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انتخابات ریاست جمهوری
اتریش باطل اعالم شد

عالیترین محکمه اتریش انتخابات ریاســت جمهوری ماه
می این کشور را بیاعتبار اعالم کرد و گفت که باید انتخابات
جدید برگزار شود .حزب دست راستی «آزادی» این کشور
مدعی «بینظمیهای گسترده» در این انتخابات شده است.
محکمه قانون اساســی اتریش روز جمعه انتخابات ماه می
را باطل اعالم کرد که ادعــای حقوقی حزب ضد مهاجرت
«آزادی» را تقویت میکند .انتخابات جدید قرار اســت در
ماه سپتمبر یا اکتوبر برگزار شود .گرهارد هولسینگر ،رئیس
محکمه قانون اساسی اتریش گفت« :مشکالتی که از سوی
هاینس کریســتیان شــتراخه در انتخابات  ۲۲می مطرح
شده بود ،تایید شــد ».محکمه افزوده است که معیارهای
سختگیرانه خود در مورد اصول انتخاباتی را مورد استفاده
قرار داده است .براساس نتایج نهایی انتخابات ماه می پس
از شمارش آرای غیابی ،الکساندر فان دیر بِلِن ،سیاستمدار
پیشین حزب سبزهای این کشــور با کسب  ۳۰هزار رای
بیشــتر از رقیب خود در جلو قرار داشــت .در مرحله اول
انتخابات در ماه اپریــل نوربرت هوفر از حزب «آزادی» در
جلو قرار داشت .رئیس محکمه قانون اساسی گفت که این
تصمیم «به هدف تقویت اعتماد به نظام قانونی و دموکراسی
ما گرفته شده اســت ».نتایج مقدماتی دور دوم انتخابات
هوفر را اندکی جلوتر از رقیباش نشــان میداد ،اما بعد از
این که حدود  ۷۰۰هزار رای پســتی شمارش شد ،فان دیر
بِلِن به عنوان پیروز انتخابات اعــام گردید .نتایج نهایی
نشان داد که او  ۵۰،۳درصد آرا را کسب کرده است .پس از
آن در هشتم ماه جون حزب آزادی یک شکایت حقوقی را
درج کرد و مدعی شد که اصول انتخاباتی به شکلی در اکثر
 ۱۱۷حوزه انتخاباتی نقض شده است( .بی بی سی)

کبل انترنت پرسرعت گوگل
آمریکا را به جاپان وصل کرد

کبل فیبر نوری گوگل با همکاری پنج شرکت آسیایی غرب
آمریکا را از زیر اقیانوس آرام به جاپان وصل کرد .این کبل
در ثانیه  ۶۰ترابیــت داده منتقل میکند و پرظرفیتترین
کبل انترنت است که در کف دریاها نصب شده است.
یک کبــل فیبر نوری انترنت که بیــش از  ۹هزار کیلومتر
طول دارد و آمریکا را به جاپــان متصل میکند با حمایت
گوگل در زیر آبهای اقیانــوس آرام آغاز به فعالیت کرده
است .این کبل فیبر نوری با انتقال  ۶۰ترابیت داده در ثانیه
پرظرفیتترین کبل انترنت جهان است و پیشبینی میشود
سرعت انترنت را در دو سوی اقیانوس به طور قابلتوجهی
افزایش دهد .ســرعت انتقال داده در این کبل نوری جدید
 ۱۰میلیون بار سریعتر از کبلهای استاندارد مدرن است .به
جز کمپانی گوگل  ۵کمپانی از گروه تلهکام آســیا در این
پروژه بزرگ همکاری داشتهاند .اورز هولتزله ،معاون بخش
زیرســاختهای کمپانی گوگل ،روز پنجشــنبه در گوگل
پالس در این بــاره خبر داد که ظرفیت این کبل از هر کبل
زیردریایی دیگری در جهان بیشتر است .او در صفحه خود
نوشت« :کاربران انترنت و مشتریان ما در جاپان باید متوجه
شده باشــند که از امروز همه چیز «سریعتر» شده است.
دیروز ،کبل زیردریایی «سریعتر» ما بین جاپان و آمریکا به
صورت رسمی آغاز به کار کرد ».پروژه کبل در اقیانوس آرام
که کبل «سریعتر» نام دارد  ۳۰۰میلیون دالر هزینه داشته
است و مراکز انترنتی را در لوسآنجلس ،سانفرانسیسکو،
پورتلند و سیاتل آمریکا به دو مرکز انترنتی در چیبا و میه
در جاپان متصل میکند(.بی بی سی)

