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پسلرزهای قوی نیوزیلند
را دوباره تکان داد

نیوزیلند که روز یکشــنبه شــاهد زمینلرزهای قوی بود،
ســاعاتی پس از زمینلرزه نخســت بار دیگر دستخوش
زلزلهای قوی شد .زمینلرزه دوم که شدت آن  ۶ / ۲ریشتر
بوده ،در همــان محدوده جغرافیایی زلزله نخســت روی
داده اســت .خبرگزاری آلمان در نخستین ساعات بامداد
روز دوشــنبه گزارش داد که پسلرزهای قوی به شدت ۲
 ۶ /ریشــتر نیوزیلند را بار دیگر لرزانده است .طبق اعالم
موسســه زلزلهنگاری آمریکا این پسلرزه حدود ساعت ۲
بعدازظهر به وقت محلی و در حدود  ۱۲۰کیلومتری شــمال
شرق شهر کرایستچرچ در عمق  ۱۰کیلومتری زمین روی
داده است .زمینلرزه نخست که حدودا در همان محدودهی
جغرافیایی به وقوع پیوست ،دو کشته ،شمار زیادی زخمی
و همچنین خسارات مالی فراوانی به جای گذاشت.
در مورد شدت زمین لرزهی اول ارقام گوناگونی اعالم شد.
در حالیکه موسسه زلزلهنگاری آلمان در پوتسدام شدت آن
را  ۷ / ۹ریشتر ذکر کرده بود ،موسسه زلزلهنگاری آمریکا از
 ۷ / ۸ریشتر و موسسههای داخلی نیوزیلند از  ۷ / ۵ریشتر
سخن گفته بودند .گفته میشود که شمار زیادی پسلرزهی
کــم و بیش قوی نیز در مدت زمان میان وقوع این دو زلزله
روی دادهاند .مقامات نیوزیلند با توجه به امواج شدید ناشی
از سونامی ساکنان سواحل شرقی این کشور را فرا خواند تا
ســواحل را ترک کرده و به مناطق دورنی کشور پناه برند.
مقامات مســئول اما در این میان ،احتمال خطر سونامی را
کمتر میدانند( .دویچه وله)

مقامات فلسطینی :طرح
ممنوعیت پخش اذان

از بلندگوهای مساجد
فاجعهبار است

مقامات فلســطینی ضمن ابراز مخالفت با طرح ممنوعیت
پخش اذان از بلندگوهای مســاجد در اسرائیل گفتهاند که
اجرای چنین طرحی «فاجعهبار» است.
روز یکشنبه  ۱۳نوامبر ،کمیتهای متشکل از اعضای کابینه
اســرائیل پیشنویس ممنوعیت پخش اذان از بلندگوهای
مســاجد در این کشور را بررســی کرد و برای تصویب به
پارلمان ارسال خواهد کرد.
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل ضمن اعالم حمایت
از این طرح گفت که در رابطه با «مزاحمت و ســر و صدا»
شکایتهای فراوانی دریافت کرده است.
اما ســخنگوی محمود عباس ،رئیس تشکیالت خودگردان
فلسطینی گفته اســت که اجرای این طرح منجر به «بروز
فاجعه» خواهد شد.
وزیر روابط مذهبی این تشــکیالت گفت« :چنین قانونی
میتواند در منطقه منجر به بروز جنگ مذهبی شود».
رسانههای اسرائیلی میگویند که تصویب این الیحه به این
معناست که مســاجد دیگر نمیتوانند از بلندگوهای خود
پنج بار در روز ،هنگام نماز اذان پخش کنند.
اما منتقدان این طرح میگویند که اجرای آن موجب تنش
خواهد شد( .بی بی سی)

