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الوروف :طرح آمریکا و روسیه تنها
راه حل بحران سوریه است

سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه میگوید
با وجود از ســر گرفته شــدن درگیریها در
ســوریه ،تالشهای آمریکا و روســیه برای
توقــف این مخاصمه باید ادامــه یابد چرا که
راهحل دیگری برای بحران ســوریه نمیتوان

متصور شد.آقای الوروف که روز جمعه در مقر
سازمان ملل متحد در نیویورک سخن میگفت
همچنین بــا انتقاد از عملکرد آمریکا در طول
یک هفته آتشبس ،تاکید کرد« :متاســفانه
ائتــاف تحت رهبری آمریکا که قرار شــده

اوباما طرح پیگیری حقوقی
عربستان توسط قربانیان 11
سپتمبر را وتو کرد

رئیس جمهور امریکا مســوده ای را که اجازه می داد
بازماندگان قربانیان حمالت یازدهم ســپتمبر حکومت
عربستان ســعودی را تحت پیگرد حقوق قرار دهند،
متوقف کرد .اوباما گفته است که این طرح امنیت ملی
امریکا را در نظر نگرفته است.
بارک اوباما ،رئیس جمهور ایــاالت متحده امریکا روز
جمعه گفت که او مســوده ای را که از ســوی مجلس
نمایندگان و سنای این کشور تصویب شده بود ،متوقف
و لغو کرده اســت؛ هرچند که انتظار می رود کانگرس
برای نخستین بار با رای گیری ،وتوی اوباما را باطل کند.
این مسوده قانونی با نام «عدالت برای حامیان اقدامات
تروریســتی» ،الزاما عربستان ســعودی را هدف قرار
نداده اســت .با این همه ،اوباما هشــدار داد که اجازه
دادن به خانواده های قربانیان حمالت یازدهم سپتمبر
برای کشاندن حکومت ها به محکمه ،سبب می شود تا
دیگر کشورها نیز چنین اقدامی را علیه واشنگتن انجام
دهند .در بیانیه ای که پس از وتو نشر شد ،اوباما گفته
اســت که او «همدردی عمیق با خانواده های قربانیان
حمالت تروریستی یازدهم سپتمبر  2001دارد» .اما در
ادامه او نوشته اســت که «این مسوده می تواند برای
منافع ملی گسترده ایاالت متحده تعیین کننده باشد؛
به این دلیل من بدون تصویب آن را پس فرستادم».
گروهــی از خانواده هــای قربانیان حمــات یازدهم
سپتمبر در واکنش گفته اند که آنها از این تصمیم اوباما
«خشمگین و متأسف» شــده اند .چاک شومر سناتور
حزب دموکرات که در اصل باید حامی اوباما باشد ،نیز
از اقدام رئیس جمهور انتقاد کرده است( .دویچه وله)

بود یک طرف مخاصمه را در دوران آتشبس
کنترل کند ،نتوانست به تعهدش عمل کند».
با وجود این ،آقای الوروف گفت مشخص کردن
موقعیت جبهه نصره (گروه جهادی نزدیک به
القاعده) ،برقرای آتشبس میان نیروهای دولت
سوریه و گروههای غیرجهادی مخالف دولت ،و
همچنین امداد رسانی به غیرنظامیان ،به نظر
او همچنان امکان پذیر است و نباید تالشهای
مسکو و واشــنگتن برای خاتمه دادن به این
بحران متوقف شود« .اکنون ضروری است که
نگذاریم چیزی مانع پیشبرد توافق مســکو-
واشنگتن شــود ».آقای الوروف همچنین در
سخنان خود با اشــاره به جنگهای منطقه
گفت «شــمال آفریقــا و خاورمیانه خونین»
حاصل «رفتارهــای متکبرانه و حق به جانبانه
است که فقط به دنبال تحمیل راهحلهای یک
طرفه خود بوده است( ».بی بی سی)

