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وعده انتخاباتی ترامپ ۷۰ :درصد از
قوانین فدرال را لغو میکنم

 ۲۸۰هزار خارجی با خطر

بازداشت از آلمان مواجه اند

ده ها هزار خارجی ،که قرار اســت از آلمان اخراج گردند،
در سیستم جســت و جوی پولیس برای بازداشت درج اند.
شــماری از این افراد به خاطر گریز از اخراج شدن ،خود را
مخفی کرده اند .تا تاریخ اول ســپتمبر امســال ۲۸۴۱۵۸
خارجی مقیم آلمان در «سیســتم جست و جو و تعقیب»
پولیس داخلی برای بازداشــت ثبت بودند ،زیرا آنها باید به
کشور های شان بازگردانده شوند .این مطلب را خبرگزاری
آلمانی «کی ان ای» به اساس معلومات ادارۀ فدرال پولیس
جنایی آلمان گزارش داده است.
بــه قول رادیوی آلمانی «اچ آر انفو» این رقم در مقایســه
با سال گذشــته ۱۴۰ ،درصد بیشتر است .گفته شده است
که تعقیب این خارجــی ها بر مبنای قانون اقامت در آلمان
صورت می گیرد .به اســاس این قانون یک خارجی زمانی
در فهرست تعقیب شوندگان قرار می گیرد که مقامات به او
دسترسی نداشته باشند و او آلمان را باید ترک کند.
یک ســخنگوی پولیس جنایی آلمان به این اشاره کرد که
بخشی از خارجی های که شامل فهرست افراد مورد جست
و جو بودند ،قب ً
ال از آلمان اخــراج گردیده اند .به قول وی
در همچو موارد نام این افراد در سیســتم جست و جو درج
می گردد تا مقامات در صورت ورود دوبارۀ غیر قانونی آنها
به خاک آلمان ،بتوانند به موقع واکنش نشان بدهند .ادارۀ
فدرال پولیس جنایی آلمان به رادیوی آلمانی «اچ آر انفو» از
ارقام مشخصی در مورد این افراد نام نبرده است.
کارشناســان چندین ادارۀ امور خارجی ها در پاســخ به
رادیوی نام برده گفته اند که بخش اعظم خارجی های مورد
جست و جو ،پناهجویانی اند که با مخفی شدن می خواهند
از اخراج شدن از آلمان فرار کنند( .دویچه وله)

توفان «متیو» میلیونها

آمریکایی را مجبور به ترک
مناطق خود کرد

با نزدیک شدن توفان سهمگین «متیو» به سواحل جنوبی
و شرقی آمریکا ،مقامات این کشور از مردم خواستهاند که
منازل خود را ترک کرده و در مناطق امن پناه گیرند .توفان
متیو در هائیتی بیش از  ۳۰۰کشته بر جا گذاشته است.
آمریکا خود را برای ورود توفان «متیو» آماده میکند .توفان
«متیو» که ســرعتش بیش از  ۲۰۰کیلومتر در ساعت است،
حرکت خــود را از جزایر باهاما به ســوی ایالت فلوریدای
آمریکا در پیش گرفته اســت .اداره هواشناســی آمریکا
توفان دریایی «متیو» را به لحاظ قدرت و سرعت در ردیف
توفانهای «درجه دو» ارزیابی کرده اســت .باراک اوباما،
رئیس جمهوری آمریــکا ،در ایالتهای فلوریدا ،جورجیا و
کارولینای جنوبی و شــمالی وضعیت اضطراری اعالم کرده
و با فرمانداران این ایالتها گفتوگو داشــته است .گفته
میشود که بیش از  ۳میلیون شــهروند آمریکا در معرض
آسیبهای ناشی از این توفان هستند .مقامات آمریکایی از
این شهروندان خواستهاند که خانههای خود را ترک کرده
و در محلهای امن پناه گیرند .بنا به خبرهای رســیده برق
بیش از  ۹۵هزار خانوار در ایالت فلوریدا قطع شده است.
بنا به گفته رسانههای آمریکایی پس از توفان «سندی» در
سال  ۲۰۱۲این بزرگترین برنامه «انتقال اجباری» شهروندان
آمریکایی به مناطق امن محسوب میشود( .دویچه وله)

