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آمریکا بیش از  ۶۰راکت بر
بزرگترین خرید تسلیحاتی
میدان هوایی ارتش سوریه شلیک کرد
هند از اسرائيل

توییتر از دولت
آمریکا شکایت کرد

شبکه اجتماعی توییتر از دولت آمریکا شکایت کرده است.
علت شــکایت آن اســت که وزارت امنیت داخلی آمریکا
میخواست توییتر را برای افشــای اطالعات کاربران زیر
فشار بگذارد.
در شــکایتنامهای که روز پنجشــنبه بــه دادگاهی در
سانفرانسیسکو ارائه شــده ،آمده است که وزارت امنیت
ملی آمریکا میخواســت بداند چه کســی پشت سر یک
صفحه توییتری قرار دارد که در آن بهطور مرتب به دونالد
ترامپ حمله میشود.
اکانت کاربری مورد نظر اواخر ماه جنوری گذشته با شناسه
کاربری ناشناســی به نــام «@ »ALT_USCISآغاز به
کار کرده اســت .این اکانت توییتری کاربران را به مقاومت
در برابر سیاســتهای ترامپ و قبل از همه سیاســتهای
مهاجرتی او فرامیخواند.
توییتر میگوید نمیخواهد اطالعات کاربری مربوط به این
صفحه را افشا کند .در شکایت شــبکه توییتر گفته شده
اقدام دولــت آمریکا عملی غیرقانونــی علیه آزادی بیان
شهروندان است.
شــبکه پیامکوتاه توییتر همزمان با استفاده از یک پرتره
دونالد ترامپ یک اکانت تبلیغاتــی در جاپان باز کرده که
بیش از  ۲۷میلیــون دنبالکننــده دارد .مدیران توییتر
میگویند این اقــدام تنها کمپین بازاریابی و فقط به جاپان
منحصر است( .دویچه وله)

ایاالت متحده آمریکا یک میدان هوایی ارتش
رژیم سوریه را هدف حمله موشکی قرار داد.
آمریکا گفته کــه این حمله در انتقام از حمله
احتمالی با گاز سمی در سوریه صورت گرفت
که  ۸۶تن را به شمول کودکان کشت.
از قرار معلوم شــماری در این حمله کشته و
زخمی شده اند .روسیه این حملۀ آمریکا را به

عنوان تجاوز به یک کشور مستقل تقبیح کرد.
چند روز پس از یک حملۀ احتمالی با گاز سمی
در ســوریه ،اردوی ایاالت متحدۀ آمریکا یک
میدان هوایی نظامی رژیم بشــار اسد را هدف
ده ها راکت قرار داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهــور ایاالت متحده
آمریکا گفت که این حملۀ هوایی به دستور وی

دادگاه وارث
زنی که در حمله
سامسونگ در کوریای
لندن به رودخانه تیمز
جنوبی آغاز شد
افتاد درگذشت

پولیس بریتانیا اعالم کرد زنی کــه در جریان حمله لندن
به رودخانه تیمز ســقوط کرده بود ،بر اثر شدت جراحات
درگذشت.
آندریا کریستیا ،زن  ۳۱ساله اهل رومانیا که همراه دوست
پسر خود برای تعطیالت به لندن آمده بود ،پنجمین قربانی
حمله وستمینستر است که در روز  ۲۲مارچ اتفاق افتاد.
خانواده خانم کریستیا با صدور بیانیهای مرگ او را در صبح
روز پنجشنبه «پس از دو هفته جنگیدن برای زندگی» تایید
کردهاند.
ت پسر آندریا کریستیا
گفته میشود که آندری بورناز ،دوس 
که پای او در جریان حمله لندن شکسته است ،قصد داشته
در این سفر از آندریا خواستگاری کند.
صادق خان ،شــهردار لندن گفته است که از شنیدن خبر
مرگ آندریا کریستیا «عمیقا متاثر» شده است.
خانم کریستیا بعد از اینکه خالد مسعود ،عامل حمله لندن،
با موتر به میان جمعیت بر روی پست وستمینستر رفت ،به
رودخانه تیمز سقوط کرد.
پس از این عملیات روی پل ،خالد مسعود از موتر پیاده شد
و به مقابل پارلمان رفت و یک مامور پولیس را به ضرب چاقو
از پای درآورد و سپس به ضرب گلوله یک مامور دیگر کشته
شد( .بی بی سی)

