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عامل حمله مونیخ یک سال برنامهریزی کرده بود

مونیخ سال گذشــته میالدی به مدت دو ماه در یک
آسایشــگاه تحت مراقبت بوده و بعــد از آن هم با
مراجعه به پزشک تحت درمان بوده است.
به گفته مقامهای آلمانی مظنون از برقراری تماس با
دیگران میترسیده و مبتال به افسردگی بوده است.
در پی حمله مونیخ سیاســتمداران ارشــد آلمانی
خواهان اعمال تدابیر کنترلی ســختگیرانهتر برای
فروش اســلحه در این کشــور شــدهاند .زیگمار
گابریــل ،معاون صدر اعظم آلمان ،گفته اســت که
تمام اقدامهای ممکن برای محدود کردن دسترسی
به سالحهای مرگبار باید انجام شود .آلمان در حال
حاضر هم از سختگیرترین کشورها در جهان از نظر
کنترل سالح گرم است.
با وجــود این آلمان یکــی از باالترین آمار مالکیت
سالح گرم در جهان را دارد( .بی بی سی)

پولیس آلمان اعالم کرده اســت کــه عامل حمله
روز جمعه  ۲۲جوالی در مونیخ از یک ســال پیش
برنامهریزی برای این حمله را آغاز کرده بود.
مقامهای پولیس همچنیــن گفتهاند که مهاجم ۱۸
ساله ،سالح کمری مورد اســتفاده در تیراندازی را
از طریق سایتهای انترنتی خریده بود .دیوید علی
سنبلی ،مهاجم آلمانی ایرانیتبار ،روز جمعه با یک
هفتتیر  ۹نفر را در یک مرکز خرید کشــت و بعد
خودکشی کرد .پولیس میگوید که قربانیان حمله از
صنفی های سابق مهاجم نبودهاند و او قربانیان را به
طور مشخص انتخاب نکرده است.
پیشتر گزارشهایی منتشر شــده بود که احتمال
برقــراری ارتباط مهاجم با قربانیان در شــبکههای
اجتماعــی و دعوت آنهــا به محــل تیراندازی را
مطرح میکرد.پولیس آلمان گفته اســت که مهاجم

بریتانیا با جرایم علیه
اقلیتهای مذهبی و نژادی
مقابله میکند

دولت بریتانیا میگویــد که اقداماتش
برای مقابله با جرایــم علیه اقلیتهای
مذهبی و نژادی را افزایش خواهد داد.
به دنبال رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه
اروپا ،خشــونتهای نــژادی و خارجی
ســتیزی در این کشــور افزایش داشته
است.
دولت از مقامات قضایــی میخواهد که
احکام ســنگینتری علیه محکومان این
نوع جرایم صــادر کنند و آیین نامههای
جدیــدی درباره جرایم نژادپرســتانه و
مذهبستیزانه تدوین خواهد شد.
ســه میلیون دالر برای حفــظ امنیت
مساجد ،کنیسهها و دیگر اماکن مذهبی
اختصاص پیدا خواهد کرد.
امبر راد ،وزیر داخلــه بریتانیا گفت که
خشونت علیه هیچ گروه مذهبی یا نژادی
در جامعه چند فرهنگی بریتانیا پذیرفته

اعتراضات ضد دولتی
در چین بعد از
جاری شدن سیل

نیست و هیچ کس به خاطر ملیت ،قومیت
یا رنگ پوســتش نباید مورد تبعیض یا
آزار قرار بگیرد.
رأی مردم بریتانیا بــه خروج از اتحادیه
اروپا فضای سیاسی و اجتماعی بریتانیا را
در هفتههای گذشته ملتهب کرده است.
در ماه گذشته ،خشــونتهایی از قبیل
آزار کالمی ،خشونت فیزیکی و آب دهان
انداختن علیه مهاجران گزارش شــده
است.
این خشونتها به مهاجران اروپایی ساکن
بریتانیا محدود نبوده و دیگر مهاجران و
اقلیتها را هم هدف قرار داده است.
پیشتر شورای مسلمانان بریتانیا از افزایش
«تکاندهنده» اظهارنظرهای نفرتگرایانه و
هدف قرارگرفتن اقلیتها در بریتانیا بعد از
رأی مردم به خروج این کشــور از اتحادیه
اروپا انتقاد کرده بود( .بی بی سی)