دونالد ترامپ ،نامــزد حزب جمهوریخواه در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وعده داده
اســت در صورت پیــروزی  ۷۰درصد قوانین
فدرال به ویژه قوانینی که مانع از رشد تجارت
میشوند را لغو کند.
آقای ترامپ در ســخنرانی انتخاباتی خود در
نیو همپشــایر گفت این قوانین دست و پاگیر
هستند و مانع از رشد تجاری شدهاند.
او در عیــن حال گفت کــه قوانین مربوط به
ایمنی و محیط زیست پابرجا خواهند ماند.
پیشتر یکی از مشــاوران او گفته بود که در
صورت پیــروزی آقای ترامــپ در انتخابات
ریاست جمهوری حدود ده درصد از قوانین لغو
خواهد شد .اما آقای ترامپ در سخنرانی اخیر
خود گفت که ما بخش بزرگی از قوانین را لغو
میکنیم .او گفت« :من میگویم که  ۷۰درصد
قوانین میتوانند بروند».
آنتونی اســکاراموچی ،مشاور انتخاباتی آقای
ترامپ پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود
میزانی که تشکیالت آقای ترامپ برای کاهش

قوانین در نظر دارد به مراتب کمتر از آن است.
آقای اســکاراموچی که خــود از تاجران وال
استریت است گفت که آقای ترامپ قصد دارد
تغییراتی در اصالحات بانکی پیشین به وجود
آورد و تنهــا قوانینی که بیــش از همه «ضد

تشدید میزان مجازات
قتلهای ناموسی در پاکستان
از ایــن پس میزان مجــازات «قتلهای
ناموســی» در پاکستان افزایش مییابد.
پارلمان این کشور روز پنجشنبه با تغییر
یکی از مــواد قانون در ارتباط با افزایش
مجازات «قتلهای ناموسی» موافقت کرد.
میزان مجازات «قتلهای ناموســی» به
اتفاق آرا در پارلمان پاکستان به تصویب
رســید .برمبنای مصوبه روز پنجشنبه
در پارلمان پاکســتان مجرمان حتی اگر
خانــواده مقتول نیز آنها را ببخشــند،
میتوانند محکوم شوند.
در الیحه پیشنهادی به پارلمان پاکستان
در تایید متمم اصالحیه قانون آمده است

محرومیت ،مصدومیت و
رکوردشکنی نیمار در یک بازی

نیمار در بازی برابر بولیوی شب پر اتفاقی را پشت سر گذاشت.
به نقل از گلوبو ،تیمملــی فوتبال برازیل بامداد روز جمعه در انتخابی جام
جهانی با برتری پنج بر صفر برابر بولیوی به رده دوم انتخابی جام جهانی در
قاره آمریکا صعود کرد.
در این دیدار نیمار ،مهاجم برازیل موفق شــد دردقیقه یازده برای تیمش
گلزنی کند .این سیصدمین گل حرفهای نیمار بود .او همچنین اکنون با پشت
سر گذاشتن زیکو ،چهارمین گلزن برتر تاریخ فوتبال برازیل نیز به حساب
میآید و امیدوار است بتواند در آیندهای نزدیک رکورددار این عرصه در تیم
ملی فوتبال برازیل شود.
نیمار البته دردقیقه  69دچار مصدومیت شــد .مدافع بولیوی با آرنج خود
به صورت نیمار کوبید تا این بازیکن با مصدومیت ســختی روبرو شود و با
صورتی خون آلود زمین بازی را ترک کند .او البته قبل از این مصدومیت با
دریافت یک کارت زرد دو اخطاره شد تا دیدار بعدی برازیل در این رقابتها
که برابر ونزوئال است را نیز از دست بدهد.

