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تعهد سران کشورهای جهان
برای پایان دادن به فقر طی
 15سال آتی

ســران کشــورهای جهان با اتخاذ مجموعهای از اهداف و
اختصاص تریلیونها دالر به هزینههای توسعه متعهد شدند
تا طی  15سال آتی به فقر گسترده در جهان پایان دهند.
به نقــل از خبرگزاری فرانســه ،پاپ فرانســیس ،رهبر
کاتولیکهای جهان نیز طی سخنرانی خود در مجمع عمومی
سازمان ملل از این دستورالعمل جدید استقبال کرد ،آن را
«نشانه مهمی از امید» خواند و از رهبران جهان خواست به
تعهداتشان برای تغییر جهان تا سال  2030عمل کنند .پاپ
با این حال در اولین ســخنرانی خود در سازمان ملل تاکید
کرد :با این حال تعهدات به تنهایی کافی نیســتند هرچند
که این تعهدات گامهای الزم برای رسیدن به راهحل است.
وی در ادامه از ســران کشورهای جهان خواست تا گامهای
ملموستــر و اقدامات فوریتری بــرای حفاظت از محیط
زیست انجام دهند.
برنامه اخیر مبارزه با فقر به عنوان جامعترین برنامه مبارزه
با فقر تاکنون  17هدف توسعه پایدار و  169مقصد را شامل
میشود .این اهداف جایگزین اهداف توسعه هزاره خواهند
شد که امسال منتفی میشوند و در هر دو سری کشورهای
توسعه یافته و در حال توسعه به کار گرفته خواهد شد.
این دستورالعمل جدید ســازمان ملل قصد دارد تا به فقر
پایان دهد ،بهداشــت را تضمین کند ،ســطح آموزش را
گســترش دهد و با تغییرات آب و هوایی مبارزه کند .این
برنامه تا سال  2030به صورت ساالنه بین  3 /5تا  5تریلیون
دالر هزینه در بر خواهد داشت.

استفاده بریتانیا از هواپیماهای
تجسسی در سوریه و عراق
بیشتر میشود

وزیر دفاع بریتانیا اعالم کرده است که تا سال آینده میالدی
استفاده نیروهای نظامی این کشور از هواپیماهای تجسسی
بر فراز سوریه و عراق بیشتر میشود.
مایکل فالون ،وزیر دفاع بریتانیا ،گفته است مبارزه با گروه
موسوم به ‹دولت اسالمی› (داعش) اولویت عملیاتی نیروهای
نظامی این کشــور اســت و هواپیمای تجسسی ‹نگهبان›
( )Sentinelنیروی هوایی ســلطنتی بــرای جمعآوری
اطالعات الزم برای این نبرد به کار گرفته میشوند.
دو سال پیش دولت دیوید کامرون ،نخستوزیر محافظهکار،
نتوانســت برای مداخله نظامی در سوریه از پارلمان مجوز
بگیرد.
با قدرتگیری داعش در ســوریه و عراق ،حدود یک سال
است که نیروی هوایی بریتانیا عملیاتی را علیه این گروه در
عراق انجام داده و در سوریه هم درگیر عملیات پشتیبانی
از ائتالف ضدداعش ،به رهبری آمریکا ،بوده اســت .حدود
دو ماه پیش فاش شــد کــه به رغم مخالفــت پارلمان با
مداخله نظامی در ســوریه ،نیروهــای بریتانیایی عالوه بر
عملیات تجسســی به همراه نیروهای کانادایی و آمریکایی
در بمباران مواضع داعش نیز شرکت کردهاند .همچنین دو
عضو بریتانیایی داعش در حمله هواپیمای بدون سرنشین
بریتانیایی کشته شدند.
برخی در بریتانیا نســبت به قانونی بودن این حمالت ابراز
تردید کردهاند و احتمــال دارد که دوباره در پارلمان برای
مداخله نظامی در سوریه رایگیری شود( .بی بی سی)

