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اعضای ناتو مقررات این سازمان را رعایت نمیکنند
در یک سند محرمانهای از پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) که
هفتهنامه آلمانی اشــپیگل به آن دست یافته گفته میشود
تا همین اواخر هیچیــک از اعضای ناتو تمامی مقررات این
پیمان نظامی را رعایت نمیکنند.
هفتهنامه اشــپیگل در آخرین شــماره خود که روز شنبه
منتشر شده در گزارشــی درباره پیمان نظامی ناتو نوشته
است« :در سال  ۲۰۱۴هیچیک از اعضای پیمان ناتو به همه
مقررات  ۹گانه این پیمان که معیارهای عضویت در این نهاد
نظامی است ،وفادار نبودهاند».
ایــن گزارش میگوید دو ســال پیش در اجــاس ناتو در
«ولز» (بریتانیا) همه اعضای ناتو تعهد کردند که تا ســال
 ۲۰۱۴دســتکم دو درصد از توان اقتصادی (تولید ناخالص
داخلــی) خود را در امور دفاعی هزینــه کنند .این یکی از
هدفگذاریهای مهم پیمان ناتو است.
عالوه بر این هر یک از کشــور عضو موظف اســت بخش
معینی از نیروهای نظامــی خود را در اختیار ناتو قرار دهد؛
مانند واحدهای نظامی ،هواپیما ،کشــتی ،وسایل نقلیه و یا

کارمند برای امور ســتادی ناتو .جزئیات این ضوابط  ۹گانه
ناتو که وظایف و تعهدات اعضا را تشکیل میدهند ،محرمانه
هستند.
اما به نوشته اشــپیگل هیچیک از اعضای ناتو این ضوابط
 ۹گانه را بهطور کامل اجــرا نمیکنند؛ حتی ایاالت متحده
آمریکا که قدرتمندترین و ثروتمندترین عضو ناتو اســت!
آمریکا به همراه بریتانیا ،آلمــان ،دنمارک و نروژ در گروه
سرآمدان این پیمان نظامی جای میگیرند .رومانیا و لیتوانی،
دو عضو دیگر ناتــو حتی یک مورد از مقررات ناتو را بهطور
کامل انجــام نمیدهند .پولند دو درصــد از تولید ناخالص
داخلی خود را صرف امــور دفاعی خود میکند ،یا اینحال
این کشور نیز در ســال  ۲۰۱۴تنها به دو مورد از مقررات ۹
گانه ناتو عمل کرده بود .مشروح این گزارش در نسخه چاپی
مجله اشپیگل درج شده است« .اشــپیگلآنالین» ،پرتال
آنالین این هفتهنامــه ،تنها بخش کوچکی از این گزارش را
منتشــر کرده و عالقمندان به مطالعه کامل آن در نســخه
چاپی مجله فراخوانده است( .دویچه وله)

هواپیمای سرنگون شده
مصری پیش از سقوط آتش
گرفته بود

فرانسه یک کشــتی مجهز به ردگیری
را به منطقه ســقوط هواپیمای مصری در
دریای مدیترانه فرســتاده است تا جعبه
سیاه هواپیما را پیدا کند .یک کارشناس
هوانوردی گفته است که دستگاه ها عالیم
آتش سوزی را در هواپیما ضبط کرده اند.
کارشناسان می گویند که دقایقی پیش از
سقوط هواپیمای مسافربری مصری ،دود و
آتش در هواپیما وجود داشته است .این
هواپیمای مســافربری که از پاریس عازم
قاهره بود ،بامداد روز پنجشنبه در دریای
مدیترانه سقوط کرد.
تیم فان باورین ،کارشــناس هوانوردی
به دویچه وله گفته اســت« :در هواپیما
دود دیده شده اســت» .او توضیح داد:
«سیستم های اتومات هواپیما پیام های
روشنی را فرستادند .در تشناب هواپیما
دود دیده شــد .یک دقیقه بعد در بخش
های دیگر دود شناســایی شــد ...و دو

