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پاپ فرانسیس با  ۲۰زنی
که قبال روسپی بودند
دیدار کرد

پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیکهای جهان در دیداری از قبل
اعالم نشده ،با  ۲۰زن که قبال روسپی بودند ،در خانه امنی
در رم دیدار کرده است.
ایــن زنان از کاری که مجبور به انجام آن بودند ،نجات داده
شــده و در خانهای که توســط یک بنیاد خیریه کلیسای
کاتولیک اداره میشود ،نگهداری میشوند.
پاپ با این زنان که بیشترشان از آفریقا و اروپای شرقی به
ایتالیا قاچاق شده بودند ،برای بیش از یک ساعت صحبت
کرد .پاپ فرانســیس بارها ،قاچاق انسان را «جنایت علیه
بشریت» خوانده است.
هفت نفر این زنان از نیجریه ،شش نفر از رومانی ،چهار نفر
از آلبانی و سه نفر دیگر از ایتالیا ،تونس و اوکراین بودند و
پاپ به داستانهای آنها در مورد تنفروشی اجباری گوش
داد .ســن این زنان نزدیک به سی سال بود و در مدتی که
مجبور به تنفروشی اجباری بودند ،دچار «آزارهای جسمی
شدیدی» شــده بودند .این افراد هم اکنون تحت مراقبت
واتیکان زندگی میکنند .به این زنان وعده داده شــده بود
که پس از ورود به ایتالیا ،به آنها کاری داده خواهد شــد اما
آنها مجبور شدند به عنوان روسپی کار کنند .پاپ این زنان
را تشویق کرد که «قوی و استوار» باشند( .بی بی سی)

وضعیت اضطراری در
پورتوریکو به خاطر
گسترش سریع ویروس زیکا

دولت ایاالت متحدهی آمریکا برای جلوگیری از گســترش
پرشــتاب ویروس خطرناک زیــکا در پورتوریکو وضعیت
فوقالعاده اعالم کرد .تا کنــون بیش از  ۱۰هزار تن در این
جزیره که نزدیک به  ۴میلیون جمعیت دارد ،به این ویروس
مبتال شدهاند.
وزارت بهداشــت ایاالت متحدهی آمریکا نگران گسترش
سریع ویروس زیکا در پورتوریکو است .این مجمعالجزایر
که در شــمال شــرقی منطقهی کارائیب واقع است ،تحت
حاکمیت سیاســی آمریکا اســت و به عنــوان «ناحیهی
غیرضمیمه به خاک» این کشور خوانده میشود.
ســیلویا بورول ،وزیر بهداشت و سالمتی آمریکا ،از این رو
روز شــنبه اعالم کرد که برای متوقف ساختن روند سرایت
پرشتاب ویروس زیکا« ،برنامهی حمایتی فوقالعاده» برای
این جزایر در نظر گرفته اســت .هنوز جزییات این برنامه
منتشر نشده است .بنا بر آمار رسمی محلی ،در حال حاضر
حــدود  ۱۰۶۹۰بیمار مبتال به زیــکا در پورتوریکو زندگی
میکنند .بیــش از  ۱۰۳۵تن از میان آنــان را زنان باردار
تشکیل میدهند .تنها در هفتهی گذشته ،نزدیک به ۱۹۰۰
مورد بروز این بیماری به ثبت رســیده است .زیکا تا کنون
در  ۲۵منطقه از قارهی آمریکا مشــاهده شــده است .این
ویروس که ناقل آن پشهی آئدس است ،به ویژه برای زنان
باردار خطرناک اســت .با این که تحقیقات علمی دربارهی
پیامدهای ابتال به زیــکا هنوز ادامه دارد ،ولی گمانمیرود
که تکامل جنین در زنان باردار مبتال به زیکا دچار اختالل
میشــود و اغلب نوزادان با جمجمههایی کوچکتر از حد
معمول به دنیا میآیند( .دویچه وله)

