل
رســیدند .ورونا در خانه با نتیجه  2بر یک به فروزینون
باخت و فیورنتینا نیز با نتیجه  3بر یک ساســولو را از
پیش رو برداشت.
 5هفته به پایان لیگ ایتالیا یوونتوس با  9امتیاز اختالف
در صدر جدول قرار گرفته و تیمهای ناپولی ،رم و اینتر
به ترتیب در ردههای دوم تا چهارم قرار دارند.

آغاز استفاده از واکسن
جدید فلج اطفال در
بیش از ۱۵۰کشور

از روز یکشــنبه در بیش از یکصد و پنجاه کشور استفاده
از یک واکســن جدید و متفاوت فلج اطفال (پولیو) آغاز
میشــود .هدف اصلی از این اقدام ریشهکن کردن کامل
این بیماری ،در جهان عنوان شده است .کشورهای در حال
توسعه هدف اصلی واکســن جدید هستند اما کشورهای
ثروتمندتر مانند روسیه و مکزیک نیز شامل این اقدام تازه
خواهند بود .گفته شــده است که این واکسن جدید مانند
گذشــته به صورت «قطره« و چکاندن آن در دهان خواهد
بود اما ترکیبات آن شــامل ویروس ضعیف شده نوع  ۲این
بیماری که در سال  ۱۹۹۹ریشهکن شد ،نخواهد بود.
ویروس فلج اطفال غیرقابل درمان است و در صورت ابتال،
باعث فلج موقت یا دائمی بیمار شــده و حتی در مواردی
میتواند مرگبار باشــد .اگرچه در ســالهای اخیر ،موارد
شناسایی شــده ابتال به این ویروس ،بسیار کم شمار بوده؛
اما مقامهای بهداشت جهانی معتقدند که بدون اعمال فشار
کافی برای ریشــهکن کردن فلج اطفال ،این بیماری ممکن
است بار دیگر و به سرعت ،همهگیر شود .بر اساس گزارشها
در سال گذشته میالدی  ۷۴مورد ابتال به این بیماری گزارش
شد؛ این آمار در سال جاری میالدی تا کنون  ۱۰مورد بوده
است .همین گزارشــها حاکیست که تکمامی موارد ابتال به
بیماری فلج اطفال در افغانستان و پاکستان بوده است.
در دستکم یکسال گذشته موردی از این بیماری در آفریقا
گزارش نشده است( .بی بی سی)

زلزله قوی در اکوادور
 ۷۷کشته برجای گذاشت

خورخه گالس ،معاون رئیــس جمهور اکوادور ،میگوید که
زمین لرزه ای شدید به بزرگی  ۷.۸درجه سواحل این کشور
را لرزانده است .
این زلزله در ناحیه ای گســترده خســارات به بار آورده و
وضعیت اضطراری در شش ایالت اعالم شده است.
ایــن لرزش که کانــون آن در نزدیکی شــهر موئیزنا بود
ســاختمان های کیتو ،پایتخت ،در فاصله  ۱۶۰کیلومتری را
لرزاند.
ساکنان پایتخت به خیابان ها ریخته اند و مقام ها نسبت به
خیزش امواج بزرگ سونامی در سواحل این کشور هشدار
داده اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز مقام های پایتخت گفته اند که
برق دوباره وصل شــده و گزارشی از کشته ها در این شهر
وجود ندارد.
گزارش ها حاکیست که یک پل در شهر بندری گوایاکوییل،
در  ۳۰۰کیلومتری کانون زلزله ،تخریب شده و ساختمان ها
در بسیاری نواحی شهر آسیب دیده است.
آقای گالس در یک کنفرانس خبری گفت ۱۶« :کشــته در
شــهر پورتوویههو داریم ۱۰ ،نفر در منتا و دو نفر در والیت
گوایاس».
تصاویری در شــبکه های اجتماعی برجی تخریب شده در
میدان هوایی شهر منتا را نشان می دهد.
موسســه ژئوفیزیک اکوادور در گزارشی گفت« :خسارات
قابل توجهی در ناحیه کانون زلزله و همچنین جاهایی مثل
گوایاکوییل به بار آمده».
بنابه این گزارش زلزله در ساعت هشت شب به وقت محلی
در عمق  ۲۰کیلومتری اتفاق افتاد( .بی بی سی)