پیروزی دوباره کوربین در

انتخابات رهبری حزب کارگر

جرمی کوربین ،نماینده چپگرای پارلمان
بریتانیا ،موفق شــد با پیروزی دوباره در
انتخابات درونی حــزب کارگر بریتانیا
رهبری این حزب را حفظ کند.
آقای کوربین  ۶۱.۸درصــد آرای اعضا
و هــواداران حزب (بیــش از  ۳۱۳هزار
رای) را به دســت آورد و در مقابل اوون
اسمیت ،که رهبری جرمی کوربین را به
چالش کشیده بود ۳۸.۲ ،درصد آرا (بیش
از  ۱۹۳هزار رای) را گرفت.
جرمی کوربین پس از اعالم پیروزیاش از
اعضای حزب کارگر خواست به اختالفات
پایان دهند و متحد شوند .او در کنفرانس
حــزب کارگر ،در شــهر لیورپول گفت:
«چیزهایی که ما را پیوند میدهند بسیار
بیشتر از چیزهایی هستند که ما را از هم

«کوین گارنت» بعد از  21سال
خداحافظی کرد

بسکتبالیست مشهور آمریکایی پس از  21سال حضور در میادین حرفهای،
تصمیم به خداحافظی گرفت.به نقل از آس ،کوین گارنت به صورت رســمی
خداحافظیاش از دنیای بسکتبال را اعالم کرد .گارنت  40ساله 21 ،سال به
صورت حرفهای بســکتبال بازی کرد .او یکی از بهترین بازیکنان تاریخ این
رشته در  NBAبه حساب میآید .با وجود این که یک سال از قرارداد گارنت
ی مانده است ،با منتشر کردن ویدئویی خداحافظیاش را
با تیمبرو لووز باق 
اعالم کرد .گارنت در این ویدیو گفت :از همه قدردانی میکنم .هیچ گاه فکر
نمی کردم مردم مرا این گونه دوست داشته باشند .بسکتبالیست آمریکایی
از لیسه در سال  1995به طور مستقیم به تیم تیمبرو لووز پیوست و پس از
 12فصل ( )2007با بوستون سلتیکس قرارداد امضا کرد و توانست به همراه
این تیم قهرمان لیگ شود .این تنها عنوان قهرمانی گارنت بود .از سال 2013
تا ســال  2015در بروکلین نتس بازی کرد و ســپس در این سال به تیمبرو
لووز بازگشت .گارنت در رقابتهای  NBAهزار و  462بازی انجام داد و در
بازیهای پلیآف در  143دیدار حضور داشت .او دو عنوان فردی کسب کرد.
در ســال  2004جایزه ارزشمندترین بازیکن را دریافت کرد و در سال 2008
به عنوان بهترین بازیکن دفاعی انتخاب شد 15 .بار برای بازیهای ستارگان
دعوت و در سال  2003بهترین بازیکن این رقابتها معرفی شد.
این بسکتبالیســت آمریکایی در تیمملی کشــورش نیز درخشید و مدال
طالی المپیک  2000سیدنی را کسب کرد.

جدا میکنند ».او گفت با منتقدانش در
حزب همکاری خواهــد کرد تا به طور
مشــترک در مقابل دولت محافظهکار
ترزا می بایستند .اوون اسمیت ،رقیب
شکستخورده آقای کوربین ،گفت به
نتیجه انتخابــات احترام میگذارد و به
این فکر میکند که در آینده میتواند
چه نقشی در حزب کارگر ایفا کند.
آقای اســمیت همچنین گفت« :مطلقا
نمیتوانــم به حرفهایی کــه درباره
احتمال انشــعاب در جنبش کارگر زده
میشــود گوش کنم ،مــن یا در حزب
کارگر هستم یا هیچ کجا ».حزب کارگر
در ماههای اخیر گرفتار اختالفات درونی
شدیدی بوده و برخی از احتمال انشعاب
در آن گفتهاند( .بی بی سی)

