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دونالد ترامپ جزئیاتی از طرحهای کنترل
گروه وفادار داعش به
زندانی در فیلیپین حمله کرد
مهاجران در آمریکا اعالم کرد

دونالد ترامپ ،نامــزد حزب جمهوریخواه در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است
که برای کمک به مقامات برای کنترل مهاجران،
سیستمهای ردیابی را بهبود میدهد.
آقای ترامپ در کمپین انتخاباتیاش در آیووا

بــه تفصیل درباره برنامــه «ورود و خروج »
مهاجران صحبت کرد ،برنامهای که به گفته او
میتواند افرادی را که زمان ویزای اقامت آنها
در آمریکا به پایان میرسد ،ردیابی کند.
این نامزد جمهوریخواه گفــت« :اگر به زمان

 70غیرنظامی در حمالت
ارتش ترکیه در سوریه
کشته و زخمی شدند

نیروهای ترکیه با شبه نظامیان طرفدار کرد در سوریه
درگیر شدند .پس از فرستادن تانک های ترکیه به مرز
سوریه این نخستین درگیری میان دو طرف می باشد.
در نتیجه حمالت تازه ترکیه در خاک سوریه ۷۰ ،فرد
ملکی کشته و زخمی شده اند.
برخی منابــع در محل تایید کرده انــد که نیروهای
طرفدار کردها از زمانی درگیری با ســربازان ترکیه
اند که انقره تفنگدارانش را به مناطق کردها در خاک
سوریه فرستاده است.
رامــی عبدالرحمن رئیس گروه ناظران حقوق بشــر
سوریه گفت« :این نخســتین باریست که تانک های
ترکیه در روز چهارشــنبه وارد خاک سوریه شدند».
رحمن گفت که جنگجویان محلی ،عرب هایی بودند
که از جمله نیروهای همپیمان کردها اند.
گروه بازرس حقوق بشر سوریه می گوید که حمالت
هوایی و ســاح های سنگین ترکیه بر مناطق شمالی
سوریه  ۲۰کشته و  ۵۰زخمی غیرنظامی برجا گذاشته
اســت .به گفته این نهاد ،این حمالت روز یکشنبه بر
قریه موســوم به «جوب الکوســا» صورت گرفته که
تحت کنترول شــبه نظامیان مورد حمایت نیروهای
دموکراتیک سوریه می باشند.
بر بنیاد گزارش رســانه دولتــی در این جنگ اولین
سرباز ترکیه در خاک سوریه کشته شده است .انقره
همچنان گفتــه که در نتیجه یــک حمله راکتی در
جرابلس ،افزون بر کشته شــدن یک سرباز سه تن
دیگرشان نیز زخم برداشتند( .دویچه وله)

انقضای ویزا توجه نکنیم ،یعنی مرزهایمان را
باز گذاشتهایم .به همین سادگی».
او همچنین بار دیگر بر ساخت یک دیوار بزرگ
در مرز جنوبی آمریکا با مکزیک تاکید کرد.
آقای ترامپ افزود که اعطای کمکهای دولتی
را به مهاجران غیرقانونی متوقف خواهد کرد.
از ابتــدای مبارزات انتخاباتــی آقای ترامپ،
مهاجرت برای او موضوعی اصلی بوده است.
دونالد ترامپ قبال بر اخراج حدود  ۱۱میلیون
نفری کــه غیرقانونــی در آمریــکا زندگی
میکنند ،تاکید کرده بود .اما صحبتهای او در
هفته گذشته نشانگر نرمشی در برنامههایش
درباره موضــوع مهاجرت بود .به عنوان مثال،
او هفته گذشــته اعالم کرد به جای اخراج ۱۱
میلیــون نفری که به صــورت غیرقانونی در
آمریکا زندگی میکنند ،پیشنهاد میکند که
تنها کسانی که مرتکب جرم شدهاند ،آمریکا
را ترک کنند( .بی بی سی)

