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دونالد ترامپ :در مورد مهاجرت
تغییر موضع نداده ام

در پی ایجــاد تردیدهای جدیــد راجع به
مواضــع دونالد ترامــپ در زمینه مهاجرت،
وی به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که
نمیخواهد «خط عوض کنــد» ،اما به دنبال

یک راه حل «منصفانــه و محکم» در ارتباط
با مهاجران غیرقانونی اســت .اقای ترامپ،
کاندیدای جمهوری خواه انتخابات ریاســت
جمهوری آمریکا ،این اظهارات را روز دوشنبه

هشدار آمریکا
به شهروندان آمریکایی
نسبت به خطر سفر
به ایران

آمریکا بار دیگر به شــهروندان خود در مورد خطر
ســفر به ایران هشــدار داد .وزارت خارجه آمریکا
ضمن اشاره به موارد بازداشت شهروندان آمریکایی
یا ایرانی-آمریکایی در ایــران تاکید کرد که امکان
کمک فوری در موارد اضطراری را ندارد.
در بیانیــهای که وزارت امور خارجــه آمریکا روز
دوشنبه در وبســایت خود منتشر کرده ،تاکید شده
که سفر شــهروندان آمریکایی ،بخصوص شهروندان
دوتابعیتــی ایرانــی – آمریکایی ،بــه ایران خطر
دستگیری و بازداشت را به همراه دارد.
این بیانیه به این نکته اشاره میکند که «خارجیان،
بخصوص آنــان که عالوه بر تابعیــت ایرانی دارای
تابعیت کشــوری غربی از جمله آمریکا هستند ،در
بازداشت نگه داشته میشــوند یا از خروجشان از
ایران جلوگیری میشود».
از این رو به شهروندان آمریکایی هشدار داده شده
که وقتی به ایران ســفر میکنند خطرات ســفر را
بسیار به دقت بســنجند و احتمال به تعویق افتادن
امکان بازگشت خود را در نظر داشته باشند.
این ســومین بار از زمان توافق اتمی میان ایران و
قدرتهای جهانی اســت که آمریکا به شهروندان
خود در مورد خطر ســفر به ایران هشدار میدهد.
هشدارهای پیشــین در جنوری و مارچ  ۲۰۱۶داده
شده بودند( .دویچه وله)

 ۲۲اگست و در گفتگو با شــبکه تلویزیونی
فاکس نیوز بیان کرد ،اما توضیحات بیشتری
در مورد راهحل مورد اشاره خود نداد.
ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ دیروز از امکان
تجدیدنظر در برنامه اخراج  ۱۱میلیون مهاجر
غیرقانونی خبر داد که وی پیشــتر گفته بود
در صورت رئیس جمهور شــدن به اجرای آن
خواهد پرداخت .کلیان کانوی مدیر ســتاد
انتخاباتی آقای ترامپ روز یکشنبه اعالم کرد
که برنامه اخراج انبــوه مهاجران غیرقانونی،
کــه از وعده هــای اصلی ایــن کاندیدای
انتخاباتی بوده« ،هنوز قطعی نشــده است».
اظهارات خانم کانوی پس از آن بیان شد که
دونالد ترامپ با گروهی از مشــاوران التین
تبار کمپین انتخاباتی خود گفتگو کرد .آقای
ترامپ قرار اســت امروز در کلرادو در مورد
موضوع مهاجرت سخنرانی کند( .بی بی سی)

سارکوزی باز هم نامزد
انتخابات ریاست جمهوری
فرانسه میشود

نیکال ســارکوزی ،رئیس جمهور سابق
فرانسه ،روز دوشنبه  ۲۲اگست اعالم کرد
که در صورت پیروز شدن در رقابتهای
مقدماتی حزبش در پاییز امســال ،سال
آینده نامزد انتخابات ریاســت جمهوری
فرانســه خواهد شــد .آقای سارکوزی
 ۶۱ســاله در انتخابات ریاست جمهوری
ســال  ۲۰۱۲مغلوب فرانســوا اوالند،
رقیب سوسیالیســتش شــد که اکنون
رئیس جمهور فرانســه است اما میزان
نارضایتی عمومی از دولت او به شــدت
باال رفته است .آقای ســارکوزی رهبر
حزب محافظــهکار «جمهوریخواهان»
فرانسه در حسابهای خود در شبکههای
اجتماعی نوشــت« :من تصمیم گرفتهام

