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اتحادی قوی علیه جلوگیری
از ورود پناهجویان به اروپا

بیش از  ۱۰۰ســازمان پیش از نشست سران اتحادیه اروپا
به طرحهای این اتحادیه برای بستن قراردادی با کشورهای
آفریقایی اعتراض کردهاند .این پیمان همانند پیمان اتحادیه
اروپا و ترکیه در مورد پناهجویان خواهد بود.
 ۱۰۴سازمان و گروه غیر دولتی در اقدامی اعتراضی با انتشار
فراخوانی در شــهر بن آلمان در روز دوشنبه ( ۲۷جون) از
رهبران دولتهای اروپایی خواستهاند سیاست کمیسیون
اتحادیه اروپا مبنی بر بازگردانــدن مهاجران آفریقایی به
کشورهای خود را متوقف کنند .در این حرکت سازمان عفو
بینالملل ،دیدهبان حقوق بشر ،پزشکان بدون مرز ،آکسفام،
ســازمان نجات کودکان و گرو ه بزرگی از سازمانهای غیر
دولتی ،شرکت کردهاند.
آنها گفتهاند که در صورت اجرای چنین سیاستی ،فصلی
سیاه در تاریخ اتحادیه اروپا رقم زده میشود .طرح یادشده
در برنامه نشســت ســران اتحادیه اروپا در بروکسل در
روزهای سهشنبه و چهارشنبه ( ۲۸و  ۲۹جون) قرار دارد.
اتحادیــه اروپا قصــد دارد از اهرم داد و ســتد تجاری و
کمکهای مالی خود برای پروژههای توســعه در کشورهای
در حال توسعه اســتفاده کند تا مانع از ورود پناهجویان
به مرزهای اتحادیه اروپا شــود .این سازمانها میگویند
که این سیاســت قانون بینالمللی حمایت از کسانی که در
کشورهایشان تحت تعقیب و آزار قرار میگیرند را زیر پا
میگذارد .این سازمانها تاکید کردهاند که اتحادیه اروپا به
این ترتیب «اعتبار و اتوریته خود را در دفاع از حقوق بشر
از دست میدهد( ».دویچه وله)

ترکیه دیدار وزیر دفاع آلمان
از اینجرلیک را تایید کرد

دولت ترکیه دیــدار وزیر دفاع آلمــان از پایگاه هوایی
اینجرلیک را تایید کرده است .بینالی یلدریم ،نخستوزیر
ترکیه در آنکارا گفت ،وزیر دفاع آلمان میتواند بدون هیچ
گونه مشکلی از پایگاه اینجرلیک بازدید کند.
چند روز پس از رد درخواســت یک هیات پارلمانی آلمان
برای ســفر به ترکیه و بازدید از پایگاه هوایی اینجرلیک،
بینالی یلدریم ،نخســتوزیر ترکیه در آنکارا اعالم کرد که
مانعی بر ســر راه سفر برنامهریزی شــده اورسوال فون در
الین ،وزیر دفــاع آلمان ،به ترکیه و بازدید از پایگاه هوایی
اینجرلیک وجود ندارد .بینالی یلدریم که ظهر روز دوشنبه
در یک کنفرانس مطبوعاتی در آنکارا شــرکت کرده بود،
گفت« :وزیر دفاع آلمان میتواند بدون هیچ گونه مشکلی از
پایگاه اینجرلیک بازدید کند و در این زمینه مشکلی وجود
ندارد ».رسانههای آلمان چهارشنبه گذشته خبر دادند که
دولت ترکیه اجازه دیدار هیاتی از نمایندگان پارلمان آلمان
به ریاست «رالف براوکســیپه» ()Ralf Brauksiepe
کمیسر امور دفاعی دولت ،با سربازان این کشور در پایگاه
هوایی اینجرلیک ترکیه را نداده است .اورسوال فون در الین
روز یکشــنبه از قصد خود برای سفر به ترکیه و بازدید از
اینجرلیک خبر داد .او در گفتوگو با روزنامه آلمانی «بیلد
ام زونتــاگ» از اقدام آنکارا در جلوگیری از ســفر هیات
پارلمانی به اینجرلیک به شدت انتقاد کرد و گفت ،تاکنون
چنین چیزی را تجربه نکرده است .وزیر دفاع آلمان گفت،
ارتش آلمان ،ارتش پارلمان آلمان نیز هســت ،زیرا همین
نمایندگان پارلمان بودند که تایید کردند سیســتم دفاع
موشکی پاتریوت برای حفاظت از ترکیه در برابر موشکهای
سوریه در این جنوب ترکیه مستقر شود( .دویچه وله)

