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مذاکرات صلح برای یمن به شکست مواجه شد
تالش های دوم میانجی گرانه سازمان ملل متحد برای حل
صلح آمیز منازعه یمن ،پیش از آنکه اص ً
ال به درستی آغاز
شوند ،به شکست مواجه شــد .حکومت تبعیدی یمن از
توافق خود برای مذاکرات برای حل صلح آمیز با شورشیان
حوثی صرف نظر کرد.
در آغاز قرار بود که مذاکرات صلح با میانجیگری سازمان
ملل متحد در هفته آینده در عمان آغاز شــود .اما رییس
جمهور مخلوع یمن عبد ربه منصور هادی ،که در عربستان
سعودی در تبعید به سر می برد ،حاال دیدگاهش را در مورد
مذاکرات صلح با شورشیان حوثی تغییر داده است.
بر اســاس یک بیانیه که از جانب دفتر رییس جمهور نشر
شد ،حکومت تبعیدی یمن زمانی می خواهد با شورشیان
شیعی حوثی مذاکره کند که آنها از شهر های تحت تصرف
شان عقب نشینی کنند و کابینه را به رسمیت بشناسند.
این یک شکست سنگین برای تالش های بود که از بیش از
پنج ماه به این سو برای پایان دادن به جنگ داخلی در این
کشور صورت می گیرد.
در روز هــای اخیر اتحــاد نظامی به رهبری عربســتان
ســعودی ،حضور نظامی خود را علیه شورشیان در شبه

نیروهای امنیتی ترکیه میگویند نیروهای کرد با بمبگذاری
در یک پست بازرسی ،دو پولیس را کشت ه و دست کم  ۵نفر
را مجروح کردهاند.
به گفته این منابع ،این بمب که در یک موتر کار گذاشــته
شــده بود ،در یک پست بازرســی در جنوب شرق ترکیه
منفجر شده اســت.گفته شده که برای تعقیب مسببان این
حمله که به کوههــا گریخته اند ،هلی کوپترهایی به منطقه
اعزام شده اســت.در همین حال مقامات ترکیه از برقراری
مقررات منع آمد و رفت در منطقه ای در دیاربکر خبر داده
اند.
روز شنبه دولت ترکیه مقررات منع آمد و رفت  ۸روزه ای را
که در شهر جزیره برقرار کرده بود ،لغو کرد.
ارتش ترکیه بــرای انجام عملیاتی علیــه نیروهای حزب
کارگران کردستان (پ ک ک) در این شهر عمدتا کردنشین
که در جنوب شــرق واقع اســت ،مقررات منع آمد و رفت
برقرار کرده بود.از جوالی ســال جاری در پی نقض توافق
آتشبســی که بین نیروهای پ ک ک و دولت ترکیه برقرار
شــده بود ،بیش از یکصد تن از نیروهای امنیتی ترکیه در
درگیریها کشته شدند( .بی بی سی)

جزیره عربی بار دیگر تقویت کرده اســت .این اتحاد دست
کم  40هواپیمای جنگی را از طریق عربستان سعودی به یمن
اعزام کرده است.
این هواپیما ها حامل ســربازان یمنی بودند که در کشــور
همسایه آموزش نظامی دیده اند؛ واحد های نظامی خارجی
نیز همراه آنها بوده اند .این اقدامات گمانه زنی ها را در مورد
یک حمله پیش رو بر صنعا پایتخت یمن تقویت کرده است
که زیر کنترول حوثی ها است.
کارشناســان در منازعه یمن ،یک جنــگ نیابتی را میان
قدرتمندان منطقه عربســتان ســعودی و ایران می بینند.
اتحاد ســنی عربی ایران را متهم می کند که از شورشیان
شیعی حمایت می کنند .شورشیان این اتهام را رد می کنند
و از خود به عنوان مبارزین علیه حکومت فاسد در یمن یاد
می کنند.
حکومت شاهی عمان یگانه کشور عربی در منطقه است که
شامل اتحاد نظامی عربی به رهبری عربستان سعودی نشده
است .تالش های سازمان ملل متحد در ماه جون برای اولین
بار به شکست مواجه شــد تا یک آتش بس را میان جوانب
درگیر در یمن برقرار کند( .دویچه وله)