ترامپ :از ریاستجمهوری من نهراسید

دونالد ترامپ ،رئیس جمهور منتخب آمریکا
خطاب به معترضان به انتخابش گفته اســت
که از ریاست جمهوری او «نهراسند» .او گفته
اســت که گذشــت زمان ،جدایی بین آنها را
کم میکند .آقای ترامپ همچنین گفته است
که افزایش آزارهای نژادی علیه مســلمانان و
التینتبارها در آمریــکا او را «ناراحت» کرده
است و خواهان پایان دادن به این خشونتها
شــده اســت .او در گفتوگویی با شــبکه
تلیوزیون ســیبیاس گفت که گزینههای او
برای دادگاه عالی طرفدار محدود کردن سقط
جنین و یا به قول او «طرفدار زندگی» هستند.
اما به گفته او این گزینهها مخالفتی با ازدواج
همجنسگرایان نخواهند داشت.
ی آقای
این نخســتین گفتوگــوی تلویزیون 
ترامپ پس از پیروزیاش در ســه شنبه هفته
گذشته در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
است که در محل زندگیاش در برج ترامپ در
نیویورک انجام شده است .محور این گفتوگو
وعدههای انتخاباتی آقای ترامپ اســت که تا

چه حد به آنها پایبند است و تا چه اندازه قابل
اجرا هستند .این مصاحبه روز جمعه (دو روز
پس از اعالم پیروزی آقای ترامپ) انجام شد
که بخشهایی از آن شنبه شب و نسخه کامل
آن شب یکشنبه پخش شد.
او در این گفتوگو تایید کرد که بخش عمدهای
از وعدههــای انتخاباتــیاش از جمله اخراج
مهاجــران غیرقانونی و کشــیدن دیوار بین
مکزیک و آمریکا را اجرا خواهد کرد.

اشتاینمایر رئیس جمهور

آقــای ترامپ در جریان مبــارزات انتخاباتی
سفری به مکزیک داشــت و با رییسجمهور
این کشور دیدار کرد .او بعد از سفر بالفاصله
در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت که همسایه
جنوبی آمریکا « ۱۰۰درصــد» هزینه احداث
دیوار مرزی را خواهد پرداخت.
پیروزی او در هفته گذشته بسیاری را غافلگیر
کرد که با تجمعهای اعتراض آمیز مخالفان او
در شهرهای مختلف همراه بود( .بی بی سی)

هشدار ترکیه به

آینده آلمان خواهد شد شهروندانش درباره
سفر به آمریکا

بعــد از مذاکرات طوالنــی ،دو حزب
خواهری اتحاد دموکرات مسیحی (سی
دی یو) و اتحاد سوسیال مسیحی بایرن
(ســی اس یو) ابراز آمادگی کرده اند که
اشتاینمایر وزیر خارجه کنونی از حزب
سوســیال دموکــرات را رئیس جمهور
آینده انتخاب کننــد .خبرگزاری آلمان
(دی پی ای) گزارش داده است که حزب
دموکرات مسیحی صدر اعظم انگال مرکل
از نامزدی فرانک والتر اشتاینمایر برای
مقام ریاســت جمهوری حمایت میکند.
به نقل از منابع احزاب اتحادی گفته شده
است که حمایت حزب سوسیال مسیحی
بایرن (سی اس یو) از نامزدی اشتاینمایر
برای ریاســت جمهوری نیز قطعی است.
رهبران این ســه حزب ائتالفی در تالش
بوده اند یک نامزد مشــترک برای مقام
ریاست جمهوری پیدا کنند .انگال مرکل،

