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«ربوده شدن» سه آمریکایی
در بغداد

رسانههای خبری از «ناپدید شدن» سه شهروند آمریکایی
در بغداد گزارش دادهاند .بهگفتهی جان کربی ،ســخنگوی
وزارت خارجه آمریکا ،گزارشهای موجود حاکی از آنند که
این شهروندان به احتمال قوی «ربوده شدهاند».
شبکه خبری العربیهروز یکشنبه ( ۱۷جنوری) با استناد به
«منابع خودی» گزارش داد که افرادی مســلح سه شهروند
آمریکایی را در جنوب بغداد ربوده و به گروگان گرفتهاند.
شبکه خبری سیانان نیز گزارشی در این راستا با تکیه بر
اطالعات یک مقام امنیتی در عراق منتشر کرد.
طبق این گزارش ســه شــهروند مزبور مقاطعهکار بود ه و
شرکتی که کارگزار صاحبکار آنان بوده ،مفقود شدن آنان
را روز یکشنبه به مقامات مسئول خبر داده است .به گفتهی
این مقام امنیتی ،شــهروندان آمریکایی از روز جمعه (۱۵
جنوری) ناپدید شــدهاند .سفارت آمریکا در بغداد پس از
پخش گزارش شبکه «العربیه» بیانیهای منتشر کرد که در
آن از ناپدید شدن سه شهروند آمریکایی در پایتخت عراق
سخن گفته اســت .یک مأمور پولیس عراق که نخواسته
نامش فاش شــود ،به خبرگزاری فرانسه گفته است که این
شهروندان آمریکایی به همراه مترجمشان ربوده شدهاند.
به گفتهی او عامالن این آدمربایی شبهنظامیانی بودهاند که
لباس نظامی به تن داشتهاند( .دویچه وله)

جنرال مشرف در پرونده
اتهامی کشتهشدن یک
رهبر بلوچ تبرئه شد

دادگاهی در پاکستان جنرال پرویز مشرف ،رئیس جمهور
سابق این کشــور را در پرونده مربوط به کشتهشدن یک
رهبر ملیگــرای بلوچ ،تبرئه کرده اســت .نواب اکبرخان
بوگتی ،از رهبران ملیگرای بلوچ پاکستان ،حدود  ۱۰سال
پیش در عملیاتی از سوی ارتش ،در ایالت بلوچستان کشته
شــد .آقای بوگتی که هنگام مرگ  ۷۹سال داشت ،رهبری
یک گروه مســلح را با هدف خودمختاری برای بلوچستان
در دست داشت .ملیگرایان بلوچ برای خودمختاری بیشتر
و کنترل منابع محلی مبارزه میکنند و دستکم یک گروه
شورشی مسلح بلوچ خواستار اســتقالل این ایالت است.
پرونده مربوط به کشــته شدن این رهبر بلوچ یکی از چند
پرونده اتهاماتی است که آقای مشــرف با آن روبرو بوده
است .آقای مشرف پس از یک تبعید خودخواسته چند ساله
در سال  ۲۰۱۳به پاکستان برگشت و کوتاه مدتی بعد پرونده
اتهاماتی علیه او باز شــد .پرونده دستگیری قضات در سال
 ،۲۰۰۷کشته شدن یک روحانی در خالل محاصره مسجدی
در اسالمآباد ،پایتخت ،کشته شدن آقای بوگتی و کشتهشدن
بینظیر بوتو ،نخست وزیر سابق پاکستان ،از مهمترین آنها
بوده است .بینظیر بوتو پس از یک سخنرانی در راولپیندی
در دسامبر سال  ۲۰۰۷کشته شد( .بی بی سی)