هکر  ۱۹ساله ظرف
 ۲۴ساعت آیفون  ۷را
هک کرد

یک هکر نوجوان موفق شــد قفــل آیفون  ۷را به محض
ورود به بازار بشــکند .او با دور زدن همه محدودیتهای
سفتوسخت امنیتی اپل توانست آیفون  ۷را «جیلبریک»
کند .اپل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است.
کمپانی اپل در مراســم معرفی جدیدترین گوشــیهای
هوشــمند خود ،آیفونهای هفت و هفتپــاس ،آنها را
«بهترین و پیشــرفتهترین» گوشیهای هوشمندی خواند
که تا کنون روانه بازار شــدهاند .با این حال ،پیشرفتهترین
گوشــی اپل در برابر حمالت هکرها بسیار آسیبپذیر به
نظر میرسد .مجله «مادربرد» وایس گزارش داده که هکری
 ۱۹ساله توانسته به سادگی ظرف  ۲۴ساعت همه قفلهای
امنیتی آیفون  ۷با  10 iOSرا بشکند یا به اصطالح فنی آن
را «جیلبریک» کند .شکستن قفل امنیتی اپل ،این امکان
را به هکرها میدهد که هر اپلیکیشــنی که میخواهند را
رایگان روی آن نصــب کنند ،حتی اپهایی که مورد تایید
اپلاستور نیستند .لوکا تودسکو ،هکر نوجوانی که توانسته
با حمله به برخی ضعفهای نرمافزاری و حفرههای امنیتی،
کنترل کامل آیفون  ۷را به دســت گیــرد ،در گفتوگو با
«مادربرد» گفته اپل قطعا کار هکرها را بســیار ســختتر
کرده ،اما آیفون  ۷هم مثل هر سیســتم دیگری نمیتواند
 ۱۰۰درصد در برابر حمالت ایمن باشد( .دویچه وله)

سازمان ملل :نزدیک به دو
میلیون نفر در حلب به آب
دسترسی ندارند

ســازمان ملل متحــد میگوید افزایش
حمالت علیه شهر حلب در سوریه ،نزدیک
به دو میلیون نفر از ساکنان این شهر را از
دسترسی به آب محروم کرده است.
یونیســف ،صندوق کودکان سازمان ملل
متحد گفته است که تلمبهخانهای که آب
شــرق حلب را تامین میکند ،در حمالت
آسیب دیده است.
این منطقه در دست نیروهای مخالف بشار
اسد ،رئیسجمهوری سوریه است.
این سازمان گفته است ادامه خشونتها
باعث شــده تا نتوان ایــن تلمبهخانه را
تعمیر کرد .در مقابــل یک تلمبهخانه در
غرب حلب هم که در دست نیروهای بشار
اسد است ،از کار افتاده است.
مناطق تحت کنترل مخالفان از زمانی که
نیروهای دولتی گفتند خواهان تصرف کل

استفاده ارتش آمریکا از
بمبهای فسفری
علیه داعش

روزنامه واشــنگتن پست در گزارشــی از بکارگیری بمب
فسفری از ســوی ارتش آمریکا علیه «دولت اسالمی» خبر
داده اســت .مقامات نظامی آمریکا استفاده از این بمب را
تایید کرده ،امــا مدعیاند که تنها برای رهیابی از آن بهره
گرفتهاند.
بنا به گزارش روزنامه واشــنگتن پســت ارتش آمریکا در
جنگ علیه گروه «دولت اســامی» (داعش) از بمبهای
فسفری آتشزا بهره برده است.
به گفته منابع نظامی آمریکا ،ارتش این کشــور تنها برای
«رهیابی و جهتیابی» از این بمب اســتفاده کرده اســت.
بمبهای فســفری پــس از انفجار به مدت دســتکم ۱۰
دقیقهســبب ایجاد «پردهای» در هوا میشوند که قادر به
بازتاب نور است .گفته میشود که نیروهای نظامی آمریکا از
طریق انعکاس نور تنها به منظور راهیابی استفاده کردهاند.
جان دوریان ،ســخنگوی نیروهای نظامی آمریکا در عراق
گفت« :ارتش آمریــکا با رعایت قوانین بینالمللی جنگ از
این مهمات اســتفاده میکند و مراقب است که به افراد و
تاسیسات غیرنظامی آسیبی وارد نشود».
بنا به پروتکل الحاقی معاهده ژنو از ســال  ۱۹۷۷میالدی
بکارگیــری بمبهای فســفری در صورتی کــه به افراد
غیرنظامی آسیبی وارد کند ،ممنوع شده است.
آمریکا و اســرائیل از امضای این پروتکل الحاقی تا کنون
خودداری کردهانــد .پیشتر نیــز گزارشهایی مبنی بر
استفاده از بمبهای فسفری در عراق از سوی ارتش آمریکا
منتشر شده بود( .دویچه وله)