 10سال و  ۵۲بازی بدون شکست
برای ایتالیا در انتخابی جام
جهانی و یورو

از آخرین باخت تیم ملی ایتالیا در انتخابی جام جهانی یا یورو  ۱۰ســال می
گذرد و این تیم در  ۵۲دیدار در این رقابت ها شکست نخورده است.
به نقل از یوفا ،دو دیدار از رقابت های انتخابی جام جهانی در قاره اروپا انجام
شــده و در این دو بازی تیم ملی ایتالیا با کسب یک برد و یک تساوی ،با ۴
امتیاز همچون تیم ملی اســپانیا در رده دوم گروه خود قرار دارد .در حالی
که آتزوری ابتدا از حریف خود عقب افتاده بود ،گلزنی ده روسی باعث شد
تا این دیدار با تســاوی یک بر یک به پایان برسد و به این ترتیب رکورد بی
شکستی ایتالیا در رقابت های انتخابی جام جهانی و یورو ادامه یابد.
اکنون تیم ملی ایتالیا  ۵۲بازی و  ۱۰ســال است که در رقابت های انتخابی
یورو و انتخابی جام جهانی شکســت نخورده است .در واقع آخرین باری که
ایتالیا در یک بازی در رقابت های انتخابی شکست خورد به چند ماه بعد از
فینال جام جهانی  ۲۰۰۶بر میگردد که فرانســه با دو گل سیدنی گوو و یک
گل از آنری توانســت ایتالیا را از پیش رو بردارد و انتقام شکست در فینال
جام جهانی را بگیــرد .از آن زمان به بعد ایتالیا در رقابت های انتخابی جام
جهانی و یورو شکست نخورده و یک رکورد جهانی خلق کرده و توانسته به
 ۵۲بازی بدون شکست در این عرصه برسد.
در ادامه روبرتو دونادونی جانشــین مانچینی شد و در  ۱۱بازی انتخابی یورو
توانست  ۹برد و دو تســاوی به دســت آورد .در ادامه بار دیگر به عنوان
سرمربی ایتالیا انتخاب شــد و در انتخاب جام جهانی آفریقا به  ۷برد و ۳
تساوی رسید .البته ایتالیا در این دوره ناکام بود و نتوانست از گروه خود به
مرحله بعد راه یابد.

اخراج گراتزیانو پله از اردوی
ایتالیا

مهاجم تیم ملی ایتالیا که در لیگ چین شــاغل است به دلیل اینکه بعد از
تعویض با سرمربی این تیم دست نداد از اردوی ایتالیا اخراج شد.
به نقل از گاتزتا ،در بازی ایتالیا و اســپانیا که با تساوی یک بر یک به پایان
رسید گراتزیانو پله مهاجم ایتالیا تعویض شد و در حالی که سرمربی این تیم
با جلو آوردن دســتش قصد داشت از او تشکر کند ،با ونتورا دست نداد و با
ناراحتی روی نیمکت نشست.
بعد از بازی ونتورا بخاطر این حرکت پله او را از اردوی ایتالیا اخراج کرد.
پلــه بعد از این حرکــت عذرخواهی کرد ولی کادر فنی تیــم ملی ایتالیا
عذرخواهی او را نپذیرفت.

که در این کشور ساالنه صدها نفر قربانی
قتلهای موسوم به «قتلهای ناموسی»
میشوند و تغییر در مواد قانونی موجود
سبب خواهد شــد که این گونه قتلها
ادامه نیابند .بیشتر قربانیان «قتلهای
ناموســی» در پاکســتان را زنانــی
تشــکیل میدهند ،که از سنتهای
مردســاالرانه و محافظهکارانه در این
کشور تخطی و این سنتها را نادیده
میگیرند .در چنین شــرایطی معموال
یکی از افراد خانــواده (بهطور عمده
مردان خانواده) فرد خاطی را به قتل
میرساند( .دویچه وله)

تجاری» هستند را لغو کند.
آقای ترامــپ روز یکشــنبه در مناظرهای
در ســنت لوییز ،ایالت میســوری با هیالری
کلینتون ،رقیب انتخاباتی خود روبرو خواهد
شد( .بی بی سی)

فتح شام(النصره)
درخواست سازمان ملل
برای ترک حلب را رد کرد

روسیه آمادگی این کشور را برای حمایت از درخواست
سازمان ملل در مورد خارج شدن نیروهای جبهه فتح
شام ( نصرت سابق) از شهر حلب اعالم کرده است.
سرگئی الرورف ،وزیر خارجه روسیه گفته است که او از
این ایده حمایت میکند.
روسیه گفته که آماده است از دولت سوریه بخواهد تا به
نیروهای جبهه فتح شام اجازه دهد تا با سالح هایشان
از شهر حلب عقب نشینی کنند.
استفان دیمیستورا ،نماینده ویژه سازمان ملل در امور
سوریه ضمن هشدار به روسیه و سوریه در مورد اوضاع
حلب از جبهه فتح شام خواست تا  ۲۷۵هزار غیرنظامی
ساکن حلب را به گروگان نگیرند و شرق حلب را ترک
کنند.
اما این گروه درخواست ســازمان ملل در مورد خارج
شدن از شهر حلب را رد کرده است.
یکی از ســخنگویان جبهه فتح شــام ،گروه مرتبط با
القاعده ،گفته که نیروهای این گروه آماده کشته شدن
در حلب هستند .گفته شــده که حدود  ۹۰۰عضو این
گروه در شرق حلب مستقر هستند .به گفته آقای دی
مسیتورا اگر روســیه از حمایت نیروهای دولت سوریه
دســت بردارد ،احتماال حمله نیروهای سوریه به شرق
حلب متوقف خواهد شد( .بی بی سی)

