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صدر اعظم اتریش :کشور ما اتاق انتظار آلمان نیست
اتریش با اعالم ســهمیه بندی پذیــرش آوارگان نقش
عمده ای در دگرگونی سیاســت آوارگان داشت .اکنون
ِورنر فای َمن ،صدراعظم این کشــور خواهان این شده که
پناهجویان مستقیما از یونان به آلمان انتقال داده شوند.
صدراعظــم اتریش به انگال مرکل ،همتــای آلمانی اش
پیشنهاد کرد که «یک سهمیه بندی روزانه برای پذیرش
آوارگان تعیین کند و برآن اســاس آن ها را مستقیما از
یونان ،ترکیه یا اردن به آلمان انتقال دهد».
به گفته صدراعظم اتریش قرار است که توزیع آوارگان به
همین ترتیب انجام شود .او افزود که اتریش نمی تواند و
نباید که به «مرکز توزیع» آوارگان به کشورهای اروپایی
تبدیل شود.
فایمن گفت« :اگر قرار اســت که پیمان شینگِ ن کارآمد
باشد ،که ما خواهان آن هستیم ،نمی شود که به آوارگان
اجازه داده شود که از یونان تا به اتریش به سفرشان ادامه
دهند» .او افزود ،دیگر بیش از این نمی شود تحمل کرد

«که روزانه به چندین هزار تن اجازه ادامه سفر داده شود
و از سوی دیگر آلمان به ما اطالع بدهد که امروز فقط به
 1یا  2هزار تن اجازه ورود به داخل خاک اش را می دهد».
صدراعظم اتریش در ادامه خواهان این شد که پناهجویان
در مرزهــای خارجی اتحادیه اروپا و همین که به یونان و
ایتالیا می رسند به کشــورهای مختلف اروپایی توزیع
شوند .فای َمن گفت ،نمی شود که «به مردم اجازه داد که
از کشوری به کشور دیگر ســفر کنند و اتریش به اتاق
انتظار آلمان تبدیل شود .ما در برابر آن به شدت مقاومت
می کنیم».
چند روز اســت که کشورهای مسیر بالقان که از حمایت
اتریش در این زمینــه برخوردارند ،به شــمار کمی از
آوارگان اجازه ادامه سفر به اروپای مرکزی را می دهند.
به این ترتیب به شمار آوارگانی که در یونان گیرمانده اند،
پیوسته افزوده می شود و آن جا وضعیت در مرزها وخیم
تر می شود( .دویچه وله)

هشدار موسسه مودی:

اقتصاد چین نیازمند
اصالحات جدی است

موسســه رده بندی اعتبــاری مودی،
چشمانداز اقتصادی خود در باره چین را
از «باثبات» به «منفی» تغییر داده است.
این شرکت هشــدار داده است که چین
برای جلوگیــری از کاهش رتبه اعتباری
خود نیازمند اصالحات اقتصادی است.
این شرکت اعالم کرد که این تصمیم را در
پی اجرای ناقص اصالحات اقتصادی دولت
چین و کاهش ذخیرههــای ارزی گرفته
است.
نرخ رشــد اقتصادی چین به پایینترین
میزان طی چند ســال اخیر رسیده و این
باعــث بروز نگرانی از تاثیــر آن بر روند
اقتصاد جهانی شده است.
اما مقامهای چینی میگویند جای نگرانی
وجود ندارد.تازهترین آمار حاکی از کاهش

بیشتر رشد اقتصادی چین است.
مودی میگوید هنوز زمان برای پرداختن
به مشکالت اقتصادی چین وجود دارد و
میتوان با اجرای اصالحات جدی این وضع
را تغییر داد.
اقتصاد چین طی بیش از یک دهه گذشته،
رشد ســریعی داشت .این کشور در زمان
رکود اقتصاد جهانی ،روند مثبت رشــد
اقتصادی خود را حفظ کرد اما در یکی دو
سال گذشته ،این روند کاهش یافته است.
کند شدن رشــد اقتصادی چین با توجه
به بزرگی اقتصاد این کشــور میتواند بر
شرایط اقتصادی دیگر کشورها اثر بگذارد.
شرکت مودی میگوید میزان ذخایر ارزی
چین طی  ۱۸ماه گذشــته ۷۶۲ ،میلیارد
دالر کاهش یافته است( .بی بی سی)

