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اوباما :پرداخت  ۴۰۰میلیون دالر
به ایران باج نبود

داعش  ۳۰۰۰فرد ملکی را در
عراق گروگان گرفته است

گزارشها حاکی است که گروه داعش در
عراق  ۳۰۰۰فرد ملکــی را گرفتار کرده و
از آنها در جنگ به عنوان ســپر انسانی
استفاده میکند .ظاهرا َ شــماری از این
گروگانها توسط داعش کشته شده اند.
ســازمان ملل متحد و فعاالن حقوق بشر
گزارش داده اند کــه جنگجویان داعش
هزاران باشنده روستاهای شمال عراق را
که به دلیل جنگها خانههای شان را ترک
کرده بودند ،گرفتار کرده اند .کمیساریای
عالی ملل متحد در امــور مهاجران (یو.
ان .اچ .ســی .آر) گفت« :ما گزارشهایی
دریافت کرده ایم که گروه «دولت اسالمی
در عراق و سوریه» تا  ۳۰۰۰فرد بیجاشده
داخلی را از قریههــای الحویجه والیت
کرکوک که در حال فرار به شهر کرکوک
بودند ،گرفتار کرده است .گزارش شده که
 ۱۲تن از آنها در اسارت کشته شده اند».

قبل از آن گروه «نظارت بر حقوق بشــر
عراق» که یک ســازمان غیردولتی است،
گفته بود که  ۱۹۰۰فرد روســتایی توسط
داعش به اسارت گرفته شده اند .به گفته
این سازمان ،حدود  ۱۲۰جنگجوی داعش
از این گروگانها به حیث ســپر انسانی
در برابر حمالت نیروهــای امنیتی عراق
اســتفاده میکنند .این سازمان حقوق
بشری افزوده اســت که داعش دهها تن
از این روســتاییان را اعدام کرده و شش
تن آنها را ســوزانده است .گروه داعش
هنــوز هم مناطق وســیعی را در مناطق
مرزی عراق و ســوریه زیر کنترول خود
دارد .اما ائتالف زیر رهبری ایاالت متحده
امریکا همچنان حمــات هوایی را علیه
این جنگجویان انجام میدهد .در مجموع
 ۳،۴میلیون عراقی در نتیجه این جنگها
آواره شده اند( .دویچه وله)

آمریکا مدارک ترکیه را برای
استرداد گولن ناکافی میداند

رجب طیب اردوغــان ،رئیس جمهوری
ترکیه ،فتحاهلل گولن را مســئول کودتای
نافرجام در این کشور میداند و از دولت
آمریکا خواستار استرداد گولن شده است.
مقامــات آمریکا اما تحویــل گولن را به
ترکیه محتمل نمیدانند.
نشــریه آمریکایی «والاستریت ژورنال»
به نقل از محافل دولتی این کشور نوشت
مستندات ارائه شده از طرف دولت ترکیه
مبنی بر مشــارکت فتــحاهلل گولن ،در

باراک اوباما در پاســخ بــه انتقادهایی که از
پرداخت  ۴۰۰میلیون دالــر وجه نقد به ایران
مطرح شده گفت که این پول در چارچوب حل
و فصل یک دعوای حقوقی به ایران پرداخت
شد نه برای آزادی زندانیان آمریکایی.
رئيسجمهور آمریکا پنجشــنبه به شدت به
انتقادهایی که در مــورد پرداخت وجه نقدی
معادل  ۴۰۰میلیون دالر به ایران مطرح شــده
واکنش نشان داد.
روزنامه «وال اســتریت ژورنال» روز سهشنبه
گــزارش داده بــود همزمان بــا آزادی پنج
زندانی آمریکایــی ایرانیتبار در ماه جنوری

کودتای اخیر ترکیه ،برای اســترداد این
فرد کافی نیست .در مطلب «والاستریت
ژورنال» در این باره آمده اســت که این
مســتندات تاکنون نتوانستهاند مقامات
دولت آمریکا را برای استرداد او به ترکیه
قانع کنند .بینالی ییلدریم ،نخســتوزیر
ترکیه ،روز سهشنبه در پارلمان این کشور
گفته بود که چهــار پرونده در باره گولن
برای مقامات آمریکایی ارســال شده که
شــواهد رهبری کودتای اخیر توسط او را
مستند میکنند.
گولن از ســیزده ســال قبل تا کنون در
تبعیدی خودخواســته در پنسیلوانیا به
ســر میبرد .جان کری ،وزیر امور خارجه
آمریکا ،در نخســتین واکنش نسبت به
استرداد گولن گفته بود دولت ترکیه باید
به جای اتهامزدن ،برای چنین مطالبهای
شواهد روشن ارائه کند .کری گفته بود در
صورت دریافت چنین شواهدی ،موضوع
استرداد بررسی خواهد شد( .دویچه وله)

