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سازمان ملل متحد :داعش علیه ایزدیها
مرتکب نسلکشی شده است

بایرن در تالش برای ممنوعیت
قانونی برقع در دادگاههاست

وزیر عدلیه ایالت بایرن در صدد است تا پوشش برقع را در
دادگاههای آلمان ممنوع سازد .به گفته او ،برقع با پوشاندن
بخشی از هویت شرکتکنندگان در دادگاه کار دستیابی به
حقیقت را دشوار میســازد .وینفرید باسبک ،وزیر عدلیه
ایالت بایرن آلمان در گفتوگویی که قرار اســت شنبه در
مجله فوکوس به چاپ برسد اعالم کرد که خواستار ممنوع
شدن پوشش برقع در دادگاههای آلمان است.
او گفت ،درخواست از دولت آلمان برای اصالح قانون در این
رابطه را سهشــنبه هفته آینده تسلیم کابینه بایرن خواهد
کرد .قرار است این درخواســت پیش از شروع تعطیالت
تابستانی در ماه جوالی به پارلمان فدرال شورای ایالتهای
آلمان ارائه شود .باسبک گفت ،آلمان به قانونی روشن نیاز
دارد که طبق آن تمامی شرکتکنندگان در دادگاهها مکلف
به برداشــتن بخشهایی از پوشش خود در جریان محاکمه
شوند که هویت آنها را به نحوی از چشم قضات پنهان نگه
میدارد و شناسایی آنها را دشوار میکند.
او تأکید کرد کــه این عمل نه تنها بــرای ارزیابی هویت
اشخاص بلکه برای یافتن حقیقت بسیار ضروری است .در
آلمان مــواردی پیش آمده که زنانی در محاکمات قضائی از
برداشــتن برقع به دلیل اعتقادات دینی در دادگاه سر باز
زدند .تا حاال قانونی مشــخص در این رابطه وضع نشده که
دادگاه بتواند طبق آن واکنش نشان بدهد.
حزب سوسیالمسیحی همچنین مدافع ممنوعیت بنیادین
پوشش برقع است .قرار است این مســئله در کنگره این
حزب در ماه نوامبر به رأی گذاشته شود( .دویچه وله)

یک گروه تحقیق سازمان ملل متحد گفته است که گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش) علیه ایزدیهای عراق و سوریه مرتکب نسلکشی شده
اســت .در گزارشی که کمیسیون تحقیق این سازمان ،روز پنجشنبه ۱۶
جون منتشر کرده ،آمده است که داعش علیه اعضای این اقلیت مذهبی
و قومی «فجیعترین جنایات» از جمله کشــتار ،شکنجه ،بردگی جنسی
را مرتکب شده است.
محققان کمیســیون مســتقل ســازمان ملل متحد در این گزارش از
قدرتهای بزرگ جهانی خواستهاند تا برای نجات دستکم  ۳۲۰۰ایزدی
که در اسارت داعش هستند تالش بیشتری انجام دهند.
داعش که گروهی پیکارجوی افراطی و ســنی مذهب است ،ایزدیها را
شــیطان پرست میداند که کشــتار ،آزار و به بردگی گرفتن آنها مجاز
است.
در این گزارش هشــدار داده شده است که هدف داعش «نابودی کامل»
این گروه است.
در اگســت  ۲۰۱۴پیکارجویان داعش با حمله به کوهســتان سنجار در
کردســتان عراق ،این منطقه عمدتا ایزدی نشین را تحت محاصره خود
درآوردند.
آنها در نخســتین ماههای تصرف بخشهایی از عــراق ،هزاران نفر از
ایزدیها را به اسارت درآوردند .بسیاری از آنان آواره شدند و گزارشها
حاکی از خشونت گسترده داعش علیه ایزدیها ،از جمله کشتار بسیاری
از آنان بود .در طی دو سال اخیر بارها گزارشهایی از پیدا شدن گورهای
دسته جمعی حاوی صدها جسد ایزدیان منتشر شده است( .بی بی سی)