پسر یک وزیر ایالتی
بلوچستان پاکستان ربوده شد

دقیقه بعد بخش کنترول زمینی تماس
با هواپیما را از دست داد».
ناوقت روز جمعه گزارش های منتشــر
شد مبنی بر این که پیام های اتوماتیک
هشدار که نشــاندهنده دود در دماغه
هواپیما بودند ،به زمین فرستاده شدند.
این پیام ها نشــان مــی دادند که در
سیســتم کنترول هواپیما مشکل ایجاد
شده بود.
این پیام های هشدار به طور اتوماتیک
توســط کمپیوتر هواپیمای «ایرباس ای
 »320فرستاده شدند .یک مقام وزارت
هوانوردی ملکی مصر گفته است« :ما این
همه گزارش ها را بررســی می کنیم .در
حال حاضر من نــه آن را تایید و نه رد
می توانم».
این گزارش های تایید ناشده نشان می
دهند که گویا پیلوت همزمان با چندین
مشکل مواجه بوده است( .دویچه وله)

اوپن فرانسه؛ تالش جوکوویج برای
تاریخسازی ،ماری به دنبال اولین فینال

دومین گرنداسلم این فصل تنیس جهان در حالی از امروز آغاز میشود که
نواک جوکوویچ مرد شــماره یک تنیس جهان به دنبال تاریخسازی است و
اندی ماری مرد شماره دو این رشته به حضور در اولین فینال میاندیشد.
اوپن فرانسه تنها گرنداسلمی است که جوکوویچ تا کنون موفق به قهرمانی
در آن نشده است .جوکوویچ پارسال به فینال این تورنمنت رسید اما بازی
را به استن واورینکای سوئیسی باخت.
جوکوویچ که قهرمان اوپن استرالیا شــده با قهرمانی در اوپن فرانسه و به
دنبال آن در ویمبلدون و اوپن آمریکا میتواند تبدیل به اولین تنیسباز در
 ۴۷سال اخیر شود که در یک سال در هر چهار گرنداسلم قهرمان شده .این
تنیسباز صرب در اولین گام باید با لو ین هسون بازی کند.
رافائل نادال که با  ۹قهرمانی پرافتخارتریــن قهرمان تاریخ روالن گاروس
اســت نیز در این نیمه جدول قرار دارد و حریف احتمالی جوکوویچ در نیمه
نهایی خواهد بــود .نادال در دور اول باید با تیم گــراث ،تنیسباز تنومند
استرالیایی ،بازی کند.
با این که به نظر میرسید پس از کنارهگیری راجر فدرر و تبدیل شدن نادال
به بخت  ۴قهرمانی ،این تنیسباز اسپانیایی کار آسانی در پیش داشته باشد،
اما قرعه چندان آســانی نصیب نادال نشد و او قبل از رسیدن به جوکوویچ
باید از ســد بازیکنان قدرتمندی مانند دامینیک تیم و جو ویلفرد سونگا
عبور کند.
اندی ماری در نخستین بازی خود باید با رادک استپانک ،نفر  ۱۲۹ردهبندی
جهانی و پیرترین تنیسباز ،حاضر در مســابقات بازی کند .ماری در هشت
مسابقه اخیرش شش بار این تنیسباز  ۳۷ساله را شکست داده است.
ماری در حال حاضر وضعیت بســیار خوبی دارد .او که در مســترز مادرید
نادال را شکســت داد و در فینال به جوکوویچ باخت ،هفته گذشته توانست
جوکوویچ را روی خاک ُرس و در مسترز رم شکست دهد.
این تنیسباز  ۲۹ساله با استن واورینکا ،مدافع عنوان قهرمانی مسابقات در
یک نیمه جدول قرار دارد و جدال احتمالی آنها در نیمهنهایی خواهد بود.
ماری با قرعه نسبتا آسانی روبرو شده است .قویترین حریف احتمالی او تا
پیش از نیمهنهایی ،کی نیشکوری است که در مرحله یکچهارم نهایی مقابل
ماری میایستد .اســتن واورینکا نیز در اولین مسابقه باید با لوکاس رسل
بازی کند .اما ســرینا ویلیامز ،مدافع عنوان قهرمانی روالن گاروس اولین
گام باید با ماگدالنا ریباریکوا بازی کند .آنژلیک کربر بخت ســوم قهرمانی
و ویکتوریا آزارنکا بخت پنج قهرمانی نیز در همین نیمه جدول قرار دارند.