بیشتر از  2300قاچاقبر انسان در
این سال بازداشت شده اند

جنایت قاچاق انسان در آلمان ،به اساس
یک گزارش رسانه یی ،در مقایسه با سال
گذشته شدیدا ً افزایش یافته است .مقامات
مســئول در آلمان و دیگر کشــور های
اروپایی می خواهند در برابر قاچاقچیان
انسان برخورد شدیدتری کنند.
به تأسی از اطالعات روزنامۀ آلمانی «بیلد
ام زونتاگ» در ســال روان میالدی شمار
قاچاقچیان احتمالی انســان که دستگیر
شده اند ،نسبت به سال گذشته به مراتب
افزایش یافته است.
این روزنامه از قول وزارت داخلۀ آلمان
فدرال گزارش داده اســت کــه از آغاز
جنوری تا  8ســپتمبر امســال 2336
قاچاقبر انســان بازداشت شده اند .این
رقم یک افزایش  40درصدی را در مقایسه

بمبگذاری در پست بازرسی در
جنوب شرق ترکیه  ۲پولیس را کشت

با سال گذشته نشان می دهد .به اساس
این گزارش بیشــتر این قاچاقچیان از
هنگری ( 256نفر) ،رومانیا ( 207نفر)،
ســوریه ( 184نفر) ،بلغاریا ( 116نفر) و
صربستان ( 113نفر) اند.
اندرئاس شویر منشــی عمومی حزب
سوسیال مسیحی آلمان نیز با وضاحت
گفت« :کسی که انسان ها را در کانتینر
ها و الری ها مخفی مــی کند ،باید به
شدید ترین مجازات محکوم شود» .او
همچنان تأکید کــرد« :این افراد قاتل
چندین انسان اند!» پولیس آلمان فدرال
در شهر فریونگ ایالت بایرن این کشور
گفته اســت که در حال حاضر هنوز هم
روزانه بین پنج تا ده قاچاقبر انســان
دستگیر می شوند( .دویچه وله)

پیشرفت ها پس از
نشست اوکرایین

در منازعۀ اوکرایین ،به قول فرانک والتر شتاینمایر
وزیر خارجۀ آلمان« ،پیشرفت های تعیین کننده ای»
در برخی موارد صورت گرفته است .سرگئی الوروف
وزیر خارجۀ روسیه نیز اظهار خوشبینی کرد.
از چپ به راســت :ســرگئی الوروف ،فرانک والتر
شــتاینمایر ،لوران فابیوس و پاولو کلیمکین ،وزیران
خارجۀ روســیه ،آلمان ،فرانســه و اوکرایین پس از
رعایت گســترده آتش بس در منازعــۀ اوکرایین،
امیدواری برای پیشــرفت های بیشــتر وجود دارد.
فرانک والتر شــتاینمایر وزیــر خارجۀ آلمان پس از
دیدار با وزیران خارجۀ روســیه ،فرانسه و اوکرایین
در برلین پایتخت آلمان در این زمینه اظهار اطمینان
کرد .شــتاینمایر گفت« :در صحبت های تقریب ًا سه و
نیم ساعته در رابطه با برخی از مسایل تعیین کننده
پیشرفت صورت گرفته است».
ســرگئی الوروف وزیر خارجۀ روسیه از یک «مرحلۀ
مهم» در آمادگــی برای اجالس ســران در معضلۀ
اوکرایین به تأریخ  2اکتوبر سال روان در پاریس سخن
گفت .الوروف افزود که هفت و نیم ماه پس از توافقات
صلح مینسک ،باز هم رؤسای دول و حکوت های چهار
کشور دور هم می آیند .وزیر خارجۀ روسیه پابندی به
توافقات موجود را در وضعیت کنونی نیز مهم خواند.
شــتاینمایر خاطر نشان ساخت که در هفتۀ آینده در
نشست گروه کاری طرفین منازعه در شرق اوکرایین
احتماالً توافقاتی به میان خواهد آمد .او به گونۀ مثال از
عقب کشیدن تسلیحات از خط تعیین شدۀ مرزی در
شرق اوکرایین ،بهبود وضعیت بشری در منطقۀ درگیر
منازعه و جریان آمادگی برای برگزاری انتخابات درنظر
گرفته شدۀ محلی یاد کرد( .دویچه وله)