ترکیه و اسرائیل بعد شش سال روابط دیپلماتیک خود را
از سر میگیرند

ترکیه و اسرائیل توافق کردهاند که بعد از شش
سال ،روابط دو جانبه خود را از سر گیرند.
بنیامین نتانیاهو ،نخســتوزیر اســرائیل ،با
استقبال از این توافق گفته است که ازسرگیری
روابط باعث تقویت اقتصاد کشــورش خواهد
شــد .دو طرف در روز یکشــنبه  ۲۶جون در
اینباره به توافق رسیدند هرچند جزئیات هنوز
به طور رسمی اعالم نشده است.
روابط دو کشور در سال  ۲۰۱۰و پس از آن قطع
شد که نیروهای اسرائیل به یک کشتی ترکی،
که حاوی کمکهای انساندوســتانه برای غزه
بود ،حمله کردند .در این حمله دســت کم ۹
فعال حقوق بشر ترکیهای کشته شدند.
ارتش اســرائیل گفته بود که هدف از یورش
بازرســی بود تا اطمینان حاصل شود که سالح

در داخل کشــتی وجود ندارد .این یورش در
نهایت به درگیری شدید و مرگ فعاالنی منجر
شــد که قصد داشتند با شکســتن محاصره
غزه ،به فلسطینیها کمکهای انساندوستانه
برسانند.
بنعلی ییلدیریم ،نخســتوزیر ترکیه گفته
است که در قالب این توافق ،روز جمعه ده هزار
تن کمک بشردوستانه برای مردم غزه به بندر
اشدود اسرائیل فرستاده میشود.
بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل و جان
کری ،وزیر امور خارجه آمریکا و مقامهای ارشد
ترکیه برای نهایی کردن این توافق روز یکشنبه
به ایتالیا رفتند.جان کری ،وزیر خارجه آمریکا
هم گفته است «این اتفاقی بود که ما منتظرش
بودیم( ».بی بی سی)

اسپانیا در تشکیل حکومت
با بن بست مواجه شده است

پس ازخروج بریتانیا ،اکنون اوضاع اسپانیا
دردسر دیگری برای اتحادیه اروپا گردیده
اســت .زیرا انتخابات جدید پارلمانی این
کشور با بن بست مواجه گردیده و نتیجه
صریح نداشت.
حدود شش ماه پس از دومین دور انتخابات
پارلمانی در اســپانیا ،اکنون بار دیگر این
کشور در برابر سوال مهم تشکیل حکومت
و دشواری های جدی در این زمینه مواجه
گردیده است .با آنکه در این دور انتخابات
حزب محافظه کار این کشــور به رهبری
نخست وزیر ماریانو رخوی حزب پیشتاز
می باشــد؛ اما با آنهم این حزب به کسب
آرای کافی برای تشکیل حکومت نگردیده
است .بنابراین حزب محافظه کار اسپانیا
برای تشــکیل حکومت جدید مجبور به
ائتالف می باشــد .این درحالیست که تا
اکنون هیچ حزبی برای تشکیل ائتالف با
رخوی اعالم آمادگی نکرده است.
رخوی در برابر ،بدون توجه به این معضل
ضمن یک ســخنرانی در برابر هواداران

خویــش خواهان «حــق حکومتداری»
گردیده اســت .این سیاستمدار  61ساله
اســپانیایی به صراحت افزوده است که
سر از امروز با همه بر سر این مورد گفتگو
خواهد کرد و افزود:
« ما حق داریم که حکومت کنیم ،زیرا ما
در این انتخابات برنده شــده ایم .اکنون
باید به اســپانیایی هاییکه به ما رأی داده
اند و نیز آنانیکــه رأی نداده اند ،خدمت
کنیم ».در مقایسه به انتخابات پارلمانی ۲۰
ماه دسمبر سال  ،۲۰۱۵انتخابات کنونی نیز
مجموع ًا تغییر چندانی در مناسبات قدرت
در این کشور نداشته است .براساس نتایج
مقدماتی حزب خلق این کشــور قادر به
کسب  137کرســی در پارلمان می گردد
و این در حالی اســت که در انتخابات ماه
دسمبر  123کرسی را از آن خود کرده بود.
حزب سوسیالیست با  85کرسی و باخت
 5کرسی در مقایســه به انتخابات قبلی،
هچنان ادعا دارد که دومین حزب مقتدر
در پارلمان می باشد( .دویچه وله)