آدرین موتو کفشهایش را آویخت

مهاجم رومانیایی و پیشین چلسی و یوونتوس پس از اینکه فهمید جایی در
ترکیب زردپوشان برای یورو  2016ندارد ،از فوتبال خداحافظی کرد.
به نقل از یورو اســپورت ،آدرین موتو که با یوونتوس به قهرمانی در کالچو
رسید ،در  37سالگی از فوتبال خداحافظی کرد .این بازیکن که طی  77بازی
ملی برای رومانی موفق شده بود  36گل به ثمر برساند ،در یورو  2000و یورو
 2008برای تیم ملی کشورش به میدان رفت و این اواخر تالش زیادی کرد تا
هر طور شده سومین یورو را نیز تجربه کند ولی از ترکیب رومانی خط خورد
تا او نیز از فوتبال خداحافظی کند.
موتو که سابقه بازی در تیم هایی چون اینتر ،چلسی ،یوونتوس و فیورنتینا
را دارد ،در مجموع  161گل در  437بازی به ثمر رساند و دو بار قهرمانی در
لیگ ایتالیا را تجربه کرد .او در فصل اولی که ژوزه مورینیو هدایت چلســی
را بر عهده گرفت توســط این مربی به دلیل مصرف کوکائین اخراج شد و از
آن زمان تاکنون دل خوشی از مربی پرتگالی نداشته و معتقد است مورینیو
باعث شد دوران فوتبال او در چلسی پربار نشود.
رومانی یکی از تیمهایی اســت که توانســته به یورو  2016صعود کند و در
دیدار افتتاحیه یورو باید برابر فرانسه در گروه نخست به میدان برود.

قضات یونانی:

سوریها نباید به ترکیه
بازگردانده شوند

قضات یونانی ارجاع پناهجویان سوری به ترکیه که در پی
توافق آنکارا و اتحادیه اروپا صورت میگیرد را به علت
«وجود نداشتن مبانی حقوقبشر در ترکیه» غیرقانونی
دانستند.
آنهــا میگویند پناهجویــان ســوری از بنیادیترین
حقوقبشــر در ترکیه «محروماند» و بسیاری از آنها در
معرض خطر ارجاع به سوریه قرار میگیرند.
ســازمان عفو بینالملل این تصمیم را مبنایی برای زیر
سوال بردن توافق ترکیه و اروپا دانسته است.
با وجود این ،همزمان با انتشار نظر قضات یونانی در روز
جمعه اتحادیه اروپا و یونان  ۵۱پناهجو را از طریق قایق
به ترکیه بازگرداندند .بنابر توافق میان ترکیه و اتحادیه
اروپا ،پناهجویانی که از طریق ترکیه وارد یونان میشوند،
در صورتی که تقاضای پناهندگــی نکنند و یا تقاضای
پناهندگی آنها رد شــود ،به ترکیه بازگردانده میشوند.
این توافق از ماه مارچ گذشته اجرایی شده و از آن زمان
تا امروز حدود  ۴۰۰پناهجو به ترکیه بازگردانده شدهاند.
اما اکنون کمیتهای متشــکل از قضات یونانی ادامه این
روند را غیرقانونی دانسته است.
همزمان گئورگس کاسموپولوس ،سخنگوی سازمان عفو
بینالملل ضمن استقبال از این تصمیم به بیبیسی گفت
ترکیه در حال حاضر از پناهجویان برابر کنوانســیون
حقوق پناهجویان حمایت نمیکند.
سخنگوی عفو بینالملل روز جمعه تاکید کرد« :تا زمانی
که ترکیه به یک کشــور امن (برای پناهجویان) تبدیل
نشــده ،هیچ پناهجویی نباید به این کشور بازگردانده
شود».
آقای کاســموپولوس تاکید کرده پناهجویان در ترکیه
اجــازه کار ندارند ،از خدمات بیمــه درمانی برخوردار
نیستند و نمیتوانند به زندگی خانوادگی خود ادامه دهند
ضمن این که «(پناهجویان) سوریها در ابعاد گسترده به
سوریه بازگردانده شدهاند( ».بی بی سی)