پیروزی گلدن استیت با
درخشش تامپسون و کری

بامداد دیروز رقابت های  NBAبا انجام  ٥بازی از ســر گرفته شــد که در
آنها کلیولند کاوالیرز و گلدن اســتیت توانستند حریفان خود را از پیش رو
بردارند.
به نقل از  ،ESPNبامداد دیروز کلیولند کاوالیرز که صدرنشــین کنفرانس
شــرق است ،توانست شــارلوت هورنتز رده چهارمی را با نتیجه  ١٠٠بر ٩٣
شکســت بدهد .چنینگفرای از کلیولند در این بازی  ٢٠امتیاز کســب کرد
و موثرترین بازیکن برای این تیم بود .لبرون جیمز ،ســتاره کلیولند نیز در
کوارتر چهارم  ١١امتیاز به دست آورد.
در مهمترین بازی کنفرانس غرب نیز گلدن اســتیت وریرز با فنیکس سانز
روبهرو شــد و در نهایت توانســت این تیم را با نتیجه  133بر  120شکست
بدهد .گلدن اســتیت که از وجود اســتفن کری بهره میبرد ،با کمک این
بازیکن  30امتیاز کسب کرد .کلی تامپسون دیگر بازیکن موثر گلدن استیت
نیز با کســب  30امتیاز باالترین امتیازآوری فصل خود را تجربه کرد .او در
دقایق پایانی بازی دو سه امتیاز به ثمر رساند.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
اورالندو مجیکس  – 119اوکالهاما سیتی تاندی 117
مینهسوتا تیمبر ولوز  – 125لس آنجلس لیکرز 99
پورتلند تریل بلیزرز  – 112دنور ناگتز 105

هورســت زیهوفر و زیگمــال گابریل،
رهبران احــزاب ائتالفــی دموکرات
مسیحی ،سوسیال مسیحی و سوسیال
دموکرات روز یک شــنبه برای یافتن
جانشین مشــترک برای یواخیم گاوک
رئیس جمهور کنونی مشورت کردند.
مرکل و زیهوفر صبح دوشنبه از طریق
تمــاس تیلفونی به اعضای برجســته
احزاب شان راجع به این مساله اطالع
دادند .حزب سوســیال مسیحی برای
مدت طوالنی از مرکل میخواســت که
احزاب اتحادی (دموکرات مســیحی و
سوسیال مسیحی) باید یک نامزد برای
ریاســت جمهوری پیشنهاد کنند ،زیرا
این دو حزب در مجمــع فدرال که به
تاریخ  ۱۲فبروری رئیس جمهور جدید
را انتخاب میکند ،بزرگترین گروه را
تشکیل میدهند( .دویچه وله)

در پی تظاهرات اعتراضآمیز در چند شهر آمریکا در
واکنش به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست
جمهوری ،وزارت امور خارجه ترکیه به شــهروندان
این کشور درباره سفر به ایاالت متحده هشدار داده
است.
وزارت امور خارجه ترکیــه در بیانیه اش به درگیری
پلیس بــا تظاهرکنندگان در بعضی از شــهرها مانند
پورتلند اشاره کرده و از شــهروندان ترکیه خواسته
است که از چنین تجمعاتی فاصله بگیرند.
این وزارتخانــه همچنین با هشــدار درباره احتمال
مواجه شدن بعضی از شهروندان ترکیه با برخوردهای
بیگانه ســتیزانه و نژادپرستانه ،از آنها خواسته ضمن
حفظ خونسردی به پولیس مراجعه کنند.
ایــن بیانیه با واکنش کاربران شــبکه های اجتماعی
مواجه شــده که آن را به نوعی تالفی جویی در برابر
هشدارهای مشابه آمریکا قلمداد کرده اند.
به نوشته بعضی از کاربران ،هشدار اخیر آمریکا درباره
وضع امنیتــی ترکیه و دســتور وزارت امور خارجه
ایاالت متحده به خانواده کارکنان کنسولگری آمریکا
در استانبول برای خروج از این کشور نارضایتی دولت
میزبان را به همراه داشت.
در پی این دســتور ،مولود چاوش اوغلو ،وزیر خارجه
ترکیه در تماس با همتــای آمریکایی خود ،نارضایتی
و نگرانی دولتــش را درباره این تصمیم به اطالع جان
کری رساند( .بی بی سی)

