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روحانی :بدون تعامل با جهان رشد اقتصادی ممکن نیست
حسن روحانی در مراسم گشایش دوره دهم مجلس گفت
کشوری را ســراغ ندارد که بدون تعامل با جهان به رشد
اقتصادی مناسبی دســت یافته باشد .او افزود رسیدن به
رشد اقتصادی  ۸درصدی را نیازمند سرمایهگذاری خارجی
دانست .دوره دهم مجلس شورای اسالمی صبح روز شنبه
با مراســم ویژهای با حضور مقامهای دولتی و نظامی ایران
آغاز به کار کرد .حســن روحانی ســخنران اصلی مراسم
گشایش دوره جدید پارلمان بود .او در سخنان خود گفت،
مردم ایران از بیش از صد سال پیش همواره در پی مجلسی
قوی و کارآمد بودند .به گفته او مردم مجلسی میخواستند
که بتواند «خودسریها را مهار کند» .رئیسجمهوری ایران
افزود« :پیش از تشکیل مجلس مشروطه مجلس ملی ،قوه
مجریه و قوه قضائیه به صورتی وجود داشــت اما با انقالب
مشروطه قومه سومی تحت عنوان قوه مقننه به وجود آمد».
روحانی تصریح کرد« :قوه ســومی که به انقالب مشروطه
تحت عنوان قوه مقننه بهوجود آمد ،مظهر حاکمیت مردم،
نظارت عمومی ،جایگاهــی برای اتصال بخشهای مختلف

کشور و تنوع سالیق و آرا در یک مرکزیت به عنوان مجلس
بود ».روحانی ســپس به مشکالت کنونی پیش روی دولت
پرداخت .او گفت« :هیچ دولت و مســئولی نیست که برای
مردم خود فقر و بیکاری بخواهد .ما باید اشتغال و شرایطی
را فراهم کنیم که مردم درآمد قابل قبولی داشــته باشند.
در ایــن زمینه هم تجارب فراوانی از کشــورهای مختلف
وجود دارد ».رئیس جمهور ایران گفت ،بسیاری از کشورها
به لحاظ استعدادهای انسانی و منابع مادی شرایطشان از
ایران پایینتر اســت اما دارای رشد اقتصادی مناسبتری
هستند .او افزود در دو دهه اخیر کشوری را سراغ ندارد که
بدون تعامل با جهان به رشد اقتصادی مناسبی دست یافته
باشد .روحانی در ادامه سخنان خود تاکید کرد« :ما باید به
سمت رشــد  ۸درصدی حرکت کنیم و اگر بناست به این
رشد برسیم به ســرمایهگذاری نیاز داریم .شرایط کشور و
درآمد نفتی ما و قیمت نفت به گونهای نیست که فکر کنیم
در ســالهای پیش رو به راحتی به نفت  ۱۰۰دالری دست
مییابیم( .دویچه وله)

هشدار کوریای شمالی به کوریای جنوبی:

به کشتیهایتان شلیک
میکنیم

کوریای شــمالی هشدار داده است که به
سوی هر کشــتی کوریای جنوبی که وارد
منطقه مرز دریایی مورد مناقشه دو کشور
شود ،شلیک خواهد کرد.
هشدار کوریای شمالی پس از آن صورت
میگیرد که نیروی دریایی کوریای جنوبی
به سوی دو قایقی که برای مدت کوتاهی
وارد آبهای تحت کنترل این کشور شده
بودند ،شلیک کرد.
کوریای شــمالی نســبت به این اقدام
اعتراض کرده و آن را تحریکآمیز خوانده
است.
اوائل ماه جــاری میالدی کوریای جنوبی
درخواست کوریای شمالی برای مذاکرات
را رد کرد و گفت کوریای شمالی در ابتدا
باید گامهایی بــرای پایان دادن به برنامه

