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ارتش عراق :فلوجه به طور کامل آزاد شد

ارتش آمریکا قصد دارد از این پس افراد تراجنســیتی را
در صفوف خود بپذیرد .چنــدی پیش ورود به ارتش برای
افراد همجنسگرا آزاد شــد .تابوهای جنسی رفته رفته در
آمریکا شکســته میشــوند .به گزارش رسانههای جمعی
ارتش آمریکا قصــد دارد از آغاز ماه آینده ممنوعیت ورود
افراد تراجنســیتی را به ارتش لغو کند .به گفته «نیویورک
تایمز» از روز اول جوالی ورود افراد تراجنســیتی به ارتش
آمریکا آزاد میشود .بنا به این خبر اشتون کارتر ،وزیر دفاع
ایاالت متحده ،به نیروهای مســلح یک سال وقت میدهد
تا در جهت لغو ممنوعیت ســرباز شدن افراد تراجنسیتی
گام بردارند.پیتر کوک ،سخنگوی پنتاگون ،تصمیم تازه را
تائيد کرده اما جزئیات آن را ذکر نکرده است .طبق مقررات
کنونی ،ورود افراد تراجنسیتی که وضعیت آنها محرز شده
باشد ،به صفوف ارتش ممنوع است.
ارتش آمریکا در ســال  ۲۰۱۱ورود افراد همجنسگرا را به
ارتش بالمانع دانســت .در ماه می امسال اریک فانینگ،
که افسری همجنسگراســت ،در ارتش ایاالت متحده به
فرماندهی رســید .در آلمان با این که وزارت دفاع در سال
 ۱۹۸۴گفته بود «صرف تمایل به همجنس فرد را از خدمت
معاف نمیکند» اما مردان همجنسگرا عمال تا ســال ۲۰۰۰
نمیتوانســتند به طور حرفهای به خدمت ارتش در آیند ،و
چنانچه تمایل همجنسگرایی آنها آشکار میشد ،از تصدی
مقامهای فرماندهی محروم میشدند( .دویچه وله)

یک فرمانده ارشد ارتش عراق اعالم کرد که شهر
فلوجه به طور کامل از تصرف گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش) در آمده و «آزاد شده است».
جنرال عبدالوهاب الســاعدی ،فرمانده نیروهای
ضدتروریســم عملیات فلوجه به تلویزیون دولتی
عراق گفت که با پاکســازی آخریــن منطقهای که
داعش در آن حضور داشــت شهر آزاد شده و نبرد
فلوجه پایان یافته است.
بیش از یک هفته پیش حیدر عبادی ،نخست وزیر
عراق از «آزادی فلوجه» خبر داده بود ،اما همچنان
نبردهای پراکندهای در مناطقی از شــهر از جمله
ناحیه جوالن جریان داشت.
جنرال الساعدی روز یکشــنبه  ۲۶جون در مقابل
دوربیــن تلویزیون گفت« :از مرکــز محله جوالن
آزادی فلوجــه را به مردم و فرمانده کل قوا تبریک
میگویم».
شــهر فلوجه در حدود صد کیلومتری غرب بغداد ،از
اولین مناطقی بود که در عراق به تصرف داعش در آمد.
این شــهر در کنار موصل یکی از دو پایگاه اصلی این
گــروه در عراق بود.بیش از یک ماه پیس ارتش عراق
با همراهی نیروهای شــبهنظامی شیعه و همچنین با
حمایت هوایی نیروهای ائتالف بــه رهبری آمریکا،
عملیات پس گرفتن شــهر را آغاز کردند .نگرانی در
مورد سرنوشت دهها هزار غیرنظامی ساکن شهر باعث
شد پیشروی در داخل شهر کند شود( .بی بی سی)

