سه شنبه  1سرطان 1395

3

June 21 ,2016

درگیری پولیس و معلمان
معترض در مکزیک شش
کشته داد

در جنوب مکزیــک و در جریان درگیری معلمان معترض با
نیروهای پولیس دستکم  ۶نفر کشته شدهاند .حداقل ۵۰نفر
دیگر از جمله چندین پولیس هم زخمی شــدهاند .معلمان و
گروهی دیگر از فعاالن چپگرا در ایالت وواهاکا در اعتراض
به بازداشت دو نفر از رهبران سرشــناس اتحادیه معلمان
راهها را بســته بودند و پولیس سعی داشت ،مسیرها را باز
کند .اتحادیه معلمان با اصالحات آموزشی مورد نظر انریکه
پنیا نییتو ،رئیس جمهوری ،مخالفند .معرفی معیارهایی تازه
برای ارزیابی کار معلمان ،از جمله اصالحات بحثبرانگیز مورد
نظر رئیس جمهوری مکزیک است( .بی بی سی)

بلجیم همچنان در
آمادهباش به سر میبرد

در پی عملیاتهای روز شنبه پولیس بلجیم و بازداشتهای
صورت گرفته ،بروکســل با افزایش تدابیر امنیتی همچنان
در حالت آماده باش به ســر میبرد .بــه نقل از خبرگزاری
آسوشــیتدپرس ،شــرکت مترو  MIVBمیگوید که به
درخواست مقامات ،در جریان ساعات پر رفت و آمد صبح
روز دوشنبه در تعدادی از ایستگاههای مترو تعداد پذیرش
مسافران خود را کاهش داده اما تمامی خطوط مترو در حال
فعالیت هستند .پس از حمالت چند روز گذشته و بازداشت
 40تن در جریان یک تحقیقات وســیع ،مقامات روز شنبه
سه تن را به ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم متهم کردند.
مقامات گفتند :ایــن تحقیقات مداخله فــوری را ایجاب
کرد چــرا که این نگرانی وجود دارد بــه زودی یک حمله
تروریستی جدید صورت بگیرد.
چارلز میشل ،نخست وزیر بلجیم گفت :کشور ثانیه به ثانیه
گوش به زنگ و در حالت آماده باش اســت و سطح ترور در
سراسر این کشور همچنان در سطح دوم قرار دارد و بدان
معناست که تهدید یک حمله احتمالی و ممکن است.

انفجار انتحاری در ورودی
پایگاه التاجی در
شمال بغداد

منابع عراقی از کشــته و زخمی شــدن  16تن در انفجار
انتحاری در شهر التاجی در شمال بغداد خبر دادند.
به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی ،منابع عراقی اعالم
کردند که در این انفجار انتحاری که در ورودی پایگاه شهر
التاجی رخ داده پنج تن کشته و  11تن دیگر زخمی شدند.
تاکنون گفته شده دو تن از کشتهها نظامی عراقی بودهاند.
شهر التاجی در  85کیلومتری شمال بغداد قرار دارد.
بغــداد همواره شــاهد حمالت انتحاری زیــادی بوده که
مسئولیت بیشتر آن را داعش برعهده میگیرد.
این در حالی است که روز دوشــنبه عملیات نظامی برای
پاکســازی دو منطقه الزنکوره و البوریشه در شمال رمادی
مرکز والیت االنبار از لوث وجود داعشیها آغاز شد.
سرلشگر اســماعیل المحالوی ،فرمانده عملیات االنبار به
خبرگزاری فرات نیوز گفت :این عملیات نظامی با مشارکت
نیروهای ســازمان مبارزه با تروریسم و نیروهای تاکتیکی
پولیس و با پشــتیبانی نیروی هوایی عــراق و ائتالف ضد
داعش آغاز شده است.

