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244میلیون تن در سال  2015در سراسر جهان مهاجر بوده اند
بیش از یک میلیون آواره در ســال  2015به آلمان آمدند.
در سرتاسر جهان شمار انســان هایی که از جنگ ،فقر و
بدبختی فرار می کنند 200 ،برابر این تعداد است .سازمان
ملل خواهان افرایش کمک های فوری شد.
طبق اطالعات سازمان ملل متحد شمار آوارگان در سرتاسر
جهان در سال گذشــته به  244میلیون تن رسیده است.
شــمار انســان هایی که داوطلبانه و یا به اجبار به کشور
دیگری مهاجرت کردند ،از ســال  2000تــا به حال به 71
میلیون تن افزایش یافته است .در میان آن ها  20میلیون
آواره ای هم هســتند که منازعات آن ها را مجبور به ترک
کشور شان کرده است .بیشتر آن ها از سوریه ،افغانستان و
سومالیا هستند .حدود یک سوم از انسان هایی که مجبور
به ترک وطن شــان شــده اند ،در اروپا زندگی می کنند.
ایاالت متحده امریکا با  47میلیون تن به بزرگترین شــمار
آوارگان جای داده است.
یان الیاسون ،معاون دبیرکل ســازمان ملل از کشورهای
جهان خواســت که برای ســفر مطمئن و منظم آوارگان

فرامرزی شــرایط الزم را فراهم کنند .او گفت که بحران
آوارگان باعث گســترش ترس در میان شهروندان اروپا و
دامن زدن به نفرت شــده است .الیاسون همچنین خواهان
کمک های انسان دوستانه شد تا باری از دوش کشورهایی
مانند لبنان ،اردن و ترکیه برداشته شود.
ســازمان ملل متحد برای کاهش کمبودی ها در سوریه که
جنگ داخلی آن جا حکمفرما اســت ،خواهان کمک های
مالی به مبلغ تقریبی  8میلیارد دالر شد .استیفن اوبراین،
هماهنگ کننــده کمک های عاجل ســازمان ملل متحد
گفت که به  7.73میلیارد دالر نیاز است تا به تقریبا 22.5
میلیون سوریایی که از جنگ های داخلی آسیب دیده اند،
کمک شود .اوبراین گفت« :مردم سوریه بیشتر از هر زمان
دیگری به کمک ما نیاز دارند» .جنگ داخلی در ســوریه،
 13.5میلیون تن را در داخل کشــور بیجا کرده است4.7 .
میلیون تن دیگر به کشــورهای همسایه فرار کرده اند و یا
سعی می کنند به اروپا برسند ،چون شرایط در کمپ های
آوارگان به طور فزاینده ای رو به وخامت است( .دویچه وله)

اتریش مهاجران
اقتصادی را رد می کند

توصیههای امنیتی داعش برای اعضایش:

ریشها را بتراشید و لباس
غربی بپوشید

داعش برای اعضای خود که میخواهند
از ردگیری ســرویسهای امنیتی در امان
بمانند لیســت «بایدها و نبایدها» منتشر
کرد .به نقل از روزنامه دیلی تلگراف ،گروه
تروریســتی داعش جزوهای از بایدها و
نبایدها برای آن دسته از اعضایش منتشر
کرد که قصــد دارند حمالتی را به تنهایی
در کشــورهای اروپایی انجام دهند .این
جزوه کــه «راهکارهای حفظ امنیت برای
گرگهای تنها و گروههای نوپای کوچک»
نام دارد به خوانندگان میگوید که چگونه
دشمن را غافلگیر کنند .در این جزوه آمده
است :هر عملیاتی که بدون اساس امنیتی
و هوشیاری انجام شود محکوم به شکست
است .همانطور که ساختمانهای بزرگ به
فوندانسیون قوی نیاز دارند ،احتیاطهای
امنیتی نیز فوندانســیون هــر عملیاتی

محسوب میشوند .اصل این جزوه به زبان
عربی و توسط القاعده نوشته شده و عالوه
بر این توصیهها به نیروها آموزش میدهد
که «چگونه در آشــپزخانه مادرتان بمب
درســت کنید ».اکنون این جزوه توسط
داعش به انگلیســی ترجمه و بازنویسی
شده اســت .هیچ دلیل مشخصی برای
انتشار این جزوه در زمان فعلی ذکر نشده
است اما ســرویسهای امنیتی انگلیس
ادعا میکنند در طول یک ســال گذشته
هفت حمله تروریستی خنثی شده است
و این میتواند عاملی برای بازنویسی این
جزوه جهت بهبود شرایط امنیتی نیروهای
خود باشــد .در ادامه این جزوه همچنین
لیســت برنامههایی که میتــوان از آنها
برای جلوگیری از ردیابیهای ایمیلها و
تماسها استفاده کرد ،آمده است.