سیل و آتش صدها نفر را
در آمریکا بیخانمان کرد

در حالــی کــه در ویرجینیای غربی با جاری شــدن

ســیل صدها خانه زیر آب رفتهاند ،در کالیفرنیا آتش
همچنان در حال گسترش اســت و صدها نفر ناچار به
ترک خانه خود شــدهاند .سیل ویرجینیا دست کم ۲۳
کشته برجای گذاشــته و در کالیفرنیا هم دو نفر بر اثر
آتشســوزی جان دادهاند .گروههای امداد همچنان به
دنبال آسیبدیدگان سیل روز جمعه در مناطق وسیعی
از ویرجینیای غربی هســتند و بیم از آن دارند که در
میان ویرانههای سیالب ،هنوز افرادی گیر افتاده باشند.
درچند روز گذشته امدادگران افرادی را از بام یا باالترین
پنجره خانهها بیرون آوردهاند و حتی با کســانی روبرو
شدهاند که باالی درختان پناه گرفته بودند .صدها خانه
در ویرجینیای غربی ویران شده و هنوز  ۳۲هزار نفر در
بیبرقی به سر میبرند .شمار قربانیان این سیل اکنون
به  ۲۳نفر رسیده است و در میان آنها دو کودک هم قرار
دارند .همزمان از کرانه غربی آمریکا خبر میرسد آتش
سوزی چندین خانه را با خاک یکسان کرده و ساکنان
صدها خانه را وادار کــرده منطقه خطر را تخلیه کنند.
به گزارش مقامهای کالیفرنیا ،آتش تا کنون بیش از ۳۰
هزار جریب از مناطق جنگلی و مســکونی در محدوده
شهر ل ِیکایزابال را سوزانده است.
این شهر که در  ۲۵۰کلیومتری شمالشرق لس آنجلس
واقع شده اکنون در وضعیت اضطراری به سر میبرد.
تا عصر روز جمعه بیش از  ۱۰۰خانه در این منطقه طعمه
آتش شدهاند( .بی بی سی)

جورج سوروس :فروپاشی
اتحادیه اروپا گریزناپذیر است
سرمایهدار آمریکایی و موسس نهادهای
گســترش دموکراسی هشــدار داده که
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اولین قدم
در راه گریزناپذیر فروپاشی این اتحادیه
اســت .او درعین حال گفته مردم اروپا
باید به خاطر اصول مشترکشان کنار هم
بمانند.
جورج سوروس ،میلیاردر و سرمایهگذار
آمریکایی پس از اعــام نتایج رفراندوم
خــروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا گفته
روزهــای ســختی در انتظــار اتحادیه
اروپاســت .او در وبســایت رسمیاش
نوشته فروپاشی اتحادیه اروپا گریزناپذیر
است.
به نوشته این تاجر مشهور ،بازارهای مالی
تا زمانی که مذاکرات سیاسی و اقتصادی
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجام شود،
در نوسان خواهند ماند .او پیشبینی کرده
که عواقب واقعی این بحران اقتصادی قابل
قیاس با بحرانهای مالی سالهای  ۲۰۰۷و
 ۲۰۰۸خواهد بود.
او پیشتر نیز افت شــدید پوند را پس از
جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا پیشبینی

کرده بود.
سوروس که بخش بزرگی از سرمایه خود
را به تاســیس نهادهایی برای گسترش
دموکراســی و ایجاد تغییرات اجتماعی
در دنیــا اختصاص داده ،هشــدار داده
که اتحادیه اروپا بــا یک «خانهتکانی»
اساسی روبرو خواهد بود.
او نوشــته مردم بریتانیا باالخره با باال و
پایین و ســپری کردن یک دوره موقت
سختی ،وضعشــان از کسانی که داخل
اتحادیــه اروپا زندگــی میکنند بهتر
خواهد شــد اما وضعیــت اقتصادی و
شــرایط زندگی در کوتاه مدت و میان
مدت سخت خواهد بود .سوروس نوشته:
«بعد از برکســیت همه ما که معتقد به
اصول و ارزشهایی هستیم که اتحادیه
اروپا بر اساس آنها پایهریزی شده ،باید
با هم بمانیم تا بتوانیم اتحادیه را از طریق
بازسازی آن نجات دهیم ».این سرمایهدار
ادامــه داده« :من مطمئن هســتم که با
پدیدار شدن نتایج برکسیت در هفتهها
و ماههای آینده ،مردم بیشــتری به ما
خواهند پیوست( ».دویچه وله)

اللچند راجپوت سرمربی تیم کریکت
افغانستان شد

بورد کریکت افغانســتان اعــام کرده که
اللچند ســیتارام راجپوت ،بازیکن ســابق
تیم ملی کریکت هند را به عنوان ســرمربی
جدید تیم ملی کریکت افغانســتان انتخاب
کرده است.این ســرمربی  ۵۴ساله که سابقه

مربیگری در تیمهای زیر  ۱۹ساله و  ۲۳ساله
هند دارد ،در قرارداد موقتی جایگزین انضمام
الحق ،سرمربی تیم کریکت افغانستان شد.
آقــای راجپــوت همچنین بــه عنوان
مســئول آکادمی ملی کریکت کشور هند