امســال معادل  ۴۰۰میلیون دالر اسکناس در
صندوقهای چوبی جاســازی شده و در یک
هواپیمای باری بدون نشان به صورت مخفیانه
به ایران ارسال شده است.
ساعاتی پس از این که این زندانیان آزاد شدند،
باراک اوبامــا ،رئیسجمهور آمریکا اعالم کرد
که با بازپرداخت یــک میلیارد و  ۷۰۰میلیون
دالر از داراییهای ایران به عنوان بخشــی از
توافق اتمی وین موافقت کرده است .همزمان
آمریکا با آزادی هفــت ایرانی زندانی در این
کشور و لغو حکم بازداشــت  ۱۴ایرانی دیگر
نیز موافقت کرد.اوباما در کنفرانسی رسانهای

مجلس یونان با ساخت
مسجد یک میلیون دالری
در آتن موافقت کرد

مجلس یونان طرح احداث یک مسجد در مرکز شهر
آتن که از ســوی دولت پیشنهاد شده بود را تصویب
کرد.
قرار این مسجد جامع که دولت برای احداث آن حدود
یک میلیون دالر بودجه درخواســت کرده است ،به
مصلی و محل برگزاری مراســم مذهبی مسلمانان در
یونان تبدیل شود.
حزب حاکم سیریزا از اجرای این طرح حمایت میکند
اما حــزب ملیگرای حاضر در دولــت ائتالفی یونان
(حزب اســتقالل) گفته نباید در شرایطی که یونان با
بحران اقتصادی شدید روبروست از بودجه دولت برای
احداث این مسجد هزینه شود.
کلیسای ارتدوکس یونان هم از مخالفان جدی احداث
این مسجد است و برخی از احزاب دست راستی حتی
دولت چپگرای این کشــور را به برنامههای پنهانی
برای ‹اسالمی کردن› یونان متهم کردهاند .آتن ،یکی
از قدیمیترین شهرهای جهان ،از معدود پایتختهای
بزرگ اروپاست است که مسجد ندارد( .بی بی سی)

نامزدهای نهایی بهترین بازیکن سال
یوفا معرفی شدند

ســه بازیکن تیمهای رئال مادرید و اتلتیکو
مادرید نامزدهای نهایی کسب عنوان بهترن
بازیکن سال یوفا شــدند .به نقل از آس ،یوفا
سه نامزد نهایی برترین بازیکن فصل 2015-16
را معرفی کرد .کریســتیانو رونالدو ،گرت بیل
و آنتوان گریزمان ســه بازیکن انتخاب شده
هســتند .این در حالی است که هیچ بازیکنی
از بارسلونا در فهرســت نهایی حضور ندارد،
لیونل مسی و لوییس سوارس در این فهرست

قرار نگرفتند .در فهرســت اولیه به جز سه
نامزد نهایی بازیکنانی همچون جیان لوییجی
بوفــون ،تونی کروس ،مســی ،توماس مولر،
مانوئل نویر ،په په و ســوارس حضور داشتند.
موفقیت های سه بازیکن مادریدی باعث شد
در فهرســت نهایی قرار بگیرند .بیل به همراه
رئال مادرید فاتح لیگ قهرمانان اروپا در فصل
گذشته شد و توانســت ولز ،را به نیمه نهایی
یورو  2016برســاند .رونالدو هم تیمی بیل در

مادرید بود .مهاجم پرتگال عالوه بر قهرمانی
در لیگ قهرمانــان اروپا به همراه پرتگال نیز
قهرمان یورو شــد .گریزمان که در این فصل
هیچ جامی را باالی سر نبرد فصل درخشانی را
به همراه اتلتیکو مادرید و تیم ملی کشورش
پشت سر گذاشت .مهاجم فرانسوی به همراه
این دو تیم به فینال لیگ قهرمانان اروپا و یورو
رسید .جایزه بهترین بازیکن اروپا  25آگست
اهدا خواهد شد.

