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دیدار اوباما با شاهزاده عربستان
در اتاق بیضی کاخ سفید

در حالی که روابط آمریکا و عربســتان به خوبی ســالهای گذشته
نیست ،باراک اوباما ،رئیس جمهور آمریکا ،شاهزاده محمد بن سلمان
وزیر دفاع عربستان را در اتاق بیضی کاخ سفید ،که اتاق پذیرش سران
کشورهاست ،به حضور پذیرفت.
مناســبات آمریکا و عربســتان در ســالهای اخیر دوران سردی را
میگذراند و در ماههای اخیر حتی تنشآمیز نیز بوده است و شاهزاده
محمد بن سلمان ،وزیر دفاع عربســتان با هدف ترمیم این سردی و
تنشها به ایاالت متحده آمریکا رفته است.
این شاهزاده با نفوذ سعودی پیش از دیدار با اوباما ،با جان کری ،وزیر
خارجه ،اشــتون کارتر ،وزیر دفاع ،جان برنان ،رئیس سازمان سیا و

اشپیگل :روسیه پشت حمالت
سایبری داعش است

بنا بر ارزیابی مقامهای امنیتــی آلمان ،گروه «دولت
اسالمی» توانایی حمالت ســایبری پیچیده را ندارد.
اشپیگل مطابق اطالعاتی که به دست آورده میگوید،
ممکن است پشت این حمالت روسیه قرار داشته باشد.
هفتهنامه اشــپیگل آلمان میگوید ،احتمال میرود آن
چه که خالفت سایبری «دولت اسالمی» (داعش) نامیده
میشود ابداع روسها باشد.
بنا بر اطالعات دریافتی اشپیگل ،مقامهای امنیتی آلمان
این گروه سوری ـ عراقی در حال حاضر توانمندی آن را
ندارد که جاسوسیها و حمالت اخاللگرانه پیچیدهای
را در انترنت انجام دهد.
بنا بر گزارش اشــپیگل ،شــواهد موجود حاکی از آن
است که حمالتی که به «خالفت سایبری» نسبت داده
میشود تحت پرچمی نادرســت صورت میگیرد ،در
حالیکه در حقیقت کرملین انجامدهنده آن است.
تردیدها زمانی آغاز شــد کــه در اپریل  ۲۰۱۵بهظاهر
کارشناسان کامپیوتری «دولت اسالمی» برای ساعتها
شــبکه تلویزیونی «تیوی ۵موند» فرانســه را از کار
انداختند و در طول این مدت پیامهای تهدیدآمیزی را
علیه فرانسویها پخش کردند .حمالت دیگری ،از جمله
حمله «خالفت سایبری» به ســتاد فرماندهی مرکزی
نیروهای آمریکایی در اوایل سال  ۲۰۱۵و حمله سایبری
احتمالی جهادگرایــان به وزارت خارجه آمریکا و علیه
مقامهای عربستان ســعودی در بهار سال  ۲۰۱۶هم در
حقیقت به دستور روسیه انجام شده است( .دویچه وله)

جاکوب لو ،وزیر خزانهداری آمریکا دیدار و گفتوگو کرده بود.
در دیدار اوباما و شــاهزاده محمد درباره مسائل عمده منطقه ،مانند
بحران سوریه و یمن ،و همچنین همکاری ایاالت متحده و عربستان در
مبارزه علیه داعش نیز گفتوگو شده است .خبرگزاری «فارس» به نقل
از بیانیه کاخ ســفید نوشت در دیدار اوباما و محمد بن سلمان ،درباره
«اقدامات بیثباتکننده ایران در منطقه» بحث و تبادل نظر شده است.
خبرگزاریها نوشتهاند بهندرت اتفاق میافتد که روسای جمهور آمریکا
میهمانی با مقام پائینتر از روسای دولتها را در این اتاق مالقات و از
او پذیرایی کنند ،اما روز جمعه این افتخار نادر نصیب شاهزاده محمد
بن سلمان شد( .دویچه وله)