پزشکان بدون مرز:

کمک مالی اتحادیه اروپا
را نمیپذیریم

سازمان «پزشــکان بدون مرز» در اعتراض به قرارداد
اتحادیه اروپا و ترکیه و رفتار اروپا در قبال پناهجویان،
اعالم کرد دیگر مجمــوع ۵۶میلیون یورو کمک مالی
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را نخواهد پذیرفت.
به گــزارش خبرگزاری رویترز ایــن نهاد خیریه اعالم
کرد که در اعتراض به سیاســت اتحادیه اروپا در قبال
پناهجویان و قرارداد این اتحادیه با ترکیه ،دیگر حاضر
نیست کمک مالی کشورهای اتحادیه اروپا را بپذیرد.
جرومی اوبررایت ،دبیرکل سازمان «پزشکان بدونمرز»
روز جمعه با انتقاد جدی از سیاســت اتحادیه اروپا در
قبال پناهجویــان ،گفت که قــرارداد اتحادیه اروپا با
ترکیه و سیاســت بازگرداندن بیرویــه پناهجویان،
«زیرپاگذاشتن معنای پناهجویی» است.
دبیرکل این نهاد که در بســیاری از مناطق جنگزده،
بحرانزده و فقیر جهان کلینیکها و شــفاخانه هایی
برای درمان مــردم دارد ،اتحادیه اروپا را متهم کرد که
توافقنامه مزبور «تمام اصول اساســی پناهجویی» را
زیرپا گذاشته است.
کشورهای اتحادیه اروپا در مجموع ساالنه  ۳۷میلیون
یورو به «پزشکان بدونمرز» کمک مالی میکنند .افزون
بر این موسســهها و نهادهای مختلف اتحادیه اروپا نیز
هرسال  ۱۹میلیون یورو کمک مالی به «پزشکان بدون
مرز» تخصیص داده بودند( .دویچه وله)

اردوی عراق ساختمان
حکومتی فلوجه را از
داعش پس گرفت

اردوی عــراق اعــام کرده اســت که
ساختمان اصلی حکومتی در فلوجه را از
نزد جنگجویان گروه خودخوانده «دولت
اسالمی» یا داعش پس گرفته است .عراق
ماه گذشــته عملیات بزرگی را برای عقب
زدن این جنگجویان راه اندازی کرده بود.
پولیس فدرال عراق روز جمعه پرچم این
کشور را بر فراز ساختمان شاروالی فلوجه
دوباره به اهتزاز درآورد که نشــان دهنده
گام مهمــی در تالش یک ماهه اردوی این
کشور برای بازپس گیری این شهر است.
رئیــس پولیس فــدرال عــراق گفت:
«آزادســازی ســاختمان حکومتی که
برجسته ترین ســاختمان در شهر است،
حاکــی از احیای اقتدار دولتــی در این
شهر اســت ».فلوجه یکی از پناهگاهها
و ســنگرهای گروه داعش در غرب عراق
اســت .این گروه در سال  2014در هنگام
تصرف مناطق وسیع عراق ،این شهر را نیز
به کنترول خود درآورد.

انتقاد تند روزنامه بیلد
از رونالدو

روزنامه آلمانی بیلد از ستاره پرتگالی به
شدت انتقاد کرد.
به نقــل از آس ،روزنامه بیلــد آلمان با
عنوان» کریســتیانو مغرورترین انسان
جهان» به استقبال مهاجم پرتگالی رفت.
بی اهمیتی رونالدو به بازیکنان ایسلند در
بیرون و داخل زمین در یکی از دیدار های
یورو  2016فرانسه موجب شد تا روزنامه
آلمانی این چنین از او انتقاد کند.
همچنیــن بیلد بــه مکالمــه رونالدو و
گونارسون اشاره کرد .بازیکن ایسلند در
پایان بازی دو بار از رونالدو خواســت تا
پیراهن هایشــان را عوض کنند او اصرار
کرد و برای سومین بار مهاجم رئال مادرید
در پاسخ به او گفت :پیراهنمان را عوض
کنیم؟ تو کی هستی؟
ایــن روزنامه همچنین نوشــت :رونالدو
بیشــترین دســتمزد را در میان دیگر
بازیکنــان جهــان دریافت مــی کند و
هوادارانش در توئیتر (43.2میلیون نفر)
 130برابر جمعیت ایســلند ( 330هزار و
 610نفر) هستند.
بیلد بــه جمله مشــهور رونالدو» به من
حســودی می کنند چون پولــدار زیبا
و بازیکن بزرگی هســتم» اشــاره کرد و