پوتین ممنوعیت تورهای گردشگری به ترکیه را لغو کرد

والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روســیه ،طی حکمی
ممنوعیت برگزاری تورهای گردشگری به مقصد ترکیه
را لغو کرد .این ممنوعیت پس از آن صادر شــده بود
که ترکیه ســال گذشته یک جنگنده روسیه را در مرز
سوریه ساقط کرد؛ اقدامی که آنکارا بابت آن چند روز
پیش از مسکو عذرخواهی کرد.
آقای پوتین همچنین دســتور از ســرگیری مراودات
تجاری با ترکیه را صادر کرده است.
ترکیه یک مقصد توریســتی جذاب برای گردشگران
روســی اســت و ممنوعیت ایجاد شــده به صنعت
گردشگری خسارت وارد کرده بود.
پس از آن که کرملین اعــام کرد عذرخواهی آنکارا
بابت هدف قرار دادن جنگنده این کشــور را رســما
پذیرفته است ،گزارش شــد والدیمیر پوتین و رجب
طیب اردوغان ،رهبران دو کشــور ،روز چهارشنبه با
یکدیگر تلفنی گفتگو کردهاند.

اتحادیه اروپا :پیش از
خروج ،با بریتانیا مذاکره
تجاری نمیکنیم

مســئول مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا
میگوید تا پیــش از خروج کامل بریتانیا،
مذاکره تجاری با این کشور صورت نخواهد
گرفت .آنا سیســیلیا ملمســتروم ،روز
پنجشنبه به بیبیسی گفت بریتانیا بعد از
خروج از اتحادیه اروپا یک کشور ثالث در
مذاکرات تجاری با منطقه یورو محسوب
خواهد شد« .در حقیقت دو مذاکره مجزا
از هم روی خواهد داد؛ ابتدا مذاکراتی که
برای خروج از اتحادیه الزم اســت و پس
از خروج کامــل ،مذاکراتی که برای نحوه
جدید تجارت این کشــور با اتحادیه الزم
است».
«همهپرســی که ما به آن توجه داشتیم و
به نتایجش هم احترام میگذاریم ،از نظر
قانونی هیچ مشــروعیتی برای اتحادیه
ندارد .روند خروج از لحظهای آغاز میشود
که نخست وزیر رسما به اتحادیه از خروج
کشــورش خبر میدهد؛ اقدامی که قرار

است نخســت وزیر بعدی بریتانیا صورت
دهد ».بنابر گفته خانم ملمســتروم ،پس
از خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،مبنای
مذاکرات تجاری با این کشــور بر اساس
مفاد سازمان تجارت جهانی صورت خواهد
گرفت.
مســئول مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا
همچنین گفته« :مسلم است که این روند
به همه کشــورهای اروپایی لطمه خواهد
زد اما چارهای نیست و نتیجه همهپرسی
روشن اســت .من متاســفم که بریتانیا،
کشــوری که به طور سنتی حامی تجارت
آزاد بــوده ،حاال اتحادیــه اروپا را ترک
میکند».
آخرین توافق تجاری کــه میان اتحادیه
اروپا و یک کشــور ثالث صورت گرفت به
موافقتنامه میان کانادا و این اتحادیه باز
میگردد که از زمان آغاز آن تا زمان عقد
آن حدود  ۷سال طول کشید( .بی بی سی)

نیمار قراردادش با بارسلونا را
تمدید کرد

نیمار دا سیلوا سانتوس جونیور با امضای یک قرار جدید
با باشگاه فوتبال بارسلونا ،تا سال  ۲۰۲۱در این تیم خواهد
ماند.
در پایان فصل قبــل و از زمان آغار فصل نقل و انتقالها،
گمانهزنی درباره آینده نیمار در رسانههای ورشی مطرح
بود اما اکنون مدیران بارســلونا امیدوارند با این قرارداد
پنج ســاله به حرف و حدیثها درباره انتقال این بازیکن
 ۲۴ساله پایان دهند.
در هفتههای گذشته رســانههای ورزشی خبر از عالقه
منچستر یونایتد و پاریسنژرمن برای به خدمت گرفتن
نیمار داده بودند.
پنجشنبه این هفته ،جوزپه ماریا بارتومئو ،رئیس باشگاه