بان کی مون همبستگی
یونان با پناهجویان را مورد
ستایش قرار داد

بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد
از برخورد یونان در برابر پناهجویان ابراز
قدردانــی نمود .او در دیــدار اخیر خود
با نخســت وزیر آن کشــور ،از سخاوت
و همبســتگی آنــان با مهاجــران نیز
سپاسگذاری کرد .سرمنشی سازمان ملل
متحد روز شنبه ( ۱۸جون  )۲۰۱۶در سفرش
به یونان با الکسیس سیپراس نخست وزیر
آن کشور دیدار نمود .مون در این نشست،
ضمــن قدردانی از همسبســتگی یونان
در همکاری بــا پناهجویان ،از کمک های
سخاوت مندانه آنان ابراز سپاس نمود.
برخی رسانه های یونانی گزارش داده اند،
در این دیدار نخست وزیر آن کشور از بان
کی مون خواست که این سازمان با استفاده
از نفوذ خود تالش کند ،توافق اتحادیه اروپا
با ترکیه در خصوص پناهجویان همچنان
معتبر باقی بماند .الکســیس سیپراس در
این خصوص گفت« :ما با این پیمان به یک
توافق بســیار مهم دست یافته و برای آن

گارکا :کلمبیا یکی از
نامزدهای قهرمانی در کوپا

سرمربی پرو معتقد است کلمبیا میتواند
قهرمان کوپا آمهریکا شود.
به نقل از آس ،پرو صبح دیروز در ضربات
پنالتی مغلوب کلمبیا شــد و از صعود به
مرحله نیمه نهایی بازماند.
ریــکاردو گارکا پــس از این شکســت
گفت :باید تالش بیشتری می کردیم .در
بازیهای اینچنینی اســت که بازیکنان
جوان ،تجربه کســب میکننــد و این
ت پرو طی سالهای
موضوع باعث پیشرف 
آینده میشود .دو تیم خوب بازی را حفظ
کردند .نتوانستیم موقعیتهای گل زیادی
را ایجاد کنیم .البته این بازی نسبت به سه
بازی گذشتهمان ،هیجان کمتری داشت.
کلمبیا ابتدا خوب شروع کرد اما در نیمه
نهایی دوم هر دو تیم در یک سطح بازی
کردند .نمی دانم آن خطا پنالتی بود یا نه
بعدا باید آن را بررســی میکنیم .کلمبیا

یکی از نامزدهای قهرمانی است.
ســرمربی پرو درباره حمایت هواداران
گفت :آنها فوقالعاد ه بــودد و از مردم
پرو به خاطر حمایتهایشــان قدردانی
میکنــم .تعــداد زیــادی از آنها در
ورزشــگاهها حضور یافتند .حضور آنها
تماشــایی بود .گارکا درباره حضورشان
در این رقابتها اظهــار کرد :بازیهای
خوبی در مرحله گروهــی انجام دادیم
اما در مرحله حذفــی اینگونه نبودیم.
دفاع مســتحکم برای هر تیمی اهمیت
دارد .باید کیفیت بازی مان را باال ببریم
و در نهایت باید روی خط حمله بیشتر
کار کنیم .او در مــورد کوپا آمهریکا با
حضور تیمهای کونــکاکاف نیز گفت:
خیلی خوب اســت .تیمهای کونکاکاف
خیلی جنگنده هستند .به نظر من این
نکته مثبتی است.

برخی ورزشکاران روس میتوانند
در المپیک شرکت کنند

برخــی از دوومیدانیکاران روســیه که
در افشــا کردن رســواییهای دوپینگ
این کشــور همکاری کردند میتوانند در
المپیک ریودوژانیرو به صورت مســتقل
شرکت کند.
به نقل از سایت ،Inside the games
تنها ســه یا چهار دوومیدانی روســی
میتوانند در المپیک ریو شــرکت کنند.
این امکان برای ورزشــکاران وجود دارد
که به مقابله با دوپینگ کمک کرده باشند.
یولیا اســتپانوا در ســال  2013دو سال
محروم شد و تمامی مقامهای او در سال
 2011گرفته شد .همســر استپانوا یکی
از مسئوالن ســابق آژانس ضد دوپینگ
روســیه است .او و همســرش اطالعاتی