 65میلیون نفر در اثر جنگ و فقر آواره شدهاند

کمیســاریای عالی پناهجویان و آوارگان ســازمان ملل
میگوید میزان دربدری و گریز انسانها از نزاع و خونریزی
و فقر ،هیچگاه به اندازه ســال  ۲۰۱۵نبــود .از هر  ۱۱۳نفر
جمعیت دنیا ،یک نفر آواره است.
برای نخستین بار رقم آوارگان سراسر دنیا از ۶۰میلیون نفر
گذشت .کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل روز
دوشنبه ( ۲۰جون) اعالم کرد که رقم آوارگان و جنگزدگان
دنیا به ۶۵میلیون و ۳۰۰هزار نفر رسیده است .در گزارشی
که این نهاد به مناسبت روز جهانی پناهندگی منتشر کرد،
مهمترین دلیل رانده شدن انســانها از کاشانههایشان در
ســال  ،۲۰۱۵مناقشات مسلحانه و پیگرد عنوان شده است.
این کمیساریا رقم متجاوز از  ۶۵میلیون جنگزده و پناهجو
را رکوردی غمانگیز خواند.در این گزارش قید شــده که در
مجموع ۲۱میلیون و ۳۰۰هزار پناهجو تا پایان سال  ۲۰۱۵در
سرزمینی بیگانه به سر میبردند۴۰ .میلیون و  ۸۰۰هزار نفر
نیز رنج دربهدری از زادگاه خود را تحمل کردهاند .همچنین
۳میلیون و  ۲۰۰هزار نفر در خارج از موطن خود در انتظارند

برای نخستین بار یک زن
شهردار رم شد

در انتخابات شهرداریها در ایتالیا برای
نخســتین بار زنی از «جنبش  ۵ستاره»
توانســت رقیب خــود را در انتخابات
شکست دهد و شهردار رم شود .ویرجینیا
راجی ،شهردار جدید رم ،این پیروزی را
ســرآغاز برقراری «قانونمداری» خواند.
ویرجینیا راجی نخســتین زنی است که
در تاریخ طوالنی رم به سمت شهردار این
شهر انتخاب میشود.
حزب دمکراتیک ( )DPبه رهبری ماتئو
رنتســی ،نخســتوزیر ایتالیا ،شکست
ســختی در این انتخابــات تجربه کرد.
راجی موفق شــد در رم دو سوم آرا را به
خود احتصاص دهد .راجی که  ۳۷ســال
دارد در نخستین واکنش به پیروزی خود
گفت« :با پیروزی جنبش ما دوره جدیدی
در ایتالیا آغاز میشــود ».او وعده داد که
«شفافیت و قانونمداری» را در نهادهای
اداری پایتخت ایتالیــا حاکم کند .راجی
تاکید کرد کــه انتخاب یک زن به عنوان

تیمی که پوگبا دوست دارد
راهی آن شود

ستاره سرشناس تیم ملی فوتبال فرانسه
دوست دارد راهی تیمی از اسپانیا شود و
مدیر برنامه هایش نیز چنین موضوعی را
تایید کرد.
به نقل از مارکا ،پل پوگبا در چهار ســال
حضورش در یوونتوس خیره کننده ظاهر
شــده اســت و ثابت کرده که از بهترین
بازیکنان جهان در پست خود است.
این بازیکن فرانسوی مورد توجه تیمهای
بزرگ فوتبال اروپا قرار گرفته است .یکی
از تیمهایی که ســخت بــه دنبال جذب
این بازیکن جوان اســت ،رئــال مادرید
اسپانیاســت که هدایت این تیم را زین
الدین زیدان برعهــده دارد .مینو رایوال،
مدیر برنامه های پوگبا اعتراف کرد در حال
مذاکره با رئال مادرید است و خود پوگبا
هم دوست دارد پیراهن رئال را بر تن کند.

او در گفت و گویی که با مارکا داشت ،در
این مورد گفت :باید اعتراف کنم در حال
مذاکره با باشگاه رئال مادرید هستیم اما
هنوز همه چیز به صورت مقدماتی پیش
می رود .خود پوگبا دوست دارد پیراهن
رئال مادرید را بر تن کند و شاگرد زین
الدین زیدان شــود و این بهترین کمک
را برای رئالی شــدن او می کند .رایوال
درباره این ســوال که آیــا رقم فروش
پوگبا  120میلیون یورو است نیز اینگونه
پاسخ داد :چه  120باشد و چه  ،140بدون
شک پوگبا شایستگی آن را دارد .پوگبا
در حالی با پیشنهاد وسوسه انگیز رئال
مادرید مواجه شــده است که در رقابت
های یورو  2016نتوانسته عملکرد خوبی
از خود نشــان دهد و اعتراضات به این
بازیکن زیاد شده است.

