پنج شنبه  14دلو 1395

3

February 02 ,2017

آمریکا آزمایش موشکی ایران را

دستگیری  ۱۶مظنون در
عملیات گسترده پولیس
آلمان در ایالت هسن

بیش از هزار و صد پولیس آلمان در عملیات گستردهای که
در ساعات اولیه روز چهارشنبه انجام شد یک تبعه تونسی
و  ۱۵نفر دیگر را را دستگیر کردند.
مقامهای آلمانی گفتهاند بازجویی از  ۱۶مظنون که بین  ۱۶تا
 ۴۶سال سن دارند ،آغاز شده است.
گفته شــده یک مرد تونسی  ۳۶ساله ،نقش پررنگتری در
هدایت عملیات «احتمالی» داشــته و در حال برنامهریزی
برای حمالتی بوده است.
پولیس آلمان در این عملیات ،بیش از  ۵۰منزل مســکونی،
مســجد و مغازه را در فرانکفورت و چندین شهر در ایالت
غربی «هسن» جستجو کردند.
ســارنوالی آلمان در بیانیهای گفته است این فرد که نامش
فاش نشده ،از حدود یکســال و نیم پیش در زمینه جذب
نیرو برای داعش فعالیت داشته است.
در این بیانیه همچنین گفته شــده این فرد با ایجاد شبکه
گستردهای قصد داشته حمالتی را انجام دهد.
سارنوالی آلمان گفته اســت این حمله در مراحل ابتدایی
بوده و هدف آن هنوز مشخص نشده بود.
پیتــر بیــوت ،وزیر امــور داخلی ایالت هســن آلمان
گفته اســت« :ایــن عملیات برای متوقــف کردن خطر
قریــب الوقوع نبوده؛ نیروهــای امنیتی برای حفاظت از
شهروندان آلمانی از آسیبهای احتمالی ،خیلی زود وارد
عمل شدند( ».بی بی سی)

بنگله دیش روهینگیاهای
آواره را به یک جزیره
نقل مکان میدهد

بنگله دیش روز چهارشنبه گفته است که ده ها هزار مهاجر
از اقلیت مسلمان روهینگیا را از کمپ هایی که ده ها سال
می شــود در آنها زندگی می کنند ،در جزیره ای بیرون از
خاک اصلی اش در خلیج بنگال نقل مکان می دهد.
شــهریار علم ،وزیر دولت برای امور خارجی به خبرنگاران
گفت« :حکومت اصوالً تصمیم گرفته اســت تا کمپ های
جدیدی را در تنگاچار واقع در جزیره هتائیه برای اســکان
مجدد مسلمانان روهینگیا بسازد».
حکومت بنگله دیش قب ً
ال به دلیل اولین پیشــنهادش برای
برنامه نقل مکان در سال  ۲۰۱۵مورد انتقاد قرار گرفته بود.
گروه های حقوق بشــری و موسسات امدادی می گویند که
منطقه هتائیه در جزیره ای بیرون از خاک اصلی بنگله دیش
برای مدت های طوالنی از سال زیر آب می باشد.
ایــن جزیره در فاصله  ۱۷۵کیلومتری جنوب شــرق داکه
پایتخت بنگله دیش قرار دارد.
شمار روهینگیاهائی که سند هویت ندارند و در بنگله دیش
زندگی می کنند ،بین  ۲۰۰تا  ۵۰۰هزار تخمین شده است و
این تعداد پس از بروز خشونت ها در راکهینا -ایالت غربی
میانمار یا برمای سابق -رو به افزایش است( .دویچه وله)

اوضاع در شرق اوکراین
متشنج است

کامال غیرقابل قبول خواند

نشست اضطراری شــورای امنیت در پشت
درهای بســته در رابطه با آزمایش موشــکی
ایران برگزار شد .نماینده ایاالت متحده انجام
آزمایش توســط ایران را تأییــد کرد و گفت،