کار اعمار استديوم ورزشى
در سمنگان آغاز شد

کار ساخت نخستين استدیوم ورزشی در شــهر ایبک واليت سمنگان که
گنجايش دو هزار نفر را دارد ،دیروز آغاز گرديد.
اختر محمد «خیر زاد» معاون والی ســمنگان ،حين گذاشتن سنگ تهداب
اســتديوم ورزشــى گفت که اين مکان ورزشــى ،ازجملۀ ضرورت هاى
ورزشکاران دراين واليت بوده است.
اين مقام بلند پايه واليت ســمنگان گفت که قبال ورزشکاران درآن واليت،
تمرينات واکثرا مسابقات فوتبال را درميدان هاى خاکى وغيرمعيارى انجام
ميدادند ،که اکثراوقات براى ورزشکاران مشکالت ايجاد ميکرد .
موصوف اظهاراميدوارى کرد که با ســاخت اين استديوم ،مشکالت شمارى
ازورزشکاران درآن واليت رفع خواهد شد  .خيرزاد ،ضمن تاکيد براعمار با
کيفيت اين استديوم ،ازشاروالى آن واليت خواست تا درقسمت نظارت اين
پروژه با مقام واليت همکار باشــد  .نوراحمد «سامع» شاروال ایبک ،هزينه
ساخت ا ين استديوم ورزشى را حدود ١١ميليون افغانى خواند ،که  ۲۵فیصد
ســهم شاروالی ایبک و  ۷۵فیصد از ســوی برنامه شهر پرداخته می شود.
وى افزود که اين مکان ورزشى ،درمساحت شش هزارمترمربع اعمارميگردد
بربنياد معلومات منبع ،این پروژه شامل  ۳۱۱متر دیوار احاطه ،اعمار استیچ
تماشا به مساحت  ۱۲۶متر مربع ،سیســتم جوی و آبرو ،اعمار پیاده روها،
اعمار سکو یا محل تماشای تماشــاچیان ،کاشت چمن و سایر ملحقات می
باشــد ،که کارســاخت آن در مدت چهارماه به پايه اکمال خواهدرسيد .
محمد صميم از ورزشکاران رشتۀ فوتبال در واليت سمنگان ،با اظهارخوشى
ازساخت نخستين استديوم ورزشــى درآن واليت به پژواک گفت که فع ً
ال
درچمن خاکزار فوتبال تمرين ميکنند و اکثراوقات به دليل موجوديت گرد
و خاک ،او وســاير ورزشکاران مريض ميشوند  .اين ورزشکارکه دو روز قبل
حين بازى فوتبال؛ پايش به ســنگ اصابت کرده و جراحت برداشته است
و اکنــون نميتواند براى چندين روز فوتبال بازى کند گفت که با ســاخت
استديوم ورزشى مشکالت شان رفع خواهد شد( .پژواک)

بازیکنی که نزدیک به  500میلیون
هزینه داشتند

برای انتقــال  3بازیکن فوتبال در طول دوران فوتبالشــان نزدیک به 500
میلیون یورو خرج شده است .به نقل از مارکا ،جابهجاییهایی گرانقیمت در
تابستان امسال با انتقال احتمالی گونسالو ایگواین به یوونتوس به اوج خود
میرســد .تورینیها برای خرید مهاجم ارجنتینی ناپولی  94میلیون هزینه
کردند .با وجود این اما این انتقال هنوز گرانترین جابهجایی تاریخ محسوب
نمیشود .نیمار با  111.7میلیون یورو ،کریستیانو رونالدو با  96میلیون باالتر
از او قرار دارند اما اگر این انتقال انجام شــود ،ایگواین گرانترین بازیکن
کالچــو لقب میگیرد .با این انتقال ،مهاجم ارجنتینی به ســومین بازیکن
تبدیل شد که بیشترین هزینه را در نقل و انتقالها بین باشگاههای مختلف
داشته اســت .تیمهای مختلف برای جذب این بازیکن  144.7میلیون یورو
هزینه کردند .باالتر از او ایبراهیموویچ بــا  169.1میلیون دی ماریا با 179
میلیون یورو قرار دارند .در زیر به مجموع پولهای پرداخت شده برای برخی
بازیکنان اشاره میشود.
آنخل دیماریا
روساریو سنترال به بنفیکا  8میلیون
ل مادرید  33میلیون
بنفیکا به رئا 
ل مادرید به منچستریونایتد  75میلیون
رئا 
منچستریونایتد به پاریسن ژرمن  63میلیون
زالتان ایبراهیموویچ
مالمو به آژاکس  7.8میلیون
آژاکس به یوونتوس  16میلیون
یوونتوس به اینتر  24.8میلیون
اینتر به بارسلونا  5..69میلیون
بارسلونا به میالن  30میلیون
میالن به پاریسن ژرمن  21میلیون
گونسالو ایگواین
ل مادرید  12میلیون
ریورپالته به رئا 
ل مادرید به ناپولی  38میلیون
رئا 
ناپولی به یوونتوس  94.7میلیون