لبرون جیمز :به تیمم برگشتم تا
قهرمانی را به خانه ببرم

لبرون جیمز پس از قهرمانی کلیولند در
بســکتبال آمریکا اظهار کرد به این تیم
برگشته بود تا قهرمان  NBAشود.
بــه نقل از ســایت  ،ESPNدر هفتمین
ی از مســابقات فینال  ،NBAکلیولند
باز 
کاوالیرز توانســت مقابل گلدن استیت
به پیروزی برســد و قهرمان این رقابتها
شود .لبرون جیمز در این دیدار توانست
عنوان بهترین بازیکن را بدست آورد.
این سومین بار اســت که لبرون جیمز با
ارزشترین بازیکن معرفی میشــود .در
هفت مسابقه فینال ،جیمز به طور متوسط
 29.7امتیاز  11.3ریباند و  8.9پاس منجر
به گل در هر بازی داشته است .او سومین
بازیکنی اســت که در مســابقات فینال
تریپل دابل میکنــد .پیش از این ،جری
وست در ســال  1969و جیمز درسی در
ســال  1988موفق به انجام این کار شده
بودند.
کالیری ایروینگ ،هم تیمی لبرون جیمز
درباره او گفت :او بهترین بازیکن بر روی
کره زمین است .خوشحالم که کسی مثل
او کاپیتان تیم ماست .میتوانم همچنان از
او چیزهایی یاد بگیرم .هنگامی که زمان

تا در کشوری ثالث به عنوان پناهنده پذیرفته شوند.
کانونهای خشــونت و خونریزی در این گزارش ،آفریقا و
خاورمیانه معرفی شــدهاند .فیلیپو گراندی ،کمیسر عالی
امــور پناهجویان در ســازمان ملل میگویــد تهدیدها و
مخاطراتــی چندوجهی در کمین آوارگان هســتند« :آنها
در دریا غرق میشــوند ،مرزهای زمینی را مسدود کردهاند
و همزمان مخالفتهای سیاســی در بعضی کشــورها برای
پذیرش پناهجویان باال میگیرد ».سازمان جهانی مهاجرت
میگوید ،مســیر مدیترانه در حال حاضر خطرناکترین راه
فرار در سراسر دنیاست .تنها از شروع سال  ۲۰۱۶تا کنون،
بیش از  ۳۴۰۰نفر در تالش برای رســیدن به اروپا در امواج
مدیترانه غرق شدهاند .کمیساریای عالی پناهندگان سازمان
ملل میگوید کشــمکشهای جدید چون بحران ســوریه،
تهدیدات داعش و بیثباتی در لیبیا ،به مناقشــات قدیمی
چون درگیریهای افغانســتان و ســومالیا اضافه شدهاند:
«۱۹میلیون و  ۹۰۰هزار نفر دیگر در تالش رســاندن خود به
اروپا هستند( ».دویچه وله)

کاپیتانی من فرا برسد ،میتوانم از شیوه
جیمز کمک بگیرم .او تریپل دابل کرده
است .بعضیها هســتند که منفیبافی
میکنند اما برای او اهمیتی ندارد .برای
من هم ندارد .مهم این است که قهرمان
هستیم و تیم ما تاریخساز شده است.
جیمز که در ســال  2014دو باره به تیم
کلیولند بازگشــته اســت ،درباره این
پیروزی افــزود :به دالیل خاصی به این
تیم برگشتم .برگشتم تا قهرمانی را به
شــهرم بیاورم .میدانستم توانایی این
کار را دارم .میدانستم که وقتی برگردم،
اطالعــات الزم و تواناییهــای الزم را
دارم تا بــه تیم کمک کنم در جایگاهی
که هرگز نبوده قــرار بگیرد .این تمام
داستان است .قلبم ،خونم و اشکهایم
را برای این بازی گذاشتم.
تایرون لو ،مربی کاوالیــرز نیز پس از
قهرمانی تیمش گفت :اســتعداد لبرون
جیمز را می بیننید .او میتواند بازی را
کنترل کند اما دلیل این که او شایستگی
( MVPبهترین بازیکن زمین) را دارد،
این است که او قلب بزرگی دارد .اتفاقات
بزرگ برای آدمهای بزرگ میافتد.