اضطراری شورای امنیت سازمان ملل گفت که
آزمایش موشکی ایران در روز یکشنبه گذشته
«کامال غیرقابل قبول» است.
خانم هیلی ضمن تأکید بر اینکه انجام آزمایش
موشکی با برد متوســط توسط ایران را تأیید
میکند ،این اقدام ایــران را «کامال غیرقابل
قبول» خواند .نمایندهی آمریکا در ســازمان
ملل متحد افزود« :آنها میدانند که نبایستی به
آزمایش موشکهای بالیستیک دست بزنند».
او افزود ،موشک آزمایش شدهی ایران در روز
یکشــنبه  ۵۰۰کیلوگرم وزن و  ۳۰۰کیلومتر
بُرد داشــته و قابلیت حمل کالهک هستهای
را بهراحتی دارد .یکی از ســخنگویان وزارت
خارجه آلمان در برلین نیــز گفت ،گزارشها
آمریــکا به ایران «میفهمانــد که این چیزی درباره آزمایش موشکی ایران «نگرانی جدی»
ایجاد میکننــد .اتحادیه اروپا نیــز از ایران
نیست که ما هیچگاه بپذیریم».
نیکی هیلی ،نماینده جدید آمریکا در سازمان خواســت که اعتماد بهوجود آمده با خود را از
ملل متحد ،روز سهشــنبه پس از نشســت بین نبرد( .دویچه وله)

دوتابعیتیها اجازه سفر به
آمریکا را دارند

طبــق جدیدترین اظهــارات مقامهای
آمریکایی ،افــراد دارای تابعیت دوگانه
مشــمول فرمان اخیر ترامپ نشــده و
میتوانند به آمریکا ســفر کنند .بنا به
گفته مقامهای رسمی ،درباره مسافران
بر اســاس گذرنامهای که ارائه میدهند
قضاوت خواهد شد.
فرمــان اجرایی دونالــد مبنی بر توقف
موقت ســفر شــهروندان هفت کشور
عمدتا مسلماننشین به آمریکا ،موجی از
انتقادهای جهانی را در پی داشته است.
تاکنون چنین به نظر میرســید که این
محدودیــت نه تنها شــامل حال اتباع
این کشــورها ،بلکه همچنین شامل آن
دســته از آنان نیز میشــود که دارای
تابعیت دوگانهاند .حال اما ،بنا به گفتهی
منابع رسمی ،شهروندان دوتابعیتی این

رم به دنبال قهرمانی در
کوپا ایتالیاست

سرمربی رم امیدوار است تیمش به قهرمانی در کوپا ایتالیا دست یابد.
به نقل از گاتزتا دلو اســپورت ،مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایتالیا
با برگزاری یک دیدار به پایان خواهد رســید کــه در آن رم باید برابر چزنا
دیدار کند.
لوچانو اسپالتی امیدوار اســت تیمش با راهیابی به مرحله نیمه نهایی این
رقابتها ،یک گام دیگر به قهرمانی نزدیکتر شــود .او درباره این موضوع
گفت :هدفی جز قهرمانی در کوپا نداریم .می خواهیم به قهرمانی برسیم .در
این راه فرقی ندارد برابر چه تیم هایی به میدان میرویم .چزنا تیمی پیچیده
است که در روزها گذشته تالش زیادی کردیم تا اطالعات زیادی از این تیم
کسب کنیم .مشــکلی برای این دیدار نداریم و خوشبین هستم بتوانیم به
نیمه نهایی برسیم.
رم در صورت برتری در ایــن دیدار باید با ناپولی در نیمه نهایی دیدار کند.
دو تیمی که رقابت ســختی برای رسیدن به یوونتوس در صدر جدول لیگ
ایتالیا نیز دارند.
مرحله یک چهارم نهایی کوپا ایتالیا
یوونتوس  - ۲میالن یک
اینتر یک  -التزیو ۲
ناپولی یک  -فیورنتینا صفر