تد کروز بر خالف گفتههایش از

ل خود را به ثمر
را جا گذاشــت و پنجمین گ 
رساند .ســوارس با این گل به صدر برترین
ی اناریها در دقیقه
گلزنان اللیگا رسید .آب 
 32دوباره به گل دســت یافتند و رافینیا با
پاس گل آندره گومــز دروازه حریف را باز
کرد .اسپورتینگ در این نیمه چند موقعیت
داشت اما نتوانست از آن بهره ببرد.
در نیمه دوم نیز بازیکنان اسپورتینگ تالش
کردند تــا گلهای خورده را جبران کنند اما
این اتفاق نیفتاد .در دقیقه  74لورا با دریافت
کارت زرد دوم از بازی اخراج شد و کار برای
میزبان ســختتر شد .در ادامه نیمار دروازه
اســپورتینگ را باز کــرد و گل چهارم آبی

اناریها در دقیقه  85توســط آردا توران به
دست آمد .جشنواره گل بارسلونا با دومین
گل نیمار در این بازی به پایان رسید .مهاجم
برازیلی در وقتهای اضافه میتوانست هت
تریک کند اما تیــرک دروازه مانع از بروز
این اتفاق شــد .آندرس اینیستا از نیکمت
نظارهگــر بازی بود و مســی نیــز به علت
آســیبدیدگی در این بازی حضور نداشت.
بارسا با کسب سه امتیاز این  13امتیازی شد.
در نخســتین دیــدار ایبار میزبــان رئال
سوسیداد بود و توانست با دو گل مهمانش را
شکست دهد .ایبار با کسب این پیروزی با 10
امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت.

تعویق مجدد مبارزه
فیوری  -کلیچکو

تایسون فیوری ،قهرمان ســنگینوزن بوکس جهان بار دیگر مسابقهاش با
والدیمیــر کلیچکو را به تاخیر انداخت .این بوکســور بریتانیایی دلیل این
تاخیر را «ناآماده بودن از نظر پزشکی» اعالم کرد.
برگزارکنندگان این مســابقه جزئیات مشــکل فیوری را اعالم نکردند ،اما
گفتند« :شــرایط او ســختتر از آن بود که اجازه حضور در مسابقه را پیدا
کند ».این مســابقه ابتدا قرار بود که  ۹جوالی در منچستر انجام شود اما در
ماه جون به دلیل مصدومیت قوزک فیوری به تعویق افتاد و قرار شــد تا ۲۹
اکتبر برگزار شود .در بیانیه که از سوی تیم فیوری منتشر شده ،آمده است:
«تایسون بالفاصله تحت درمان قرار میگیرد و باید به طور کامل خوب شود.
ما و تایســون میخواهیم صمیمانه از تمام هواداران بوکس و کسانی که در
انتظار این مبارزه بودند ،عذرخواهی کنیم».
تایسون فیوری در ماه اپریل و در کنفرانس مطبوعاتی پیش از اولین مسابقه
تکراری با کلیچکو که لغو شــد ،حریف اوکراینیاش را به دلیل شکســت
خوردن از «یک مرد چاق» مسخره کرد( .بی بی سی)