جایزۀ صلح نوبل به رئیس
جمهور کلمبیا تعلق گرفت

خــوان مانوئل ســانتوس رئیس جمهور
کلمبیا ،به خاطر تالش هایش برای خاتمه
دادن به جنگ داخلی در کشور اش برندۀ
جایزۀ امســال صلح نوبل شد .این مطلب
را هئیت داوران در اســلو پایتخت ناروی
اعالم کردند .جایزۀ امســال صلح نوبل
به خوان مانوئل ســانتوس رئیس جمهور
کلمبیا تعلــق گرفت .کمیتۀ اهدای جوایز
نوبل در پایتخت نــاروی روز جمعه اعالم
کرد که با این جایــزه از تالش های این
سیاستمدار  ۶۵ساله برای پایان دادن به
جنگ های دوامدار داخلی در این کشور
امریــکای جنوبی تقدیر صــورت گرفته
اســت .پس از مذاکرات چهار ساله میان
حکومت و شورشــیان ،رئیــس جمهور
خوان مانوئل سانتوس و تیمولیون خی ِمنِز
رهبر چریک های فارک (نیرو های مسلح

کمیته حقوق کودک سازمان
ملل دولت عربستان را به
خاطر تبعیض علیه دختران
محکوم کرد

یک نهاد مسئول حمایت از کودکان دولت
عربستان سعودی را به خاطر نحوه رفتار با
کودکان مورد انتقاد شدید قرار داده است.
روز جمعه ،کمیته حقوق کودکان سازمان
ملــل متحد ،که ماموریت آن بررســی و
نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون حقوق
کودک و دیگر اســناد مرتبــط با آن در
کشــورهای مختلف است ،در اطالعیهای
از دولت عربستان سعودی خواست تا به
«تبعیض شدید» علیه دخترها خاتمه دهد
و قوانینی را که سنگســار ،قطع اندامها،
شــاق زدن و اعدام افراد زیر سن قانونی
را مجاز میداند ،لغو کند.
این کمیته همچنین ائتــاف به رهبری
عربســتان ســعودی را متهم کرد که در
جریان حمالت هوایی به مواضع شورشیان
مخالف دولت یمن ،جــان کودکان را در
معرض خطــر قرار میدهــد و همچنین
از تحریــم غذایی مناطق تحت تســلط
شورشیان برای وادار کردن آنان به تسلیم
استفاده می کند .به گفته کمیته ،این روش

باز محمد مبارز در مسابقات
م ام ای» روسیه حریف قرقیزستانی
«ا 
خود را شکست داد

باز محمد مبارز ،قهرمان و بنیانگذار رشــته
ورزشــی مبارزه آزاد «ا م ام ا ِی»در اخرین
مبارزه خود پنجشنبه شــب در روسیه به
مصاف حریف قرقیزســتانی خــود رفت و
توانســت در راند اول حریفش را شکست
دهد.
مبارزه آزاد یا «ا م ام ا ِی» در افغانستان ورزش
کامال جدیدی است که توسط بازمحمد مبارز
راه اندازی شده است.
قبل از آن بازمحمد یک کشتی گیر در رشته

ورزش کشتی محلی یا کوراش بود.
او دســتاوردهای خوبی در پهلوانی کوراش
داشت ،اما عالقه خاصی به مبارزه آزاد نشان
داد و ایــن ورزش را به زودی آموخت و وارد
دنیای مبارزه آزاد شد.
بعد از ایجاد این رشــته در افغانســتان در
چارچوب فدراسیون ورزشهای رزمی؛ این
فدراسیون توانســت اولین دوره مسابقات
مبارزه آزاد را راه اندازی نماید.
مبارز در سال  ۲۰۱۰در مسابقات آماتور این

