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باهاما از شهروندانش
خواست در هنگام سفر به
آمریکا مواظب باشند

دولت باهاما در اقدامی نادر از مردان جوان این کشــور که
قصد سفر به ایاالت متحده را دارند خواست تا در ارتباط با
پولیس آمریکا «نهایت احتیاط» را به خرج بدهند.
وزارت امور خارجه باهاما به همه شــهروندان این کشــور
توصیه کرد تا در هنگام سفر به آمریکا محتاط باشند ،ولی
به طور ویژه به مردان جوانان باهامایی هشــدار داد تا در
صورت مواجهه با نیروهــای پولیس ،از هرگونه مقاومت در
برابر آنها پرهیز کنند.
حدود  ۹۰درصد ساکنان باهاما سیاهپوست هستند و به نظر
می رسد هشدار اخیر دولت این کشور ،با توجه به تنش های
اخیر میان بخش هایی از جامعه سیاهپوست ایاالت متحده و
پولیس آمریکا صادر شده باشد.
در روزهای گذشته ،به دنبال کشته شدن دو مرد سیاهپوست
در ایالت های مینهسوتا و لوئیزیانا ،تظاهراتی اعتراضی در
شهر داالس ایالت تگزاس برگزار شد که در جریان آن ،یک
تک تیرانداز به سوی ماموران پولیس شلیک کرد.
عامل این تیراندازی ،که به مرگ پنج مامور پولیس و زخمی
شدن شش مامور دیگر انجامید ،خود نیز کشته شد .رسانه
های آمریکا ،وی را یک آمریکایی سیاهپوست معرفی کرده
اند که پیشــتر در ارتش آمریکا در افغانستان خدمت کرده
است.
شــش روز پیش ،دولت امارات متحده عربــی نیز در پی
بازداشت اشــتباهی یک تاجر اماراتی در ایاالت متحده به
ظن ارتباط با «تروریســت ها» ،به شهروندان این کشور که
قصد ســفر به کشورهای اروپایی و آمریکا را دارند ،هشدار
داد که «برای تأمیــن امنیت خود در خارج از کشــور از
پوشیدن لباس های ســنتی به ویژه در مکان های عمومی
خودداری کنند».
بازداشت خشــونت آمیز این تاجر اماراتی ،که لباس عربی
پوشــیده بود ،در ایالت اوهایو آمریــکا و پس از آن انجام
شد که پولیس شــک کرد که وی ممکن است با گروه های
تروریستی در ارتباط باشد( .بی بی سی)

پیامها در مسنجر فیسبوک
رمزگذاری میشوند

فیسبوک آزمایش نســخهی رمزنویسی شده مسنجر خود
را آغاز کرده اســت .پیامها و مکالمات کاربران در نسخهی
رمزگذاریشــدهی دو ســویه از نفوذ و جاسوسی در امان
خواهد ماند .با اینهمه استفاده از آن اختیاری خواهد بود.
کمپانی فیسبوک آزمایش نسخه رمزنویسی شدهی مسنجر
خود را آغاز کرده اســت .در این نسخه پیامهای رد و بدل
شــده بین کاربران به صورت دو سویه رمزگذاری میشود
و امکان دسترسی به آن برای فردی در میانهی راه از میان
میرود .این فرد میتواند یک دولت سرکوبگر باشد یا حتی
کسی وابســته به خود کمپانی فیسبوک .این رمزگذاری را
رمزگذاری  end-to-endمینامند .فیسبوک روز جمعه
اعالم کــرد که آزمایش رمزگذاری دو ســویه را به منظور
پیشگیری از جاسوسی دیجیتال کاربرانش آغاز کرده است.
مسنجر فیسبوک بیش از  ۹۰۰میلیون کاربر دارد ،اما نسخه
رمزگذاریشدهی آن هماکنون به صورت محدود ارایه شده
است .آزمایش نسخه رمزنویسیشدهی مسنجر فیسبوک
ســه ماه پس از رمزگــذاری کامل اپلیکیشــن واتساپ
فیسبوک صورت میگیرد( .دویچه وله)

