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بنیانگذار بزرگترین
موسسه خیریه پاکستان
درگذشت

عبدالســتار ایدهی  ،بنیانگذار بزرگترین موسسه خیریه
و عام المنفعه پاکســتان روز جمعه در ســن  92سالگی
درگذشــت .از او به عنوان یک قهرمان در پاکستان یاد می
شود .فیصل ،پســر عبدالستار ایدهی با تایید مرگ پدرش
به خبرگزاری فرانسه گفت« :پدرم از مشکالت شدید گرده
رنج می برد و هر دو گرده او از کار افتاده بودند».
رسانه های اجتماعی پاکســتان بیدرنگ به ستایش از او
به عنوان کســی که خدمات ارزنده اجتماعی برای مردم و
یتیمان انجامد داد ،پرداختند .نواز شــریف ،نخست وزیر
پاکستان با نشــر بیانیه ای گفته است« :خداوند به ایدهی
صاحب بهترین جایگاه را در بهشت نصیب کند» .او همچنان
گفته است« :او یک گوهر و ســرمایه واقعی پاکستان بود.
ما یک خادم بزرگ بشــریت را از دســت دادیم» .دیگر
شهروندان پاکستان او را «بزرگترین پاکستانی» خوانده اند
و مرگ او را «تراژیدی ملی» عنوان کرده اند.
عبدالستار ایدهی در جستجوی عدالت ،با تیمش طی سال
ها به ساخت بخش زنان شفاخانه ،یتیم خانه ،سرپناه و خانه
کهنســاالن پرداختند .خدمات آنها شامل همه کسانی می
شــد که نمی توانستند بر مشکالت خود فایق آیند .این در
حالی اســت که خدمات دولتی برای افراد نیازمند و تهی
دست در پاکستان اندک است.
بارزترین اقدام ســمبولیک بنیاد او این است که امبوالنس
های خیریه خود را به صحنه حمالت تروریستی می فرستد
به قربانیان یاری برســانند .بنیاد او حدود  1500امبوالنس
دارد .ایدهی بارها نامزد جایزه صلح نوبل بود اما نتوانست به
آن دست یابد .به جای او ،مالله یوسفزی جایزه صلح نوبل
را به پاکســتان آورد .ایدهی اوایل سال روان در مصاحبه با
خبرگزاری فرانسه گفته بود« :من کارهای زیادی انجام داده
ام .من از زندگی ام راضی ام»( .دویچه وله)

تحریکات جدید
کوریای شمالی با آزمایش
موشکی تازه

وضعیت سیاســی در شــبه جزیره کوریای بیش از پیش
حاد میشود .کوریای شــمالی به آزمایش موشکی تازهای
دست زده است .کوریای جنوبی این را تهدیدی علیه خود
و در تقابل با مصوبههای شــورای امنیت میبیند .وضعیت
سیاسی در شــبه جزیره کوریا بیش از پیش حاد میشود.
کوریای شمالی به آزمایش موشکی تازهای دست زده است.
کوریــای جنوبی این را تهدیدی علیه خــود و در تقابل با
مصوبههای شــورای امنیت میبیند .منابع ارتش کوریای
جنوبی اطالع میدهند که کوریای شمالی بامداد شنبه یک
موشک تازه را به آزمایش گذاشته است که به نظر میرسد
با موفقیت قرین نبوده است .به نظر کوریای جنوبی پرتاب
موشکی که ظاهرا از یک زیردریایی صورت گرفته ،آشکارا
با مصوبات سازمان ملل علیه کوریای شمالی مغایرت دارد.
وزارت خارجــه ایاالت متحده در بیانیــهای اقدام کوریای
شــمالی را محکوم کرد و به آن کشور هشدار داد که چنین
اقداماتی در جهت افزایش تنش در منطقه است.
کوریای شــمالی کمتر از یک ماه پیش ،یعنی در نیمه ماه
جون دو موشــک میان برد را به آزمایش گذاشته بود ،که
مورد اعتراض جاپان و پیمان ناتو قرار گرفت( .دویچه وله)