ترامپ رای خواهد داد چرا که برنده شدن
هیالری کلینتون ،نامزد دموکراتها از نظر
او «اصال قابل قبول نیست».
این در حالی اســت که در همایش ملی
جمهوریخواهان که ماه جوالی گذشــته
برگزار شــد و طی آن نامــزدی دونالد
ترامپ رســمیت یافت ،تد کروز در برابر
صدها نماینده و هــوادار این حزب گفت
نمیتواند از دونالد ترامپ حمایت کند؛ او
به علت همین گفتهاش از سوی حاضران
در همایش هو شد .آقای کروز در آن زمان
گفتــه بود« :من تصمیم ندارم از کســی
حمایت کنم که به همسرم و پدرم توهین
کرده( ».بی بی سی)

افشای اطالعات پزشکی
پنج مدال آور طالی المپیک ریو

بعد از حمله سایبری به سایت وادا بار دیگر اطالعات مربوط به  41ورزشکار
دیگر منتشر شد که پنج ورزشکار مدال آور طالی ریو در بین آنها بودند.
به نقل از  ،Inside the gamesهکرهای روس که در چند هفت ه گذشــته
اطالعات پزشکی مخفیفانه ورزشکاران را افشا کرده بودند ،برای بار پنجم
دست به این کار زدند و این بار نام ورزشکاران مدال آور ریو  2016در این
اطالعات به چشم می خورد.
اطالعات معافیت های پزشکی ورزشــکاران از روی سایت وادا برداشته
شدند .هکرها معتقد هستند به بعضی ورزشکاران مجوز دوپینگ داده شده
اســت .قهرمانان المپیکی که اطالعات آنها منتشر شده است ،عبارتند از:
فابیان کانسالرا (مدال آور طالی بایسکل سواری) ،کیت کمپل و مدیسون
ویلسون (شناگران استرالیایی) ،ساسکیا کالرک (قایقران انگلیسی) و نینو
شورتر (بایسکل سوار سوئیسی).
بســیاری از ورزشکاران از داروی آسم اســتفاده کردند که البته به آنها
اجازه این کار داده شــده بود .وادا در تالش است تا با دولت روسیه درباره
این مســاله رایزنی کند و با همکاری دولت این کشور از ادامه کار هکرها
جلوگیری کند.
اطالعات مربوط به ورزشــکارانی از کشــورهای مختلف از جمله ایتالیا،
استرالیا ،دنمارک ،آلمان ،صربستان و سوئیس منتشر شده است.

پاریس ،لس آنجلس و بوداپست
برای میزبانی المپیک 2024
رقابت میکنند

بایرن مونیخ دو ستاره بزرگ خود
را میفروشد

باشــگاه بایرن مونیخ به دنبال فروش دو ستاره بزرگ خود است و قرارداد
آنها را تمدید نخواهد کرد .به نقــل از روزنامه بیلد ،فرانک ریبری و آرین
روبن از محبوبیت زیادی در بین هواداران بایرن مونیخ برخوردار هســتند.
این دو بازیکن سالهاســت که در کنار هم بازی میکنند و وقتی در ترکیب
اصلی بایرن مونیخ به میدان می روند ،مهار کردن آنها از سمت راست و چپ
بسیار دشوار اســت .هم ریبری و هم آرین روبن به سال های پایانی فوتبال
خود نزدیک شدند و از طرف دیگر هم آسیب دیدگی مدوام باعث شده است
تا ایــن دو بازیکن کمتر در ترکیب بایرن به میدان بروند تا جایی که ریبری
نزدیک به یک ماه خانه نشــین بود و آرین روبن هم هفته قبل بعد از هفت
ماه ،چند دقیقه برای بایرن به میدان رفت و موفق به گلزنی هم شد.
روزنامه بیلد آلمان تاکید کرد باشگاه بایرن مونیخ قرارداد روبن و ریبری را
تمدید نخواهد کرد و این دو بازیکن می توانند در پایان فصل به هر تیمی که
می خواهند برود .به نوشــته بیلد قرارداد ریبری و آرین روبن با پایان فصل
جاری به پایان می رسد و این دو بازیکن آزاد خواهند بود تا تیم بعدی خود
را انتخاب کنند.