بارسلونا ،اعالم کرد که این باشگاه اسپانیایی برای تمدید
قرارداد در حال مذاکره با نیمار است .نیمار هم در توییتر
گفته بود «خوشحالم که به این رویا ادامه میدهم».
نیمار که در سال  ۲۰۱۳از باشگاه ســانتوس به بارسلونا
پیوســت ،در  ۹۳بازی در لیگ اســپانیا  ۵۵گل به ثمر
رسانده.
او در  ۷۰بــازی ملی ۴۶ ،گل هم برای تیم ملی برازیل زده
است.
از ســه فصل پیش که نیمار به بارســلونا پیوست ،او دو
بار قهرمان لیگ اســپانیا ،دو بار قهرمان جام حذفی این
کشــور ،و یک بار هم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده
است( .بی بی سی)

دونده افشاگر روسیه اجازه حضور در
المپیک  ۲۰۱۶را گرفت

در حالی که بســیاری از دوندههای اهل روسیه به دلیل
خطاکاریهای فدراســیون دو و میدانی این کشــور در
شکستن قوانین دوپینگ ،از شرکت در مسابقات المپیک
 ۲۰۱۶برازیل محروم شــدهاند ،یولیا استپانووا ،دونده ۲۹
ساله روســی ،اجازه حضور در بازیهای المپیک ریو را به
دست آورد.
خانم استپانووا ،دونده  ۸۰۰متر ،که در فاش کردن تخلفات
فدراســیون دو و میدانی روســیه نقش مهمی داشت،
میتواند که به عنوان یک ورزشکار مستقل بدون کشور،
در بازیهای تابستانی المپیک  ۲۰۱۶حضور یابد.
البته ،تا زمانی که این تصمیم مورد تایید برگزار کنندههای
المپیک قرار نگیرد ،خانم استپانووا نمیتواند در مسابقات
المپیک شرکت کند.یولیا اســتپانووا و همسر او ،ویتالی

طی این گفتگو ،آقــای پوتین همچنین ضمن محکوم
کردن حمله خونین به میدان هوایی استانبول ،مراتب
همدردی خود را به آقای اردوغان اعالم کرده است.
جتهای جنگنده اف ۱۶-ترکیه روز  ۲۴نوامبر ســال
گذشته یک هواپیمای سوخوی  ۲۴روسیه را در منطقه
مرزی سوریه سرنگون کردند.
این هواپیما در منطقه کوهستانی والیت الذقیه سوریه
سقوط کرد .پیلوت و کمک پیلوت این هواپیما با چتر
نجات بیــرون پریدند ،اما پیلوت در اثــر تیراندازی
پیکارجویان کشته شد.
سروان کنستانتین موراختین ،کمک پیلوت هواپیما از
این حادثه جان سالم به در برد و توسط نیروهای دولت
سوریه به پایگاه هوایی روسیه در الذقیه منتقل شد.
یک تبعه دیگر روسیه هم که در عملیات نجات پیلوتان
هواپیما با هلیکوپتر شرکت داشت ،زمانی که هلیکوپتر
هدف تیراندازی قرار گرفت ،کشته شد( .بی بی سی)

استپانوو که از کارمندان سابق سازمان مبازره با دوپیگ
روسیه است ،به سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ گفتهاند
استفاده از دوپینگ در دو و میدانی روسیه شایع است.
یولیا اســتپانووا ،که حاال میتواند در مسابقات اروپایی
هفته آینده شــرکت کند ،از سال  ۲۰۱۳به دلیل شکستن
قوانین دوپینگ مورد تحریم قرار گرفته بود.
بیشتر  ۸۰دونده روســی در تالش هستند که با به اثبات
رساندن بیگناهی خود ،کمیته المپیک درباره آنها استثنا
قائل شود ،و در مسابقات شرکت کنند.
دوندههای روســی که دنبال به دســت آوردن این نوع
ش هستند ،تا  ۴جون وقت دارند که تقاضای خود را
گزین 
تحویل دهند .تصمیم نهایی درباره سرنوشت این دوندهها
تا روز هجدهم ماه جاری گرفته میشود( .بی بی سی)