در مقر وزارت دفاع این کشــور گفت« :ما در
جنوری این پرداخت را اعالم کردیم ،چند ماه
پیش .این یک راز نبود».
اوباما تشــریح کرد که این پرداخت بخشی از
حل و فصل یک دعــوای حقوقی طوالنی بین
آمریکا و ایران بــوده و همزمانی آن با آزادی
زندانیان آمریکایی تصادفی است .بعد از رأی
دادگاه بینالمللی الهــه در مورد داراییهای
مسدودشده ایران از ســال  ۱۹۸۱و وقتی که
پرداخت یک میلیــارد و  ۷۰۰میلیون دالر از
این پول نهایی شــد آمریکا اعالم کرد که ۴۰۰
میلیون دالر را آزاد خواهد کرد( .دویچه وله)

ارتش مصر :رهبر شاخه داعش
در صحرای سینا را کشتیم

ارتش مصر اعالم کرده اســت که رهبر
شاخه گروه موســوم به دولت اسالمی
(داعش) در صحرای ســینا را در حمله
هوایی کشته است.
بیانیه ارتش مصر که در فیسبوک منتشر
شده میگوید ابودعا االنصاری در حمله
به پایگاه گروه «والیت سینا» در عریش،
بزرگترین شهر بخش شمالی شبه جزیره
سینا کشته شده است.
بــه گفته ارتش مصر حــدود  ۴۵نفر از
و
همراهــان
نیروهــای او هم
در ایــن حمالت
هوایی کشــته
شــده و انبــار
تســلیحات و
مهمات این گروه
نابود شده است.
والیت سینا که
قبال با نام انصار

بیتالمقدس در صحرای سینا در شمال
شرق مصر فعالیت میکرد بعد از بیعت
با داعش نام خود را تغییر داد.
این گروه هنوز خبر کشته شدن رهبر
خود را تایید نکرده است.
والیت سینا و قبل از آن انصار بیتالمقدس
در طی سالهای گذشته حمالت بسیار
زیادی به ویژه علیــه نیروهای نظامی و
امنیتی مصر در شــبهجزیره سینا انجام
دادهاند( .بی بی سی)

قرعه آسان شاگردان
گواردیوال و تقابل حساس
پورتو با رم

دو تیم روستف و دینامو زاگرب حریفان خود را در پلی آف
لیگ قهرمانان شناختند.
قرعه کشی پلی آف لیگ قهرمانان اروپا بعد ظهر جمعه در
سوییس برگزار شد .در مهمترین بازی ها منچسترسیتی با
استوابخارست و رم با پورتو بازی میکنند و روستف هم به
مصاف آژاکس میرود.
دیگر بازی های این مرحله به شرح زیر است:
دینامو زاگرب  -سالزبورگ
منچسترسیتی  -استوابخارست
پورتو  -رم
یانگ بویز -مونشن گالدباخ
ویارئال -مصاف موناکو
لودوگورتس  -ویکتوریا پلژن
سلتیک  -اسرائیل
کوپنهاگ دنمارک -آپوئل نیکوزیا یونان
داندالک ایرلند  -لژیا پولند
دیدارهای رفت  16و  17آگســت برگزار میشود .بازیهای
برگشت در بیست و سوم و بیســت چهارم این ماه انجام
خواهد شد 10 .تیم صعود کننده به جمع  22تیمی که پیش
از این صعود کرده بودند می پیوندد.

انتقاد مورینیو از
کریس رونالدو

قرعه کشی مرحله پلی آف لیگ اروپا

آلکمار در پلی آف لیک اروپا به مصاف ووی
ودینا می رود قرعه کشــی مرحله پلی آف
لیگ اروپا بعد از ظهر جمعه در نیون سوییس
برگزار شد که در مهمترین بازی آلکمار برابر
ووی ودینا صربســتان قــرار خواهد گرفت.
برنامه کامل این مرحله به شرح زیر است:
آستانه (قزاقستان)  -باته بوریسف (بالروس)
آروکا (پرتگال)  -المپیاکوس (یونان)
میتیلند (دنمارک)  -عثمانلی اسپور (ترکیه)
دینامو تفلیس ( گرجستان)  -پائوک (یونان)

