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دیدار تاریخی بارک اوباما از هیروشیمای جاپان
بارک اوباما به عنوان نخســتین رئیس جمهور برحال
ایاالت متحده امریــکا روز جمعه در یک دیدار تاریخی
از هیروشیما به قربانیان بمباران اتومی ادای احترام کرد.
او در این دیدار خواستار از میان بردن سالحهای اتومی
شد.
رئیس جمهور اوباما روز جمعه با گذاشــتن دسته گلی
به نشــان ادای احترام به قربانیان بمبــاران اتومی در
هیروشیما گفت ۷۱« :ســال قبل ،از آسمان مرگ بارید
و جهان تغییر کرد».
اوباما در هنگام گذاشــتن دسته گل در پیش روی بنای
یادبود از قربانیان غمگین به نظر میرســید ،سر خود را
پایین کرد و در حالی که چشماناش بسته بودند ،برای
لحظهای مکث نمود.
اوباما گفت بمباران هیروشــما «نشان داد که بشر ابزار
تخریب خود را در دســتان خود دارد» .او سوال کرد:

هشدار گروه  ۷در مورد
خطرات خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا برای
اقتصاد جهان

رهبران گروه  ۷در نشست خود در جاپان
گفته انــد که رای بریتانیــا به خروج از
اتحادیه اروپــا «تهدیدی جدی را متوجه
رشــد جهانی خواهد کرد ».این گروه در
بیانیه پایانی خود اخطــار داد که خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا روند رو به رشــد
تجارت جهانی ،سرمایه گذاری و اشتغال
را وارونه خواهد کرد .هفت کشــور ممتاز
صنعتی جهان عضو این گروه هستند .در
بیانیه پایانی گروه چالش هایی که اقتصاد
و امنیت جهان با آنها روبروســت تشریح
شده است .هشــدار این گروه در مورد
عواقب خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا
درحالی صادر می شــود که بریتانیا برای
رفراندومی در روز  ۲۳جون در این مورد
آماده می شــود .دیوید کامرون نخست
وزیر بریتانیا مشغول کمپین به نفع ادامه
ماندن این کشــور در اتحادیه اروپا بوده

است و نظرسنجی های تازه حاکیست که
شمار طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا
بیشتر اســت .پس از دو روز گفتوگو،
رهبران آمریــکا ،کانادا ،بریتانیا ،ایتالیا،
آلمان ،فرانســه و جاپان رشد اقتصادی
جهان را یک «اولویت فوری» دانستند.
این گروه قــول داد «به طور جمعی» به
خطــرات عمده ای که رشــد جهانی را
تهدید می کند ،از جمله تهدید ناشی از
حمالت تروریستی و افراط گرایی خشن
برای نظم بین المللی ،رسیدگی کند.
آنها در بیانیه خود خواستار آن می شوند
که بازارهای بین المللی «باز» بمانند و با
همه اشکال حمایتگرایی مقابله کنند.
سران این کشورها همچنین قول دادند
که از کاهش ارزش واحدهای پولی خود
برای قرار گرفتن در موقعیت بهتر برای
رقابت خودداری کنند( .بی بی سی)

پیروزی گلدن استیت مقابل اوکالهاما
در بازی های پلی آف

در ادامه رقابت های پلی آف لیگ  ،NBAصبح دیروز یک بازی انجام شد و
گلدن استیت وریرز به پیروزی رسید.
به نقل از  ،ESPNدر تنها بازی کنفرانس غرب صبح دیروز گلدن اســتیت
وریرز با نتیجه ی  ١٢٠بر  ١١١اوکالهاما سیتی تاندر را شکست داد.
در این بازی استفن کری  ٣١امتیاز برای گلدن استیت کسب کرد تا این تیم
پیروز میدان باشــد .کوین دورانت نیز برای اوکالهاما درخشید و  ٤٠امتیاز
آورد.
این پنجمین بازی این دو تیم در نیمــه نهایی بود .در حال حاضر اوکالهاما
 ٣بر  ٢از گلدن اســتیت پیشی گرفته اســت و با یک برد دیگر می تواند
فینالیست شود.