دادگاه رســیدگی به اتهامات لی جائــه یونگ ،وارث
شرکت سامسونگ آغاز شــده است .رشوه ،اختالس،
شهادت دروغ و جعل اسناد برای پنهان ساختن مدارک
رشــوه گیری از جمله اتهامات وارده به لی جائه یونگ
هســتند .اتهاماتی که منجر به استیضاح پارک گوئن
های ،رئیس جمهور سابق این کشور شد.
لی جائــه یونگ اتهامات خــود در رابطه با اختالس و
شهادت دروغ را رد کرده است.
آقای لی که به «ولیعهد سامســونگ» مشهور است ،به
پرداخت حدود  ۴۰میلیون دالر رشوه به یکی از دوستان
رئیس جمهور سابق کوریای جنوبی متهم است .آقای لی
و شرکت سامسونگ میگویند هیچ عملکرد نادرستی
نداشتهاند .این شــرکت متهم است که به سازمانهای
غیرانتفاعی تحت مدیریت چوی سون-ســیل ،یکی از
معتمدان رئیسجمهور پــارک گوئن-های ،پول اهدا
کرد ه اســت .خانم پارک به ظن تبانــی با خانم چوی،
بازداشت شــده است .گفته می شود که خانم پارک که
این دوست قدیمی خود را در دفتر ریاست جمهوری به
کار گماشته بود از شرکتها و موسسات تجاری و مالی
عمده کوریای جنوبی مبالغی را برای اســتفاده در یک
بنیاد خیریه مورد حمایت خود دریافت کرد.
این شرکتها در مقابل این کمک مالی ،از امتیازاتی در
کسب مجوزهای دولتی برخوردار شدند( .بی بی سی)

زیدان:

تنها میدانم تا
پایان فصل سرمربی
مادرید هستم
سرمربی رئال مادرید اعالم کرد که از ادامه حضورش در
این تیم خبر نــدارد و تنها میداند تا پایان فصل هدایت
تیم مادریدی را بر عهده خواهد داشت.
به نقل از آس ،رئال مادرید شــنبه عصر در هفته سی و
یکم اللیگا در سانتیاگو برنابئو به مصاف اتلتیکومادرید
میرود .زینالدین زیدان در نشست خبری پیش از بازی
گفت :نقش هواداران در این بازی حساس مهم و اساسی
است .البته همیشه حضورشــان اهمیت دارد .هواداران
بیش از همیشــه از ما حمایت خواهند کرد .آنها نیز به
همراه ما بازی خواهند کرد.
ســرمربی رئال مادرید افزود :بازی آســان نخواهد بود.
نمیدانم حریــف چگونه بازی خواهد کرد .برای من بازی
خودمان اهمیت دارد .اتلتیکو نخواهد گذاشت به آسانی
کار کنیم .باید دید شرایط بازی چگونه پیش خواهد رفت.
زیدان افزود :همه از خط دفاعی اتلتیکو صحبت میکنند.
اتلتیکو خوب دفاع می کند اما تنها این ویژگی را ندارد.
در ســالهای اخیر در مالکیت توپ بهتر شدهاند ،خوب
دفاع و حمله میکنند .میدانند چگونه بازی کنند .تالش
خواهیم کرد آنها را تحت فشار قرار دهیم.
سرمربی فرانســوی رئال درباره بازیکنان اصلی تیمش
گفت ۹ :بازی پیش رو داریم .برای من همه بازیکنان مهم
هســتند .تنها  BBCاهمیت ندارند .آنها نیز میدانند
یک گروه و یک تیم مهم هســتند و همه اهمیت دارند.