خنک (بلجیم)  -سکندیا ( مقدونیه)
سوندریســک ( دنمارک)  -اسپارتا پراگ (
چک)
گتبروگ (سوییس)  -قره باغ ( آذربایجان)
راپیدوین (اتریش)  -ترنچین ( اسلواکیا)
لیبرک (چک)  -آاک الرانکا (قبرس)
آستریا وین ( اتریش)  -روزنبرگ ( ناروی)
اسرائیل -سن اتین ( فرانسه)
ماریبور ( اسلوونیا)  -قاباال ( آذربایجان)
آسترا ( رومانیا)  -وستهام ( انگلیس)

برندبی (دنمارک)  -پاناتینایکوس (یونان)
اندرلخت ( بلجیم)  -اسلوایا پراگ ( چک)
فنرباغچه ( ترکیه)  -گرس هوپر (سوییس)
کراسنودار ( روسیه)  -پارتیزانی ( ْآلبانیا)
بلدیه اسپور ( ترکیه)  -شاختار دونتسک (
اوکراین)
ستاره سرخ بلگراد ( صربستان)  -ساسولو (
ایتالیا)
دیدارهای رفت  18آگست و بازی های برگشت
بیست و پنجم این ماه برگزار خواهد شد.

مسی به تیم ملی ارجنتین باز میگردد

فوق ستاره ارجنتینی در بازیهای مقدماتی
جام جهانی  2018روســیه حضــور خواهد
داشت.
به نقل از اوله ،به نظر میرســد لیونل مسی
قانع شده که بار دیگر برای تیم ملی ارجنتین
بــازی کند .به همین خاطر ادگاردو بائوســا
هفته آینده به بارسلونا سفر خواهد کرد تا با
ستاره تیم ملی درباره ادامه حضورش در آلبی
سلسته گفتوگو کند .مسی در این در جلسه

بازگشتش به تیم ملی را تایید خواهد کرد.
ســرمربی جدید آلبی سلســته که هنوز
قراردادش را به امضا نرســانده و در برازیل
به ســر میبرد پیش از این از گفتوگو با این
بازیکن خبر داده بود .بائوســا در این رابطه
گفت :قبال بازیکن بودم و میدانم شکست در
فینال چه معنایی دارد .تیم ملی را با حضور
مســی تصور میکنم .بــا او صحبت خواهم
کرد .باید ببینیم به تیم ملی همچون گذشته

متعهد خواهد بود یا نه .مســی کاپیتان آلبی
سلسته است .دلیلی نمیبینم که در تیم ملی
بازی نکند.
ارجنتین بازیهای مقدماتــی جام جهانی
 2018روســیه را پیش رو دارد و میخواهد
از حضورش ســتارهاش در این دیدارها بهره
ببرد .آلبی سلسته یک سپتمبر برابر اروگوئه
قرار میگیرد و پنج روز بعد به مصاف ونزوئال
میرود.

سرمربی منچســتریونایتد از رفتار کریستیانو رونالدو در
فینال یــورو  2016انتقاد کرد .به نقل از آس ،ژوزه مورینیو
به انتقاد از عملکرد کریســتیانو رونالدو در دقایق پایانی
فینال یورو  2016برابر فرانســه پرداخت .سرمربی پرتگال
منچستریونایتد در این باره به شبکه اسپورت گفت :رونالدو
در دقایق پایانی بــازی در کنار زمین کاری برای تیم نکرد.
 11بازیکن حاضر در زمین توسط یک نفر هدایت میشدند
که آن ســرمربی تیم بود .رونالدو تنها پر از شور و هیجان
بود و همچون شخصی بود که فقط چند دقیقه از چیزی که
همه خواستارش بودند فاصله داشت .سرمربی پرتگال در
ادامه افزود :رونالدو نتوانســت به طور کامل احساساتش را
کنترل کند .این چیز بدی نیست .تجربه به من می گوید در
لحظات حساس بازیکنان درگیر دنیای خود هستند .یکی
از هموطنان رونالدو به نام الیســو درباره رفتار رونالدو در
فینال به شبکه اســپورت گفت :رونالدو همچون کودکان
گریه می کرد.