لویی فان خال :منچستریونایتد
میتوانست شش گل بزند

لویی فان خال ،سرمربی منچستریونایتد ،پس از تساوی پرگل  ۳-۳مقابل
نیوکاسل گفته این تیم «میتوانست شش گل به ثمر برساند» اما در همین
حال تاکید کرد این تساوی «حس یک شکست» را برای او داشته است.
فان خال پیــش از این گفته بود کــه از برخی از بازیهــای این فصل
منچستریونایتد خســته می شــود  ،اما این تیم در جریان بازی مقابل
نیوکاسل با ارایه یک بازی تهاجمی موفق به ثمر رساندن سه گل شد ولی
در آخرین دقایق مسابقه با دریافت گل مساوی ،از کسب سه امتیاز بازی
باز ماند.
او پس از مسابقه گفت« :مسلما این تساوی برای من مثل حس یک شکست
را داشت ،ما فرصت برد را زمانی دو بر صفر بودیم از دست دادیم« .
در این مسابقه جسی لینگراد و ماراون فیلینی دو بازیکن منچستریونایتد
فرصتهای ایدهآلی داشــتند تا به تعداد گلهای منچستریونایتد اضافه
کنند ولی در گلزنی نــاکام بودند .فان خال درباره از دســت دادن این
موقعیتهای گلزنی گفت« :ما فرصت برد را از دست دادیم ،من این موضوع
را به بازیکنانم هم گفتم( ».بی بی سی)

ژروم والکه ،دبیرکل فیفا
اخراج شد

فدراسیون بین المللی فوتبال ،فیفا ،ژروم والکه دبیرکل این نهاد را از کار
بر کنار کرد .آقای والکه ۵۵ ،ساله ،پیش از این از سوی کمیته اخالقی فیفا،
به خاطر دست داشتن در فروش بلیتهای جام جهانی به مدت نود روز از
هرگونه مرتبط با فوتبال محروم شده بود.
ژروم والکه از ماه ســپتمبر سال گذشــته میالدی پس از زیر پا گذاشتن
مقررات اخالقی فیفا ،موقتا از همه مســئولیتهای خود کنار گذاشــته
شده بود .او که در ســال  ۲۰۰۷به سمت دبیر کلی فیفا منصوب شده بود،
اتهامهای مطرح شده علیه خود را رد کرده است .آقای والکه دست راست
سپ بالتر در فدراسیون بین المللی فوتبال بود.
در بیانیه فیفا آمده است »:وظایف مربوط به دبیرکل فیفا را دکتر مارکوس
کاتنر دبیر کل موقت این سازمان دنبال خواهد کرد».
کمیته اخالقــی فیفا در اوایل جنوری اعالم کرد که پس از مطالعه گزارش
بخش تحقیق و بررســی کمیته اخالقی تصمیــم گرفته پیگیری قضایی
رســمی علیه او را به جریان بیندازد .این مقام سابق فیفا همچنین متهم
است که برای خرید رای جک وارنر ،رئیس سابق اتحادیه فوتبال آمریکای
مرکزی و کارائیب در جریــان رای گیری برای انتخاب میزبان جام جهانی
 ۲۰۱۰به او ده میلیون دالر رشوه پرداخت کرده است .کمیته اخالقی فیفا در
حال حاضر پیشنهاد کرده که ژروم والکه  ۹سال از هرگونه فعالیت مرتبط
با فوتبال محروم شــود .سپ بالتر و میشــل پالتینی ،رئیس فیفا و نایب
رئیس او یعنی میشل پالتینی پیشتر از سوی کمیته اخالقی فیفا  ۸سال از
هرگونه فعالیت مرتبط با این ورزش محروم شده بودند.