زمان انتخاب ترکیب اصلی سخت است .هر بازی شرایط
خاص خودش را دارد .باید بــازی به بازی پیش برویم و
امیدوارم بازیکنان از لحاظ جسمانی مشکلی پیدا نکنند.
زیدان در مورد نبود کریستیانو رونالدو برابر لگانس اظهار
کرد :از قبل برنامهریزی نشــده بــود .با او پیش از بازی
صحبت کردیــم و تصمیم گرفتیم بازی نکند .در رابطه با
دیگر بازیکنان نیز همین اتفاق افتاد.
ســرمربی مادرید درباره احتمال از دست رفتن قهرمانی
گفت :نمیدانم یک شکســت خواهد بود یــا نه .تمام
تالشمان را بــرای قهرمانی انجام خواهیــم داد .برای
قهرمانی در این بازیها حضــور داریم .میخواهیم همه
چیز خوب پیش بــرود .تا پایان تــاش خواهیم کرد.
تاکنون این کار را انجام دادهایــم اما هنوز به هدفمان
نرسیدهایم .اللیگا و لیگ قهرمانان هنوز در جریان است.
مادرید در بازی رفت با ســه گل اتلتیکو را شکست داد.
زیدان در این باره گفت :هر دیدار متفاوت است و شرایط
خاص خــودش را دارد .آنها خوب بازی می کنند و اصال
به نتیجه بازی رفت توجه نمیکنــم .زیدان در رابطه با
آیندهاش گفت :هیچ چیز مشــخص نیست .ممکن است
هر اتفاقی رخ دهد .تنها میدانم تا پایان فصل ســرمربی
مادرید هســتم .خودم را برای همه چیــز آماده کردم.
من تنها درباره بازی پیــشرو صحبت میکنم و تا پایان
مربیگریام در مادرید این چنین خواهد بود.

صورت گرفته است.
این اولین بار اســت که ایاالت متحده آمریکا
بر قطعات حکومت سوریه حمله مستقیم کرده
اســت .اردوی آمریکا تا حال بر مبارزه علیه
ملیشــه های جهادگرای «دولت اسالمی» یا
داعش تمرکز داشت.
راکت ها از کشــتی های جنگی آمریکایی از
شرق بحیرۀ مدیترانه پرتاب شده اند.
ســاعت  ۳و  ۴۵دقیقه صبح روز جمعه میدان
هوایی نظامی «شــعیرات» هدف شلیک ۵۹
راکت از نوع «توماهاک» قرار گرفت.
با این حمله ،هواپیماها ،خط «رن وی» یا خط
نشســت و پرواز و همچنان ذخیره گاه مواد
ســوخت طیاره ها هدف قرار گرفتند .ترامپ
گفته است که این حمله هوایی به منظور دفاع
از منافع ملی ایاالت متحده آمریکا انجام شده
است .به قول وی میدان هوایی که هدف حمله
قرار گرفته ،همان پایگاهی است که سهشنبه
گذشته حمله با گاز سمی به شهر خان شیخون
از آنجا صورت گرفته بود( .دویچه وله)

راندن الری به داخل
فروشگاهی در استکهلم
سه کشته برجا گذاشت

رسانههای سویدن گفتهاند یک الری به
داخل فروشگاهی در استکهلم ،پایتخت
ســویدن رانده و در جریان این حادثه
دست کم  ۳نفر کشته شدند.
سازمان اطالعاتی سویدن از این حادثه
به عنوان اقدامی عمدی نام برده است.
گزارشهــا از شــنیده شــدن صدای
تیرانــدازی حکایــت دارد .پولیــس
سویدن گفته شماری هم در این حادثه
مجروح شــدهاند .این حادثه در یکی از
خیابانهای اصلــی که محل گذر عابران
پیاده است ،اتفاق افتاده .در حال حاضر
پولیس بخشــی از مرکز شهررا مسدود
کرده است .گزارش شده
که پولیس بــا این حادثه
همانند یک حمله احتمالی
تروریستی برخورد کرده
است .براساس گزارشها
دود غلیظی از محل حادثه
به هوا برخاســته است.
تصاویر ویدیویی منطقهای
را نشان میدهد که از سوی