رکورد فوقالعاده
سیمئونه در
اتلتیکو مادرید
اتلتیکومادرید با هدایت دیگو پابلو سیمئونه  80درصد
بازیهای مرحله حذفی را با موفقیت پشت سر گذاشته
است.
ب ه به نقل از آس ،اتلتیکومادرید دوباره به نیمه نهایی لیگ
قهرمانان اروپا رسید .این پنجمین بار در تاریخ باشگاه
است و دومین بار در سه ســال اخیر که نشان میدهد
تصادفی نیست .قراردادهای خوب ،دفاع مستحکم و از
همه مهمتر ،استراتژی سیمئونه سرمربی تیم ،از عوامل
موفقیت تیم مادریدی در لیگ قهرمانان اروپا است.
اتلتیکومادرید با هدایت دیگو ســیمئونه در  28دیدار
رفت و برگشت مرحله حذفی (لیگ قهرمانان ،کوپا دل
ری ،لیگ اروپا و سوپر کاپ اسپانیا) حضور داشته است.

این تیم  22بار توانسته اســت با موفقیت این مرحله را
پشت ســر بگذارد .یعنی در  78.6درصد این بازیها به
مرحله بعد صعود کرده اســت .این موضوع نشان دهنده
هوشــمندی کادر فنی تیم است .عملکرد خط دفاعی نیز
تاثیر زیادی در کسب این رکورد داشته است.
اتلتیکو تنها در  16بازی لیگ قهرمانان اروپا در ویســنته
کالدرون چهار گل دریافت کرده است .میانگین دریافت
گل آنها  0.25در هر بازی است.
در لیگ قهرمانان از هفت بازی 6 ،برد کسب کرد .در لیگ
اروپا چهار پیروزی کسب و یک بار حذف شد .در کوپا دل
ری یازده برد و ســه شکست را به ثبت رساند و در سوپر
کاپ به یک تساوی دست یافت.

کیهیل :برابر سیتی بسیار پیروزی گلدن استیت و شکست رپترز در NBA
ضعیف بودیم

مدافع چلسی به انتقاد از شرایط تیمش پرداخت و عنوان
کرد :بازیکنان آبی پوش چلســی برابر منچسترسیتی
نمایش ضعیفی داشــتند و این نمایش باید خیلی زود
فراموش شود.
چلسی نمایش اســفناکی برابر منچسترسیتی داشت و
در خانه با  3گل شکست خورد ،نتیجهای که باعث شد
شانس چلسی برای کسب سهمیه لیگ اروپا نیز کاهش
یابد.
پس از این دیدار که با انتقاد شدید کارشناسان فوتبال و
بازیکنان سابق چلسی از بازیکنان فعلی این تیم همراه
بود گری کیهیل مدافع آبــی و اناریها جواب انتقادات
را داد و عنوان کرد :چلســی بدون اعتماد به نفس برابر
منچسترسیتی به میدان رفت و شایسته برد نبود.
کیهیل درباره شکســت تلــخ آبیهای لنــدن برابر
منچسترســیتی در لیگ برتر گفت :متاســفانه در این
دیدار به هیچ وجه اعتماد به نفس کافی نداشتیم و همین
باعث شد نتوانیم نمایش خوبی داشته باشیم .اشتباهات
زیادی در این دیدار داشــتیم و هیچ بازیکن چلسی در
حد و اندازههای خود ظاهر نشد.
این مدافع ادامه داد :دیگر چیزی نیســت که بتوانیم با
آن قهرمان شویم .در بازیهای باقیمانده هیچ انگیزهای
نداریم ولی باید بدانیم که حق بد بازی کردن نداریم و با
توجه به بازیکنان خوبی که در تیم هستند باید بتوانیم
نمایش خوب و قابل تحسینی داشته باشیم و این بازی
را خیلی زود فراموش کنیم .مربی تیم در این چند مدت
خیلی تالش کرد تا شــرایط تیم را عــوض کند ولی ما
امسال از همان هفته نخست مشکل داشتیم و متاسفانه
سلسله مشکالت ما باعث شــد این فصل به هیچ وجه
راضیکننده نباشد .برای هواداران ناراحتم .نتوانستیم به
حد و اندازههای چلسی باشیم و تاوان آن را فصل بعد با
حضور نداشتن در لیگ قهرمانان میدهیم.