جلو عبور مهاجران از مرز
صربستان با کرواسیا
گرفته شد

یک گــروه از مهاجران کــه از بلگراد،
پایتخت صربستان به راه افتاده و دو روز
در حرکت بودند ،روز یکشنبه در مرز این
کشور با کرواسیا متوقف شدند .کرواسیا
که عضــو اتحادیه اروپا اســت ،گفته که
اجازه عبور غیرقانونــی از مرزش را نمی
دهد.
حدود  ۱۵۰مهاجر که گفته شــده بیشتر
آن ها از کشورهای افغانستان و پاکستان
هســتند ،بلگراد را روز جمعه ترک کرده
و حــدود  ۱۲۵کیلومتر تا مرز کرواســیا
راهپیمایی نمودنــد .آن ها خواهان عبور
آزادانه و ایمن از مرز این کشــور به سوی
کشورهای اروپای غربی هستند.
به گزارش رسانه های گروهی ،برخی از آن
ها به خاطر خســتگی بیش از حد و هوای

سارنوالی سویدن با جولیان
آسانژ دیدار میکند

یک مقام ارشد ســارنوالی سویدن روز
دوشــنبه  ۱۴نوامبر با جولیان آســانژ،
بنیانگذار ویکیلیکس در رابطه با اتهامش
به تجاوز دیدار خواهد کرد.
او آقای آســانژ را در سفارت اکوادور در
لندن خواهد دید که در چهار سال گذشته
در آنجا اقامت دارد .آقای آسانژ در سال
 ۲۰۱۰متهم شد که در سویدن به زنی تجاوز
کرده است ،اما او این اتهام را رد میکند
و می گوید کــه مطرح کردن این اتهامات
انگیزه سیاســی دارد .پس از آنکه آقای
آسانژ در ســال  ۲۰۱۲به سفارت اکوادور
در لندن پناهنده شد ،سارنوالی سویدن
در پــی آن بود که بتوانــد از او در محل
این ســفارت بازجویی کنند ،اما تا پیش
از موفق به دیدار با او نشــده بودند .این

بین فوتبالیستها بیشترین دستمزد را
چه کسانی میگیرند؟

در گــزارش جدیــدی که از دســتمزد
فوتبالیستها منتشر شده است مشخص شد
کدام بازیکنان بیشترین حقوق را میگیرند.
به نقل از دیلی میل ،کریســتیانو رونالدو و
لیونل مسی دو بازیکنی هستند که بیشترین
حقــوق را در بین فوتبالیســت های جهان
دریافــت میکنند .در کنار ایــن بازیکنان،
حضور بازیکنانی از لیگ چین نیز جلب توجه
میکند که توانستند خودشــان را در بین
فوتبالیست های ثروتمندجهان قرار بدهند.
 -1کریستیانو رونالدو 18.9 /میلیون یورو در
سال ( 365هزار پوند در هفته)
 -2لیونل مسی 18.9 /میلیون یورو در سال

( 365هزار پوند در هفته)
 -3گرت بیل 18.2 /میلیون یورو در ســال
( 350هزار پوند در هفته)
 -4هالک 16.6 /میلیون یورو در سال (320
هزار پوند در هفته)
 -5پل پوگبا 15.1 /میلیون یورو در ســال
( 290هزار پوند در هفته)
 -6گراتزیانو پله 14.2 /میلیون یورو در سال
( 273هزار پوند در هفته)
 -7اسکوئل الوتزی 13.5 /میلیون یورو در
سال ( 260هزار پوند در هفته)
 -8نیمار 13.5 /میلیون یورو در سال (260
هزار پوند در هفته)

 -9وین رونی 13.4 /میلیون یورو در ســال
( 258هزار پوند در هفته)
 زالتان ایبراهیموویچ 13 /میلیون یورو درسال ( 250هزار پوند در هفته)
لیگ برتر انگلیس با اختالف بیشترین حقوق
ها را پرداخت می کند .متوســط حقوق یک
بازیکن در لیگ برتــر برابر با 2,438,275
پوند در ســال یا به عبارتی  48,766پوند
در هفته اســت .این رقم حــدودا ً دو برابر
متوسط حقوق پرداختی در اللیگاست؛ جایی
که حقوق یــک بازیکن به طور میانگین 2/1
میلیون پوند در سال یا به عبارتی 24,786
پوند در هفته است.