الیه اوزون قطب
جنوب در حال
‹ترمیم› است

دانشــمندان میگویند به شــواهد معتبری دست
یافتهاند که برای نخستین بار ثابت میکند الیه اوزون
در باالی قطب جنوب در حال ترمیم است.
آنها میگویند این رویداد امیدوار کننده در پی اجرای
سیاستهای جلوگیری از تولید گازهای گلخانهای در
سالهای اخیر روی داده است.
بر اســاس یافتههای جدید محققان اندازه حفره الیه
اوزون بر فراز ســرزمینهای جنوبی در سپتمبر سال
گذشته  ۴میلیون کیلومتر مربع نسبت به سال ۲۰۰۰
کوچکتر شده اســت؛ مســاحتی تقریبا هم اندازه
شبه قاره هندوســتان .الیه اوزون جو زمین در باالی
ب دیدهای بود
قطب جنوب اصلیترین مناطق آســی 
که در تحقیقات مورد توجه دانشــمندان قرار دارد.
دانشمندان میگویند نور شدید آفتاب و سرمای هوا
در این اقلیم منجر به پدید آمدن ‹ابرهای رنگینتاب›
( )Polar stratospheric cloudsمیشود .از
این ابرها که بســتری برای تولید کلر است ،به عنوان
یکی از عوامل اصلی تخریب الیه اوزون یاد میشود.
اکنون محققــان میگویند پیمــان جهانی مونترال
در ســال  ۱۹۸۷که به ممنوعیت اســتفاده از ماده
کلروفلوئوروکربن در سراســر جهان منجر شــد ،در
ترمیم الیه اوزون نقش مهمی داشــته است .پیشتر
هم چندین تحقیــق در مورد نقــش کاهش تولید
کلروفلوئورکرین بر ترمیم الیه اوزون منتشــر شده
بود اما این پژوهش جدید مدعی است به شواهد کامال
مستدلی دست یافته که «نخستین نشانههای ترمیم»
الیه اوزون را به اثبات میرســاند و این که این الیه از
جو زمین دوباره در حال قوام گرفتن است .نخستین بار
دانشمندان بریتانیایی در دهه  ۸۰میالدی به تخریب و
نازک شدن الیه اوزون پی بردند( .بی بی سی)

آخرین نقل و انتقاالت
فوتبال اروپا

سه بازیکن از چلسی جدا شــدند و حاتم بن عرفا نیز
راهی پاری سن ژرمن شد.
فصل نقل و انتقاالت تابســتانی فوتبال اروپا آغاز شده
است و تیم های باشــگاهی فوتبال در قاره سبز برای
قدرتمندکردن خود برای فصــل آینده اقدام به جذب
بازیکن میکنند.
* جدایی پاتو ،فالکائو و آملیا از چلسی
باشگاه چلســی تایید کرد قرارداد سه بازیکن این تیم
یعنی الکســاندر پاتو ،رادامل فالکائو و مارکو آملیا برای
فصل جدید تمدید نخواهد شــد و این ســه بازیکن از
جمع آبی های لندن جدا خواهند شــد .پاتو برازیلی از
کورینتیانس راهی چلســی شد و یک گل نیز برای این
تیم به ثمر رساند ولی نتوانست سران تیم لندنی را برای
ماندن در این تیم جلب کنــد .همچنین رادامل فالکائو
کلمبیایی مهاجم همیشه نیمکت نشین چلسی نیز بعد
از یک فصل کابــوس وار از این تیم جدا و به موناکو باز
خواهد گشت .همچنین مارکو املیا ایتالیایی که دروازه
بان سوم چلسی بود بدون اینکه برای این تیم بازی کند،
مجبور به ترک چلسی شد.
* جدایی دمیکلیس از منچسترسیتی
مارتین دمیکلیس مدافع ارجنتینی منچسترســیتی با
پایــان قراردادش از این تیم جدا شــد .این مدافع 35
ساله در فصل گذشــته از رقابت های لیگ برتر در 17
بازی از ابتدا حضور داشت و اغلب در صورت مصدومیت
مانگاال ،اوتامندی و کمپانــی در ترکیب اصلی قرار می
گرفت .در حالی که ســیتی موفق شد امروز نولیتو را از
سلتاویگو جذب کند ،تایید کرد دمیکلیس مدافع سابق
اتلتیکومادرید از این تیم جدا شده است.
* پیوستن حاتم بن عرفا به پاری سن ژرمن
وب سایت رسمی باشگاه پاریسن ژرمن با انتشار بیانیه
ای اعالم کرد ،حاتم بن عرفا را با قراردادی دو ساله و تا
 30جون  2018به خدمت گرفته اســت .این بازیکن 29
ساله که سابقه  15بازی ملی در تیم ملی فرانسه را دارد،
در فصل گذشــته و در ترکیب نیس موفق شد  17گل و