کار کرده است.
نســیماهلل دانــش ،رئیس بــورد کریکت
افغانســتان در نشست خبری گفت که آقای
راجپوت از دید فنی یک سرمربی قوی بوده
و مطمئن است که تیم کریکت افغانستان از
حضور او بهرهمند خواهد شد.
ســرمربی جدید تیم کریکت افغانستان در
این نشست از اعتماد کریکت بورد افغانستان
بــه خود سپاســگزاری کرد و گفــت که با
استعدادهایی که در تیم کریکت افغانستان
وجود دارد این تیم آینده درخشــانی را در
پیش خواهد داشت.
پیش از ایــن انضمام الحق ،ســرمربی تیم
کریکت افغانســتان بود کــه در ماه اپریل
گذشته کنارهگیری کرد .انضمام الحق از یک
سال پیش به این سو تیم کریکت افغانستان
را رهبری میکرد .این تیم زیر نظر او در «جام
جهانی کریکت  ۲۰دور در هند» موفقیتهای
چشمگیری به دست آورد( .بی بی سی)

آنتونی جاشوا بریتانیایی با ناک اوت از کمربند
قهرمانی سنگین وزن خود دفاع کرد

آنتونی جاشوا ،قهرمان بوکس سنگین وزن
بریتانیایی در اولین دفاع از کمربند قهرمانی
خود ،سربلند بیرون آمد.
جاشــوا در دیدار با حریــف آمریکایی خود
دومینیک بریزیلی در سالن «او  »۲لندن در
راند هفتم دو بار وی را نقش زمین کرد.
داور مســابقه پس از آنکه حریف آمریکایی
جاشوا با ترکیبی از ضربات سنگین برای بار
دوم نقش زمین شد ،بازی را تمام شده اعالم
کرد.جاشــوا دارنده کمربند قهرمانی «ای بی
اف» یکی از چهار نهاد اصلی دســته سنگین
وزن جهانی است .جاشوا با پیروزی با چارلز
مارتین آمریکایی در ماه اپریل موفق به کسب
کمربند قهرمانی دسته سنگین وزن «ای بی
اف» شد.تایسون فیوری قهرمان بریتانیایی
دارنده کمربند «دبلیــو بی ای» و «دبلیو بی
او» اســت .کمربند قهرمانی «دبلیو بی سی»
که نهاد فعال دیگری در رشته بوکس جهانی

اســت ،در اختیار دیونتی وایلدر آمریکایی
است.جاشــوا هر  ۱۷دیدار حرفهای خود را
با ناک اوت برده اســت .این بار دوم بود که
حریفان جاشوا موفق شــده بودند تا از راند
سوم بگذرند .جاشو تمام حریفان خود را بجز

مسابقه با بریزیلی و پیشتر یا د یلین وایت در
دستکم ســه راند اول به نفع خود تمام کرده
بود .حریف بعدی جاشوا ممکن است جوزف
پارکر نیوزیلندی و یا دیوید پرایس بریتانیایی
باشد( .بی بی سی)

کلینزمن :از کوپا چیزهای زیادی یاد گرفتیم

ســرمربی تیم ملی آمریکا معتقد است که
تیمش از کوپا آمهریکا  ۲۰۱۶چیزهای زیادی
یاد گرفته اســت .به نقل از ساکرنت ،آمریکا
بامداد دیروز یک گل از کلمبیا شکست خورد
تا فرصت سوم شدن در کوپا آمهریکا را نیز از
دست بدهد .یورگن کلینزمن پس از بازی گفت:

ارتش آمریکا به روی افراد
تراجنسیتی باز میشود

از این تورنمنت چیزهای زیادی یاد گرفتیم و
از آنها بــرای بازیهای مقدماتی جام جهانی
 ۲۰۱۸استفاده خواهیم کرد .با تیمهای بزرگ
قاره آمریکا جنوبی رقابت کردیم .میتوانستیم
بازی را به تساوی برسانیم اما قادر به انجام این
کار برابر کلمبیا یکی از بهترین تیمهای جهان

نبودیم .سرمربی آمریکا افزود :تا لحظه آخر
برای به تساوی رســاندن بازی تالش کردیم.
اگر ســطح بازیهایمان را باال ببریم و به ریتم
این تیمها برسیم می توانیم با همه آنها رقابت
کنیم .خوسه پکرمن ســرمربی کلمبیا نیز به
پیشرفت تیم ما اشاره کرد.