درباره دوپینگ در روسیه را به مقامات
وادا ارائه کردند کــه باعث محرومیت
فدراسیون دوومیدانی روسیه شد.
رییس کمیت ه مســتقل وادا در اینباره
گفت :استپانوا به ورزش پاک کمک کرده
است .کامال از کسانی که به ما اطالعات
بدهند استقبال میکنیم.
 IAAFدرباره ورزشکاران مستقل روس
نیز اعالم کرد :در صورتی که ورزشکاران
پاک اثبات کنند که در سیستم دوپینگ
روسیه هیچ نقشــی نداشتند و در آن
زمان خارج از کشــور بــوده و یا تحت
نظارت یک سیستم ضد دوپینگ قوی
قرار داشتند ،میتوانند برای حضور به
صورت مستقل در المپیک اقدام کنند.

اتلتیکو مادرید به دنبال ایگواین

باشگاه اتلتیکو مادرید برای خرید مهاجم
ارجنتینی ناپولی اقدام کرده است.
به نقل از ســایت فوتبال ایتالیا ،گونسالو
ایگواین در فصل گذشــته لیگ فوتبال
ایتالیا موفق شد رکورد  59ساله گلزنی را
بشکند و عنوان آقای گلی کالچو را بدست
آورد.
اتلتیکــو مادرید که در ســالهای اخیر
نمایش فــوق العادهای داشــته در طول
سه ســال ،دو بار به فینال لیگ قهرمانان
اروپا رسید ،با شایعههایی در مورد خروج
دیگو ســیمئونه ،ســرمربی کنونی این
باشگاه مواجه شــده است .سیمئونه پس
از شکست در فینال لیگ قهرمانان اروپا
فصل گذشته اعالم کرد اگر سران باشگاه

هشدار صندوق بینالمللی
پول درباره رکود بریتانیا در
صورت خروج از اتحادیه اروپا

بازیکنان مورد نظر او را نخرند ،این تیم
را ترک خواهد کرد.
اکنون به نظر میرســد روسای باشگاه
اتلتیکو مادریــد قصد دارند ایگواین را
بخرند تا این مربی ارجنتینی را به طور
قطع در ویســنته کالدرون نگه دارند.
ســران اتلتیکو برای خرید «ال پیپیتا»
 60میلیون یورو کنار گذاشتند اما اورلیو
دیلورنتیس ،مدیر باشگاه ناپولی اعالم
کرده است تا زمانی که تیمی  94میلیون
یورو مبلغ فســخ قــرارداد ایگواین را
نپردازد ،به هیــچ وجه حاضر به فروش
مهاجم گلزن تیمش نخواهد شد.
باشگاههای لیورپول ،چلسی و آرسنال
نیز به دنبال خرید این بازیکن هستند.

نیز مبارزه مــی کنیم که همچنان معتبر
باقی بماند .ما ایــن توافق را به خاطری
انجام دادیم تا بتوانیم از طریق آن ،هجوم
مهاجرت و پناهندگی را که ســبب جان
باختن تعداد زیــادی در دریای اژه می
شود ،متوقف سازیم».
بر اساس توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه،
پناهجویان تــازه وارد بــه ترکیه پس
فرستاده می شوند.
قرار اســت در این ســفر ،بان کی مون
از یکــی از مراکز ثبــت پناهجویان در
لیسبوس ،منطقه شــرقی دریای اژه از
نزدیک دیدار داشته و تصویری از وضعیت
کنونی پناهجویان در آن محل را بدست
آورد .این منطقه در جمعه شب شاهد یک
تظاهرات نیز بود .دو گروهی از پناهجویان
فرش یکی از کانتینر های محل بود و باش
خود را قبــل از دیدار بان کی مون از آن
منطقه در اعتراض به وضعیت بد زندگی
شان آتش زدند( .دویچه وله)