مرکل :برای بحران
آوارگان باید راه حل
اروپایی پیدا شود

صدراعظم آلمان پس از دیدار با نخســت وزیر
کرواسیا گفت مهاجران حق ندارند کشوری را
که می خواهند آن جا پناهنده شــوند ،انتخاب
کننــد .او یک بار دیگر خواهــان یک راه حل
مشترک اروپایی برای بحران آوارگان شد.
مرکل روز سه شــنبه پس از گفتگو با تیهومیر
اُریسکوویچ ،نخست وزیر کرواسیا گفت اتحادیه
اروپا باید به زودتریــن فرصت ممکن وضعیت
را در منطقه شــینگن دوباره بــه حالت عادی
برگرداند و برای پایان دادن به اوضاع بحرانی در
یونان ،به فکر یک راه حل مشترک باشد.
صدراعظم آلمان از کشــورهای اتحادیه اروپا
خواست که دیگر به پناهجویان اجازه ادامه سفر
از کشوری به کشور دیگر را ندهند.
او گفــت هزاران مهاجری کــه در مرز یونان با
مقدونیه گیرمانده اند باید امکان اســتفاده از
زیرساخت هایی را داشــته باشند که اتحادیه
اروپا ایجاد کرده تا به درخواســت پناهندگی
مهاجران در یونان رسیدگی شود.
صدراعظم آلمان در ادامه گفت« :چنین قانونی
وجود ندارد که یک آواره بتواند بگوید من می
خواهم در فالن کشــور اتحادیه اروپا تقاضای
پناهندگی بدهم».
برخی از ناظران از شــباهت ها میان تازه ترین
تحوالت در یونان و بحران ســال گذشــته در
هنگری ســخن زدند .در آن زمــان حکومت
هنگری تصمیم گرفت که ایستگاه اصلی قطار
در بوداپست را مسدود کند .این اقدام باعث شد
که تقریبا  25هزار مهاجر در هنگری گیر بمانند
و در نهایت به آن ها اجازه داده شد که به اتریش
و آلمان سفر کنند( .دویچه وله)

پرس
جایگزین
زیدان را
پیدا کرد
روزنامه سرشناس ایتالیایی اعالم کرد رییس باشگاه رئال
مادرید جانشین سرمربی کنونی تیمش را پیدا کرده است.
به نقل از گازتا دلو اسپورت ایتالیا ،هر چند از حضور زین
الدین زیــدان در رئال مادرید زمانی زیادی نمی گذرد اما
خبرهای زیادی درباره احتمال برکناری این مربی توسط
رئیس رئال در پایان فصل به گوش می رسد.
روزنامه گازتا دلو اســپورت ایتالیا اعالم کرد اگر زیدان
نتواند در فصل جاری رئال را به قهرمانی در لیگ قهرمانان
اروپا برســاند ،در پایان فصل از کهکشانیها جدا خواهد
شد.
این روزنامه نوشت :پرس گمشده خود را پیدا کرده است
و او کسی جز ماســیمیلیانو آلگری نیست .رئیس باشگاه
رئال مادرید بعد از آنکه یوونتوس توانست در فصل قبل

لیگ قهرمانان اروپــا ،رئال را حذف کند به آلگری عالقه
پیدا کرده اســت و دوست دارد این مربی بزرگ را جذب
کند .لیگ قهرمانان اروپا آخرین فرصت زیدان است و اگر
او نتواند رئال را قهرمان ایــن رقابت ها کند ،برکنار می
شود .البته رئال تنها مشتری آلگری نیست بلکه او از لیگ
جزیره هم پیشنهاد دارد.
آلگری دومین فصل حضورش در یوونتوس را پشــت سر
می گذارد .او فصل قبل عملکرد درخشــانی در این تیم
داشت و عالوه بر قهرمانی در رقابت های سری  Aو جام
حذفی ایتالیا ،توانست این تیم را به فینال لیگ قهرمانان
اروپا هم برساند .یووه با هدایت آلگری در فصل جاری هم
عملکرد درخشانی داشته است و این شانس را دارد که در
رقابت های مختلف به عنوان قهرمانی برسد.