کشورها حق مسافرت به ایاالت متحده
را دارند.
جان کلی ،وزیر امنیت داخلی آمریکا،
گفت که مبنــای تصمیمگیری در مورد
مسافران ،گذرنامهای اســت که ارائه
میدهنــد .بدین ترتیب ،شــهروندان
دوتابعیتی هفت کشــور ممنوعشده از
ِ
ســفر به آمریکا ،در صورت اســتفاده
از گذرنامهای که مشــمول محدودیت
نیست ،اجازه ورود به ایاالت متحده را
خواهند داشت.
هــارت،
یورگــن
همچنیــن
هماهنگکنندهی روابط آلمان و آمریکا
در دولــت آلمان ،پــس از گفتوگو با
نمایندگان وزارت خارجه ایاالت متحده،
این خبر را در رابطه با آلمانیهای دارای
تابعیت دوگانه تأیید کرد( .دویچه وله)

محافظهکار مشهور
نامزد عضویت در
قدرتمندترین نهاد
قضایی آمریکا

تصمیم ترامپ در مورد کرسی خالی دیوان عالی آمریکا
که بسیاری با هیجان انتظار آن را میکشیدند ،باالخره
روشــن شــد .نامزد او برای عضویت در قدرتمندترین
نهاد قضایی آمریکا ،نیل گورســاچ ،محافظهکار مشهور
و قاضی شهر دنور اســت .طبق خواست دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری ایاالت متحده ،نیل گورســاچ بایستی
قاضی جدید «دیوان عالی» ،باالترین دادگاه آمریکا شود.
ترامپ در کاخ سفید در جریان اعالم تصمیماش در مورد
نامزدی گورساچ ،این محافظهکار  ۴۹ساله را «متفکری
تــراز اول» نامید که از حمایت عمومــی و فراجناحی
بهرهمند اســت .اعالم نامزدی گورساچ از سوی ترامپ
البته غافلگیرکننده نبود .این حقوقدان ایالت کلرادو از
کسانی بود که بخت باالیی برای نامزدی احراز این مقام
داشت .او قاضی یک دادگاه اســتیناف فدرال در شهر
دنور است .گورساچ که مادرش در دستگاه دولتی رونالد
ریگان کار میکرده ،از حامیان تفسیر نص قانون اساسی
است .دیوان عالی آمریکا برای فضای سیاسی و اجتماعی
ایاالت متحده از اهمیتی اساسی برخوردار است .دادگاه
قانون اساســی ایاالت متحده در رابطه با موضوعهای
مناقشهبرانگیزی مثل سقط جنین ،تملک سالح ،مجازات
اعدام یا مهاجرت حرف آخر را میزند .قضات دیوان عالی
برای ایجاد تغییرات ســاختاری از قدرت بسیار زیادی
برخوردارند .آنها پس از تأیید مجلس سنا مادامالعمر در
سمت خود میمانند( .دویچه وله)

واکنش پیولی به حذف اینتر
از کوپا ایتالیا

سرمربی اینتر که تیمش در کوپا ایتالیا شکست خورد و حذف شد تاکید کرد
تالش میکند تیمش را به شرایط عادی برگرداند.
به نقل از مدیاســت ،اینتر در یک چهارم نهایی جام حذفی ایتالیا از التزیو
پذیرایی کرد و با نتیج ه دو بر یک تن به شکست داد.
اســتفانو پیولی بعد از بازی گفت :متاسفانه بدشانس بودیم و بازی را واگذار
کردیم .شاگردانم را باور دارم .به زودی به روند پیروزی برمیگردیم.
او ادام ه داد :اشتباهات زیادی را مرتکب شــدیم .با این حال میتوانستیم
پیروز بازی شویم .اینتر تیم بزرگی است و به خوبی میداند چگونه به روند
پیروزی برگردد .نهایت تالش خود را به کار میگیریم تا هر چ ه ســریعتر به
روند پیروزی برگردیم.
سرمربی اینتر در پایان سخنان خود درباره عملکرد دو مهاجم تیمش گفت:
رودریگو پاالسیو بازی خوبی را به نمایش گذاشت ولی مائورو ایکاردی روی
فرم نبود.

