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مرکل در برابر چشم پوشی از وضعیت مهاجران هشدار داد
انگال مــرکل صدراعظم آلمان با در نظرداشــت موج
جدیــدی از مهاجرانی که می خواهند از لیبیا خود را از
طریق مدیترانه به اروپا برســانند ،از شانه خالی کردن
بار مســئولیت در قبال مهاجران اخطار داد و خواهان
همبستگی بیشتر در اروپا شد.
انگال مرکل صدراعظم آلمان جمعه شب در نشست حزبی
سوســیال مســیحی های آلمان در ایاالت مکلنبورگ
فورپومرن گوشــزد کرد که اندکی پیش در یک زمان
کوتاه  50هزار مهاجر به مرز یونان و مقدونیه رســیدند.
او گفت «اگر حاال مهاجران از طریق لیبیا و ایتالیا بیایند
و گفته شود ،ما به سادگی گذرگاه مرزی ب ِرنر را مسدود
می کنیم ،باید گفت که مســاله به این سادگی هم قابل
حل نیست .سپس اروپا ویران می شود».
مرکل تاکید کرد که هدف باید یافتن یک «همبستگی
خردمندانه» در اروپا باشــد ،هرچنــد که ایجاد چنین
یک همبســتگی مدت زمان طوالنی تر از آنچه در ابتدا
فکر می شــد زمان ببرد .افزون بر آن باید همکاری با

کشــورهای که در حاشــیه مناطق بحرانی قرار دارند،
بهبود یابد .صدراعظم آلمان گفــت که باید با افزایش
کمک های انکشــافی و به عهده گرفتن وظایف بشری
به این امر دست یابیم که مردم انگیزه ترک کشور شان
را نیابند ،بلکه بتوانند در نزدیکی زادگاه شان بمانند و
دیگر خودشان را به دست قاچاقبران نیندازند.
مرکل افزود که انسان های بی شماری از آغاز سال جاری
به این سو ،در حال فرار در بحیره مدیترانه غرق شدند.
او اخطار داد« :ما نمی توانیم به سادگی تماشاگر باشیم
و بگوییم که قاچاقبران انســان این امکان را دارند تا به
همه چیز دست بزنند و ما سپس به سادگی دست روی
دســت بگذاریم ».مرکل گفت که یک وظیفه مهم باقی
مانده است و آن حفاظت از مرزهای بیرونی است« :اگر
ما موفق شــویم که مرزهای بیرونی مان را حفظ کنیم،
در این صورت ما می توانیم آزادی ســفر را نیز پابرجا
نگهداریم و بازهم آزادانــه از یک جا به جای در حوزه
شینگن گشت و گذار کنیم( ».دویچه وله)

مقام ارشد ارتش بریتانیا :اردوغان :آلمان ممکن است
پولند به دلیل تنشها با
میدان مقابله با داعش
یک دوست مهم را
روسیه نیروی دفاعی جدید
شبکه مجازی است
از دست بدهد
تشکیل میدهد

دولت پولنــد میگوید به دلیل تنشها با
روسیه تا سنبله سال جاری ،نیروی دفاعی
 ۳۵هزار نفری تشکیل میدهد.
وزیر دفاع پولند گفته است که این نیروی
شبهنظامی جدید شــامل داوطلبان غیر
نظامی اســت که مهارتهای نظامی یاد
میگیرند .ناتو نیز اعــام کرده که قصد
دارد نیروهای خود را در پولند مستقر کند.
قرار است یک گردان ویژه ناتو به پولند و
سه گردان نیز به کشورهای بالتیک شامل
لیتوانیا ،استونیا و لتونیا اعزام شوند.
تعداد نیروهایی که در این کشورها مستقر
میشوند به  ۴هزار نفر خواهد رسید.
لیتوانیت ،لتونیا و استونیا ،سه جمهوری
بالتیک قبال عضو شوروی سابق بودند اما
پس از اســتقالل در سال  ،۱۹۹۱به تدریج
به عضویت اتحادیه اروپا و پیمان ناتو در
آمدند .قرار اســت تصمیم نهایی در این
زمینه در نشســت ناتو که روزهای  ۸و ۹