آ اس رم ،رودی گارسیا را
اخراج کرد

باشگاه آ اس رم ،پس از نتایج ضعیف این تیم در رقابتهای سری آ ،رودی
گارسیا ،سرمربی این تیم را برکنار کرد.
مربی سابق باشگاه لیل فرانسه ،در سال  ۲۰۱۳هدایت آ اس رم را برعهده
گرفت و در دو سال متوالی به مقام دوم سری آ دست پیدا کرد.
آ اس رم در آخرین مســابقه خود مقابل آث میالن  ۱-۱با این تیم مساوی
کرد ،این در حالی است که این تیم در ماه اکتبر صدرنشین سری آ بود.
در بیانیه این باشــگاه آمده که با توجه به کسب نتایج اخیر ،هیئت مدیره
تصمیم بر «تغییر مسیر» باشگاه گرفته است.
جیم پالوتا ،رئیس باشــگاه ،درباره برکناری رودی گارسیا گفته است»:از
طرف خودم و همه اعضای باشــگاه آ اس رم از رودی گارســیا به خاطر
زحماتی که برای این باشــگاه کشید ،تشکر میکنم .ما در مدتی که او در
اینجا بــود از کار با او لذت بردیم ولی بر این باوریــم که زمان تغییر فرا
رسیده بود ».این تیم که در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا
با کســب کمترین امتیاز موفق به صعود به مرحله حذفی شد باید با رئال
مادرید در مرحله یک هشتم نهایی این رقابتها بازی کند.

به خاطــر ادامه ســرازیری آوارگان ،حکومت اتریش
می خواهــد در ارتباط با کنترول مــرزی به اقدامات
شدیدتری دست بزند .براین اســاس قرار است که از
ورود «مهاجران اقتصادی» به کشور جلوگیری شود.
ِورن َر فای َمن ،صدراعظــم اتریش در مصاحبه با روزنامه
اتریشی «کرون ِن سایتونگ» گفت ،آوارگان جنگ زده
در اولویت هستند .به عقیده صدراعظم اتریش ،فقط با
اقدام های مشخص در مرزها می توان شمار «مهاجران
اقتصادی» را کاهش داد.
طبق اطالعات وزارت داخله اتریش ،در ســال ،2015
حدود  90هزار تقاضای پناهندگی در این کشــور ارائه
شــده اســت .به گزارش این وزارت ،بزرگترین گروه
آوارگان افغان ها هستند و به دنبال آن ها مرم سوریه
در جایگاه دوم قرار می گیرند.
از آن جایی که سرازیری مهاجران به طور جدی کاهش
پیدا نمی کند ،حکومت اتریش اکنون می خواهد از همه
امکانات قانونی در مرزها حداکثر استفاده را بکند.
قرار است که به این ترتیب وزارت های داخله ،ترافیک
و سرویس قانون اساسی که بخشی از دفتر صدراعظم
اتریش است ،یک پالن مشترک تدوین کنند تا تفکیک
مهاجران اقتصــادی و مهاجران جنگ زده امکان پذیر
شــود .افزون براین قرار اســت که هماهنگی با آلمان
تقویت شــود .فای َمن اعالم کرد« :آلمانی ها هم (جهت
کاهش شمار آوارگان) اقدامات بیشتری انجام خواهند
داد»( .دویچه وله)

رئیس جمهور روسیه امکان
اعطای پناهندگی به بشار اسد
را رد نکرد

والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه،
در مصاحبه بــا یک مجله آلمانی امکان
اعطای پناهندگی به بشــار اسد ،متحد
درازمدت کشورش را رد نکرد اما گفت
که برای صحبت در این مورد هنوز بسیار
زود است.
امــا رئیس جمهوری روســیه در ادامه
سخنان خود افزود که کشورش به ادوارد
اسنودن ،کارمند سابق سازمان اطالعات
مرکزی آمریکا (سیا) پناهندگی داد که
دشوار تر از دادن چنین امکانی به رئیس
جمهوری ســوریه بود .والدیمیر پوتین
گفت که ســوریه به اصالحات سیاسی
نیــاز دارد و اولین هــدف تالش برای
تصویب یک قانون اساسی جدید در این
کشور است که روند دشوار و پیچپده ای
خواهد داشــت .آقای پوتین گفته است