امکان مهاجرت ساالنه ۳۰۰
هزار تن به آلمان

دولت آلمان مهاجرت پایدار ساالنه ۳۰۰
هزار تن به این کشــور را ممکن میداند.
بدینســان نرخ رشــد جمعیت افزایش
مییابد و جمعیت این کشــور میتواند تا
سال  ۲۰۶۰ثابت بماند.
دولت آلمان مهاجرت دائم ســاالنه ۳۰۰
هزار تن به این کشــور را ممکن میداند.
این موضوع را گزارش روزنامهی «راینیشه
پست» دربارهی ترازنامهی جمعیتی تایید
میکند که قرار اســت در کابینه تصویب
شود.
طبق این گزارش ،دولت آلمان با توجه به
مهاجرت نیرومندتر بــه آلمان و افزایش
نرخ رشــد جمعیت در این کشور ،شانس
خوبی میبیند که تا ســال  ۲۰۶۰جمعیت
آلمان را ثابت نگه دارد.

هانری :منچستریونایتد به گریزمان
اسطوره توپچیها به ســتایش از آنتوان
گریزمان پرداخت و تاکید کرد که منچستر
یونایتد به این بازیکن بزرگ نیاز دارد.
به نقل از دیلی اکسپرس ،منچستریونایتد
یکی از مشــتریان جدی آنتوان گریزمان
فرانســوی به شــمار میآید و خبرهای
زیادی درباره احتمــال حضور این بازیکن
در ترکیب شیاطین سرخ به گوش میرسد.

نیاز دارد

تیری هانری در این زمینه گفت :گریزمان
باید بــه لیگ جزیره بیایــد .او اگر راهی
منچستریونایتد شــود بدون شک بازیکن
مفید و تاثیرگــذاری برای این تیم خواهد
شــد .هر تیمی برای قهرمانــی در لیگ
جزیره میتواند حســاب ویــژهای روی
گریزمان باز کند .او بازیکن بزرگی اســت
و چند تیم سرشــناس اروپایی مشــتری

آنچلوتی :رناتو سانچس
مشکل پالتینی را دارد

سرمربی ایتالیایی بایرن مونیخ به ستایش از بازیکن جوان تیمش پرداخت و
او را با میشل پالتینی مقایسه کرد.
به نقل از  ،elsportرناتو سانچس یکی از بااستعدادترین فوتبالیستهای
اروپا به شمار میآید .او بعد از درخشش در یورو  ۲۰۱۶با پیشنهادهای زیادی
مواجه شد و در نهایت راهی بایرن مونیخ شد.
این هافبک جوان پرتگالی نتوانســته انتظــارات را در بایرن برآورده کند.
کارلو آنچلوتی از مشکل بزرگ سانچس سخن به میان آورد و گفت :سانچس
بازیکن بزرگی است .او من را به یاد پالتینی میاندازد .پالتینی هم در ابتدای
حضورش در یوونتوس نمیتوانست با بازیکنان و کادر فنی رابطه برقرار کند
چراکه او وارد محیط جدیدی شــده بود و زبان ایتالیایی را هم نمیدانست.
ســانچس هم چنین مشکلی دارد .او هنوز نتوانسته خود را با شرایط جدید
وفق بدهد.
آنچلوتی ادام ه داد :سانچس بازیکن جوان و بسیار بااستعدادی است .نباید
درباره او عجله و زود قضاوت کــرد .اطمینان دارم این بازیکن در بازیهای
آینده و ادامه فصل بهتر خواهد شد.