بعد از نامزد شــدن لس آنجلس و رم برای میزبانی المپیک  2024این بار
پاریس برای میزبانی المپیک اعالم آمادگی کرد.
پاریس به صورت رسمی نامزد میزبانی بازیهای المپیک  2026شد .پاریس
که پیش از این در ســالهای  1900و  1924میزبان بازیهای المپیک شده
بود دوباره قصد دارد میزبان شود.
توماس بــاخ درباره پاریس گفته بود جوهــره المپیک و هویت پاریس با
یکدیگر پیوستگی دارند .هر دوی اینها قدرت تحمل رویارویی با تفاوتها
را دارند و به دنبال صلح و آزادی هستند.
در نامهای که از سوی کمیت ه المپیک فرانسه به کمیت ه بینالمللی المپیک
فرســتاده شده ،ظرفیتهای پاریس معرفی شــده است .پاریس در سال
 2012در رقابت برای میزبانی المپیک مغلوب لندن شد .در سالهای 1992
و  2008نیز نامزد شدن پاریس برای میزبانی به جایی نرسید.
بوداپســت و لس آنجلس نیز قرار اســت که در این رقابت شرکت کنند.
آخرین زمان برای نامزد شدن برای میزبانی  15سپتمبر است.
 IOCدر جلسه سال  2017در شهر لیما برای میزبان را انتخاب خواهد کرد.
ســرمربی اســپانیایی بایرن مونیخ با وجود پیروزی برابر آوگسبورگ از
عملکرد شاگردانش راضی نیست.
به نقل از  ،DPAبایــرن مونیخ در هفته چهارم رقابتهای بوندســلیگا
در آلیانس آرهنا از آوگســبورگ پذیرایی کــرد .انتظار بازی راحتی برای
شاگردان گواردیوال میرفت اما آنها به سختی و با نتیجه دو بر یک از سد
حریف خود گذشتند.
الکساندر اســوین در دقیقه  43برای آوگســبورگ گلزنی کرد .روبرت
لواندوفســکی  77و توماس مولر ( 90پنالتی) بــرای بایرن مونیخ گلزنی
کردند .باواریاییها با این نتیجه ،شــمار امتیازهایشان را به  12رساندند تا
به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به بوروسیا دورتموند ،در رده دوم جدول
رده بندی قرار بگیرند .آوگسبورگ هم با یک امتیاز در رتبه پانزدهم قرار
گرفته است.
هرچند بایرن مونیخ توانست در این دیدار ســه امتیاز را به دست آورد
اما جوزپه گواردیوال از عملکرد شــاگردانش راضی نیست .او در نشست
خبری بعد از بازی گفت :در نیمه نخست نتوانستیم بازی همیشگیمان را
به نمایش بگذاریم .ســرعت و توازن الزم را نداشتیم و از شاگردانم انتظار
بیشتری دارم.
گواردیوال ادامه داد :میدانســتیم بازی ســختی در انتظار ما است .برای
خوشــحال کردن هواداران و لذت بردن از بازی 45 ،دقیقه کافی نیست
بلکه یک تیم باید  90دقیقه تالش کند .از عملکرد بازیکنان راضی نیستم.
امیدوارم که از این دیــدار درس بگیریم و در آینده بازیهای خوبی را به
نمایش بگذاریم.

فرمالن سه هفته خانه نشین شد

ستاره بلجیمی بارسلونا به خاطر آســیب دیدگی در دیدار برابر اتلتیکو
مادرید نمیتواند سه هفته تیمش را همراهی کند.
به نقل از ســایت گل ،توماس فرمالن ،مدافع بلجیمی آبی-اناریها که در
فصل جدید عملکرد درخشــانی با این تیم داشته در دیدار برابر اتلتیکو
مادرید آسیب دید و از بازی تعویض شد تا بار دیگر داستان تکرای فصل
قبل تکرار شود.
باشگاه بارسلونا آسیب دیدگی این بازیکن بلجیمی را جدی اعالم و تاکید
کرد که او تا سه هفته نمیتواند تیمش را همراهی کند که این بدون شک
خبر بدی برای آبی-اناریها است.
فرمالن فصل کابوسواری را با بارســلونا پشت سرگذاشت و در فصلی که
گذشــت تنها در یک دیدار توانست برای این تیم به میدان برود و آسیب
دیدگیهای پیاپی او هواداران بارســلونا را به کلی ناامید کرد .این مدافع
بلجیمی در فصل جدید نشان داد که میتواند به خط دفاعی بارسلونا سر
و سامان دهد.
او در دیدار نخســت برابر بیلبائو بسیار خوب ظاهر شد و در دیدار برابر
ماالگا هم یک گل سه امتیازی به ثمر رساند تا هواداران تیمش را امیدوار
کند اما این آسیب دیدگی باعث شــد تا حرف و حدیث دوباره درباره او
شروع شود.