درخواست استعفای فرماندار
آمریکایی به علت اظهارات
نژادپرستانه

بــا افزایش واکنشها بــه اظهارات پال
لوپیج ،فرماندار جنجالــی ایالت مِین،
رهبران حزب دموکرات آمریکا خواستار
کنارهگیری او از قدرت شدهاند.
آقــای لوپیــج گفته عمده مشــکالت
موادمخــدر در مِین بر عهده ســیاهان
و التین تبارها اســت و آنها ‹دشــمن›
این ایالتاند .او که اخیــرا در ارتباط با
گســترش اعتیاد به مواد در ایالت خود
سخن میگفت با نشــان دادن مدارکی
که مدعی شــد نتایج یک تحقیق آماری
اســت گفت« :در حال حاضر ،دشــمن
رنگینپوستان و التین تبارها هستند...
وقتی شما در جنگید و شما یونیفرم آبی
بر تن دارید و دشمن شما سرخ پوشیده،
تکلیف شما مشخص است ،شما به سرخ
شلیک میکنید ».او در حضور خبرنگاران
این سخنان را در تشریح اظهارات دیگری
که چند روز پیش کرده بود بر زبان راند
و خیلی زود با واکنش تند رســانهها و
چهرههای سیاسی روبرو شد .خبرنگاران
چند روز پیش از او درباره ســخنانی که
جنوری امســال در مــورد علت رواج
هرویین در ایالت مِین گفته بود ،پرسیده
بودند .فرماندار مِین جنوری امسال گفته

بود مشــکل اپیدمــی هرویین در این
ایالت زیر سر «آنهایی است که نامهایی
چون «دی-پولی؛ اســموثی و شیفتی»
دارند و «از نیویــورک و کانتیکت» به
مِین میروند«.آنها بــه اینجا میآیند،
هرویینشــان را میفروشــند و بــر
میگردند خانه خودشــان .و نیمی از
اوقات ،به طور اتفاقی ،پیش از بازگشت
یک دختر سفیدپوســت را هم حامله
میکنند ».او روز چهارشنبه در پاسخ به
خبرنگاران گفت که باور ندارد سخنان
ماه جنوری او نژادپرســتانه بوده بلکه
او طی ماههای گذشــته تالش کرده با
بررسی و جمعآوری مدارک در این باره
تحقیق کند .آقای لوپیج سپس با اشاره
به این مدارک و آمارها گفت« :بگذارید
چیزی به شــما بگویم ،سیاهپوستها
جاده را میگیرند ،مــی آیند این باال
اهالی مِین را میکشــند .شماها باید
دنبال این قضیه را بگیرید».
او سپس به خبرنگاران گفت نتایج این
تحقیقات در سه پوشه قطور در اختیار
اوست اما به درخواست خبرنگاران برای
در اختیار گذاشتن این مدارک اعتنایی
نکرد ( .بی بی سی)

دختران فوتبالیست افغان،
در انتظار لیگ برتر بانوان

فدراسیون فوتبال افغانستان برای برگزاری لیگ بانوان
آمادگی میگیرد .تیم فوتبال دختران ده ســال پیش ،با
امکانات ابتدایی راهش را به میدان بازی باز کرد و تا حاال
در دو لیگ داخلی بازی کرده است.
اولین مسابقه بیرون مرزی شان در سال  ۲۰۰۸میالدی در
برابر پاکستان بود.
دختران فوتبالیست افغان با وجود چالشهای امنیتی ،اما
زنجیرهای گره خورده در رســم و رواج را شکسته و راه
میدان در پیش گرفته اند .این راه کم هزینه نداشــته و
برای بسیاری هزینه آن سنگین هم بوده است.
در ورزشــگاه موسوم به میدان ســبز ،تیمهای فوتبال
دختران بازی دوستانه برگزار کرده اند .سنتهای حاکم
در افغانســتان آنها را مجبور کرده با روسری و حجاب
سر تا پا وارد میدان شــوند .در جریان تمرین تیمهای
دختران ،اجازه ورود به مردان داده نمیشود .تماشاچی
زن هم در میدان دیده نمیشود.
در کنار آمادگی برای بازی در خارج از کشــور ،تیمهای
دختران برای حضور در لیگ برتر بانوان که سومین دور
آن قرار است برگزار شــود ،آمادگی میگیرند .اما هنوز
زمان برگزاری سومین لیگ برتر بانوان معلوم نیست .در
دو سال گذشــته لیگ برتر بانوان در مرحله نیمه نهایی
لیگ برتر افغانستان برگزار میشد.
به گفته مسئوالن فدارسیون فوتبال افغانستان ،هدف از
تمرینات تیمهای فوتبال دختران ،حضور در مســابقات