که در انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۲۰۱۷نامزد شوم .من احساس میکنم
قدرت الزم برای رهبری این نبرد را در
مقطعی پرآشوب در تاریخمان دارم».
به گزارش رویترز آقای ســارکوزی این
خبر را در آستانه انتشار کتاب تازهاش
با نام «همه چیز برای فرانســه» اعالم
کرده اســت .نیکال ســارکوزی که به
عنوان سیاستمداری جنجالی در میان
رایدهندگان راســتگرای فرانسه هم
طرفدار و هم مخالف سرســخت دارد،
تایید کرده که در ماه نوامبر (ســه ماه
دیگــر) در انتخابــات مقدماتی حزب
جمهوریخواهان فرانسه شرکت خواهد
کرد( .بی بی سی)

لیگ برتر فوتبال کشور فردا
آغاز می شود

فدراســیون فوتبال می گوید که فصل پنجم لیگ برتر،
پنجشــنبه هفته جاری با بازی دو تیم سپین غر بازان و
سیمرغ البرز آغاز می شود.
یوسف کارگر معاون فنی فدراسیون فوتبال ،امروز در یک
نشســت خبری در کابل گفت که این مسابقات ،فردا در
استدیوم فوتبال افغانستان ،در شهر کابل راه اندازی می
شود.
به گفته وی ،در نخستین بازی ،تیم های سپین غر بازان،
نماینده حوزه شــرق و تیم ســیمرغ البرز نماینده حوزه
شمال به مصاف هم خواهند رفت.
کارگر افزود که این رقابت هــا با حضور تیم های طوفان
هریرود ،شــاهین آســمایی ،میوند اتالن ،موجهای آمو،
عقابان هندوکش ،سیمرغ البرز ،موجهای اباسین و بازهای
ســپین غر از هشت زون کشــور در قالب دو گروه چهار
تیمی برگزار می شود.
وی گفت« :ما در چهار فصل گذشته توانستیم استعدادهای
فوتبال را از والیات مختلف پیدا کرده و آنان را درتیم ملی
جلب کنیم و در این دوره نیز جوانان با اســتعداد انتخاب
شده اند و شماری از آنان جذب تیم ملی خواهند شد».

معاون فنی فدراسیون فوتبال ،در مورد پوشش رسانه
یی ایــن رقابت ها نیز گفت که هیچ محدودیتی در این
زمینه وجود ندارد و همه رسانه ها می توانند طبق میل
خود آن را تحت پوشش قرار دهند.
شفیع شریفی نماینده شرکت مخابراتی روشن نیز گفت
که این لیگ ،مربوط به شــرکت خاصی نیست و روشن
تنها زمینه ساز برگزاری آن است.
به گفته وی ،حمایت از لیگ برتر ســبب رشد و توسعه
فنی فوتبال در کشور شده است.
مسووالن لیگ برتر فوتبال می گویند که این رقابت ها با
حمایت شرکت روشن و شماری از مؤسسه ها وسرمایه
گذاران ملی ،راه اندازی شــده است و فیفا (فدراسیون
بین المللى فوتبال) و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز بر
آن نظارت میکنند.
در چهار فصل گذشــته طوفان هریرود ،نماینده حوزه
غرب ،شاهین آســمایی ،نماینده کابل ،سیمرغ البرز
نماینده حوزه شمال و ســپین غر بازان نماینده حوزه
شرق ،به ترتیب توانستهاند مقام قهرمانی این رقابتها
را به دست آورند( .پژواک)