در آستانه برگزاری همهپرســی ماندن بریتانیا در اتحادیه
اروپا یا خروج از آن ،صندوق بینالمللی پول هشــدار داده
اســت که بریتانیا با خروج احتمالی از اتحادیه اروپا ممکن
است که تا سال  ۲۰۱۹متحمل رشد منفی  ۵.۶درصدی شود.
صندوق بینالمللی پول گفته اســت خروج از اتحادیه اروپا
«بزرگترین خطر کوتاه مدت» برای اقتصاد بریتانیا اســت و
اثرات خالص این خروج احتماال «منفی و اساســی» خواهد
بود.
اما برخــی اقتصاددانان بریتانیایی که طرفــدار خروج از
اتحادیه اروپا هســتند ،میگویند هشدارهای این چنینی و
توافقی که درباره تبعات منفی خروج بریتانیا به وجود آمده
بر مبنای «الگوهای ناقص اروپامحور» استوار است.
صندوق بینالمللی پول میگوید در خوشبینانهترین حالت،
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث میشود که تا سال ۲۰۱۹
تولید ناخالص ملی این کشور  ۱.۴درصد پایینتر از میزانی
باشد که بریتانیا با ماندن در اتحادیه اروپا میتوانست به آن
برسد.
بدترین حالت هم رشدی  ۵.۶درصد پایینتر از رشد متصور
در صورت ماندن در اتحادیه اروپا اســت .یکی از مقامهای
صندوق گفته چنین وضعیتی بــه معنای «رکود اقتصادی»
است.
بریتانیا هم اکنون با عضویت در اتحادیه اروپا به بازار اروپایی
بدون پرداخت تعرفه دسترســی دارد و در صورت خروج
احتماال تجارت میان بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا
با برقراری تعرفه گرانتر خواهد شد( .بی بی سی)

انتقاد اشتاینمایر از مانور
نظامی ناتو در شرق اروپا

وزیر امور خارجه آلمان از مانور نظامی ناتو در شمالشرقی
اروپا به شــدت انتقاد کرد .او گفت بــا رژه نمادین تانکها
در مرزهای شــرقی اروپا نمیتوان به امنیت دســت یافت.
اشتاینمایر خواستار دیالوگ و همکاری بیشتر با روسیه شد.
فرانک والتر اشتاینمایر ،وزیر امور خارجه آلمان در گفتوگو
با ویژهنامه روز یکشــنبه روزنامه آلمانــی «بیلد» (بیلد ام
زونتاگ) با انتقاد از مانورهای نظامی دو هفته گذشــته ناتو
در شمالشــرق اروپا گفت« :آنچه ما نبایــد انجام دهیم،
ملتهب کردن اوضاع با قدرتنمایی و راهاندازی سروصداهای
جنگی است ».وزیر خارجه آلمان تاکید کرد« :هر کس فکر
میکند که با رژه نمادین تانکها در مرزهای شــرقی پیمان
ناتو ،امنیت بیشتر بهدست میآورد اشتباه میکند .ما خوب
میدانیم نباید بهانهای برای تجدید درگیریهای قدیمی به
طرف مقابل داده شود».
اشــاره اشــتاینمایر به دو مانور نظامی ناتــو در دو هفته
گذشته در کشورهای کرانه دریای بالتیک و پولند است .روز
سهشنبه گذشــته یک مانور نظامی بینالمللی با شرکت ۱۰
هزار سرباز از  ۱۳کشور جهان در کشورهای بالتیک (لتونیا،
لیتوانیا و استونیا) برگزار شد.
رزمایش دیگری نیز روز  ۷جون در خاک پولند برگزار شد که
در آن  ۳۱هزار سرباز از  ۲۴کشور عضو ناتو شرکت داشتند.
نیروهای ناتو در این مانور که «اناکوندا  »۲۰۱۶نام داشــت،
تدابیر الزم برای مواجهه با شرایط شبیه به اشغال شبهجزیره
کریمه از سوی روسیه را تمرین کردند( .دویچه وله)