نوشت :رونالدو هنوز نمی داند که تعیین
کننده ترین لحظات زمان دست دادن با
بازیکنان حریف پس از سوت پایان بازی
اســت و این موضوع نشان دهنده یک
ورزشکار حرفه ای واقعی است .کاشفان
فوتبال معتقدند ایــن موضوع با خود
احترام می آورد ،اما رونالدو نمی تواند
این کار را انجام دهد.
انتقاد های نشــریه آلمانی در پایان با
یک نصحیت پایان یافت .این روزنامه به
انتخاب رونالدو به عنوان بهترین بازیکن
جهان در سال  2012اشاره کرد و نوشت:
کودکی در آن موقع به او نزدیک شد و
پرســید :چطور می توانم مثل تو خوب
باشم؟ رونالدو در جواب گفت :متواضع
باش .ستاره پرتگالی باید این نصحیت را
روی کاغذی بر روی آینه ای که هر روز
خود را در آن می بیند و خودشیفته تر
می شود آویزان کند.
رونالــدو پیش از این نیــز مورد انتقاد
یک آلمانی دیگر قرار گرفته بود .اولیور
کان دروازه پیشــین تیــم ملی آلمان
اخیرا گفته است :کارهای رونالدو برایم
کسل کننده شده است .او دوست دارد
همیشه خودش را نشان بدهد.

نیکالس گایتان به اتلتیکو مادرید پیوست

هافبک بنفیــکا با اتلتیکــو مادرید به
توافق رســید .به نقل از آس ،باشــگاه
اتلیکومادرید در صفحه رسمیاش امضای
قرارداد با نیکالس گایتان هافبک بنفیکا
را اعالم کرد .بازیکن  28ساله ارجنتینی
به همراه کشــورش در کوپــا آمه ریکا
حضور دارد و پــس از پایان این رقابتها

ایبراهیموویچ در فهرست اولیه
سویدن برای المپیک ریو

مهاجم گلزن ســویدن در فهرست اولیه
کشــورش برای حضــور در المپیک ریو
قرار گرفت .زالتان ایبراهیموویچ در حال
حاضر در جام ملتهای اروپا برای سویدن
به میدان رفته اســت .این بازیکن گفته
میشــود بعد از رقابتهای یورو قرارداد
خود را با منچســتریونایتد امضا خواهد
کرد .این بازیکن در فهرست اولیه سویدن

بــرای حضور در المپیک قــرار گرفته
است .سویدن بعد از مدتها در المپیک
حاضر شده و قرار اســت تابستان در
این رقابتهــا حاضر باشــد .در حال
حاضر زالتان در فهرست اولیه  35نفره
سویدن برای حضور در المپیک ریو قرار
گرفته و قرار است فهرست  22نفره این
کشور نیز ماه آینده اعالم شود.