جوالی در ورشــو پولند برگزار میشود،
گرفته شود .شــماری از کشورهای عضو
پیمان ناتــو گفتهاند برای تقویت مرزهای
ایــن پیمان بــا روســیه ،نیروهایی به
کشورهای هممرز با آن خواهند فرستاد.
این کشــورها به دنبال الحاق کریمه در
خاک اوکراین به روسیه و حمایت روسیه
از شورشیان شرق اوکراین ،نگران تکرار
چنین رویدادهایی در کشورهای بالتیک
هســتند .روســیه چندین زیردریایی و
موشــکهای مدل «اســکندر-ام» ،یا
«اس اس  ۲۶-اســتون» را در محدوده
کالینینگراد مستقر کرده است.
نزدیکی لیتوانی بــه کالینینگراد باعث
شده تا مقامهای این کشور نگران دخالت
احتمالی روســیه باشــند .کالینینگراد
منطقهای جدا از خاک روســیه واقع در
ســاحل دریای بالتیک و در میان پولند و
لیتوانیا است( .بی بی سی)

به عقیده نیکالس هوتن ،رئیس ستاد مشترک ارتش
بریتانیا در مقابله با داعش بیــش از اندازه بر مولفه
نظامی تمرکز شــده است .به گفته هوتن مقابله صرف ًا
نظامی با یک مشــکل ایدئولوژیک میتواند خطرناک
باشد.
نیــکالس هوتن ،رئیس ســتاد مشــترک نیروهای
مســلح بریتانیا ابراز نگرانی کرده است که مقابله با
داعش صرفا جنبه نظامی پیدا کند .او که روز شــنبه
در ســنگاپور در یک کنفرانس در باره امنیت جهانی
سخن میگفت ،داعش را یک ایدئولوژی توصیف کرد
که «حضور گســتردهای در شبکههای مجازی دارد و
از همین رو جهــان مجازی عرصه اصلی مقابله با این
نیرو است».
هوتن افــزود که دولتها از مبــارزه جدی با داعش
منحرف شدهاند ،زیرا بیشــتر بر مقابله با نشانههای
بیماری ،مانند سیل پناهجویان یا اقدامات تروریستی
متمرکز شــدهاند .به گفته او سیاستمداران به اندازه
کافی به احیای ثبات سیاســی در کشورهایی مانند
عراق و سوریه و لیبی توجه نشان نمیدهند.
در کنفرانس امنیتی سنگاپور که با حضور وزرای دفاع،
مقامهای نظامــی و متخصصان راهبردهای امنیتی از
 ۵۰کشور جهان در جریان اســت وزیر دفاع آمریکا
نیز سخنرانی کرد .تمرکز او اما بیشتر بر خطراتی بود
که مواضع تهاجمی چین در دریای جنوب این کشور
برای همســایگان ایجاد کرده است .اشتون کارتر اما
به خطرات ناشــی از تهدیدات نظامی و اتمی کوریای
شمالی هم اشاره کرد و از برگزاری یک مانور مشترک
با جاپــان و کوریای جنوبی در مقابله با این تهدیدات
در ماه جاری میالدی خبر داد( .دویچه وله)

رئیس جمهور ترکیه از صدراعظم آلمان
گالیه کرد که چرا مانع «نسلکشــی»
خواندن کشــتار ارامنه در پارلمان این
کشور نشده است .پارلمان فدرال آلمان
به تازگی بــه قطعنامهای درباره قتلعام
ارامنه در حکومــت عثمانی رأی موافق
داد .رجب طیب اردوغان در مصاحبهای
که متن آن روز شــنبه در شــماری از
رسانههای ترکیه منتشر شد اعالم کرد
کــه از صدراعظم آلمــان ،آنگال مرکل
مایوس و سرخورده شده است.
رئیس جمهور ترکیه میگوید برایش قابل
فهم نیست که چرا مرکل به عنوان رهبر
اتحادیه دموکرات مســیحی ،نتوانسته
دســتکم نمایندگان عضو این حزب در
پارلمان فدرال آلمــان (بوندستاگ) را
از دادن رأی موافق به قطعنامه کشــتار
ارمنیها در دوران جنــگ اول جهانی
بازدارد .به گزارش خبرگــزاری آلمان،
اردوغان گفته است که صدراعظم آلمان