شهردار رم در زمانی صورت میگیرد که
«شانس برابری زنان و مردان بدل به شعار
توخالی شده است ».در تورین ،دیگر شهر
مهم و بزرگ ایتالیا نیز کیــارا آپندینو،
دیگر نامزد زن «جنبش  ۵ستاره» موفق
شد  ۵۴درصد آرا را کسب کند .آپندینو
نیز پیروزی خــود را «تاریخی» خواند و
گفت« :بــر خالف ادعای رقبــای ما این
انتخابات تنها دستاورد معترضان نیست،
بلکه تغییری برای کســب منزلت انسانی
است« ».جنبش  ۵ســتاره» که به عنوان
واکنش و انتقادی به احزاب قدیمی ایتالیا
از ســوی بپ گریلو ،کمدین معروف این
کشور تاسیس شــد ،حال بدل به رقیبی
جدید برای احزاب باســابقه ایتالیا شده
اســت .بدل به رقیبی جدید برای احزاب
باسابقه ایتالیا شــده است .بنا به آخرین
نظرسنجیها «جنبش  ۵ستاره» با اندکی
اختالف پس از حــزب دمکراتیک ماتئو
رنتسی قرار دارد( .دویچه وله)

«قرآن داعش» به زودی
ارائه میشود

داعش با این ادعا که روحانیون قرآن کریم را تحریف
کردهاند ،قصــد دارد آن را از نو کتابت کرده و برخی
ســورهها و آیاتش را حذف کند! روزنامه الرأی تونس
به نقل از یک روزنامه ترکیهای نوشت :داعش مدعی
است که قرآن کریم از ســوی برخی روحانیون برای
خدمت به «کفار» تحریف شده و این گروه تروریستی
قصد دارد از نو قرآن را کتابت کرده و برخی سورهها
و آیات آن مثل سوره «الکافرون» و آیات التطهیر را
حذف کند .داعش مدعی است که استفاده روحانیون
از قرآن برای خدمت به طوایفی همچون مسیحیت و
شیعه است که تغییر و اصالح برخی آیاتش را واجب
میکند.این روزنامه ترکیهای در گزارش خود نوشت

که داعش که وحشیترین گروه در تاریخ است و اعالم
کرده که قصــد دارد برخی آیات قرآن را از نو کتابت
کند و برخی را تغییر دهد .از بین سورههایی که داعش
برای تغییر آن تالش میکند سوره الکافرون است .به
گفته این روزنامه ،داعش شیعیان را به تحریف قرآن
به ویژه آیه  33ســوره «أحزاب» متهم میکند .این
آیه به این صورت است« :إنما یرید اهلل لیذهب عنکم
الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا» داعش اصالح
این آیه و حذف برخــی واژگانش را ضروری میداند.
از ســوی دیگر ،منابع اعالم کردند که داعش انفجار
مجسمه صالح الدین ایوبی را در برنامههای خود قرار
داده است.

دونالد ترامپ :شاید وقت آن
رسیده در مورد مسلمانان
پیشفرض داشته باشیم

دونالد ترامپ ،نامزد تقریبا محرز حزب
جمهوریخواه در انتخابات آتی ریاست
جمهــوری آمریکا گفت زمــان آن فرا
رســیده که برای مبارزه با تروریسم،
داشتن پیشفرض (پروفایلینگ) در باره
مسلمانان جدا مد نظر قرار گیرد.
آقــای ترامــپ در گفتگو با شــبکه
تلویزیونی ســیبیاس آمریکا شرکت
کرده بود و در بحث در باره عمر متین،
آمریکایی افغان تبار که با حمله به کلوپ
شبانه همجنسگرایان را به قتل رساند،
مستقیما از او سوال شد نظرش درباره
پیشفرض در مورد مسلمانان چیست.
آقای ترامپ گفــت از پیشفرض نفرت
دارد اما باید آن را مد نظر گرفت:
«من فکر میکنم ما بعنوان یک کشــور
باید پیشفــرض را در نظر بگیریم .باید
آن را جدا بررسی کنیم .کشورهای دیگر
این کار را انجام میدهند ،اما ما باید از
عقل سلیم استفاده کنیم در حالیکه این