روسیه سیستم دفاع موشکی اس۴۰۰-
در کریمه مستقر کرد

برنامهریزی برای عملیات تروریستی» در شبه
جزیره کریمه متهم کرد و هشدار داد که دولت
کیِف در حال «بازی با آتش« است.
دولت اوکراین اتهامات روســیه را رد کرده و
نیروهای خود را در حالت آماده باش قرار داده
است.
اوکراین میگوید روسیه به دنبال بهانهای برای
تهدید نظامی اوکراین است.
دو ســال پیش ،دولت روسیه به این بهانه که
امنیت ساکنان روستبار شبهجزیره کریمه به
مخاطره افتاده ،با برگزاری یک همهپرسی این
بخش از اوکراین را ضمیمه خاک خود کرد.
دمیتری مدودوف ،نخســت وزیر روســیه
هشــدار داده است که در صورت بهتر نشدن
دولت روسیه میگوید سیستم دفاع موشکی میان روسیه و اوکراین بر سر این شبه جزیره وضعیت مسکو ممکن است روابط دیپلماتیک
پیشــرفته اس ۴۰۰-را در شبه جزیره کریمه همزمان شده ،هر چند که زمانبندی استقرار خود بــا کیف را قطع کنــد .آمریکا خواهان
مستقر کرده است.
این سیستم پیشتر تعیین شده بود.
تالش هر دو طرف برای کاهش تنشها شــده
اعالم نصب این سیســتم با باال گرفتن تنش روســیه روز پنج شــنبه اوکرایــن را به « است( .بی بی سی)

میزان عبور پناهجویان
از دریای اژه افزایش
یافته است

مرکل :شرکت های بزرگ
آلمانی در ادغام مهاجرین
بیشتر سهم بگیرند

حکومت آلمــان فدرال بر فعالیــت و همکاری های
گسترده شــرکت های بزرگ اقتصادی این کشور در
زمینه ادغام مهاجرین در بازار کار تاکید می کند .یکی
از اهداف قانون جدید ادغام نیز فراهم کردن سهولت
ها در این بخش است .انگال مرکل صدراعظم آلمان در
یک نشســت میان نمایندگان حکومت و شرکت های
بزرگ اقتصادی که در  14ســپتمبر برگزار می شود،
با روئسای شــرکت های اقتصادی متعدد آلمانی می
خواهد در باره ســهم گیری قوی تر این شرکت ها در
امر ادغام مهاجرین در بــازار کار گفتگو کند .روزنامه
آلمانی «بیلد» با نشر این خبر به روز شنبه گزارش داده
است که در یک اقدام عملی زیر عنوان «ما همه باهم»،
شــرکت های بزرگ اقتصادی آلمان مانند «زیمنس»،
«افونیک»« ،اوپــل»« ،آر دبلیو ای» و»فولکس واگن»
سهیم می شــوند و در این نشست در باره فعالیت ها
در امور مهاجرین نیز گزارش داده می شود .تاکید شده
است که برای دستیابی بهتر به بازار کار ،قانون جدید
ادغام که در آغاز ماه اگست به مرحله اجرا درآمد ،نیز
کمک می کند .پناهجویان که بــه فراگیری یک دور
آموزشــی عملی آغاز می کنند ،باید در جریان تمام
دوره آموزشی تا جایی که یک شغل پیدا می کنند ،باید
دست کم دو سال بعد از آن نیز اجازه ماندن در کشور را
داشته باشند .یک مانع بزرگ در زمینه کاریابی ،قاعده
«بررسی اولویت» بوده است که براساس آن ،متقاضیان
با پاسپورت آلمانی یا شهروندان کشورهای دیگر عضو
اتحادیه اروپا در بازار کار ترجیح داده می شوند؛ حاال
این قاعده در بســیاری از مناطق آلمان برای سه سال
درنظر گرفته نمی شود( .دویچه وله)