تولید سالح هستهای خود بردارد .ستاد
فرماندهی ارتش کوریای شــمالی گفته
است اگر کشتیهای کوریای جنوبی حتی
«ذرهای» وارد آبهای کوریای شــمالی
شوند ،این کشور بدون هشدار قبلی به
آنها شلیک خواهد کرد .کوریای شمالی
خواهــان عذرخواهی کوریای جنوبی به
خاطر شــلیک به قایقهای این کشور
شده است .طی هفتههای اخیر ،کوریای
شمالی از کوریای جنوبی خواسته است
تا پیشــنهادهای کیم جونگ اون ،رهبر
این کشــور برای مذاکــرات نظامی را
بپذیرد .هــدف از این مذاکرات ،کاهش
تنشها میان دو کشــور خواهد بود اما
کوریای جنوبی این پیشنهاد را رد کرده
است( .بی بی سی)

مذاکره لواندوفسکی با رئال
تایید شد

با تایید مذاکره لواندوفسکی با رئال مادرید بحث پیوستن این بازیکن به تیم
کهکشانی پایتخت اسپانیا قوت گرفت.
به نقــل از بیلد ،روبرت لواندوفســکی آقای گل این فصــل از رقابتهای
بوندســلیگای آلمان مدتهاست مدنظر باشگاه رئال مادرید قرار دارد تا در
فصل جدید به این تیم بپیوندد و شاگرد زیدان شود .هرچند کارل هاینتس
رومنیگــه عنوان کرده بود اجازه این انتقال را نخواهد داد ولی با تاییدی که
مدیر برنامههای روبرت لواندوفسکی از مذاکره با رئال مادرید داشت ،به نظر
میرسد انتقال این بازیکن گلزن به رئال وارد فاز جدیدی شده است.
کازری کوشارسکی مدیربرنامههای لواندوفســکی با تایید مذاکره با رئال
مادرید گفت :بله ما با رئــال مادرید مذاکره کرده ایم و تیم مادریدی دو بار
برای به خدمت گرفتن روبرت پیشنهاد داده و ما در حال بررسی این موضوع
بودیم و باید ببینیم موکلم در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت .او شــرایط
خاصــی برای رفتن به تیم دیگر دارد چرا که تا ســال  2021با بایرن مونیخ
قرارداد دارد و تیمی که بخواهد برای لواندفوسکی پیشنهاد بدهد باید رقمی
که در قرارداد او در بایرن مونیخ ذکر شده است را بپردازد.
گفته میشود رقم آزاد شدن لواندوفسکی از بایرن 70،میلیون یورو خواهد
بود.

کرگر :گواردیوال باید نگران
مورینیو باشد

ستاره پیشــین لیورپول بر این باور است مورینیو در منچستریونایتد موفق
خواهد شد و این مربی پرتغالی را تهدیدی جدی برای گواردیوال دانست.
به نقل از اسکای اسپورت ،ســران باشگاه منچستریونایتد در نهایت بعد از
کش و قوس های زیاد ،لوییس فان خال را از کار برکنار و ژوزه مورینیو را به
عنوان ســرمربی فصل بعد خود انتخاب کردند تا تقابل گواردیوال و مورینیو
این بار در رقابت های لیگ جزیره تکرار شود.
جیمی کرگر نســبت به این اتفاق واکنش نشان داد و گفت :گواردیوال باید
احساس نگرانی کند چراکه غیر ممکن است مورینیو تغییر کند .چه طرفدار
مورینیــو بود و چه از او متنفر بود نمی توان انکار کرد که این مربی پرتگالی
کاربلد اســت و این توانایی را دارد که منچســتریونایتد را به روزهای اوج
برگرداند.
من هم جزو کسانی هستم که بر این باورند مورینیو مناسب یونایتد نیست
اما شیاطین سرخ به کسب قهرمانی و جام نیز دارند و مربی را جذب کردند
که ید طوالی در این زمینه دارد.
او ادامه داد :مورینیو از  14جامــی که تاکنون در آن رقابت کرده 8 ،عنوان
قهرمانی را به دست آورده است .یعنی  50درصد تالش های او موفقیت آمیز
بوده و این آمار بسیار خوبی است .مورینیو با فرگوسن قابل مقایسه نیست.
فرگوسن دیگر در فوتبال تکرار نمی شود.
کرگر افزود :دیوید مویس بسیار صبور بود اما او نتوانست انتظارات هواداران
را برآورده کند.
فان خال تالش کــرد فوتبال هجومی هالند را به لیگ جزیره آورد اما او هم
موفق نبود .االن نوبت به مورینیو اســت .مربی که هم با رئال و هم با چلسی
و اینتر رکوردهای جالب توجه ای را به جای گذاشــت .بعضی می گویند که
مورینیو به بازیکنان جوان بازی نمی دهد اما من چنین چیزی را قبول ندارم.
او در پورتــو به کارلوس آلبرتو ،در رئال به رافائل واران و در اینتر به داویده
ســانتون بازی داد و این نشــان می دهد او اگر بازیکنان جوانی در اختیار
داشته باشد ،به آنها بازی می دهد.

