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انتخابات سراسری پارلمانی در استرالیا برگزار شد

انتخابات سراسری پارلمانی در استرالیا صبح شنبه
آغاز شــد .درین انتخابات مردم اســترالیا ســعی
میکنند که نماینده گان مجلس ســنا و عوام شانرا
انتخــاب کنند که در نتیجه نخســت و زیر و دولت
اینده نیز در نتیجه همیــن انتخابات تعیین خواهد
شــد .درین دور انتخابات ملکولم ترنبل نخســت
وزیر کنونی با بیل شــارتن رهبر حزب کارگر برای
کسب کرسی نخســت وزیری باهم رقابت میکنند.
هردو کاندید تاکید کــرده اند که درصورت پیروزی
در انتخابات هیچ تغییری در پالیســی مهاجرتی این
کشور وارد نخواهند کرد.
ملکولم ترنبــول رهبر حرب لیبــرال دموکرات و
نخســت وزیر دولت ائتالفی دو مجلس سنا و عوام
را در ماه مــی منحل و برگــزاری انتخابات را اول
ماه جوالی اعالم کرد .به اســاس قوانین انتخاباتی
اســترالیا هر حزبی که تعداد زیاد کرســی ها را در
پارلمان بدســت اورد مســئولیت تعیین دولت و در
راس ان نخست وزیر را نیز دارند .حزب اپوزیسیون
که حزب کارگر استرالیاســت از جمله رقبای اصلی
ترنبول اســت و نامزدهای مســتقل هم به رقیبی
برای دولت ائتالفی لیبرال دموکرات تبدیل شدند و
ترنبول را به چالش کشــیدهاند .نتایج نظرسنجیها

پیش از برگزاری انتخابات حاکی از آن بود که دولت
ائتالفی راســتگرا و جناح چپ حزب کارگر رقابت
نزدیکی دارند .شــرایط سیاسی استرالیا طی  6سال
گذشته با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده است
و مدام رهبران احزاب سیاســی تغییر کردهاند و اگر
کســی غیر از «ملکولم ترنبول» نخست وزیر کنونی
که سال گذشته با کودتا جای «تونی ابوت» را گرفت،
انتخاب شود ،اســترالیا طی  6سال گذشته ششمین
نخســت وزیر را تجربه میکند .مالکوم ترنبل و بیل
شــارتن هردو تاکید کرده اند که در صورت پیروزی
در انتخابات هیچ تغییری را در پالیســی مهاجرتی
این کشور بوجود نخواهند اورد.
بیل شــارتن رهبر حزب کارگر قبــل از انتخابات
گفته بود تدابیری که در زمــان حکومت لیبرالها به
منظور جلوگیــری از ورود پناهجویان غیرقانونی به
اســترالیا روی دست گرفته شــده برنامه ی موفقی
بوده و اگــر او در انتخابات برنده برنامه جلوگیری از
ورود پناهجویان غیرقانونی را به شیوه دولت مالکوم
ترنبل به پیــش خواهد برد .در زمان حاکمیت حزب
لیبرالها که پالیســی ســختگیرانه علیه پناهجویان
به اجرا گذاشــته هیچ کشــتی حامل پناهجویان
غیرقانونی نتوانستند که وارد استرالیا شوند.

افزایش نژادگرایی بعد از خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا

مخالفــان اتحادیه اروپــا در بریتانیا
پیش از همه پرســی شــعار می دادند
که آمدن مهاجرین باید در این کشــور
محدود شود .حاال بعد از این همه پرسی
تنفر نژادگرایانه به خصوص شــدیدتر
و آشــکارتر در این کشور نمایان شده
است.
روزنامه انگلیسی «تایمز» گزارش داده
اســت که بعد از همه پرسی یک هفته
پیش در بریتانیا ،پولیس  331مورد جرم
را شمرده اســت که انگیزه «تنفرآمیز»
داشــته اند .به این ترتیب چنین موارد
بیش از پنج برابر افزایش یافته اســت.
در این گزارش آمده اســت که اخیرا ً در
هر هفته حد اوسط  63مورد از این گونه
جنایات با انگیزه نژادگرایانه ثبت شده
اند.
سارا تورنتون ،رئیس شورای پولیس می
گوید که ایــن جنایات قبل از همه علیه
مهاجرین صورت می گیرد .مث ً
ال عاملین،
شــهروندان خارجی تبار را دشنام می
دهند ،بــر آنها حمــات فزیکی انجام
می دهند و تبصره هــای ضد خارجی
را در شــبکه های اجتماعی و شب نامه
ها پخش می کننــد .تورنتون تاکید می
کند که پولیــس این روند را زیر نظارت

