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بان کی مون :قربانیان جنگ باید وطن جدیدی پیدا کنند

باید تعهدات ملی شان را برای اسکان مجدد پناهجویان
عملی کنند .او در ادامه توضیح داده است که همه کشورها
باید خود را از طریق پذیرش طوالنی مدت پناهجویان در
راه حلی برای حالت اضطراری فعلی پناهجویان ســهیم
گردانند .بان کی مون هشدار داده گفته است که در غیر
آن با در نظر داشــت جنگ ها و درگیری ها در جهان که
در حال تشدید اند ،انسان های بیشتری قربانی خواهند
گردید .بر اساس پیشنهاد بان کی مون ،کشورها باید در
هر ســال حدود دو میلیون پناهجو را بپذیرند .عالوه بر
اســکان مجدد پناهجویان زمینه های دیگر پذیرش را
نیز بان کی مون بیان داشــته است .از جمله او از کمک
های صحی ،برنامه های خیریه یا بشردوســتانه پذیرش،
اشــتغال ،آموزش ،برنامه های آموزشی و الحاق اعضای
خانواده یادآوری کرد.
روش های تنطیم شده برای تقسیم پناهجویان ،می تواند
از این امر جلوگیری کند که دیگر مردم خود را به دست
قاچاقبران انسان نسپارند(.دویچه وله)

بان کی مون ،سرمنشــی ســازمان ملل متحد خواستار
اسکان مجدد حداقل  10درصد پناهجویان در کشورهای
عضو گردیده اســت .او گفته است که قربانیان جنگ ها
باید برای شان وطن جدیدی پیدا کنند.
بان کی مون دبیر کل ســازمان ملل متحد می خواهد با
یک پیمان جهانی کشــورهای عضو با بحران پناهجویان
مقابله کند .او در اجالس مجمع عمومی در نیویارک روز
دوشنبه (به وقت محلی) از کشورهای عضو سازمان ملل
خواست ساالنه حداقل  10درصد پناهجویان اسکان دهند.
دبیر کل سازمان ملل متحد با این اقدام می خواهد فشار
کشورهایی مانند اردن و ترکیه را که اکثریت پناهجویان
را تا حال پناه داده اند ،تا اندازه ای کاهش دهد.
بان کی مون اصول پیمــان جهانی پناهندگان را در برابر
کشورهای عضو ســازمان ملل متحد ارائه کرده است به
این منظور که این پیمان در ماه سپتمبر در اجالس سران
در نیویارک پذیرفته شود .بان کی مون همچنین پیشنهاد
کرده است که پس از تصویب این پیمان ،کشورهای عضو

ایاالت متحده و روسیه
خواهان صلح در سوریه اند
با وجود تالش های پیهــم برای صلح و
آتش بس در ســوریه ،هنوز هم درگیری
های خونین ادامه دارند .روســیه و ایاالت
متحده از شرکای خویش خواهان همکاری
شده اند .وزیر خارجه آلمان در ارتباط به
مذاکرات جدید اظهار خوشــبینی کرده
است.
روســیه و ایاالت متحده امریکا فشارهای
خود بر جناح های جنگی در ســوریه را
افزایش داده انــد و در قبال اقدامات دو
کشور رژیم اسد نیز واکنش نشان داده و
میعاد آتش بس به ویژه در مناطق درگیر
جنگ شــهر حلب را یــک مرحله دیگر
تمدید کرده اســت .بخش هایی از شهر
مذکور تحت کنتــرول نیروهای حکومت
سوریه و بخش های دیگر این شهر تحت
کنترول گروه های شورشی می باشد.
در همین حال با توجه به تحوالت اخیر و
اوضاع جاری ،فرانک والتر اشتاینمایر وزیر
امور خارجه آلمان از»عالمات امیدبخش»
برای جناح مخالف در این کشــور سخن
گفته است ،با آنهم وزیر خارجه آلمان پس