نیروی دریایی آلمان صدها
پناهجو را از غرق شدن
نجات داد

نیروی دریایی ارتش آلمان در ســواحل دریای مدیترانه
در لیبیا در عملیــات نجات  ۱۲۸۶پناهجو که در حال غرق
شدن بودند ،مشارکت کردند ۴۸۵ .پناهجو نیز تنها توسط
این نیروها نجات داده شدند ۲۲۰ .زن و  ۷۶کودک در میان
نجاتیافتگان هســتند ۱۲۸۶ .پناهجو که سوار بر دو قایق
چوبی و چهار قایق پالســتیکی در حال غرق شدن بودند،
در  ۸۰کیلومتری ســواحل لیبیا در دریای مدیترانه توسط
نیروهای دریایی ارتش آلمان و دیگر نیروهای امدادی نجات
یافتنــد ۹۹۰ .مرد ۲۲۰ ،زن و  ۷۶کودک سرنشــینان این
قایقها بودند که روز جمعه از غرق شدن نجات پیدا کردند.
به گــزارش ارتش آلمان ،گروهــان فرانکفورت که در این
عملیات شــرکت کرده ابتدا قایقی چوبــی را در نزدیکی
سواحل لیبیا دیده که حدود  ۵۰۰سرنشین داشته است .در
مجموع دو قایق چوبی و چهار قایق پالســتیکی در همان
حوالی پیدا شد و سرنشینان آن نجات یافتند.
کشــتی ارتش آلمان  ۴۸۵تن از این پناهجویان را نجات
داد و در عملیات نجات صدها تن دیگر نیز مشــارکت کرد.
هر دو قایق چوبی و یکی از قایقهای پالستیکی در نهایت
غرق شدند .نیروی دریایی ارتش آلمان که در قالب عملیات
«ســوفیا» ،عملیات دریایی اتحادیه اروپــا برای مبارزه با
قاچاق انســان به مدیترانه اعزام شــده ،طی هفت هفته
گذشته توانســته ۱۶هزار و  ۳۸۹نفر را در دریای مدیترانه
از غرق شــدن نجات دهد .ارتش آلمــان در حال حاضر با
 ۲۰۰سرباز در این عملیات مشــارکت دارد .حداکثر تعداد
سربازانی که از آلمان در این عملیات شرکت میکنند ۹۵۰
نفر است( .دویچه وله)

درخواست ۶۷
دوومیدانیکار روس برای
شرکت در المپیک

 ۶۷ورزشــکار روس تصمیم دارند که به فدراسیون جهانی
دوومیدانی درخواست دهند تا در المپیک ریو شرکت کنند.
به نقل از  ،Abcمحرومیت فدراســیون دوومیدانی روسیه
چندی پیش تمدید شــد و دوومیدانی کاران این کشــور
نمیتوانند از طریق فدراسیون کشور خودشان در المپیک
شرکت کنند .فدراسیون جهانی دوومیدانی اعالم کرده بود
که دوومیدانی کاران روســی که بتوانند ثابت کنند تحت
سیستم ضد دوپینگ معتبری فعالیت داشتهاند میتوانند
به صورت مستقل در المپیک حاضر شوند.
با ایــن حال به نظر میرســد امکان شــرکت کردن ۶۷
دوومیدانی کار روس در المپیک وجود نداشــته باشــد،
زیرا  IAAFمعیارهای ســختی برای قبول درخواســت
این ورزشــکاران دارد و آنها باید خارج از کشور خودشان
تمرین کرده باشند .ویتالی موتکو ،وزیر ورزش روسیه نیز
اعالم کرده اســت که در صورت محروم شــدن کامل تیم
روسیه از المپیک اســتعفا خواهند داد.ورزشکاران روس
باید درخواســت خود را تا دو هفت ه قبل از شروع بازیها
ارســال کنند .وزنهبرداران روس نیز در خطر محروم شدن
از المپیک قرار دارند ،زیرا طبق قوانین  IWFآنها بیش از
حد دوپینگ داشتهاند.