تجهیزات آمریکا به دست متحدان القاعده افتاده است
ارتش آمریکا اذعان کرده است که یک گروه از شورشیان
ســوری تحت آموزشــش ،موترها و مهمــات خود را به
جنگجویان مرتبط با القاعده تحویل دادهاند.
به گفته ارتش آمریکا یک یگان از این شورشیان در هفته
جاری ،شــش موتر باری و مهمات خود را به جبهه النصره
تســلیم کردهاند تا احتماال بــه ازای آن یک معبر امن به
دســت بیاورند.کنگره آمریکا با پرداخت  ۵۰۰میلیون دالر
برای آموزش و تجهیز حدود  ۵هزار شورشی برای جنگ با
شبهنظامیان دولت اسالمی موافقت کرده است.
اما ارتش آمریکا میگوید اولین گروه  ۵۴نفره از این افراد
آموزش دیده به دست جبهه النصره متالشی شدهاند.
جنرال لوید آستین ،هفته پیش به قانونگذاران آمریکایی
گفته اســت که تنها «چهار یا پنج» شورشی که از سوی
آمریکا آموزش دیدهاند ،هنوز در حال جنگاند.
ف دیویس سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفته است که
ج 
«متاســفانه ما دریافتهایم که واحد «نیروهای سوریه « در

ضیافت بحث برانگیز برای رئیس
جمهور چین در واشنگتن
در دیــدار رئیس جمهور اوباما وهمتای
چینی او شــی جین پینگ دستیابی به
پیشرفت شگرفی وجود نداشت .اوباما
درپایان این دیدار مهمان خود را به یک
ضیافت مجلل شام دعوت کرد که باعث
نارضایتی دیگران شد .پس از مذاکرات
در کاخ سفید رئیس جمهور بارک اوباما
همتای چینی خود شی جین پینگ را به
ضیافت بحث برانگیز خداحافظی دعوت
کرد .اوباما در ســخنرانی خود پیش از
صرف غذا ،با ارج گــزاری به ملت های
امریکا و چین گفــت « :امیدوارم آنها
مانند انگشــتان یک دست در دوستی
و صلح با هم کار کنند» .همچنان شــی
از یک سفر «فراموش ناشدنی» صحبت
کرد .او گفت که در این ســفر اش درک
کرد که امریکایی ها با چینایی ها حسن
نیت بسیار خوب دارند.منتقدان رئیس
جمهور دموکرات این مراسم باشکوه در

تیم فوتبال دختران کابل با  ۱۰گل تیم
دختران بامیان را از پیش روی برداشت

در آغاز فصل دوم رقابت های فوتبال چهار جانبه ی دختران کشــور؛ تیم
فوتبال دختران کابــل مدافع عنوان قهرمانی ایــن پیکارها تیم فوتبال
دختران بامیان را گل باران کرد.
در این دیدار زرد پوشان پایتخت با نتیجهی  ۱۰بر صفر رقیب بامیانی خود
را از پیش رو برداشت .
در این دیدار نیالب محمدی خوش درخشــید و سه گل از  ۱۰گل کابل را
وارد دروازه بامیان کرد.در مراسم گشایش این بازی ها شماری از سفیران
کشــورهای خارجی در کابل و نماینده گان مــردم در مجلس نیز حضور
داشــتند.زرد پوشان پایتخت بازی را طوفانی آغاز کرد و خیلی زود به گل
رسید.در دقیقه ی چهارم بازی مدینه عزیزی بازیکن تیم کابل قفل دروازه
تیم بامیان را شکست و این تیم را یک بر صفر پیش انداخت.
در دقیقه ی دهم بازی عادله صادقی نتیجه را دو برابر ســاخت .در دقیقه
 ۲۸بازی سامعه سومین گل تیم کابل را به ثمر رساند و در دقیقه  ۳۰نیالب
برتری کابلی ها را با گل چهارم ثابت ســاخت ۲ .دقیقه بعد بازهم عادله
صادقی در نقش گلزن ظاهر شد و بازی را پنج بر صفر به سود کابل تغییر
داد.اما این پایان کار نبود و نیالب محمدی هتریک اش را تکمیل کرد و ۲
بار دیگر در دقایق  ۳۵و  ۳۷گلزنی کرد.
سرانجام بازی در نیمه اول بازی هفت بر صفر به سود تیم کابل پایان یافت.
در نیمه دوم باز هم تیم کابل به سه گل زود هنگام دیگر توسط منا امینی
و مدینه دست یافت و سرانجام این دیدار با نتیجهی  ۱۰بر صفر به سود زرد
پوشان کابل پایان یافت.
هاجــر ابولفضل مربی تیم کابل در رابطه با لیگ دوم گفت« :از پارســال
تاکنون تیمها تغییرات زیادی کرده اند و من چهرههایی تازه را در ترکیب
تیم ها میبینم ،این خود نمایانگر رشد فوتبال دختران است».
فروزان تجلی کاپیتان تیم کابل میگویــد« :ما میتوانیم از این رقابتها
چهرههایی تازه را به تیم ملی فوتبال دختران کشور دعوت کنیم»
درهمین حال بازی افتتاح دومین فصل رقابتهــای فوتبال چهار جانبه
دختران کشــور پای شــماری از سفیران ســفارتخانههای مقیم کابل و
نمایندهگان مردم در مجلس را به ورزشگاه فدراسیون فوتبال کشاند.
کارين پيرس سفير بريتانيا در کابل اظهارداشت« :من فکر میکنم که این
خارق العاده اســت ،این گل زدنها به تیم و مربیان آن اعتبار میبخشد؛
افزون بر این واقعا خوب است که دختران در ورزش دخیل میشوند و این
کار آنان را در کارهای گروهی کمک میکند».
نور جهان موانی نمایندهی سیاسی شــبکه انکشافی آقاخان تأکید کرد:
«من واقعا امروز از بودن در اینجا خوشحال هستم که در ورزشگاه فوتبال
ایســتادهام و فوتبال دختران افغانستان را تماشــا میکنم ،این بازی پر
هیجان و تماشایی است».فصل دوم رقابتهای فوتبال چهار جانبه دختران
کشور با حضور تیمهای کابل ،بامیان ،بلخ و هرات در ورزشگاه فدراسیون
فوتبال آغاز شد؛ قسمی که مشــاهده کردید ،تیم کابل با برتری در برابر
بامیان جایگاه خود را در این مسابقات تثبیت کرد و فردا تیم دختران بلخ
در برابر تیم دختران هرات به میدان خواهد رفت( .طلوع)

بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان
از نگاه آگرو

ستاره ارجنتینی منچسترسیتی به ستایش از لیونل مسی پرداخت و تاکید
کرد که او بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان اســت .نکته جالب اینکه
آگرو حتی کریستیانو رونالدو و رونالدینیو را هم به دیگو مارادونا ترجیح
میدهد .به نقل از سایت یوفا ،سرخیو آگرو در مورد اینکه کدام بازیکن در
تاریخ فوتبال بهترین است اظهار کرد :بر این باورم بهترین بازیکن تاریخ
فوتبال جهان ،لیونل مســی است .او یک فوق ســتاره است و با عملکرد
درخشان خود ،هر کسی را به وجد میآورد .بعد از مسی ،رونالدو برازیلی
بهترین است .عالقه زیادی به بازیهای رونالدو داشتم و از او تاثیر زیادی
گرفتم .رونالدینیو بعد از مســی و رونالدو بهترین است و بعد از اینها هم
مارادونا قرار دارد .این ســخنان آگرو بدون شک به مذاق مردم ارجنتین
خوش نخواهد آمد زیرا آنها مارادونا را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان
میدانند .البته عجیب نیســت که آگرو ،مارادونا را بهترین نداند چرا که
این دو االن رابطه خوبــی باهم ندارند و مارادونا هم بعد از جدایی آگرو از
دخترش ،چند بار به انتقاد از او پرداخته است.
آگرو درباره قویترین مدافعی که برابر او بازی کرده است نیز گفت :بدون
شک سرخیو راموس ،کاپیتان رئال مادرید .او واقعا مدافعی بزرگی است.

پایان دیدار رســمی شی در واشنگتن
را ،با در نظرداشــت اختالفات زیاد با
جمهوری خلق چین ،نامناسب توصیف
کردند .عالوه بر مسألۀ رعایت حقوق
بشر در چین ،که همواره مورد مناقشه
قرار دارد ،امریکا چین را به شــدت به
جاسوسی سایبری در ساحات مختلف
متهم می کند.
رئیس جمهور ایــاالت متحدۀ امریکا،
قبل از ضیافت شام ،در یک کنفرانس
مشترک مطبوعاتی در باغ کاخ سفید
واضح ســاخت که هر دوطرف توافق
کرده اند که دولت هایشان از هیچگونه
حمالت هکرها علیه کشورهای یکدیگر
پشــتیبانی نمی کننــد .این موافقت
همچنان در رابطه با جاسوســی اسرار
تجاری و یا دیگر اطالعات محرمانه ،که
سرقت آن منافع تجاری را متضرر می
سازد ،نیز صدق می کند( .دویچه وله)