به او قــول داده از تمام توان خود برای
جلوگیــری از تصویب ایــن قطعنامه
اســتفاده کند .روز پنجشــنبه تقریبا
تمام نمایندگان حاضر در نشست علنی
پارلمان فدرال آلمان به طرح «نســل
کشی» خواندن کشتار جمعی ارمنیها
در سالهای پایانی حکومت عثمانی رأی
موافق دادند .این طرح که توسط اتحاد
احزاب دمکرات مســیحی و سوسیال
مسیحی و دو حزب سوسیال دمکرات
و سبزها به «بوندستاگ» ارائه شده بود
تنها یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع
داشت.
تاریخنــگاران ارمنی و بســیاری از
همتایــان آنها در جهــان معتقدند در
جریان کوچ اجباری ارمنیها از آناتولی
در سالهای  ۱۹۱۵تا  ،۱۹۱۷یک میلیون
و  ۵۰۰هزار نفر جان خود را از دســت
دادهانــد و حکومــت عثمانی مرتکب
نسلکشی شده است( .دویچه وله)

محمد علی؛ مردی که مشهورترین آدم دنیا بود
محمد علی ،در دوران اوجش ،بیاغراق مشهورترین آدم
دنیا بود .نابغهای در رینگ بوکس ،که اعتمادبهنفساش از
مهارتش کم نداشت.
میگفت« :مــن بهترینام» ،و بیراه نمیگفت .ســه بار
قهرمانی سنگینوزن جهان شاهد مدعایش بود.
اما جایگاهش در قلب میلیونها نفر در سراسر دنیا نه فقط
به خاطر قهرمانیاش ،کــه از بابت حمایت بیدریغاش از
حقوق مدنی انسانها بود.
به دنیا که آمــد (کنتاکی ۱۷ ،جنــوری  )۱۹۴۲نامش را
گذاشتند کاســیوس مارسلوس کلی ،به یاد سیاستمدار
آمریکایی قرن نوزدهم کــه در همان ایالت کنتاکی برای
پرچیدن بردهداری میجنگید.
پدرش تابلونویس بود .یک روز ،وقتی دوازده ســاله بود،
به یک افســر پولیس گفت بایکسلش را دزدیدهاند .گفت
اگر دزد را پیدا کند حالش را جا میآورد .آن افســر ،جو
مارتین ،در یک باشگاه محلی به بچهها بوکس یاد میداد.
به کاسیوس هم پیشــنهاد داد اگر میخواهد با دزد دعوا
کند اول بوکس یاد بگیرد.
چیزی نگذشــت که کاســیوس پا به رینگ گذاشت .جو
مارتین بعدها تعریف میکرد که «از بیشتر بچهها مصممتر
بود ».میگفت« :بچهای ســختکوشتر از او هرگز ندیده
بودم».
اولین بار ســال  ۱۹۵۴در یک مسابقه آماتور شرکت کرد.
پنج سال بعد ،بین آماتورها چهره شده بود .چندین جایزه
هم برد ،از جمله دستکش طالیی در سال .۱۹۵۹
ســال  ۱۹۶۰در تیم بوکس آمریکا انتخاب شــد .باید به
المپیک رم میرفت .اول گفت از پرواز میترسد و نمیرود.
نهایتا آنطور که پسر جو مارتین میگوید یک چترنجات
دستهدوم خرید و هنگام پرواز پوشید.
روز پنجم ســپتمبر  ،۱۹۶۰در مســابقه فینال ،زیبینیو
پیترژیکوفســکی پولنــدی را شکســت داد و قهرمان
سنگینوزن المپیک شد.
به آمریکا که برگشتند مثل قهرمانها از او استقبال شد.
ولی وقتی از نیویورک به خانهاش در کنتاکی رفت ،واقعیت
تلخ نژادپرستی دوباره به حلقش ریخت :در رستورانی که
میخواست غذا بخورد راهش ندادند ،چون سیاه بود.
خودش در زندگینامهای که سال  ۱۹۷۵نوشت ادعا کرد
پــس از آن ماجرا مدال المپیکش را دور انداخته ،هرچند
بعدها مشخص شد مدال را گم کرده بوده.
هجده ساله بود که حرفهای شد .همان سال با یک رییس
پولیس از ایالت وســت ویرجینیا به نام تانی هانســیکر
مسابقه داد و در شش راند با امتیاز شکستاش داد.
هانسیکر بعدها میگفت« :کلی مثل صاعقه بود .هر کاری
بلد بودم انجام دادم که تعادلش را بههم بزنم ،اما بهتر از
این حرفها بود».
در همین دوران بود که تمرین با آنجلو داندی را آغاز کرد،
مربیای که نقشی بهسزا در پیروزیهای بعدیاش داشت.
آرامآرام چهره میشــد ،هم به خاطر بردهای پیاپیاش،
هم به خاطــر تعریفی که از خودش میکرد .در رینگ هم
شیوهای خاص داشــت .مثل بوکسورهای سبکوزن دور
رقبایش میرقصید ،بازی میدادشان .جمعیت را با اداها،
رقص پا و واکنشهای برقآسایش به وجد میآورد.
جالبتــر از همه اینها ،نه فقط شکســت رقبا ،که زمان
شکستشــان را هم پیشبینی میکرد .میگفت« :همان
راندی که من بگویم میافتند».
ســال  ۱۹۶۴قهرمان وقت جهان ،ســانی لیستون ،را به
مبارزه طلبید .به لیستون میگفت «خرس پیر زشت».
کارشناسان معتقد بودند جلوی لیستون شانسی ندارد .اما