خارج از کشور است.
علی کاظمی ،مســئول مطبوعاتی فدراســیون فوتبال
افغانستان دســتآورد تیم فوتبال دختران را چشمگیر
میداند.
او میگوید برعــاوه دو لیگ در کابل «در والیت بلخ ده
تیم بانوان ،در والیت هرات هشــت تیم ،در بامیان چهار
تیم ،در سرپل یک تیم و در بسیاری از والیات دیگر تیم
های منتخب بانوان فعال است».
دهها تیم فوتبال دختر در کابل و والیات افغانستان ثبت
اداره ورزش شده اند .عالقمندی دختران به فوتبال زیاد و
هر روز شمار بیشتر به جمع این تیمها میپیوندند.
هاجر ابوالفضل ،دختر  ۲۸ســاله افغان هشت سال پیش
عضو تیم فوتبال دختران شد .او در دو لیگ سالهای قبل
برای تیم ملی بازی کرده است.
هاجر میگوید حاال بــرای چهارمین دور برای تمرینات
کمپ راهی آمریکا اســت .در تمرینــات کمپ ،برعالوه
بازیکنان افغان ،فوتبالیستان از سایر کشورها نیز شرکت
میکنند.
ورزشگاه غازی از محالت معروف ورزشی در کابل است.
در زمان حاکمیت گروه طالبان این استدیوم شاهد اجرای
احکام مجازات از جمله اعدام و سنگسار افرادی بوده که
توسط این گروه مجرم شــناخته میشدند .گروه طالبان
در دهه نود ،یک زن را به جرم زنا در همین ورزشــگاه
به گلوله بست و تصاویر آن را منتشر کرد( .بی بی سی)

دوناروما جوانترین بازیکن  100سال اخیر
فوتبال ایتالیا شد

دروازه بان میالن به عنوان جوانترین بازیکن  100سال
اخیر فوتبال ایتالیا تبدیل شد
به نقل از سایت فوتبال ایتالیا ،فهرست جدید تیم ملی
ایتالیا اعالم شد و جانلوییجی دوناروما دروازهبان جوان
و  ۱۷ســاله میالن برای اولین بار به تیم ملی کشورش
دعوت شد .در سال  ۱۹۱۰رنزو دهوکی با  ۱۶سال به تیم
ملی ایتالیا دعوت شد و جوانترین بازیکن تاریخ فوتبال
این کشور لقب گرفت.
حاال بعد از بیش از  100ســال از این اتفاق دوناروما به
تیم ملی ایتالیا دعوت شــده اســت تا این بازیکن نیز
جوانترین بازیکن تاریخ فوتبال کشورش برای  100سال

اخیر باشد.
جیامپارو ونتورا ،ســرمربی تیم ملی ایتالیا برای دیدار
دوستانه این کشور برابر فرانســه و نیز دیدار انتخابی
جام جهانی تضصمیم گرفت تا برای اولین بار بعد از یورو
 ۲۰۱۶اولین فهرست تیم ملی ایتالیا را اعالم کند.
در فهرســت تیم ملی ایتالیا همچنــان نام جانلوییجی
بوفون ،دروازهبان بزرگ و باســابقه ایتالیایی نیز دیده
میشود که  ۲۱سال از دوناروما بزرگتر است.
دوناروما فصل قبــل  ۳۰بازی برای تیم میالن انجام داد
و بازیهای خوبی نیز از خود به نمایش گذاشت و مورد
تمجید کارشناسان فوتبال این کشور قرار گرفت.