دوپینگ یک دوومیدانی کار دیگر روس مثبت شد
ماکزیم کوزیوکف ،آخرین دوومیدانیکار روس است که به
دلیل دوپینگ محروم شده است .به نقل از inside the
 ،gamesکوزیوکف  17ساله دونده با مانع در رده نوجوانان
در تیم روسیه است .از آنابولیک استروئید استفاده کرده
است .تست دوپینگ او بعد از مسابقات نوجوانان روسیه
مثبت اعالم شد .این ورزشگار به مدت چهار سال محروم

اتحادیه اروپــا در نظر دارد صدها میلیون
یورو بــرای مقابله با بحــران مهاجران در
یونان در اختیار ســازمانهای امدادرسانی
اروپایی قرار دهد .کمکهای اتحادیه اروپا
میتواند همانطور که خارج از این اتحادیه
در مناطق بحرانزده به مصرف میرســد
در داخل اروپا نیز اســتفاده شود .بر اساس
این طرح کمســیون اروپا تصویب خواهد
کرد کــه به جای کمک مالی مســتقیم به
کشورهای عضو اتحادیه ،برای نخستین بار
سازمانهای امدادرسانی اروپایی با استفاده
از کمکهای مالی مستقیما با سازمان ملل
و نهادهای دیگر برای امدادرسانی در اروپا

 AIBAبر روی  11هزار مبارزه ،بررســیهایی انجام داد
و اعالم کرد بدون محافظ ســر ،مشکلی برای بوکسورها
ایجاد نمیشــود .از بازیهای المپیک لس آنجلس 1984
تاکنون بوکســورها از محافظ سر استفاده میکنند اما در
سال  2013از این محافظها برای بازیهای قهرمانی جهان
آلماتی قزاقستان حذف شد .بوکس زنان در المپیک نیز
از سال  2012آغاز شده است.

همکاری کنند.
مقامهای اتحادیه اروپا گفتهاند که در نظر
دارند برای حل مشــکل مهاجران ساالنه
 ۳۰۰میلیــون یورو برای هر کشــور کمک
کنند .سقف این کمک  ۷۰۰میلیون دالر در
سه ســال خواهد بود .با این حال خبرنگار
بیبیسی میگوید که حتی اگر این کمک به
سرعت انجام شود ،اتحادیه اروپا همچنان
نیار دارد برای کنترل موج جدید مهاجران
با ترکیه همکاری کند .ســازمان ملل متحد
هشــدار داده اســت که به دلیــل تراکم
مهاجران در یونان ،فاجعهای انسانی در حال
شکل گرفتن است( .بی بی سی)

تیراندازی به روحانی برجسته
سعودی در فیلیپین

شــیخ عایض قرنی ،روحانی برجســتهی
عربستان سعودی ،در فیلیپین هدف گلوله
قرار گرفته است .عامل این سوءقصد بارها به
سوی او که در موتری نشسته بود تیراندازی
کرده اما سرانجام به دست محافظان قرنی
کشته شده اســت .خبرگزاری عربستان
سعودی  SPAشــامگاه سهشنبه گزارش
داد که به عایض قرنی ،روحانی برجستهی
سعودی ،در فیلیپین سوءقصد شده است.
طبق این گزارش ،قرنی که از ســخنرانی

دیوید رادیشا:

ورزشکاران جوان و نادان
به دوپینگ روی آوردند

قهرمان پیشــین دوی  800متر کنیا اعالم کرد مشکل
دوپینگ این کشور از سوی ورزشکاران جوانی است که
امیدی به پیروزی ندارند.
به نقل از یورو اسپورت ،این ورزشکار  27ساله کنیایی
در المپیک  2012لندن توانست در دوی  800متر رکورد
بزند .کنیا در رشته دوومیدانی قهرمانان زیادی دارد اما
در سه سال اخیر تست دوپینگ حدود  40ورزشکار این
کشور مثبت شده است .وادا تا ماه اپریل به کنیا مهلت
داده اســت تا تمهیداتی بیاندیشد .در غیر این صورت
حکم عدم اطاعت برای کنیا صادر میشود و ممکن است
که این کشــور از المپیک ریو محروم شود .رادیشا در
مصاحبه خود با رویتــرز گفت :این واقعا ناراحت کننده
است .کنیا پیش از این شهرت خوبی داشت و این مسائل
بسیار بد هستند .ســالهای زیادی کنیا در دوومیدانی
ســطح باالیی داشته است و در مســابقههای قهرمانی
جهان به پیروزی دســت یافته .چند سال است که این
مشــکالت به وجود آمده ورزشکاران جوان و نادانی که
از پول درآوردن و پیروزی ناامید شــدهاند به دوپینگ
روی آوردند .ایساک موانگی ،مدیر اجرایی فدراسیون
دوومیدانی کنیا اخیرا محروم شد زیرا دو دوومیدانی کار
از این کشور او را متهم به درخواست رشوه کردند.
رادیشــا در صحبتهای خود افزود کــه فکر نمیکند
دوپینگ در کنیا خیلی گسترده باشد .او معتقد است که
باید اطالعرسانی در این زمینه صورت گیرد.

مسی تاثیرگذارتر از
رونالدو

شــد .این اخبار نشان میدهد مشــکل دوپینگ چقدر
در کشور روسیه ریشــه دارد IAAF .باید هفته آینده
نتایج بررسیهای تیم نارویی درباره دوپینگ در روسیه
را بازیبنی کنــد .میخائیل بوتف ،دبیرکل فدراســیون
دوومیدانی از روســیه امیدوار است که بتوانند  IAAFرا
متقاعد کنند تا محرومیت روسیه را بردارد.

بوکسورهای المپیکی از محافظ سر
استفاده نمیکنند

بوکسورهای مردی که در مســابقههای المپیکی امسال
شرکت میکنند از محافظ سر استفاده نخواهند کرد.
به نقل از  ،Inside the gamesاین اولین بار در  36سال
اخیر است که چنین تصمیمی از سوی انجمن بینالمللی
بوکس ( )AIBAگرفته شده اســت( IOC .کمیته بین
المللی المپیک) نیز تایید کرد بوکسورهای مرد از محافظ
سر در المپیک اســتفاده نمیکنند .کمیسیون پزشکی

اتحادیه اروپا برای مقابله با
بحران مهاجران در یونان
میلیونها یورو کمک میکند

گلهای مهاجم بارســلونا تعییــن کنندهتر از گلهای
مهاجم رئال مادرید اســت .به نقل از آس ،لیونل مسی
در  33بازی که در این فصل برای بارســلونا به میدان
رفته 30 ،گل به ثمر رســانده است 18 .گل او تاثیرگذار
بودنــد و هنگامی تــوپ را وارد دروازه حریفان کرده
است ،زمانی بوده که بارسلونا از عقب بوده و یا مساوی
بوده اســت .این بدان معنی است که  60درصد گلهای
او برای باشــگاه امتیاز به ارمغان آورده است .در مقابل،
کریســتیانو رونالدو  34گل به ثمر رسانده است که 24
گل آن زمانی زده شــد که مادرید از حریف پیش بوده
است .تنها  19درصد گلهای رونالدو زمانی بوده است که
رئال به آنها نیاز داشته است .هر سه مهاجم بارسلونا از
رونالدو تاثیرگذارتر بودهاند 39 .درصد گلهای لوییس
ســوارس و  34درصد گلهای نیمار نیز مانع از شکست
یا تساوی بارســلونا شدند .بازیکنی که به رکورد مسی
نزدیکتر است ،پیر امریک اوبامیانگ ،مهاجم بوروسیا
دورتموند اســت 43 .درصد از  32گل او در نتیجه بازی
تاثیرگذار بودند .روبرت لواندوفســکی ،بازیکن بایرن
مونیخ با رکورد لوییس ســوارس برابر است 39 .درصد
از  33گل او تیم آلمانی را از شکســت و تساوی نجات
داده است.