محمد مرسی به  40سال
حبس محکوم شد

یک محکمه مصر ،روز شنبه محمد مرسی
رئیس جمهور پیشین این کشور را به 40
سال حبس محکوم کرد .در این محکمه،
شش تن دیگر نیز به اعدام محکوم شدند.
محکمه جنایی قاهره ،محمد مرسی ،رئیس
جمهور پیشــین مصر را به دو دوره حبس
محکوم کرده است .این محکمه مرسی را
به خاطر افشای اسرار حکومتی به قطر در
زمان ریاست جمهوری اش ،به  25سال و
به خاطر دیگر جرایم به  15ســال حبس
محکوم کرده است.
قابل یادآوری اســت که در قانون جزایی
مصر ،حبس ابد برابر با  25ســال تعیین
شده اســت .در این محکمه همچنان دو
دستیار مرسی به حبس ابد محکوم شده
اند .در جمع شش فرد محکوم به اعدام دو
کارمند شبکه «الجزیره» نیز شامل هستند.

آنگال مرکل روحانی را برای
سفر به آلمان دعوت میکند

هفتهنامه «اشــپیگل» نوشــته است که
صدراعظم آلمان تســلیم فشار محافل
تجاری و اصــرار وزیران خارجه و اقتصاد
شــده و روحانی را برای دیدار رسمی از
آلمان دعوت خواهد کــرد .این دیدار در
سال جاری انجام میگیرد.
هفتهنامه «اشــپیگل» به نقل از محافل
دولتی در برلین نوشت که حسن روحانی
در ســال جاری از آلمان فــدرال دیدار
خواهد کرد .فرانک والتر اشــتاین مایر و
زیگمار گابریــل ،وزیران خارجه و اقتصاد
(هــر دو از حزب سوســیال دمکرات) از
مدتها قبل به صدراعظم آلمان (از حزب
دمکرات مسیحی) فشار میآورند تا حسن
روحانی را برای دیداری رســمی از این
کشــور دعوت کند .این دو پیشتر و پس
از توافق هستهای به تهران سفر کردهاند.
خبرگزاری آلمان به نقل از اشپیگل نوشت،

دکو :رونالدینیو بهتر از مسی و رونالدو بود

بازیکن برازیلی و پیشــین بارسلونا بر این
باور اســت که رونالدینیــو بازیکن بهتر و
بااستعداتری نسبت به ســتارههای کنونی
دنیای فوتبال بود.
به نقل از گلوبــو ،دکو که چند ســالی با
رونالدینیو در ترکیب بارســلونا بازی کرده
بود ،به همراه او دو بــار قهرمانی در اللیگا
و یک بار قهرمانــی در لیگ قهرمانان اروپا
را تجربه کرد .این دو بازیکن در سال 2008
بارسلونا را ترک کردند.

دکو که از نزدیک با اســطوره فوتبال برازیل
بــازی کرده بود بر این باور اســت که لیونل
مســی و کریســتیانو رونالدو در ســطح
پایینتری نســبت به رونالدینیو قرار دارند.
او در این زمینه اظهار کرد :رونالدو زمانی که
رونالدینیو در اوج قرار داشــت ،یک بازیکن
جوان به شــمار میرفت .او همــواره یک
بازیکن با روحیه جنگندگی بســیار باال بود.
از ســوی دیگر ،مسی هم تمام تالش خود را
به کار گرفت تا بتواند به آنچه که در فوتبال

میتواند ،دست پیدا کند .دکو در ادامه گفت:
به نظر من اما رونالدینیو تواناییهای ویژهای
داشت .هر منطقهای از زمین که توپ را به او
میدادیم ،کارهایی انجام میداد که همهمان
فکــر میکردیم از دنیای دیگــری به زمین
آمده اســت .او بازیکن بهتر و بااستعدادتری
نسبت به مسی و رونالدو بود .وقتی در زمین
نمیدانستیم چکار کنیم ،رونالدینیو بهترین
کار را انجام میداد و بهترین موقعیت را برای
حمله به سمت دروازه حریف ایجاد میکرد.

کلمبیا در ضربههای پنالتی پیرو را برد و صعود کرد

تیم ملی فوتبال کلمبیا در مرحله یک چهارم
نهایی کوپا آمهریکا موفق شــد در ضربههای
پنالتی پیرو را شکست داده و به مرحله بعد
برسد.
به نقل از ســاکرنت ،در مرحله یک چهارم
نهایی کوپا آمهریکا دو تیــم کلمبیا و پیرو
به مصاف هم رفتند کــه در نهایت به برتری
کلمبیا انجامید.