اوباما :آمریکا دوقطبی نشده است

به گفته باراک اوباما آمریکا به افتراق نژادی دهههای
 ۵۰و  ۶۰میــادی باز نخواهد گشــت .رئیسجمهور
آمریکا تیرانداز داالس را «فــردی دیوانه» خواند و
تأکید کرد که او نماینــده جمعیت آفریقاییتبارهای
آمریکا نیست.
قتل دو سیاهپوست به دست پولیس و سپس قتل پنج
مأمور پولیس در شهر داالس به دست یک تکتیرانداز
سیاهپوست بار دیگر به بحث در مورد تبعیض نژادی و
قانون مالکیت سالح در آمریکا دامن زده است.
باراک اوباما ،رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا ،در
جریان نشست سران کشورهای عضو پیمان آتالنتیک
شمالی (ناتو) در شهر ورشو با اشاره به حادثه داالس
گفت که از نظر وی «آمریــکا آنگونه که برخی اظهار
میکنند ،دو قطبی نشــده اســت» .او تیراندازی به

مأموران پولیس در داالس را کار «یک شخص دیوانه»
خوانــد و تأکید کرد که آمریکا بــه وضعیت دهه ۶۰
میالدی بازنخواهد گشت .در روزهای اخیر شماری از
منتقدان دولت گفته بودند که آمریکا در حال بازگشت
به تبعیــض و افتراق نژادی دهههــای  ۱۹۵۰و ۱۹۶۰
میالدی است .اوباما در ســخنانی در ورشو با رد این
انتقادات گفت کــه آمریکاییها «از هر نژاد و تباری»
به درستی با خشم نســبت به «حمله نابخشودنی به
مأموران پولیس» واکنش نشــان دادند .رئیسجمهور
آمریکا تأکید کرد که تیرانداز «دیوانه» داالس نماینده
جمعیت سیاهپوســتان آمریکا نیســت« ،همانطور
کــه تیرانداز چارلســتون نماینــده آمریکاییهای
سفیدپوست نبود یا تیرانداز اورالندو یا سن برناردینو
نماینده آمریکاییهای مسلمان»( .دویچه وله)

پیروزی محافظه کاران در

انتخابات پارلمانی آسترالیا

ائتالف حاکم محافظه کار آســترالیا ،با
وجود کاهــش آراء در انتخابات پارلمانی،
می تواند همچنــان در رهبری حکومت
باقی بماند .هشت روز پس از این انتخابات،
اپوزیسیون ناکامی خود را اعالم کرد.
ب ِل شــورتن ،رئیس حزب چپگرای کارگر
آســترالیا و رهبر اپوزیســیون در شهر
میلبورن در برابر طرفداران حزبش گفت
که با نخست وزیر مالکولم ترنبول تلفونی
سخن گفته و موفقیت وی را در انتخابات
تبریک گفته اســت .شورتن گفت« :حاال
واضح شده است که آقای ترنبول حکومت
را تشــکیل می دهد .امیــدوارم که این
ائتالف برای رفاه مردم ما وظیفه اش را به
خوبی انجام بدهد».
نتیجۀ نهایی تا هنوز به گونه رسمی معلوم
نیست .به اساس پیشبینی های کمیسیون
انتخابات ،ائتالف حاکم  ۷۶یا  ۷۷کرسی را
بدست خواهد آورد ۷۶ .کرسی در پارلمان
آسترالیا ،که جمع ًا  ۱۵۰کرسی دارد ،برای

داشــتن اکثریت کافی است .حزب کارگر
احتماالً  ۶۹کرســی بدست خواهد آورد،
و بقیه کرســی ها به احزاب کوچک می
رسند .محافظه کاران در پارلمان گذشته
 ۹۰کرســی و حزب کارگر  ۵۵کرســی
داشتند.
نتیجۀ نهایی زمانی اعــام می گردد که
همه ورقه های رأیدهی که یک روز پیش
از انتخابات تســلیم داده شــده بودند،
شمارش گردند .در آسترالیا کسانی که در
روز انتخابــات نمی توانند به پای صندوق
های رأی بروند ،می توانند ورقه های رای
خود را از طریق پســت بفرستند و یا یک
روز پیش مستقیم ًا به حوزه های انتخاباتی
تسلیم کنند.
انتخابات پارلمانی قب ً
ال به تاریخ  ۲جوالی
برگزار شــده بود ،اما از آنجایی که تفاوت
آراء بسیار اندک اســت ،شمارش آن به
وضاحت بیشــتر از حد معمول طول می
کشد( .دویچه وله)

اندی ماری برای دومین بار قهرمان
ویمبلدون شد

اندی ماری ،تنیس باز بریتانیایی با شکســت
دادن میلوش راونیــچ کانادایی با نتیجه ۳-۰