چلســی ارزشــمندترین تیم لیــگ برتر
انگلیس نام گرفت این در حالی اســت که در
رده چهاردهم جدول قــرار دارد .به نقل از
سان ،چلســی در رده چهاردهم جدول رده
بندی لیگ برتر قــرار گرفته و مدافع عنوان

قهرمانی دیگر شانسی برای تکرار قهرمانی
ســال قبل خود ندارد .با این حال بررسی
مرکز آمار اطالعاتی فوتبال اروپا نسبت به
ارزش بازیکنان و تیمهای لیگ برتری ،این
تیم لندنی را به عنوان ارزشــمندترین تیم

موزیم جهان فوتبال افتتاح میشود

موزیم جهان فوتبال به زودی افتتاح خواهد شد.
به نقل از آس ،موزیم «فوتبال جهان» از  28فبروری امسال در مقر
فیفا درهایش را بر روی عموم باز خواهد کرد.
این اتفاق تنها پس از چند روز از انتخابات فیفا رخ خواهد داد .فیفا
برای ساخت این موزیم 140 ،میلیون فرانک سوییس هزینه کرد که
ساخت آن دو سال طول کشید.
استفان جاســت ،مدیر موزیم گفت :خیلی از گروهها این موزیم را
امتحان خواهند کــرد .همچنین میخواهیم با باالترین ظرفیت آن
را امتحان کنیم .آمادگی کامــل در روز افتتاحیه از اهمیت زیادی
برخوردار است.
قیمــت تکت ها تقریبا  20فرانک ســوییس خواهــد بود .بازدید
کنندهها میتوانند بیش از هزار وسیله که نشان دهنده بخشهای
مختلف دنیای فوتبال اســت را نظارهگر باشند .همچنین پیشرفت
فوتبال بینالمللی ،منحصر به فرد بودن جام جهانی را در این موزیم
خواهند دید .افراد حاضر در این موزیم ،شاهد ویدیوها و عکسها و
لحظات خاص این ورزش خواهند بود .موزیم دنیای فوتبال  15پنل
دارد و بیش از  60نمایشگر در آنجا وجود دارد که عکسهای مربوط
به فوتبال را به نمایش درخواهنــد آورد .یکی از جذابیتهای این
موزیم کاپ اصلی جام جهانی خواهد بود.

لیگ برتر قرار داده اســت .از زمانی که
رومن آبراموویچ در ســال  2003چلسی
را خریداری کرده ،بدترین نتیجه تیم در
لیگ برتر رده ششم بوده است .کسب 4
قهرمانی در لیگ برتر در این مدت نشان
از این داده اســت که سرمایه گذاری این
غول نفتی روس به بار نشســته اســت.
در فهرســت چلسی برای ادن هازارد 100
میلیون پوند در نظر گرفته شده که یکی
از عوامل صدرنشــینی چلســی در این
فهرست بوده است.
ســن بازیکنان ،توانایی ،مدت قرارداد و
قیمت در بــازار نقل و انتقاالتی بازیکنان
عاملی بوده اســت که بازیکنان در این
فهرست طبقه بندی شوند .بعد از چلسی،
منچسترسیتی و منچستریونایتد در رده
های دوم و ســوم ارزشمندترین تیمهای
لیگ برتری قرار گرفته است.