بریتانیا مقررات سختی برای شهروندان اروپا در نظر می گیرد

با استعفای دیوید کامرون ،به زودی یک خانم نخست
وزیر برای بریتانیا انتخاب میشــود .هر دو نامزد این
پســت اعالم کردهاند که با خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا ،برای شــهروندان اروپایی مقررات ســختی در
نظر خواهند گرفت .اعضای حزب محافظهکار بریتانیا
روز  ۹ســپتمبر از میان ترزا می ،وزیر داخله و آندرئا
لدسام ،معاون وزیر انرژی بریتانیا یک نفر را به عنوان
رهبر جدید حزب و نخستوزیر آینده بریتانیا انتخاب
میکنند .هر دو نامزد مقام نخســتوزیری گفتهاند در
صورتی که به این مقام برســند ،تسهیالت مربوط به
شهروندان عضو اتحادیه اروپا را لغو خواهند کرد.
شهروندان کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در سفر،
زندگی و کار در کشــورهای گوناگون از مزایای خاصی
برخوردار هســتند و با هیچ محدودیت مهمی روبرو

نیستند .آنها حتا میتوانند در کشورهای دیگر اتحادیه
از مزایای بیکاری و بازنشستگی برخوردار شوند.
با خــروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا ایــن امتیازات
«سخاوتمندانه» برچیده خواهد شد.
هر دو خانمی که برای نشستن به جای دیوید کامرون
رقابت میکنند ،در این مورد نظر یکسانی دارند .هردو
به رســانههای جمعی گفتهاند قصد دارند حق اقامت و
اشتغال شهروندان سایر کشورهای اروپایی را به شدت
محدود کنند.
این احتمال وجود دارد که افراد اروپایی برای ســفر به
بریتانیا نیز با محدودیتهایــی مانند اخذ ویزا روبرو
شوند.در رفراندومی که در  ۲۳جون برگزار شد ،مردم
بریتانیا با نسبت  ۵۲درصد آرا به خروج از اتحادیه اروپا
رأی دادند( .دویچه وله)

واحدهای ناتو در پولند
و جمهوریهای بالتیک
مستقر میشوند

رهبران ناتو در اجالس خود در ورشــو
تصمیم گرفتند اســتقرار نیرو در مقیاس
بزرگ در شرق اروپا را به تعویق بیاندازند.
تنها گردانهای کوچک دفاعی در پولند
و کشــورهای بالتیک مستقر میشوند و
گفتوگوی ناتو با روسیه ادامه مییابد.
رهبران  ۲۸کشــور عضو ناتو روز جمعه
در نخســتین روز نشست خود در ورشو
تصمیم گرفتند که استقرار نیرو در مقیاس
بزرگ در شــرق اروپا را فعــا به تعویق
بیاندازند.
به جای آن نیروی  ۱۰۰۰نفره در هر یک از
کشورهای پولند ،لتونیا ،لیتوانیا و استونیا
(ســه کشــور در کرانه دریای بالتیک)
مستقر خواهد شد.
فرماندهی واحدهای ناتو در پولند بر عهده
ارتش آمریکا ،در لیتوانیا ارتش آلمان ،در
لتونیا ارتش کانادا و در اســتونیا با ارتش
بریتانیاست .این چهار کشور همسایگان
روسیه هستند.
نیمی از ســربازانی که در لیتوانیا مستقر

میشــوند از نفرات ارتش آلمان خواهد
بود.بنابر تصمیم رهبران ناتو ،گفتوگو با
روسیه ادامه خواهد یافت .بالفاصله پس از
اجالس روز جمعه رهبران ناتو ،آنگال مرکل
صدراعظم آلمان و فرانسوا اوالند ،رئیس
جمهور فرانسه با والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهور روســیه تلفنی تماس گرفتند .اما
گفتوگوهای آنها نه بر ســر روابط ناتو و
روسیه ،بلکه درباره مناقشه شرق اوکراین
و توافقنامه صلح مینسک بود.
ینس اســتولتنبرگ دبیرکل ناتو شامگاه
روز جمعه پس از پایان اولین روز اجالس
سران ناتو در یک کنفرانس خبری گفت:
«پیمان ناتو در پی رویارویی با روســیه
نیست.
جنگ سرد به تاریخ پیوسته است و باید
در تاریخ بماند ».دبیرکل ناتو افزود« :همه
آنچه که ما انجام میدهیم ماهیتی دفاعی
دارد و معقول و شــفاف است و هدف آن
دفاع از کشــورهای عضو و متحد ناتو در
برابر تهدیدات بیرونی است(».دویچه وله)