تورس :فینال امروز مهمترین بازی
زندگیام است

مهاجم اتلتیکو مادرید دیدار شنبه شب برابر رئال مادرید را مهمترین بازی
زندگیاش عنوان کرد.
به نقل از آس ،دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا شنبه شب بین دو تیم اتلتیکو
مادرید و رئال مادرید برگزار می شود .فرناندو تورس در نشست خبری پیش
از بازی گفت :بازی خیلی مهم ،خاص و زیبایی در دوران بازیگری ام است .از
کودکی طرفدار اتلتیکو بودم و هرچیزی که این تیم فتح کند بدون من یا با
من برایم متفاوت خواهد بود .به همراه چلسی و تیم ملی عناوین را به دست
آوردم ،اما با اتلتیکو فرق می کند.
مهاجم اتلتیکو ،رئال مادرید را باشــگاه بزرگی عنوان کرد و افزود :آن ها
یکی از بهترین تیم های جهان هستند .همیشه با این موضوع همراه بودیم،
اما ما برای فتح این جام میجنگیم تا تاریخ را عوض کنیم .این یک قدم رو
به جلو اســت که جامی را فتح کنیم و نام آن را برای نخستین بار در تاریخ
باشگاه بنویسیم .تنها به موفقیت چهار سال گذشتهمان فکر نمی کنیم ،به
فرصت بزرگی که در اختیار داریم فکر میکنیم .میتوانیم در تاریخ باشگاه
تغییر ایجاد کنیم.
مهاجم اســپانیایی در ادامه اظهار کرد :برای رسیدن به اهداف تنها یک راه
وجود ندارد .ارزش ها و توانمندیهای خودمان را داریم .خیلی مهم است که
می توانیم این ارزش ها را انتقــال بدهیم .معنای بازی کردن در این تیم را
بیشتر از همه چیز در این باشگاه دوست دارم.
تورس افزود :خوشــحالم که می توانم به رویایم واقعیت ببخشم .این رویا از
کودکی با من بود .ســیمئونه فرصت جنگیدن به من داد .باید برای تبدیل
شدن به یک بازیکن بزرگ رقابت می کردم .این بازی بدون شک مهمترین
بازی زندگی ام است.
مهاجم اتلتیکو در پایان درباره سن سیرو ،ورزشگاه میزبان گفت :امیدوارم
تبدیل به مکانی جادویی شود و یادآور خاطرات خوشی باشد .دوستانی در
این جا دارم که به بهتر شــدنم کمک کردند .سن سیرو را همچون ورزشگاه
اتلتیکو میبینم .امیدوارم شب خاصی برای تاریخ باشگاه باشد.

کورتوا :فصل بعد در چلسی می مانم

دروازهبان بلجیمی چلســی با ابراز رضایت از وضعیت خود در لندن عنوان
کرد با چلسی قرارداد دارد و فصل بعد در این تیم خواهد بود.
به نقل از دیلی استار،گفته شده اســت رئال مادرید حاضر است برای تیبو
کورتوا دروازه بان جوان چلســی  60میلیون یورو بپرازد و حتی از فارستر
دروازه بان ســاوت همپتون به عنوان جانشین او در چلسی صحبت به میان
آمده بود .تیبو کورتوا با تشریح وضعیت خود در چلسی گفت :من یک سال
دیگر با چلســی قرارداد دارم و قرارداد من سه ساله است .اگر اتفاق خیلی
عجیبی رخ ندهد فصل بعد در این تیم خواهم بود و بعد از آن درباره ماندن
یــا رفتن صحبت خواهم کرد .باید تمرکزمان را در ادامه باال ببریم تا در این
فصل بتوانم جبران فصل قبل را کنیم و نشان دهیم چلسی متعلق به باالی
جدول است .همه بازیکنان که در این فصل افت کرده بودند ،از انگیزه زیادی
برای جبران عملکرد خود برخوردارند.
او دربــاره حضور مورینیو در یونایتد گفت :حاال شکســت دادن یونایتد با
مورینیو سخت شده است و فکر می کنم حضور مورینیو برای لیگ برتر و باال
رفتن میزان رقابت خوب باشد .او قطعا اثر خوبی از خود در منچستریونایتد
خواهد گذاشت .تیبو کورتوا خود را برای حضور در یورو  2016آماده می کند
که دو هفته دیگر در فرانسه برگزار می شود.