اشپیگل :ترکیه به مهاجرین
تحصیل کرده سوریایی اجازه
سفر به اروپا نمی دهد

براساس گزارش مجله «اشپیگل» ،ترکیه
نمی گذارد که انجنیران یا داکتران سوریایی
که در حال حاضر در این کشور به سر می
برند ،راهی اتحادیه اروپا شوند .ظاهرا ً این
امر پیامد توافقنامه مهاجرین است .چنانچه
مجله هفتگی آلمانی «اشــپیگل» گزارش
داده اســت ،ترکیه به مهاجرین تحصیل
کرده ســوریایی اجازه سفر به کشورهای
اتحادیه اروپا را نمی دهد .براســاس این
گزارش ،حکومت هــای متعددی از ترکیه
انتقاد کــرده اند که در میــان مهاجرین
سوریایی که در چارچوب توافقنامه ،برای
سفر به اروپا در نظر گرفته شده اند ،موارد
بسیاری آشــکارا وجود دارد که از آمدن
آنها به اروپا ممانعت صورت گرفته اســت.
نماینــده حکومت لوکزامبــورگ در یک
نشست داخلی انتقاد کرده و هشدار داده
است که پیشــنهادهای ترکیه به وضاحت
«شامل موارد دشوار طبی (بیماران) است

و یا آن مهاجرینی است که در سطح بسیار
پایین آموزشــی قرار دارند» .اوله شرودر،
دبیر امور داخلی حکومــت آلمان نیز در
کمیســیون داخلی پارلمان کشور گزارش
مشابه را ارایه کرده است .گفته شده است
که بر اســاس اظهارات مقامــات آلمانی،
هالندی و لوکزامبــورگ ،ادارات ترکیه در
هفته های گذشته چندین بار صدور اجازه
سفر به مهاجرین سوریایی را ملغی کرده
انــد؛ این مهاجرین انجنیرهــا و داکتران
تحصیل کرده یــا افراد متخصص بوده اند.
»اشــپیگل» می افزاید کــه در این میان
ترکیه رسم ًا به کمیساریای عالی سازمان
ملل برای پناهندگان توضیح داده است که
اکادمیسین های سوریایی دیگر اجازه سفر
ندارند و ترکیه در توافقنامه مهاجرین قب ً
ال
بر قبول این نکته موفق شده است که می
تواند انتخاب کند که کدامین سوریایی می
تواند به اروپا سفر کند( .دویچه وله)