گروهی از افراطگرایان مسلمان فیلیپین
که به نیروهای موســوم به دولت اسالمی
(داعش) اعــام وفــاداری کردهاند ،با
حمله به زندان دســتکم هشــت نفر از
نیروهایشان را فراری دادهاند.
به گفته پولیس محلی ،مهاجمان مســلح
دســتکم  ۲۰نفر بودند و پیش از غروب
آفتاب شنبه ۲۷ ،اگست ،با حمله به زندان
النائــو ،نگهبانان را خلع ســاح کرده و
زندانیان را آزاد کردند.
زندان النائو در جنوب شهر مراوی ،مرکز
والیت النائو جنوبی فیلیپین قرار دارد.
زندانیان فراری این گروه اســامی هفته
پیش دستگیر شده بودند .پولیس در موتر

آنها راکت انداز دستساز پیدا کرده بود.
دستکم  ۱۵زندانی دیگر هم به همراه این
هشت نفر فرار کردهاند.
گروه ماوت چند بمبگذاری و آدمربایی در
میندانائو ،دومین جزیره بزرگ فیلیپین،
انجام داده است .این جزیره زادگاه اقلیت
مسلمان فیلیپین است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که
نیروهای این گروه هنگام حمله به زندان
النائو پرچم داعش را حمل میکردند.
در سال  ۲۰۰۹هم در جریان حمله حدود
 ۱۰۰نفر به زندانی دیگر در فیلیپین بیش
از  ۳۰نفر فرار کردند کــه بعضی از آنان
زندانیان اسالمگرا بودند( .بی بی سی)

پیشبینی ورود  ۳۰۰هزار
پناهجو به آلمان در سال ۲۰۱۶

در ســال  ۲۰۱۵یک میلیون پناهجو وارد
آلمان شدند .بر اساس ارزیابی رئیس اداره
فدرال امور مهاجرت آلمان ،در سال جاری
 ۲۰۱۶حدود  ۳۰۰هزار پناهجو وارد آلمان
خواهند شد و همپیوندی اجتماعی آنها
روندی «درازمدت و پرهزینه خواهد بود».
بنا به ارزیابی فرانک یورگن وایزه ،رئیس
اداره فــدرال آلمان در امــور مهاجرت
و پناهجویــان ( ،)Bamfهمپیونــدی
پناهجویان بــا جامعه آلمان و بازار کار در
این کشور ،روندی بسیار پرهزینه خواهد
بود .وایزه در گفتوگو با روزنامه «بیلد ام

تاسف کلوپ از از دست
دادن  2امتیاز برابر تاتنهام

ســرمربی لیورپول از کسب تساوی در زمین تاتنهام راضی
نیست و معتقد هســتند تیمش باید این دیدار را با برد به
پایان میرساند.
به نقل از دیلی میل ،لیورپول در هفته ســوم لیگ برتر در
حالی با پنالتی جیمز میلنر پیش افتاد که در نیمه دوم دنی
رز ،بازی را به تســاوی کشاند تا این دیدار با تساوی یک بر
یک به پایان برسد.
یورگن کلــوپ بعد از این دیدار گفت :متاســفم که پیروز
مسابقه نشــدیم .موقعیت های زیادی برای گلزنی داشتیم
و اگر دقت می کردیم ،می توانســتیم پیروز از زمین خارج
شویم .البته تاتنهام تیم خوبی است و کسب یک امتیاز در
زمین این تیم کار آسانی نیســت ولی از اینکه نتوانستیم
پیروز از زمین خارج شویم ناراحت هستم .خوشبختانه در
خط دفاعی نمایش خوبی داشــتیم و اجازه ندادیم تاتنهام
در خانه زیاد صاحب موقعیت شــود ولــی از طرف مقابل،
شانس هایی برای گلزنی داشتیم .این بازی بار دیگر نشان
داد چگونه تیمی هســتیم و چه ظرفیتی برای بازی کردن
داشــتیم .کلوپ ادامه داد :فوتبال فقط درباره پاس دادن و
این جور چیزها نیســت .در این دیدر تیم ما بازی مستقیم
و خوبی را ارائه داد .مشــکلی نباید داشــته باشیم چراکه
برابر تیم خوبی چون تاتنهام یک امتیاز کســب کردیم و
ابید این امتیاز را مهم تلقی کنیم .بازی مستقیم ما در این
بازی جــواب داده بود .در هر دو نیمه صاحب موقعیت های
خوبی برای گلزنی شــدیم که با دقت بیشتر می توانستیم
دروازه حریف را باز کنیم .باید در بازیهای بعدی ارزش های
خودمان را نشان بدهیم و بهتر از این شویم .فعال باید با این
امتیازات کنار بیاییم.