کلی آنقدر رقیب مســنترش را خسته کرد که در زمان
استراحت بعد از راند ششــم کناره گرفت .کلی با همان
اعتمادبهنفس غریبش گفت« :دنیا را تکان دادم».
کلی بیرون رینگ بوکس از مخالفان سرسخت نژادپرستی
بود معضلی کــه در دهه  ۱۹۶۰آمریکا همچنان پررنگ و
فراگیر بود.
او پیش از آن اولین مسابقه با لیستون هم با جنبش «امت
اسالم» آشنا بود .جنبشی که در دهه  ۱۹۳۰در دیترویت
راه افتاده بود .سیاســت امت اسالمی این بود که سیاهان
هم باید جنبشــی مشابه اما مجزا داشته باشند بهعکس
مارتین لوتر کینگ که خواهان جنبشی فراگیر بود.
قهرمان بوکس ســنگینوزن جهان اســام آورد و شد

قهرمانیاش دفاع کرد ،اما وقتی حاضر نشــد ســوگند
وفاداری یاد کند و بــه ارتش آمریکا بپیوندد ،عنوانش را
گرفتند.
دوران دوران جنگ ویتنــام بود و آمریکا نیازمند نیروی
جنگی .اما محمــد علی ،به قول خــودش« ،دعوایی با
ویتکنگ« نداشــت .میگفت« :هیچ ویتکنگی به من
نگفته کاکاسیاه  ...حاضر نیستم بروم ده هزار مایل دور از
خانه که یک ملت محروم دیگر را بکشم و بسوزانم ،صرفا
برای اینکه سلطه اربابان سفید بر تیرهپوستهای جهان
ادامه پیدا کند».
دادگاه علی را به پنج سال زندان محکوم کرد ،حکمی که
البته در دادگاه تجدیدنظر نقض شد.

محمد علی .گفت کاســیوس کلی «نام بردگی»اش بوده.
برنمیتابید کسی به آن نام قبلی صدایش کند.
سال  ،۱۹۶۷پیش از مسابقه برای عنوان قهرمانی جهان،
رقیبش ارنی ترل او را به نام تولدش صدا کرد و نتیجهاش
را در پانزده راند جانکاه دید .طی مســابقه ،علی مدام در
صورت ترل داد میزد« :اسم من چیه عمو تام؟»
ایــن ماجرا به مذاق بســیاری آمریکاییها خوش نیامد.
برخی حتی از او بیزار شدند .وقتی دوباره با سانی لیستون
مسابقه داد ،دو هزار نفر هم برای تماشا نیامدند .علی در
همان راند اول لیستون را از پا درآورد.
بعد از آن مســابقه جنجالی هشت بار دیگر هم از عنوان

سه سال بعد ،ســال  ،۱۹۷۰در شرایطی که افکار عمومی
علیه جنگ ویتنام بسیج میشد ،علی اجازه یافت دوباره
به رینگ برگردد .در نخســتین مسابقه پس از بازگشت
جری کواری را شکست داد ،اما دوری از میدان سرعتش
را گرفته بود.
ســال  ،۱۹۷۱برای اولین بار در دوران حرفهایش شکست
خورد .رقیبش جو فریزیر بود که علی ســه ســال بعد
انتقامش را از او گرفت.
اما اوج علی مسابقهاش با جورج فورمن بود ،اکتبر ۱۹۷۴
در زئیر ،در رقابتی که به «غرش در جنگل» معروف شد.
این بار هم کارشناســان بختی برای علــی قائل نبودند.