خداحافظی فیلیپه ماسا از
فرمول یک

قهرمان فرمول یک برازیل در مســابقه گرند پری برازیل برگزار شد از این
ورزش خداحافظی کرد.
به نقل از دیلی میل ،فیلیپه ماسا در حالی از مسابقات فرمول یک خداحافظی
کرد که پرچم برازیل را در دســت داشت و اشک میریخت .ماسا تاکنون در
مسابقات فرمول یک  11بار قهرمان شده است .او در سال  2008در رنکینگ
فصل نایب قهرمان شده است.
ماسا بعد از خداحافظی گفت :سخت است احساسم را بیان کنم .برایم خیلی
لحظه خاصی اســت زیرا هواداران را میبینم که در میانه بازی میبینم که
مرا تشویق میکنند .هیچگاه این روز و این افراد را فراموش نمیکنم .اینها
همگی در قلب من باقی میمانند .میخواهم از همه تشــکر کنم .در این 15
سال ،از من حمایت زیادی شــده اگر بخواهم صادق باشم ،لیاقت این همه
تشویق را نداشتم .کمی ناراحت بودم زیرا دوست داشتم مسابقه را به پایان
برسانم و هوادارانم را خوشحال کنم ولی متاسفانه نتوانستم.
به دلیل بارندگی زیاد و آب و هوای نامناســب ماســا از دور خارج شــد و
متاسفانه نتوانست مسابقه را به پایان برساند.
در این مسابقه لویس همیلتون قهرمان شد.

مودریچ :آماده حضور در داربی
مادرید هستم

ستاره رئال مادرید قبل از دیدار حساس برابر اتلتیکومادرید تاکید کرد در
شرایط خوبی به سر می برد و آماده این دیدار حساس است.
به نقل از  ،EFEلوکا مودریچ یکی از تاثیر گذارترین و کلیدی ترین بازیکنان
رئال مادرید به شمار می آید که چند سالی است در این تیم بازی می کند.
مودریچ در فصل جاری با چند آسیب دیدگی مواجه شد و بازیهای زیادی
را از دست داده است او در آستانه دیدار حساس برابر اتلتیکومادرید تاکید
کرد :در شرایط بدنی خوبی به ســر میبرم .آماده داربی هستم و می توانم
در این دیدار حساس و دیدنی به میدان بروم .امیدوارم بتوانم به رئال برای
پیروز شدن کمک کنم.
در حساس ترین بازی هفته دوازدهم اللیگا ،شنبه هفته آینده رئال مادرید
به مصاف اتلتیکومادرید می رود .مودریچ در دیدار تیم ملی فوتبال کرواسی
برابر ایسلند نیز تنها یک نیمه بازی کرد.

سرد ،در میانه راه از ادامه این راهپیمایی
صرف نظر کردند.
اما بیشــتر آن ها که به شهر مرزی سید
در صربســتان رســیده اند ،گفتند که
آنقدر انتظار می کشند تا مرز با کرواسیا
گشوده شود .آنها از رفتن به مرکز پذیرش
آوارگان خودداری کردند.
والهو اورپیچ ،وزیر داخله کرواســیا روز
یکشــنبه پس از دیــدار از معبر مرزی
تووارنیک کــه در نزدیکی آن یک گروه
از مهاجران در خاک صربستان گیرمانده
اند ،گفت« :هیــچ دلیلی وجود ندارد که
ما به کســی اجــازه ورود غیرقانونی به
کرواســیا را بدهیم .پولیس کرواسیا از
مرز در برابر چنین تالش هایی محافظت
خواهد کرد»( .دویچه وله)