برای بار دوم جام ویمبلدون را برد.
ماری ست اول را با نتیجه  ۶-۴پیروز شد اما

دو ست بعدی به تایبریک کشید.
اندی ماری در هر دو تایبریک درخشان ظاهر
شــد و موفق شــد راونیچ را در کمتر از سه
ساعت شکست دهد.
راونیچ  ۲۵ساله  ۱۹۶ســانتیمتر قد دارد و از
سرویس های بســیار قدرتمندی برخوردار
است .اما اندی ماری یکی از بهترین بازگشت
های ســرو را در میان تنیس بازان مرد دارد
که بــه کارش آمد .حــذف زودهنگام نوواک
جوکوویچ در ویبملدون امسال زمینه را برای
رسیدن راونیچ به نیمه نهایی فراهم کرد و او
توانســت راجر فدرر را هم شکست دهد و به
فینال برسد .این نخستین باری بود که راونیچ
در فینال یک جام گرانداسلم بازی می کرد.
در مقابل ماری بــرای یازدهمین بار در فینال
یک گرانداسلم حضور یافته بود .او پیشتر یک
بار در اوپن آمریکا و یک بار در ویبمبلدون به
قهرمانی رسیده بود( .بی بی سی)

توتی :تا دوباره قهرمان نشوم خداحافظی نمیکنم

اسطوره رم تاکید کرد تا با این تیم بار دیگر
طعم قهرمانی و باال بردن جام را نچشــد از
فوتبال خداحافظی نخواهد کرد.
به نقل از سایت رسمی باشگاه رم ،فرانچسکو
توتی نماد وفاداری به باشگاهش به شمار می
آید .او  25ســال است در رم بازی می کند و
با وجود این که در این مدت پیشــنهادهای
مالی بســیار خوبی از باشگاه های سرشناس
داشت اما هیچ گاه حاضر نشد که ج الوروسی
را ترک کند .توتی با وجود این که  40ســال
دارد ،هنوز فوتبال بــازی میکند و با تمدید
کردن قرارداد خود با جالوروسی ،فصل آینده
را نیز با پیراهن رم در رقابتهای ســری  Aو
لیگ قهرمانان اروپا به میدان خواهد رفت .به
نظر می رسد توتی قصد خداحافظی از فوتبال
را ندارد.
او در این زمینه گفت :فصل جدید ،بیســت
و پنجمین ســال حضورم در رم خواهد بود.
لحظه خاص و استثنایی برای من است .نمی
دانم تاکنون بازیکنانی بودند که چنین کاری
انجــام دادند یا نه اما من عشــق خود را به

رم به بهترین نحو ممکن نشــان دادم .بسیار
خوشــحالم که لقب بازیکن وفادار را به من
دادند.
اسطوره رم ادامه داد :خاطرات بسیار خوبی با
رم دارم و هر آنچه را که می خواســتم با این
پیراهن به دست آوردم .قصد خداحافظی از

رم را ندارم .باید تاکید کنم تا با تیمم عنوان
قهرمانی بدست نیاورم ،خداحافظی نمی کنم.
باید خداحافظی من با رم بــا جام قهرمانی
باشد .رم باشگاه بسیار بزرگی است .به خودم
می بالم که سالها پیراهن چنین تیم بزرگی
را بر تن کردم.

آرسنال سانچس را به هیچ تیمی نمیدهد

باشــگاه یوونتوس تاکید کرد که برای جذب
سانچس به آرسنال پیشــنهاد رسمی داده
اســت اما توپچی ها قصد فروش این بازیکن
را ندارند.
به نقل از گازتا دلو اســپورت ،الکســیس
ســانچس از بازیکنانی اســت که خبرهای
زیادی درباره احتمال جدایی او از آرســنال
در تابستان فصل جابجایی به گوش می رسد
اما به نظر می رسد توپچیها قصد فروش این

بازیکن را ندارند.
یوونتوس مشــتری جدی سانچس چیلیایی
است اما از جذب او ناامید شده است .جوزپه
ماروتا ،مدیر ورزشی باشگاه یوونتوس اعالم
کرد آرســنال تاکید کرده است قصد فروش
ســانچس را ندارد .او در ایــن زمینه گفت:
ســانچس بازیکن بســیار بزرگی است .به
جذب این بازیکن چیلیایی عالقه داشــتیم
و رسما به آرسنال هم پیشــنهاد دادیم اما

آنها تاکید کردند قصد فروش ستاره خود را
ندارند .از قیمت فروش سانچس سوال کردیم
و آنها اعالم کردند حتــی در صورت فروش
این بازیکــن او را به کمتر از  40میلیون یورو
نخواهند فروخت.
ســانچس تا سال  2018با آرســنال قرارداد
دارد .او سابقه حضور در رقابت های سری A
را دارد و یوونتــوس به همین خاطر به دنبال
جذب او بود.