بعضی گزارشگران بوکس حتی میگفتند رقابت با فورمن
شکستناپذیر ممکن است به قیمت جان علی تمام شود.
علی هشــت راند اول فقط دفاع میکــرد .در حالی که
جمعیت با تمام وجود حمایتش میکردند ،عمال به طناب
دور رینگ چســبیده بــود و ضربات رقیــب جوانتر و
تنومندترش را تحمل میکرد.
اواخر راند هشتم ناگهان از الک دفاعی بیرون آمد و باید
ضربهای بینقص که بعدها قاب دیوار هزاران خانه شــد
فورمن را از پا درآورد.
محمد علی  ۳۲ســاله قهرمانی سنگینوزن جهان را پس
گرفته بود .پیش از او فقط یک بار کسی چنین کاری کرده
بود.
یک ســال بعد ،محمد علی برای ســومین بار به مصاف
فریزیر رفت در رقابتی که خیلیها آن را خشــنترین و
جانکاهترین رقابت سنگینوزن تاریخ میدانند.
خــودش بعدها میگفت هرگز اینقــدر به مرگ نزدیک
نشده بوده .راند چهاردهم ،فریزیر حاضر نشد ادامه بدهد
و شکست را پذیرفت.
علی میتوانست ،شاید بهتر بود ،همینجا دستکشها را
بیاویزد .اما ادامه داد.
فبروری سال  ،۱۹۷۸عنوان قهرمانیاش را در السوگاس
به لئون اســپینکس باخت .اســپینکس دو سال پیشتر
قهرمان المپیک شده و دوازده سال از علی جوانتر بود.
مســابقه دوم دو قهرمان هشــت ماه بعد برگزار شد ،در
نیواورلئان .جدال علی و اسپینکس رکورد تماشاگران را
شکســت تازه میلیونها نفر هم پای تلویزیون میخکوب
شده بودند .این بار علی بهاتفاق آرای داورها برنده اعالم
شد و برای سومین بار ،در  ۳۶سالگی ،قهرمان جهان لقب
گرفت .کارشناسان تخمین میزنند که تا این موقع بیش
از  ۶۰میلیون دالر از رینگ بوکس پول درآورده بود ،اما به
حدی گشادهدســت بود که چیز زیادی از ثروتش نمانده
بود .و شاید از همین رو بود که بهرغم افت آشکارش ادامه
میداد.
ســال  ،۱۹۸۰باز در السوگاس ،به میدان رفت و عنوان
قهرمانــیاش را به لــری هولمز باخت .ایــن بار دیگر
پسگرفتنی در کار نبود.
البتــه علی همچنان ادامه داد ،تا اینکه دســامبر ،۱۹۸۱
بعد از اینکه مسابقه را به امتیاز به ترور بربیک کانادایی
باخت ،از بوکس کناره گرفت .کمی بعد شــایع شد بیمار
است .درست نمیتوانست حرف بزند .میلرزید و گاه چرت
میزد .پزشکان تشــخیص دادند پارکینسون دارد .سال
 ۱۹۹۶که مشعل المپیک آتالنتا را روشن کرد ،بیماریاش
بر هر بینندهای آشکار بود.
کارنامه حرفهای محمد علی درخشــان است .او  ۲۱سال
رقابت کرد ۵۶ ،مســابقه را برد (که  ۳۷بارش ضربهفنی
بود) ،و تنها پنج بار شکست خورد.
اما واقعیت این اســت که محمد علی بسیار بیش از یک
بوکســور بود .ژســتهای منحصربهفردش ،جملههای
شــعرگونه فیالبداههاش ،بســیاری را شیفته کرده بود.
موقعیتاش بــه عنوان چهرهای جهانی ،باعث میشــد
فعالیتهای حقوق بشــریاش تأثیری دوچندان داشته
باشد .بیدلیل نیست که برای میلیونها سیاه در آمریکا و
دیگر نقاط جهان حکم قهرمان را داشت .سالهای پایانی
زندگیاش که بیماری نشانی از ورزیدگی و چاالکی برایش
نگذاشــته بود همچنان متانت و وقارش آدمها را متأثر
میکرد .کمتر ورزشــکاری مثل محمــد علی از مرزهای
ورزش گذشته .اغراق نیست اگر بگوییم شناختهشدهترین
چهره ،حتی نماد یک دوران است( .بی بی سی)