مهره کمر مسی نشکسته است

پس از اســکنهای به عمل آمده از کمر لیونل مسی مشخص شد مهره کمر
او نشکسته است.
به نقل از آس ،بامداد دیروز ارجنتین برابر هندوراس قرار گرفت و با تک گل
گونسالو ایگوهاین حریفش را شکست داد اما در این بازی اتفاق ناخوشایندی
برای آلبی سلسته افتاد.
لیونل مســی در دقیقه  19نیمه دوم به علت آسیبدیدگی مجبور به ترک
زمین و نیکوالس گایتان جانشــین شد .جانی لورون ضربهای به کمر مهاجم
ارجنتینی زد تا او به ســرعت به کلینیک انتقال داده شد و مشخص شد که
شکستگی در مهره کمرش به وجود نیامده و تنها ضربه شدیدی به این ناحیه
وارد شده است.

آمریکا :فرمانده داعش
هشدار سازمان ملل به
در فلوجه کشته شد ترامپ درباره اهمیت حیاتی
توافق پاریس

قومندان اســتیو وارن ،از فرماندهان ارتش آمریکا در
خاورمیانه میگوید یک فرمانده شــبه نظامیان دولت
اســامی (داعش) در جریان حمالت مستمر چند روز
گذشته در شهر فلوجه عراق کشته شده است.
این مقام نظامــی آمریکایی ،روز جمعه اعالم کرد ماهر
بیالوی ،فرمانده نظامی داعش یکی از  ۷۰شــبهنظامی
کشته شــده طی  ۲۰حمله هوایی بوده که در چهار روز
گذشته بر فراز آسمان شهر فلوجه صورت گرفته است.
حمالت جتهای جنگنده آمریکایی در حمایت از تالش
نیروهای عراقی است که برای باز پس گیری شهر فلوجه
به این شهر حمله کردهاند.
با وجود این ،قومندان وارن گفته هنوز نمیتوان از زمان
پایان عملیات بازپسگیری فلوجه سخن گفت.
همزمان گزارشهایی از وخامت اوضاع برای ســاکنان
شــهر فلوجه منتشر شده اســت .گفته میشود هنوز
 ۵۰هزار شــهروند غیرنظامی در داخل فلوجه حضور
دارنــد و در میانه جنگ میان داعش و نیروهای عراقی
گیر کردهاند .به گفته ســرهنگ استیو وارن ،برگههای
هشداری از طریق آســمان بر فراز فلوجه ریخته شده
که در آنها از شهروندان خواسته شده از حضور در نقاط
استقرار شبهنظامیان داعش پرهیز کنند و بر فراز منازل
مسکونی خود پرچمهای سفید نصب کنند.
در همین حال ،سازمان ملل متحد میگوید گزارشهایی
از فلوجه دریافت کرده که از جان دادن شــهروندان بر
اثر گرسنگی یا کشته شدن آنها به دست پیکارجویان
داعش به علت همکاری نکردن با آنها حکایت دارد.
روز جمعه ،ملیسا فلمینگ ،سخنگوی کمیساریای عالی
پناهندگان ســازمان ملل متحد گفت« :ما گزارشهای
وحشتناکی از اعدام مردان و پســران جوان دریافت
کردیــم که به علــت نجنگیدن برای داعش کشــته
شدهاند( ».بی بی سی)