کلمبیا که بیشــتر بازیکنــان اصلی خود را
در ترکیب داشــت ،نمایش به نسبت بهتری
ارائه کرد امــا در باز کردن دروازه پیرو ناکام
ماند .تالش این دو تیم در پایان  90دقیقه به
تســاوی بدون گل انجامید و بر اساس قانون
برگزاری کوپــا آمهریکا ،دو تیم بدون برگزار
کردن وقتهای اضافه ،ضربات پنالتی را زدند.
کلمبیا در پنالتیها عملکرد بهتری داشــت

و موفق شــد با نتیجه چهار بر دو به برتری
برسد تا راهی نیمه نهایی شود .برای کلمبیا
خامس رودریگس ،خوان کــوادرادو ،داریو
مورنو و سباستین پرس پنالتی زدند که همه
آنها تبدیل به گل شــد .برای پیرو اما رائول
روییدیاس ،رناتو تاپیــا گل زدند اما میگل
ترائوکا و کریســتین کوئوا پنالتیهایشان را
هدر دادند تا تیمشان شکست بخورد.

پیرزن  106ساله ،پیرترین حملکننده مشعل تاریخ المپیک
در مراسم حمل مشعل المپیک ریودوژانیرو،
یک پیرزن  106ســاله آن را حمــل کرد تا
پیرترین حملکننده لقب بگیرد.
به نقل از سایت ریو  ،2016آیدا گمانک ،پیرزن

 106ساله پیرترین مشعلدار المپیک تاکنون
بوده اســت .پیش از این الکساندر کاپتارنکو،
رکورد پیرترین مشعلدار المپیک را داشت.
او مشــعل المپیک زمستانی سوچی را حمل

این افراد به خاطر افشای اسناد مربوط به
امنیت ملی به قطر و شــبکه تلویزیونی
«الجزیره» در زمان حکومت محمد مرسی
گنهکار شناخته شده اند .دو کارمند شبکه
الجزیره که از سوی محکمه به نام های عال
عمر محمد تهیه کننــده و ابراهیم محمد
هالل ویراستار خبر معرفی شدند ،غیابی
محاکمه گردیدند .عالوه بر این دو تن ،اسما
الخطیب کارمند شبکه رسانه ای «رصد»
که گمان می رود رســانه مرتبط با اخوان
المسلمین باشــد ،محاکمه گردیده است.
ســازمان اخوان المسلمین پس از سقوط
حکومت مرســی ،به عنوان یک سازمان
تروریستی در مصر درج گردیده و فعالیت
آن ممنوع شده است .احکام صادره علیه
مرسی و شــش تن دیگر ،می توانند مورد
تجدید نظر قرار بگیرند( .دویچه وله)

کرده بود و  101سال داشت .آیدا گمانک درباره
حس خود بعد از حمل مشعل المپیک گفت:
خیلی لذت بردم .به خاطر این مساله متشکرم.
همچنین انتظار چیزی را در زندگی نداشتم.
بسیار باعث افتخار من است که مشعل المپیک
را حمل کردم .نام آیدا پیش از این نیز در کتاب
گینس ثبت شده بود .او پیرترین کسی است
که پرش با چتر نجات انجام داده است .به غیر
از آیدا ،ماریا دورس روســیاریو نیز مشعل را
حمل کرد .این فرد از نوادگان بردگانی اســت
که در تاریخ و فرهنگ برازیل نقش اساســی
داشتند و میراث مقاومت برازیلیها به شمار
میآیند .او همچنین سازمانی برای حمایت از
زنان سیاه پوست منطقه تشکیل داده است.