جنگ میان نیروهای دولتی و شورشیان
طرفدار روسیه در شرق اوکراین در طول
شب سه شنبه ادامه داشت است.
گزارش شده است که شــهرک صنعتی
آودیفکا اطراف شــهر ماریوپل در جنوب
هدف حمالت راکتی قرار گرفته اســت و
این شــدیدترین حمالت در ماههای اخیر
بوده اســت .در میدان اســتقالل کیف،
پایتخت اوکراین ،مراسم یادبود هفت تن
از سربازان اوکراینی در شهرک آودیفکا
کشته شــدند برگزار شده است .خبرنگار
بی بی سی در اوکراین می گوید برگزاری
مراسم یادبود نظامیان در میدان استقالل

جدیاش به شــمار میآینــد .نمیدانم او
راهی منچســتریونایتد میشود یا نه .تنها
میتوانــم بگویم که لیــگ جزیره به این
بازیکن نیاز دارد.
هانــری ادامه داد :مدتهاســت عملکرد
گریزمــان را زیــر نظر گرفتــم و درباره
او چیزهــای زیادی شــنیدم .او در رئال
سوســیداد بود که توانست خود را مطرح
کند و بعد از آن راهی اتلتیکو مادرید شد.
گریزمان شخصیت بزرگی دارد.
اسطوره آرســنال درباره جدایی دیمیتری
پایت از وستهام نیز گفت :نمیدانم که چرا
این بازیکن دوست داشت از وستهام جدا
شــود .به هر حال باید به تصمیم او احترام
گذاشــت .بدون شــک هواداران وستهام
از تصمیم پایت شــوکه شــدند .نمیدانم
این بازیکن چه در ســر داشت .در چنین
شرایطی باید سران وســتهام تیم را آرام
کننــد چراکه تیم همــواره مهمتر از یک
بازیکن است .وســتهام از فروش پایت نه
تنها ضرر نکرد ،بلکه سود هم برد.

اینزاگی :میتوانستیم  ۵گل به اینتر بزنیم

ســرمربی التزیو بعد از بــرد برابر اینتر
اظهار کرد تیمــش توانایی زدن پنج گل به
نرآتزوری را داشته است.
به نقل از ســایت فوتبال ایتالیا ،التزیو در
جام حذفی ایتالیا دست به کار بزرگی زد و
توانســت در جوزپه مهآتزا برابر تیم آماده

اینتر با نتیج ه دو بر یک به پیروزی برسد.
ســیمئونه اینزاگی بعد از بازی گفت :بسیار
خوب بازی کردیم تا دقیقه  ۷۰می توانستیم
چهار یا پنج گل به ثمر برسانیم و کار اینتر
را تمام کنیم .فرصت های زیادی را از دست
دادیم و شــب بســیار خوبی را پشتسر

گذاشتیم.
او ادام ه داد :نشــان دادیم تیم با شخصیتی
هســتیم .در خانه اینتر بدون ترس بازی
کردیم و با سبک همیشگی خود به میدان
رفتیم .میخواهم از همه بازیکنان التزیو که
با شخصیت باالیی بازی کردند تشکر کنم.

ایوانوویچ :در چلسی فرصت بازی به من ندادند

مدافع صربستانی اعالم کرد از پیوستن به
زنیت ســنت پترزبورگ راضی است چراکه
در در یک ســال آخر حضورش در چلسی
فرصت بازی پیدا نکرده است.
برانیسالو ایوانوویچ که مدتها در این تیم
حضور داشت و افتخارات زیادی با این تیم
کســب کرد ،جایی در برنامه های آنتونیو
کونته نداشت و به همین خاطر ترجیح داد
به لیگ روســیه بازگردد و پیراهن زنیت را
به تن کند .ایوانوویچ بعد از اســکار و اوبی
میکل ،سومین خروجی چلسی در زمستان
بود.
ایوانوویــچ درباره حضــور در زنیت گفت:
دوست داشتم در باالترین سطح فوتبالم را
دنبال کنم .به همین خاطر پیشــنهاد زنیت
را قبول کردم .خوشحالم که به لیگ روسیه
آمدم .در سال آخر حضور در چلسی فرصت
زیادی برای بازی کردن نداشــتم .به همین