از دیدار با نماینده های ده کشور جهان در
پاریس تأکید کرد« :هنوز وضعیت سوریه
به طور گســترده به سمت مثبت انکشاف
نکرده است تا بتوان مذاکرات سیاسی را
در ژنو آغاز نمود».
روسیه نیز با کشــورهای اشتراک کننده
در این کنفرانــس مذاکراتی را انجام داده
اســت ،اما خود در این مذاکرات اشتراک
نکرده اســت .در همین حال وزیر خارجه
آلمان گفته است که دور جدید مذاکرات
مقدماتی بر محور مســایل سوریه هفته
آینده در ویانا آغاز می شــود .در این دور
مذاکرات به گفته ژان مارک ایرو وزیر امور
خارجه فرانســه احتماالً ایران و سوریه
نیز اشــتراک خواهند کرد .ایاالت متحده
و روسیه نیز مشــترک ًا مساعی خود برای
یافتن راه حل سیاســی در جنگ سوریه
را تشدید بخشیده اند .هر دو کشور ضمن
صحبت تیلفونی و انتشــار یک اعالمیه
مشــترک گفته اند که برای رعایت آتش
بس در سوریه فشارها بر جناح های درگیر
را تشدید می بخشند( .دویچه وله)

جایزه بهترین مربی ایتالیایی به
رانیری رسید

جایزه بهترین مربی فوتبال ایتالیا به کلودیو رانیری رســید که توانســت
لسترسیتی را به قهرمانی در لیگ جزیره برساند.
به نقل از مدیاست ،کلودیو رانیری سرمربی لسترسیتی در فصل جاری دست
به یک معجزه فوتبالی زد تا نشــان دهد دوران او نه تنها به پایان نرسیده
بلکه تازه شروع شده است.
رانیری ایتالیایی موفق شــد لسترســیتی را با وجود تیم های قدرتمند و
پرستاره ای که در لیگ جزیره بازی می کند به عنوان قهرمانی برساند و نام
خود را برای همیشه در تاریخ فوتبال انگلیس جاودانه کند.
فدراســیون فوتبال ایتالیا در مراسمی از رانیری تقدیر کرد و جایزه بهترین
مربی سال فوتبال ایتالیا را به او داد .رانیری در حالی این جایزه را به دست
آورد که ماسیمیلیانو آلگری ســرمربی یووه هم شانس زیادی برای گرفتن
این جایزه داشــت اما در نهایت این رانیری بود که به خاطر قهرمان کردن
لسترسیتی به چنین جایزه ای دست پیدا کرد.
همچنین جایزه نقشه طالیی کمیته المپیک ایتالیا هم به رانیری رسید تا این
مربی بزرگ نشان دهد که دست به چه کاری زده است.
رانیری بعد از گرفتن این جایزه گفت :ناامید نشوید و به راه خود ادامه دهید.
این مهم ترین پیامی است که می توانم به شما بدهم.
به ورزش به عنوان ابزاری برای رســیدن به پول نگاه کنید بلکه سعی کنید
از آن لذت ببرید و به عنوان وســیله ای برای رسیدن به اهداف بزرگ خود
استفاده کنید.
در این مراســم رئیس فدراســیون فوتبال ایتالیا هم به ستایش از رانیری
پرداخت و از احتمال حضــور او در نیمکت آتزوری خبر ا داد .او تاکید کرد
که تیم ملی ایتالیا با هدایت رانیری جام قهرمانی را در جام جهانی باالی سر
خواهد برد.