پولیس مسدود شــده و آمبوالنسها
به محل وقوع حادثــه رفتهاند .صدای
هلی کوپترها که در مرکز اســتکهلم
در حال گشــت زنی هستند ،به گوش
میرسد .شاهدان عینی به رسانههای
محلی گفتهاند که آنها الریی را دیدند
که به ســوی پنجره های یک فروشگاه
رانده و پس از آن افــرادی را بر روی
زمین دیدهاند .یکی از شاهدان عینی
که در این فروشگاه کار میکند ،گفته
است« :گیج کننده است .نمی دانم چند
نفر مجروح شدند .خیلیها کامال شوک
شدند( ».بی بی سی)

اینیستا :برای فتح اللیگا
باید رئال مادرید را
شکست دهیم

هافبک بارســلونا معتقد است برای قهرمانی در اللیگا باید
رئال مادرید را در سانتیاگو برنابئو شکست دهند.
به نقل از آس ،بارســلونا چهارشــنبه شب در هفته سیام
اللیگا با سه گل سویا را شکست داد .آندرس اینیستا پس
از بازی گفت :بازی کردن پس از فیفا دی کمی سخت است،
به خصوص در ماه تعیین کننده اپریــل .نتایج در این ماه
اهمیت زیادی دارد .همه آماده هســتیم و باید به بهترین
نحو بازیهای خود را به پایان برســانیم .ممکن است فصل
درخشانی را به پایان برسانیم.
هافبک بارسلونا در ادامه افزود :قهرمانی مان در اللیگا تنها
وابسته به ال کالسیکو نیست ،چون شرایط هر بازی متفاوت
است و ممکن اســت اتفاقات عجیبی در برخی از دیدارها
ل مادرید برابر الس پاالماس
رخ دهد .به عنوان مثال رئــا 
مساوی کرد و ما مقابل دپورتیووالکرونیا شکست خوردیم.
باید هر بازی را همچون فینال دانســت و برای پیروزی در
آن جنگید .اگر میخواهیم فاتح اللیگا شویم ،باید حتما در
ل مادرید را شکست دهیم.
سانتیاگوبرنابئو رئا 
لوییس سوارس گل نخست بازی را با ضربه قیچی برگردان
به ثمر رساند .اینیســتا درباره مهاجم اروگوئهای گفت :او
مهاجم فوقالعادهای است و تواناییهایش مثال زدنی است.

سیمئونه :به تساوی در
نوکمپ بیشتر افتخار
میکنم تا پیروزیهای
اخیرمان در برنابئو

توهین خامس رودریگس به زیدان

هافبک رئال مادرید به زین الدین زیدان توهین کرد.
ل مادرید بامداد پنجشنبه با بازیکنان
به نقل از مارکا ،رئا 
ذخیرهاش برابر لگانس قــرار گرفت و چهار بر دو پیروز
شــد .در این دیدار خامس رودریگس در ترکیب اصلی
حضور داشت و در دقیقه  ۷۱تعویض شد.
هافبــک کلمبیایی از این موضوع عصبانی شــد ،زمین
بــازی را با چهرهای کامال جدی ترک کرد و بدون این که
به نیمکت نگاه کند و با زین الدین زیدان دســت بدهد
در جای خود نشست .اما عصبانیت رودریگس به همین

جا ختم نشده بود .دوربینهای «ورزش چهار» توهین
رودریگس به زیــدان را فاش کردند .هافبک کلمبیایی
زمانی که تابلــو تعویض را دیــد و متوجه تعویضش
شــد پس از گفتن یک جمله توهینآمیز به سرمربی
فرانسویاش گفت« :اجازه نمیدهد کامل بازی کنم».
زیدان در نشست خبری پس از بازی درباره عصبانیت
رودریگس گفت :منطقی است که عصبانی شود .او زیاد
تعویض میشود با این حال مشکلی با او ندارم .از خامس
رضایت دارم.