قیمت نفت به پایینترین حد خود از سال  ۲۰۰۳تا کنون رسید
بازگشت دوباره ایران تکانهایی را به بازار جهانی
فروش نفت وارد کرده اســت .برخی تحلیلگران
پیشبینی میکنند ،حضور ایران و قصد این کشور
برای افزایش تولید روزانه نفت ،باعث افزایش سیر
نزولی قیمت نفت شود.
برداشته شدن تحریمها علیه ایران موجب شد تا
قیمت نفت به پایینترین قیمت خود در  ۱۳ســال
گذشته برســد .صبح روز دوشنبه ( ۲۸جدی۱۸ /
جنوری) قیمت هر بشکه نفت برنت برای مدتی با
دو درصد کاهش به  ۲۷دالر و  ۶۷ســنت رسید که
این قیمت پایین ،از ســال  ۲۰۰۳تا کنون بیسابقه
بود.
از آنجایی که رفــع تحریمها علیه ایران به معنای
بازگشت این کشــور به بازار جهانی فروش نفت
اســت ،این وضعیت به گفته تحلیلگران ،فشــار
نزولی بر قیمت نفت را افزایش خواهد داد.

پاپ :هر خشونتی با نام خدا
محکوم است

پاپ فرانسیس طی بازدید خود از مهمترین
کنیسه رم ،در اقدامی برای ترویج صلح بین
عقاید ،تمامی خشونتهایی را که تحت نام
خدا صورت میگیرند ،محکوم کرد.
بــه نقــل از خبرگزاری پی تــی آی ،پاپ
فرانســیس ،رهبر کاتولیکهــای جهان
در این دیــدار همچنین تمایــم اقدامات
ضــد یهودیگــری را رد کــرد و خواهان
حداکثر هوشیاری برای جلوگیری از وقوع
«هولوکاستی دیگر» شد.
ایــن دیــدار در حالی صــورت گرفت که
اقدامات خشــونت آمیز افــراط گرایان به

شدت در اروپا ،آفریقا ،خاورمیانه و هر جای
دیگر جهان افزایش یافته است.
فرانســیس طــی اظهاراتی با اشــاره به
مسیحیت ،یهودیت و اسالم گفت :خشونت
بشر علیه بشــر با هر مذهبی به ویژه سه
دین بزرگ مغایرت دارد .هر بشری به عنوان
مخلوق خدا بدون توجه به مذهب و عقایدش
برادر ماست .این اقدام پاپ فرانسیس تداوم
ســنت ژان پل دوم و همچنین پنجاهمین
سالگرد تحول در روابط یهودیان و مسیحیان
را که در سال  1965از ســوی شورای دوم
واتیکان رخ داد ،یادآور شد.

وزیر دفاع آلمان از احتمال ماموریت
سربازان این کشور در لیبیا خبر داد

وزیر دفاع آلمان روز دوشــنبه اظهار کرد،
پیشرویهای شــبهنظامیان در لیبیا تهدید
جدیدی را متوجه اروپا کرده و ممکن است
موج جدیدی از پناهجویــان به دلیل این
بحران رهســپار اروپا شوند و ما نمیتوانیم
مساله اســتقرار ســربازان آلمانی در این
کشور شــمال آفریقا را رد کنیم .به نقل از
خبرگزاری رویترز ،اورســوال فون درالین،
وزیر دفــاع آلمان در مصاحبــهای به یک
روزنامه آلمانی در پاسخ به این که آیا قصد
دارد سربازان این کشور را در لیبیا مستقر
کند تصریح کرد :آلمان از مسئولیتش برای
ادای ســهم خود در این مساله شانه خالی
نمیکنــد .وی به جزئیات بیشــتر درباره
ماهیت این مداخله در لیبیا اشاره نکرد اما

گفت اجرای نظم و قانون مهمترین هدف در
لیبیا که اخیرا صحنه پیشــرویهای گروه
تروریســتی داعش بوده ،است .آلمان که
سال گذشــته میالدی به میزان  1.1میلیون
پناهجــو را پذیرش کرد ،بــه دنبال ایجاد
ثبات در همســایگان اروپا است تا جلوی
موج ورود پناهجویان از دریای مدیترانه به
این قاره را بگیرد .در آلمان استقرار سرباز
برای شرکت در جنگهای خارجی همچنان
مناقشه برانگیز اســت .این کشور از زمان
جنگ جهانی دوم تاکنون تالش کرده تا از
هر گونه مداخله نظامی خارجی اجتناب کند.
با این حال در دو دهه گذشته آلمان تا حدی
از رویه صلح طلبانه ســفت و سخت خود تا
حدی فاصله گرفته است.