انقالبی کلمبیا) در پایان ســپتمبر امسال
یک پیمان صلح را به امضا رساندند.
روز یکشنبه گذشته مردم کلمبیا در یک
همه پرســی این پیمان را به صورت کام ً
ال
غیر مترقب رد کردند .حدود  ۵۰،۲۱در صد
اشــتراک کنندگان این همه پرسی برای
این پیمــان رأی مخالف و  ۴۸،۷۸درصد
رأی موافق دادند.
شورشیان فارک در سال  ۱۹۶۴در مبارزه
علیه فیودال ها و حکومت ســاح بدست
گرفتنــد .از آن زمان بــه بعد در جنگ
های داخلی ،در پهلــوی اردوی کلمبیا،
گروه های چریکی چپگرا ،شــبه نظامیان
راستگرا و مافیای مواد مخدر دخیل بودند.
در این جنگ دوامدار داخلی ،که زیادتر از
نیم قرن طول کشید ،بیشتر از  ۲۶۰هزار
انسان جان باختند( .دویچه وله)

رشته در کشــور ترکیه اولین مدال طال را
بدســت آورد .او در سالهای  ۲۰۱۰در ایران و
 ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲در ترکیه چهار مدال طال آسیا و
جهان را بدست آورد.
بازمحمــد مبارز در اواخر ســال  ۲۰۱۲وارد
مسابقات حرفهای این رشته شد و تا کنون
 ۹بار وارد رینگ شده است که شش پیروزی
و سه شکست در کارنامه دارد.
پیروزی پنج شنبه شب هفتمین پیروزی باز
محمد مبارز بود( .بی بی سی)

امنیت غذایی و سالمت کودکان ساکن این
مناطق را به مخاطــره میاندازد و از نظر
جامعه بینالمللی محکوم است.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل از هجده
کارشــناس مستقل تشــکیل شده و بر
نحوه اجــرای معاهدات بینالمللی مرتبط
با حمایت از افراد زیر هجده ســال توسط
کشورهای مختلف نظارت دارد.
این کمیتــه در گزارش خــود در مورد
عربستان سعودی گفته است که دولت آن
کشور هنوز هم برای دختران حقوق کامل
و مساوی دختران را مورد شناسایی قرار
نداده و در مورد آنان تبعیض روا میدارد.
به گفته این کمیته ،در عربستان سعودی
همچنان نظام حقوقی مبتنی بر قیمومت
مــردان بر زنان وجــود دارد .در گزارش
کمیته آمده اســت که نظام آموزشــی
عربستان سعودی هم از نظر دسترسی به
امکانات و محتوای درسی ،حاوی تبعیض
آموزشی علیه فرزندان اقلیتهای مذهبی
از جمله شیعیان است ( .بی بی سی)

کرگر :کلوپ مناسب ترین فرد
برای هدایت لیورپول است

یورگن کلوپ در فصل گذشــته توانست لیورپول تا دو فینال پیش ببرد و
اکنون با تجربه بیشتر در لیگ برتر ،هواداران لیورپول انتظار دارند تا با او
جام های مختلفی کسب کنند.
جیمی کرگر ،مدافع ســابق باشــگاه لیورپول اعتقاد دارد که کلوپ برای
لیورپول جام های بسیاری کسب خواهد کرد.
به گزارش  ،ESPNاسطوره باشگاه لیورپول معتقد است که کلوپ مناسب
تریــن انتخاب برای لیورپول بود و با ادامــه همین راه می تواند جام های
زیادی برای لیورپول به ارمغان بیاورد.
او در این خصوص گفت:
“کلوپ یک مربی خاص است .فکر نمی کنم کسی بهتر از او در حال حاضر
بتواند مناسب برای مربی گری باشگاه باشد .شاید این فصل ،همان فصلی
باشد که منتظرش هســتیم .آیا بهترین ترکیب را داریم؟ قطعا خیر؛ ولی
شروعمان خوب بوده است .این که کلوپ فصل گذشته توانست به فینال
لیگ کاپ و لیگ اروپا برسد ،یعنی یک مربی در اختیار داریم که می تواند
جام کسب کند ولی خب این آســان نخواهد بود‘ .پس از اخراج برندان
راجرز گفتم که تنها شخصی که باید جای او بیاید کلوپ است .او عالوه بر
کیفیت باال ،در دسترس نیز بود .در حال حاضر او کاری کرده است که همه
انتظار داشــتیم .عالوه بر فوتبال زیبا ،شخصیت فوق العاده او هم به لیگ
برتر اضافه شده است .فکر نمی کنم کسی بهتر از او برای هدایت لیورپول
پیدا شود.