دستمزد زیدان دو برابر
میشود

سرمربی رئال مادرید نسبت به فصل گذشته دستمزدش دو
برابر افزایش پیدا می کند.
به نقــل از آس ،طبق قرارداد جدیدی که با باشــگاه رئال
مادرید منعقد شــده ،زینالدین زیدان سالیانه  ۵میلیون و
نیم یورو دریافت خواهد کرد .ســرمربی رئال مادرید فصل
گذشته  ۲.۷میلیون یورو دستمزد گرفت.
باشگاه مادرید پس از موفقیت زیدان در فتح Undecima
(یازدهمین قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا) این تصمیم را
گرفت.
با وجود اینکه دستمزد سرمربی فرانسوی دو برابر شده اما
هنوز با دستمزد سرمربیان پیشین این تیم (کارلو آنچلوتی
و رافائل بنیتس) فاصله دارد .این دو سرمربی سالیانه ۷.۵
میلیون یورو دریافت می کردند.

دست کم  ۱۳نفر در
تیراندازی در بازاری در
ایالت آسام هند کشته شدند

به گفته مقامات هند در جریان تیراندازی گروهی مسلح در
یک بازار شــلوغ در ایالت آسام در شمال شرق هند دست
کم  ۱۳نفر کشته شدند .پولیس گروه غیرقانونی موسوم به
«جبهه ملی بودولند» را مسئول این حمله دانسته است.
گزارشها از کشته شدن یکی از مهاجمان در جریان تبادل
آتش با نیروهــای امنیتی حکایــت دارد .یکی از مقامات
پولیس محلی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که
دســت کم شش شــبهنظامی اقدام به تیراندازی و پرتاب
نارنجک در بازاری در خارج شهر کوکراجهار کردند.
گفته شده که پنج مهاجم دیگر متواری شده اند.
جبهه ملی بودولند در صدد ایجاد یک ســرزمین مستقل
برای اقلیت بودو است .هند این گروه را سازمانی تروریستی
می داند .در ســال  ۲۰۱۴میالدی ،دســت کم  ۶۲نفر در
شهرهای ســونیتپور و کوکراجهار در ایالت آسام به دست
این گروه کشته شدند .شــماری از گروههای شورشی در
ایالت آسام برای کسب استقالل با نیروهای دولتی در حال
جنگ هستند( .بی بی سی)

سهولت تازه برای
پناهجویان در بازار کار
آلمان

پناهجویان در آلمان می توانند در آینده راحت تر وارد بازار
کار شوند .وزارت امور کار حاال تسهیالتی اندکی را در این
زمینه فراهم کرده است .اندریا ناهلِس وزیر امور کار آلمان
فدرال روز جمعه مقررۀ جدیدی را در برلین پایتخت آلمان
به نشــر رساند که به اســاس آن از جمع  ۱۵۶ادارۀ محلی
در امور کاریابــی ،در  ۱۳۳آن قانون «ارزیابی حق اولیت»
برای اشتغال متقاضیان پناهندگی و کسانی که اجازۀ اقامت
موقت دریافت کرده اند ،برای مدت ســه سال به تعلیق در
می آید .این مقررۀ جدید قرار است از امروزاجرایی شود.
به این ترتیــب پناهجویانی که در مورد تقاضای پناهندگی
شان تا کنون تصمیمی اتخاذ نشده است ،اساس ًا پس از سه
ماه اقامت اجازه می یابند وارد بازار کار شوند.
تا کنون ادارۀ فدرال در امور کاریابی نخســت باید ارزیابی
می کرد که آیا برای یک جــای کار کدام متقاضی داخلی
وجود دارد ،یا نه ،زیرا به اســاس قانــون ،حق اولیت برای
بدست آوردن یک جای کار نخست به متقاضیان داخلی و
متقاضیانی از اتحادیه اروپا داده می شود .ناهلس گفت« :این
یک گام دیگر بنیادی برای ادغام موفقانۀ مردمانی است که
نزد ما می آیند و می خواهند درینجا مقیم شــوند و خود را
انطباق بدهند ».وزارت امور کار فدرال ،به قول خودش ،برای
اینکه وضعیت بازار های محلی کار مدنظر گرفته شود ،این
مقررۀ جدید را در تماس بسیار نزدیک با اداره های ایالتی
به تصویب رسانده و همآهنگ کرده است( .دویچه وله)