رئال مادرید رکورد زد

قوهای سپید در دیدار با اسپورتینگ خیخون ،رکورد 60
سالهای را شکستند.
ل مادرید برابر اســپورتینگ خیخون با
به نقل از آس ،رئا 
نتیجه پنج بر یک به پیروزی رسید .این تیم در یازده دقیقه
سه گل به ثمر رساند .مادریدیها از سال  1956تا به امروز
نتوانسته بودند با این سرعت ،سه بار دروازه حریف را باز
کنند .سریعترین رکورد رئالیها به همان سال بازمیگردد

که آنها در بازی برابر ســلتاویگو توانستند هشت بر سه
پیروز شده و در دوازده دقیقه ،سه بار گل بزنند .در دیدار
یک شنبه شب اما گلهای گرت بیل ،کریستیانو رونالدو
و کریم بنزما در کمتر از  12دقیقه به ثمر رسیدند .اتفاقی
که در  60سال اخیر روی نداده بود.
عالوه بر این ،مثلث  BBCبرای اولین بار رئال در عرض 15
دقیقه گلزنی کرد.

جوردی آلبا  10روز دور از میادین

ی  10روز از ترکیب
مدافع بارسلونا به دلیل آســیبدیدگ 
تیمش دور خواهد بود .به نقل از مارکا ،بارسلونا و اتلتیک
بیلبائو یکشنبه شب به مصاف هم رفتند .بارسا توانست در
این دیدار  6بر صفر به پیروزی رسید .جوردی آلبا به علت
ی از ناحیه همســترینگ پای راست ،از بازی
آسیبدیدگ 

خارج شــد .پس از انجام تستهای پزشکی مشخص شد
مدافع کناری بارسلونا تا  10روز نمیتواند تیمش را همراهی
کند .او در دیــدار رفت کوپا دل ری برابر اتلتیک بیلبائو و
بازی برابر ماالگا در اللیگا را از دست میدهد .حضور او در
دیدار برگشت جام حذفی اسپانیا نیز مشخص نیست.

پیشنهاد  ۱۱۰هزار پوندی
به جوکوویچ

نواک جوکوویچ ،مرد شماره یک تنیس جهان از پیشنهاد
رشــوه  ۱۱۰هزار پوندی به خود در اوایل دوران حرفهای
تنیســش خبر داد .با این حال ،ایــن تنیسباز صرب که
قهرمانــی در  ۱۰گرنداســلم را در کارنامــه دارد ،گفت،
شواهدی برای وجود تبانی بین تنیسبازان برجسته دنیا
وجود ندارد« :این قضیه به طور قطعی ثابت نشــده و فقط
گمانهزنی است ».بیبیسی و همزمان با آن وبسایت خبری
بازفید به شواهدی محرمانه دســت یافتهاند که از تبانی
گسترده در سطح اول تنیس جهان خبر میدهد.
طبق این مدارک ،نام  ۱۶بازیکن تنیس که جزو  ۵۰نفر اول
ردهبندی جهانی بودهاند ،در یک دهه گذشته بارها به دلیل
سوءظن در مورد باختن عمدی بازیها ،به «ستاد سالمت
تنیس» گزارش شده است.
این ســتاد نهاد ناظر بر ســامت ورزش تنیس است که
در سال  ۲۰۰۸مشترکا توســط فدراسیون جهانی تنیس،
اتحادیــه تنیس حرفهای مــردان ،اتحادیه تنیس زنان و