ســازمان ملل به دونالد ترامپ ،کاندیدای
جمهوریخواه ریاســتجمهوری آمریکا
هشــدار داد که توافق تاریخی پاریس بر
ســر تغییرات آب و هوایی اهمیتی حیاتی
در حفظ کره زمیــن دارد .ترامپ میگوید
او این توافق را لغو خواهد کرد .ســازمان
ملل روز جمعه با انتشار بیانیهای خطاب به
دونالد ترامپ ،نامزد جنجالی و محافظهکار
جمهوریخواهان آمریــکا برای انتخابات
ریاســتجمهوری ،تصریح کرد که توافق
تاریخی تغییرات آبوهوایی که دســامبر
 ۲۰۱۶در پاریس حاصل شد ،از دستاوردهای
کلیدی رهبران جهــان در نبردی حیاتی
اســت که «هدفش تضمین قابل سکونت
بودن کره زمین برای همه ما و نســلهای
آتی اســت ».دونالد ترامــپ که از مطرح
کردن نظرات جنجالی به عنوان تاکتیکی
برای مسحور کردن رسانهها بهره میگیرد،

پیشتر همچون بسیاری از همپالکیهای
محافظــهکار خود «گرمایــش زمین» را
افسانه خواند و گفت ســرمایهگذاری در
این زمینه اتالف پول و انرژی است .ترامپ
پیشتر میگفت کــه برای تغییر مفاد این
توافق خواهد کوشید اما روز پنجشنبه در
ســخنرانی جدیدی پیرامون این موضوع
گفت که اگر به ریاســتجمهوری برسد،
توافق پاریس را کامال لغو خواهد کرد .ترامپ
تأکید کرد« :ما این توافق را لغو میکنیم و
همه پرداختهایی که قرار اســت از جیب
مالیاتدهندگان آمریکایی برای پیشبرد
برنامههای گرمایش جهانی ســازمان ملل
صورت گیرد متوقف خواهد شــد ».توافق
پاریس بر سر تغییرات آبوهوایی که موید
گرمایش پیوسته جهانی و متمرکز بر مقابله
با آن اســت ،به امضای  ۱۷۵کشور عضو
سازمان ملل رسیده است( .دویچه وله)

ورزشکاران هلمند در یک مسابقه َد ِوش
خواهان صلح شدند

بیشتر از سد جوان ،در ولسوالی ناوۀ والیت
هلمند ،دیروز ( ۸جوزا) با راهاندازی مسابقۀ
دوش پیامهای صلح را برای روستانشینان
این والیت دادند.
آنان میگویند که شــهروندان کشــور از
جنگ خسته شدهاند و میخواهند که صلح
همیشهگی در کشور تأمین گردد.
جاوید احمدی ،یکی از ورزشکاران هلمند

میگوید« :ما در ایــن دوش خود پیامهای
صلح را به روستانشــینان میرســانیم و
میخواهیم که روستانشینان را درباره صلح
آگاه بسیازیم و نیز میخواهیم که ناامنیها
در کشور پایان یابد».
ســید گل ،باشــندۀ دیگرهلمند میگوید:
«ما پیامهای زیادی دربــارۀ صلح داریم و
میخواهیم که صلح را در هر گوشۀ هلمند

تأمین کنیم و مــا با دوش خود به جنگ نه
میگویم و صلح میخواهیم .از شــهروندان
کشــور میخواهیم تا برای تأمین صلح در
کشور از هیچ نوع کوشش دریغ نورزند».
در همین حال ،ولســوال ناوه والیت هلمند
میکوشد تا صلح را در این ولسوالی بیشتر
تأمین کننــد تا جوانان بتواننــد به کار و
زندهگی روزمرۀ شان رسیدهگی کنند.
اکا محمــد تکره ،ولســوال نــاوه والیت
هلمند میگوید« :ما از ایــن کار جوانان و
ورزشکاران هلمند ستایش میکنم و ما در
این راســتا این جوانان را کمک میکنیم تا
صلح همیشهگی در کشور تأمین گردد».
ایــن جوانان و ورزشــکاران میگویند که
مردم از جنگ خسته شدهاند و میخواهند
که صلح در کشور تأمین گردد.
شــرکتکنندهگان ایــن گردهمایــی از
شــهروندان کشــور میخواهند تا برای
رســیدن به آرزوی دیرینۀ شان یعنی صلح
از هیچ نوع کوشش دریغ نورزند( .طلوع)