پاسخ شهردار مسلمان لندن
به سخنان دونالد ترامپ

صــادق خان ،شــهردار جدیــد لنــدن اظهارات
آشــتیجویانه دونالد ترامپ ،نامــزد احتمالی حزب
جمهوریخواه آمریکا را در مورد خود نپذیرفته است.
آقای ترامپ که خواهان ممنوعالورود شدن مسلمانان
به آمریکا شده بود ،اخیرا گفته است که صادق خان از
چنین ممنوعیتی مستثنی خواهد بود.
اما صادق خان گفته اســت دیدگاه «جاهالنه» آقای
ترامپ در باره اســام ،امنیت آمریــکا و بریتانیا را
کاهش میدهد.
شهردار جدید لندن گفته است« :موضوع من نیستم،
بلکه مسئله دوستانم ،خانوادهام و همه افرادی است
که پیشنیهای شبیه من دارند».
صادق خان پیش از پیروزی در انتخابات شــهرداری
لندن گفته بــود اگر آقــای ترامــپ در انتخابات
ریاســتجمهوری به پیروزی برسد ،او به عنوان یک
مسلمان نخواهد توانست به آمریکا سفر کند.
در پــی حمله مرگبار ســال پیــش در یک مجتمع
بهزیستی در شهر ســن برناردینو در آمریکا ،دونالد
ترامــپ خواهان توقف «کامل» ورود مســلمانان به
آمریکا شد.
آقای ترامپ پس از پیروزی صادق خان گفت« :همیشه
استثناهایی وجود دارند».
او گفته است از این که آقای خان اداره شهر لندن را
به عهده خواهد داشت« ،خوشحال» است.
پدر و مادر صادق خان از پاکستان به لندن مهاجرت
کردند و او در بریتانیا متولد شــده اســت .او اولین
شهردار مسلمان لندن است.
آقای خان به مجله تایم گفته بود که میخواهد با سفر
به آمریکا با شهرداران آمریکایی دیدار و مالقات کند.
او افزوده بــود «اگر دونالد ترامــپ به پیروزی
برســد ،به دلیل دینم از ورود به این کشور منع
خواهم شد( ».بی بی سی)

رئیس جمهوری منتخب
فیلیپین در صدد اصالح
قانون اساسی است

رئیس جمهــوری منتخب فیلیپین در
صدد اصالح قانون اساســی و استقرار
یک نظام فدرال در این کشور است.
روز سه شــنبه ،منابع خبری فیلیپین
گزارش کردند که شــمارش بیش از ۹۰
درصد آرا نشــان میدهد که رودریگو
دوترته ،یکی از پنج نامزد این انتخابات،
حدود شش میلیون رای از نزدیکترین
رقیب خود پیشتر است .به این ترتیب،
انتخاب وی به ســمت ریاست جمهوری
قطعی به نظر میرسد.
اگرچه هنوز نتیجه نهایی انتخابات رسما
تایید و اعالم نشــده اما به نقل از آقای
دوترته گزارش شده است که وی در نظر
دارد با انجام اصالحات عمیق سیاسی،
یک برنامه گســترده تمرکززدایی را به
اجرا بگذارد و با کاهش اختیارات دولت
مرکزی ،قدرت بیشــتری به نهادهای
محلی بدهد .سخنگوی رودریگو دوترته
گفته است که او در صدد کسب «وفاق
ملی» برای تغییر قانون اساسی برخواهد

آمد تا با اســتقرار یک نظام سیاسی
فدرال ،شــبیه ایاالت متحده آمریکا،
اداره امــور مناطق مختلف فیلیپین تا
حد امکان به مردم هر منطقه ســپرده
شــود .از نظر تشــکیالت سیاســی
فیلیپین ،آقای دوترته فردی «غریبه»
با دیدگاهها و فرهنگ سیاسی متفاوت
از سیاستمداران ســنتی این کشور
محسوب میشــود و به این ترتیب،
پیشــنهاد او برای تغییر نظام سیاسی
کشور عجیب به نظر نمیرسد .رئیس
جمهوری منتخب در جریان مبارزات
انتخاباتی خود ،تشکیالت حکومتی را
به بی کفایتی و فســاد متهم کرد و به
تالش برای اصالح آن متعهد شد.
رئیــس جمهوری منتخــب فیلیپین
همچنین خواســتار مذاکره و آشتی با
گروههای شورشــی فیلیپین شده که
برخی از آنها برای کسب خودمختاری
یا اســتقالل سالهاســت به مبارزه
مسلحانه روی آوردهاند( .بی بی سی)