حرکت جنجالی ایگواین در دیدار برابر ناپولی

مهاجم یوونتوس پــس از گلزنی برابــر ناپولی حرکت
جنجالی انجام داد.
به نقل از آس ،یوونتوس در این هفت ه دوباره برابر ناپولی
قرار گرفت و با وجود شکســت توانست به فینال کوپا
ایتالیا صعود کند .تیم تورینــی هفدمین فینال خود را
تجربه خواهد کرد و رســیدن به ایــن فینال را مدیون
گونســالو ایگواین خواهد بود .مهاجم پیشین ناپولی هر
دو گل یوونتوس را به ثمر رساند تا بازی سه بر دو شود و
یوونتوس به خاطر گل زده بیشتر در خانه حریف به دیدار

نهایی صعود کند.
ایگواین که با پیوستن به یوونتوس باعث خشم هواداران
ناپولی شــده بود دوباره در این ورزشــگاه هو شــد و
طرفداران بــه او توهین کردند .مهاجم ارجنتینی در این
بازی دو گل به ثمر رساند اما پس از گل خوشحالی نکرد
با این حال بعد از نخستین گلش حرکت جنجالی را انجام
داد .او با انگشت خود به سمت جایگاه تماشاگران جایی
که د الئورنتیس (رییس باشگاه ناپولی) نشسته بود اشاره
کرد و گفت :تقصیر تو بود.

سرمربی اتلتیکومادرید تساوی در نوکمپ را ارزشمندتر از
سه پیروزی اخیرشان در سانتیاگو برنابئو میداند.
به نقل از آس ،اتلتیکومادرید شــنبه عصر در هفته ســی
و یکم اللیگا در ســانتیاگو برنابئو بــه مصاف رئال مادرید
میرود .دیگو پابلو سیمئونه در نشست خبری پیش از بازی
در رابطه با ســه برد اخیر تیمــش در برنابئو گفت :به تنها
چیزی که افتخار میکنم تســاوی در نوکمپ در سال ۲۰۱۴
بود نه به پیروزیهای اخیرمان در برنابئو.
سرمربی اتلتیکومادرید درباره سرخیو راموس اظهار کرد:
او برای فوتبال اســپانیا اهمیت زیادی دارد .تالش خواهیم
کرد تا اجازه ندهیم از تواناییهای تهاجمیاش استفاده کند.
ســیمئونه درمورد ترکیب رئال مادریــد گفت :در انتظار
مادرید تهاجمی هستیم که ما را تحت فشار قرار دهد .تصور
میکنم  BBCو ایسکو در این بازی حضور داشته باشد.

اســرائیل حدود دو میلیارد دالر اسلحه
و تکنولوژی تســلیحاتی پیشــرفته به
هند میفروشــد .دو کشور به این معامله
«بزرگترین قرارداد دفاعی» نام دادهاند.
قرارداد تسلیحاتی بزرگی که میان دولت
هند و شرکت اســرائیلی «ایروسپیس»
امضا شده بود ،به مرحله اجرایی میرسد.
طبق این قرارداد که حدود  ۲میلیارد دالر
ارزش دارد ،هند از اسرائیل یک سیستم
دفاعی پیشــرفته شــامل موشکهای
میانبرد زمین به هوا خریداری میکند.
این قرارداد بســتهای حاوی تکنولوژی
ارتباطات را نیز در بر میگیرد.
به گفته شرکت ایروسپیس ،که یک بنگاه
دولتی اســت ،این معاملــه «بزرگترین
قرارداد دفاعی در تاریخ اسلحهســازی

اسرائيل» به شمار میرود.
اســرائيل همچنین یک سیســتم دفاع
دریایی به هند تحویل میدهد که شامل
موشــکهای دوربرد زمین به هوا است و
در اولین ناو هواپیمابر نیروی دریایی هند
نصب میشــود .ناو مزبور در دست تولید
است.
دولت هند به ریاســت نخست وزیر آن
نارندرا مودی قصــد دارد با هدف پایین
آوردن هزینه واردات ،برخی از بخشهای
این سیستم دفاعی پیشرفته را در داخل
تولید کند.
در ماههــای گذشــته دولــت هند از
کمپانیهای خارجی دعوت کرده اســت
که بیش از پیــش در عرصه دفاعی هند
سرمایهگذاری کنند( .دویچه وله)