محافظ آوشویتس به پنج سال
زندان محکوم شد

ماه گذشته اردوی عراق با حمایت حمالت
هوایی ائتالف بین المللــی زیر رهبری
امریکا یک عملیات گســترده را برای
تصرف فلوجه راه اندازی کرد .این شــهر
حدود یک ساعت با موتر از بغداد فاصله
دارد و برای داعش یک منطقه استراتژیک
برای حمله بر پایتخت دانسته میشود.
حیدر علی عبیدی ،فرمانده نیروی ویژه
عراق به اسوشیتدپرس گفت که سربازان
حوالی ساعت شــش صبح جمعه پس از
درگیری شدید با شورشــیان وارد این
ساختمان شدند.
او گفت« :نیروهای عــراق حاال در مرکز
شــهر اند .آنها از اوایل  2014به بعد در
اینجا نبودند ».باور به این اســت که پس
از شروع عملیات در فلوجه در اواخر ماه
می حــدود  30هزار فرد ملکی مجبور به
فرار شــده اند .نهادهای امدادی تخمین
میزنند که حــدود  50هزار تن دیگر در
داخل شهر گیر مانده اند( .دویچه وله)

یک محافظ پیشین  ۹۴ساله آوشویتس به دلیل معاونت در
کشــتار  ۱۷۰هزار نفر ،روز جمعه توسط قضات به پنج سال
زندان محکوم شــد .این حکم را می توان یکی از آخرین
محاکمات هولوکاست خواند.
راینهولد هنینگ به پنج ســال زندان بــه دلیل نقش اش
در تسهیل کشتار در اردوگاه آوشــویتس در پولند تحت
اشغال نازی ها محکوم شــد .این قضیه هفتاد سال پس از
پایان دیکتاتوری نازی ها در آلمان در شهر دیتمولد از ماه
فبروری به اینسو مطرح شده است .سیستم قضایی آلمان
برای چندین دهه خود را با افرادی مانند راینهولد هنینگ به
درد سر نمی انداخت .از جمله  ۶۰۰۰نفری که در آوشویتس
کار می کردند و بعد از جنگ زنده ماندند ،صرف حدود ۸۰۰
نفر شان محکوم شــدند ،که اکثرا ً این کار در محاکم پولند
صورت گرفت .در آلمان این  ۴۳امین مورد است .برای مدت
طوالنی رسم چنان بود که صرف آن کسانی مورد بازخواست
قرار گیرند که مســتقیم ًا در کشتارها دست داشته و یا در
شــکنجه و بدرفتاری با افراد زندانی در نزد نازی ها دست
داشته اند .درست سال  ۲۰۱۱بود که تغییرات در این قسمت
شروع شــد .محکمه ای در مونشن جان دیم یانیوک افسر
«اس اس» قبلی را به دلیل معاونت در  ۲۸هزار قتل به پنج
ســال زندان محکوم کرد ،بدون آنکه اثبات مشخصی برای
آن وجود داشته باشد.
بــرای محکمه همین کافی بود که دیــم یانیوک به حیث
محافظ در اردوگاه مرگ «زوبی بور» کار کرده بود .هرچند او
هیچگاه این محکومیت را از سر نگذراند .زیرا قبل از آنکه
مرافعه خواهی صورت گیرد وفات نمود( .دویچه وله)

دیمیتری پســکوف ،ســخنگوی کاخ
کرملین در واکنش به یادداشــتی که طی
آن دیپلماتهای آمریکایی خواستار انجام
حمالت هدفمند هوایی علیه ارتش سوریه
شــدهاند ،گفته اســت چنین حمالتی به
آشفتگی در تمامی منطقه دامن میزند.
بیش از  ۵۰دیپلمات وزارت خارجه آمریکا
در یادداشــتی داخلی بــا توجه به نقض
مکرر آتشبس توســط دولت بشار اسد،
رئیس جمهوری ســوریه ،سیاست باراک
اوباما در مورد جنگ داخلی این کشور را
مورد انتقاد قرار دادهاند .آنان در این نامه
خواسته اند که هواپیماهای آمریکایی تنها
مواضع دولت اســامی (داعش) را هدف
حمله قرار ندهند بلکــه به مواضع ارتش
سوریه هم حمله کنند تا دولت این کشور
وادار به مصالحه سیاسی شود.
آقای پســکوف گفته اســت کــه فقط
گزارشهای رسانهای در مورد این یادداشت
را دیده اما افزوده اســت که «درخواست
ســرنگونی خشــونت آمیز مقامات در
کشــوری دیگر برای مســکو قابل قبول