ووشو کاران افغانستان نائب قهرمان
مسابقات سه جانبه شدند

ووشــو کاران افغانســتان نائــب قهرمان
مسابقات سه جانبه در شهر الهور پاکستان
شدند .سیدرحمان یورش رئیس فدراسیون
ووشو افغانســتان در صحبت با رادیو آزادی
گفت ۱۵ ،بازیکن در این مســابقات شرکت
کرده بودند و یازده مدال بدست آوردند.
وی گفت«:تیم ما توانستند در این مسابقات
به تعدادی که شرکت کرده بودند توانستند

نایب قهرمان این مســابقات شوند البته سه
مدال طال اســت ،پنج مدال نقره و سه مدال
برنز اســت که باال ترین مدالها را تیم ما از
آن خود ساختند اشــتراک کنندهها در دو
بخش بودنــد بخش تالو اجرای فورم و بخش
سانشو مبارزه بود ».آقای یورش افزود در این
مسابقات تیمهای ملی پاکستان و ایران نیز
اشتراک کرده بودند.

به اساس معلومات آقای یورش این مسابقات
که اولین بار اســت برگــزار میگردد بنام
مســابقات رفت و برگشت نیز یاد میشود و
قرار است دور بعدی آن در شهر زاهدان ایران
و بعدا ً در افغانستان راه اندازی گردد.
مسابقات سه جانبه میان افغانستان ،ایران و
پاکستان از تاریخ  ۵می الی دهم می در شهر
الهور پاکستان دایر شده بود( .رادیو آزادی)

به گفته پنتاگون ،نیروی هوایی آمریکا موفق به کشتن ابو
وهیب ،یکی از فرماندهان ارشــد دولت اسالمی و سه عضو
دیگر این گروه در والیت انبار عراق شــده است .مقامات
آمریکایی میگویند کشــتن شدن ابو وهیب سبب تضعیف
داعش خواهد شــد .وزارت دفاع آمریکا در روز دوشنبه
اعالم کرد که یکی از فرماندهان ارشــد گروه تروریستی
داعش در حمله هوایی کشته شده است .به گفته پیتر کوک،
سخنگوی پنتاگون این حمله هوایی در روز  ۶می دروالیت
انبار عراق صورت گرفته اســت .در این حمله «ابو وهیب»
فرمانده نظامی داعش در این والیت کشته شده است.
بنا به گزارش خبرگزاری آلمان سه تن دیگر از اعضای گروه
داعش نیز در این حمله کشــته شــدهاند .موتر ابو وهیب
در نزدیکی شــهر رطبه هدف جنگندههای آمریکایی قرار
گرفته است .سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تصریح کرد که
کشته شدن ابو وهیب سبب تضعیف جدی داعش در والیت
انبار عراق خواهد شــد .ابو وهیب نقشی تعیینکننده در
تهیه و اجرای حمالت نظامی داشته است .به گفته مقامات
آمریکایی ابو وهیب پیشتر عضو گروه تروریستی القاعده
در عــراق بوده و در چندین ویدئو به هنگام اعدام مخالفان
و گروگانهای این گروه دیده میشود .گروه داعش در سال
 ۲۰۱۴موفق شد بخشهای بزرگی از عراق را به تصرف خود
در آورد .با اشغال والیت انبار ،ابو وهیب به عنوان فرمانده
نظامی این والیت منصوب شد( .دویچه وله)