کامرون :بریتانیا
یک ناو به آبهای
مدیترانه اعزام میکند

دیوید کامرون ،نخســت وزیر بریتانیا ،از اعزام یک ناو
نیروی دریایی سلطنتی این کشور به آبهای مدیترانه
برای کمک به مقابله با قاچاقچیان اسلحه در لیبیا خبر
داده است.
آقای کامرون این موضوع را در جریان نشســت سران
گروه هفت در جاپان اعالم کرد.
نخســتوزیر بریتانیا گفت که کشورش آماده است تا
نقش فعالی در کمک به لیبیا برای مقابله با قاچاق انسان
و بحران پناهجویان داشته باشد.
بریتانیا پیش از این یک کشــتی تجسســی به آبهای
مدیترانه فرستاده بود.
آقای کامرون افزود که بریتانیا بــا اتحادیه اروپا برای
مقابله با قاچاق انســان در دریای مدیترانه «همکاری
نزدیکی داشته است».
نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت که این کشور طرح
هایی برای اعزام یک تیم آموزشــی به لیبیا دارد که
هدف آن آموزش گارد ساحلی این کشور است.
او تاکید کرد« :به محض این که شورای امنیت سازمان
ملــل مجوزهای الزم را بدهد بــرای مقابله با باندهای
قاچاق سالح یک ناو به جنوب مدیترانه اعزام می شود».
به گفته خبرنگار بیبیسی ،بریتانیا با اعزام این ناو یک
قدم دیگر به دخالت نظامی مســتقیم در درگیری های
لیبیا نزدیک می شود.
بریتانیا در سال  2011با پشتیبانی از شورشیان مخالف
معمر قذافی ،رهبر سابق لیبیا ،به تالشهای بینالمللی
برای سرنگونی او کمک کرد.
اما لیبیا پس از ســرنگونی سرهنگ قذافی دستخوش
جنگ داخلی است.
ســازمان های امدادرسانی می گویند که مسیر دریایی
بین لیبیا و ایتالیا در حال حاضر به مسیری اصلی برای
پناهجویانی که قصد دارند خود را به کشورهای اروپایی
برسانند ،تبدیل شده است( .بی بی سی)

«چرا ما به اینجا ،به هیروشــما آمده ایم؟ آمده ایم در
مورد نیرویی تعمق کنیم که در گذشــته نه چندان دور
به کار رفت .ما برای ســوگواری از کشته شدگان اینجا
آمده ایم›».
رئیس جمهور اوباما در ادامه ســخنان خود گفت« :روح
آنها (قربانیان بمباران اتومی) با ما سخن میگوید ،آنها
از ما میخواهند که به خود نگاهی اندازیم و دریابیم که
ما کی هستیم».
بمبافکن «یو اس بی »۲۹-امریکایی به تاریخ ششــم
آگســت سال  ۱۹۴۵بر شهر هیروشــیمای جاپان بمب
اتومی پرتاب کرد و آن را تخریــب نمود .تا آخر همان
سال قربانیان این بمب اتومی به  ۱۴۰هزار تن رسیدند.
سه روز بعد از آن ،نیروهای مسلح امریکایی بمب دیگری
را بر شــهر بندری ناکازاکی پرتاب کردند که زندگی ۷۰
هزار تن دیگر را گرفت( .دویچه وله)