مسی سفیر  EXPO 2020شد

 EXPO 2020دوبی مهاجم بارسلونا را به عنوان اولین سفیر جهانی
خود برگزید.
به نقل از مارکا ،لیونل مسی بیش از  80میلیون هوادار در شبکههای
اجتماعی دارد و یکی از بهترین فوتبالیستهای حال حاضر جهان
محسوب میشــود .به همین دلیل او به عنوان اولین سفیر جهانی
 EXPO 2020دوبی انتخاب شد.
مهاجم بارسلونا که دوشنبه شب گذشته پنجمین توپ طالی خود
را کسب کرد ،یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان فوتبال مدرن است.
ابراهیم الهاشــمی ،مدیر اجرایی  EXPOدر اینباره گفت :تمرکز
 EXPOبر روی عالقه جهانی اســت تا آیندهای بهتر برای مردم
ساخته شــود .چه بهتر از این که نیروهای تازه به منظور این هدف
استفاده کرد؟ لیونل مسی با عملکردش در زمین بازیکنان را متحد
میکند و تاثیرش بیش از این اســت .او انسانی ایدهآل است .برای
اینکه اولین سفیر جهانی میشود .الهاشمی افزود :مسی در کودکی
با مشــکالتی در سالمتیاش روبرو شد اما توانست آن را پشت سر
بگذارد و با تالش فراوان ،به رویاهایش در ســطح جهانی برسد .او
الگویی برای دیگران اســت .هیچ کس بهتر از مســی نمیتواند با
جوانان جهان ارتباط برقرار کند و آنها را به سمت ما جذب کنند تا
جزئی از نیروهای ما شوند و  EXPO 2020ما ساخته شود.

چراغ سبز چیچاریتو به آرسنال

ستاره پیشین منچســتریونایتد به آرسنال
چراغ سبز نشان داد و از احتمال بازگشت به
لیگ برتر انگلیس سخن به میان آورد.
به نقل از روزنامه بیلد آلمان ،خاویر هرناندس
یکی از بهترین بازیکنان بوندسلیگا در فصل
جاری بوده اســت .او ر دو ماه اخیر به عنوان
بهترین بازیکن انتخاب شده و توانسته یازده
گل برای تیمش به ثمر برساند .چیچاریتو اما
با بی مهری لوییس فان خال در یونایتد مواجه
شد و اکنون در بوندسلیگا به روزهای اوجش
برگشته است .باشگاه آرسنال سخت در تالش
اســت تا بتواند این بازیکن را به لیگ جزیره
برگرداند .به نظر می رسد خود این بازیکن هم
دوست دارد به انگلیس برگردد .او در گفت و
گویی که با روزنامه بیلد آلمان داشت ،درباره

پیشنهاد باشگاه آرسنال و احتمال بازگشت
به لیگ جزیره گفت :باید ببینیم چه اتفاقی
خواهد افتاد .در فوتبال احتمال هر اتفاقی
وجود دارد .در سه فصل اخیر برای سه تیم

متفاوت بازی کردم .منچستریونایتد ،رئال
مادرید و اکنون هم بایرلورکوزن .بنابراین
هر احتمالی وجود دارد و در فوتبال نمی
توان چیزی را پیش بینی کرد.

انفجاری قوی در نزدیکی یک درمانگاه فلج اطفال در شهر
کویته پاکســتان اتفاق افتاده اســت .خبرگزاری فرانسه
میگوید یک بمبگذار انتحاری عامل این انفجار بوده است.
معاون فرماندار کویته گفته است که دست کم  ۱۵نفر در این
انفجار کشته شدهاند ،که اکثر آنها نیروهای پولیسی بودند
که تامین امنیت تیمهای واکسیناسیون را به عهده داشتند.
بیش از  ۱۰نفر هم در این انفجار زخمی شدهاند که به گفته
یک مقام محلی حال هفت نفرشان وخیم است.
انفجار در ســاعتهای آغازین صبح چهارشنبه (به وقت
محلی) و در زمانــی رخ داد که کادر پزشــکی آماده کار
میشدند .در ســالهای اخیر تیمهای واکسیناسیون فلج
اطفال در پاکستان مستمرا مورد حمله افراطگرایان اسالمی
قرار گرفتهاند .آنها میگویند واکسیناسیون توطئهای غربی
برای عقیم کردن نسل پاکستانیها است.
همچنین استفاده سازمان سیا از پوشش تیم واکسیناسیون
برای شناســایی محل اختفای اســامه بن الدن مخالفت
این گروهها با واکسیناسیون را تشــدید کرد .پاکستان و
افغانستان جزو معدود کشورهایی هستند که فلج اطفال در
آنها ریشهکن نشده است .شمار کودکانی که در پاکستان به
فلج اطفال مبتال شدند در سال  ۲۰۱۴به  ۳۰۴نفر رسید ،که
بیشترین تعداد در قرن جاری میالدی است( .بی بی سی)