قرار خواهد داد.در این میان نمایندگان
نهادهای دینی بریتانیا از جمله رهبری
کلیســای انگلیکن و رئیس کنفرانس
اســقف های کاتولیک از جامعه بریتانیا
تقاضا کرده اند که از بی اطمینانی ناشی
از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،علیه
خارجی ها سوء استفاده نکنند.
ایــن رهبران دینی در نامــه ای که در
روزنامه «تایمز» نشــر شده ،نوشته اند
که هــراس نباید باعث شــود تا علیه
خارجی ها با بدگمانــی و پیش داوری

هــای نژادگرایانه برخــورد گردد .هر
فردی باید تالش کند که تقصیر را در
دیگران جستجو نکند.
افزایش مهاجرت در بریتانیا از ســال
 2012به این سو ،بسیاری از بریتانیایی
ها را زیر تاثیر قرار داد تا در همه پرسی
ماندن و نماندن در اتحادیه اروپا ،رای
منفی بدهند؛ چرا که اصل تحرک آزاد،
به همه شهروندان اتحادیه اروپا اجازه
می دهد که در همه کشــورهای عضو
کار و شغل جستجو کنند( .دویچه وله)

فرگوسن :شک دارم بازیکنی دیگر
مثل گیگز پیدا شود

سر الکس فرگوســن به تمجید از رایان گیگز پرداخت و
عنوان کرد شک دارد بازیکنی دیگر مثل او پیدا شود.
به نقل از دیلی میل ،رایان گیگز بعد از  ۲۹سال حضور در
منچستریونایتد به عنوان بازیکن و مربی در نهایت از این
تیم خداحافظی کرد .در این بین سر آلکس فرگوسن که
در ســال  ۱۹۹۰برای اولین بار به گیگز بازی داد و در همه
 ۱۳قهرمانی گیگز در لیگ مربــی او بود ،به تمجید از او
پرداخت.
فرگوســن درباره حضور گیگز در یونایتد و خداحافظی او
بعد از  ۲۹ســال گفت :مردم می توانند بازیکنان فوتبال
را از جنبــه های مختلفی قضاوت کننــد ولی حضور در
منچستریونایتد به معنای رقابت همیشگی برای برتری و
بهتر بوده است .در باشگاه ما بازی آسان و دوستانه وجود

ندارد و همه بازی ها مثل فینال یک جام است که باید در
آن به برتری رســید .به همین خاطر تصور کنید بازیکنی
برای  ۲۰ســال در سمت چپ مدام بدود و برای تیم تالش
کند خیلی ســخت و دشوار اســت که او موفق به انجام
آن شــد .گیگز بازیکن بزرگی است و همیشه در یونایتد
بازیکن بزرگی از او یاد خواهد شــد که بازیکنان جوانتر
باید او را الگوی خود قرار دهند و مثل او شــوند .همیشه
وقتی اسکولز ،رایان و نویل و فردیناند را به دفترم فرا می
خواندم تا از آنها بخواهم جو رختکن را به درستی هدایت
کنند ،گیگز اولین نفری بود که قبول کرد و در این امر به
من کمک می کرد .فرگوســن ادامه داد :جایگاه گیگز در
تاریخ منچستریونایتد میماند و شک دارم دیگر بازیکنی
مثل او پیدا شود و این کارنامه را داشته باشد.