تهدید گلفبازان بعد از
تحریم ریو

برس میستر ،عضو کمیت ه بینالمللی المپیک اعالم کرد در
صورتی که ورزشــکاران حرفهای گلف در المپیک شرکت
نکنند ممکن اســت گلف جایگاه خود را در برنامه المپیک
از دست بدهد.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesتعداد زیادی از
گلف بازهای حرفهای از جمله ووری مک ایلروی از شرکت
در المپیک  ۲۰۱۶ریو سر باز زدند.
بیشــتر این گلف بازان دلیل شرکت نکردن در المپیک را
«زیکا» اعالم کردهاند.
میستر که خود طالی المپیک  ۱۹۷۶مونترال در رشته گلف
را دارد در اینباره گفت :این مســاله بسیار بد است .فکر
میکنم که نباید بگذاریم چنین چیزی در یک رشته ورزشی
ادام ه داشــته باشــد .هنگامی که آنها در برنامه المپیک
هستند باید در المپیک شرکت کنند .حضور نداشتن گلف
بازان حرفهای در المپیک از ایدهآل المپیک به دور است.
در المپیک باید بهترینها حضور داشته باشند .به نظر من
هر ورزشــی که نمیتواند بهترینهای خود را به المپیک
بیاورد باید از برنامه المپیک حذف شود.
از سال  ۱۹۰۴تاکنون این اولین بار است که گلف دوباره در
المپیک حضور پیدا میکند.
 IOCدر جلسه خود در سال  ۲۰۱۹تصمیم گرفت که دوباره
گلــف را به المپیک باز گرداند .حضــور گلف در المپیک
تا سال  ۲۰۲۰تایید شــد ،اما بعد از آن دوباره این مساله
بازبینی خواهد شد.
درن کالرک ،رییس کاپ رایدر گلــف از گلف بازانی که از
المپیک کنارهگیری کردهاند دفاع کرده و گفته اســت :آنها
تابستان شــلوغی خواهند داشت .شاید آنها بخواهند یک
هفت ه اســتراحت کند .من دوســت دارم که گلفبازان در
کاپ رایدر پر انرژی ظاهر شوند .برای گلفبازان مسابقاتی
همچون مســترز و مسابقات اپن مهم هستند .المپیک هم
میتواند باشد ،اما کمی زمان میبرد .با این حال گلف بازان
ل حاضر بر اســاس شــرایط خانوادگی خود تصمیم
در حا 
گرفتهاند و باید به این تصمیم احترام گذاشت.

اختالفنظر در مورد زمان
شروع خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا

بــه دنبال همهپرســی پنجشــنبه در
بریتانیا،بحــث برای اعــام زمان و نحوه
خروج رســمی بریتانیا از اتحادیه اروپا،
ادامه دارد .مقامهــای اتحادیه میگویند
پیش از آغاز هرگونه مذاکره ،بریتانیا باید
در قالب نامهای رســمی یا یک سخنرانی
عمومی تصمیمش برای جدایی از اتحادیه
را اعالم کند .سیاســتمداران بریتانیایی
میگویند ترجیح میدهند این موضوع را تا
معرفی نخست وزیر جدید – حدود چهار
ماه دیگر -به تعویق بیاندازند؛ اما اعضای با
نفوذ اتحادیه -بجز آلمان -با این موضوع،
مخالفند و خواستار آغاز سریع روند خروج
بریتانیا شــدهاند .آنگال مرکل ،صدراعظم
آلمان ،نســبت به اظهارات تند برخی از
رهبران اتحادیه اروپا در واکنش به خروج
بریتانیا هشدار داد .خانم مرکل گفته است
نیازی نیســت در جریان مذاکرات جدایی
بریتانیا از این اتحادیه ،نسبت به این کشور

سختگیری و بدخلقی نشان داد .صدراعظم
آلمان همچنین تصریح کرده که او طرفدار
تســریع در روند خروج بریتانیا نیست و
گفت« :بدیهی اســت که این فرآیند نباید
تا ابد طول بکشد اما من موافق تعجیل در
زمانبندی آن هم نیستم ».اظهارات خانم
مرکل در واقع واکنش به سخنان چند مقام
اتحادیه اروپا از جملــه وزیر خارجه خود
آلمان بود که همگی از لندن خواسته بودند
هر چه زودتر مقدمات جدایی از اتحادیه
اروپا را فراهــم کند .روند جدایی بریتانیا
از اتحادیه اروپا مطابق مفاد آیین نامه این
اتحادیه صورت خواهد گرفت .برابر ماده
 ۵۰پیمان لیســبون که در سال  ۲۰۰۹به
تصویب اعضای اتحادیه رسیده اما تاکنون
هیچ گاه به اجرا گذاشــته نشــده بود،
کشورهای عضو اتحادیه بعد از تصمیم به
جدایی باید مذاکرات خود با اتحادیه اروپا
را آغاز کنند( .بی بی سی)