اعتراف فلپس :خیلی خستهام

اسطوره شنا آمریکا اعتراف کرد که خســتگی بدنی او را آزار میدهد و به
خداحافظی از شنا فکر میکند هر چند مادرش دوست دارد که در توکیو هم
مسابقه دهد .به نقل از  ،elsportمایکل فلپس اسطوره شنای آمریکایی در
رقابتهای المپیک  2016ریو هم خوش درخشــیده است .او تا االن توانسته
چهار مدال طال و یک نقره را به دســت آورد تا ثابت کند که هنوز در اوج به
ســر می برد .با وجود این که مادر این ورزشکار پر آوازه آمریکایی دوست
دارد پســرش در المپیک  2020توکیو هم رقابت کند ،اما خود او تاکید کرد
که بسیار خسته است و به بازنشســتگی فکر می کند .او گفت :نمی توانم
انکار کنم که بازنشستگی به ذهنم خطور می کند و نمی توانم به این موضوع
فکر نکنم .االن تنها چیزی که به آن فکر می کنم این اســت که گرم کنم و
مسابقه بدهم .باید اعتراف کنم که بســیار خسته شده ام .خستگی بدنی
آزارم می دهد .دارنده  27مدال المپیک ادامه داد :باید بگویم که در مسابقه
تیمی اخیر در  50متر پایانی کم آورده بــودم ،اما به خود گفتم که باید هر
آنچه که در توان دارم رو کنم و خوشــبختانه تالشــم جواب داد .حمایت
های که از من شــد انرژی دو چندان به من داد .وقتی از تصمیم خود برای
خداحافظی صرف نظر کردم و دوباره به تمرینات برگشتم سختی های زیادی
را پشت سرگذاشتم ،اما االن خوشبختانه همه چیز خوب است و کسب مدال
خستگی از تنم بیرون کرد.

دو نفر به جرم قاچاق
سه تن کوکائین به بریتانیا
محکوم شدند

دادگاهی در شــهر گالسکو دو مرد ترک
را در تالش برای قاچاق بیش از ســه تن
کوکائین به بریتانیا مجرم شناخته و آنها را
به تحمل حبسهای طوالنی مدت محکوم
کرده است.
گفته می شــود مقدار مواد مخدر کشف
شــده بزرگترین مقدار در تاریخ بریتانیا
است و قیمت آن در بازار سیاه به بیش از
 ۶۰۰میلیون دالر می رسد.
این مواد مخدر سال گذشــته از مخزن
یک کشتی کشــف شد که ناو سلطنتی و
نیروی مرزی بریتانیا آن را در دریای سیاه

از مساجد نابلس به جای اذان
صدای ام کلثوم پخش شد

مقامهای تشکیالت خودگردان فلسطینی
گفتهاند دالیل پخش موســیقی به جای
اذان از چندین مسجد در شهر نابلس در
کرانه غربی را بررسی خواهند کرد.
روز پنجشنبه نمازگزاران منتظر شنیدن
صدای اذان از مســاجد نابلس بودند که
به جــای آن صدای ام کلثــوم ،خواننده
سرشــناس مصری پخش شد .هم اکنون
مقامهای فلسطینی به دنبال آن هستند

برلوسکونی از فروش میالن
ناراحت است

مالک پیشــین باشــگاه میالن اعتراف کرد از فروش این باشگاه به چینیها
پشیمان و ناراحت اســت .به نقل از یورو اسپورت ،سیلویو برلوسکونی بعد
از آنکه  30سال مالکیت میالن را در دســت داشت ،تصمیم گرفت این تیم
را با قیمت  740میلیون یورو به چینیها بفروشــد .به نظر می رسد نخست
وزیر پیشین ایتالیا از تصمیمی که گرفته ،سخت پشیمان است .مالک پیشین
باشگاه میالن گفت 30 :سال برای موفقیت میالن تالش کردم .هر آنچه را که
برای این باشــگاه الزم بود انجام دادم اما متاسفانه چارهای جز فروش باشگاه
مورد عالقهام نداشــتم .مجبور بودم چنین تصمیمی را بگیرم .باید اعتراف
کنم که پشیمان هستم .او ادامه داد :میالن از نظر مالی در شرایط خوبی قرار
نداشت و به خاطر رهایی از ورشکستگی چنین تصمیمی را گرفتیم .باید بگویم
به هیچ وجه تصمیم راحتی نبود و ناراحت هستم .امیدوارم این تصمیم به سود
باشگاه باشد .میالن در دوران برلوسکونی هشت قهرمانی در سری  Aو پنج
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد اما االن چند سالی است که
حتی نمیتواند جواز صعود به لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.