کار ساخت چمن مصنوعی استدیوم فوتبال
هرات به عنوان نخستین پروژه در نوع خود
در ســطح والیات ۱۰ ،روز دیگر به پایان می
رسد .عبدالکریم رحمانی ،رئیس فدراسیون
فوتبال هرات به آژانس خبری پژواک گفت که
این پروژه از طریق شرکت ایتالیایی لیمونتا
اســپورتس و به کمک مالی فدراسیون بین
المللی فوتبال(فیفا) اجرا می شود.
وی افزود که کار ساخت این چمن ماه گذشته
آغاز گردیده است و انتظار می رود تا  ۱۰روز

دیگر به پایان برسد.
به گفتــه رحمانی ،ســاخت چمن مصنوعی
اســتدیوم هرات نخســتین پروژه معیاری
در نوع خود اســت که خارج از کابل عملی
می شود .رئیس فدراســیون فوتبال هرات
گفت که هفته گذشــته هیئتی از فدراسیون
فوتبال کشور و نماینده فیفا با سفر به هرات
چگونگی اجرای این پروژه را بررسی کرده اند
و قرار اســت بعد از پایان کار وتائید کیفیت
آن از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال ،به

رهبران سیاســی بریتانیا با شــرکت در
برنامهای مشترک به جو کاکس ،نماینده
پارلمان این کشــور که روز پنجشنبه به
قتل رسید ،ادای احترام کردند .این برنامه
در یورکشایر غربی و حوزه انتخابیه خانم
کاکس برگزار شــد .جرمی کوربین ،رهبر
حزب کارگــر و اصلیترین مخالف دیوید
کامرون ،نخست وزیر محافظهکار ،در این
برنامه کنار آقای کامرون ایســتاد .آقای
کامرون خانم کاکس را یکی از پرشورترین
و نوعدوســتترین چهرههای سیاســی
بریتانیا توصیف کرد.
جرمی کوربین ،رهبر حــزب کارگر هم
در ســخنان کوتاهش قتل جو کاکس را

بهره برداری سپرده شود.
عبدالکریم رحماین خاطر نشان کرد که این
اســتدیوم حدود  ۷۰سال پیش ساخته شده
اســت و به عنوان یک ورزشــگاه معیاری،
گنجایش بیش از  ۱۰هزار تماشاچی را دارد.
فدراســیون فوتبال کشــور نیز در خبرنامه
یی گفته اســت که چمــن مصنوعی هرات
چهارمین» پروژه گول» در افغانســتان است
که بــه کمک مالی فدراســیون بین المللی
فوتبال روی دست گرفته شده است( .پژواک)

صعود آمریکا به نیمه نهایی کوپا آمه ریکا
آمریکا میزبان این رقابتها به مصاف اکوادور
رفت و با پیروزی در این دیدار موفق شــد به
عنوان نخســتین تیم به جمع چهار تیم راه
پیدا کند .شاگردان یورگن کلیزمن با نتیجه
دو بر یک پیروزی این دیدار شــدند تا نشان

دهند که یکی از شــانس های اصلی کسب
عنوان قهرمانی به شمار می آیند.برای آمریکا
در این دیدار دمســی و زاردس در دقایق 22
و  64گلزنــی کردند و تک گل اکوادور را هم
مایکل اوریو در دقیقه  75به ثمر رساند.