دلیل بود که تصمیم گرفتم تا به تیم جدیدی
بروم .برای من مهمترین موضوع این است
که از نظــر فیزیکی آماده باشــم و بتوانم
تیمم را همراهی کنم .چند بازی اســت که
به میدان نرفتم و شاید از آمادگی دور شده
باشــم .البته می توانم با تمرینات مداوم بار

پایتخــت اقدامی بســیار غیرمعمول و
نمادین اســت زیرا اعتراضات مردم در
همین میدان بود که به استعفای ویکتور
یانوکوویچ  ،رئیس حمهور طرفدار روسیه،
منجر شد .جنگ در شهرک آودیفکا ،که
در خط مقدم جبهه قرار دارد موجب قطع
برق و کمبود آب هزاران ساکن این شهر
در هوای سرد شده است.
دولت اوکراین گفته است برای جلوگیری
از بروز یک بحران انسانی ،ساکنان شهر را
به محلی امن انتقال خواهد داد.
دو طرف درگیری هم دیگررا به تشــدید
خشونت متهم کرده اند( .بی بی سی)

دیگر به دوران اوج بازگردم .ایوانوویچ ۳۲
ساله نزدیک به یک دهه در چلسی بازی و
با این تیم افتخارات زیادی کسب کرد .یکی
از مهمترین گلهای او در چلسی ،گلی بود
که برابــر بنفیکا در فینال لیگ اروپا به ثمر
رساند و این تیم را قهرمان لیگ اروپا کرد.

بر خالف گذشــته اکنــون دیگر دولت
آلمان مبنا را بر کاهش جمعیت کشــور
از  ۸۲میلیــون به  ۷۳میلیون و حتی ۶۷
میلیون نمیگــذارد .پیشبینیها حاکی
از آن اســت که با تغییر شــرایط «شمار
جمعیت آلمان تا ســال  ۲۰۶۰تقریبا در
ســطح کنونی ثابت بماند» .طبق گزارش
یاد شــده همچنین دربارهی ترازنامهی
همپیوندی (انتگراسیون) پناهجویان در
بازار اشــتغال آلمان این شناخت حاصل
شده که با توجه به تجربیات تاکنونی ،این
روند آسان نخواهد بود و بیش از آن طول
خواهد کشــید که تا کنون تصور میشد.
این گزارش میافزاید که ثمرهی این روند
در «میان و دراز مدت» قابل رؤیت خواهد
بود( .دویچه وله)

هفت ورزشکار روس به دلیل
دوپینگ محروم شدند

با آزمایشهای جدیدی که روی نمونههای دوپینگ ورزشکاران روس انجام
گرفت ،هفت ورزشکار دیگر این کشور نیز محروم شدند.
به نقل از  ،Inside the gamesهفت ورزشــکار روس به دلیل دوپینگ
محروم شدند که در میان آنها نام دیمتیری تروننکف قهرمان بابسلد المپیک
در المپیک سوچی  ۲۰۱۴نیز به چشم میخورد .در میان هفت نفر دوومیدانی
کار ،دو کشتیگیر ،یک قایقران و یک وزنهبردار نیز هستند .هنوز مشخص
نیســت این هفت نفر به دلیل مصرف چه مادهای محروم شدند .محرومیت
تروننکف از سوی فدراسیون جهانی بابسلد اعالم شده است .این ورزشکار
چهار ســال محروم شده اســت .او جزو تیم چهار نفرهای بوده است که در
المپیک سوچی  ۲۰۱۴مدال طال کســب کردند .کاپیتان این تیم الکساندر
روبکف بوده است که نام او بین  ۱۵ورزشــکار روسی بود که دوپینگ آنها
افشا شد .امسال میزبان مســابقات قهرمانی جهان بابسلد از روسیه گرفته
شــد .فدراسیون جهانی بابسلد اعالم کرده بود در شرایط کنونی بهتر است
فدراسیون محتاطانه عمل کند و میزبانی را از روسیه بگیرد.
ماه گذشــته انتشار قســمت دوم گزارش مک الرن نشان داد که دوپینگ
هزار ورزشکار روس در بازیهای المپیک و پارالمپیک مثبت شده است .دو
کشتیگیری که نام آنها اعالم شده خاتواف توریال و ادالن مینا پف هستند.
این دو کشتیگیر به ترتیب دو سال و چهار سال محروم شدند.