برگزارکنندگان مسابقات جایزه بزرگ تنیس تشکیل شد.
به تمام این بازیکنان از جمله برندگان گرنداسلمها که در
مورد آنها تحقیق شــده ،اجازه ادامه حضور در مسابقات
داده شده است.
در سال  ۲۰۰۷مســئوالن تنیس  ۲۶۰۰۰بازی ،شامل سه
مسابقه در ویمبلدون ،را بررسی کردند که نشانه هایی از
حضور تبانیکنندگان در آنها دیده می شد ،اما پس از آن
هیچ کاری انجام نشد.
جوکوویچ گفت« :تا جایی که دانــش و اطالعات من در
مورد تبانی اجازه میدهد ،باید بگویم که در ســطح اول
تنیس دنیا تبانی نشده است .در سطوح پایینتر احتمال
بروز این قضیه هســت .البته من در این مورد صاحبنظر
نیســتم و فقط عقیده شــخصیام را میگویم .ولی باید
بگویم که افراد و سازمانهایی هستند که کار روزانهشان
در این زمینه است تا این اطمینان وجود داشته باشد که
در زمین کار خالفی انجام نمیشود( ».بی بی سی)

 62سرمایهدار به اندازه
نصف جمعیت فقیر جهان
ثروت دارند

به گزارش سازمان خیریه آکســفام ،دارایی  62تن از
ثروتمندین افراد جهان برابر با همه داشــتههای مالی
نصف جمعیت فقیر جهان است .این سازمان همچنین
دریافته اســت که اکثریت کارکنانی که مزد و معاش
پایین دارند ،زن هســتند .گزارش آکسفام زیر عنوان
«اقتصادی برای یک درصد» روز دو شــنبه در آستانه
نشست مجمع جهانی اقتصاد نشر شد .در این نشست
در شــهر داووس ســویس بیش از  40تن از رؤسای
حکومتها و دولتهای جهان شرکت میکنند.
آکسفام دریافته است که از سال  2010داراییهای 62
ثروتمندترین افراد جهان براساس لیست میلیاردرهای
مجله فوربیس 44 ،درصد افزایش یافته است ،در حالی
که داراییهــای  3.5میلیارد فقیرترین جمعیت جهان
 41درصد کاهش داشته اســت .تحقیقات این سازمان
نشان میدهد که در  25سال گذشته درآمد  10درصد
فقیرترین جمعیت جهان به صورت اوســط  3دالر در
سال بیشتر شده است که افزایش ساالنه کمتر از یک
سنت در درآمدهای هر فرد را نشان میدهد.
آکسفام که برای ازبین بردن فقر مبارزه میکند ،گفته
اســت« :نابرابری خارج از کنترول جهانــی را ایجاد
کرده اســت که در آن  62تن به اندازه نصف جمعیت
فقیر جهان ثــروت دارند ».ایــن یافتهها پیشبینی
سازمان آکســفام قبل از نشست سال  2015داووس را
تایید میکند که گفتــه بود به زودی ثروت یک درصد
سرمایه داران جهان از ثرورت نصف فقیران کل جمعیت
جهان بیشتر میشــود .وینی بیانیما ،مدیر عامل بین
المللی آکســفام گفت« :این کام ً
ال غیرقابل قبول است
که ثروت نصــف فقیرترین جمعیت جهان کمتر از چند
ده نفر ابرسرمایهدار اســت که همه شان در یک بس
جا میشــوند ».آکسفام گفته است با وجود تالشهای
رهبران جهان در مبارزه با نابرابری« ،در  12ماه گذشته
شــکاف میان غنیترین افراد و باقی مردم به صورت
دراماتیک عمیق شده است( ».دویچه وله)