مخیتاریان
با تایید دورتموند به
منچستریونایتد پیوست

جوکوویچ :هنوز برای
رفتن به المپیک تصمیم
قطعی نگرفتم

هنریک مخیتاریان با جدایی از بوریســیا دورتموند به
منچستریونایتد پیوست تا سومین خرید آقای خاص در
یونایتد باشد .به نقل از دیلی میل ،هنریک مخیتاریان
هافبک طراح ارمنستانی که در بورسیادورتموند فصل
قبل عملکرد خیلی خوبی داشــت با منچستریونایتد
به توافق رســید تا با قراردادی  42میلیون یورویی به
یونایتد بپیوندد .باشــگاه بوروسیا دورتموند تایید کرد
هافبک ارمنستانی این تیم فصل بعد در منچستریونایتد
توپ خواهد زد و سرانجام دورتموند پیشنهاد یونایتد
را با  42میلیون یورو قبول کرد تا مخیتاریان ســومین
خرید مورینیو برای فصل بعد باشــد .مخیتاریان فصل
قبل در خیلی از گل های دورتموند نقش اساسی داشت
و حاال بعد از اریک بیلی و زالتان ایبراهیموویچ سومین
خرید مورینیو برای فصل بعد یونایتد شــده است .باید
ببینیم مورینیو در ادامه موفق به جذب پوگبا و خامس
رودریگس خواهد شد یا خیر.

برتــری تنیسباز دنیا اعالم کرد هنــوز تصمیم قطعی
برای شرکت در المپیک را نگرفته است و باید اطالعات
بیشتری درباره ویروس زیکا کسب کند .به نقل از ورزش
ل حاضر برای
جهان ،نواک جوکوویچ صربستانی که در حا 
شرکت در تینس ویملبدون در لندن بر سر میبرد اعالم
کرد باید با دوستان و آشنایانش در برزیل صحبت کند
و اطالعات بیشتری درباره شــرایط پیدا کنند .مشکل
زیکا یکی از نگرانیهای اصلــی در بازیهای المپیک
ریو است .بسیاری از ورزشکاران المپیکی به دلیل این
مشکل از شــرکت در المپیک ریو کنارهگیری کردند.
بیشتر ســتارگان گلف اعالم کردند در المپیک حضور
پیدا نمیکنند .در میــان تنیسبازان حرفهای نیز جان
ایزنر و برنارد تومیچ از افرادی هســتند که اعالم کردند
در المپیک حضور نخواهند داشت .با همه اینها سازمان
بهداشت جهانی اعالم کرده است بازیهای المپیک در
شیوع بیشتر زیکا تاثیری نخواهد داشت.

پایان گروگانگیری در بنگله
دیش 20 ،شهروند خارجی
کشته شدند

ســیزده گروگان در عملیــات نیروهای
امنیتی از چنگ گروگانگیران منصوب به
گروه تروریستی «دولت اسالمی» در داکه
پایتخت بنگله دیش رها شــدند؛ اما 20
شهروند خارجی به قتل رسیدند.
نیروهای امنیتی بنگله دیش روز شــنبه،
گروگانگیری  10ساعته در یک کافه را در
پایتخت این کشــور پایان دادند 35 .نفر
در این کافه توســط  7مهاجم تا به دندان
مسلح ،به اسارت گرفته شده بودند.
مقامــات می گوینــد که پــس از پایان
عملیات ،جسد  20شهروند خارجی را که
ایتالیایی و جاپانی بودند ،در محل یافتند.
به گفته مقامات ،بیشــتر قربانیان با کارد
سالخی شده بودند.
در حمله نیروهای امنیتــی بنگله دیش،
شــش مهاجم کشــته و یک تن دستگیر
شده اســت .رشید الحســن ،سخنگوی
اردوی بنگلــه دیش گفــت« :عملیات به
پایان رسیده اســت .وضعیت کامال تحت
کنترول اســت» .مهاجمان مسلح ناوقت
روز جمعه بــه کافه «هولی آرتیزان» واقع
در منطقه دیپلومات نشــین گولشــان