بار سارنوالی سویدن تحت شرایط بسیار
پیچیده حقوقی سئواالت مورد نظر خود
را در اختیار سارنوال اکوادور گذاشت تا او
این سئواالت را به آقای آسانژ منتقل کند.
قرار است همراه این مقام ارشد سارنوالی،
یک مامور دایره تحقیقات پلیس سویدن
در ســفارت اکوادور حضــور یابد و به
پاسخهای آقای آسانژ گوش دهند.
مقامات قضایی ســویدن پیشتر در تالش
بودند که بتوانند آقای آسانژ را در سویدن
محاکمه کنند.
اما او پیش از پناهنده شــدن به سفارت
اکوادور در تالش بود تا از اســترداد خود
به سویدن جلوگیری کند و هنگامی که به
قید وثیقه آزاد بود ،به سفارت اکوادور در
لندن پناهنده شد( .بی بی سی)

خواسته باشگاه اینتر از
ژوزه مورینیو

اینتر برای تقویت تیم خود با سرمربی منجستریونایتد تماس می گیرد تا
چند بازیکن این تیم انگلیسی را به خدمت بگیرد.
به نقل از آس ،اینتر پس از کســب نتایج ضعیف خود در اوایل فصل سعی
دارد وضعیت خود را بهبود ببخشــد و پس از انتخاب سرمربی جدید ،به
دنبال خرید چند بازیکن است.
استفانو پیولی هفته گذشته هدایت نرآتزوری را بر عهده گرفت تا این تیم
را به رتبه های باالیی برساند و اینتر بتواند سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را
بگیرد .این تیم اکنون در جایگاه نهم جدول سری  Aقرار دارد .به همین
دلیل کار آسانی پیشروی این تیم قرار ندارد .باشگاه تصمیم گرفته است
با ژوزه مورینیو تماس بگیرد و از او بخواهد چند بازیکن خود را به ایتالیا
بفرستند.
ژوزه مورینیو بین ســالهای  2008تا  2010در اینتر حضور داشــت و با
این تیم توانست سهگانهای رویایی را کســب کند .به نوشته کوریه دلو
اســپورت ،تیم ایتالیایی به دنبال بازیکنانی از تیم منچستریونایتد ،تیم
کنونی مورینیو است .این بازیکنان نیز متئو دارمیان ،کریس اسمالینگ،
دالی بلیند و ممفیس دپای هستند.
تقویت خط دفاعی امری ضروری برای سرمربی جدید تیم است و به همین
خاطر به سه بازیکن حاضر در لیگ برتر توجه دارد.

سرخیو راموس به داربی
شهر مادرید میرسد

رکوردشکنی ممفیس و رونالدو ،مصدومیت
هازارد و روبن در شب فوتبالی اروپا

ممفیس دپای و کریســتیانو رونالدو شب
خوبــی در تیمهایشــان داشــتند و ادن
هازارد نیز در بازی بلجیمی و استونیا دچار
مصدومیت شــد .رقابت های انتخابی جام
جهانی در قــاره اروپا با برگزاری دیدارهایی
پیگیری شد و تیم های مدعی هالند ،پرتگال
و بلجیم توانســتند حریفانشان را از پیش
رو بردارند .در ایــن دیدارها اتفاقات جالب
توجهی نیز رخ داد که در زیر مرور می کنیم.
گلزنی ممفیس بعد از  874روز
ممفیس دپای ستاره ســابق آیندهوون که
از رفتن به منچســتریونایتد نیمکت نشین
شده است ،در بازی هالند برابر لوگزامبورگ
توانست دو گل به ثمر برساند .به این ترتیب

دپای بعد از  874روز توانســت برای تیمش
گلزنی کند .دپای این روزها شــرایط خوبی
در یونایتد ندارد و رونالدو کومان ،سرمربی
اورتون به دنبــال جذب ایــن بازیکن در
زمستان است.
رونالدو چهارمین گلزن ملی اروپا
کریستیانو رونالدو با زدن دو گل برابر لتونی،
درخشــش خود با پیراهن پرتگال را ادامه
داد تا  68گله شــود .او همراه با رابی کین و
گرد مولر ،چهارمین گلزن ملی برتر اروپا نیز
است .رونالدو همچنین پانزدهمین گلزن ملی
برتر تیم های ملی در دنیا نیز هست.
مصدومیت نگران کننده هازارد
ادن هازارد که در بازی برابر استونیا توانست