آخرین مرحله خلع سالح

کامل استقاللطلبان باسک

سازمان رهاییبخش باســک (اتا) تمام
ســاحهای خود را تحویل میدهد .این
ســازمان که برای اســتقالل و جدایی از
اسپانیا و فرانسه مبارزه میکند ،از  ۶سال
پیش پیکار مسلحانه را کنار گذاشته است.
سازمان زیرزمینی مبارزان استقالل باسک
(اتا) تأیید کرده است که از روز شنبه تمام
سالحهای خود را به دولت اسپانیا تحویل
میدهد.
استقاللطلبان باسک در ســال  ۲۰۱۱از
مبارزه مسلحانه دست کشیدند .آنها از سه
سال پیش اولین انبارهای اسلحه خود را به
دولت اسپانیا تحویل دادند.
این سازمان انقالبی در سال  ۱۹۵۹در زمان
دیکتاتوری جنرال فرانکو توسط عدهای از

دانشجویان ناسیونالیست باسک تأسیس
شد.
«اتحادیــه اروپا» ســازمان رهاییبخش
باســک را همچنان گروهی تروریســتی
میداند.
این گروه که در راه استقالل منطقه باسک،
در شمال اســپانیا و جنوب غربی فرانسه،
مبارزه میکند ،مســئول قتــل  ۸۲۰نفر
شناخته میشود.
آخرین مورد از عملیات تروریستی سازمان
اتا ،سوءقصد به یک مأمور پولیس بود که
در فرانسه به قتل رسید.
در سالهای گذشته بســیاری از سران و
کادرهای این سازمان زیرزمینی دستگیر
شدند( .دویچه وله)

آمار گلزنی مسی بهتر از فصل گذشته

مهاجم بارســلونا در حالی که هنوز هشت هفت ه به پایان
اللیگا باقی مانده است توانست رکورد فصل گذشته خود
را در گلزنی بشکند.
به نقل از آس ،بارسلونا چهارشنبه شب در هفت ه سی ام
اللیگا با سه گل سویا را شکست داد .دو گل آبی اناریها
را لیونل مسی به ثمر رســاند .مهاجم ارجنتینی با این
دو گل توانســت رکورد گلزنیاش را در فصل گذشــته
ن در حالی است که هنوز هشت هفت ه به پایان
بشکند .ای 

ی مانده است .او فصل گذشته  ۲۶گل
رقابتهای اللیگا باق 
به ثمر رساند اما اکنون  ۲۷گله است.
مســی همچنین رکورد گلزنی اش را برابر ســویا بهبود
بخشید .او توانســت با پیراهن بارسلونا بیست و نهمین
گلش را در  ۳۰بازی مقابل ســویا به ثمر برساند .ستاره
ارجنتینی در بازیهای خانگــی  ۲۳گل را وارد دروازه
این تیم کرده اســت .بهترین آمار مسی در گلزنی برابر
تیمهای حاضر در اللیگا مقابل سویا به ثبت رسیده است.

مارسلو به رکورد دی استفانو رسید

ل مادرید توانست به رکورد آلفردو دی استفانو
مدافع رئا 
برسد.
ل مادرید برابر ختافه
به نقل از مارکا ،مارسلو در دیدار رئا 
بازی کرد وســیصد و نود و ششمین بازیاش را برای این
تیم به ثبت رســاند .او توانســت به رکورد آلفردو دی
استفانو ،بازیکن افســانهای رئال مادرید برسد .مدافع
برازیلــی در فصل  2006 - 07زمانی که تنها  18ســال
داشت به مادرید پیوست و اکنون پس از یازده فصل در
 28ســالگی به چنین افتخاری ( 396بازی) دست پیدا
کرده است.
مارسلو به انداز ه دی اســتفانو به یازده فصل برای ثبت
چنین رکوردی نیاز داشت و توانست در این مدت  13جام
را کسب کند .او سه قهرمانی در اللیگا ،دو جام در لیگ
قهرمانان اروپا ،کوپا دل ری  ،ســوپر جام اسپانیا  ،سوپر