درخشش پسر رائول گونزالس
در امریکا

کوکائین ممکن است فیوری ،قهرمان بوکس
سنگین وزن جهان را خانهنشین کند

تایسون فیوری ،قهرمان سنگین وزن بوکس
جهان که مدتی پیــش گفت به دلیل بهبود
افســردگیاش از کوکائین استفاده میکرده
شاید همین دلیل مجوز حضور در مسابقات
بوکس را از دست دهد.
نهاد نظارت بر بوکس بریتانیا (فدراســیون
بوکس بریتانیا) ۱۲ ،اکتبر در مورد سرنوشت
مجوز فیوری تصمیــم خواهد گرفت .رابرت

اسمیت ،مدیرکل فدراسیون بوکس بریتانیا،
در این رابطه گفت که اســتفاده از کوکائین
خالف قانون است و این نهاد نظرش را در این
مورد اعالم خواهد کرد .فیوری در مصاحبه با
مجله رولینگ استون گفت که مدتهاست از
نظر سالمت روحی مشکل دارد و برای بهبود
افســردگیاش از کوکائین اســتفاده کرده
اســت .آنتونی جاشوا ،قهرمان سنگین وزن

بوکس جهان ،از منظر ســازمان «آیبیاف»
از بازگشت فیوری حمایت کرد در حالی که
تونی بیلیو ،دیگر بوکســور بریتانیایی گفت
که فیوری نیاز به کمــک دارد .فیوری ۲۸
ساله ،دوشنبه گذشــته گفت که از دنیای
بوکس بازنشســته خواهد شد ،در حالی که
سه ساعت بعد حرفش را پس گرفت و گفت
که شوخی کرده است( .بی بی سی)

پسر اســطوره رئال مادرید ،در فرم خوبی قرار دارد و این باعث شده همه
به او امیدوار شوند.
خورخه گونزالس پسر بزرگ رائول گونزالس اسطوره رئال مادرید در حال
حاضر در تیم جوانان فوردهام در نیویورک بازی می کند این تیم همراه با
او در این فصل  10پیروزی به دست آورده است .به گزارش مارکا ،مک نامارا
در این مورد گفت:
“او یک تمام کننده بزرگ اســت .یک بازیکن فوق العاده که با هم تیمی
هایش به خوبی بازی می کند .او پتانسیل باالیی دارد.
فرناندو مورینتس ،مهاجم ســابق رئال مادرید در صفحه شخصی اش در
مورد پسر رائول نوشت:
‘او نشانه هایی از یک بازیکن گران قیمت را در خود دارد.
خورخه ،متولد سال  2000میالدی است و مادریدی ها امیدوارند روزی پسر
اسطوره شان در مادرید برایشان بدرخشد.

میالن خواهان غرامت از
فدراسیون فوتبال ایتالیا به خاطر
مصدومیت مونتولیوو

به نظر می رسد میالن قصد دارد از قانون فیفا استفاده کرده و از فدراسیون
فوتبال ایتالیا به خاطر مصدومیت مونتولیوو غرامت دریافت کند.
به صورت رســمی اعالم شــد که ریکاردو مونتولیوو که در دیدار دو تیم
ایتالیا و اسپانیا مصدوم شد ،حداقل  6ماه از میادین دور خواهد بود.
به گزارش فوتبــال ایتالیا ،قانونی در فیفا وجــود دارد که طبق آن ،اگر
بازیکنی در اردوی ملی مصدوم شــود ،باشگاه حق دارد دستمزد وی را از
فدراسیون فوتبال آن کشور دریافت کند .طبق این قانون مصدومیت هایی
که بیش از  28روز طول بکشــند ،شامل این قانون می شوند و فدراسیون
فوتبال آن کشــور تا سقف یک سال ،و تا ســقف مبلغ  7.5میلیون یورو
باید دســتمزد مدت مصدومیت بازیکن را بپردازد .با توجه به اینکه مدت
مصدومیت مونتولیوو بیش از  6ماه است ،احتماال فدراسیون فوتبال ایتالیا
باید دستمزد این  6ماه مونتولیوو را به جای میالن ،پرداخت کند.