صبح دیــروز چهار بازی در  NBAانجام شــد که در
مهمترین آنها گلدن اســتیت وریرز به پیروزی رسید و
تورنتو رپترز شکست خورد.
به نقل از ســایت  ،ESPNصبح دیروز در لیگ ،NBA
گلدن اســتیت وریرز با نتیجه  104بر  78هیوســتون
راکتس را شکست داد .در این بازی استفن کری عملکرد
خوبی برای گلدن استیت داشت .او  24امتیاز کسب کرد
و هفت ریباند و دو پاس منجر به گل داشت .دیوایت هوار

دنیز تاثیرگذارترین بازیکن راکتس بود .او  14امتیاز کسب
کرد و یازده ریباند و یک پاس منجر به گل داشت.
در بازی مهم دیگر ایندیانا پیســرز بــا نتیجه  100بر 90
تورنتو رپترز را شکســت داد .در این بــازی موثرترین
بازیکن پیسرز ،پاول جرج بود که  33امتیازآوری ،چهار
ریباند و شش پاس منجر به گل داشت .کوری جوزف نیز
برای رپترز خوب عمل کرد .او  18امتیاز کسب کرد و سه
ریباند و سه پاس منجر به گل داشت.

توقف لسترسیتی هیجان را به لیگ جزیره
بازگرداند

لسترســیتی در هفته ســی و چهارم لیگ برتر برابر
وستهام با نتیجه  2بر  2متوقف شد.
هفته سی و چهارم لیگ برتر انگلیس عصر روز یکشنبه
با برگزاری دو دیدار آغاز شــد که در حساسترین بازی
لسترسیتی صدرنشــین در خانه به دیدار وستهام رفت
که این دیدار با تساوی  2بر  2به پایان رسید.

شــاگردان رانیری که در صدر جدول لیگ برتر
قرار دارند و در آســتانه خلق یک شــگفتی
هستند امیدوار بودند در این دیدار نیز با کسب
سه امتیاز اختالفشان را با تاتنهام در رده دوم
افزایش دهند.
آنهــا ابتدا با گل جیمی واردی در دقیقه  18از
حریف خود پیش افتادنــد و در نیمه دوم این
بازیکن گلزنی با دریافت کارت زرد دوم از زمین
مسابقه اخراج شد تا گرگها  30دقیقه پایانی را
 10نفره بازی کنند .همین باعث شد وستهام از
این فرصت اســتفاده کند و دو بار دروازه لستر
را باز کند .انــدی کارول در دقیقه  85و آرون
کریسول در دقیقه  86دروازهبان لستر را مغلوب کردند.
در حالی که بازی با همین نتیجه رو به اتمام بود لئوناردو
یولوئا ارجنتینی موفق شد از روی نقطه پنالتی گلزنی کند
تا بازی با تســاوی  2بر  2به پایان برسد .این گل  30ثانیه
قبل از سوت پایان مســابقه زده شد که شاید سرنوشت
قهرمان را تعیین کند.