سرمربی جدید برازیل انتخاب شد

فدراســیون فوتبال برازیل درباره جانشین
دونگا به توافق نهایی رســید و ســرمربی
باتجربه کورینتیناس را به عنوان جانشین او
انتخاب کرد.
به نقل از یورو اســپورت ،تیــم ملی فوتبال
برازیل در رقابتهای کوپــا آمهریکا نمایش
کابوس واری داشت و حتی نتوانست از مرحله

گروهی صعود کند.
فدراسیون فوتبال برازیل بالفاصله کارلوس
دونگا را از کار برکنار کرد تا خشم هواداران
خود را فرونشاند.
برازیلیهای خیلی ســریع بــرای انتخاب
جانشین دونگا به جمع بندی نهایی رسیدند
و لئوناردو باکه معــروف به تیته را به عنوان

نیســت ».او در ادامه گفت« :بعید میداند
که تالش برای برکناری رژیم بشار اسد به
مبارزه موفقیت آمیز علیه تروریسم کمک
کند .این اقدام میتواند منطقه را به هرج
و مرج کامل بکشــاند ».روزنامه نیویورک
تایمز نوشته که این یادداشت داخلی ،که
منابعی در وزارت خارجه آمریکا به منظور
نشــان دادن وجود مخالفتهای داخلی
با سیاســت باراک اوباما در مورد سوریه،
متن نامه این دیپلماتها را برای رسانهها
ارسال کردهاند .این نامه دارای امضای ۵۱
دیپلمات میان پایه است که طی پنج سال
اخیر در سیاســت دولت اوباما در سوریه
نقش داشتهاند .به نوشته نیویورک تایمز،
نویســندگان نامه گفتهاند که سیاســت
دولت اوباما زیر فشــار خشونتهای بی
امان در سوریه «کمر خم کرده» و خواستار
«استفاده مصلحت اندیشانه از سالحهای
دوربــرد و هوایی ،بــرای تقویت و پیش
بردن یک فرآینــد دیپلماتیک متمرکزتر
و سرســختانهتر تحت هدایــت آمریکا»
شدهاند( .بی بی سی)

رهبران سیاسی بریتانیا به جو
کاکس ادای احترام کردند

نخستین چمن مصنوعی فوتبال در سطح
والیات در هرات ساخته می شود

تیم ملی فوتبال آمریکا با پیروزی دو بر یک
برابر اکــوادور به نیمه نهایی رقابت های کوپا
آمه ریکا راه پیدا کرد.
در نخستین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی
رقابت های کوپا آمه ریــکا تیم ملی فوتبال
برای تکمیل قراردادش به مادرید سفر
خواهد کرد.
اتلتیکو به ارزش این قرارداد اشارهای
نکرده اما رقم این قــرارداد نزدیک به
 25میلیون یورو و چهارســاله خواهد
بود .دیگو پابلو سیمئونه دو سال پیش
خواستار این بازیکن بود.

روسیه به آمریکا درمورد
حمله به نیروهای دولتی
سوریه هشدار داد

جانشین دونگا انتخاب کردند.
تیته هدایت کورینتیانس را برعهده داشت
و با این تیم نتایج درخشانی به دست آورده
اســت .نکته جالبی که درباره این مربی به
گوش می رسد این است که او رابطه خوبی با
نیمار کاپیتان سلسائو ندارد و باید دید که این
دو چگونه با هم کار خواهند کرد.

«حملهای به دموکراســی» نامید .آقای
کوربین گفت جو کاکس «زنی فوق العاده
و پر اســتعداد» بود .جو کاکس ،نماینده
پارلمان بریتانیا ،روز پنجشنبه در حملهای
که با چاقو و ســاح گرم انجام شــد به
قتل رســید .مردی  ۵۲ســاله در ارتباط
با این حمله بازداشــت شده است .بنا به
گزارشها مهاجم پیش از حمله دست کم
دو بار فریاد زد «اول بریتانیا!» .آنچه گفته
میشود مهاجم فریاد زده با نام یک گروه
دست راســتی بریتانیایی مشابهت دارد،
هرچند این گروه ایــن حمله را محکوم
کرده و گزارشی از ارتباط احتمالی مهاجم
با آن منتشر نشده است( .دویچه وله)