برای تیمش گلزنی کند ،در اواسط نیمه دوم
مصدوم شــد و از زمین مسابقه بیرون رفت
تا سران چلسی نگران وضعیت این بازیکن
شوند .هازارد امسال شــرایط بسیار خوبی
دارد و توانسته گل های خوبی برای چلسی و
بلجیم به ثمر برساند.
تعویض اجباری روبن
آرین روبن نیز یکی از بازیکنانی بود که برابر
لوگزامبورگ دچار مصدومیت شــد و زمین
بازی را ترک کرد .او تنها یک نیمه توانست
برای تیمش بازی کند .روبن البته یک گل در
این دیدار به ثمر رساند ولی باید منتظر نظر
تیم پزشکی بماند تا شرایطش برای بازی با
بایرن مونیخ مشخص شود.

مدافع رئال مادرید با برطرف شــدن آسیب دیدگیاش میتواند در دیدار
برابر اتلتیکومادرید بازی کند.
به نقل از آس ،سرخیو راموس در داربی شنبه شب مادرید در ترکیب اصلی
حضور خواهد داشت .کاپیتان رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا دوران نقاهت
خود را پس از آسیبدیدگی در دیدار برابر آلبانی در مقدماتی جامجهانی
 ۲۰۱۸پشتسر گذاشته اســت .او پس از یک ماه دوری از میادین آماده
است تا در ویســنته کالدرون بازی کند و تیمش را در دیدارهای سخت
پیشرو همراهی کند.
مدافع اســپانیایی در این یک ماه ،هشت دیدار را از دست داد (پنج بازی
اللیگا ،دو لیگ قهرمانان اروپــا و یک کوپا دلری) .او تاکنون در  6بازی
اللیگا ،دو بازی لیگ قهرمانان و یک بازی سوپرجام به میدان رفته است.
راموس در این دیدارها ســه گل به ثمر رســانده که هر سه با ضربه سر
بوده است .زینالدین زیدان (ســرمربی رئال مادرید) از بازگشت مدافع
اسپانیایی خود خوشحال اســت و میتواند از او در دیدارهای حساسی
مانند الکالسیکو ،اسپورتینگ لیسبون و دورتموند بهره ببرد.

لوپتگی :فوتبال انگلیس مرا به
وجد میآورد

ســرمربی تیم ملی فوتبال اســپانیا فوتبال ،انگلیس را دوست دارد و از
تماشای آن لذت میبرد.
به نقل از مارکا ،اســپانیا و انگلیس امشب در دیداری دوستانه در ومبلی
به مصاف هم میروند .یولن لوپتگی پیش از این بازی گفت :خیلی نزدیک
بود با یکی از تیمهای لیگ برتر انگلیس قرارداد امضا کنم اما با پیشنهاد
فدراســیون فوتبال اسپانیا روبهرو شــدم و بدون وقفه آن را پذیرفتم.
فوتبال انگلیس مرا به وجد میآورد .انگلیسیها فوتبال را کشف کردند.
ورزشی که در این کشور با هیجان ،صبر و احترام دنبال میشود.
خاویر تباس که رییس اللیگا است ،لیگ برتر را تهدیدی برای لیگ فوتبال
این کشور میداند .سرمربی تیم ملی اسپانیا این نظر را قبول ندارد .او در
این رابطه اظهار کرد :اکنون بیش از  30بازیکن اســپانیایی در لیگ برتر
بازی میکنند که در حال حاضر هفت بازیکن به تیم ملی دعوت شــدند.
فکر میکنم فضا به اندازه کافی برای لیگ برتر و اللیگا وجود دارد.