آلگری :ناپولی شانس نخست
قهرمانی است

ســرمربی یوونتوس بعد از پیروزی مقتدرانه تیمش در
دیدار برابر اودینزه تاکید کرد ناپولی شــانس نخست
کســب عنوان قهرمانی به شــمار می آید .به نقل از
مدیاســت ،روند صعودی یوونتوس در ســری  Aادامه
دارد .شاگردان ماسیمیلیانو آلگری شروع بسیار ناامید
کنندهای در فصل جاری داشــتند و امتیازات زیادی از
دســت دادند .آنها اما در ادامه خودشان را پیدا کرده و
با پیروزیهای پیاپی در دیدارهای اخیر ،صعود خوبی در
جدول رده بندی داشتند .آنها در دیدار برابر اودینزه در
هفته بیستم سری  Aهم با چهار گل به پیروزی رسیدند
تا دهمین ســه امتیاز پیاپیشان را به دست آوردند و به
رده دوم جدول رده بندی صعود کنند .آلگری در نشست
خبری بعد از پیروزی برابر اودینزه گفت :ناپولی نسبت به
دیگر تیم ها ،کمتر دچار نوســان شده و عملکرد بهتری
هم داشته است .شاگردان مائوریتسیو ساری ،بیشترین
شانس را برای کســب عنوان قهرمانی دارند .البته باید
بگویم هنوز زود اســت درباره کســب عنوان قهرمانی
سخن به میان آوریم .هنوز  5تیم شانس قهرمانی دارند.

قعرنشینان لیگ انگلیس
به تکاپو افتادند

باشگاههای انگلیسی در فصل و نقل انتقالهای زمستانی
با توجه بــه قرارداد جدید حق پخــش تلویزیونی ،در
حال تقویت خودشان هســتند .تیم های پایین جدول
لیگ برتر انگلیس ،تحــت تاثیر برخی اتفاقها در فصل
جاری هســتند .تیم تازه صعود کرده بورنموث ،تنها سه
امتیاز با ســقوط فاصله دارد و از سوی دیگر ،نیوکاسل
باســابقه ،در یک قدمی قعر جدول قــراردارد .این دو
تیم بیشــترین هزینه را تا اینجای فصل نقل و انتقاالت
زمستانی داشتند 23.85 .میلیون یورو برای بورنموث و
 22میلیون هم نیوکاسل هزینه کرده است.
نیوکاسل با  69.56میلیون یورو ،بورنموث با  ،31واتفورد
 ،48.63ســاندرلند  45.35و اســتون ویال با 66.45
میلیون یورو ،بیش از آرسنال در تابستان هزینه کردند.
توپچیها بــه تازگی با محمد الننی قرارداد امضا کردند.
آرسنال برای این خرید  16.80میلیون یورو هزینه کرد.
با توجه به  6هزار و  900میلیون یورویی که از حق پخش
تلویزیونی به تیم های لیگ برتری پرداخت خواهد شد،
قعرنشــینان جدول لیگ برتر انگلیس ،بــرای فرار از
ســقوط ،اقدام به خرید بازیکن می کننــد .آنها تا نیم
فصل  106میلیون دریافت کردنــد و در باقی فصل نیز
دریافتیشان از  160میلیون نیز عبور خواهد کرد.