راهیابی کلیولند به فینال NBA
در ادامه بازی های لیگ  ،NBAصبح دیروز
یک بازی انجام شــد و کلیولند کاوالیرز با
پیروزی مقابل تورنتو رپترز به فینال رقابت
ها راه یافت.
به نقل از یورو اسپرت ،صبح دیروز در تنها

بازی کنفرانس شــرق کلیولنــد کاوالیرز با
نتیجه  ١١٣بر  ٨٧تورنتو رپترز را شکســت
داد .در این بازی لبرون جیمز  ٣٣امتیاز برای
کاوالیرز کسب کرد و کوبن الو  ٢٠امتیازآوری
و  ١٢ریباند داشــت .کایل الری نیز با کسب

 ٣٥امتیاز عملکرد خوبی برای رپترز داشت.
بدین ترتیب در نیمه نهایی پلی آف ،NBA
کاوالیرز توانســت  ٤بر  ٢مقابــل رپترز به
پیروزی برسد و به فینال رقابت های پلی آف
 NBAراه یابد.

مانی پاکیائو در المپیک ریو شرکت نمیکند
قهرمان بوکس فیلیپینی اعالم کرد حتی اگر
بوکســورهای حرفهای در بازیهای المپیک
ریو شرکت کنند ،در این بازیها حضور پیدا
نمیکند .به نقــل از ،Inside the games
انجمن بینالمللی بوکس ( )AIBAقصد دارد
درباره دادن مجوز به بوکسورها برای شرکت
در المپیک قانونگذاری کند .در صورتی که
قانون جدید تصویب شــود ،هر بوکسوری
در صورت واجد شــرایط بودن میتواند در
بازیهای ریو شــرکت کند .مانی پاکیائو که
پیش از این اعالم کــرده بود عالقه دارد در
المپیک مسابقه دهد و از سوی  AIBAنیز
دعوت شده است ،اعالم کرد نمیخواهد در
المپیک حضور یابــد زیرا قصد دارد بر روی
فعالیتهای سیاســیاش تمرکز کند .او در
این باره بــه  AFPگفت :میخواهم تمرکزم
را بر روی وظایف سیاسیام قرار دهم زیرا در
قبال کســانی که به من رای دادند ،احساس
وظیفه میکنم .باب آووم یکی از متخصصان
بوکــس از تصمیم پاکیائو اســتقبال کرد و
گفت او تصمیم درســتی را گرفته است زیرا

وحشتناک خواهد بود که او در المپیک یک
بچه  17ساله را بزند .پاکیائو از  30جون کار
خود را به عنوان ســناتور آغاز کرده است و
اعالم کرده بــود مبارزهاش با تیموتی بردلی
در ماه گذشــته ،آخرین مبــارزه حرفهای

او خواهد بــود و بعــد از آن میخواهد بر
فعالیت سیاسیاش تمرکز کند .در صورتی
که پاکیائو در المپیک ریو شــرکت میکرد،
میتوانست شانس خوبی برای فیلپین ایجاد
کند تا مدال طالی المپیک را دریافت کند.