صاحبکاران و ســرمایهگذاران آلمانی نیز
بارهــا از مرکل خواســتهاند راه را برای
چنین سفری باز کند .در گزارش اشپیگل،
از قول یکی از وزرای احزاب متحده آمده
که محافل اقتصادی کشور نیز در تصمیم
مرکل و تجدیدنظــر او در عدم دعوت از
روحانی نقش داشتهاند.
صدراعظم آلمان تا کنون با سفر روحانی
به کشــورش به خاطر حمایت جمهوری
اســامی از حزباهلل لبنان و رژیم اسد و
همچنین به رســمیت نشناختن اسرائیل
مخالفــت ورزیده اســت.دو روز پیش از
اعالم این خبر ،محمد جواد ظریف ،وزیر
خارجه ایران همراه با معاونان خود در راه
بازگشت از اجالس «اسلو فوروم» ساعاتی
را در برلین به سر برد .وزیر خارجه آلمان
ضیافت شامی به افتخار ظریف ترتیب داد
و او را جواد خطاب کرد( .دویچه وله)

ورون :مسی بدون
داد و هوار راه انداختن،
رهبر تیم است

خوان سباستین ورون پاسخ انتقاد مارادونا از لیونل مسی را
داد و عنوان کرد این بازیکن بدون اینکه داد و هوار در زمین
راه بیندازد رهبر تیم است.
به نقل از اوالریون ،دیگــو مارادونا اخیرا به انتقاد از لیونل
مســی پرداخت و عنوان کرد مسی فاقد شخصیت رهبری
در زمین اســت .این صحبت های مارادونا بی پاسخ نماند و
خوان سباستین ورون پاسخ این صحبت ها را داد و عنوان
کرد مسی بازیکنی است که بدون داد و هوار راه انداختن در
طول یک بازی فوتبال ،رهبر تیم است.
ورون درباره مسی گفت :مسی پسر آرامی است و نیاز ندارد
تا در زمین مســابقه داد و هوار راه بیندازد .او شــخصیت
خوبی دارد و به خوبی میتوانــد تیم را هدایت کند .او کم
حرف است ولی این چیزی از شخصیت باالی رهبری او را در
زمین کاهش نمی دهد به همین خاطر به نظر من او بهترین
گزینه برای کاپیتانی و هدایت تیم است و به خوبی می تواند
تیم را در یک مسابقه هدایت کند.
ارجنتین با لیونل مسی باید در یک چهارم نهایی کوپا آمه
ریکا برابر ونزوئال قرار گیرد که مسی به احتمال بسیار زیاد
در این دیدار از ابتدا برای تیمش به میدان خواهد رفت.

رعایت استانداردهای
زیست محیطی در ساخت
ورزشگاههای جامجهانی
روسیه

استاندارد استادیومهای فوتبال توسط وزارت محیط زیست
روسیه برای جام جهانی  2018روسیه ارتقا پیدا میکند.
به نقل از ســایت ورزش جهان ،اســتادیومهای فوتبال بر
اساس قوانین سبز ساخته شــدند .تعیین استانداردهای

ملی برای ساخت استادیومها در روسیه ،یک گام بزرگ در
قانونگذاری این کشور بوده است و باعث میشود این کشور
با استانداردهای سبز جهانی همگام باشد.
معماری ،ساخت و مهندسی اســتادیومها کامال بر اساس
این قوانین پیش میرود .کمیته برگزاری جام جهانی 2018
روسیه در این باره اعالم کرد :ساختن استادیومها بر اساس
استانداردهای زیســت محیطی ،یکی از جنبههای اصلی
استراتژی پایداری ماست .هدف ما بر طرف کردن نیازهای
جام جهانی و داشــتن امکانات و سیستمی است که مطابق
با نیازهای روســیه باشد .داشــتن امکاناتی که مطابق با
قوانین سبز باشد ،در طوالنی مدت مفید و موثر خواهد بود
و میزان مصرف انــرژی را کاهش میدهد .فدریکو آدیچی
یکی از مســئوالن فیفا نیز در این باره گفت :بهینه بودن
اســتادیومهای جام جهانی یکی از هدفهای اصلی است.
خوشــحالیم که دوباره مســئوالن باهم همکاری کردند تا
بهترین استادیومهای فوتبالی را در روسیه داشته باشیم.
پروژه پنج استادیوم در روسیه استانداردهای

حال حاضر
در 
الزم را کسب کرده است.