مقامهای چین میگویند ســیل در شمال و مرکز این
کشور باعث مرگ دســت کم  ۱۵۰نفر شده ،هزاران
خانواده را بیخانمان کرده و بیش از  ۳میلیارد دالر به
اراضی کشاورزی آسیب زده است .هنوز از سرنوشت
صدها نفر دیگر هم خبری در دست نیست.
به گزارش دولت چین ،ســاکنان والیتهای هبئی و
هنان بیشترین آسیب را دیدهاند.
مقامهــای والیت هبئی اعــام کردهاند تاکنون ۱۱۴
جسد شناسایی شده ۱۱۱ ،نفر مفقود شدهاند و سیل
بیش از  ۵۳۰۰۰خانه را ویران کرده است.
در شهر شــینگتای از والیت هبئی که  ۲۵نفر جان
باختهاند هزاران شــهروند با شــرکت در اعتراضات
خیابانی مدعی شــدند مقامها در صدور هشدار سیل
کوتاهی کردهاند .مردم میگویند به آنها هشدار داده
نشده بود و امدادرسانی هم ‹مطلوب› نیست.
روزنامه مرنینگ پست در جنوب چین گزارش کرده
هزاران روســتایی معترض روز جمعه  ۲۲جوالی یک
جاده را مسدود کردند و پولیس با اعزام نیرو به متفرق
کردن تظاهرات پرداخته است.
در والیت هنان هم  ۷۲هزار نفر بر اثر سیل بیخانمان
شدهاند و دست کم پانزده نفر جان دادهاند.
همزمان دولت چین اعالم کرده به آسیبدیدگان این
سیل خسارت پرداخت خواهد کرد.
میلیونها نفر از ســاکنان این دو والیت در شمال و
مرکز چین از این سیل آسیب دیدهاند.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا ،عالوه بر قطع برق،
مخابرات و راههای ارتباطی در این مناطق مختل شده
است.
تخمین زده شده حدود یک میلیون و  ۵۰۰هزار هکتار
از اراضی کشاورزی آسیب دیده و خسارات مالی ناشی
از سیل به بیش از  ۳میلیارد دالر برسد( .بی بی سی)

اوربان :رهبری اتحادیه
اروپا در سیاست مهاجرت
ناکام است

ویکتور اوربان نخســت وزیر هنگری از
ســران رهبری اتحادیه اروپا انتقاد کرد.
او گفت که سیاست آنها در قبال بحران
مهاجرت ناکام است .این حکومت دست
راســتی محافظه کار با کشــیدن سیم
های خــار دار در مرز هایش ،مانع آمدن
مهاجرین به این کشور می شود.
ویکتور اوربان نخســت وزیر هنگری به
روز شنبه در مراسم حزبی در منطقه بیله
توشــد گفت« :اروپا در موقعیتی نیست
تا از شــهروندان و مرز های بیرونی اش
حفاظت کند».
این نخســت وزیر محافظه کار دســت
راســتی افزود که هنگری در کنفرانس
ویژه اتحادیه اروپا در براتیسالوا در ماه
سپتمبر ســال جاری با دیگر کشور های
اروپای شــرقی مانند پولند ،سلواکیا و
چک خواهان یک «تحــول بنیادی در
اروپا» خواهد شد.
ویکتور اوربان در این مراســم حزبی در
برابر حدود  2000اعضای حزبش« ،نخبه
هــای اتحادیه اروپــا» را متهم کرد که