معاون سابق بلر :جنگ
عراق غیرقانونی بود

جان پریسکات ،معاون سابق نخستوزیر بریتانیا به
طور علنی از شــرکت این کشور در جنگ عراق ابراز
پشیمانی کرده است .او بر خالف تونی بلر ،نخستوزیر
ســابق بریتانیا ،جنگ عراق را «غیرقانونی» دانسته
است.
در ســال  ۲۰۰۳بریتانیا تصمیم گرفــت که با آمریکا
همکاری و در جنگ عراق شرکت کند .جان پریسکات
که در آن زمان معاونت نخستوزیر وقت بریتانیا تونی
بلر را بر عهده داشت ،پس از گذشت  ۱۳سال از اتخاذ
این تصمیم ابراز ندامت کرده است.
پریسکات در یادداشتی برای روزنامه «ساندی میرر»
که روز یکشنبه منتشر شــد ،نوشت« :این تصمیم و
پیامدهای فاجعهبار تــا آخر عمر با من همراه خواهد
بود».
پریسکات گفته است که جنگ عراق بر خالف قوانین
بینالمللی بوده است .او در یادداشت خود به سخنان
کوفی عنان ،دبیرکل وقت سازمان ملل اشاره کرده و
نوشته است« :در کمال تأسف و خشم امروز باور دارم
که او حق داشت ».عنان در سال  ۲۰۰۴جنگ عراق را
«غیرقانونی» خوانده بود.
یک کمیته تحقیق در بریتانیا روز چهارشنبه گذشته
پس از  ۷سال تفحص در مورد چگونگی اتخاذ تصمیم
دولت بلر برای شــرکت در جنگ عراق گزارشــی را
منتشــر کرد .در این گزارش دولت بلــر به پیروی
کورکورانه از آمریکا متهم شده است .تهیهکنندگان
این گزارش جنگ عراق را غیرقابل توجیه دانستهاند
و دولت بلر را به دلیل اینکه وارد چنین جنگی شــد،
به شدت مورد انتقاد قرار دادهاند .سر جان چیلکات،
رئیس این کمیته تحقیق ،به هنگام ارائه گزارش مزبور
تصمیم دولت تونی بلر برای همراهی بریتانیا با آمریکا
در عملیات نظامی علیه صدام حســین را شــتابزده
خواند و گفت که این تصمیــم پیش از «بهرهبرداری
کامــل از تمام گزینههــای مســالمتجویانه برای
خلعسالح» او گرفته شد( .دویچه وله)

ژوکف :با وجود
محرومیتها در المپیک
موفق خواهیم بود

رییــس کمیتــ ه المپیک روســیه اعالم کرد بــا وجود
محرومیتهای در نظر گرفت ه شده برای دوومیدانی روسیه،
این کشور همچنان در بازیهای المپیک موفق خواهد بود.
به نقل از  ،Inside the gamesکمیت ه المپیک روسیه
امیدوار اســت فدراســیون جهانی دوومیدانی محرومیت
دوومیدانی روسیه را بردارد تا دوومیدانیکاران این کشور
بتوانند در المپیک شرکت کنند.
روسیه به صورت رســمی به دادگاه عالی ورزش اعتراض
کرده اســت .فدراســیون جهانی دوومیدانی ماه گذشته
تصمیم گرفــت محرومیت دوومیدانی روســیه را تمدید
کند .این محرومیت از ماه نوامبر ســال گذشته آغاز شده
بود و علت آن دوپینگ سیستماتیک در روسیه بود .البته
احتماال به تعدادی از دوومیدانــیکاران روس اجازه داده
میشود تا بدون پرچم روسیه در المپیک حاضر شوند .این
دوومیدانیکاران باید ثابت کنند تحت نظر یک سیستم ضد
دوپینگ معتبر فعالیت داشتند.