آژانس بینالمللی انرژی
اتمی :ایران به تعهدات
پایبند است

تازهترین گزارش آژانس بینالمللی انرژی
اتمی حاکی از آن است که ایران به میزان
چشــمگیری از ذخیرهی آب سنگین در
تاسیسات هستهای کاسته و هیچ تخلفی
در اجرای تعهدات خود انجام نداده است.
تازهترین گزارش فصلی آژانس بینالمللی
انرژی اتمــی از پایبندی ایران بر تعهدات
خود در توافق هستهای خبر میدهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز در این گزارش
که روز جمعه منتشر شد ،آژانس بینالمللی
انرژی اتمی اعالم کرد که میزان ذخیرهی
آب سنگین ایران به کمتر از  ۱۳۰تن رسیده
است.
ایران پیش از ایــن  ۳۰۰تن ذخیرهی آب
سنگین داشت و بر مبنای توافق هستهای
ایران و کشورهای  ،۱+۵تهران متعهد شد
که از ذخیرهی آب سنگین خود به میزان
چشمگیری بکاهد.

آژانس بینالمللــی انرژی اتمی در گزارش
خود تاکید کرد« :این کاهش چشــمگیر
نباید برای کشورهای عضو تعجببرانگیز
باشــد .ایران کماکان با پایبندی ،تعهدات
خود را اجرایی میکند».
این گــزارش تازه همچنیــن اضافه کرد
که تغییری در وضعیت ســانتریفیوژهای
تاسیسات هستهای ایران رخ نداده است .بنا
بر مندرجات برجام قرار بود زیرساختهای
مرتبط با سانتریفیوژهای ایران در انبار باقی
مانده و ایران تعداد سانتریفیوژهای فعال را
بیشــتر نکند و آژانس تایید کرد که ایران
این تعهد را نیز عملی کرده است.
آژانس بینالمللی انــرژی اتمی ،نهاد ناظر
بر اجرای بخش فنی توافق هستهای میان
ایران و کشــورهای موسوم به  ۱+۵است و
هر ســه ماه گزارش جامعی از فعالیتهای
هستهای ایران منتشر میکند( .دویچه وله)

مورینیو رسما سرمربی منچستریونایتد شد
سایت باشگاه منچســتریونایتد حضور مورینیو در
منچستریونایتد را با قراردادی سه ساله تایید کرد.
به نقل از ســایت باشگاه منچســتریونایتد ،ژوزه
مورینیو  ،ســرمربی پرتگالی فصل قبل چلســی که
مدتها بود بدون تیم بود روز پنجشــنبه در هتلی
در لندن قراردادش را با منچســتریونایتد امضا کرد
.سایت باشگاه منچستریونایتد رسما این خبر را تایید
و مورینیو را به عنوان سرمربی این تیم معرفی کرد.
اد وو دوارد ،مدیر اجرایی باشــگاه منچستریونایتد
درباره حضور مورینیو در این تیم ،بیان کرد :مشخص
اســت که مورینیو بهترین مربی فوتبال جهان است.
او جامهای زیادی را کســب کرده است و در سراسر
اروپا الهام بخش بوده است .او لیگ برتر را به خوبی
میشناســد و ســه قهرمانی در اینجا کسب کرده
اســت .به او برای حضور در منچستریونایتد خوش
آمد میگویــم .او عملکرد و کارنامــه خیلی خوبی
داشته است و امیدوارم که بتواند منچستریونایتد را
موفــق کند .بهاین ترتیب پرونده یکی از پر حرف و
حدیثترین نقل و انتقاالت فوتبال اروپا بســته شد
و ژوزه مورینیو رســما کارش را به عنوان سرمربی
منچســتریونایتد آغاز میکند .قرارداد مورینیو با
منچستریونایتد ساالنه  15میلیون پوند است.