مسابقات تنیس ویمبلدون:
حذف یک مدعی و
بازگشت مدعی دیگر

شکست اســتن واورینکا بازیکن سوییسی در دور دوم
مســابقات ویمبلدون با این که باعــث حذف یکی از
مدعیان اصلی قهرمانی شــد در عوض چهره قدرتمند
دیگری را به جمع مدعیان افزود.
واورینکا برنده جام آزاد اســترالیا در  ۲۰۱۴و جام آزاد
فرانســه در  ۲۰۱۵نفر پنجم رده بندی جهانی اســت و
در ویمبلدون بخت چهارم قهرمانی بود .او در دو ســال
گذشته در این تورنمنت به یک چهارم نهایی رسیده بود
و انتظار نمی رفت به این زودی از دور مســابقات خارج
شود.
خوان مارتین دل پوترو بازیکن  ۲۷ساله آرژانتینی که با
شکست دادن واورینکا در دور سوم مسابقات ویمبلدون
به جای او مبارزه می کند یکی از محبوب ترین بازیکنان
تنیس در جهان است.
دل پوترو که در  ۲۰۰۹جام آزاد آمریکا یا یو اس اوپن را
از آن خود کرد در آخرین حضورش در ویمبلدون که در
ســال  ۲۰۱۳بود به نیمه نهایی رسید .مسابقه او در نیمه
نهایی در مقابل نوواک جوکوویچ که  ۵ست طول کشید
همچنان در یاد عالقمندان تنیس باقی مانده است.
در آن مسابقه دل پوترو تا یک قدمی پیروزی رفت و در
ســت چهارم به دو امتیاز نیاز داشت تا فینالیست شود

اما این جوکوویچ بود که مسابقه را برد و خود در فینال
مغلوب اندی ماری از بریتانیا شد.
دل پوترو از اوایل سال  ۲۰۱۴تا فصل جاری تنیس سبب
آســیب دیدگی مچ دست کم پیدا بود اما پیروزی قاطع
او بر واورینکا در  ۴ســت نشان می دهد که این مشکل
او برطرف شــده و اکنون می تــوان او را جزو مدعیان
قهرمانی دانست( .بی بی سی)

رئال مادرید محکوم به
پرداخت جریمه 18.4
میلیون میشود

باشــگاه مادریدی با  18.4میلیون یورو به شــهرداری
بدهد .به نقل از آس ،اتحادیه اروپا رئال مادرید را مجبور
کرد که  18.4میلیون به شهرداری مادرید بدهد .باشگاه
مادریــدی برای جبران کمک غیر قانونــی در رابطه با
تعویض زمینها باید این جریمه را بپردازد .قضیه از آنجا
ل مادرید زمینی
شروع شد که در سال  1998باشگاه رئا 
به اندازه  30هزار متر مربع را با زمین دیگر شــهرداری
عوض میکند اما باشــگاه مادریدی متوجه می شود که
این زمین قابل اســتفاده (ساخت و ساز) نیست .پس از
آن ،شــهرداری برای جبران این اتفاق در ســال ،2011
 22.7میلیون یورو به باشگاه مادریدی میدهد اما یک
کمپانی ارزشگذاری وابسته به یوفا ،میزان ارزش آن را
در سال  12.2 ،2011میلیون یورو اعالم میکند .به همین
خاطر مادرید باید  18.4میلیون یورو به شاروالی بدهد.

حملــه کردند .تلویزیون هنــدی «تایمز
نو» گزارش داد که ســه تن از  13گروگان
رها شــده ،خارجی بوده اند .رسانه های
ایتالیایی گــزارش داده انــد که هنگام
حمله مهاجمان 7 ،شــهروند این کشــور
در کافه حضور داشــتند .شیخ حسینه،
نخســت وزیر بنگله دیش گفته است که
یکی از مهاجمان دســتگیر شــده است.
شیخ حســینه از این که همه گروگان ها
آزاد نشدند ،ابراز تاسف و ندامت کرد .او
گفت« :ما توانســتیم جان  13نفر را نجات
دهیم؛ اما نتوانستیم انسان های بیشتری
را نجات دهیــم» .در همین حال تصاویر
تلویزیونی نشــان داده اند که شماری از
نیروهای پولیس خون آلود از محل منتقل
می شــدند و نیروهای امنیتی جاده های
اطراف را بســته بودند .گروه تروریستی
«دولت اســامی» ادعا کرده است که 24
پرسونل امنیتی در این حمله کشته شدند
اما پولیس بنگله دیش با رد این ادعا گفته
اســت که دو افسر پولیس در تبادله آتش
جان باختند و حداقل  20تن دیگر زخمی
شدند( .دویچه وله)