مرکل خواستار گفتگوی باز در
خصوص ادغام پناهجویان شد

انگال مــرکل صدراعظــم آلمان در یک
گفتگوی ویدیویی خواســتار «گفتگوی
باز» در راستای ادغام پناهجویان گردید.
او در نظــر دارد جمعه آینده با نمایندگان
نهادهای امدادرسان و گروه های اجتماعی
نیز دیدار کند .انگال مــرکل ،صدراعظم
آلمــان در مصاحبه ویدیویی خود که روز
شنبه به نشر رســید ،به گونه روشن به
حقــوق و مکلفیت هــای پناهجویان در
جامعه آلمان اشاره نمود .او گفت که حقوق
و مکلفیت ها باید به روشنی بیان شوند.
به بیان مرکل از قانون باید تبعیت شود و
پناهجویان تالش کنند که زبان آلمانی را
آموخته و راه های استقالل اقتصادی خود
را دریابند .مرکل زندگی آزادانه اتباع دیگر
در آلمان را حق مشروع آنان دانسته اما به

برتری جایگاه قانون این کشور تاکید کرد.
انگال مرکل گفت« :انسان ها می توانند در
آلمان آزادانه زندگی کنند ،اما همیشه بر
بنیاد قانون اساسی این کشور».
در پاســخ به این نگرانی کــه او چگونه
خواهد توانست با بحران کنونی مهاجرت
کنار بیاید ،مرکل گفت« :طبیعی است که
ما مجبور هستیم با آنان در این خصوص
صحبت کنیم» .با ایــن همه ،صدراعظم
آلمان فکر می کند که دســت اندازی بر
زنان در شب سال نو در شهر کولن «یک
سلســله بی اعتمادی هــا را ایجاد کرده
اســت» .او نمونه هایی از ادغام موفقیت
آمیز پناهجویــان در جامعه آلمان را بیان
داشــت و همچنان چند نمونه از اتفاقات
جنایی را نیز مطرح کرد( .دویچه وله)

آنتوان گریزمان بهترین
بازیکن دیدار فرانسه و
جمهوری ایرلند شد

میزبان رقابت های یورو  2016موفق شــد
بازی باختــه مقابل جمهــوری ایرلند را با
پیــروزی عوض کند و بــه دور یک چهارم
صعود کند.آنتوان گریزمان مهاجم اتلتیکو
مادرید هر دو گل تیمش را به ثمر رســاند و
زمین ساز صعود تیم به مرحله بعد شد.
تیم ملی فرانسه در ابتدا بازی از روی نقطه
دروازه اش را باز شــده دید و در ادامه آنها

برای جبران این گل تالش زیادی کردند تا
اینکه آنتوان گریزمان در دقایق  58و 61
دو گل برای تیمش به ثمر رساند تا حساب
کار  2بر یک به ســود فرانســه شود .در
پایان این دیدار گریزمان به عنوان بهترین
بازیکن زمین شناخته شــد .وی در این
بازی  6موقعیت گل داشــت و دو موقعیت
هم برای هم تیمی هایش ایجاد کرد.

حضور ستارههای تنیس با وجود
مشکل «زیکا» در المپیک

در حالی که تعداد زیادی از گلف بازان درجه
یک جهان از شــرکت در بازیهای المپیک
کنارهگیری کردند بســیاری از ستارههای
تنیس با وجود مشــکل «زیکا» باز هم در
المپیک حضور خواهند داشت.
به نقــل از دیلی میل ،ســتارگانی همچون
اندی ماری و راجر فــدرر تایید کردند که
قصد دارند در برازیل حضور پیدا کنند و در
المپیک بازی کننــد .البته این دو نفر اعالم
کردند که از توصیههای پزشــکان استفاده
میکنند تا به «زیکا» مبتال نشوند.
ماری که به تازگی پدر شده است ،گفت :من
با داکترم صحبت کردهام و بســیاری از هم

تیمیهایم نیز این کار را کردهاند .داکترم
معتقد است که مشکلی پیش نمیآید .بعد
از ویملبدون دوباره با او صحبت میکنم.
هنوز برنامه من رفتن به المپیک است.
فدرر نیــز که دو فرزنــد دو قلو دارد در
این بــاره اظهار کرد :من هیچ وقت درباره
تصمیمم تجدید نظر نکردهام .میدانم که
در المپیک بــازی خواهم کرد و هر کاری
بتوانم آنجا انجام میدهم .المپیک همیشه
برایم بزرگ بــود .با این حــال احتیاط
میکنم .کمیته ملی المپیک ســوئیس به
من توصیههــای الزم را کرده و اطالعات
الزم را داده است.