تا بدانند آیا این یــک خرابکاری عمدی
بوده یا پخش صدای ام کلثوم به جای اذان
به دلیل اشتباه فنی صورت گرفته است.
شماری از مردم نابلس از پخش موسیقی از
مساجد ابراز ناخشنودی کرده اما شماری
هم آن را سرگرمکننده خواندهاند.
در ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی
منتشر شده ،لحظه پخش آهنگ ام کلثوم
از مسجد نشان داده میشود( .بی بی سی)

 200غیرنظامی اسیر تروریستهای
بعد از اجرایی شدن توافقنامه مهاجرین
میان ترکیه و اتحادیه اروپا در ماه مارچ،
شــمار پناهجویانی که از ترکیه به یونان
می آمدند ،به میزان وسیع کاهش یافت.
اما در ماه جاری آگست ،عبور مهاجرین
از دریای اژه و ورود به جزایر یونان کمی
افزایش یافته است .شــمار مهاجرین و
پناهجویانــی که از ترکیــه به یونان می
آیند ،در روزهای اخیر افزایش یافته است.
چنانچه کمیسیون امور بحران مهاجرت
یونان در آتن گزارش داده اســت ،از روز
جمعه تا شنبه صبح  145مهاجر از سواحل
دریای اژه ترکیه به جزایر یونانی رسیده
اند .یانیس موزاالس ،وزیر امور مهاجرت
یونان بعــد از یک دیدار با الکســیس
سیپراس نخست وزیر توضیح داد که این
افزایش اندک است و نشانه ای بر این امر
نیســت که ترکیه توافقنامه مهاجرت با

اتحادیه اروپــا را مراعات نمی کند .در
مراکز ثبت نام رســمی در جزایر شرق
اژه 10462 ،مهاجر غیر قانونی به ســر
می برند .این در حالی است که در زمان
حاضر فقط برای  7450مهاجر امکانات
اقامت وجود دارد .پیش از اجرایی شدن
توافقات میان ترکیــه و اتحادیه اروپا
در ماه فبروری ،در حد اوســط روزانه
تقریب ًا  2000مهاجــر از ترکیه به یونان
می آمدند .براساس گزارش های رسمی،
بعد از آن شمار مهاجرین روزانه به 121
تن در ماه اپریل 55 ،مهاجر در ماه می،
 51مهاجر در ماه جون و  59مهاجر در
ماه جوالی کاهش یافت.اما تا  13آگست
شمار مهاجرین بار دیگر افزایش یافته
است :در حد اوســط روزانه حدود 100
مهاجــر از ترکیه به جزایر شــرق اژه
انتقال می یابند( .دویچه وله)

«داعش» در منبج آزاد شدند

صدها غیرنظامیای که در شــهر منبج
در شمال سوریه به گروگان گرفته شده
بودند ،آزاد شدند .تروریستهای «دولت
اسالمی» این افراد را هنگام عقبنشینی
از منطقه ،به عنوان «ســپر انســانی»
واحدهای نظامی خود ،همراه برده بودند.
بنا بــر گزارش «نیروهــای دموکراتیک
ســوریه» و نهــاد «نظارت بــر حقوق
بشــر ســوریه» که مرکز آن در لندن
اســت ۲ ،هزار غیرنظامیای که از سوی
شــبهنظامیان «داعش» در شهر منبج به
اسارت گرفته شده بودند ،آزاد شدهاند.
عکسهــای منتشرشــده از ســوی
خبرگــزاری رویترز نشــان میدهد که
مردم شهر با شــادی از ورود «نیروهای

تيم کابل بازان تيم مس عينک را شکست
داد و پيروزى سوم را از آن خود کرد
تيم «کابل بازان »در روز پنجم مســابقات
ملى شــش دوش الکوزى کرکت ،تیم مس
عینک را شکســت داد و بیروزی ســوم
مسابقات را از آن خود کرد.
مســابقات مذکور با شاتراک تيم هاى مرکز
کابل و پنج زون کشــور ،به تاريخ( ١٩اسد)
در ميدان بيــن المللى الکوزى در کابل آغاز
شــده اســت .تيم کابل بازان ،صبح دیروز
قرعۀ بازى اول را از آن خود کرد و نخســت