ارتباط میان مهاجرین و تروریســم را
انکار می کنند.
اوربان افزود که انستیتوت تحقیقاتی در
بوداپست که به حکومت نزدیک است،
گزارش داده است که از نظرسنجی آنها
نتیجه گیری می شود که در همه کشور
های اتحادیه اروپا  65درصد شهروندان
اتحادیه اروپا به بســیار روشنی یک
ارتبــاط ارتبــاط میــان مهاجرین و
تروریسم را می بینند.
با رهبــری اوربان به عنوان نخســت
وزیر کشــورهنگری با کشیدن سیم
های خاردار در مرز هایش ،مانع آمدن
مهاجرین به این کشــور می شود که
هدف آنها در اصل رســیدن به کشور
های مرکزی و شمالی اروپا است.
هنگری ســهمیه بندی اتحادیه اروپا را
برای تقسیم کردن متقاضیان پناهندگی
به شدت رد می کند.
اوربان می خواهــد در  2اکتبر در یک
همه پرسی ،این ســهمیه بندی توسط
مردم هنگری رد شود( .دویچه وله)

کاروان ورزشی افغانستان عازم برازیل شد

محمدظاهر اغبر ،رئیس کمیته ملی المپیک
افغانســتان اعالم کرد که کاروان ورزشــی
افغانستان در دو رشــته دو میدانی و جودو
برای شرکت در المپیک ریو  ۲۰۱۶روز شنبه
عازم برازیل شد.
او بــه خلیل نوری خبرنگار بیبیســی در
کابل گفت که کاروان ورزشــی افغانستان
شامل کمیا یوسفی ،دختر افغان در بخش دو
میدانی ،وهاب ظاهر در بخش دوش  ۸۰۰متر
و توفیق بخشی در رشته جودو است.
تیم افغانســتان را مربیان آنان نیز همراهی
میکنند.

افغانســتان در ســال جاری نتوانست در
رقابتهای مقدماتی برای راهیابی به المپیک
 ۲۰۱۶در ریو دو ژانیروی برازیل ســهمیهای
بدست آورد.
برای بازیکنان این کشور در رشته دومیدانی
و جودو به صورت افتخاری سهمیه داده شده
که در بازیهای المپیک شرکت کنند.
به گفته آقای اغبر روحاهلل نیکپا ،تکواندو کار
افغانستان نیز به عنوان مهمان در این بازیها
دعوت شد ه است.
در سالهای گذشــته تکواندی افغانستان
سهمیه المپیک به دست آورده بود .تکواندو

ی است که افغانستان در آن مدال
تنها رشتها 
المپیکی دارد؛ دو مدال برنز را روحاهلل نیکپا
در المپیکهای  ۲۰۰۸و  ۲۰۱۲برای اولین بار
در تاریخ این کشور به کابل آورد.
در المپیکهای گذشته افغانستان توانسته
بود که در میان  ۲۰۴کشــور شرکت کننده
جایگاه  ۸۳را از آن خود کند.
کمتــر از دو هفته به آغاز بازی های المپیک
ریو باقی مانده و مقامهای ورزش افغانستان
میگویند که نمایندگان افغانســتان تا زمان
برگزاری مســابقات در کشور برازیل اردوی
تمرینی خواهند داشت( .بی بی سی)

حداقل  10تن در حمله
انتحاری در عراق کشته شدند

یک مهاجم انتحاری روز یکشــنبه بمب خود را در منطقه
عمدتا شــیعه نشــین بغداد منفجر کرد و حداقل  10تن را
کشــت .این جدیدترین واقعه از رشته حمالت بر شیعیان
در عراق اســت .این حمله در یک میدان مزدحم واقع در
شمال شــهر بغداد ،موسوم به «کاظمیه» رخ داده است .در
این حمله حداقل  30تن دیگر نیز زخمی شده اند .شاهدان
عینی می گویند که نیروهای امنیتی منطقه را مسدود کرده
اند تا از وقوع حمالت دیگر جلوگیری کنند.
گروه تروریستی «دولت اسالمی» از طریق خبرگزاری خود
موســوم به «اعماق» مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته
است .پیش از این مســئولیت حمالت مشابه دیگر نیز بر
نیروهای امنیتی عراق و شیعیان این کشور برعهده گرفته
بودند .اوایل ماه روان میالدی 292 ،تن در انفجار یک موتر
بمبگذاری شــده در یک منطقه مزدحم مرکز بغداد کشته
شدند .این حمله شــدیدترین حمله از سال  2003تاکنون
بوده اســت .در پی آن وزیر داخله عراق از مقام خود کناره
گیری کرد .این در حالی اســت که گروه ترویستی «دولت
اسالمی» در ماه های اخیر بخش قابل توجهی از قلمرو خود
در خاک عراق را از دســت داده و مجبور به عقب نشینی
شده است( .دویچه وله)