فرمول یک؛ همیلتون
گرندپری بریتانیا را از خط
یک آغاز میکند

لوئیس همیلتون راننده تیم مرسدس با کسب بهترین زمان
در مرحله زمان گیری گرند پری بریتانیا ،این مســابقه را از
جایگاه اول آغاز خواهد کرد.
ت نزدیــک با یکدیگر
دو راننــده تیم مرســدس در رقاب 
گرندپری بریتانیا را از جایگاههای اول و دوم آغاز خواهند
کرد .لوئیس همیلتون با اختالف زمانی  ۰.۳۱۹ثانیه نسبت به
نیکو روزبرگ هم تیمی خود و مکس فرســتاپن راننده تیم
ردبول موفق شــد در جایگاه اول مرحله زمان گیری قرار
گیرد.
رقابت دو راننده مرسدس برای قهرمانی در رقابتهای این
فصل فرمول یک مانند سال گذشته نزدیک و شانه به شانه
اســت ،نیکو روزبرگ تا پیش از گرندپری بریتانیا با ۱۵۳
امتیاز در رده بندی کلی اول و لوئیس همیلتون با  ۱۴۲امتیاز
در رده دوم قرار دارند.
تا همین جای فصل رقابت بین این دو راننده حاشــیههای
فراوانی را در پی داشته است ،توتو ولف رئیس تیم مرسدس
در پایــان گرندپری اتریش که در دور آخر آن اتومبیلهای
لوئیس همیلتون و نیکو روزبرگ با هم یکدیگر برخورد کرد
به هر دو راننده هشــدار داده کــه در صورت تکرار چنین
حوادثی آنها با جریمههای سنگین روبرو خواهند شد.
مکس فرستاپن راننده هالندی تیم رد بول که برای اولین بار
پس از گرندپری اســپانیا اجازه مسابقه با تیم اصلی را پیدا
کرد ،در مرحله زمان گیری عملکرد بهتری از دنیل ریکاردو
دیگر راننده این تیم داشــت و پس از نیکو روزبرگ راننده
تیم مرسدس بهترین زمان را به دست آورد( .بی بی سی)

« ۶کشته و زخمی» در
سوء قصد نافرجام به جان
نماینده مجلس ایران

حمله مســلحانه به نماینده اسالم آباد
غرب و هیئت همراه او ،حداقل دو کشته
و ســه زخمی برجای گذاشت .بر اساس
گزارشهای اولیه ،ضاربان موترهای خود را
به آتش کشیده و به سمت مرز گریختهاند.
حشمتاهلل فالحتپیشه ،نماینده اسالم
آباد غرب و داالهو در مجلس شــورای
اســامی روز یکشــنبه در مسیر شهر
«ریجاب» در والیت کرمانشاه هدف گلوله
قرار گرفت و زخمی شــد .به نوشــتهی
خبرگزاری تسنیم ،فالحتپیشه با جمعی
از مســئوالن والیتی به نشست مردمی
میرفته که  ۴نفر با بستن مسیر ،به روی او
و هیئت همراه آتش گشودهاند .در جریان

این سوء قصد فرماندار داالهو زخمی و
راننده فرماندار کشته شده است.
پایگاه انترنتی «فرارو» به نقل از فرهاد
تجری ،نماینده قصر شیرین در مجلس،
نوشته اســت که ضاربان سوار بر یک
دستگاه پژو پارس سفیدرنگ بودهاند و
در این حمله رئیس دامپزشــکی داالهو
نیز جان خود را از دســت داده است.
بر این اســاس« ،فرماندار ،مدیر شیالت
والیت [کرمانشــاه] و یــک نفر دیگر»
زخمی شدهاند .به نوشتهی منابع داخلی،
مهاجمان پــس از حمله موتر خود را به
آتش کشــیده و پیاده بهسوی نواحی
مرزی گریختهاند( .دویچه وله)

ارتش عراق پایگاه هوایی استراتژیک
قیاره را از داعش پس گرفت

ارتش عــراق از حمله به پایــگاه هوایی
قیاره در جنوب موصل با پشتیبانی هوایی
نیروهای ائتالف خبر داده است .این پایگاه
در کنترل پیکارجویان گروه موســوم به
دولت اسالمی (داعش) بود .گفته شده که
پیکارجویــان داعش در جریان این حمله
مقاومت چندانی نکردند .تصرف مجدد این
پایگاه هوایی به معنای در دســت گرفتن
پایگاهی مهم برای انتقال نیروی انســانی
و تسلیحات است .یک مقام ارشد ارتش
عراق کنترل مجدد این پایگاه را «پیشرفتی