فيصلۀ بيتنگ نمود ،کابل بازان در  ٢٠اور با
سوزاندن هفت بازيکن  ١٦٤دوش انجام داد و
به تيم مس عينک  ١٦٦دوش هدف گذاشت.
از ســوى تيم کابل بازان ،اصغرســتانکزى
سرگروپ تيم ،بازى خوب و با انجام دادن ٧٠
دوش ،بحيث بازيکن بهتر بازى اعالم شد.
بازيکنان تيم مس عينک نتوانسته اند که در
مقابل بالينگ خوب کابل بازان مقابله نمايند
و همه بازيکنــان آن در  ٩٨دوش از ميدان

خارج شدند .از سوى آنها نوروز منگل  ٣١و
نورعلى زدران  ٢٣دوش انجام داده اند.
از کابل؛ راشــد آرمان و حمزه هوتک سه -
سه بازيکن را از ميدان خارج کرده اند ،تيم
کابل بازان توانست که مس عينک را در سه
بازى متواتر شکســت دهد و به بازى نيمۀ
نهايى راه يابد.
بازى دوم ،بعد از ظهر بين زمريان سپين غر و
نهنگان آمو برگزار خواهد شد( .پژواک)

دموکراتیک سوریه» استقبال میکنند؛
مردی در حال تراشیدن ریش خود است
و زنی «نقاب اجباری» خود را در خیابان
به آتش میکشد.
از آنجا که تروریســتها اســتعمال
دخانیات از جانب زنــان را در مالء عام
ممنوع اعــام کرده بودند ،برخی از زنان
منج بهطور جمعی به سیگار کشیدن در
اماکن عمومی دســت زدند« .نیروهای
دموکراتیک ســوریه» روز جمعه اعالم
کردنــد که کنترل کامل شــهر منبج را
به دســت گرفتهاند .عملیات نظامی این
واحدها که با حمایت بمبارانهای هوایی
آمریکا و متحدانش همراه بود ،نزدیک به
دو ماه پیش آغاز شد( .دویچه وله)

سامپائولی :بارسلونا شانس
بیشتری برای قهرمانی دارد

سرمربی ســویا معتقد است بارسلونا شانس بیشــتری برای قهرمانی در
سوپرکاپ اسپانیا دارد.
به نقل از مارکا ،ســویا در دیدار رفت سوپرجام اسپانیا به مصاف بارسلونا
میرود .خورخه ســامپائولی در نشست خبری پیش از بازی گفت :بهترین
راه دفاع کردن برابر تیمی که با توپ خوب بازی میکند توپ گیری است
و اجازه ندادن به حفظ توپ است .بارسلونا مدت هاست ایده خود را حفظ
کرده است .برای همین آن را یک آیینه می بینم .چون با وجود تغییرات با
همان ایده به کار خود ادامه می دهد.
سرمربی ســویا درباره حمایت هواداران تیم اظهار کرد :نمیتوانم چیزی
از آنها بخواهم .بازیکنان باید خود را در میدان مســابقه نشان دهند .نمی
توانم درخواستی از کسی که برای تماشای فوتبال آمده است داشته باشم.
ما باید به مردم چیزی را که خواهانش هستند بدهیم.
ســرمربی ارجنتینی درباره غایبین این دیدار گفت :بازیکنان محروم و
آسیب دیده زیادی داریم .بارسلونا شانس قهرمانی بیشتری دارد اما برای
کسب این جام تمام تالش خود را می کنیم.
ســامپائولی درباره رویایی با کلودیو براوو گفت :پس از کسب قهرمانی به
همراه هم در چیلی رویایی با او خاص خواهد بود.