پیامرسانان صلح  ۱۱هزار کیلومتر
بایسکلسواری کردند
یک پدر و پســر از افغانستان با رکابزدن
 ۱۱هزار کیلومتر با بایسکل ،پیام صلح را به
جهانیان رساندند.
نادرشاه ننگرهاری با پسرش فیروزخان ،در
ماه جوالی  ۲۰۱۵یعنی  ۱۱ماه پیش سفرشان
را با بایسکل از استانبول به سوی نیویارک
آغاز کردنــد و اکنون توانســتند به مقر
سازمان ملل متحد در نیویارک برسند.
ایــن دو تن ،کــه هدفشــان را صلح و
همبســتهگی در افغانســتان میگویند ،با
اســتقبال محمود صیقــل ،نمایندۀ دایمی
افغانســتان در ســازمان ملل متحد و نیز
بانکی مون دبیر کل این ســازمان روبهرو
شــدند.فیروزخان  ۱۸ســاله میگوید که
در جریان ســفر پیام صلح را به بخشهای
گونهگــون جهان رســانیدهاند« :ما مردم
افغانستان از جنگ خسته شدهایم و صلح،
اتحاد و آموزش و پرورش در کشــور مان
میخواهیم ».فیروزخان از دشــواریهای
سفرشــان میگوید« :هر روز ما سفر مان را
ســاعت  ۸یا  ۹صبح آغاز میکردیم .برخی
اوقات ســاعت  ۱۲شب به پایان میرسانیم.
شــبها را نیز در ایستگاههای قطار آهن و

موتر و پارکها سپری میکردیم».
محمود صیقل ،نمایندۀ دایمی افغانستان در
سازمان ملل متحد ،با استقبال از این دو تن
میگوید« :این دو تن  ۱۱هزار کیلومتر را که
راه درازی است ،به پایان رساندند تا به این
جا برسند و پیام صلح مردم افغانستان را به

دبیر کل ســازمان ملل متحد برسانند .ما از
آنان استقبال میکنیم ».پساز پیمودن ۱۱
هزار کیلومتر فاصله آنان بهترین لحظۀ این
سفر درازشان را دیدار با دبیر کل سازمان
ملل میگویند و یک دست چپن افغانی را به
بانکی مون تحفه میدهند( .طلوع)

پشتیبانی بزرگترین البی
اسلحه در آمریکا از ترامپ

بزرگترین البی اسلحه درآمریکا از دونالد ترامپ ،میلیاردر
جنجالی و نامزد جمهوریخواهــان درانتخابات مقدماتی
ریاســت جمهوری حمایت کرد .همزمان هیالری کلینتون
همراه با خانواده خود به دیدار خانوادههای قربانیان سالح
شخصی میرود.
دونالد ترامپ ،میلیاردر جنجالی در مبارزه برای دســتیابی
به نامــزدی حزب جمهوریخواه و نیز ریاســت جمهوری
آمریکا میتواند بر روی پشــتیبانی «انجمن ملی اسلحه»
( )National Rifle Associationحســاب کنــد .این
انجمن بزرگترین البی و تشــکیالت بــرای ترویج خرید،
نگهداری و استفاده از سالح شخصی در آمریکاست.
«کریکس کوکس» مدیــر عامل انجمن ملی اســلحه در
سخنانی در کنگره ساالنه این انجمن در ایالت کنتاکی گفت
او در اعالم پشتیبانی از ترامپ ،از سوی میلیونها عضو این
انجمن سخن میگوید .گفته میشود انجمن ملی اسلحه ۴
میلیون عضو دارد.
دونالد ترامپ نیز در ســخنرانی خــود در کنگره انجمن
ملی اســلحه گفت ،اگر رئیس جمهور شود از حق قانونی
آمریکاییها برای داشــتن و استفاده از سالح دفاع خواهد
کرد .ترامپ افــزود« :هیالری کلینتــون ،نامزد احتمالی
دموکراتها ،یک نامزد ضداســلحه در تاریخ آمریکا است
و میخواهد این حق بنیــادی آمریکاییها را از بین ببرد».
ترامپ ســپس فریاد بــرآورد« :ما اجــازه چنین کاری را
نخواهیم داد».
هیالری کلینتون ،نامزد پیشتاز دموکراتها ،بر خالف ترامپ
بهشــدت در تالش است که قانون مالکیت سالح شخصی را
سختتر کند و بهطور مرتب با خانواده خود به دیدار قربانیان
استفاده از سالح شخصی میرود( .دویچه وله)