مرزبانان ترکیه به تیراندازی
به سوی پناهجویان سوری
متهم شدند

یک سازمان مدافع حقوق بشر مرزبانان ترکیه را به کشتن
پناهجویان سوری متهم کرده است .دیدبان حقوق بشر در
گزارشی که روز سه شنبه  ۲۱ثور منتشر کرده ،گفته است
که مرزبانان ترکیه به ســوی پناهجویان سوری که در صدد
عبور از مرز و ورود بــه ترکیه بودند تیراندازی کردهاند که
به کشــته و زخمی شدن تعدادی از پناهجویان منجر شده
اســت .در این گزارش ،از دولت ترکیه خواسته شده که «از
بازگرداندن اجباری پناهجویان در مرز سوریه خودداری کند
و کاربرد بیش از حد قوه قهریه توسط مرزبانان مرزی را مورد
بررسی قرار دهد ».در این گزارش آمده است که در ماههای
مارچ و اپریل سال جاری ،مرزبانان ترکیه علیه پناهجویان
و قاچاقچیان به خشونت متوسل شدهاند که به کشته شدن
پنج نفر ،از جمله یک کودک ،و زخمی شــدن چهارده نفر
دیگر منجر شد .دیدبان حقوق بشر منبع اطالعات خود را
زخمیهای این برخورد ،شاهدان عینی و شهروندان سوری
معرفی کرده که با آنها مصاحبه کرده است .این گزارش در
حالی منتشر میشــود که وزارت امور خارجه ترکیه گفته
است که در قبال پناهجویان سوری ،سیاست «درهای باز»
را دنبال میکند هر چند در مناطق مرزی ،حصاری بنا شده
اســت .یکی از مقامات دیدبان حقوق بشر گفته است در
حالیکه مقامات ارشد دولت ترکیه بر استقبال از پناهجویان
سوری و باز بودن مرزهای خود تاکید دارند ،پاسداران مرزی
آنان «به قتل و ضــرب» پناهجویان میپردازند .وی افزوده
است« :گشــودن آتش به سوی مردان ،زنان و کودکانی که
تحت فشار جســمی و روانی هستند و از درگیری نظامی و
کشتار میگریزند ،حقیقتا منزجرکننده است( ».بی بی سی)

 200گل رونالدو در
سانتیاگو برنابئو

مهاجم رئال مادرید دویستمین گلش را در سانتیاگو برنابئو به ثمر رساند.
به نقل از مارکا ،کریستانو رونالدو در بازی یکشنبه شب در سانتیاگو برنابئو
برابر والنسیا در هفته سیوهفتم اللیگا گلزنی کرد .رئال مادرید سه بر دو
پیروز شــد و در جایگاه دوم جدول قرار گرفت .مهاجم پرتگالی مادرید
دویستمین گلش را در ورزشگاه خانگی به ثمر رساند .او این رکورد را در
 171بازی به ثبت رساند.
میانگین گلهای رونالدو  1.16در هر بازی است .اولین گل را برابر دپورتیوو
الکرونیا در برنابئــو وارد دروازه حریف کرد 149 .گل در اللیگا 40 ،گل در
لیگ قهرمانان اروپا 10 ،گل در کوپا دلری و یک گل ســوپرکاپ اسپانیا را
به ثمر رساند.
کریستیانو رونالدو بیشترین گل در یک فصل را برابر گرانادا به ثمر رسانده
اســت .او در فصل  2014 -15پنج گل را وارد دروازه حریف کرد .در فصل
 2010 -11چهار بار برابر راسینگ سانتاندر گلزنی کرد.
او در فصل  2014 -15چهــار گل مقابل هر یک از تیمهای ریچه ،مالمو و
سلتاویگو به ثمر رساند.