اســتراتژیک» خوانده است.تصرف این
پایگاه هوایی در حالی صورت گرفته که
نیروهای عراقی با پشــتیبانی ائتالف به
رهبری آمریکا در حال تدارک عملیاتی
بزرگ بــرای ک نترل مجــدد موصل
هستند .از دست دادن این پایگاه هوایی
میتواند مســیر مهم تامین تدارکاتی
بین موصل و ســایر نواحی تحت کنترل
داعش را از دسترس این گروه خارج کند.
پایگاه هوایی قیــاره یکی از پایگاههای
استراتژیک عراق است( .بی بی سی)

رئال مادرید
حرف نهایی
را درباره
موراتا زد
باشگاه رئال مادرید به شایعه جدایی موراتا
پایان داد و تاکید کرد که این بازیکن در فصل
جابجایی در تابستان راهی هیچ تیمی نخواهد
شد .به نقل از روزنامه مارکا ،آلوارو موراتا بعد
از دو فصلی که در یوونتوس پشت سرگذاشت
به همــکاری خود با این تیم پایان داد و رئال
مادرید حاضر نشــد که ایــن بازیکن را به
یووه بفروشــد.موراتا در دوران حضورش در
یوونتوس عملکرد درخشانی از خود به نمایش
گذاشــت .او از چند تیم انگلیسی پیشنهاد
دارد و چلسی با هدایت آنتونیو کونته جدی
ترین مشتری این مهاجم جوان به شمار می

آید .روزنامه مارکا اســپانیا اعالم کرد که
رئال مادرید به هیچ وجه قصد فروش موراتا
را ندارد و این بازیکن جوان در فصل جدید
رقیب کریم بنزمــا در رئال مادرید خواهد
بود .کریم بنزما  7ســال است که در رئال
مادرید بازی میکنــد .با وجود این که این
بازیکن فرانســوی در این چند سال اخیر
عملکرد خوبی از خود نشــان نداده است،
اما هــم چنان مهاجم نوک رئال اســت و
رقیب جدی روی نیمکت ذخیره ها ندارد.
با بازگشت موراتا به رئال این احتمال بسیار
زیاد است که بنزما نیمکت نشین شود.

ویلیامز :رویای قهرمانی در
ویمبلدون را داشتم

تنیســور آمریکایی قهرمانی در گرند اسلم
ویمبلدون را همچون یک رویا عنوان کرد.
به نقل از مارکا ،ســرنا ویلیامز با شکســت
آنجلیــک کربر برای هفتمیــن بار قهرمان
تنیس ویمبلدون شــد .تنیسور آمریکایی
پس از این قهرمانی گفت :به قهرمانی در این
بازیها فکر میکردم خیلی از شــبها نمی
توانستم بخوابم.
بازی و فینال بزرگــی بود .هدفم فتح یک
گرند اسلم در سال جاری است .ویلیامز در
ادامه اظهار کرد :خیلی تحت فشــار بودم.
سال سختی بود اما اگر دقت کنید میبینید

که به سه فینال رســیدم و این موضوع
فوقالعاد ه اســت .هر تنیسور دیگری در
این شــرایط قرار می گرفت ،خوشــحال
میشــد .باید تمرکزم روی نکات مثبت
باشــد و به جنبههای منفــی فکر نکنم.
برترین تنیســور جهان در پایان گفت :با
یک ذهنیت دیگــری به لندن آمدم .فکر
میکنم در ملبورن خــوب بازی کردم اما
کربر برابرم فوقالعاده عمل کرد .در پاریس
استرس زیادی داشتم ،میدانستم باید با
آرامش بیشتری کار کنم و اعتماد به نفس
داشته باشم.

تيم بسكتبال فرانسه هم سهميه
المپيك گرفت

تيم ملي بســكتبال فرانسه با پيروزي برابر
كانادا به عنوان آخرين تيم سهميه المپيك
ريو را بدست آورد.
در ديدار فينال رقابت هاي انتخابي المپيك،
فرانســه و كانادا به مصاف هم رفتند كه در

نهايت تيم اروپايي بــا نتيجه  ٨٣بر ٧٤
كانادا را مغلوب كرد و ســهميه المپيك
گرفت .پيش از ايــن در منطقه تورين و
بلگراد نيز كرواســي و صربستان سهميه
گرفته بودند.