سرمایه گذاری ۲۰۰
میلیونی لوکزامبورگ برای
استخراج معادن فضایی

کشــور کوچک لوکزامبوگ در اروپا گام های اولیه را برای
اســتخراج مواد نایاب از فضا آغاز کرده است .این کشور
تصویب قانون جدیــدی را به عنــوان چارچوب حقوقی
استخراج شهاب سنگ ها روی دست گرفته است.
لوکزامبورگ اولین کشــور اروپایی است که برای استخراج
مواد معدنی در فضا ،بودجه ای را تخصیص می دهد.
اتین شــنایدر ،وزیر اقتصاد لوکزامبورگ روز جمعه در یک
نشســت خبری گفت که حکومت  ۲۲۳میلیون دالر را در
برنامه استخراج شهاب سنگ ها سرمایه گذاری کرده است.
شــنایدر گفت« :ما اولیــن بودجه را برای آغــاز این کار
اختصاص دادیم اما اگر به پول بیشــتری نیاز شود ،ما آن
را تامین خواهیم کرد» .او در ادامه گفت که کشورش قصد
دارد تا یکی از  ۱۰کشور برتر در سفرهای فضایی ،در جهان
باشد .چالرز بولدن ،مدیر سازمان فضایی امریکا (ناسا) پس
از انجام ماموریت موفقیت آمیزی که سفر به شهاب سنگ
ها را ممکن می کند .در ماه فبروری ،این کشــور از ایجاد
یک چارچوب حقوقی برای تجارت و استخراج قانونی سنگ
های آسمانی معرفی کرد .ایاالت متحده نیز قانون مشابهی
را در ماه نوامبر سال گذشته تصویب کرد.
اولین ماموریت برای اســتخراج شهاب ســنگ ها سال
 ۲۰۱۹انجام می شــود .دو شرکت پیشــرو امریکایی در
عرصه فضانوردی« ،پالنتری رسورســز» و «دیپ سپیس
اینداســتریز» انتظار می رود که به زودی دفاتر خود را در
لوکزامبــورگ افتتاح کنند .اما اســتخراج معادن فضایی
چندان بی جنجال هم نیست .معاهده های بین المللی می
گویند که استخراج معادن فضایی باید عام المنفعه باشد و
همه کشورها از آن سود ببرند( .دویچه وله)

پاپ مجوز برکناری
اسقفها را در پروندههای
آزار جنسی صادر کرد

بر اســاس مقررات تازهای کــه پاپ فرانســیس ،رهبر
کاتولیکهای جهان ،اعالم کرده اسقفهایی که در رسیدگی
به موارد آزار جنسی کودکان کوتاهی کنند ،برکنار میشوند.
قربانیان آزار جنســی در کلیساها کمپین طوالنی مدتی را
برای رسیدن به این خواسته دنبال میکردند .آنان میگویند
ت خود
اسقفهایی که نتوانستهاند در مجموعه تحت مدیری 
مانع آزار کودکان توسط کشیشها شوند ،باید برکنار شوند.
این دستور پاپ هرچند راه را برای برکناری بعضی اسقفها
هموارتر میکند اما همچنان در این حکم گفته شــده که
بایــد تعریف دقیقی از «دالیل جــدی» که میتواند منجر
به برکناری شود ،وجود داشته باشــد .فدریکو لومباردی،
ســخنگوی واتیکان میگوید پاپ گروهی از کارشناسان
حقوقی را برای تشــخیص مواردی که ممکن است منجر به
برکناری اسقفها شود ،استخدام کرده است .در چند سال
گذشته ،افشای مجموعهای گسترده از آزار جنسی کودکان
و نوجوانان در کلیســاهای آمریکا و اروپــا در طول چند
دهه ،واتیکان را با انتقادهای جدی مواجه کرده است .پاپ
بندیکت شــانزدهم پیش از کنارهگیری خود ۴۰۰ ،کشیش
را در ســالهای  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲در ارتباط با پرونده رسوایی
جنسی پدران روحانی ،خلع لباس کرد( .بی بی سی)