مفتی اعظم سعودی :حادثه حج
خارج از کنترل انسان بود

کارمندان سازمان ملل متحد
در لوگانسک باقی می مانند
جدایی طلبان در شرق اوکرایین نخست از کارمندان
سازمان ملل خواســته بودند که منطقه لوگانسک را
ترک کنند .اما حاال به آنها گفته شده است که از این
منطقه اخراج نمی شوند .اما سازمان های غیر دولتی
اجازه ماندن را در آنجا ندارند.
جدایی طلبان طرفدار روســیه در شــرق اوکرایین
گــزارش هایی را رد کرده اند که برآن اســاس ،گویا
از کارمندان سازمان ملل متحد تقاضا شده است که
لوگانســک را ترک بگویند .واسیلی نیکیتین رییس
حکومت نام نهاد جمهوری لوگانســک به خبر گزاری
فرانسه گفت که صلیب ســرخ نیز می تواند در این
جا بماند ،اما ســازمان های غیر دولتی دیگر باید این
منطقه را ترک بگویند.
پیش از آن ســتیفن اوبراین هماهنگ کننده کمک
های عاجل سازمان ملل متحد گفته بود که از سازمان
های مربوط به ســازمان ملل متحد تقاضا شده است
که منطقه را ترک کنند .اوبراین از این تصمیم ادارات
جدایی طلبان به شــدت ابراز تاسف کرده گفت که
به دلیل ممانعت های شورشــیان ،حدود  16تن اموال
کمکی به نیازمندان نرسیده است و در شفاخانه های
محل ،به دلیل کمبود دوا های بی حس کننده ،امکانات
عملیات وجود ندارد.
اما ســازمان «داکتران بدون مرز» تا هنوز شــامل
فهرست نهاد های اســت که از آنها تقاضا شده است
لوگانسک را ترک کنند .خانم کورینه بکر سخنگوی
این سازمان از این برخورد جدایی طلبان ابراز تاسف
کرده گفت« :این برای ما کام ً
ال غیر منتظره بوده است
و ما شدیدا ً متاثر شــده ایم ».از آغاز ماه سپتمبر به
این سو ،وضعیت در شرق اوکرایین نسبت ًا آرام است.
آتش بس میان سربازان حکومت و جدایی طلبان در
مجموع رعایت می شــود .اما در زمینه بیرون کردن
اسلحه از جبهه ها و نیز روی برگزاری انتخابات محلی
براساس قوانین اوکرایین در مناطق جدایی طلب ،تا
هنوز اختالف وجود دارد( .دویچه وله)

شــیخ عبدالعزیز بن عبداهلل آل الشیخ،
مفتی اعظم عربستان ســعودی ،حادثه
مرگبار حج را خارج از کنترل انســانها
دانســته و گفته اســت« :قضــا و قدر
اجتنابناپذیر است».
مفتی ســعودی در دیدار بــا محمد بن
نایف بن عبدالعزیز ،ولیعهد و وزیر کشور
عربســتان گفت که او مسئول آنچه رخ
داده نیســت چون هر چه در توان داشته
انجام داده است.
روز پنجشــنبه  ۲۴ســپتمبر در جریان
بخشی از مراسم حج در صحرای منا ،بیش
از  ۷۰۰نفر در اثر ازدحام جمعیت کشــته
شدند .صدها نفر هم در این حادثه زخمی
یا مفقود شدهاند.
ولیعهد عربســتان در این دیدار با مفتی
این کشور گفت که دولت سعودی «خدمت
به زائران و بازدیدکنندگان را ادامه خواهد
داد و با هر کس که برای به خطر انداختن
امنیت و ایمنــی حج و حجاج تالش کند،
مقابله خواهد کرد».
عربستان که از ســوی برخی کشورهای