محرومیت ورزشکاران روس از
پارالمپیک ریو قطعی شد

دادگاه حکمیت ورزشی درخواست تجدید نظر روسیه را
برای لغو محرومیت ورزشــکاران این کشور از حضور در
پارالمپیک ریو نپذیرفت.
پیش از این کمیته بینالمللی پارالمپیک به دلیل دوپینگ
ورزشــکاران روس که در چند ســال گذشته با نظارت و
حمایت دولت این کشور انجام شده بود ،آنها را از حضور
در پارالمپیک امسال محروم کرده بود.
پس از انتشــار گزارشهای مختلف در رسانهها و شهادت
رییس سابق آزمایشگاه ملی ضد دوپینگ روسیه ،آژانس
جهانی ضد دوپینگ ،کمیته مســتقلی را به سرپرستی
پروفســور مک الرن مســئول بررســی اتهام دوپینگ
ورزشــکاران روس کرد که نتایج آن تقریبا یک ماه پیش
منتشر شد .این بررسی نشــان میداد ورزشکاران روس
از ســال  ،۲۰۱۱در «تقریبا تمام» رشــتههای ورزشی در
المپیکهای تابســتانی و زمستانی ،زیر نظر دولت روسیه
دوپینگ کردهاند .گزارش این کمیسیون حاکی از آن بود
که دســتکاری در نتایج آزمایش ادرار ورزشکاران روس،

با «هدایت ،کنترل و نظــارت» وزارت ورزش از اواخر
سال  ۲۰۱۱آغاز شده ،در المپیک  ۲۰۱۲لندن و المپیک
زمستانی  ۲۰۱۴در سوچی روسیه هم وجود داشته و تا
تابستان سال گذشته ادامه داشته است.
داکتر ریچــارد مکالرن ،رییس کمیســیونی که این
تحقیق را انجام داده گفته اســت بــه یافتههای این
بررسی «اعتمادی خللناپذیر» دارد.
پس از انتشــار این گزارش ،کمیته بینالمللی المپیک
تصمیمگیری در باره محرومیت ورزشــکاران روس از
حضور در المپیک ریو را به عهده فدراسیونهای جهانی
هر رشته ورزشی گذاشت که منجر به محرومیت تعداد
زیادی از ورزشکاران روس از حضور در المپیک ریو شد
و در نهایت فقط  ۲۷۰ورزشــکار روس امکان حضور در
ریو را پیدا کردند.
این تصمیم با انتقاد کمیته ملی المپیک برخی کشورها
از جمله آمریکا و همچنین انتقاد شدید آژانس جهانی
مبارزه با دوپینگ همراه شد( .بی بی سی)

ترکیه مواضع کردها و داعش
در سوریه را هدف قرار داد

ارتش ترکیــه مواضع یک گروه کــرد و همچنین «دولت
اسالمی» (داعش) در سوریه را با آتش توپخانه مورد حمله
قرار داد .به گفته وزیر امور خارجه ترکیه مرزهای این کشور
باید از وجود داعش کامال پاکســازی شود .دو روز پس از
حملــه خونین در غازیان تپه در ترکیه که دهها کشــته و
زخمی به جای گذاشــت ،اقدامات نظامی ترکیه در نواحی
مرزی سوریه تشدید شده است .مولود چاووشاوغلو ،وزیر
خارجه ترکیه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت« :مرز ما باید
کامال از وجود داعش پاکسازی شــود» .خبرگزاری آلمان
بامداد سهشــنبه گزارش داد که ارتش ترکیه مواضع گروه
کردی یگانهای مدافع خلــق ( )YPGو همچنین «دولت
اسالمی» (داعش) را در شمال سوریه هدف قرار داده است.
یگانهای مدافع خلق که مورد پشتیبانی آمریکاست ،خبر
حمله ارتش ترکیه بــه مواضع خود در جرابلوس و منبج را
تایید کرده است .یک منبع آگاه ارتش ترکیه در گفتوگو
با خبرگزاری رویترز تصریح کــرده که هدف اصلی از این
عملیــات ایجاد راهی نفوذی (کرویدور) برای شورشــیان
میانهروی سوری است( .دویچه وله)