سیمئونه :بازیکنان ذخیره،
تاثیرگذار هستند

ســرمربی اتلتیکومادرید معتقد است بازیکنان نیمکت
نشــین به تیم کمک زیادی میکننــد .به نقل از آس،
روخی بالنکو یکشــنبه شــب در هفت ه بیستم اللیگا با
سه گل ،الس پاالماس را شکســت داد .فیلیپه لوییس
و آنتوان گریزمان (دو بــار) گلهای تیم مادریدی را به
ثمر رساندند .دیگو سیمئونه پس از بازی گفت :بازیها
مشابه یکدیگر نیستند .کاراســکو در  30دقیقهای که
بازی کرد ،نقش تعیین کنندهای داشت .در هر بازی 18
بازیکن دارم .بعضی از آنها از ابتدا به میدان میروند .در
نیمه دوم و زمانی که حریف خسته میشود ،از نیروهای
تازه نفس استفاده میکنم و بدین طریق به حریفان ضربه
میزنیم .سرمربی اتلتیکومادرید در ادامه افزود :با توجه
به ســطح توقعی که از تیمم وجود دارد ،بازیکنانم کمی
دچار استرس میشوند.
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اکنون این نگرانی در بازار فروش نفت وجود دارد
که بازگشت ایران روند کاهش قیمت را ادامه دهد.
با این حال یک کارشــناس نفتی به رویترز گفته
است که توافق هســتهای غرب با ایران و اجرایی
شدن برجام نباید موجب شگفتی بازار شود ،زیرا
این موضوع از مدتها پیش قابل پیشبینی و قابل
انتظار بوده است.
چشــمانداز دریافت نفت اضافی در بازار از سوی
ایران در اواخر هفته گذشــته موجب شد تا قیمت
نفت به طرز قابل توجهی کاهش یابد.
بازار جهانی نفت از ماهها پیش با عرضه بیش از حد
و نزول تقاضا مواجه بوده است .بر خالف سالهای
گذشته کشورهای عضو اوپک تا کنون تولید خود
را برای تثبیت قیمت کاهش ندادهاند ،بلکه برعکس
آنها با افزایش تولید درصدد حفظ ســهم خود از
بازار جهانی نفت برآمدهاند( .دویچه وله)

واکنش وزارت خارجه ایران
به تحریمهای جدید آمریکا

وزارت خارجــه در بیانیهای تحریمهای
جدید آمریکا علیه افراد و شرکتهای
مرتبط با فعالیتهای موشــکی ایران را
محکوم کــرد .در این بیانیه تحریمهای
اخیــر تالشــی بــرای امتیازدهی به
«کانونهای قدرت و نفوذ» توصیف شده
اســت .یک روز پس از اجرایی شدن
برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام)
که لغو و تعلیــق تحریمهای مرتبط با
فعالیتهای هستهای جمهوری اسالمی
را به دنبــال دارد ،وزارت مالیه آمریکا
 ۱۱فرد و شــرکت ایرانی را به فهرست
تحریمهای خــود افزود .ایــن اقدام
تنبیهی واکنشی به برنامههای موشکی
ایران عنوان شــده کــه آمریکا آن را
«دربرگیرنده خطری جدی برای امنیت
منطقه و جهان» ارزیابی میکند .وزارت
خارجه ایران روز دوشنبه ( ۲۸جدی) با
انتشــار بیانیهای این تحریمها را «فاقد
هرگونه مشــروعیت قانونی و اخالقی»
خواند و تاکید کرد« :برنامه موشــکی
ایران به هیچ وجه بــرای قابلیت حمل

سالح هســتهای طراحی نشده و لذا با
هیچ مبنای بینالمللی مغایرت ندارد».
به گزارش روابط عمومی وزارت خارجه
در این بیانیه آمده اســت« :جمهوری
اســامی ایران همانگونه که پیش از
این به صراحت اعالم کرده است ضمن
رصد کردن دقیق اجــرای تعهدات
آمریکا در قالب برجام و تصمیمگیری
پیرامون نحوه واکنش در قالب ســاز
و کار مصــوب هیات نظارت بر برجام،
نسبت به این گونه اقدامات تبلیغاتی
و ایذایی با پیگیــری جدیتر برنامه
قانونی موشکی و ارتقاء توانمندیهای
دفاعــی و امنیت ملی خود پاســخ
خواهد داد ».در بخشی از این بیانیه
تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا
«تالشــی در جهــت امتیازدهی به
کانونهای قــدرت و نفوذ زیاده خواه
داخلی و خارجی» عنوان شده که به
باور وزارت خارجه ایران «دههها است
سیاســت خارجی ایــاالت متحده را
گروگان گرفتهاند»( .دویچه وله)