دانش :عايد ادارۀ کرکت ٥٨درصد افزايش
و مصرف آن  ٢٣درصد کاهش يافته است

رييس عمومى کرکت بورد افغانستان ميگويد
که بودجه و عايدش  ٥٨درصد افزايش يافته؛
اما مصارف آن  ٢٣درصد کاهش يافته است.
نســيم اهلل دانش رييس عمومى کرکت بورد
افغانســتان ،اين اظهارات را در يک مصاحبۀ
اختصاصى با آژانس خبرى پژواک ابراز داشت.
وى افــزود که در  ٩ماه گذشــته ،در داخل و
خارج از کشور دســتاوردهاى زياد داشته و
براى دســتاوردهاى آينده نيز پالن هايى را
طرحريزى کرده است.
دانش گفت که ادارۀ کرکت بورد به حيث يک
ادارۀ موفق در کشــور ،تاريخچۀ پيشتاز در
دستاوردها و افتخارات زياد به مردم دارد.
وى افزود« :ادارۀ کرکت بــه حيث يک ادارۀ
ملى ،در پهلوى مســووليت سنگین ،رسالت
سنگين نيز برعهده دارد».
رییس عمومی کرکت بورد افغانستان گفت که
اداره اش در  ٩ماه گذشته ،دستاوردهاى زياد
و بى سابقه
موصوف افزود که به اساس گزارش مالى آنها،

در بودجۀ اداره  ٥٨درصد آفزايش آمده و از
 ٢٣درصد مصارف بيجا جلوگيرى کرده است.
دانش گفت که دستاورد بزرگ آنها اين بود که
به اساس امضاى سند با شرکت الکوزى ،ادارۀ
کرکت بورد افغانستان براى بار اول توانست
که (تايتل سپانسر) يا حمايت کنندۀ رسمى
مالى به دست آورد.
به گفتۀ وى ،به اســاس اين ســند ،شرکت
يادشده ساالنه به ادارۀ کرکت بورد افغانستان
 ١،٣ميليون دالر امريکايى ميدهد.
دانش همچنان گفــت که چند ماه قبل ،يک
سند  ٢٣٠هزار دالرى را با ادارۀ يونيسف ملل
متحد امضا کرده است.
دانش افزود که ١٥٠هزار دالر امريکايى را از
تلويزيون يک ،از مدرک حقوق نشر مسابقات
شش دوش به دســت آورده٨٥ ،هزار دالر را
از شــرکت ملى نفت(نيشنل فيول) به حيث
حمايت مالى و  ٩٧١هــزار دالر امريکايى از
ساير دونرها به دست آورده است.
به گفتۀ وى ،شوراى بين المللى کرکت ،بودجۀ

کرکت افغانستان را در نتيجۀ تالش هاى
آنها از  ٧٠هزار به دو ميليون دالرامريکايى
باﻻبرده است.
وى افــزود که از بعضى دونرهاى ديگر نيز
پــروژه ها و حمايت هاى مالى به دســت
آورده که در بخش پيشرفت کرکت موثر
ثابت شده است.
دانش افزود که به ســطح بين المللى نيز
دســتاوردهاى زيادى داشته ،با ادارۀ هاى
کرکت بورد انگلســتان ،استراليا و کشور
هاى ديگر صحبت ها و مالقات هاى رسمى
انجام داده و آنها وعدۀ همکارى داده اند.
وى افزود که عالوه بر تيم ملى ،راه يافتن
بازيکنان تيم ملى زير  ١٩ســال کشور به
مســابقات جام جهانى و به دست آوردن
قهرمانى مســابقات ليگ برتر آسيا نيز
شايستگى بازيکنان جوان را ثابت کرد و
اشتراک تيم کرکت معلولين کشور در بازى
هاى جهانى و پيروزى آنان ،يک دستاورد
ديگر بود(.پژواک)

آغاز ثبتنام برای میزبانی مسابقات
وزنهبرداری قهرمان جهان 2018

فدراســیون جهانی وزنهبــرداری اعالم کرد
پروسه نامزدی برای میزبانی مسابقات قهرمانی
جهان  2018آغاز شده است.
به نقل از  ،Inside The Gameفدراسیون بین
المللی وزنهبرداری به تمامی فدراســیونهای
عضو نامهای نوشــت و از آنها دعوت کرد تا
درخواســت خود را برای میزبانی ســه سال

آینده اعالم کنند .هر کشوری که عالقمند به
میزبانی بازیهای قهرمانی جهان است ،باید
پرسشنامهای را پر کند که شامل موضوعات
مربوط به حمل و نقل ،اســکان ،رســانه و
اســتادیومها اســت .نامزدها باید نامههای
حمایت همراه باعکس هتلها و استادیومها را
برای  IWFبفرستند .کشورهایی که بخواهند