اوبامیانگ :تابستان از
دورتموند میروم

ستاره گابنی دورتموند به صراحت اعالم کرد در فصل جابهجایی تابستانی از
این تیم جدا خواهد شد.
به نقل از  ،dpaپیر امریک اوبامیانگ با زدن  ۱۶گل بهترین گلزن بوروســیا
دورتموند و بوندســلیگا در فصل جاری به شمار میآید .با وجود این که این
بازیکن گابنی پیش از این تاکید کرد میخواهد در دورتموند به فوتبال خود
ادامه بدهد ،به یک باره تغییر موضع داد و تاکید کرد در تابســتان زنبورها
را ترک میکند .او در این زمینه گفت :هرچند در دورتموند راحت هســتم و
احســاس آرامش میکنم ولی اگر میخواهم پیشرفت کنم ،باید این تیم را
ترک کنم .در تابستان از دورتموند جدا خواهم شد .اوبامیانگ درباره احتمال
ل مادرید گفت :رئال تیم بزرگی اســت و بازی کردن در این
حضورش در رئا 
تیم ،رویای دوران کودکیام است .نمیدانم آیا رئال هم به من عالقه دارد یا
نه .اگر پیشنهادی از این تیم داشــته باشم ،آن را بررسی میکنم و اگر هم
نداشته باشــم ،زندگی ادامه دارد .این بازیکن گابنی پیش از این هم تاکید
کرد دوست دارد بازی در کنار کریستیانو رونالدو را تجربه کند اما او گفت به
احترام دورتموند هیچگاه راهی بایرن مونیخ نخواهد شد.

برد تیمهای رده دوم لیگ
NBA

بامداد دیروز در لیگ بسکتبال  NBAشــش بازی انجام شد .در مهمترین
این بازیها سن آنتونیو اســپرز و تورنتو رپترز به پیروزی رسیدند.به نقل از
 ،Foxsportsدر مهمترین بازیهای بامــداد دیروز دو تیم تورنتو رپترز و
ســن آنتونیو اسپرز که در ردههای ســوم و دوم کنفرانس شرق و غرب قرار
دارند به پیروزی رسیدند .در یکی از این بازیها تورنتو رپترز با نتیج ه نزدیک
 108بر  106نیواورالنز پلیکانز را شکست داد .در این بازی کایل الزی در چهار
ثانیه آخر بازی امتیاز کسب کرد و در پیروزی تیمش نقش اساسی داشت .این
بسکتبالیست با کســب  33امتیاز و انجام  10ریباند بیشترین امتیازآوری را
داشت .جوناس واالنسیوناس نیز در این بازی  20امتیاز به دست آورد.در بازی
حساس دیگر سن آنتونیو اسپرز با نتیج ه  108بر  94اوکالهاما سیتی تاندر را از
پیشرو برداشت .در این بازی کاهی لئونارد با کسب  36امتیاز و انجام هشت
ریباند بهترین عملکرد را برای اسپرز داشت .المارکوس آلدریج نیز  25امتیاز
در طول بازیاضافه کرد تا اسپرز با نتیجهای خوب بازی را از آن خود کند.