ده ها جوان باميانى براى»نه» گفتن
به مواد مخدر رکاب زدند

به منظور آگاهی از اضرار مواد مخدر و «نه»
گفتن به آن ،ده ها جوان بشمول دختران در
واليت باميان ،مسابقۀ بايسکلرانى راه اندازى
کردند.
حســين آقا نظری رييس مبــارزه با مواد
مخدر باميان ،بــه آژانس خبرى پژواک گفت
که دراين مســابقه  ٣٠ورزشکار دختر و پسر
شرکت نموده بودند ،که حدود سه کيلومتر را
رکاب زدند؛ درپايان مسابقه طاهره دربخش
دختــران و على انصارى دربخش پســران،
توانستند مقام هاى اول را به دست بياورند.
وى عالوه کردکــه کمپاين مبارزه عليه مواد

مخدر ،دیروز به پيشــواز روز جهانی مبارزه
با مواد مخدر در اين واليت ،راه اندازی شده
است .
حسين علی کريمی آمر ورزشی واليت باميان،
هدف از برگزاری اين مسابقه راکمپاين عليه
مواد مخدر خواند و اظهار اميدوارى کرد که
چنين حرکت ها سبب شود تا جوانان ،به جای
مواد مخدر به ورزش روی آورند.
آمر ورزشــی واليت باميان ،بــا بيان اينکه
ورزش ســامتی می آورد و مواد مخدر تباه
کننده اســت افزود« :به هميــن لحاظ برای
کمپاين «نه» گفتن به مواد مخدر ،جوانان بايد

ورزش را الگو قرار بدهند».
طاهره يکی از برندگان اين مسابقه به پژواک
گفت مسابقه از قسمت کتابخانه امام صادق
آغاز و تا دروازه قوماندانی امنيه باميان ادامه
يافت ،که حدود  ۳۰تن از پسرها و دختران،
مسير  ۳کيلومتر را رکاب زدند.
وی افزود« :اميدواريم که همه جوانان ،مانند
ما به ورزش رو آورده و دست از استفاده مواد
مخدر بکشند ».براســاس معلومات رياست
مبارزه با مواد مخــدر واليت باميان ،در حال
حاضر بيش از  ۵۰هــزار معتاد به مواد مخدر
دراين واليت وجود دارد( .پژواک)

موتکو :فدراسیون جهانی دوومیدانی
باید منحل شود

وزیر ورزش روســیه اعالم کرد فدراسیون
جهانی دوومیدانی به صــورت ناعادالنهای
درباره فدراسیون دوومیدانی روسیه تصمیم
گرفته و باید این فدراسیون منحل شود.
به نقل از یورو اسپورت ،شنبه گذشته کمیته
بینالمللی المپیک ( )IOCاز تصمیم IAAF
(فدراسیون جهانی دوومیدانی) برای محروم
ماندن فدراسیون دوومیدانی روسیه حمایت
کرد.
فدراسیون دوومیدانی روسیه پیش از این به
دلیل دوپینگ ،سیســتماتیک محروم شده
بود و  IAAFاخیــرا در تصمیم نهایی خود
اعالم کرد این محرومیت پابرجا خواهد بود و
دوومیدانیکاران روس نمیتوانند در المپیک
شرکت کنند .سباســتین کو ،رییس IAAF
اعالم کرده است روسیه اقداماتی برای مبارزه
با دوپینگ انجام داده اســت اما این اقدامات
کافی نبودند و نمیتوان محرومیت فدراسیون
دوومیدانی روسیه را برداشت .ویتالی موتکو،
وزیر ورزش روســیه در واکنش به اتفاقات

اخیر اعالم کرد IAAF :از پذیرش مسئولیت
شانه خالی کرد و تمامی تقصیرات را به گردن

فدراسیون دوومیدانی روسیه انداخته است.
 IAAFباید منحل شود!

کار را نمیکنیم».
«این کار در فرانسه انجام میشود .در
واقع در بعضی موارد آنها مســاجد را
تعطیل میکنند .افراد دوست ندارند در
این باره حرفی زده شود و در بارهاش
حرفی نمیزنند».
آقای ترامپ همچنین گفت اسرائیل هم
از پیشفرض مذهبی استفاده میکند.
پیشفرض ،رویه انتظامــی و امنیتی
بســیار بحثبرانگیزی اســت و برای
دهههــا در آمریکا مــورد اعتراض
مســلمانان،
آفریقاییتبارهــا،
التینتبارهــا و دیگــر اقلیتها بوده
است.
هیالری کلینتون نامزد پیشتاز حزب
دموکرات بــرای انتخابات ریاســت
جمهوری آمریکا ،اظهارت آقای ترامپ
را محکوم کرد و آن را «غیر آمریکایی»
خواند و گفت چنین سخنانی به امنیت
آمریکا لطمه میزند( .بی بی سی)