واقع شــش موتر باری و بخشی از مهمات خود را به گروهی
داده که ظن وابستگی اش به جبهه النصره میرود».
پاتریک رایدر ،یک ســخنگوی ســتاد فرماندهی مرکزی
آمریکا هم گفته اســت که این اتفــاق در روزهای  ۲۱و ۲۲
ســپتمبر رخ داده است.او افزوده است که موترها و مهمات
واگذار شده ،یک چهارم کل تجهیزاتی هستند که در اختیار
این یگان گذاشته شده بود.
قومندان رایدر گفته اســت «اگر این موضوع درست باشد،
گزارش واگذاری تجهیزات اعضای گروه «نیروهای ســوریه
نوین» به جبهه النصره بســیار نگران کننده است و ناقض
دســتورالعمل برنامه آموزش و تجهیز آنهاست».این یگان
بخشــی از  ۷۰جنگجوی شورشی اســت که در دوره دوم
آموزشی ایاالت متحده در سوریه مشارکت کردهاند.
لورا بیکرز گزارشــگر بیبیسی میگوید این برنامه آموزش و
تجهیز هنوز در مراحل اولیه است اما این حادثه تازه ترین نمونه
در مجموعه ناکامیهای مربوط به این برنامه است( .بی بی سی )

میزبان بازیهای  2018شوند ،باید تا قبل
از  17اکتبر اعالم آمادگی کنند و در  17و
 18نوامبر ،در جلسه هیات اجرایی IWF
برنامه خود را معرفی کنند .در جلسهای که
هوستون تگزاس قبل از شروع بازیهای
قهرمانــی جهــان  ،2015شــهر میزبان
بازیهای  2018انتخاب خواهد شد.
بازیهای قهرمانی جهان وزنهب رداری بعد
از  40ســال دوباره در آمریکا برگزار شد،
 900ورزشکار  118نماینده از فدراسیونها
در این مســابقات حضور خواهند داشت.
در سال  2016مســابقات قهرمانی جهان
وزنهب رداری نخواهیم داشت زیرا المپیک
در این سال برگزار میشود.
مسابقات قهرمانی جهان در سال  2017در
پنانگ مالزیا برگزار میشود.

شرکتکننده در حج  -به ویژه ایران -
مورد انتقاد قرار گرفته ،دستور تحقیق
درباره این واقعه را صادر کرده است.
حسین امیرعبداللهیان ،معاون وزیر امور
خارجه ایران «عدم مســئولیتپذیری
ســعودی» در حادثه اخیر را غیر قابل
قبول خوانده و گفته اســت« :مقامات
سعودی نباید سوء مدیریت کارگزاران
مرتبط با اداره مناسک حج را به قضا و
قدر ربط دهند».
هنوز رسما دلیلی برای وقوع این حادثه
مرگبار اعالم نشــده ،اما رعایت نکردن
زمانبندی حرکت حجاج در منا و همین
طور بینظمی در حرکت از جمله دالیلی
است که از ســوی بعضی منابع سعودی
ذکر شده است.
ایران که بیش از  ۱۳۰کشته ،صد مجروح
و بیــش از  ۳۴۰مفقــود در این حادثه
داشته به شدت از مدیریت برگزاری حج
و «بیکفایتی» سعودیها در این حادثه
انتقاد کرده و خواهان مسئولیتپذیری و
توضیح رسمی شده است( .بی بی سی)