ترامپ حمایت میکند

تد کروز ،کســی که چند مــاه پیش در
رقابت برای نامزدی حزب جمهوریخواه
از دونالد ترامپ شکست سختی خورد و
حتی در همایش حزبی جمهوریخواهان
حاضر به حمایت از او نشد ،اعالم کرده از
حرف خود برگشته و حاال آماده است که
حامی ترامپ شود.
ســناتور تد کروز ،روز جمعه این حمایت
جنجالســاز را در شــبکه اجتماعــی
فیسبوک اعالم کرد.
آقای کروز که نماینــده ایالت تگزاس در
مجلس سنا اســت گفته او به وعده خود
(به عنــوان یک جمهوریخــواه) عمل
خواهد کــرد و در روز رایگیری به دونالد

بارسا چهارمین پیروزی اش را
در اللیگا جشن گرفت

آبی اناریها در نبود لیونل مســی به راحتی
اسپورتینگ خیخون را شکست دادند.
هفته ششــم اللیگا شنبه پیگیری شد و در
دومین بــازی این روز بارســلونا به مصاف
اســپورتینگ رفت و توانســت با پنج گل
میزبانش را شکســت دهد .آبی اناریها با
این برد به طور موقت به صدر جدول صعود
کردند .بارســا در نیمه نخست سعی داشت
دروازه حریف را باز کند اما تا دقیقه  27ناکام
بود .دقایقی بعد اشتباه بازیکن اسپورتینگ
موجب شــد توپ به آردا توران برسد و او با
یک پاس لوییس ســوارس را صاحب توپ
کند .مهاجم اروگوئهای دروازهبان تیم میزبان

شهر هستند ،شــاهد بمبارانهای مداوم
بوده است.
یک منبع پزشکی گفته است که در جریان
حمالت روز جمعه ،بیش از  ۹۰نفر کشــته
شدهاند.
با ادامه درگیریها ،روســیه و آمریکا هر
یک طرف دیگری را بــه خاطر اقدامات
متحدانشان در جنگ سوریه مورد انتقاد
قرار دادهاند.
جان کری ،وزیر امــور خارجه آمریکا از
دولت سوریه به خاطر آسیب زدن به روند
تالشها برای صلح در این کشــور انتقاد
کرده است .ســرگی الوروف ،وزیر امور
خارجه روســیه هم گفته است که دولت
ســوریه ،تنها طرف مسئول در آتشبس
نیســت و گروههــای مخالف هــم باید
درگیریها را متوقف کنند( .بی بی سی)

طوفان شیاطین سرخ در اولدترافورد با شکست
سنگین لسترسیتی

منچســتریونایتد در اولین دیدار از هفته
ششــم لیگ برتر با نتیجه  4بر یک قهرمان
دوره قبل این رقابت ها را در اولدترافورد با
شکست سنگینی روبرو کرد.
در آغاز هفته ششم لیگ برتر انگلیس یک
دیدار برگزار شد که در آن منچستریونایتد
در خانه به دیدار لسترسیتی رفت و در پایان
با ارئه یک نمایش خوب با نتیجه  4بر یک به
برتری رسید .بازی با برتری نسبی یونایتد

شــروع شــد ولی  22دقیقه طول کشید تا
کریس اســمالینگ مدافع میزبان روی کرنر
بلیند دروازه لسترســیتی را بــاز کند .در
ادامه باز هم یونایتدها صاحب چند موقعیت
شــدند که جدی ترین موقعیــت را زالتان
ایبراهیموویج از دســت داد و شــوت او با
اختالف از باالی دروازه به بیرون رفت.
در دقیقــه  37یونایتد یکــی از زیباترین
گلهای این فصل را به ثمر رساند .همکاری