حبس بی قید و شرط یک
ماهه و انحالل گارد ریاست
جمهوری ترکیه

کابینه رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه با استفاده
از قدرت خود در وضعیت اضطراری دســتور داده است که
پولیس از این پس می تواند مظنونان را یک ماه بدون هیچ
اتهامی بازداشت کند .در ترکیه سه ماه وضعیت اضطراری
اعالم شــده اســت .در تازه ترین اقدام ،هیلس هنچی،
دستیار ارشــد گولن ،منتقد اردوغان دستگیر شده است.
یک مقام ترکیه با اعالم این خبر هنچی را «بازوی راست»
گولن خواند و او را مسئول انتقال کمک های مالی به گولن،
رهبر در تبعید ،دانست .یک هفته پس از آن که گروهی از
ســربازان اردوی ترکیه تالش کردند تا با تانک و هواپیمای
جنگی اف  16حکومت رجب طیب اردوغان را ساقط کنند،
حکومت ترکیه بیش از  13هزار تن را به ظن دشمنی با کشور
دستگیر کرده است؛ این افراد عمدتا نظامی ها هستند اما
در میان آنها قضات ،معلمــان و کارمندان ملکی نیز دیده
می شوند .پس از دستگیری حدود  300افسر گارد ریاست
جمهوری ترکیه به ظن ارتباط بــا کودتای نافرجام ،بنیالی
یلدیریم نخســت وزیر این کشور خبر داده است که واحد
 2500نفری گارد ریاست جمهوری منحل می شود .یلدیریم
گفته است که به این گارد «نیازی نیست» .در همین راستا،
بیش از  1000مکتب خصوصی نیز تعطیل شده اند.
در ادامه دستگیری های گسترده مخالفان حکومت ترکیه،
برادرزاده فتــح اهلل گولن ،منتقد سرســخت رجب طیب
اردوغان نیز دستگیر شد .فتح اهلل گولن که در امریکا زندگی
می کند ،متهم است که کودتای  15جوالی را به راه انداخته
بود .حکومت ترکیه پیروان گولن را گروه «تروریســتی»
نامیده اســت .بیم آن می رود که اردوغان به بهانه کودتای
نافرجام دست به سرکوب مخالفانش بزند و ریشه خود را در
قدرت بیش از پیش مستحکم کند؛ اقدامی که باعث نگرانی
متحدان غربی ترکیه شده است( .دویچه وله)

یوونتوس پرخرجترین تیم اروپا

باشــگاه ایتالیایی برای جذب بازیکنان در فصل نقل و انتقاالت تابستانی
بیش از  160میلیون یورو هزینه کرده است.
به نقل از موندو دیپورتیوو ،یوونتوس پس از اینکه در ســال  2006به علت
تبانی به دسته پایینتر (سری  )Bسقوط کرد ،تبدیل به بهترین تیم ایتالیا
شد .این تیم بعد از بازگشت به سری  ،Aپنج قهرمانی پیاپی در کالچو ،دو
جام حذفی ایتالیا و سه سوپر جام ایتالیا را به دست آورده است .همچنین
در فصل  2014 – 15لیگ قهرمانان به فینال رسید اما مغلوب بارسلونا شد.
یوونتوس برای نگه داشتن خود در این سطح و به دست آوردن مهمترین
ل و انتقاالت تابستانی
عنوان اروپایی ،با بهترین بازیکنان در این فصل نق 
قرارداد امضا کرد .جوزپه ماروتا ،مدیر ورزشــی این تیم توانســت دنی
آلوس را از بارســلونا به عنوان بازیکن آزاد به این تیم بیاورد .ســپس با
میرالم پیانیچ قرارداد امضا کرد .جذب هافبک رم 32 ،میلیون یورو هزینه
برداشت .خروج احتمالی لئوناردو بونوچی باعث شده است تا ماسیمیلیانو
آلگری خواستار مهدی بنعطیه شود .کارلو آنچلوتی ،بازیکن فرانسوی را
نمی خواست .این جابهجایی سه میلیون یورو هزینه برداشت.
ســپس مارکوبیا کروات با ارزش  23میلیون یورو از دنیاموزاگرب به تیم
تورینی آمد .این مهاجم در یورو در تیمملی کرواســی بازیهای خوبی به
نمایش گذاشت .اکنون ماروتا به امضای قرارداد با گونسالو ایگواین نزدیک
شــده اســت .این جابهجایی  94.7یورو هزینه خواهد برداشت و به نظر
میرسد تنها امضای قرارداد باقی مانده است .در ادامه اما همچنان باشگاه
ایتالیایی میخواهد بازیکنان دیگری را بــه تیم خود بیفزاید .کوریه دلو
اسپورت ،خاویر ماسکرانو را گزینه بعدی عنوان کرده است.