هفتمین قهرمانی در ویمبلدون؛

سرینا منتقدان را ساکت کرد

سرینا ویلیامز آمریکایی در یکی از زیباترین
و بهترین فینال هایی کــه در زمین مرکزی
انجام شــده به پیروزی رسید و برای هفتمین
بار قهرمان زنان ویمبلدون شد.
حریــف ویلیامز در این مســابقه فوق العاده
آنگلیک کربر نفر چهارم جهان از آلمان بود که
تا آنجا که توانست در مقابل توپخانه بی امان
سرینا مقاومت کرد و بازی زیبایی از خود ارایه
داد اما در نهایت در دو ســت بسیار نزدیک
مغلوب او شد.
با ایــن پیروزی ســرینا صاحــب  ۲۲جام
گرانداسلم شد که برابر با رکورد استفی گراف
قهرمان بزرگ آلمانی هاست که دقیقا بیست
سال پیش هفتمین و آخرین ویمبلدون خود
را برد و سه سال بعد در روالن گاروس صاحب
بیست و دومین و آخرین جام گرانداسلم خود
شد .ســرینا بعد از ویمبلدون سال پیش در
سه گرانداسلم ناکام شد و نتوانست به رکورد
گراف برســد .او در نیمه نهایی یو اس اوپن از

روبرتا وینچی ایتالیایی شکست خورد و از دور
مسابقات حذف شد.
سرینا ســپس در فصل جاری تنیس در جام
آزاد اســترالیا و فرانســه به فینال رسید اما
در اســترالیا کربر بر او غلبه کرد و در روالن
گاروس گاربینیــه موگوروزا از اســپانیا .این
ســه ناکامی بعضی ها را متقاعد کرده بود که
سرینای  ۳۴ساله با این که نفر اول رده بندی
جهانی اســت دیگر در شرایطی نیست که در
یک گرانداسلم پیروز شود.
اما تنیسی که سرینا در ویمبلدون عرضه کرد
بخصوص بازی او در فینال منتقدان را ساکت
کرد و نشان داد که او همچنان پرقدرت ترین
بازیکن زن در بین بازیکنان بزرگ است و قصد
ندارد به این زودی ها تســلط خود بر تنیس
زنان را از دست بدهد.
هدف بعدی ســرینا شکستن رکورد مارگرت
کورت بازیکن بازنشسته استرالیایی است که
 ۲۵بار در تورنمنت های گرانداسلم به پیروزی

رسید .البته چون پیروزی های کورت مربوط
به دوران قبل از رسمی شدن مسابقات (اوپن
ارا) اســت در رکوردهای رسمی تنیس اوپن
وجود ندارد.
ســرینا ویلیامز به غیر از  ۲۲جام گرانداسلم
در انفرادی زنان به اتفاق خواهر  ۳۶ساله اش
وینس  ۱۳بار قهرمان دوبل زنان گرانداســلم
ها شــده و دو بار قهرمان دوبل مختلط .او در
مجموع در  ۷۰تورنمنت در قســمت انفرادی
قهرمان شــده و در  ۲۲تورنمنت در قسمت
دوبل .سرینا صاحب چهار مدال طالی المپیک
هم هست :طالی انفرادی المپیک  ۲۰۱۲لندن
و ســه طالی دوبل به اتفاق خواهرش وینس
در  ۲۰۰۰ســیدنی  ۲۰۰۸پکن و  ۲۰۱۲لندن با
خواهرش وینس.
امسال ســرینا و وینس در قسمت دوبل زنان
ویمبلــدون هم به فینال رســیده اند که در
صورت پیروزی ســرینا صاحب ششمین مقام
دوبل این تورنمنت خواهد شد( .بی بی سی)

فوتره :رونالدو پرتگال را قهرمان می کند!

پائولو فوتره ،ستاره دهه  90فوتبال پرتگال
و باشــگاه های پورتو و اتلتیکو معتقد است
که قهرمانی یورو  2016به تیم ملی کشورش
خواهد رســید .تنها یک روز به فینال یورو
 2016بین فرانسه و پرتگال زمان باقی مانده
است .بسیاری شانس فرانسه میزبان را بیشتر
می دانند اما پرتگال نیز با داشــتن نابغه ای
چون کریستیانو رونالدو ،شانس خوبی برای
قهرمانی دارد .فوتره در همین رابطه به آ اس
اســپانیا گفت :همه می دانیم که کریس چه
بازیکنی اســت .او مشخصا  100درصد آماده
نیســت .رونالدو با  50درصد توانش در یورو
حضور پیدا کرده و ببینید که با همین آمادگی
نصفه و نیمه ،تابدینجا چه کرده است .به لطف
اوســت که ما اکنون در فینال هستیم .اگر
امروز ،روز رونالدو باشــد ،با همین  50درصد
توانش هم پرتگال قهرمان خواهد شد.