اعضاى فدراسيون تکواندو از عدم
همکارى کميته ملى المپيک شکايت دارند

اعضاى فدراسيون تکواندوى افغانستان ادعا
دارند که به دليل عدم حمايت و مداخالت بى
مورد فهيم هاشــمى در امور اين فدراسيون،
افغان نتوانستند که در مسابقات المپيک ٢٠١٦
راه يابند.
مســابقات کسب ســهميه المپيک  ٢٠١٦در
رشــته تکواندو ،به تاريخ  ٢٨حمل سال روان
در شهر مانیالی فلیپین برگزار گرديد که در
آن سميه غالمى ،نیال احمدی ،روح اهلل نیکپا و
محمود حيدرى شرکت داشتند.
نجيب اهلل سکندر رييس فدراسيون تکواندوى
کميتۀ ملى المپيک افغانســتان ،روز دوشنبه
به آژانــس خبرى پژواک گفــت« :مداخالت
بيجاى ،فهیم هاشــمی رییس پيشين کميته
ملى المپيک در امــور کارى ما ،باعث ضعيف
شدن روحيه تکواندوکاران گرديد و درنتيجه
نتوانســتند که درمســابقات کسب سهميه
المپيک ،خوب بدرخشــند و در مســابقات

المپيک  ٢٠١٦راه يابند».
به گفته او قبل از اشتراک در مسابقات کسب
سهميه ،بايد ورزشکاران در مسابقات آمادگى
شرکت مىکردند ،که چنين همکارى از سوى
کميته ملى المپيک صورت نگرفت.
وى درادامه افزود« :در نتيجه همين جنجالها
که حکومت حل کرده نتوانســت و هنوز هم
فهيم هاشــمى به زور خود بــه حيث رييس
نشسته ،اين مشکل به وجود آمد».
درعيــن حــال ،روح اهلل نيکپا يــک تن از
تکوانــدوکاران افغان کــه راه نيافتنش در
مســابقات المپيــک  ٢٠١٦را يکى از بدترين
خاطره هاى زندگــى اش خواند ،بدون ارايه
جزييات بيشتر ،گفت« :همين مشکالت که در
کميته ملى المپيک وجود داشــت ،سبب شد
که روحيه ما ضعيف باشد و درمسابقات کسب
سهميه المپيک خوب ندرخشيم».
پژواک تالش کرد که با فهيم هاشــمى دراين

زمينه صحبت داشــته باشد؛ اما تماس برقرار
نگرديد.
اما محمود حنيف ســکرترجنرال کميته ملى
المپيــک ،به آژانس خبرى پــژواک گفت که
هميشــه کميته ملى المپيک تــا حد توان
توانسته سهولت هايى را براى تمام ورزشکاران
رشته هاى مختلف ورزشى فراهم نمايد.
وى افــزود« :در امور کارى اين فدراســيون
هيچ مداخله صورت نگرفته ،هميشه حمايت
شــده اند؛ در حقيقت مشــکل اين است که
ورزشکاران ديگر کشــور ها از امکانات باالتر
برخوردار اســتند ،در فضاى آرام زندگى مى
کنند و روز به روز تجربه و دانش شان بيشتر
شده مى رود ».به اساس معلومات؛ در مسابقات
المپيک  ٢٠١٦که از  ١٥تا  ٣١اسد سال روان در
برازيل برگزار مىگردد ،ورزشــکاران رشته
هاى جــدو ،بکس ،پهلوانــى ،وزن بردارى و
اتلتيک شرکت خواهند کرد( .پژواک)