نیمار :به دنبال تاریخسازی در
المپیک هستیم

قهرمانی سریعترین مرد و رکوردشکنی
سریعترین زن جهان در سالگرد المپیک لندن

یوسین بولت ،سریعترین مرد جهان قهرمان،
دوی  ۲۰۰متر رقابتهای ســالگرد المپیک
لندن شــد و کنی هریســون ،سریعترین
زنجهان ،رکوردی  ۲۸ساله را شکست.
یوســین بولت  ۲۹ســاله در اولین مسابقه
خود پــس از مصدومیت در تمرین تیم ملی
جامائیکا ،توانست با زمان  ۱۹.۸۹ثانیه پیش
از سایرین از خط پایان بگذرد.
بولت در حالی در ترکیب تیم ملی جامائیکا
بــرای المپیک قــرار گرفت کــه به دلیل
مصدومیت ،از پزشک اجازه استراحت گرفته
و در مسابقات انتخابی شرکت نکرده بود .این
موضوع باعث انتقاد جاستین گاتلین ،دونده
آمریکایی و شماری دیگر از ورزشکاران شده
بود.
بولت گفــت« :اینکه آنها فکر میکنند من
بدون تست دادن برگشــتهام بیاحترامی
است .سالها و سالهاست که ثابت کردهام
من بهترین هستم .وقتی حرفهای آنها را
شنیدم خندهام گرفت .این یک بیاحترامی
به من بــود به خصوص از جانب جاســتین
گاتلین ».بولــت در المپک پکــن و لندن

قهرمان هر دو ماده ســرعتی  ۱۰۰متر و ۲۰۰
متر شد و حدود  ۲هفته دیگر در ریودوژانیرو
از عنوانش دفاع خواهد کرد.
گاتلین پیــش از این گفته بــود که برای
بولت (که با مشکل کشــیدگی عضله ران
روبهرو بود) شرایط ویژهای فراهم شد که او
نمیتواند به عنوان یک ورزشکار آمریکایی
از آن برخوردار شود.
گاتلین که تا به حال دو بار به علت دوپینگ
محروم شده اســت به رسانههای آمریکایی
گفت« :او مصدوم بود و معافیت پزشــکی
گرفت ،این کاری اســت که کشور او انجام
داده ،اما کشور ما این کار را نخواهد کرد».
بولت در مســابقه  ۲۰۰متر که در ورزشگاه
المپیک لندن برگزار شد با  ۰.۱۵ثانیه اختالف
نسبت به آلونسو ادوارد ،دونده پانامایی ،اول
شــد .آدام جمیلی از بریتانیا نیز در جایگاه
سوم ایستاد .بهترین زمان دوی  ۲۰۰متر در
ســال  ۲۰۱۶متعلق به الشاون مریت ،دونده
آمریکایی با  ۱۹.۴۷ثانیه اســت .اما رکورد
جهان در این ماده  ۱۹.۱۹ثانیه اســت که در
سال  ۲۰۰۹توسط یوسین بولت به ثبت رسید.