سفر ظریف به هاوانا؛ گسترش
مناسبات ایران و کیوبا

ایران قصد دارد مناســبات خود با کیوبا را توسعه بخشد.
وزیر خارجه جمهوری اسالمی در جریان سفر خود به هاوانا
و دیدار با همتای کیوباییاش تصریح کرد که مقطع کنونی
زمان مناسبی برای برداشتن گام در این راه است.
خبرگزاری فرانسه شامگاه دوشــنبه گزارش داد که ایران
قصد گسترش مناســبات خود با کشور کمونیستی کیوبا را
دارد .محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه جمهوری اسالمی در
دیدار با برونو رودریگز ،همتای کیوبایی خود گفت« :اکنون
زمان مناسبی اســت که روابط با یکدیگر را تقویت کنیم».
بــه گفتهی او ایران و کیوبا در این راســتا راهی جدید در
پیش خواهند گرفت .ظریف همچنین تأکید کرد که هر دو
کشور ایران و کیوبا چندین دهه است که دست به مقابله با
آمریکا زدهاند .او تصریح کرد که جمهوری اسالمی با توجه
به تحریمهای «ناعادالنــه و فاجعهبار» آمریکا علیه کیوبا،
همواره در کنار مردم کیوبا بوده است .برونو رودیگز ،وزیر
خارجه کیوبا نیز در دیدار با همتای ایرانیاش تآکید کرد که
کشــورش همچنان به «مقابله با تمامی تحریمها و اقدامات
یکطرفه [از ســوی آمریکا] ادامه خواهد داد ،به ویژه در
زمینههای تجاری و مالی»( .دویچه وله)

تدابیر یونان در پی شیوع
مالریا در جمع پناهجویان

وزارت صحت یونان اهدای خون در شفاخانه ها را به دلیل
مشاهده چندین مورد بیماری مالریا ،به حالت تعلیق درآورده
اســت .به نظر می رســد که این بیماری توسط مهاجران او
کشورهای دیگر به یونان سرایت کرده باشد .وزارت صحت
یونان این تمهیدات را روز دوشــنبه پس از آن روی دست
گرفت که  ۶۵مورد از شیوع بیماری مالریا از آغاز سال روان
میالدی تاکنون گزارش شــد .بیشتر مبتالیان پناهجویان و
مهاجران بوده اند .بیماری مالریا از طریق نیش پشــه قابل
انتقال اســت .با این حال ،وزارت صحت یونان شــیوع این
بیماری را «پراکنده» توصیف کرده و گفته اســت که دلیلی
برای نگرانی مردم وجود ندارد« .انجمن صحت آتن» می گوید
که حکومت بالقوه بــرای مبارزه علیه افزایش بیماری مالریا
آماده نبوده است و خواستار اســتعفای مقامات این وزارت
شده است( .دویچه وله)