هازارد :باید چلسی
 ۲سال پیش باشیم

انریکه :با فتح سوپرجام بهترین
شروع ممکن را خواهیم داشت

سرمربی بارســلونا فتح سوپرجام را بهترین شروع برای فصل جدید عنوان
کرد .به نقل از آس ،بارســلونا در دیدار رفت سوپرجام اسپانیا یکشنبه شب
به مصاف سویا میرود .لوییس انریکه در نشست خبری پیش از بازی گفت:
سویا نســبت به فصل گذشته تغییراتی داشــته و سرمربیاش عوض شده
است .اکنون خورخه سامپائولی هدایت این تیم را بر عهده دارد و من فلسفه
مربیگریاش را دوســت دارم .اگر تیم خطرناکی بودند اکنون خطرناک تر
هستند .سال هاست در لیگ اروپا می درخشند و به این درخشش ادامه می
دهند .سرمربی بارسلونا درباره جذب پاکو آلکاسر اظهار کرد :نظری درباره
بازیکنانی که در تیمم نیســتند ندارم .اگر این چنین بود باید درباره 543
مهاجم و  200بازیکنی که مطبوعات نام می برند صحبت می کردم .تمرکزم
روی جام پیش رو اســت .لیونل مسی جمعه شــب اعالم کرد به تیم ملی
ارجنتین باز می گردد .انریکه در این رابطه گفت :برای من دیدن بازی مسی
با پیراهن هر تیمی خبر بزرگی است .این خبر بزرگی برای فوتبال جهان نیز
هست .سرمربی اسپانیایی وضعیت یوردی آلبا را خوب عنوان کرد و درباره
خط دفاعی تیمش گفت :فوتبال ورزش گروهی است و تنها به دفاع بستگی
ندارد .خیلی از گل ها به خاطر اشتباهات فردی رخ می دهد که این در رابطه
با چنین بازیکنانی عجیب اســت .با این حال این اتفاق افتاده است و اتفاق
خواهد افتاد .باید بازیکنان با تمرکز بیشتری کار کنند.

رهگیری کردند.
دادگاه مومن شــاهین ،ناخدای کشتی را
به  ۲۲ســال و امین اوزمن همراه او را به
بیست سال زندان محکوم کرد.
برآورد شــده که کوکائین کشــف شده
خلوص باالیی در سطح  ٧٠درصد داشته
است.اطالعاتی که از مقامهای فرانسوی
به بریتانیا داده شد به رهگیری و توقیف
کشــتی منجر شــد .اســپانیا ،ناروی و
دنمارک و آمریکا هم اطالعاتی دادند که
به مقامهای اسکاتلندی در توقیف کشتی
حامل کوکائین کمک کرد( .بی بی سی)

آغاز ماراتن لیگ جزیره با یک شگفتی

فصل جدید لیگ برتر فوتبــال انگلیس با
شکست مدافع عنوان قهرمانی آغاز شد.
رقابتهای لیگ برتر انگلیس عصر روز شنبه
با برگزاری دیدار بین تیمهای هالســیتی و
لسترسیتی آغاز شــد که در پایان شاگردان
رانیــری که فصل گذشــته در عین ناباوری
قهرمان لیگ جزیره شده بودند مقابل میزبان
خود تن به شکست دادند.
لسترسیتی که با کمترین تغییرات نسبت به

فصل گذشــته و حفظ اکثر بازیکنانش فصل
جدید را شروع کرده ابتدا از حریف خود عقب
افتاد .آداما دیومانده در ثانیههای پایانی نیمه
نخست گل میزبان را به ثمر رساند تا این نیمه
با پیروزی هالسیتی به پایان برسد.
با شروع نیمه دوم لسترسیتی توانست یک
پنالتی از حریف خود بگیــرد .ریاض محرز
یکی از ستارههای فصل گذشته لستر پشت
توپ قرار گرفت و بــا گل کردن پنالتی بازی

را به تساوی کشــاند اما این پایان کار نبود
و هالســیتی در دقیقه  57به وسیله رابرت
اسنوگراس یکبار دیگر دروازه کسپر اشمایکل
را باز کرد تا ســه امتیاز حســاس این بازی
خانگی را آن هم مقابل مدافع عنوان قهرمانی
کسب کند.
در ادامه بازیهای امروز حساسترین بازیها
تاتنهام با اورتون و منچسترسیتی با ساندرلند
بازی میکند.