ریکورد تازه مهاجرین
کشورهای عضو اتحادیه
اروپا در آلمان

در سال گذشــته نزدیک به  685هزار تبعه کشــورهای دیگر عضو
اتحادیه اروپا به آلمان آمده اند .این رقم در نوع خود بی پیشینه بیان
شده اســت .روزنامه آلمانی «دی ولت» ،در شماره روز شنبه خود به
استناد آمار رسمی این کشور نوشته است که مهاجرت اتباع کشورهای
مختلف عضو اتحادیه اروپا به آلمان در سال  2015نزدیک به  685هزار
تن رسید .این مهاجرین از کشورهای چون رومانیا ،پولند ،بلغاریا بوده
اند .این روزنامه بیان داشته اســت که از مجموع  685.485در سال
گذشــته به تعداد  303.036دوباره آلمان را تــرک کردند اما در حال
حاضر  382.449تن دیگر در این کشــور باقی مانده اند .روزنامه «دی
ولت» این ارقام را از اداره فدرال مهاجرت ()BAMFبه دست آورده است.
موفقیت های اقتصادی و نرخ کم بیکاری در آلمان سبب شده است که
اتباع کشورهای نسبتا فقیر این اتحادیه برای دستیابی به زندگی مرفه،
وارد آلمان شوند.
این روزنامه در بخشــی از مطلب خود بیان کرده اســت که رومانیا با
 175هزار تن در جایگاه نخست این فهرست قرار گرفته است .پولند با
داشتن  150هزار تبعه در جایگاه دوم و بلغاریا با  70هزار تن در موقعیت
سوم قرار گرفته اند(.دویچه وله)

ایتالیایی ها در تاجیکستان
بلندترین بند برق جهان
را می سازند

تاجیکســتان باالخره پروژۀ نیروگاه راغون را با کمک ایتالیایی ها به
اکمال می رساند .قرار اســت این بلندترین بند برق جهان تا  ۱۵سال
دیگر به بهره برداری ســپرده شــود .دولت تاجیکستان و شرکت
ساختمانی ایتالیایی «سالینی ایمپریجیلو» در شهر دوشنبه ،پایتخت
تاجیکستان قراردادی را برای احداث بند برق راغون بر روی رودخانۀ
«وخش» یا «سرخ رود» به امضاء رساندند .به اساس گزارش خبرگزاری
فرانس پرس ســاخت و ساز این نیروگاه  ۳،۹میلیارد دالر هزینه بر می
دارد .شــرکت ایتالیایی ،در چارچوب این قراداد ،کار طراحی ،تأمین
تجهیزات و ساخت این نیروگاه را به عهده می گیرد.
قرار اســت کار اعمار این نیروگاه با ظرفیت تولید  ۳۶۰۰میگا وات برق
تا  ۱۵ســال آینده به پایان برسد .از قرار معلوم این بلندترین بند برق
جهان خواهد بود که ارتفاع آن  ۳۳۵متر درنظر گرفته شده است.
کار احداث نیروگاه راغون اص ً
ال در زمان اتحاد شوروی پیشین در سال
 ۱۹۸۰آغاز شده بود؛ اما این کار ،به دلیل کمبود پول و همچنان بیرون
رفتن شمار زیاد متخصصان از این کشور ،برای اولین بار در سال ۱۹۹۳
متوقف گردید .در ســال  ۲۰۰۴مقامات در دوشنبه باز هم برای احیای
این پروژه تالش کردند و با شرکت روسی «روسال» قراداد بستند؛ اما
این قرارداد نیز ،به دلیل اختالفات بر سر پارامترهای تخنیکی ،پس از
سه سال فسخ گردید .در سال  ۲۰۱۰تاجیکستان تصمیم گرفت که خود
احداث این نیروگاه را به اکمال برســاند .این کشور با فروش سهام به
مردم موفق به جمع آوری  ۱۴۰میلیون دالر شد.
اما در آن زمان ازبکســتان در برابر عملی ساختن این پروژه به شدت
مخالفت نشــان داد .این کشور همســایه هراس داشت که با احداث
این نیروگاه بر روی رود وخش ،آب مــورد نیاز در عرصۀ زراعت خود
را از دست خواهد داد .اسالم کریموف ،رئیس جمهور ازبکستان حتی
چندین بار از خطر ایجاد یک درگیری مسلحانه به خاطر مبارزه بر سر
منابع آبی هشدار داد( .دویچه وله)