راهیابی نیشیکوری به دور چهارم مسابقات
اپن فرانسه

کی نیشیکوری با شکست حریف اسپانیایی
خود به دور چهارم مسابقات اپن فرانسه راه
یافت.
به نقل از یورو اسپرت ،در ادامه رقابت های
اپن فرانسه کی نیشــیکوری در دور سوم
مسابقات ،حریف اســپانیایی خود فرناندو
ورداســکو را با نتیجه  ٣بر  ٢شکست داد و

به دور چهارم راه یافت.
نتایج پنج ســت این بازی به ترتیب،٣-٦ :
 ٦-٢ ،٦-٣ ،٤-٦و  ٤-٦بود.
نیشیکوری در دور چهارم با ریشار گاسکه از
فرانسه رو به رو می شود.
در بازی مهــم دیگر نیک کرگیوس با نتیجه
 ٣بر صفر از حریف فرانســوی خود ریشار

گاسکه شکست خورد.
نتایج سه ســت این بازی  ٦-٧ ،٢-٦و ٢-٦
بود.
اندی ماری نیز با شکســت ایوو کارلوویچ به
راند چهارم راه پیدا کــرد .همچنین رافائل
نادال به دلیل آســیب دیدگی از ناحیه مچ
دست از ادامه بازی ها انصراف داد.

ماسکرانو :باالخره روزی از بارسا جدا میشوم
مدافع  -هافبک بارسلونا تایید کرد ممکن است این تابستان
راهی یوونتوس شود و از بارســلونا جدا شود .به نقل از مدیا
ست ،در روزهای گذشــته صحبتهایی درباره انتقال خاویر
ماسکرانو و دنی آلوس از بارســلونا به یوونتوس مطرح شده
است و گفته شده اســت که قهرمان لیگ ایتالیا به زودی این
دو بازیکن را به خدمت خواهد گرفت .ماسکرانو که شش فصل
اســت در بارســلونا توپ میزند در نهایت به این صحبتها
واکنش نشان داد و درباره مذاکره با یوونتوس گفت :من مذاکره
رسمی با هیچ تیمی نداشــتهام ولی نمیتوانم آینده ام را در
بارسلونا تضمین کنم .باالخره روزی فرا خواهد رسید که باید
دیر یا زود از بارسلونا جدا شوم .من دو سال دیگر با بارسلونا
قرارداد دارم اما نمی دانــم که تا پایان مدت قراردادم در این
تیم خواهم ماند یا خیر .مدافع هافبک ارجنتینی بارسلونا در
ادامه گفت :باید تاکید کنم که روزهای خیلی خوب و شیرینی
در بارسلونا داشتم و خاطرات خیلی خوبی از هواداران این تیم
نیز دارم اما باالخره باید یک روز از بارسلونا جدا شوم و شاید
این اتفاق امسال در تابستان رخ دهد.

اسقف مونیخ :اسالم باید
در تمام مکاتب آلمان
تدریس شود

دین اسالم سالها است که در مکاتب شش ایالت از ایاالت
شــانزدهگانهی آلمان تدریس میشود .کلیسای پروتستان
این کشور معتقد است که از این راه میتوان جوانان مسلمان
را از افتادن به دام تبلیغات بنیادگرایان مصون نگه داشت.
دین اسالم در مکاتب برخی از ایالتهای آلمان سالها است
که به یکی از رشــتههای آموزشی تبدیل شده است .ایالت
نوردراین وستفالن ،به عنوان نخســتین ایالت این کشور
از ســال  ۲۰۱۲به آموزش موازین اسالمی به دانشآموزان
همت گماشته اســت .اکنون هاینریش بدفورد اشتروهم،
رئیس شورای کلیســای پروتستان آلمان از مقامات دولتی
میخواهد که آموزش اســام را در تمــام مکاتب ایاالت
شــانزدهگانهی این کشــور تعمیم دهد .هاینریش بدفورد
اشــتروهم در این باره میگوید« :این بهترین امکان برای
مصوننگاه داشــتن جوانان مســلمان در برابر وسوسهی
پیوستن به گروههای بنیادگرای اسالمی است».
او میافزاید که مسلمانان باید امکان بحث انتقادی دربارهی
ســنتهای دین خود بیابند و همچنین در این باره مطالب
جدیدی بیاموزند .او خواهان آن است که انجمنهای اسالمی
و کلیساها مسئولیت تدریس در مکاتب را به عهده بگیرند.
این اسقف مونیخ از جوامع مسلمانان آلمان خواست خود را
متشــکل کنند تا دولت بتواند با آنها به عنوان نمایندگان
گروههای مذهبی خود وارد گفتوگو شود .به گفتهی رئیس
شورای کلیسای پروتستان آلمان ،دانشگاههای دولتی نیز
باید در تربیت اسالمشناسان بکوشــند و «دانشکدههای
معقول و منقول اسالمی» ایجاد کنند( .دویچه وله)