مالهای پاکستانی به
ازدواج افراد تراجنسی
اجازه دادند

یک گروه روحانیون مسلمان پاکستانی مجوز ازدواج
افراد تراجنســی یا افراد دارای جنســیت متناقض
را صادر نمودند .آنان گفته اند که «افراد تراجنســی
انسان هستند و انسان ها مستحق حقوق انسانی در
اسالم اند».
 ۵۰تن از اعضای یکی از یک جماعت اسالمی پاکستان
موسوم به «تنظیم اتحاد امت پاکستان» روز یکشنبه
با صــدور یک فتوا ازدواج افراد تراجنســی را مجاز
خواندند.
به گفته محمد ضیاالحق نقشــبندی ،سخنگوی گروه
مذکور «افراد تراجنســی انســان اند و انسان ها در
اسالم دارای حقوق می باشند».
تراجنســی ( )Transgerderبه افرادی گفته می
شــود که هویت جنسی متناقض دارند ،مث ً
ال یک فرد
ممکن است اعضای جنســی مردانه داشته باشد ،اما
شخصیت جنسی اش بیشتر زنانه باشد.
در متــن فتوای مذکــور تذکر رفته اســت که فرد
«تراجنسی با گرایش های مردانه می تواند با یک زن
و یا فرد تراجنسی با گرایش های زنانه عقد نموده ،با
او ازدواج کند».
همچنان در متن مذکور تصریح شــده است که فرد
تراجنســی با گرایش های واضح زنانه نیز می تواند
با یک مرد و یا فرد تراجنســی با گرایش های مردانه
ازدواج کند؛ اما یک فرد تراجنســی با مشخصه های
همزمان مردانه و زنانه حق ازدواج ندارد.
با توجه به مناســبات اجتماعی در پاکستان ،اینکه
فتوای مذکور برای ازدواج چنین افرادی کافی خواهد
بود و یا در تضاد با قانــون مدنی قرار خواهد گرفت،
هنوز معلوم نیست( .دویچه وله)

مخیتاریان و زالتان در
یک قدمی منچستریونایتد

هنریک مخیتاریان در آستانه پیوستن به منچستریونایتد
است .زالتان هم هفته آینده در تستهای پزشکی این تیم
شرکت میکند.
به نقل از اســکای اسپورت ،باشگاه منچســتریونایتد در
آستانه به خدمت گرفتن مخیتاریان قرار گرفته است.
هافبک بازیســاز دورتموند که فصل گذشــته در  23گل
تیمش تاثیرگذار بود و هنوز یک ســال دیگر با این باشگاه
آلمانی قرارداد دارد پس از پایان فصل و بعد از اینکه فهمید
مورینیو عالقهمند به حضور او در تیمش است از مسئوالن
باشگاه خواست که زمینه انتقال او به اولدترافورد را فراهم
کنند .مینو رایوال مدیر برنامههــای مخیتاریان که ایجنت
رســمی زالتان ابراهیموویچ هم هست و از قضا این بازیکن
سوئدی هم بسیار به پیوســتن به یونایتد نزدیک شده ،از
همان ابتدا برای انجام ایــن انتقال تالش کرد .او گفته بود
که مخیتاریان دوســت دارد فوتبالش را در تیم محبوبش
یعنی منچســتریونایتد ادامه دهد و به نظر میرســد این
انتقال در روزهای آینده نهایی میشــود .مسئوالن باشگاه
منچســتریونایتد برای انتقال مخیتاریــان با پرداخت 38
میلیون یورو به زردپوشان دورتموند موافقت کردهاند تا این
هافبک بازیساز بعد از «اریک بیئی» تبدیل به دومین خرید
مورینیو در یونایتد شــود .از طرفی اسکای که پیش از این
در خبری اختصاصی مدعی شــده بود زالتان ابراهیموویچ
پس از پایان یورو  2016در تســت پزشکی منچستریونایتد
شــرکت میکند امروز اعالم کرد مهاجم  34ساله سویدنی
هفته آینده برای شرکت در تستهای پزشکی به منچستر
سفر میکند تا کار انتقال این بازیکن هم نهایی شود.
به نظر میرســد رایوال با آوردن این دو بازیکن به یونایتد
خدمــت بزرگی به مورینیو انجام دهــد .از طرفی او مدیر
برنامههای پوگبا هم هست و یونایتد در صف مشتریان این
ستاره فرانسوی هست.

والنسیا نانی را می خواهد

مسی از بازی برای تیم ملی ارجنتین
کنارهگیری میکند

لیونل مسی ،بازیکن تیم ملی ارجنتین و تیم
بارسلونا گفته است که از حضور در بازیهای
بینالمللی کنارهگیری میکند.
مسی گفته اســت که برای او بازی در «تیم
ملی» تمام شده است.
مسی این تصمیم را پس از آن عنوان کرد که
وی موفق نشــد در فینال جام قهرمانی قاره
آمریکا (کوپا آمریکا) ضربه پنالتی خود را در
مقابل چیلی به ثمر برساند.
او افزود« :هر آنچه را که در توان داشــتم،
انجام دادم .قهرمان نشدن دردناک است».
چیلی موفق شــد در دیــدار نهایی «کوپا
آمریــکا» با ضربات پنالتی  ۴بــر  ۲پیروز و
قهرمان این دوره از رقابتها شــود .تیم ملی