 6پاس گل به نــام خود ثبت نماید .او فصل قبل یکی از
بهترین های لیگ فرانسه بود و گفته میشد قرار است
به بارسلونا ملحق شود.
* دروازه بان دوم فرانسه راهی کریستال پاالس شد
اســتیو مانداندا دروازه بان فرانســوی که بعد از هوگو
لوریس مســئول مراقبت از دروازه تیم ملی کشورش
است با کریستال پاالس به توافق رسید تا از فصل جدید
پیراهن این تیم را به تن کند.
همچنین نیمار قرارداد خود را با بارســلونا به مدت 5
ســال دیگر تمدید کرد و نولیتو نیز از سلتاویگو راهی
منچسترسیتی شد.
همچنین گفته میشود منچستریونایتد به زودی هنریک
مخیتاریان را از بوروسیا دورتموند جذب خواهد کرد و
این بازیکــن به زودی به عنوان خریــد جدید یونایتد
معرفی خواهد شد.

سناتورهای آمریکایی
خواستار افزایش فشار
بر دولت بحرین شدند

هفت ســناتور آمریکایی خواستار فشار
برای تسریع اصالحات سیاسی در بحرین
شده اند .همزمان ،منابع بحرینی از تلفات
انفجار بمب در آن کشور خبر داده اند.
این ســناتورها در نامهای به جان کری،
وزیــر خارجه آمریکا ،از او خواســتهاند
مقامــات بحرینی را برای تســریع روند
اصالحات سیاسی و اجتماعی تحت فشار
قرار دهد و آنان را از نگرانی ایاالت متحده
نســبت به تحوالت اخیر در زمینه نقض
حقوق بشر در آن کشور آگاه سازد .آنان
از وزیر خارجه خواستهاند به دولت بحرین
تفهیم کند که ادامه محدودیت بر فعالیت
مخالفان دارای تبعات و آثار ملموســی
خواهد بود که میتواند شامل منع فروش
اسلحه باشد .نویســندگان نامه هشدار
دادهاند که «خــودداری دولت بحرین از
واکنش مناســب نســبت به اعتراضات
مشروع شــهروندان به بافت اجتماعی
آن کشور آســیب خواهد زد و زمینهساز
مداخله عوامل خارجی خواهد شــد که

مترصد بهرهبرداری از مشکالت بحرین
هستند ».آنان افزودهاند« :به اعتقاد ما،
سختگیری و فشــار دولت بر مخالفان
میتواند ثبات بحرین را به مخاطره اندازد
و به نفع ایران تمام شــود».جان کری
گفته است که از ارسال نامه مطلع شده
اما هنوز آن را ندیده است .در پاسخ به
این سوال که آیا اسلحه آمریکایی ممکن
است علیه مخالفان حکومت به کار رود،
آقای کری گفته است که «در برنامههای
فروش تسلیحات به کشورهای دیگر ،ما
همواره نگران نحــوه کاربرد نهایی این
تسلیحات هستیم ».اگرچه پایگاه ناوگان
پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین
واقع شــده و ایاالت متحده حمایت از
این کشور را برای مقابله با نفوذ ایران در
منطقه ضروری میداند ،اما در هفتههای
اخیر ،تعطیل کردن حزب اصلی شیعیان
و سلب تابعیت یک روحانی شیعه باعث
انتقاد دولت آمریکا و ســازمان ملل از
دولت بحرین شد( .بی بی سی)

گیگز بعد از  ۲۹سال از منچستر
یونایتد جدا میشود

رایان گیگز ،بازیکن سابق باشگاه منچستر یونایتد و تیم
ملی ولز ،پس از  ۲۹ســال از منچستر یونایتد جدا خواهد
شد.
گیگز ۴۲ ،ساله ،در ســال  ۱۹۸۷به تیم جوانان منچستر
یونایتد پیوست ،و از سال  ۱۹۹۰تا  ۲۰۱۴در  ۶۷۲بازی در
لیگ برتر انگلستان ۱۱۴ ،گل برای «شیاطین سرخ» به ثمر
رساند.
گیگز که در دو فصل گذشــته به عنوان دستیار لوئی فان
خال ،سرمربی سابق منچستر یوناید ،روی نمیکت حضور
داشت ،یک سال دیگر با این باشگاه قرارداد داشت.