تب زرد در آنگوال جان
 ۳۰۰تن را گرفت

سازمان صحی جهان گفته است که بدترین شیوع تب زرد
پس از  ۳۰سال از لوآندا ،پایتخت آنگوال به بسیاری مناطق
ساحلی و مرکزی افریقا گسترش یافته است .تب زرد از ماه
دسمبر تا اکنون چند صد نفر را به کام مرگ کشانیده است.
این نهاد صحی سازمان ملل گفته است که در چند ماه گذشته
بیش از  ۲۵۰۰قضیه مشــکوک ابتال به این بیماری در آنگوال
گزارش شده است .بر بنیاد یافته های سازمان صحی جهان،
این مرض به مناطق جمهوری دموکراتیک کانگو ،کینیا و چین
نیز گسترش یافته است .آخرین شیوع این مرز در اواخر سال
گذشته میالدی در لوآندا مرکز انگوال تشخیص شد .بدترین
شیوع این بیماری در سال  ۱۹۸۶میالدی بود .حاال شیوع این
مرض در چندین منطقه کشورهای جنوب افریقا نیز تائید شده
است .سازمان صحی جهان در تازه ترین گزارش خود گفته
است« :با وجود تطبیق کمپاین واکسیناسیون در شهرهای
لوآنــدا ،هوامبو و بنگوئال هنوز هم انتقــال این ویروس در
برخی مناطق همچنان ادامه دارد ».پس از آنکه گزارش هایی
مبنی بر ورود  ۴۱مورد شــیوع تب زرد از انگوال به جمهوری
دموکراتیک کانگو ،دو مورد در کینیا و یازده مورد دیگر در
چین گزارش شــد ،سازمان صحی جهان نسبت به گسترش
این ویروس در نتیجه سفرهای بدون در نظر داشت ترتیبات
ایمنی هشدار داد .تب زرد نوعی تب همراه با خونریزی است.
این بیماری ویروسی توسط پشه های ملوث از یک شخص به
شخص دیگر انتقال می یابد .عالئم این بیماری شامل عفونت
خفیف همراه با تب ،درد پشت و احساس خستگی نزد فرد
مصاب می باشد( .دویچه وله)

کاکا جانشین داگالس کاستا برای
کوپا آمه ریکا شد

کاکا جانشین بازیکن مصدوم تیمملی برازیل برای حضور در کوپا آمه ریکا
شد که از چندی دیگر شروع میشود.
به نقل از اکیپ فرانســه ،رقابتهای کوپا آمه ریکا از چندی دیگر برگزار
میشــود و در آن تیمهای آمریکایی برای کسب عنوان قهرمانی برابر هم
به میدان میروند .در حالی که ترکیب تیمملی برازیل برای حضور در این
رقابتها بدون کاکا اعالم شــده بود در نهایت مصدومیت داگالس کاستا
باعث شد تا دونگا ،سرمربی تیمملی برازیل کاکا را به اردوی تیمملی این
کشور برای حضور در کوپا دعوت کند.
کاستا چپ پا که در بازی فینال جام حذفی آلمان که  120دقیقه طول کشید
نمایش خوبی داشــت دچار مصدومیت شد و به همین خاطر قادر نخواهد
بود تا تیمملی کشورش را در کوپا آمه ریکا همراهی کند .به همین خاطر
کاکا ،هافبک اورالندوسیتی که در این فصل در هفت بازی در لیگ آمریکا
موفق به زدن دو گل و فراهم کردن پنج پاس گل برای هم تیمیهایش شد
جانشین او شود.
کاکا در سال  2002توسط اســکوالری به تیمملی برازیل دعوت شد و در
 19سالگی پیراهن سلسائو را بر تن کرد و از آن زمان  91بار برای تیمملی
برازیل به میدان رفت و یک بار هم تــوپ طالی فوتبال جهان را به خود
اختصاص داد.
برازیل امیدوار است تا در رقابتهای کوپا آمه ریکا که به مناسبت تاسیس
آن در آمریکا برگزار خواهد شد بتواند به عنوان قهرمانی دست یابد .آنها
در اولین دیدار خودشان باید برابر اکوادور به میدان بروند و در ادامه برابر
هائیتی و پرو دیدار خواهند داشت.