کمیته ملی المپیک به ۲۷۱
ورزشکار روس اجازه رقابت داد

در آستانه آغاز رســمی مسابقات المپیک
در شــهر ریودوژانیرو برازیل ،کمیته ملی
المپیک با حضور  ۲۷۱ورزشــکار روسی در
این رقابتها موافقت کرد.
بدین ترتیب بیش از دو ســوم ورزشکارانی
که در فهرست اولیه روسیه برای رقابت در
المپیک معرفی شــده بودند ،اجازه خواهند
یافت تا در رشتههای مختلف این رقابتها
شرکت کنند.
این تصمیــم بر خالف درخواســت کمیته
جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) اســت که
خواســته بود با هدف مقابلــه با دوپینگ
ســازمان یافته دولتی در میان ورزشکاران
روسیه ،همگی ورزشــکاران این کشور از
حضور در المپیک ریو محروم شوند.
اما هیات ســه نفرهای که از ســوی کمیته
المپیک به عنــوان تصمیمگیران نهایی در
مورد سرنوشــت ورزشکاران روس تشکیل

شــده بــود ۱۸ ،تیرانداز (اســلحه)۱۱ ،
مشــتزن ۱۱ ،جودوکار ۸ ،تنیس باز۶ ،
قایقران ،پنج اسب ســوار ،سه تیرانداز
(تیــر و کمــان) و یک تنیس بــاز را در
کنار دهها ورزشــکار دیگری که پیشتر
اجازه حضــور در المپیک گرفته بودند ،از
محرومیت مستثنی کرد.
کمیته جهانی المپیک به فدراســیونهای
جهانی اختیار داده که مســتقال در مورد
سرنوشت ورزشکاران روس تصمیمگیری
کنند .بر همین اساس ،فدراسیون جهانی
وزنهبرداری هر  ۸وزنهبردار روســیه را از
حضور در المپیک محروم کرد .همچنین،
چهــارم اوت درخواســت تجدید نظر ۱۷
ورزشکار دیگر روسیه هم رد شد .در همین
حال ،رئیس کمیته المپیک روســیه وعده
داده که «روسیه پاکترین کاروان این دوره
از المپیک» خواهد شد( .بی بی سی)

تساوی بدون گل تیم فوتبال
میزبان در بازیهای المپیک

در روز اول از برگــزاری بازیهــای فوتبال
(مردان) مسابقات المپیک  ،۲۰۱۶بازیکنهای
برازیل موفق نشــدند که تجربه حضور در
المپیک را با کسب پیروزی شروع کنند.
با وجــود بهره بــردن از میزبانی ،و اخراج
شدن یکی از بازیکنهای آفریقای جنوبی،
ســتارههای برازیل موفق نشــدند که تور
دروازه حریف را به لــرزه در آورند ،و بازی
بدون گل مساوی به پایان رسید.
در بازی دیگر این گروه ،تیمهای ملی عراق
و دنمارک پس از  ۹۰دقیقه رقابت ،در نتیجه
یک تساوی بدون گل ،ســه امتیاز بازی را
تقسیم کردند.
در نتیجه ،در پایان روز اول بازیهای فوتبال
المپیک  ۲۰۱۶ریو ،هر چهار تیم گروه  -یک
امتیاز دارند.
در گروه  ،Bپس از آنکه رویارویی سویدن و

کلمبیا  ۲-۲به پایان رسید ،نیجریه در یک
دیدار دیدنی جاپان را  ۵-۴شکست داد.
کوریای جنوبی موفق شد با پیروزی ۸-۰
بــر فیجی در صدر گــروه  Cقرار بگیرد.
بازی دیگر این گروه ،شــاهد تساوی ۲-۲
مکزیک و آلمان بود.
پرتگال با شکست دادن ارجنتین با نتیجه
 ،۲-۰مسابقات المپیک را خوب شروع کرد.
نتیجه بازی دیگر این گروه پیروزی ۳-۲
هندوراس بر الجزایر بود .در حالی که هنوز
مراســم افتتاحیه بازیهای المپیک ۲۰۱۶
برازیل برگزار نشــده ،بازیهای فوتبال
از دو روز پیش در جریان اســت .فوتبال
تنها ورزش المپیکی اســت که دیدارهای
آن محدود به دهکده المپیک نیست و در
اســتادیومهای مختلف در سراسر برازیل
برگزار خواهد شد( .بی بی سی)