وی در ادمه افزود:رونالدو را در این تورنمنت
بازیکن متفاوتی دیده ام .او پس از یک فصل
دشوار پای به مسابقات گذاشت؛ در حالیکه
دو ماه پیش دچار پارگی مختصر عضالنی نیز
شــده بود .او به همین دلیل در نبردهای تن

سازمان ملل متحد
از هنگری برای بستن
مرزهای خود روی
پناهجویان انتقاد کرد

به تن نمی تواند مثل همیشــه موفق باشد .با
این حال رونالــدو را در کارهای دفاعی فعال
تر از همشه دیده ام .او برای موفقیت پرتگال،
باگذشت و فداکاری زیادی بازی کرده است.
او را تاکنون چنین ندیده بودم.

کمیســاریای عالی ســازمان ملل متحــد در امور
پناهندگان از تالشهای دولت هنگری برای بســتن
کامل مرزهای خود بــه روی پناهجویان انتقاد کرده
است.
دولت هنگری میگوید ده هزار پولیس و سرباز برای
بستن مرز خود با صربستان اعزام کرده است.
کمیســاریای عالی ســازمان ملل متحــد در امور
پناهندگان میگوید نگران بازگرداندن اجباری افرادی
است که به طور غیر قانونی از صربستان وارد هنگری
شدهاند.
این نهاد وابسته به ســازمان ملل متحد همچنین از
وضعیت اسفبار اردوگاههای پناهجویان در صربستان

سربازان زن اردوی بریتانیا
به میدان جنگ می روند

سربازان زن اردوی بریتانیا «به زودترین
وقت» اجازه خواهند داشت تا نقش رزمی
را به دوش گیرند .زنــان پیش از این در
مســئولیت های غیر رزمی فعال بودند و
حدود  10درصد اردو را تشکیل می دادند.
دیوید کامرون ،نخست وزیر بریتانیا روز
جمعه گفت که اردوی این کشور به زنان
سرباز اجازه خواهد داد تا نقش هایی را در
میدان جنگ به دوش گیرند .این تصمیم
پس از  18ماه بررســی و توصیه رهبران
نظامی اردو گرفته شده است .کامرون در
بیانیه ای گفته است« :رئیس پرسونل اردو
توصیه کرده اســت که ممنوعیت حضور
زنان در میدان نبرد را برداریم؛ نظری که
از سوی دیگر رهبران نظامی حمایت شده
است» .نخست وزیر بریتانیا در ادامه گفته
است« :من با این مشورت موافقم و آن را
قبول می کنم .من خواستار اجرای آن در
زودترین فرصت شده ام» .کامرون در حال
حاضر در نشست سران ناتو در وارسا به
سر می برد.این تصمیم به تدریج طی سه
سال آینده به اجرا در می آید.

سربازان زن پیش از این اجازه داشتند
تا به عنوان پیلوت هواپیماهای جنگی،
دریانورد ،خدمه زیردریایی ایفای وظیفه
کنند و نقش پشتیبانی نیز داشته باشند.
با این حــال ،تاکنون از حضور در جبهه
جنگ منع شده بودند.
جنرال نیک کارتر ،رئیس اردوی بریتانیا
گفته است که او از این تصمیم «خشنود»
است .او گفت« :زنان پیش از این در نقش
های مختلف دیگر در خط جنگ بوده اند
و در بحران های اخیر کارهای برجسته
انجام داده اند» .کامرون در بیانیه خود
یادآور شده اســت که این اقدام سبب
خواهد شــد تا نیروهای مسلح بازتاب
دهنده «جامعه ای باشد که در آن زندگی
می کنیم».
نخست وزیر بریتانیا خاطرنشان کرده
است« :این مسئله ســبب می شود تا
نیروهای مســلح از بیشترین استعداد
خود استفاده کنند و فرصت ها را برای
زنان مهیا کنند تا در تمام نقش ها ایفای
وظیفه نمایند»( .دویچه وله)