ایبراهیموویچ رسما به
منچستریونایتد پیوست

مهاجم گلزن تیم ملی ســویدن و سابق پاری سن ژرمن
رسما به منچستریونایتد ملحق شد.
منچستریونایتد دومین خرید تابستانی خود را نیز انجام
داد و زالتان ایبراهیموویچ را به خدمت گرفت و رسما این
خرید را تایید کرد.
زالتــان ایبراهیموویچ در شــبکه اجتماعــی خود در
اینستاگرام اعالم کرد به منچستریونایتد خواهد پیوست و
در کارینگتون حضور یافت تا معاینات پزشکی خود را در
این باشگاه انجام دهد و در نهایت بعد از موفقیت در تست

های پزشکی رسما به عضویت منچستریونایتد درآمد.
ایبراهیموویــچ با مورینیو قبال در اینتر کار کرده اســت
و دوباره این فرصت را پیدا کرد تــا با مربی پرتگالی در
یونایتد کار کند .این اولین حضور او در لیگ برتر محسوب
میشود .او قبال در تیم هایی چون میالن ،بارسلونا ،اینتر،
یوونتوس ،آژاکس و مالمو نیز بازی کرده اســت و بعد از
یورو  2016از تیم ملی سویدن خداحافظی کرد.
او اکنون در کنار مارکوس راشــفورد ،آنتونی مارسیال و
احتماال وین رونی جزو مهاجمان یونایتد خواهد بود.

راهیابی راجر فدرر به دور چهارم
تنیس ویمبلدون

راجر فدرر توانست حریف انگلیسی خود دانیل اوانس را
در دور سوم شکست دهد و به دور چهارم راه یابد.
به نقل از یورو اسپورت ،راجر فدرر موفق شد دانیل اوانس
را با نتیجه سه بر صفر شکست بدهد .نتایج این سه ست
 2 - 6 ،4 - 6و  2 - 6بود.
در دیگر رقابت مهم دور ســوم ،بازی نواک جوکوویچ و

ســم کری در حالی به دلیل باران شدید متوقف شد که
جوکوویچ دو ست عقب بود .در دو ست انجام شده ،کری
آمریکایی با نتیجه  6 - 7و  - 6یک جوکوویچ را شکست
داده اســت .در بازیهای دور دوم شب گذشته نیز نیک
کرگیوس و توماس بردیچ با شکست حریفان خود به دور
سوم راه یافتند.

آسیبدیدگی یوسین بولت در آستانه
المپیک ریو

یوســین بولت پیش از مســابقه فینال  100متر آمادگی
المپیک جامائیکا دچار آسیبدیدگی همسترینگ شد و
به اجبار از این فینال کنارهگیری کرد.
ی یوسین
به نقل از ســایت یورو  ،2016البته آسیبدیدگ 
بولت به این معنا نیســت که او در المپیک ریو شــرکت
نمیکند .او همچنان قصــد دارد که در این المپیک هت
تریک کند و در  100متر 200 ،متــر و چهار در هفت متر
مقام کسب کنند.
مدیر برنامه یوســین بولت این خبر را تایید کرد و گفت:
بولت نمیتواند در فینال شرکت کند زیرا مشکل پزشکی
دارد.
بولت با رکورد  9ثانیه و  88صدم ثانیه امسال دومین نفر
از نظر سرعت بوده است.