هشدار گروه بحران درباره
خطر سرکوب و بی ثباتی
در تاجیکستان

«این مردم سوریه هستند که باید در
مورد رهبری و چگونگــی اداره امور
کشورشــان تصمیم بگیرند .این تنها
راه برای رســیدن به ثبات و امنیت در
سوریه و ایجاد شــرایط مناسب برای
رشــد اقتصادی و رفاه است تا مردم
بتوانند در کشــور خود زندگی کنند و
مجبور به فــرار و پناه بردن به به اروپا
نباشند ».در همین حال ریاض حجاب
هماهنگ کننده هیئت مخالفان بشار
اســد در پاریس گفت که آمریکا در
مورد بشار اســد از مواضع خود عقب
نشینی کرده است آقای حجاب گفت:
«آمریکا و روســیه در مذاکرات خود
به رفتن بشــار اسد به هیچوجه اشاره
نکردند که این یک عقبنشینی واضح
است( ».بی بی سی)

چلسی ارزشمندترین تیم لیگ برتر

انفجار در درمانگاه فلج
اطفال کویته پاکستان ۱۵
کشته بر جای گذاشت

گروه بین المللی بحران می گوید تاجیکســتان تحت فشار
شــدید داخلی و خارجی قرار دارد و ناآرامیهای روزافزون
در شمال افغانســتان ،جایی که تندروهای آسیای میانه و
طالبان دست به دســت هم داده اند ،تهدیدی جدی برای
این کشــور و منطقه است .در چشم اندازی که این سازمان
روز دوشــنبه  ۲۱جدی در این باره انتشار داده ،آمده است
که حکومت  ۲۳ســاله امامعلی رحمــان ،رئیس جمهوری
تاجیکستان ،دستخوش خشونت ،عدم جوابگویی یا حساب
پس ندادن ،فســاد و مهاجرت جمعی است .این سازمان از
مهاجرت و مواد مخدر بــه عنوان دو منبع اصلی درآمد در
تاجیکســتان نام برده و می افزاید که سرکوب مذهبیان و
مخالفان سیاسی ،از جمله ممنوعیت حزب «معتدل» نهضت
اسالمی ،به نارضایتی در این کشور دامن می زند .در گزارش
این سازمان آمده است« :حمایت روسیه از تاجیکستان از
عناصر مهم امنیت منطقه ای است ،اما نگرانی مسکو در مورد
مخالفت داخلی با رحمان رو به افزایش است .اتحادیه اروپا
و آمریکا توان اندکی در تاثیر گذاشتن بر دولت تاجیکستان
دارند ،ولی آنها به عالوه روســیه و قدرتهای دیگر باید در
مورد جهتگیریهای مخاطره آمیز آقای رحمان ،خطر از کار
افتادن حکومت و احتمال پا گرفتن افراط گرایان اســامی
گوش به زنگ باشند ».گروه بین المللی بحران معتقد است
که توافقات صلح سال  ۱۹۹۷که منجر به تقسیم  ۳۰درصدی
قدرت با مخالفان شــده بود ،به جای رفع تشن بر روی آن
شــرپوش گذاشــته و اکنون زخمهای کهنه دوباره رو می
زند .از آن زمان تا به حال ،حزب نهضت اســامی همواره
دو کرسی در پارلمان داشت ،اما در انتخابات ماه مارچ این
کرسیها را از دست داد( .بی بی سی)

برد کلیولند در شب باخت
اوکالهوما و شیکاگو

در ادامه رقابتهای لیگ بســکتبال  NBAکلیولند در شــب شکست
شیکاگو و اوکالهوما برابر داالس به برتری رسید.
در ادامه رقابتهای لیگ بسکتبال حرفهای آمریکا ( ،)NBAبامداد دیروز
هشت مسابقه برگزار شــد که در جریان این دیدارها لسآنجلس کلیپرز
برابر حریفش به برتری رســید و کلیولند نیز برابر داالس به برتری رسید.
لیکرز که به مصاف نیو اورالن رفته بود با نتیجه  95بر  91به برتری رسید
و کلیولند نیز برابر داالس با درخشــش لبرون جیمز  110بر  107به برتری
رسید .جیمز با کسب  27امتیاز 10 ،ریباند و هفت پاس منجربه گل بهترین
بازیکن میدان بود.
در دیگر دیدارهای برگزار شــده سنآنتو نیز توانســت  109بر  99برابر
دیتروید به برتری برســد .تونی پارکر گارد راس فرانسوی سنآنتونیو با
کسب  31امتیاز ،چهار ریباند و سه پاس منجر به گل بهترین بازیکن میدان
بود.
** نتایج دیگر دیدارهای برگزار شده به شرح زیراست:
ایندیانا  - 116فینیکس 97
نیویورک  - 120بوستون 114
میلواکی  - 106شیکاگو 101
مینهسوتا  - 96اوکالهوماسیتی 101
ممفیس  - 91هیوستون 107