خدیرا :از فصل قبل درس
عبرت گرفتیم

ستاره آلمانی یوونتوس تاکید کرد که او و هم تیمی هایش
نســبت به فصل قبل بسیار باتجربه شــده اند و به دنبال
ششمین فتح پیاپی اسکودتو هستند.
به نقل از اســکای اســپورت ،یوونتوس فصل قبل شروع
کابوسواری در رقابت های ســری  Aداشت ولی در پایان
فصل قهرمان شد.
شــاگردان ماســیمیلیانو آلگری اما در فصل جاری شروع
بهتری هم داشــتند .یوونتوس در دیدار دوم خود در فصل
جدید توانســت در خانه التزیو با گلی که سامی خدیرا به
ثمر رساند ،پیروز بازی شود .ستاره آلمانی یووه بعد از بازی
اظهار کرد :در نیمه نخســت نتوانســتیم بازی خوبی را به
نمایش بگذاریم و دروازه التزیو را تهدید کنیم اما در نیمه
دوم بسیار بهتر شدیم و همه چیز تغیر کرد.
او ادامه داد :به دنبال ششمین قهرمانی پیاپی خود در رقابت
های سری  Aهستیم .خوشــبختانه تیم خوب و هماهنگی
داریم و به آنچه که می خواســتیم دست پیدا کردیم .برای
قرار گرفتن در مســیر قهرمانی باید در این دیدار سخت به
پیروزی می رسیدیم و با بازی خوبی که به نمایش گذاشتیم
به هدف خود رسیدیم.
ستاره ســابق رئال مادرید در پایان سخنانش نیز گفت :در
فصل جاری بسیار باتجربهتر شدیم و از شروع بد فصل قبل
چیزهای زیادی یاد گرفتیم .دیگر به راحتی امتیاز از دست
نمی دهیم .یاد گرفتیم که حتی اگر بد ظاهر شــویم اما سه
امتیاز را به دست آوریم و این درس بزرگی است .در فصل
جاری بعد از دو بازی  6امتیاز به دست آوردیم اما فصل قبل
در چنین شرایطی حتی یک امتیاز هم نداشتیم و این نشان
می دهد که بازیکنان یووه بهتر و باتجربهتر شدند.

زونتاگ» میگوید که «این امر درازمدت
و پرهزینه اســت» .او میگوید  ۷۰درصد
کسانی که از زمان ریاست او بر این اداره
فدرال ،که یک ســال از آن میگذرد ،به
آلمان وارد شدهاند ،قادر به کار و ورود به
بازار کار هستند ،اما «بخش عمده آنها،
پیش از آنکه وارد بازار کار شوند ،در وهله
نخست باید مورد حمایتهای مالی اولیه
قرار گیرند» .بر اساس ارزیابی اداره امور
مهاجرت آلمان ،تا پایان سال جاری ۲۰۱۶
بین  ۲۵۰تا  ۳۰۰هــزار پناهجو وارد این
کشور خواهند شد( .دویچه وله)