کروس به باشگاه صدتایی
های رئال مادرید پیوست

هافبک رئال مادرید صدمین بازی اش را برای تیمش انجام
داد .به نقل از آس ،تونی کروس یک شنبه شب در ورزشگاه
آنوئتا صدمین بــازی اش را برای رئال مادرید انجام داد .از
زمانی که با این تیم قراداد امضــا کرد 17( ،جوالی )2014
هافبک آلمانی  69بازی در اللیگا  24بازی در لیگ قهرمانان
اروپا دو بازی در جام جهانی باشگاه ها دو بازی در کوپا دل
ری یک بازی در ســوپرجام اروپا و سوپرجام اسپانیا را به
ثبت رسانده است.
در این  100بازی کروس توانســت یــک لیگ قهرمان دو
ســوپرجام اروپا و یک جام جهانی باشــگاه را فتح کند.
بازیکن آلمانی صدمین بازی اش را در توئیتر خود جشــن
گرفت و نوشت 100 :بازی در بزرگترین تیم جهان .از لطف و
محبتی که به من شده است سپاسگزارم.
مادریــد  71درصد بازی هایش را در حضور هافبک آلمانی
خود با پیروزی پشتســر گذاشت .از زمانی که اولین بازی
اش را در ســوپرجام اروپا برابر سویا در کاردیف انجام داد
توانســت با همراهی لوکا موردیچ ریتــم و نظمی به میانه
میدان مادرید بدهد.

شکست سنگین والنسیا
در مستایا

در آخرین بازی از هفته نخست اللیگا ،والنسیا در مستایا با
نتیجه دور از انتظار چهار بر دو تن به شکست داد.
هفته نخست رقابت های اللیگا با انجام یک دیدار به پایان
رسید و یکی از عجیب ترین نتایج رقم خورد.
والنســیا که در ورزشــگاه خانگی خود از الس پالماس
پذیرایی کرد ،با نتیجه دور از انتظار  4بر دو تن به شکست
داد تا یکی از ناکام ترین تیم های هفته نخســت باشد .هر
دو گل والنسیا را در این دیدار خانگی سانتیاگو مینا به ثمر
رساند.
بعد از هفته نخست ،بارسلونا با  3امتیاز و تفاضل گل بهتر
در صدر جدول رده بندی جای گرفت و رئال هم دوم است.
هفته دوم رقابت های اللیــگا جمعه با انجام دو دیدار آغاز
می شود.

شانس باالی ستاره جوان
رئال برای دعوت به تیم
ملی اسپانیا

روزنامه مارکا از شــانس باالی آسنسیو برای دعوت به تیم
ملی اسپانیا خبر داده است.
درخشش مارکو آسنسیو پدیده جوان رئال مادرید در این
تیم ادامه داشــته است و این بازیکن بعد از بازیهای خوب
در دیدارهای دوســتانه پیش فصل ،در اولین دیدار هفته
نخست اللیگا برابر رئالسوسیداد توانست گل دوم تیمش
را به ثمر برساند.
زین الدین زیدان اولین فردی بوده است که تاکید کرد این
بازیکن در فصل جاری در تیم رئال مادرید باقی خواهد ماند
و به نظر میرســد تعویض طالیی این فصل مربی فرانسوی
باشد.
روزنامه مــارکا همچنین پیشبینی کرده اســت لوپتگی
سرمربی جوان تیم ملی اســپانیا در ادامه یکی از تغییرات
خود برای تیم ملی این کشور آسنسیو را به تیم ملی اسپانیا
دعوت خواهد کرد.

ملل متحد نگران موج جدید
آوارگان از عراق است

کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان
ملل متحد (یو ان اچ ســی آر) برای موج
جدیدی از آوارگان موصل ،شــهر شمالی
عراق آمادگی می گیرد .احتمال دارد که
 ۱،۲میلیون انسان مجبور به فرار گردند.
آدریان ادواردز ،ســخنگوی کمیساریای
عالی پناهندگان روز ســه شنبه در ژنیو
گفت که این نگرانی وجــود دارد که ۱،۲
میلیون نفر در داخل و اطراف این شهر به
دلیل حمالت برنامه ریزی شده ،از مناطق
شان مجبور به فرار گردند.
موصل ،دومین شهر بزرگ عراق ،در حال
حاضر تحت کنتــرول جنگجویان گروه
تروریستی «دولت اسالمی» یا داعش قرار