آخرین گمانهزنیهای نقل و انتقاالت
فوتبال اروپا

در آستانه شروع نقل و انتقاالت تابســتانی فوتبال اروپا گمانه زنیهای
زیادی درباره آینده بازیکنان به گوش میرسد.
به نقل از اکســپرس ،نقل و انتقاالت تابستانی فوتبال اروپا از چندی دیگر
شروع میشــود که در آن باید منتظر پیوستن چندین بازیکن و احتماال
شکســتن رکوردهای نقل و انتقاالت باشیم .در این بین در آستانه شروع
نقــل و انتقاالت گمانه زنیهای زیادی در مــورد چندین بازیکن به گوش
میرسد که در زیر به بررسی مهمترین آنها می پردازیم.
ل مادرید
* رئا 
ل همه چیز به فینال لیگ قهرمانان اروپا بســتگی دارد .در صورت
در رئا 
شکست آنها حتی میتوان منتظر برکناری زیدان بود .گفته شده است در
صورت شکست رئال در فینال لیگ قهرمانان اروپا ،اونای امری ،سرمربی
موفق سویا جانشین زیدان خواهد شد .از رئال مادرید همچنین خبرهایی
درباره جدایی خامس رودریگس که این فصل اغلب نیمکت نشــین بود و
ایسکو به گوش میرسد .به نظر میرسد آنها در صورت جدایی لیگ برتر
را به عنوان مقصد آینده خود انتخاب کنند.
* بارسلونا
قهرمان این فصل اللیگای اسپانیا در آستانه جدایی دو بازیکن خود است.
دنی آلوس و خاویر ماســکرانو دو بازیکنی هستند که گفته میشود فصل
آینده در یوونتوس بازی خواهند کرد .همچنین ســرجیو روبرتو ،هافبک
جوان بارســلونا نیز گفته میشود از این تیم جدا خواهد شد .همچنین در
صورتی که بارســلونا با جدایی مدافعان خود روبرو شود مارکینیوش را از
پاریسن ژرمن به خدمت خواهد گرفت.
* بایرن مونیخ
بایرینیها خیلی زود برای جذب بازیکنان جدید اقدام کردند و موفق شدند
متس هوملس ،مدافع دورتموند و رناتو ســانچس پدیده جوان پرتگال را به
خدمت بگیرند .در این میان جدایی ماریو گوتســه از این تیم قطعی به نظر
میرســد .باید ببینیم آنچلوتی قصد دارد بازیکن جدیدی به تیمش اضافه
کند یا خیر که البته به نظر میرسد آنها نیازی به جذب بازیکن جدید ندارند.
* دورتموند
نایب قهرمان بوندســلیگا به جای خرید کردن باید مراقب این باشــد که
بازیکنانش را در تیم نگه دارد .پس از جدایی هوملس صحبتهای زیادی
درباره رفتن میختاریان به چلسی به گوش میرسد و البته تیمهای زیادی
خواهان به خدمت گرفتن اوبامیانگ هســتند کــه البته خود این بازیکن
عنوان کرده که دوست دارد در این تیم آلمانی بماند.