ویلیامز در بازیهای اوپن
استرالیا شرکت میکند

سرنا ویلیامز اعالم کرد وضعیت آسیبدیدگیاش وخیم نیست و میتواند
در مسابقات اوپن اســترالیا شرکت کند .به نقل از یورو اسپورت ،تنیسور
آمریکایی با اعالم اینکه میتواند در مســابقات اوپن اســترالیا شرکت
کنــد ،نگرانیها در این زمینــه را کاهش داد .او هفته گذشــته به دلیل
ی از مسابقات کاپ هوپ مان کنارهگیری کرد .ویلیامز اکنون
آسیبدیدگ 
اعالم کرده است تورم زانوی چپ پایش کمتر شده است .او در این باره به
روزنام ه  Herald sunگفت :بدن من شرایط خوبی دارد .احساس ناراحتی
میکردم اما االن بهتر هستم .چند روز تمرین داشتم و االن احساس بهتری
دارم .باید مطمئن شــوم که آرام و راحت هستم .همه چیز طبیعی خواهد
شد .می دانم که باید داخل و خارج از زمین چه کار کنم.

انگلیسیها خواستار حذف کلیه
رکوردهای دوومیدانی شدند

اخیرا خبرهای زیادی درباره فســاد و دوپینگ در ورزشکاران دوومیدانی
منتشر شده است .این شرایط ممکن است بر رکوردهای ثبت شده در این
ورزش تاثیر گذاشته باشد .به نقل از یورو اسپورت ،فدراسیون دوومیدانی
انگلیس پیشنهاد داده که تمامی رکوردهای جهانی ثبت شده کنار گذاشته
شوند و از نو رکورد ثبت شود .البته این مساله به این سادگی نیست.
فدراسیون دوومیدانی انگلیس برای ورزش پاک پیشنهادات مختلفی ارائه
کرده اســت .یکی از این پیشنهادات پاک کردن تمامی رکوردهای جهانی
ثبت شــده و محروم کردن ورزشکاران دوپینگی برای حداقل هشت سال
دانی انگلیس؛ در این باره میگوید :درباره
است .رییس فدراسیون دوومی 
تمامی رکوردهای ثبت شده شک و تردید وجود دارد .این مساله ناراحت
کننده است .نمیتوان درستی یا نادرستی این رکوردها را اثبات کرد.
از دیگر پیشنهادات فدراسیون دوومیدانی انگلیس عبارتند از:
 وادا باید تمامی تستهای دوپینگ گرفته شده را ثبت کند تا دقیقا زمانو مکان تستهای گرفته شده مشخص شود و مراقبت بیشتر صورت گیرد.
 در صورتی که وادا تستها را ثبت نکند ،ورزش انگلیس باید شرایطی رافراهم کند تا ورزشکاران این کشور تستهای خود را ثبت کنند.
 میزان تســتها باید افزایش یابد و تعداد تستهایی که خارج از زمانمسابقات گرفته میشود باید بیشتر شود.
 فدراسیون جهانی باید تاکید کند که تمامی ورزشکارانی که در مسابقاتت بیولوژیک داشته باشند و از 12
قهرمان جهان شــرکت میکنند پاسپور 
ماه قبل از مسابقات تســتهایی داده باشند - .فدراسیونها باید متعهد
شوند تا پاداش و جایزه ورزشکارانی که دوپینگ آنها ثابت شده را باز پس
بگیرند .در صورتی که فدراسیونی این کار را انجام نداد باید تعلیق شود.