دنی آلوس رسما
یوونتوسی شد

مدافع برازیلی بارســلونا بعد از یک دهه حضور در این
تیم رسما جدا شد و یوونتوس را به عنوان مقصد بعدی
خود انتخاب کرد.
به نقل از میدیاســت ،دنی آلوس که به صورت رسمی از
بارسلونا جدا شد خیلی سریع تیم بعدی خود را انتخاب
کرد.
ایــن بازیکن برازیلی به صورت رســمی با یوونتوس به
توافق رســید و فصل آینده را در رقابت های سری  Aبه
میدان خواهد رفت .او گفت :من در کل آدم خوشبخت
و خوشحالی هستم و االن این خوشبختی و خوشحالی
بســیار زیاد شده است .بسیار خوشــحالم که پیراهن
یوونتوس را برتن مــی کنم .می خواهم با یووه قهرمانی
در سری  Aو لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کنم .به ایتالیا
آمده ام تــا از فوتبال بازی کردن لــذت ببرم و زمینه
موفقیت یووه را فراهم کنم.
او ادامه داد :من دیگر یک یوونتوسی هستم ،اما دوست
ندارم با بارســلونا خداحافظی کنم .تنهــا به این تیم
می گویم به امید دیدار چرا که دیر یا زود به بارســلونا
برخواهم گشــت .برای همیشه طرفدار بارسلونا خواهم
بود و هیچ وقت این تیم را فراموش نخواهم کرد.

تهدید شدن بوکسورهای حرفهای؛

به المپیک بروید دو سال
محروم میشوید

شــورای جهانی بوکس ( )WBCاعالم کرد در صورتی
که ورزشکاران حرفهای که در  15رتبه اول رنکینگ این
شورا قرار دارند در المپیک ریو شرکت کنند تا دو سال
از سوی  WBCمحروم میشوند.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesانجمن بوکس
جهانــی ( )AIBAدر رای گیری کنگــره خود تصمیم
گرفت که ورزشــکاران حرفهای نیز بتوانند در المپیک
ریو شرکت کنند ،قرار اســت که مسابقات انتخابی ماه
آینده در ونزوئال برای بوکسورهای حرفهای برگزار شود.
 WBCپیش از این نیز مخالفت خــود را با این قانون
اعالم کرده بود.
 WBCاعالم کرده است که مسابقه بوکسورهای حرفهای
با بوکسورهای آماتور مانند این است که دوندگان ماراتن
با دوندگان  100متر مسابقه دهند .کامال تفاوت آشکاری
بین رشتههای ورزشی آنها وجود دارد.

شکست آمریکای میزبان
در آغاز کوپا آمهریکا

آمریکا میزبان رقابت های کوپا آمهریکا شروعی ناامید
کننده داشت و با دو گل برابر کلمبیا تن به شکست داد.
رقابت های کوپا آمه ریکا با انجام یک دیدار آغاز شد که
در آن آمریکا میزبان به مصاف کلمبیا رفت که این دیدار
در نهایت با پیروزی دو بر صفر کلمبیا به پایان رسید تا
میزبان شروع ناامید کننده ای داشته باشد.
هر دو گل این دیدار در نیمه نخست به ثمر رسید .کلمبیا
شــروع خوبی در این دیدار داشــت و در همان دقیقه
هشت توسط کریســتیان زاپاتا به گل رسید .در دقیقه
 42خامس رودریگز ستاره سرشناس کلمبیا گل دوم این
تیم را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند تا بازی در نهایت
با نتیجه دو بر صفر به پایان رسد.
این برای نخستین بار است که رقابت های کوپا آمه ریکا
در خارج از آمریکای جنوبی برگزار می شود.