چیلی با شکســت دادن کلمبیــا در مرحله
نیمهنهایی ،راهی فینال شد.
این دومیــن قهرمانی پیدرپی چیلی در این
مسابقات است.
مســی  ۲۹ســاله ،با بازی در مقابل چیلی
۱۱۲مین بار بود که بــرای تیم ملی ارجنتین
بازی میکرد .او در سال  ۲۰۰۵برای اولین بار
پیراهن تیم ملی کشورش را بر تن کرد.
تیم ملی ارجنتین در مرحله نیمهنهایی کوپا
آمریکا ،تیم ملی آمریکا ،میزبان مسابقات ،را
با نتیجه چهار بر صفر شکست داد و به فینال
مسابقات راه یافت.
در این مســابقه که در هیوســتون تگزاس
برگزار شد ،لیونل مســی ،کاپیتان ارجنتین

یکی از چهار گل تیمش را زد و با  ۵۵گل ملی
عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتبال ارجنتین
را به دست آورد.
این دوره ویژه «کوپا آمریکا» که به مناسبت
یکصدمین ســالگرد آغاز این مسابقات (که
پیش از سال  ۱۹۷۵قهرمانی آمریکای جنوبی
نام داشت) ،برای اولین بار در آمریکا برگزار
شد« ،کوپای آمریکای قرن» نام گرفت.
در این دوره عالوه بر  ۱۰تیم آمریکای جنوبی،
 ۶تیم هــم از منطقه «کونکاکاف» شــرکت
کردند و مســابقات در  ۱۰شهر ایاالت متحده
برگزار شد.دوره پیشین «کوپا آمریکا» سال
گذشــته در چیلی برگزار شد که با قهرمانی
میزبان پایان یافت( .بی بی سی)

طبق گزارش هایی از ترکیه ،والنسیا به دنبال جذب بازیکن
سابق منچستریونایتد یعنی نانی است.
نانــی اکنون برابر تیم ترکیــه ای فنرباغچه بازی می کند.
اخیرا گزارش هایی خبر از تمایل او برای بازگشــت به لیگ
برتر انگلستان و تیم اورتون داده اند.
اکنون یک شبکه تلویزیونی ترکیه ای اعالم کرده است که
باشگاه والنســیا حاضر است مبلغ فسخ قرارداد نانی را که
 8.5میلیون یورو است بپردازد و او را به مستایا بیاورد.
این درحالی ســت که پیش از این ها باشگاه اینتر میالن
هم برای به خدمت گرفتن نانی اقدام هایی انجام داده بود.

کاپلو گزینه نخست
سرمربیگری آث میالن

سرمربی سابق میالن ،گزینه مورد عالقه سیلویو برلوسکونیا
برای هدایت این تیم برای فصل بعد است.
روسونری در طول چند فصل اخیر مربیان زیادی را به خدمت
گرفت و در پایان فصل آنها را اخراج کرد .حال نشریه گاتزتا
مدعی شد که برلوسکونی به سراغ گزینه قدیمی خود رفته
است .گزارشها حاکی از آن اســت که مربی تحت عنوان
«آقای ایکس» در مذاکرات بین برلــو و خریداران چینی
مطرح شده که دو طرف روی او توافق دارند.
نشــریه گاتزتا مدعی شد که آقای ایکس همان کاپلو است
که باشــگاه در حال حاضر در حال مذاکره با اوست .فابیو
کاپلــو در دو دوره هدایت میالن را بر عهده داشــت ولی
طبق گفته های اخیرش عالقه ای به بازگشت به مربی گری
باشگاهی ندارد.