دارد .رهبری عــراق در نظر دارد که این
سنگر «دولت اسالمی» یا داعش را که در
آن در مجموع تا دو میلیون نفر زندگی می
کردند ،در ماه سپتمبر پس بگیرد.
در این آواخر جنگجویان گروه تروریستی
«دولت اســامی» در عراق و همچنین در
سوریه شدیدا تحت فشار قرار گرفته اند.
کمیساریای عالی پناهندگان روی ساخت
اردوگاه های پناهجویــان کار می کند .با
این حال ،برای این موج جدید پناهجویان
جای و پول بیشــتر نیاز اســت .تا کنون
برنامه های اضطراری عاجل برای ساخت
اقامتگاه های موقت بــرای  ۱۲۰هزار نفر
وجود داشته است( .دویچه وله)

حمله به ساختمان تلویزیونی
خصوصی در کراچی

حملــه عدهای مــردم خشــمگین به
ساختمان یک شبکه تلویزیونی خصوصی
در کراچــی در جنوب پاکســتان باعث
کشتهشــدن یک نفر و مجروح شــدن
دســتکم  ۹نفر شده اســت .برخی از
گزارشــها تعداد زخمی شدگان را  ۱۵نفر
عنوان کردهاند.براســاس گزارشها از این
شهر ،حملهکنندگان سالحهای نگهبانان
شعبه کراچی تلویزیون خصوصی «ای آر
وای» را از دســت آنها گرفتند و اقدام به
شلیک هوایی کردند .عدهای نیز با سنگ
به پولیس و دفاتر این ســاختمان حمله
کردند .دفتر کراچی «ای آر وای» در «بازار
زینب» از مناطق شلوغ شهر واقع است و

این حادثه باعث شد تا عبور مرور در این
منطقه با مشکالتی مواجه شود.
مقامات این تلویزیون هــواداران حزب
«جنبش متحده قومی» موسوم به «ام کیو
ام» را مســئول این حمله دانستهاند .به
گفته آنها رهبر این حزب حمله به رسانهها
را تشــویق کرده است .اما مقامات ام کیو
ام چنین اتهامــی را رد کرده و میگویند
که هواداران آنهــا در این حمله دخالتی
نداشتهاند.
به گزارش رسانه های پاکستان محمد نواز
شریف ،نخست وزیر ،این حمله را محکوم
و آن را «حمله به آزادی مطبوعات و بیان»
خوانده است( .بی بی سی)

کوهنوردان افغان در مسابقات

جهانى يخ نوردى شرکت مى کنند

سه تن از ورزشکاران تیم ملی کوهنوردی افغانستان ،برای
شرکت در مسابقات جهانی بخش یخ نوردی -کوهنوردی،
کابل را به قصد شهر اردبیل ایران ترک نمودند.
قرار است مسابقات جهانی بخش یخ نوردی که یک بخش
کوهنوردى اســت ،میان ورزشــکاران  ۴۸کشور جهان
به شــمول افغانســتان ،از چهارم تا نهم سنبله ،در شهر
اردبيل ايران برگزار شــود .صديقه ميار نورستانى معاون
فدراسيون کوهنوردى افغانستان و يک تن از سه ورزشکار
يادشده افغان ،پيش از اينکه کابل را به قصد ايران ترک،
کند به خبرنگاران گفت که مقصود حميدى و اکرام حکيم
زاده دو عضو ديگر تيم ملى کوهنوردى کشــور ،او را در
اين ســفر ورزشى همراهى مى کنند .وی از آمادگی کامل
ورزشکاران سخن گفت و افزود که اشتراک در این رقابت
و بلند رفتن از دیوارهای یخ ،میتواند فرصت خوب برای
ورزشکاران و کوهنوردان افغانستان باشد.
به گفته او ،قرار اســت پيش از آغاز مسابقات در اردبيل،
یک ســیمینار علمی در مورد قوانین کوهنوردی و بلند