ژاکا به آرسنال پیوست

هافبک سوئیسی بوروسیا مونشن گالدباخ با قراردادی به ارزش  30میلیون
پوند اولین خرید آرســن ونگر برای فصل جدید رقابتهای لیگ برتر لقب
گرفت.
به نقل از دیلی میل ،آرســنال با قرار گرفتن در رده دوم لیگ برتر فصل
آینده به طور مستقیم در لیگ قهرمانان حضور خواهد داشت.
آنها بعد از جدایی سه هافبک مرکزی خود یعنی توماس روسیچکی ،متئو
فالمینی و میکل آرتتا ،نیاز مبرمی به خرید هافبک داشتند تا اینکه موفق
شدند با  30میلیون پوند گرانیت ژاکا ،هافبک سوئیسی مونشن گالدباخ را
به خدمت بگیرند .او تست پزشکی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و
با پیراهن جدید آرسنال در فصل آینده نیز عکس گرفت.
آرســنال ابتدا  20میلیون پوند برای این بازیکن پیشنهاد داد در حالی که
باشــگاه گالدباخ اعالم کرد حاضر نیســت زیر  40میلیون پوند ژاکا را در
اختیار باشگاه دیگری قرار دهد .در نهایت مذاکرات طوری پیش رفت که
این بازیکن با  30میلیون پوند راهی لندن شد.
ژاکا جوان که در یورو  2016نیز حضور خواهد داشــت ،یکی از ستارههای
آینده تیم ملی سوئیس است.

سرمربی پیشین اینتر،
هدایت واتفورد را بدست گرفت

تیم فوتبال افغانستان در مسابقات  ۱۴سال آسیا
شرکت میکند

قرار اســت تیم ملی فوتبال چهارده سال
افغانستان در مسابقات فستیوال فوتبال ۱۴
سال آسیا در تاجکستان شرکت کنند.

براساس گزارشها از پاکستان ،پسر یک وزیر ایالتی از شب
جمعه ناپدید شده است.
از اواخر شب اسدخان ترین ،پسر سردار مصطفیخان ترین
که از وزرای دولت محلی ایالت بلوچستان است ،مفقود شده
و بر اساس گزارشها موتر خالی او به همراه تلفن همراهش
در منطقه «پشین» این ایالت پیدا شده است.
برخی از رســانههای پاکســتان گزارش کردهاند که افراد
مسلح وی را ربودهاند.
همین رســانهها به نقل از منابع پولیس گزارش کردهاند که
عملیات جستجو آغاز شده است و افزودهاند که تعدادی در
همین رابطه بازداشت شدهاند .اما گزارشی درباره هویت و
تعداد افراد بازداشتی منتشر نشده است.
قبیله «ترین» از قبایل مهم پشــتو در منطقه بلوچستان
اســت و مصطفیخان رهبر کنونی این قبیله و از رهبران
اصلی یک حزب پشتو در این ایالت است.
بلوچستان از مناطق ناآرام پاکســتان است و درگیرهای
مسلح و ربودن افراد در این منطقه تازگی ندارد.
در عین حال در نقاط مختلف کشــور نیز گروههای مسلح
به دالیل مختلف اقدام به ربودن افراد میکنند .علیحیدر
گیالنی ،فرزند یوسفرضا گیالنی ،نخستوزیر سابق ،که در
سال  ۱۳۹۲در مولتان در ایالت پنجاب ،ربوده شده بود اخیرا
از چنگ ربایندگانش رهایی یافت .بی بی سی)

ســید علی کاظمــی مســئول مطبوعات
فدراســیون فوتبال به رادیو آزادی گفت
کــه این مســابقات به تاریــخ  ۲۶می در

تاجکستان برگزار میشود .این مسابقات در
دوشنبه تاجکستان با اشتراک هفت تیم از
هفت کشور برگزار میشود( .رادیو آزادی)

مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل و گروپ الف کابل
آغاز شد

مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل
و گروپ الف کابــل دیروز آغاز
شــد .عبدالبصیر قیومی معاون
فدراسیون فوتســال افغانستان
به رادیــو آزادی گفــت که در
مســابقات لیگ برتــر کابل ۱۳
تیم اشــتراک دارد که هر تیم در
دور رفت و برگشت مجموع ًا ۲۴
بازی انجام میدهند که شــش
ماه دوام میکنــد .به گفته او در
مســابقات گروپ الــف  ۱۴تیم
اشــتراک میکند که هر تیم ۱۳
بازی را انجام خواهد داد که این
بازیها  ۳ماه بعد به پایان میرسد.
هدف از این مسابقات رشد ورزش
فوتسال در کشــور عنوان شده
است( .رادیو آزادی)

سرمربی پیشــین تیمهای اینتر و ناپولی هدایت واتفورد در لیگ انگلیس
را بدست گرفت .به نقل از ساکرنت ،والتر ماتزاری  54ساله که پیشتر در
تیمهای بزرگ فوتبال ایتالیا مربیگری کرده است ،با امضای قراردادی سه
ساله هدایت واتفورد را بدست خواهد گرفت.
مدیر برنامههای ماتــزاری با تایید این خبر اظهار کرد :او قرارداد ســه
سالهاش را امضا کرده اســت .پروژههای این تیم بسیار مورد توجه والتر
قرار گرفته اســت .فصل گذشته کیکه سانچس فلورس هدایت واتفورد را
بدست داشت .او پیشتر سرمربی والنسیا بود و با این تیم نتیجههای خوبی
گرفت .او تیم واتفورد را هم که فصل گذشــته به لیگ برتر انگلیس آمده
بود را در این لیگ نگه داشــت و در پایان فصلی که گذشت ،قراردادش را
با این تیم فسخ کرد.

خداحافظی دیگو میلیتو از فوتبال

مهاجم سابق تیم ملی ارجنتین و اینتر ایتالیا از فوتبال خداحافظی کرد.
به نقل از اوالریون ،دیگو میلیتو مهاجم  36ســاله که در رسینگ کلوپ
ارجنتین بازی میکند ،در آخرین دیدار خود با پیراهن این تیم به میدان
رفت و از فوتبال خداحافظی کرد.
میلیتو که در جام جهانی  2010با نظر دیگو مارادونا در تیم ملی کشــورش
حضور داشــت ،در مجموع در رده ملی فروغ کافی نداشت و در  25بازی
تنها  4بار گلزنی کرد ولی در رده باشگاهی درخشش خوبی داشت.
مهمترین حضــور او در فوتبال به زمان حضورش در اینتر باز میگردد که
طی  128بازی توانست  72گل به ثمر برساند .از جمله زدن دو گل در دیدار
نهایی لیگ قهرمانان اوپا برابر بایرن مونیخ بود که باعث شــد اینتر بعد از
 50ســال به قهرمانی در اروپا برسد .او در تیمهایی چون رئال ساراگوسا،
جنوا و رسینگ کلوپ ارجنتین نیز بازی کرد و در نهایت بعد از رقابتهای
این فصل فوتبال ارجنتین از فوتبال خداحافظی کرد.
بازیکن  36ســاله ارجنتین که به خاطر شباهت زیاد با انزو فرانچسکولی،
مهاجم افسانهای اروگوئه از سوی رسانهها لقب شاهزاده را دریافت کرده
اســت ،در بازی خداحافظی خود یک مهمان ویژه خواهد داشت که ژوزه
مورینیو مربی ســابق او در اینتر است .میلیتو که با مورینیو توانست لیگ
قهرمانان را کسب کند ،از مربی سابق خود برای حضور در دیدار آخر خود
دعوت کرده است.