قهرمانی کلیولند در NBA

کلیولند کاوالیرز با شکســت گلدن استیت پس از  52سال
قهرمان  NBAشد.
به نقل از مارکا ،کلیولند کاوالیرز روز دوشــنبه با شکست
گلدن استیت وریرز قهرمان  NBAشد.
نتیجه  93بر  89حریفش

در هفتمین بازی فینال ،کلیولند با
را شکســت داد .در  6دیدار گذشته ،هر یک از دو تیم سه
پیروزی کســب کرده بودند تا دیدار هفتم سرنوشتساز
باشد.
کلیولند اولین تیمی اســت که با وجود آنکه ســه بر یک
عقب افتاد ،توانست چهار بر سه به برتری رسیده و عنوان
قهرمانــی را از آن خود کند .این تیم پس از  52ســال با
درخشش لبرون جیمز به عنوان قهرمانی دست یافت .دیگر
ستاره این بازی کری ایروینگ بود که در  53ثانیه مانده به
پایان بازی توانست تساوی  89بر  89را به پیروزی تیمش
تبدیل کند .او در این دیدار  26امتیاز گرفت.
جیمز بهترین بازیکن فینال (هفت بازی ) شد .این سومین
بار است که جیمز در دیدارهای فینال موفق به کسب عنوان
بهترین بازیکن زمین میشود.

اعتراض  2دومیدانیکار
روس به دادگاه عالی ورزش

 2دومیدانــیکار روس بــرای برطرف شــدن محرومیت
دومیدانی روسیه به دادگاه عالی ورزش اعتراض کردند.
به نقل از ورزش جهان ،نوامبر گذشــته فدراسیون جهانی
دوومیدانی ،روســیه را به دلیل دوپینگ سیســتماتیک
محروم کرد .فدراســیون جهانی چند روز پیش اعالم کرد
محرومیت فدراسیون روسیه را لغو نمیکند.
انیس نیژگورودف و ستالنا واسیلیوا ،دو ورزشکار پیادهروی
روسیه اعالم کردند این تصمیم فدراسیون جهانی عادالنه
نیست .نیژگورودف که مدال نقره المپیک  2004را دارد ،در
این زمینه گفت :مســابقه دادن در المپیک هدف اصلی من
اســت .باید این حق را به دست آوریم .آنها میخواهند این
شانس را از من بگیرند.
اســیلیوانیز در این باره گفت :کاری نکردم که جایگاهم در
المپیک را از دست بدهم .دریافتم که نباید صبر کرد و امید
داشت باید عمل کرد.
هر دوی این ورزشــکاران اعالم کردند حاضر نیستند زیر
پرچم المپیک مســابقه دهند و میخواهند با ملیت روسی
خود در المپیک شرکت کنند.
سباستین کو در حمایت از تصمیم فدراسیون جهانی گفت:
تصمیمی برای ورزشــکاران پاک گرفتیم .یک سیستم و
فرهنگ را ارزیابی کردیم که تمام ورزشــکاران روس تحت
آن سیستم مســابقه میدهند .این سیستم آلوده است و
شک و تردید را درباره ورزشکارانی که در آن فعالیت دارند
بیشتر میکند .این بدان معناســت که این ورزشکاران از
این سیستم خارج شدند و تحت نظارت یک سیستم پاک
فعالیت دارند .میتوانیم به این ورزشکاران فرصت مسابقه
دهیم ولی آنها نمیتوانند برای روسیه بازی کنند.

کازویوشی میورا در
 49سالگی گل زد

ملیپوش پیشــین فوتبال جاپان در  49سالگی بار دیگر
موفق به گلزنی شــد .به نقل از مارکا ،کازویوشــی میورا
دومین گلزن برتر تاریخ فوتبال جاپان در ســال  1986به
صورت حرفهای فوتبال خود را آغاز کرد و  31فصل بعد نیز
به آن ادامه داد .مهاجم یوکوهاما ،تیم دســته دو جاپان در
دیدار برابر گیفو گلزنی کرد اما تیمش دو بر یک شکست
خورد .میورا  49ساله پیرترین بازیکن جهان است که گلزنی
کرده است .او این گل را به ضربه سر به ثمر رساند.