انتقاد کرده است.
تعــداد افرادی که تالش دارند از طریق کشــورهای
بالکان وارد شمال اروپا شوند ،بار دیگر رو به افزایش
است.
روز جمعه دولت صربستان به همین منظور نشستی
ویژه برگزار کرد.
دولت هنگری پیش از این هــم از ورود پناهجویان
جلوگیری کرده و ویکتور اوربان ،نخســتوزیر این
کشــور گفته بود بحران مهاجران و پناهجویان اروپا،
«مشکل آلمان« است ،چون آلمان مقصد افرادی است
که وارد اتحادیه اروپا میشوند( .بی بی سی)

اعتراض هواداران گاالتاسرای
به محرومیت عجیب اسنایدر
از سوی باشگاه

هواداران باشگاه گاالتاسرای در حمایت از بازیکن خودشان،
محکومیت این بازیکن را برنتابیدند و در خیابان به اعتراض
پرداختند .به نقل از سان ،وزلی اسنایدر در این فصل  11بار با
کارت زرد داور مسابقه روبرو شد و به همین خاطر او از سوی
باشگاه گاالتاسرای  2میلیون پوند جریمه شد .این در حالی
است که قبال فیلیپه ملو در گاالتاسرای در مدت  2سال حضور
در این تیم ترکیه ای بیشــتر از اسنایدر کارت زرد دریافت
کرده بود .هواداران گاالتاســرای معتقدند اسنایدر از سوی
باشگاه با ظلم روبرو شده و او بی جهت با محرومیت سنگین
مالی روبرو شده است .به همین خاطر هواداران گاالتاسرای
در خیابان به اعتراض به این تصمیــم پرداختند طوری که
اسنایدر نیز در توئیتر از حمایت هواداران گاالتاسرای از خود
تشــکر کرد و ابراز امیدواری کرد در فصل پیش روی بتواند
محبت هواداران ترکیه را جبران کند.

رئال مادرید پیشنهاد 60
میلیونی چلسی برای خرید
موراتا را رد کرد!

مدیر باشگاه رئال مادرید ،پیشــنهاد  60میلیون یورویی
سران چلسی برای خرید آلوارو مورتا را نپذیرفت و عنوان
کرد که عجله ای برای فروش این بازیکن ندارد.
آلوارو موراتا نزدیک به  10روز اســت که بصورت رسمی از
یوونتوس به رئال مادرید بازگشــته است با این حال هنوز
سرنوشت او در میان کهکشانی ها در هاله ای از ابهام قرار
دارد .ممکن اســت او با رقمی باال بــه تیمی در لیگ برتر
انگلیس منتقل شــود.طبق ادعای مارکا ،روز جمعه خوانما
لوپز ،مدیر برنامه های موراتا به دفتر رئیس باشــگاه رئال
مادرید رفت تا در مورد آینده موکلش به گفتگو بنشــیند،
فلورنتینو پرز به لوپز توصیه کرده است که باید بیشتر صبر
کند و اینکه رئال عجله ای برای تعیین وضعیت آینده موراتا
ندارد .بر طبق این ادعا ،رئیس باشــگاه رئال ،پیشنهاد 60
میلیون یورویی چلســی را نیز رد کرده است .رئال که هر
روز مبلغ را باالتــر می برد ،قصد ندارد با رقمی پایین تر از
 75میلیون یورو اجازه جدایی را به موراتا بدهد .آرســنال
هم دیگر باشگاهی است که عالقه دارد موراتا را به خدمت
بگیرد .مهاجم اول تیم ملی اسپانیا از دو هفته دیگر باید در
تمرینات پیش فصل رئال حضور پیدا کند.

نیمار بازیکن تیم فوتبال
نابینایان شد

ستاره برازیلی بارســلونا در راستای یک پروژه حمایتی از
بازی های پارالمپیــک  ۲۰۱۶ریو ،به انجام فوتبال پنج نفره
به طور آزمایشــی پرداخت .این پروژه حمایتی با شعار «به
رویایــت زندگی ببخش و دنیا را عــوض کن» در نظر دارد
تغییرات مثبتی را در زندگی و دنیای افراد دارای معلولیت
ایجاد کند .مردم معلول در سراســر جهان تا تاریخ هشتم
ســپتمبر میتوانند رویاهای خود را ثبــت کنند و نیمار
شــماری از این رویاها را انتخاب میکند و با انتشار آنها بر
روی صفحه فیسبوک خود ،آنها را حمایت می کند .فوتبال
پنج نفره یکی از محبوبترین رشتههای پارالمپیکی است
که از سوی نابینایان و کم بینایان انجام میشود و بازیکنان
از طریق زنگی که داخل توپ وجود دارد به موقعیت آن پی
میبرند .برازیل در ادوار گذشــته در تمام مسابقات فوتبال
پنج نفره برنده بوده ضمن اینکــه خود نیمار در بازیهای
المپیک امسال با تیم ملی برازیل به میدان میرود.