در یک همایش اسالمی در شهر زامبوآنگا
بازمیگشــته ،در راه هدف تیراندازی یک
مهاجم قرار گرفته و چنــد گلوله به بازو و
ساعد او اصابت کرده است .او را به شفاخانه
منتقل کردهاند .محافظان شــیخ قرنی در
تیراندازی متقابل موفق شــدهاند مهاجم
مسلح را بکشند .دولت عربستان سعودی
هواپیمایی به فیلیپین فرســتاده تا شیخ
قرنی برای معالجات بهتر به مانیل پایتخت
فیلیپین منتقل شود.

استرالیا تحریمهایش علیه
ایران را لغو کرد

پس از تأیید ســازمان ملل مبنی بر اینکه تهران قدمهای
الزم را بــرای عمل به تعهداتش در توافق اتمی برداشــته
است ،استرالیا اعالم کرد تحریمهایی را که علیه ایران وضع
کرده بود ،همگام با سایر کشورها از میان خواهد برداشت.
اداره امــور خارجه و تجارت اســترالیا اعــام کرد که
شــرکتهای اســترالیایی برای انجام معامالت بیشتر از
 ۲۰هزار دالر اســترالیا با ایران دیگر نیاز به مجوز ندارند.
استرالیا در ســال  ۲۰۰۸به دلیل فعالیتهای اتمی ایران و
تحریمهای بینالمللی که علیه این کشــور اعمال شده بود
برخــی از معامالت خود با ایران را به حالت تعلیق درآورده
بود.
بر اســاس اعالم دولت اســترالیا محدویتها در انتقال و
توزیع کاالهای حســاس ،سالح و موشکهای بالستیک به
ایران و نیز تحریمها علیه برخی اشخاص و موسسات معین
همچنان به قوت خود باقی میمانند .موسســه دیدهبانی
علیه پولشویی در اســترالیا ( )AUSTRACاعالم کرده
است که تمامی پرداختها و افرادی که با دو کشور ایران و
کوریای شمالی در رابطه هستند ،به دقت مورد بررسی قرار
گرفتهاند .به گفته این مؤسسه کسانی که قصد معامله با این
دو کشور را دارند باید بدانند که این کار برایشان «ریسک
باالیی» دارد( .دویچه وله)

کوریای شمالی تهدید کرد
که شورای حقوق بشر سازمان
ملل را تحریم میکند

کوریای شــمالی گفته است که در صورتیکه شورای حقوق
بشر ســازمان ملل متحد بخواهد وضعیت حقوق بشر این
کشور را بررسی کند ،دیگر در نشستهای این شورا حضور
نخواهد یافت .ری ســو یونگ ،وزیر خارجه کوریای شمالی
این شــورا متهم کرد که با «سیاسیکاری ،نگاه گزینشی و
سیاستهای دوگانه» کوریای شــمالی را زیر ذرهبین قرار
داده اســت .این اقدام کوریای شــمالی را که در آستانه
تحریمهای تازهتری است ،بیش از پیش منزوی میکند.
شورای حقوق بشر ســازمان ملل بارها از وضعیت حقوق
شهروندان در کوریای شمالی انتقاد کرده است.
آقای ری همچنین آمریکا و چند کشور دیگر را متهم کرد
که به فراریان از کوریای شــمالی پول میپردازند که علیه
این کشور شهادت دهند .در گزارش سازمان ملل متحد در
سال  ۲۰۱۴در خصوص وضعیت حقوق بشر کوریای شمالی
متهم به «نقض گسترده و سازمانیافته حقوق بشر از جمله
ناپدیدشــدن شــهروندان ،کار اجباری ،شکنجه ،تجاوز و
کودک کشی» شــده بود .همچنین شورای امنیت سازمان
ملل متحد روز چهارشــنبه ،در خصوص آزمایشهای اخیر
هستهای کوریای شــمالی و پرتاب ماهواره تصمیمگیری
میکند .هر دو اقدام کوریای شمالی ممکن است تحریمهای
دیگری را برای این کشور در پی داشته باشد( .بی بی سی)