سانچس و هوملس قراردادشان را
با بایرن مونیخ نهایی کردند

فیلیپه لوییس بهترین مدافع
کناری جهان

مدافع کناری اتلتیکو مادرید در پست خود بهترین شد.
به نقل از آس ،دانشگاه نوشاتل براســاس آمار موجود در فصل ،2015-16
 10بازیکن برتر جهان را در پســت های خود معرفی کرد .اتلتیکو مادرید در
اللیگا برتر از تیمهای دیگر اســت و تنها باشگاه اسپانیایی است که در یک
پست بهترین بازیکن را به خود اختصاص داده است.
فیلیپه لویس بهترین مدافع کناری طبق این تحقیق اعالم شــد .او باالتر از
فیلیپ الم (بایرن مونیخ) ،دنی آلوس (بارســلونا) ،مارسلو (رئال مادرید) و
جوردی آلبا (بارسلونا) قرار گرفت.
در این بررسی شــش نکته کلیدی در نظر گرفته شده است .نظم تاکتیکی،
توپگیری ،پاســکاری تکل ،خالقیت ،شدت براساس اهمیت هر یک از آنها
در مناطق مختلف زمین تعیین شده است.
در میان مدافعان مرکزی گودمین ،ششــمین مدافع برتر جهان اســت .او
نماینده حاضر از اللیگا در  10نفر برتر است.
در پســت دروازهبانی میان اوبالک دومین دروازهبان برتر است او پشت سر
مانوئل نوبر (بایرن مونیخ) قرار گرفته اســت .کلودیو براوو ،بازیکن بارسلونا
پنجمین دروازهبان اســت .کیلور ناواس (مادرید) در جایگاه نهم قرار گرفته
است و پهپه رینا (ناپولی) رتبه دهم را به خود اختصاص داده است.
بازیکن اســپانیایی که در این فهرســت از همه برتر اســت ژابی آلونسو
(بایرمونیخ) اســت .او دومین هافبک دفاعی برتر انتخاب شــد .او پس از
همبازیاش آرتورو ویدال قرار دارد .سرخیو بوسکتس در جایگاه نهم بهترین
بازیکن در اللیگا است .در میان هافبکها مرکزی بهترین بازیکن حاضر در
اللیگا تونی کروس (رئال مادرید) در جایگاه هشتم قرار گرفته است.
آندرس اینیستا در رتبه نهم است .سائول نیگوئس در کمال شگفتی جایگاه
یازدهم را به خود اختصاص داده است.
یکی دیگر از آمارهای جالب منتشــر شــد بدترین دروازهبانهای فصل
است که ســه دروازهبان از اللیگا در آن حضور دارند .برد گوزان ،دروازهبان
استونویال در صدر قرار دارد.
آندرس فرناندس از گرانادا در جایگاه چهارم است .ویسنت ه گواتیا (ختافه)
در رده نهم جای دارد.
برترین هافبکهای تهاجمی و مهاجمان این تحقیق هنوز توســط دانشگاه
منتشر نشده است.

آمریکا :فرمانده نظامی
داعش در والیت انبار عراق
کشته شده است

مسابقات به هدف
انتخاب تیم پاورلیفتنگ
در کابل برگزار میشود

قرار است مســابقات به هدف انتخاب تیم پاورلیفتنگ کابل راه
اندازی گردد.
خواجــه فرید احمد صدیقــی رئیس فدراســیون پاورلیفتنگ
افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات ۵۰۰
ورزشکار اشتراک میکنند.
وی افزود« :مشخص ًا هدف ما از برگزاری این مسابقه رشد ورزش
پاورلیفتنگ در بین ورزشکاران شــهر کابل و همه گانی ساختن
ورزش پاورلیفتنگ در میان تمام ورزشکاران می باشد»
به اساس معلومات آقای صدیقی این مسابقات در  ۹کتگوری وزنی
بزرگساالن  ،جوانان و ماستران برگزار میگردد.
این مســابقات از تاریخ  ۵الی  ۷ماه جوزا در شهر کابل راه اندازی
میگردد( .رادیو آزادی)