اوزیل :هیچ بازیکنی  50میلیون نمی ارزد

ستاره آلمانی آرسنال بر این باور است که هیچ بازیکنی در دنیا  50میلیون
یورو ارزش ندارد .او معتقد اســت بایرن مونیخ شانس نخست قهرمانی در
فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا است.
به نقل از اکسپرس ،مسوت اوزیل تابســتان  2013از رئال مادرید جدا شد
و با رقم  50میلیون یورو راهی آرســنال شد .او بعد از این انتقال به عنوان
گرانترین بازیکن تاریخ فوتبال آلمان انتخاب شد.
اوزیل در این زمینه گفت :باید به صراحــت بگویم هیچ بازیکنی در جهان
نیست که  50میلیون یورو ارزش داشته باشد .باید مواظب باشیم تا فوتبال،
صداقت و واقعیت خود را از دست ندهد .االن رقم بازیکنان بسیار باال رفته
است و این مساله ،فوتبال را دور از واقعیت میکند.
اوزیل زمانی که در رئال مادریــد بازی میکرد ،یکی از بهترین هافبکهای
فوتبال جهان بود و بازیهای بســیار خوبی را بــرای تیم ژوزه مورینیو به
نمایش گذاشــت .کارلو آنچلوتی هم به اوزیل عالقمند بود و دوست داشت
این بازیکن حفظ شود اما فلورنتینو پرس ،رییس باشگاه موافق ماندن اوزیل
نبود و به همین خاطر هم با جدایــی او موافقت کرد تا این بازیکن پیراهن
آرســنال را بر تن کند .اوزیل در آن زمان به عنوان گرانترین خرید تاریخ
لیگ جزیره انتخاب شــود .او با وجود رقم باالیی که آرسنال پرداخت کرد،
نتوانســت عملکرد خوبی در این تیم انگلیسی داشته باشد و زمینه را برای
قهرمانی این تیم در لیگ جزیره مهیا کند.
اوزیل در پایان سخنانش درباره این سوال که چه تیمی بیشترین شانس را
برای قهرمانی در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا دارد هم گفت :از نظر من،
بایرن مونیخ شــانس نخست کسب عنوان قهرمانی است .این تیم با هدایت
پپ گواردیوال یکی از آمادهترین تیمهای کنونی فوتبال جهان است و شانس
نخست قهرمانی است .رئال مادرید هم تیم خوبی است و یکی از شانس های
اصلی قهرمانی در فصل جاری است.

بلوکه شدن  30درصد از
داراییهای نیمار

ستاره برازیلی بارســلونا متهم به فرار مالیاتی شده است و به همین خاطر
دادگاه فدرال برازیل اعالم کرد  30درصــد از اموال و داراییهای او بلوکه
شده است .به نقل از یورو اسپورت ،بنا به اعالم دادگاه فدرال برازیل ،نیمار از
سال  2011تا  2013مالیات خود را پرداخت نکرده است و برای رفع اتهامش،
بایــد  16میلیون دالر مالیات عقب افتــادهاش را پرداخت کند .در غیر این
صورت 30 ،درصد از اموال و داراییهای او که  147میلیون دالر است ،بلوکه
خواهد شد .نیمار نخستین بازیکنی نیســت که به فرار از پرداخت مالیات
متهم میشود .بسیاری از بازیکنان بزرگ فوتبال جهان با وجود درآمد بسیار
باالیی که دارند ،از پرداخت مالیات امتناع میکنند .لیونل مســی ،ســتاره
ارجنتینی بارســلونا نیز با چنین اتهامی روبهرو شده است و چند باری هم
به دادگاه فراخوانده شد.

بررسی نقش جدید رونالدو
در رئال مادرید

به نظر میرسد مهاجم پرتگالی رئال در فصل جاری نقش جدیدی در ترکیب
تیمش را به عهده گرفته است.
کریستیانو رونالدو از ابتدای فصل جاری ،فراز و نشیبهای زیادی در محوطه
جریمه تیمهای حریف داشــته است .این مهاجم پرتگالی تنها در دو دیدار
موفق به گلزنی شده است .شاید اگر نگاهی سطحی به این اتفاق بیندازیم،
میبینیم که رونالدو روند گلزنی خوبی نداشته است ولی اگر نگاهی دقیقتر
بکنیم ،درمییابیم که او در این فصل موفق به زدن هشت گل شده و در صدر
فهرســت بهترین گلزنان رئال مادرید قرار گرفته است .با این حال ،مهاجم
پیشین باشگاه منچســتریونایتد انگلیس ،نمایش درخشانی جلوی دروازه
حریفان نداشــته است .او در دو دیدار نخســت رئال در این فصل موفق به
گلزنی نشــد و در دو دیدار آخر قوهای سپید نیز پایش به گلزنی باز نشده
است .مابین این گل نزدنها ،دو دیدار در یک هفته بوده که هیچ بازیکنی در
تیم حریف نبود که بتواند مانع گلزنیهای این بازیکن پرتگالی شــود .شاید
تعداد گلهایی که رونالدو در این دو دیدار زده بتواند گلنزدنهای وی را در
سایر دیدارها پوشش دهد .او پنج گل در یک بازی وارد دروازه اسپانیول کرد
و سه گل دیگر را نیز در لیگ قهرمانان اروپا به شاختار دونتسک زد .نمایشی
درخشان .این تعداد گل با توجه به تعداد بازیهای انجام شده در این فصل،
رکورد بهتری نسبت به هفت گلی است که او در آغاز فصلهای  2009-10و
 2013-14داشته است.