حمله موشکی به میدان
هوایی دیاربکر در ترکیه

میدان هوایی شهر دیاربکر در ترکیه هدف حمالت موشکی
قرار گرفت .بعد از شکســتن آتش بس میان حزب کردی
«پی .کا .کا» و دولت ترکیه در جنوب شرق اناتولی ،تقریب ًا
همه روزه درگیری هایی رخ می دهد.
براســاس گزارش رســانه ها احتماالً جنگجویان کرد بر
میدان هوایی دیاربکر در جنوب شــرق ترکیه حمله کرده
اند .خبرگــزاری ترکی «دوگان» گزارش داد که چهار گلوله
در حوالی نیمه شــب شنبه بر قرارگاه های کنترول پولیس
شلیک شده است.
حسین اکســوی والی دیاربکر به تلویزیون «ان .تی .وی»
گفت که صدای انفجارها در تمام شهر شنیده شده ،اما این
حمالت هیچ قربانی در پی نداشــته است و پروازها به این
میدان هوایی نیز زیانمند نشده است.
تلویزیــون «ان .تــی .وی» گزارش داده که مســافرین و
کارمندان خودشــان را در داخل ســاختمان های میدان
هوایی ،محافظت کرده بودند .تاهنوز هیچ گروهی مسئولیت
این حمالت را به دوش نگرفته است.
حکومت ترکیه مکررا ً حزب کارگــران کرد «پی .کا .کا» را
مسئول حمالت در کشور شناخته است .دیاربکر بزرگترین
شهر در جنوب شــرق ترکیه است که در کل کردها در آن
زندگی می کنند( .دویچه وله)

فضاپیمای ناسا نزدیک
ترین چرخش سیاره
مشتری را ثبت کرد

کاوشگر «جونو» سفر پنج ساله اش به مشتری را به پایان
رســاند .این فضاپیما امیدواری ها را در مورد دست یافتن
به پاسخی در مورد اقیلم مرموز ،قطب و ترکیب این سیاره
بیشتر کرده است.
کاوشــگر جونو روز شــنبه با نزدیکترین پرواز در اطراف
مشتری نسبت به هر فضاپیمای دیگر ،در فضانوردی تاریخ
جدیدی ثبت کرد.
جونو به فاصله  ۴۲۰۰کیلومتری مشتری رسید و با چرخش
به دور این بزرگترین ســیاره منظومه شمسی ،تصویرها و
داده های تازه ای از آن به زمین ارسال کرد.
ســکات بولتون رئیس تیم جونو در مورد این رکورد جدید
گفت« :ما در مداری قرار داریم که هیچ کسی تاکنون نبوده
است .این تصاویر چشــم انداز جدیدی از این دنیای غول
پیکر گازی می دهد» .بولتون اضافه کرد که ناســا چند روز
بعد تصاویر جدید مشتری را نشر می کند.
ماموریت جونو در نزدیکی مشتری یک ماه قبل پس از آن
شروع شد که ســفری پنج ساله را برای مطالعه ریشه های
نظام خورشیدی پیموده بود.
ماموریت بعدی این کاوشگر امتحان الیه های جوی مشتری،
تعین ترکیب این سیاره و میدان مغناطیسی اش می باشد.
همچنان انتظار می رود که جونو اطالعات مهمی را در مورد
نقطه بزرگ سرخ مشتری و قطب های عظیم شمال و جنوب
این سیاه به زمین ارسال کند.
دانشمندان همچنان امیدوارند که با ماموریت جونو بینش
جدیدی در مورد بادهای شــدید این ســیاره پیدا کنند و
بدانند که آیا این سیاره کامال از گاز تشکیل شده و یا هسته
جامدی هم دارد( .دویچه وله)

رزبرگ قهرمان گرند پری بلجیم شد
راننده آلمانی با پشــت سر گذاشــتن لوییس همیلتون
قهرمان گرند پری بلجیم شد.
مسابقات فرمول یک بلجیم با قهرمانی نیکو رزبرگ آلمانی
به پایان رسید .راننده آلمانی برای نخستین بار توانست به

عنوان قهرمانی در این رقابت ها دست یابد.
همیلتون رقیب رزبــرگ در این رقابت ناکام بود و پس
از ریکاردو بارتولیوســلی از خط پایان عبور کرد و در
جایگاه سوم ایستاد.