«کوبی برایانت» رکوردی دیگر
به ثبت رساند

بامداد دوشنبه کوبی برایانت در دیدار لس آنجلس لیکرز
و هیوستون ،رکوردشکنی کرد.
به نقل از آس ،بامداد دوشــنبه ،لیکرز برابر هیوســتون
 122بر  92شکست خورد اما این بازی برای کوبی برایانت
متفاوت بود چون او بــا  9پاس گلی که داد ،رکورد جری
وست را شکســت و به عنوان دومین پاس دهنده تاریخ
تیم لیکرز شناخته شد.

او پس از این رکوردشکنی گفت :این رکوردشکنی برایم
معنایی خاصی دارد .واقعا از این اتفاق ،احســاس غرور
میکنم .برایانت از رکورد وست ( 6هزار و  238پاس گل)
پیشــی گرفت و به  6هزار و  244پاس گل رسید .اروین
یوهانسون در جایگاه نخست قرار دارد .او  10هزار و 141
پاس گل و تقریبا چهار هزار پاس بیشــتر از کوبی با 400
بازی کمتر داده است.

ساخت مدالهای المپیک ریو و توکیو
از مواد بازیافتی

مسئوالن برگزاری المپیک  2020توکیو اعالم کردند برای
حمایت از محیط زیســت ،مدالهای ایــن المپیک را از
بازیافت فلزات تهیه خواهند کرد.
به نقــل از  ،Inside the gamesنــوزده عضو کمیته
برگزاری المپیک  2020که قوانین برگزاری این مسابقات
را تعیین میکنند ،پیشــنهاد دادند مدالهای بازیهای
المپیک  2020از بازیافت فلزات تهیه شــوند .گفته شده
در بازیهای المپیک ریو نیز مدالهای از بازیافت فلزات
تهیه میشوند.

مدالهای طال ،نقره و برنز در هر سری از بازیهای المپیک
از نظر ســایز ،وزن و طراحی با یکدیگر متفاوت هستند.
مدالهای بازیهــای ریو در ضرابخانــه دولتی برازیل
( )Casadamoed a doBrasilســاخته میشوند .این
مدالها از بازیافت وســایل الکترونیکی از جمله یخچال،
مایکروفر ،کمپیوتر و موبایل تولید میشوند.
مســئوالن برگزاری توکیو  2020همچنین در جلسه خود
بررسی کردند که آیا میتوانند ازمواد بازیافتی در ساخت
استادیوم المپیک  2020نیز استفاده کنند یا خیر.

برد اوکالهوما در شب
درخشش وستبروک
و دورانت
در ادامه رقابتهای لیگ بسکتبال  NBAاوکالهوماسیتی
برابــر میامی به برتری رســید .در ادامه رقابتهای لیگ
بسکتبال حرفهای آمریکا ( ،)NBAبامداد دیروز  5مسابقه
برگزار شــد که در جریان این دیدارها اوکالهوماسیتی و
میامی هیت به مصاف هم رفتند که در این رقابت اوکالهوما
با درخشش راسل وست بروک و کوین دورانت حریفش را
 99بر  74شکست داد .وســت بروک با کسب  13امتیاز،
 10ریبانــد و  15پاس منجربه گل تریپل دبل کرد و بهترین

بازیکن میدان بود .کوین دورانت نیز با کسب  24امتیاز و 10
ریباند دبل دبل کرد و نقش زیادی در برد تیمش ایفا کرد.
در دیگر مســابقه لسآنجلس لیکرز به مصاف هیوستون
رفت و با نتیجه  112بر  95تن به شکست داد داد.
** نتایج دیگر دیدارهای برگزار شده:
مینهسوتا  - 117فینیکس 87
سنآنتونیو  - 112داالس 83
دنور  - 129ایندیانا 126