پاپ :کلیسای کاتولیک
باید از همجنسگرایان
عذرخواهی کند

پــاپ فرانســیس گفتــه اســت که
کلیســای کاتولیک و مسیحیان باید از
همجنسگرایــان به دلیــل رفتاری که
با آنان شــده عذرخواهــی کنند .رهبر
کاتولیکهای جهان تأکید کرده است که
کلیسا باید نه فقط عذرخواهی بلکه طلب
بخشش کند.
پاپ فرانســیس روز یکشــنبه در راه
بازگشــت از ارمنستان به رم در هواپیما
با خبرنگاران گفتگو کرد.
او در پاســخ به این پرســش که آیا با
ســخنان کاردینال آلمانــی راینهارد
مارکس در خصوص لــزوم عذرخواهی
کلیســا از همجنسگرایان موافق است،
گفت« :ما مسیحیان نه فقط به خاطر این
موضوع (نحوه رفتار با همجنسگرایان)
بلکه به خاطر بسیاری چیزهای دیگر باید
عذرخواهی کنیم .اما باید طلب بخشش

کنیم .فقط عذرخواهی کافی نیســت،
باید بخشش طلبید».
رهبــر کاتولیکهای جهــان گفت که
به نظر او پرســش این است که وقتی
شخصی حسن نیت دارد و در جستجوی
خداســت« ،ما که هستیم که بخواهیم
قضاوت کنیم».
پاپ فرانســیس پیش از این نیز زمانی
که رهبــری کلیســای کاتولیک را به
دست گرفت ،پس از آنکه از او در مورد
موضوع همجنسگرایی پرسش شد ،این
جمله را بر زبان آورده بود.
این اظهــار نظر یکی از نخســتین
نشــانههایی بود کــه حکایت از آن
داشــت واتیکان تحت رهبری پاپ
فرانسیس رویکرد آشــتیجویانهای
را در مقابل همجنسگرایان در پیش
خواهد گرفت( .دویچه وله)

سانچس :تاریخ فوتبال چیلی
را تغییر دادیم

مهاجم چیلی متعقد است او و همبازیهایش
پس از فتح دو جام پیاپی در کوپا آمه ریکا
تاریخ فوتبال این کشور را تغییر دادند.
به نقــل از آس ،چیلی پس از یک ســال
بار دیگر با شکســت ارجنتین در ضربات
پنالتی قهرمان کوپا آمه ریکا شد .الکسیس
ســانچس پس از بازی گفــت :باورکردنی
نیســت .نمی توانم چیزی به هم بازی هایم
بگویم .خیلی هیجان زدهام .از من نپرسید
که چــه اتفاقی افتاد .اکنــون ما قهرمانیم.
بهترین اتفاق زندگیــام فتح دو قهرمانی با
شکست ارجنتین بوده است.
مهاجم تیم ملی چیلی در پایان اظهار کرد:
تاریخ فوتبال چیلی را تغییر دادیم .همچون
هم تیمیهایم و مردم چیلی خوشحالم .مردم
چیلی میتوانند از این قهرمانی لذت ببرند.

ماسکرانو هم از تیم ملی ارجنتین
خداحافظی کرد

بعد از لیونل مســی ،خاویر ماسکرانو هم از
تیم ملی ارجنتین خداحافظی کرد.
بــه نقــل از  ،sportskeedaتیم ملی
ارجنتین با شکســت برابر چیلی در ضربات
پنالتی از رســیدن به عنوان قهرمانی کوپا
بازماند .بعد از پایان این دیدار لیونل مسی
خداحافظی خود را از تیم ملی این کشــور
اعالم کرد .بعد از مسی نیز خاویر ماسکرانو

دومین بازیکنی است که به صورت قطعی
خداحافظی خــود را از تیم ملی ارجنتین
اعالم مــی کند .این مدافع که مدت ها در
تیم ملی ارجنتین بازی کرد ،تصمیم گرفت
خداحافظی خود را از تیم ملی اعالم کند.
همچنین گفته میشود ،الوتسی ،آگوئرو و
ایگوآین نیز به زودی خداحافظی خود را از
تیم ملی ارجنتین اعالم کنند.

راهیابی جوکوویچ و فرر به دور
دوم ویمبلدون

با شروع رقابت های تنیس ویمبلدون ،دیروز
تعدادی از تنیس بازان در دور اول به رقابت
پرداختند که در مهمترین آنها داوید فرر و
نواک جوکوویچ به پیروزی رسیدند.
به نقل از یورو اســپرت ،نــواک جوکوویچ
توانســت در راند اول مســابقات تنیس
ویمبلدون حریف خود جیمز وارد از آمریکا

را با نتیجه ی  ٣بر صفر از پیش رو بردارد.
نتایج سه ست این بازی  ٠-٦و  ٦-٧و ٤-٦
بود.
در رقابت مهم دیگر داوید فرر توانســت
دودی سال را با نتیجه ی  ٣بر صفر شکست
دهد.نتایج سه ست این بازی  ١-٦ ،٢-٦و
 ١-٦بود.