بتاریخ  ۲۵ثور مسابقه
کرکت میان افغانستان و
پاکستان برگزار میشود

به ادامه مسابقات تمریناتی تیم ملی کرکت افغانستان قرار است
یک تیم کرکت پاکســتان به هدف انجام مسابقات تمریناتی وارد
کابل شود.
عزیزاهلل فضلی معاون کرکت بورد افغانســتان در صحبت با رادیو
آزادی گفت ،در این تیم بازیکنان تیم ملی پاکستان نیز شامل اند.
آقای فضلی هدف راه اندازی این مسابقات را چنین گفت:
«تیم افغانســتان سفر دارد به کشور انگلستان و بعد از انگلستان
به طرف هالند سفر دارد هدف این مسابقات همین است که پیش
از اینکه وارد مســابقات بینالمللی شویم این مسابقات تمریناتی
است».
به اســاس معلومات آقای فضلی تیم کرکت پاکستان به تاریخ ۲۵
ثور وارد افغانستان خواهد شد( .رادیو آزادی)

بایرن مونیخ در کمتر از پنج دقیقه خرید دو بازیکن جدید را تایید کرد.
به نقل از ســاکرنت ،رناتو ســانچس که فصل جــاری در بنفیکا بازی
میکند ،به عنوان اولین خرید کارلو آنچلوتی ،ســرمربی ایتالیایی فصل
بعد بایرن مونیخ اعالم شد .باشــگاه بایرن در صفحه اختصاصی توئیتر
خود امضای قرارداد با ســانچس که یکــی از بازیکنان آیندهدار جهان
اســت را اعالم کرد .هافبک پرتگالی بنفیکا ،مدنظــر تیمهای بزرگ
اروپایی بود.
تیم کارلو آنچلوتی از رئال مادرید و بارســلونا پیشــی گرفت و با این
بازیکن قرارداد بست .باشــگاه آلمانی برای انتقال این جوان  18ساله
 35میلیون یورو هزینه کــرد .او در لیگ پرتغال و لیگ قهرمانان برای
بنفیکا و  3بازی انجام داد ،دو گل به ثمر رســاند و یک پاس گل داد.
دقایقی پس از آنکه بایرن مونیخ خبر امضای قرارداد با رناتو ســانچس
را اعالم کرد ،در خبری دیگر فاش کرد که قرارداد متس هوملس با این
تیم نیز نهایی شده است.
هوملس  27ســاله که محصول آکادمی جوانان بایرن مونیخ است ،دو
بازی هم برای تیم بزرگســاالن این تیم انجام داده اســت اما سرانجام
نتوانســت جایی برای خودش در ترکیب این تیم بیابد و در نهایت در
سال  2009راهی دورتموند شد.

جدایی کلوزه از التزیو

مهاجم آلمانی التزیو اعالم کرد در پایان فصل از این تیم جدا میشود.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،میرســاو کلوزه مهاجم نام آشــنای آلمانی که
رکوردار گلزنی در تاریخ جام جهانی است ،بعد از پایان جام جهانی از تیم
ملی آلمان کناره گیری کرد ولی همچنان در رده باشگاهی به فعالیت خود
ادامه میدهد.
کلوزه و باشــگاه التزیو هر دو تایید کردند که در پایان فصل این بازیکن
آلمانی از بیانکوچلســتی جدا میشــود .به این ترتیب بازی هفته سی و
هشــتم کلوزه در لیگ ایتالیا برابر فیورنتینا آخرین باری اســت که این
بازیکن با پیراهن فیروزه ای التزیو دیده خواهد شد.
کلوزه  37ساله قرار است به کایزرسالترن بپیوندد تا با تیمی که توانست
برای خود نام و نشــانی دست و پا کند ،از فوتبال خداحافظی کند .به این
ترتیب او یک سال دیگر به فعالیت فوتبالی خود ادامه خواهد داد.
کلوزه در مراسم شام رسمی پایان فصل التزیو این خبر را در کنار هم تیمی
های خود اعالم کرد و به شدت مورد تشویق سران باشگاه و هم تیمی های
خود قرار گرفت.
کلوزه از ســال  2011تا  2014در بایرن مونیخ بود و در مجموع  63گل برای
باواریاییها به ثمر رساند .او در تیم هایی چون کایزرسالترن ،وردربرمن و
بایرنمونیخ نیز سابقه بازی دارد.