در این مســابقات همچنین کنی هریسون،
دونده  ۲۸ساله آمریکایی توانست پس از ۲۸
ســال رکورد دوی  ۱۰۰متر با مانع را بشکند.
این دونده  ۲۳ســاله با زمــان  ۱۲.۲۰ثانیه
قهرمان این ماده شد.
رکورد قبلی این ماده  ۱۲.۲۱ثانیه بود که در
سال  ۱۹۸۸توسط یوردانکا دونکوا در بلغاریا
ثبت شده بود.
هریســون که در حال حاضر سریعترین زن
دونده جهان اســت در رقابتهای المپیک
حاضر نخواهد بود ،زیرا در مسابقات انتخابی
تیم ملی آمریکا ششم شد.
هریســون گفت« :پس از این که برای تیم
المپیک انتخاب نشــدم ،میخواستم اینجا
بیایم و نشان دهم که چه کارهایی میتوانم
انجام دهم .رســیدن به تیــم ملی آمریکا
سختترین کار اســت .در کشور ما سه نفر
اول مسابقات انتخابی میتوانند وارد تیم ملی
شــوند و من جزو آنها نبودم .آن روز فشار
روانی موجب شد نتیجه نگیرم و آرزویم این
است که یک بار دیگر میتوانستم در رقابت
آن روز بدوم( ».بی بی سی)

ستاره تیم ملی المپیک برازیل تاکید کرد او و هم تیمیهایش تنها به دنبال
قهرمانی و تاریخســازی در المپیک ریو هستند .به نقل از گلوبو ،تیم ملی
فوتبال المپیک برازیل یکی از شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی در
المپیک  2016یو به شــمار می آید .سرشناسترین بازیکن این تیم نیمار
اســت که تنها به کســب عنوان قهرمانی فکر می کند و برای حضور در
این رقابت ها ،نتوانســت در رقابت های کوپا آمهریکا سلسائو را همراهی
کند .نیمار در گفت و گویی که با ســایت رسمی فدراسیون فوتبال برازیل
داشت ،اظهار کرد :بهترین فرصت نصیب ما شده است تا در خاک خودمان
تاریخسازی کنیم .بســیار زیبا خواهد بود که بتوانیم جام قهرمانی را در
خانه باالی سر ببریم .سابقه نایب قهرمانی با برازیل در رقابت های المپیک
را دارم اما این بار تنها به طال فکــر می کنم .برای قرار گرفتن در جایگاه
نخست بیشترین تالشم را به کار میگیرم .ستاره تیم ملی المپیک برازیل
ادامــه داد :امید زیادی به قهرمانی دارم .بازیکنان بســیار خوبی در تیم
داریم .همه از انگیزه باالیی برخوردار هســتند .جنگندگی و بازی گروهی
و یک دســت شاخصه تیم المپیک برازیل است .با بازیکنانی که در اختیار
داریم می توانیم به هدف اصلی خود که قهرمانی در المپیک است برسیم.

سرسو :پیشنهادی برای جذب ویتو
نداشتیم

رییس باشــگاه اتلتیکومادرید اعالم کرد که پیشنهادی از جانب بارسلونا
برای جذب مهاجم ارجنتینی نداشته است .به نقل از آس ،انریکه سرسو که
در اروگوئه حضور دارد ،درباره خروج احتمالی لوسیانو ویتو صحبت کرد.
مطبوعات کاتالونیایی از توافق بارســلونا و اتلتیکومادرید مبنی بر فروش
این بازیکن خبر دادند .رییس باشــگاه مادریدی در این باره گفت :ویتو
بازیکن اتلتیکومادرید اســت و تاکنون هیچ تصمیمی درباره او نگرفتیم.
بارسلونا هم هیچ پیشــنهادی نداده است .این بازیکن ارجنتینی و جوان
زیر نظر دیگو ســیمئونه اســت .معتقدم که بازیکن باید در باشگاهی که
دوســت دارد بازی کند .ویتو دوست نداشت به طور قرضی به سویا برود.
دوســت داریم بماند اما باید ببینیم اوضاع چگونه پیش میرود .او بازیکن
فوقالعاد ه و قدرتمندی است .بازیاش را دوست دارم .سرسو درباره دیگو
گودین ،کاپیتان این تیم نیز صحبت کرد .رییس باشــگاه اتلتیکومادرید
اظهار کرد :او انسان خیلی خوبی است و بازیکن فوقالعادهای است .زمانی
که یک بازیکن این دو ویژگی را دارد همیشه دوست داشتنی خواهد بود.