گریزمان :اگربه همین شکل ادامه بدهیم
سقوط میکنیم

مهاجم اتلتیکومادرید معتقد است که اگر تیمش به همین شکل بازی
کند برای بقا در اللیگا خواهد جنگید.

به نقل از آس ،اتلتیکومادرید بامداد یکشنبه
در هفته دوم اللیگا برای لگانس به تســاوی
بدون گل رســید .حتی بازگشــت آنتوان
گریزمان نیز نتوانســت باعث حل مشکل
گلزنی اتلتیکومادرید شود.
مهاجم فرانسوی پس از بازی گفت :اگر این
چنین ادامــه بدهیم ،باید برای بقا در اللیگا
بجنگیم .باید از خواب بیدار شویم و خودمان
باشیم.
گریزمــان در پایان از خــودش انتقاد کرد
و گفت :روی فرم نبودم و نتوانســتم بازی
همیشگیام را به نمایش بگذارم.
اظهــارات گریزمــان باعــث تعجب هم
تیمیهایش شد.

مهاجم یوونتوس به وستهام پیوست
سیمئونه زاتزا ،با انتقالی قرضی به وستهام پیوست.
به نقل از دیلی میل ،مســئوالن باشــگاه وستهام که از
مدتها پیش به دنبال جذب یک مهاجم بودند ،در نهایت
موفق شدند سیمئونه زاتزا ،مهاجم باشگاه یوونتوس ایتالیا
را به خدمت بگیرند .سیمئونه زاتزا ،با مبلغ  5میلیون پوند
به صورت قرضی تا پایان فصل به عضویت وستهام درآمد .

این بازیکن فصل گذشته طی  ۲۴بازی در تمام رقابتها
برای یوونتوس موفق به زدن هشت گل شد.
در صورتی که وســتهام بخواهد قرارداد این بازیکن را
تمدیــد کند باید  20میلیون پونــد دیگر به یوونتوس
پرداخت کند که در این صورت زاتزا به گرانترین خرید
تاریخ این تیم لندنی تبدیل خواهد شد.

ونگر :اوزیل باید بیشتر گل بزند

سرمربی آرسنال به تمجید از مسوت اوزیل
پرداخت و خبر از دو خرید جدید برای تیمش
داد.به نقل از دیلی میل ،آرسنال موفق شد
اولین برد خود را در فصل جدید با شکست
ســه بر یک واتفورد جشن بگیرد .بازگشت
مســوت اوزیل به ترکیب توپچیهای لندن
باعث شد خون تازهای به رگهای آرسنال
ریخته شــود .آرســن ونگر بعد از پیروزی
تیمش برای هواداران خود خبر خوبی داشت
و گفت :می دانم که هواداران انتظار بازیکن
جدید دارنــد .فکر میکنم بــه زودی دو
بازیکن جدید به جمع ما اضافه شود .فقط کارهای اداری
ی مانده است تا شکودران موستفی و پرس ،بازیکنان ما
باق 
شوند .نمی دانم قرارداد آنها چه زمانی نهایی خواهد شد
ولی فکر میکنم که اوایل هفته بعد باشــگاه رسما جذب
این دو بازیکــن را اعالم کند .حضور این دو بازیکن قطعا
میتواند باعث پیشــرفت تیم ما شود .سرمربی آرسنال
درباره پیروزی با ارزشــی که در شــب بازگشت مسوت

اوزیل کسب کرد نیز به صحبت پرداخت و گفت :اوزیل
انتظارات را بر آورده کرد .توقع من هم از او همین بود.
او باید گلهای بیشتری را به ثمر برساند .اوزیل میتواند
خیلی بهتر از اینها شــود .بازگشت او به ترکیب تیم
خبر خوشحال کنندهای بود .بازیکنان او را دوست دارند
و همکاری خوبی نیز بین اوزیل و ســایر بازیکنان تیم
وجود دارد.