ده ها پناهجو در فاجعه
تازه غرق شدند

با وجود تالش گارد ساحلی ایتالیا ،ده ها پناهجو در نتیجه
واژگونی یک کشتی دیگر ،در سواحل لیبیا جان خود را از
دست دادند .بهتر شدن وضعیت آب و هوا سبب شده است
تا پناهجویان بیشتر برای رسیدن به ایتالیا تالش کنند.
روز جمعه کشتی «وگا»  45جسد را از یک کشتی واژگون
شــده نزدیک ســواحل لیبیا از آب گرفت .تالش ماموران
نجات همچنان ادامه داشت و آنان توانستند که  135تن را
از میان غرق شدگان از آب بیرون بکشند .تا حال اطالعات
دقیق در خصوص تعداد پناهجویانی که این کشتی حمل می
کرد ،در دســت نیست .مقامات گفته اند که تنها روز جمعه
آنان  17عملیات جداگانه را برای نجات غرق شدگان در آب
های مدیترانه انجام دادند که در نتیجه توانســتند  2هزار
تن را از مرگ نجات دهند .روز پنج شنبه گروه های نجات
نزدیک به  4هزار تن را در عملیات های خود نیز نجات داده
بودند .در همین حــال ،ماموران نجات پس از واژگونی یک
قایق  15جسد را از آب بیرون کشیدند ،اما بر بنیاد اظهارات
منابع در وزارت داخله ایتالیا ،برخی نجات یافتگان مدعی
شده اند که تعداد قربانیان نزدیک به  200تن بوده است.
آرامش در بحر و هوای گرم روزهای پسین سبب شده است
که هزاران مهاجر برای رســیدن به ایتالیــا از لیبیا تالش
کنند .بیشــتر این افراد قادر به شنا نبوده و واسکت های
نجات به همراه نیز نداشته اند .قاچاقبران آنان را بدون ارائه
تجهیزات الزم در قایق هــای غیر معیاری و ظرفیت پایین
سوار نموده و به سفرهای بحری سوق می دهند.
بر بنیاد یافته های سازمان ملل و نمایندگان گارد ساحلی،
تنها در هفته جاری ،ماموران نجات توانسته اند که  14هزار
تن را زنده از آب بیرون بکشند( .دویچه وله)

آلمان می خواهد نقش
نظامی خود در جهان را
تقویت کند

یک سند سفید یا گزارش داخلی حکومت آلمان نشان می
دهد که این کشور آماده است تا یک نقش پررنگ تر نظامی
در ســطح جهان را به دوش گیرد .بر این اساس ،آلمان از
محدودیت نظامــی که پس از جنگ جهانی دوم برآن وضع
شده بود ،بیرون می شود .در یک پیشنویس حکومت آلمان
درباره سیاست های امنیتی این کشور که توسط رسانه ها
دیده شده ،آمده اســت که آلمان به طور فزاینده «بازیگر
کلیــدی» در اروپا بوده و «مســئولیت کمک فعاالنه را در
شکل دادن به نظم جهانی» داشته است .در این سند گفته
شده است که آلمان می تواند در زمانی که جامعه جهانی با
تهدیداتی مانند تروریسم «دولت اسالمی» ،جرایم انترنتی
و رفتار پرخاشگرانه تر روســیه روبرو است ،نقش پررنگ
تری داشته باشد .همزمان ،در این سند گفته شده است که
حد و حدود فعالیت های برلین مشخص و روشن خواهد بود.
در این سند آمده اســت« :نقش پررنگ تر ما در سیاست
امنیت بین الملل بــه واکنش های فوری ،یا فشــار برای
اقداماتی که ضد ارزش ها و منافع ماســت ،یا اقداماتی که
بیشتر از توانایی های ماست ،منجر نخواهد شد».
این سند همچنان تاکید کرده است که آلمان باید از اقدامات
یک جانبه بپرهیزد و در عوض ،به تعامل با اتحادیه اروپا ،ناتو
و شراکت نزدیک با ایاالت متحده تکیه کند( .دویچه وله)

تایسون :حضور بوکسورهای حرفهای
در المپیک احمقانه است

قهرمان پیشــین سنگینوزن بوکس اعالم کرد شرکت کردن بوکسورهای
حرفهای در المپیک ریو بسیار مضحک و احمقانه است.
به نقل از  ،Imide the gamsانجمن جهانی بوکس ( )AIBAتصمیم دارد
که قانونی وضع کند تا همه بوکسورهایی که واجد شرایط هستند بتوانند
در المپیک ریو شــرکت کنند .بدین ترتیب حتی بوکسورهای حرفهای که
در باالترین رنک جهانی قرار دارند نیز میتوانند در المپیک حضور یابند.
مایک تایسون درباره این قانون احتمالی گفت :معتقدم ممکن است بعضی
بوکسورهای حرفهای به بوکســورهای آماتور ببازند .مسابقات آماتور تا
چهار راند ادامه پیدا میکنند .در حالی که مســابقات حرفهای تا  12راند
است .ممکن است حرفهایها نتوانند در ســه یا چهار راند یک آماتور را
شکست دهند .حرفهایها به این شرایط عادت ندارند.
تایسون  49ساله در سال  1982و  1982در مسابقات المپیک جوانان مدال
طال کسب کرده است.
شورای بوکس جهانی ( )WBCنیز اعالم کرده است این قانون به سالمت
بوکسورها آسیب میزند .این شورا از  IOCخواسته است تا این قانون را
نپذیرد.