بوداپست،
میزبان مسابقات
قهرمانی جهان
پینگ پنگ  2019شد
پنجاه و پنجمین دوره مســابقات قهرمانی جهان پینگ
پنگ در سیماهال بوداپست برگزار میشود.
به نقل از  ،inside the gamesاســتادیوم سیماهال،
ماه گذشته از سوی  ITTFتایید گرفت .از آن جایی که
بوداپست تنها نامزد این میزبانی بود ،در جلسه ITTF
در کواالالمپور میزبانی بوداپست تایید شد.
رییس  ITTFدر این باره گفت :بوداپست شرایط خوبی
داشت .مطمئنم دوستان هنگری میتوانند نمایش خوبی
را در این میزبانی داشته باشند.

پیش از این بوداپست به عنوان میزبان بازیهای قهرمانی
جهان شنا در سال  2017نیز شناخته شده است.
هر سال ،بوداپست مسابقات اوپن مجارستان از تور جهانی
 ITTFرا برگزار میکند .همچنین مســابقات قهرمانی
اروپایی امسال نیز در این شهر برگزار خواهد شد.
مســابقات قهرمانی جهان پینگ پنگ دوره قبل در سال
 2015در ســوژو چین برگزار شــد 450 .میلیون نفر از
نزدیک تماشاگر این مسابقات بوده و  330میلیون نفر از
تلویزیون شاهد برگزاری این مسابقات بودند.

پیشنهاد  85میلیونی نایکی به بارسلونا

نایکی به بارســلونا  85میلیون یورو در سال پیشنهاد
داده است.
به نقل از آس ،شرکت نایکی آماده است پیشنهادی رد
نشــدنی را به بارسلونا کند تا سالهای آینده این مارک
روی لبــاس آبیاناریها دیده شــود .نایکی مقرر دارد
ســالیانه  85میلیون یورو را به بارسلونا بدهد .احتمال
افزایش این رقم تا  100میلیون نیز وجود دارد.

ماههاســت این مارک معتبر ،برای توافق با بارسلونا در
تالش اســت و این بار مذاکرات آنها به خوبی پیشرفته
اســت .در حال حاضر بارسلونا از اسپانسرش  35میلیون
یورو دریافت میکند .در صــورت قرارداد جدید نایکی،
این رقم تقریبا سه برابر میشود .افزایش بودجه باشگاه
بارسلونا یکی از اهداف خوســپ ماریا بارتومئو ،رییس
باشگاه است.

نیمار :نمیتوانم بین مسی و پله یک کدام را
انتخاب کنم

مهاجم بارسلونا ،لیونل مسی و پله را نابغه عنوان کرد.
به نقل از آس ،نیمــار در انتخاب بهترین بازیکن کنونی
جهان شکی ندارد و لیونل مسی را برتر از همه می داند
امــا در انتخاب بهترین بازیکن تاریخ بین مســی و پله
ناتوان است.
مهاجم بارسلونا در مصاحبه با یکی از خبرنگاران روزنامه
 UOLدر حالی که میخندید گفت :من پای چپ مسی
را به پای راست کریستیانو رونالدو ترجیح میدهم .این

در حالی است که پای راست من نیز خوب است .متاسفانه
بازی های پله را ندیدم .تنها بازی های فوق العاده او را از
زبان پدربزرگ و پدرم شــنیده ام .خیلی سخت است که
بین او و مسی یکی را انتخاب کرد من تنها بازی های لئو
را دیده ام .هر دو نابغه هستند.
نیمار درباره شکست دو تیم رئال مادرید و منچسترسیتی
گفت :ترجیــح میدهم پیش از اینکه ســیتی را ببریم
مادرید را شکست دهیم.