اما ،از آنجا که ژوزه مورینیو ،سرمربی جدید این باشگاه،
قصد دارد روی فاریا ،دســتیار طوالنــی مدت خود را به
عنوان کمکمربی منصوب کند ،دیگر امکان باقی ماندن
گیگز در سمت قبلیاش وجود نداشت.
از سوی دیگر ،گیگز حاضر نیست نقش دیگری را در کادر
فنی این تیم قبول کند ،و گفته میشود که همکاری این
بازیکن و باشگاه به پایان خواهد رسید.
انتظار میرود که باشگاه منچســتر یونایتد در روزهای
آینده با انتشــار یک بیانیه رسمی ،جدایی رایان گیگز از
منچستر یونایتد را اعالم کند( .بی بی سی)

پله هم از مسی خواست به تیم ملی
ارجنتین بازگردد

ستاره ســال های دور برازیل از ستاره کنونی ارجنتین
خواســت به تیم ملی بازگردد.به نقل از آس ،پله مهاجم
و ستاره سال های دور برازیل نیز در رابطه با خداحافظی
لیونل مسی واکنش نشان داد و گفت :بدون شک مسی در
 10سال اخیر بهترین بازیکن جهان بوده است .اتفاقی که
برای او افتاد در فوتبال عادی اســت .هر بازیکنی ممکن
است پنالتیاش را از دست بدهد .پله در ادامه اظهار کرد:
عادی است که ناراحت شــود اما باید کمی منتظر ماند و

این اتفاق را فرامــوش کرد .برای همه بازیکنان خوب نیز
این اتفاق افتاده اســت .همه یک بــار پنالتی خود را از
دســت داده اند .او باید از تصمیمش صرف نظر کند و به
تیم ملی باز گردد .ستاره  29ساله تیم ملی ارجنتین پس
از شکست در فینال کوپا آمه ریکا برابر چیلی از تیم ملی
خداحافظی کرد .این سومین شکست پیاپی برای مسی و
ارجنتین در فینال ها بود .مهاجم بارسلونا پنالتی نخست
تیمش را نتوانست به گل تبدیل کند.

حذف واورینکا از مسابقات ویمبلدون

سباســتین آبرئو برای تیم سانتا تکال بازی خواهد کرد تا
 22بار تیم عوض کرده باشد.
به نقل از مارکا ،سباســتین آبرئو اروگوئه ای که در تیم
های بوتافوگو برازیل و ریورپالته ارجنتین بازی کرده است
مقصد بعدی اش سانتا تکال ال سالوادور خواهد بود.
این باشــگاه به منظور قدرتمند کــردن تیمش مهاجم
اروگوئه ای را جذب کرد .بازیکن  39ساله که در جام های
جهانی  2002و  2010در تیم ملی اروگوئه حضور داشت در
 21باشگاه بازی کرده اســت .آبرئو که در  17اکتبر سال
جاری  40ساله می شود در سال  1994در اولین باشگاهش
یعنی دفنسور اسپورتینگ بازی کرد.
او عالوه بر اروگوئه در کشور های برازیل ،اکوادور ،اسپانیا،
یونان ،مکزیک و پاراگوئه بازی کرده است.

او تا ســال  96در دفنسور اســپورتینگ حضور داشت.
سپس به ارجنتین رفت و برای تیم های سن لورنسو ،ریور
پالته و روساریو سنترال بازی کرد .او همچنین در برازیل
برای تیم های گرمیو بوتافوگو و فیگورنزه به میدان رفت.
آبرئو سپس برای آئوکاس اکوادور بازی کرد و سابقه بازی
در تیمهای اسپانیایی دپورتیوو الکرونیا و رئال سوسیداد
را هم دارد .آریس سالونیکا یونان دیگر تیمی بود که برای
آن بازی کرد .مهاجم اروگوئه ای ســپس به مکزیک رفت
و در تیم های تکوس کروس آسول آمه ریکا دورادوس
مونتری سن لوییس و تیگرس پا به توپ شد.
او پس از آن به کشــورش بازگشــت و در ناسیونال پا به
توپ شــد .آخرین تجربه اش هم در تیم سول د آمه ریکا
پاراگوئه بود.