بردن ظرفیت ورزشکاران در اين شهر برگزار شود.
نورســتانى که پيش از اين ُقله کوه آلپ ايتاليا را فتح
کرده و اولين دختر کوهنورد افغان است ،شکايت دارد
که در افغانستان ،به کوهنوردى توجه الزم نشده است.
اکرام حکيم زاده ورزشکار ديگر تيم يادشده سه نفرى
گفت« :برای اولین بار است که در رقابت های کوهنوردی
و در بخش یخ نوردی ،در بیرون از افغانســتان شرکت
می کنیم .جای بســیار خوشی اســت که ورزشکاران
افغانســتان ،در میان  ۴۸کشور جهان حضور پیدا می
کنند».
حکیم زاده گفت که تيم يادشــده سه نفرى کشور ،از
آمادگــی خوب برخوردار مى باشــند و تالش دارند تا
دستاورد خوب براى کشور شان داشته باشند.
محمود حنيف ســکرتر جنرال کمیته ملی المپیک ،در
نشســت خبرى گفت« :اطمینان دارم که ورزشکاران
افغان ،در این رقابت ها دستاورد خوبی برای کشور شان
به دست بیاورند( ».پژواک)

ادامه سخنان جنجالی زالتان

ستاره سویدنی شــیاطین سرخ با منتشر کردن تصویری
در صفحه اجتماعــی اش اظهار نظر جنجالی و غرور آمیز
دیگری را بر زبان آورد.
به نقل از اسکای اسپورت ،زالتان ایبراهیموویچ نشان داده
است در منچســتر یونایتد هم دست از سخنان عجیب و
جنجالیاش دست برنمیدارد.
دو اظهــار نظر عجیب زالتان در طول یک ماه گذشــته
بودند که ســر و صدای زیــادی به پا کرد« .شــاهزاده
منچســتریونایتد نیســتم بلکه خدای این تیم هستم».
«پوگبا؟ منچستریونایتد با فروش پیراهن من این بازیکن
را خریــد ».زالتان اکنون با منتشــر کردن تصویری در
اینستاگرامش بار دیگر اظهار نظر عجیبی داشت .سخنی

که ثابــت می کند این بازیکن ســویدنی تا چه اندازه
شــیفته خود اســت .در این تصویر نوشته شده است
«به دشمنان جدید نیاز دارم چراکه دشمنان قدیمی به
هوادارانم تبدیل شدند».
زالتان که در فصل جابجایی تابســتانی راهی شیاطین
سرخ شد شــروعی توفانی با پیراهن این تیم داشته
اســت .او در دو بازی نخســت لیگ برتــر انگلیس
توانست سه گل به ثمر برساند تا ثابت کند چه بازیکن
تاثیرگذاری برای یونایتد است.
او در ســوپرجام انگلیس هم موفق شد گل پیروزی را
برابر لسترســیتی به ثمر برساند تا شیاطین سرخ جام
قهرمانی را در آن رقابت هم باالی سر ببرند.

روزی به نام کوبی برایانت در آمریکا ثبت شد

بیست و چهارم آگست روز کوبی برایانت نامگذاری شد.
به نقل از آس ،کوبی برایانت  20ســال برای تیم بسکتبال
لوس آنجلس لیکرز بازی کرد و ســپس بازنشسته شد.
برایانت ستاره تیم لوس آنجلس بود و همیشه به این تیم
وفادار ماند.
به همین علت شواری شــهر لوس آنجلس تصمیم گرفت
روز بیست چهارم آگست را به اســم او نام گذاری کند.
برایانت سال ها با این شماره برای لیکرز بازی کرد.

خوسه لوییس اویســار ،عضو شواری شهر در این باره
به برایانت گفت :در طول  20سالی که در تیم این شهر
حضور داشــتی موفقیت های زیادی کســب کردی و
همیشه به باشگاهت وفادار ماندی .انتخاب روزی به نام
کوبی برایانت قددرانی شهر لوس آنجلس از توست .در
طول این  20سال زحمات زیادی برای باشگاه کشیدی و
این دو عدد  8-24را در کنار هم می گذاریم تا بگوییم
سپاسگزاریم کوبی.