خوب بازیکنان یونایتد و پاسکاری منظم آنها
منجر به گل زیبای خوان ماتا در دقیقه 37
شد تا این بازیکن اسپانیایی هم در این برد
سهیم باشد.
ســه دقیقه بعد مارکوس راشفورد در دهانه
دروازه توانست گل سوم را نیز برای تیمش
به ثمر برساند .نمایش بی نقص یونایتد باعث
شد تا پوگبا روی یک ضربه سر ضمن به ثمر
رساندن اولین گل خود با پیراهن یونایتد ،گل
چهارم را نیز به ثمر برساند.
در نیمه دوم اندکی از ســرعت بازی کاسته
شد .در دقیقه  60دمارای گری توانست یکی
از گل های خــورده را جبران کند و دروازه
یونایتد و دخئا را به زیبایی باز کند .در ادامه
جدی ترین موقعیت این نیمه برای یونایتد را
باز هم زالتان از دســت داد تا در امر گلزنی
ناموفق باشد.
در اواخر نیمه دوم مورینیو ،وین رونی را به
زمین مسابقه فرستاد تا کاپیتان یونایتد نیز
در این دیدار به میدان برود.
منچســتریونایتد اواخر هفته باید در لیگ
اروپا در دیداری که به نظر چندان دشــوار
نمیرسد به دیدار زوریا برود.

بعد از انصراف رم از میزبانی المپیک  ،2024تنها  3شهر پاریس ،بوداپست
و لس آنجلس برای میزبانی این رویداد باقی ماندند.
به نقل از رویترز ،برای میزبانی رقابت های المپیک  ،2024در ابتدا  6شهر
اعالم آمادگی کردند ولی رفته رفته نیمی از این شهرها انصراف خودشان
را اعالم کردند .بعد از آنکه در ابتدا بوستون از میزبانی این رویداد انصراف
داد ،شهرهای هامبورگ و در ادامه رم نیز از میزبانی المپیک  2024انصراف
دادند تا تنها سه کشور برای میزبانی رقابت های المپیک  2024باقی بمانند.
ویرجینیا راجی ،شــهردار رم با اعالم انصراف این شهر از میزبانی المپیک
 2024اعالم کرد آنها توانایــی الزم برای این میزبانی را ندارند .او با اعالم
این خبر گفت :شرایطی که ما داریم طوری است که نمی توان میزبانی را بر
عهده بگیریم .آخرین بار رم در سال  1960میزبان رقابت های المپیک بود.
میزبان رقابت های المپیک  2024به زودی اعالم خواهد شد.

اختالف فدراسیون جهانی وزنه
برداری و کمیت ه بینالمللی المپیک

اختالفات بین فدراسیون جهانی وزنه برداری و کمیت ه بینالمللی المپیک
ن در حالی اســت که کمیت ه اجرایی فدراســیون جهانی
افزایش یافت ،ای 
به نحوه برخوردها با تســتهای مثبت المپیک پکینگ و لندن اعتراض
کرده اســت .به نقل از  ،Inside the gamesپس از باال گرفتن اختالف
بین فدراســیون جهانی وزنه برداری و کمیته بیــن المللی المپیک ،دبیر
کمیسیون زنان فدراســیون جهانی وزنهبرداری در واکنش به این اتفاق
گفت :عملکرد  IOCناامید کننده است .پروسه باید به سختی دنبال شود.
حدود  47وزنهبردار در آنالیز دوباره تســتها دوپینگ مثبت داشتند که
تنها تاکنون  9نفر آنها جریمه شــدند .تنها از هشــت نفر از مدال آوران
المپیک پکینگ که دوپینگ آنها مثبت شده است ،مدالها گرفته شده و
پروسه مجازات ورزشکاران به خوبی پیش نرفته است.
 IOCدر بیانیهای در پاســخ به اعتراضات فدراسیون وزنهبرداری اعالم
کرده است :هنوز پروســه ادام ه دارد .زمانی محرومیت اعالم میشوند که
پروســه کامل شود IOC .فقط مسئول محرومیت های بازیهای المپیک
است و خارج از بازیها مسئولیت با فدراسیون جهانی است.