واکنش رونالدینیو به
خداحافظی مسی

رونالدینیو هم به خداحافظی لیونل مسی از
بازی های ملی واکنش نشان داد.
رونالدینیو ســتاره ســابق بارســلونا در
جدیدترین مصاحبه خود به حمایت از لیونل
مسی فوقستاره ارجنتینی بارسا پرداخت.
ستاره سابق تیمملی برازیل گفت. :
با وجــود اینکــه لئــو از بازیهای ملی
خداحافظی کرد ،اما باورش خیلی ســخت
اســت که بهترین بازیکن جهان در بحران

قرار بگیرد .دوســت دارم او را دوباره در
میادین ملی ببینم.
ستاره  36ساله سابق بارسلونا درباره تیم
آیندهاش گفت:
من بعد از فلومیننزه تیمی را نمیشناسم
که بتوانــم در ترکیب آن از دنیای فوتبال
خداحافظی کنم.لئو مسی پس از شکست
در فینال کوپا آمریکا  2016مقابل چیلی از
بازیهای ملی خداحافظی کرد.

پاپیس سیسه به شاندونگ پیوست

ســتاره سنگالی نیوکاســل بعد از  ۴سال
حضور در این تیم به شاندونگ چین پیوست.
بــه نقل از دیلــی میــل ،در ادامه حضور
بازیکنان برتر اروپایی در لیگ چین ،این بار
پاپیس سیسه ستاره سنگالی نیوکاسل بعد
از سقوط این تیم به دســته پایین تر لیگ
انگلیس تصمیم به جدایی از این تیم گرفت و
شاندونگ را برای ادامه فعالیت های فوتبالی
خود انتخاب کرد.
باشگاه نیوکاسل دیروز رسما تایید کرد که
این بازیکن سنگالی با جدایی از نیوکاسل به

شاندونگ پیوسته است .باشگاه شاندونگ
چیــن هنوز رقم قرارداد ایــن بازیکن را
اعالم نکرده است .سیســه از فرایبورگ
راهی نیوکاسل شــد و در  ۱۳۱بازی برای
این تیم  ۴۴بار گلزنی کرد.
بازیکنانی چــون هالک ،رامیرس و الکس
تکسیرا نیز در این تیم حضور دارند و این
بازیکن سنگالی ســتاره جدید شاندونگ
اســت .همچنین گفته می شود به زودی
گراتزیانو پله نیز راهی لیگ چین خواهد
شد تا برای شاندونگ بازی کند.

سباستین کو :یوسین بولت برای
بازیهای المپیک آماده میشود

رییس فدراســیون جهانــی دوومیدانی
اطمینــان داد یوســین بولت بــا وجود
ی از ناحیه همسترینگ برای
آســیبدیدگ 
بازیهای المپیــک آماده خواهد بود.به نقل
از سایت  ،Inside the gamesیوسین
بولت چندی پیش در مســابقات آزمایشی
المپیــک جامائیکا دچار مصدومیت شــد.
او بعــد از این مصدومیت بــه آلمان رفت
تا ســریعا تحت درمان قرار بگیرد.یوسین
بولــت ،قهرمان دوی  100متــر و  200متر و
چهار در  100متر المپیک است و قصد دارد
در المپیک امســال برای سومین بار در سه

رشته قهرمان شــود .مصدومیت بولت اما
کمی نگرانی زیادی ایجاد کرده بود .دکتر
آلمانی او یعنی هانس مولر ولفارت ســال
ی بولت از
گذشــته به درمان آسیبدیدگ 
ناحیه لگن کمک کرده بود.سباستین کو،
رییس  IAAFکه در آمســتردام حضور
دارد ،درباره مصدومیت بولت اظهار کرد:
مسئوالن دوومیدانی جامائیکا روز جمعه
این جا بودند .آنها اطمینان دادند اقدامات
ی یوسین
الزم انجام میشود تا آسیبدیدگ 
بولت برطرف شــود .مسلما نبود بولت در
المپیک از جدابیت بازیها می کاهد.