جام اروپا و جام جهانی باشگاههای جهان به دست آورد.
بازیکن مادرید در اغلب بازیهای ســفید پوشان نقش
تعیین کننده ای داشــته اســت .او با وجود این که یک
مدافع محســوب میشــود 27 ،گل برای تیمش به ثمر
رسانده است.
مدافع برازیلی دومین بازیکن با رکورد بیشــترین بازی
در میان بازیکنان تیم فعلی مادرید است .در تیم فعلی،
سرخیو راموس با  509بازی از او باالتر است .چالش بعدی
مارسلو شکســتن رکورد روبرتو کارلوس ،مدافع پیشین
مادرید اســت .کارلوس برازیلی  536بار برای ســفید
پوشان به میدان رفت.
البته در تاریخ باشــگاه بازیکنان دیگری نیز هستند که
رکوردهای باالتری از دی اســتفانو ،مارســلو ،راموس و
کارلوس داشته باشند.

شكست بوستون در ليگ NBA

بامداد دیروز شش بازي در ليگ  ،NBAانجام شد كه در
مهمترين اين بازيها بوستون سلتيكس شكست خورد و
شيكاگو بولز به پيروزي رسيد.
به نقــل از  ،Foxsportsدر مهمترين بازي بامداد
دیروز آتالنتا هاكس با نتيجه  ١٢٣بر  ١١٦بوســتون
سلتيكس را از پيشرو برداشت.
در اين بازي پاول ميلساپ با كسب  ٢٦امتياز و انجام
 ١٢ريباند و  ٤پــاس منجر به گل بهترين عملكرد را
براي آتالنتا داشت .در ســوي ديگر ميدان ايسايا
توماس  ٣٥امتياز كســب كرد اما بوستون نتوانست
در نهايت حريف خود را شكست دهد.

در بازي مهم ديگر شــيكاگو بولز بــا نتيجه  ١٠٢بر ٩٠
فيالدلفيا سوني سيكسرز را از پيشرو برداشت.
در اين بــازي جيمي باتلر با كســب  ١٩امتياز و انجام
 ١٠ريبانــد و  ١٠پاس منجر بــه گل تريپل دابل كرد .اين
چهارمين تريپل دابــل در دوران كار حرفهیي باتلر بود.
دايان ويد به دليل شكستگي آرنج دست راست در اين
بازي حضور نداشت.
نتايج ديگر بازيهاي بامداد دیروز:
اينديانا پيسرز  -١٠٤ميلواكي باكس ٨٩
اورالندو مجيك  -١١٥بروكلين نتز ١٠٧
واشنگتن ويزاردز  -١٠٦نيويورك نيكس ١٠٣

پیشنهاد عجیب باتیستوتا به مسی

مهاجم پیشــین تیم ملی ارجنتین درباره حضور لیونل
مسی اظهار نظر عجیبی کرد.
بــه نقل از آس ،گابریــل باتیســتوتا در مصاحبهای به
انتقادات از لیونل مسی اشاره و از او حمایت کرد.
ســتاره ارجنتینی در دیدار برابر چیلی در مقدماتی جام
جهانی به کمک داور توهین کرد و به همین خاطر فیفا او
را چهار جلسه از همراهی تیمملی محروم کرد.
ارجنتین نیز در بازی بعدی خود برابر بولیوی شکســت
خورد .به همین خاطر از مسی به شدت انتقاد شد .او که
تنها میتواند در آخرین دیــدار ارجنتین برابر اکوادور
حضور داشته باشد با پیشنهاد عجیب مهاجم پیشین تیم
ملی رو به رو شــد .باتی گل گفت :آنها مسی را کشتند.
مملی بازگردد خود را مصدوم کند
اگر او نمیخواهد به تی 
و در اروپا بماند.

باتیستوتا درباره جانشــین احتمالی ادگاردو بائوسا در
تیم ملی اظهار کرد :دیگو پابلو سیمئونه روزی سرمربی
تیمملی خواهد شــد .او امیدوار است شرایط کمی بهتر
شود .خورخه سامپائولی سرمربی خوبی است اما نمیدانم
مملی را بر عهده بگیرد یا نه.
میتواند هدایت تی 