ویا :جام جهانی  2018بدون مسی معنا نداشت
ستاره پیشین بارسلونا از تصمیم مسی برای
بازگشت به بازیهای ملی استقبال و تاکید
کرد که جام جهانی بعدی بدون مسی معنایی
نداشت.
به نقل از شبکه تلویزیونی «،»Omnisport
لیونل مسی با وجود این که بعد از رقابت های
کوپا آمه ریکا تصمیم گرفت از بازیهای ملی
خداحافظی کند امــا از این تصمیم منصرف

شــد و قبول کرد بار دیگر با پیراهن آلبی
سلسته به میدان برود.
داوید ویــا از بازیکنانی اســت که تصمیم
مسی برای بازگشــت به بازیهای ملی او را
خوشحال کرده است.
ستاره سابق بارسلونا که چند سالی با مسی
همبازی بــود ،در مورد بازگشــت کاپیتان
آلبی سلسته گفت :مسی از نظر من بهترین

بازیکن جهان اســت .امیــدوارم او در جام
جهانی  2018روسیه هم حضور داشته باشد
و بدرخشد.
ستاره سابق بارسلونا ادامه داد :عالقه زیادی
به بازی مســی دارم .جام جهانی روســیه
بدون مســی طعم و مزه ای نخواهد داشت.
خوشحال شدم این بازیکن بزرگ قبول کرد
به بازیهای ملی برگردد.

ستاره چلسی معتقد اســت آنها باید مثل دو سال پیش باشند تا بتوانند
قهرمانی در لیگ برتر را با کونته جشن بگیرند.
چلسی دو سال پیش توانســت با صدرنشینی از هفته نخست تا پایانی با
هدایت مورینیو قهرمان لیگ برتر شــود ولی فصل بعد نتوانست از عنوان
قهرمانی خود دفاع کند و در فصلی که دو مربی یعنی مورینیو و هیدینگ
را روی نیمکت خود دید ،از رسیدن به کسب سهمیه باز ماند.
ادن هازارد ستاره بلجیمی چلسی درباره شرایط این تیم قبل از شروع لیگ
برتر گفت :همه به خوبی میدانیم که فصل قبل شرایط خوبی نداشتیم .ما
میدانیم که اگر مثل دو سال قبل باشیم میتوانیم برای رسیدن به قهرمانی
تالش کنیم .این شانس بزرگی است که میتوانیم فصل را در مقابل دیدگان
هواداران خود آغاز کنیم و چون بازی دوشــنبه شب است تمام چشم ها
به ما دوخته میشــود .او گفت :در آن بازی باید کامال آماده باشیم چون
وستهم تیم بســیار خوبی است .هواداران همیشه پشت ما هستند و مهم
نیست در زمین چه پیش میآید .باید از همان هفته نخست برای رسیدن
به عنوان قهرمانی تالش کنیم .درســت مثل دو سال قبل که توانستیم به
خوبی قهرمانی در لیگ برتر را تجربه کنیم.

صالحیت نامزدهای انتخابات
شورای فیفا تایید شد

کمیت ه بازدید فیفا به کنفدراســیون فوتبال آســیا ( )AFCاعالم کرد که
نامزدهای انتخابات شــورای فیفا نیازهای الزم را برای شــرکت در این
انتخابات دارند و میتوانند برای گرفتن ســه کرسی خالی در این شورا با
هم رقابت کنند .بــ ه نقل از  ،AFCکمیت ه بازدید فیفا تایید کرد نامزدهای
شورای فیفا صالحیت شــرکت در انتخابات را دارند .قرار است انتخابات
شورای فیفا ،روز بیست و هفتم ســپتمبر در کنگره فوقالعاد ه  AFCدر
گوای هند برگزار شود.
لیست نامزدهای انتخابات
نامزدهای مرد برای گرفتن دو کرسی خالی:
 .1ژانگ جیان از چین
 .2علی کفاشیان نایینی از ایران
 .3سعود عزیز الفهدی از قطر
 .4زین الدین نورالدین از سنگاپور
نامزدهای زن برای گرفتن یک کرسی خالی:
 .1مویا دود از استرالیا
 .2محفوظا آکتر از بنگالدش
 .3هان اون گیونگ از کوریای شمالی