مدافع بارسلونا یورو  2016را از
دست داد

جرمی متئو به دلیل مصدومیت از فهرســت تیم ملی فرانســه برای یورو
 2016خط خورد تا ساموئل اومیتی مدافع لیون جانشین او شود.
به نقل از اکیپ ،رقابتهای یورو  2016از دو هفته دیگر در فرانســه برگزار
میشود و میزبان امیدوار است تا بتواند جام قهرمانی را در خانه نگه دارد.
در این بین فهرســت نهایی آنها برای این رقابتها با حاشیه های زیادی
روبرو شده است.
غیبت کوین گامیرو ،کریم بنزما و الکازت در فهرســت فرانسه با اعتراض
شــدید کانتونا نیز روبرو شــده بود .با این حال یک بدشانسی دیگر به
سراغ میزبان یورو  2016آمد و اینبار جرمی متئو مدافع بارسلونا به دلیل
مصدومیــت قادر نخواهد بود در این رقابتها بــه میدان برود و به همین
خاطر از فهرست خروس ها برای یورو خط خورد.
دیدیه دشان نیز بالفاصله دست به کار شد و ساموئل اومیتی مدافع لیون
را به اردوی تیم ملی فرانسه دعوت کرد تا جانشین مدافع بارسلونا شود.
پیش بینی شــده بود تا متئو برای بازی افتتاحیه یورو که بین فرانســه و
رومانی برگزار میشود به شرایط بازی برسد ولی پزشکان فرانسه در نهایت
تایید کردند که این بازیکن قادر به بازی کردن در یورو نخواهد بود.

واکنش مدیر برنامههای زالتان در
مورد توافق با منچستریونایتد

مدیر برنامه های ســتاره سویدنی پاری سن ژرمن به توافق این بازیکن با
منچستریونایتد واکنش نشان داد.
به نقل از اکسپریســن ســویدن ،یکی از بازیکنانی که در این مدت اخیر
خبرهای زیادی درباره توافق او با منچستر یونایتد به گوش رسیده ،زالتان
ایبراهیموویچ است.
این بازیکن ســویدنی پیش از این تاکید کرده بود دوست دارد بار دیگر با
مورینیو همکاری کند و خبرهای پیوســتن آقای خاص به شیاطین سرخ
باعث شد تا زالتان هم به این تیم سرشناس انگلیسی نزدیک شود.
مینو رایوال ،مدیر برنامه های زالتان در واکنش به توافق او با منچستریونایتد
گفت :زالتان از تیم های انگلیســی ،چند تیم از خارج از انگلیس و چند
پیشنهاد غیر اروپایی دارد .با این حال هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته
اســت .بعضی بر این باور هستند که زالتان با یونایتد توافق کرده است اما
این خبر به هیچ وجه درست نیست.
او ادامه داد :چه بســا انتقال زالتان یک غافلگیری بزرگ باشد .او بدون
شــک از دنیای فوتبال خداحافظی نمی کند .ایبراهیموویچ بازیکنی آزاد
اســت و می تواند به هر تیمی که دوســت دارد برود .دلیلی ندارد عجله
کنیم .باید در زمان مناسب بهترین تصمیم را بگیریم .اجازه بدهید تا اجازه
دهیــم همه چیز روال عادی خود را طی کنید .او هنوز با هیچ تیمی توافق
نکرده است .این ســخنان مدیر برنامه های زالتان درحالی است که این
بازیکن سویدنی چند روز پیش اعالم کرد که تیمی آینده خود را انتخاب
کرده است.