موافقت چلسی با پیوستن
فابرگاس به رئال

یورو اســپورت از موافقت باشگاه چلســی برای پیوستن
فابرگاس به رئال مادرید خبر داد با این حال تاکید کرد که
زیدان هنوز موافقت خود را با جذب ستاره سابق بارسلونا
اعالم نکرده است .سســک فابرگاس در فصلی که گذشت
عملکردی ناامید کننده در ترکیب چلسی داشت و نتوانست
بازیهای خوبی را برای این تیم لندنی به نمایش گذارد.
نیمکت نشــینی در بارسلونا باعث شد تا فابرگاس این تیم
را تــرک کند و راهی لیگ جزیره شــود .وقتی زمزمههای
درباره جدایــی فابرگاس از آبی اناریها به گوش رســید
خبرهایی درباره عالقه رئال مادریــد با جذب این بازیکن
هم منتشر شــد اما خود فابرگاس به خوبی میدانست که
در صورت پیوســتن به رئال هواداران بارسلونا او را هرگز
نخواهند بخشید .این هافبک خوش فکر تصمیم گرفت که
به لیگ جزیره رود تا چلسی را به عنوان مقصد بعدی خود
انتخاب کند .او در فصل نخست حضورش در بین آبیپوشان
لندنی بسیار خوب ظاهر شد و از اصلیترین دالیل قهرمانی
چلســی در لیگ جزیره بود اما در فصل دوم ناامید کننده
ظاهر شد و بعید به نظر می رسد که آنتونیو کونته عالقهای
برای ماندن این بازیکن اسپانیایی داشته باشد .سایت یورو
اســپورت اعالم کرد که چلسی به دنبال فروختن فابرگاس
به رئال مادرید اســت و رقم فروش این بازیکن را هم اعالم
کرده اســت اما زیدان عالقهای به فابرگاس ندارد و بسیار
بعید است که با جذب این بازیکن موافقت کند .به احتمال
خیلی زیاد فابرگاس در فصل جابجایی تابستانی از چلسی
جدا خواهد شد اما هنوز مقصد بعدی او مشخص نیست.

مربی اکوادور:
میتوانستیم مقابل آمریکا
پیروز شویم

دستیار گوستاوو کینتروس( ســرمربی تیم ملی اکوادور)
معتقد اســت که می توانســتند برابر آمریکا به پیروزی
دســت یابند.به نقل از آس ،اکوادور با شکست دو بر یک
از آمریکا از صعود بــه مرحله نیمه نهایی کوپا آمه ریکا باز
ماند .کینتروس در اواخر بازی از زمین اخراج شد و لوییس
سوارس دســتیارش در نشست خبری پس از بازی به جای
او صحبت کرد .سوارس گفت :این دیدار شبیه به دو بازی
کامال مجزا بود .در نیمه نخست آمریکا کمی بیشتر بازی را
در اختیار داشــت و نیمه دوم کامال در اختیار اکوادور بود.
در این نیمه برتر بودیم و می توانستیم پیروز میدان شویم.
او در پایان اظهار کرد :پنج موقعیت گلزنی داشــتیم و تنها
توانستیم از یکی از آن ها استفاده کنیم .در ضربات آخر بی
دقت بودیم.

تساوی كلیولند و گلدن
استيت در فينال NBA

در ادامه رقابت هاي فينــال  ،NBAصبح دیروز كليولند
كاواليرز گلدن استيت وريرز را شكست داد.
به نقل از  ،ESPNدر ششمين بازي از مسابقات فينال پلي
آف  ،NBAكليولند كاوليرز توانســت با نتيجه  ١١٥بر ١٠١
گلدن استيت وريرز را شكست دهد.
در اين بازي لبرون جيمز با كسب  ٤١امتياز و كايري ايروينگ
با به دســت آوردن ٢٣امتياز براي كاواليرز درخشيدند و
باعث پيروزي اين تيم شــدند .استفن كري نيز با كسب ٣٠
امتياز براي گلدن استيت ،عملكرد خوبي از خود نشان داد.
بدين ترتيب اين دو تيم ســه بر سه مساوي هستند و بازي
بعدي آنها قهرمان را مشخص خواهد كرد.