مقامات شهر مونیخ در آلمان گفتهاند که
این شــهر در صورت پذیرش پناهجوی
بیشتر با مشکالتی روبرو خواهد شد.
گزارش ها حاکی است که روزشنبه ۱۲
ســپتمبر حدود  ۱۳۰۰پناهجو وارد این
شهر شدند و گفته شده که برای اسکان
پناهجویان محل کافی وجود ندارد.
شــهردار شــهر مونیخ گفته که برای
اســکان پناهجویان احتمــاال از محل
برگزاری المپیک استفاده خواهد شد.
شهردار مونیخ همچنین از سایر مناطق
و شــهرهای آلمان به دلیل آن که در
پذیرش پناهجویان همکاری نمی کنند،
انتقاد کرده است.

وزارت دفاع آلمان روز شنبه از آمادگی
حدود  ۴هزار ســرباز این کشور برای
کمک بــه پناهجویانی خبــر داد که
قرار بوده شنبه و یکشــنبه  ۱۲و ۱۳
سپتمبروارد این کشور شوند.
اخیرا شــمار زیادی از پناهجویان از
اتریش و هنگری وارد مونیخ شده اند.
روز شنبه مقامات هنگری اعالم کردند
که از روز سه شنبه  ۱۵سپتمبر مناطق
مرزی این کشــور با صربستان را به
روی پناهجویان خواهند بست.هنگری
همچنین گفته که پناهجویانی را به طور
غیرقانونی وارد این کشــور میشوند،
دستگیر میکند( .بی بی سی)

رکورد رائول را شکست

مهاجم رئال مادرید بــا گلزنیهایش مقابل
اسپانیول موفق شــد رکورد اسطوره باشگاه
را بشکند.
به نقل از آس ،قوهای ســپید در هفته سوم
رقابتهای لیگ فوتبال اسپانیا موفق شدند
با نتیجه پرگل  6بر صفر در خانه اســپانیول
به برتری برســند .در این دیدار کریستیانو
رونالدو توانســت پنج گل به ثمر برساند .او
در دقیقههــای ( 17 ،7پنالتی) 61 ،20 ،و 81

برای رئال مادرید گلزنی کرد .دیگر گل رئال
را نیز کریم بنزما در دقیقه  28وارد دروازه
اســپانیول کرد .رئال مادرید اکنون با هفت
امتیاز در رده دوم جــدول رده بندی قرار
گرفته است و اسپانیول هم با سه امتیاز رتبه
دهم را در اختیار گرفته است.
گل چهارمی کــه رونالدو در دقیقه  61برای
رئال مادرید به ثمر رساند ،موجب شد تا این
بازیکن پرتگالــی بتواند رکورد گلهای زده

رائول گونزالس در لیگ فوتبال اسپانیا را
بشکند .رائول در  500بازی لیگ توانسته
بود به رکورد  228گل برســد و رونالدو
اکنون توانسته است این رکورد را بشکند.
گل چهارم رونالدو ،گل شــماره  229او
برای رئال مادرید بود تا رائول را پشت سر
بگذارد .رونالدو همچنین گل دیگری در
دقیقه  81زد که شمار گلهای زدهاش در
لیگ برای رئال مادرید را به  230رساند.

تنیسور ایتالیایی با کسب قهرمانی اعالم
بازنشستگی کرد

در فینال رقابتهای زنان تنیس آزاد آمریکا،
فالویا پنتا توانست به پیروزی دست یابد.
پنتا با شکســت دادن روبرتا وینچی قهرمان
این دور از مســابقات آزاد آمریکا شد .بازی
پتنا و وینچی در دو ســت با نتایج  6 – 7و
 2 – 6به پایان رسید .این اولین بار بود که پنتا

در مسابقات انفرادی گرند اسلم به قهرمانی
میرسید .او بعد از این بازیها بازنشستگی
خود را اعالم کرد .او بعــد از پیروزی خود
گفت :یک ماه پیش قبل از شروع مسابقات،
تصمیــم بزرگی گرفتم .ایــن راهی بود که
میخواستم از تنیس خداحافظی کنم .بسیار

خوشحال هستم .این کاری است که همه
تنیس بازها دوســت دارند انجام دهند.
اینکه با پیروزی به خانــه برگردند .این
آخرین بازی من در مسابقات آزاد آمریکا
بود و فکر میکنم نمیتوانست بهتر از این
تمام شود.

اعتراف داور به اشتباه بودن پنالتی بایرن مونیخ

داور دیدار بایــرن مونیخ و آوگســبورگ
به اشــتباهش برای گرفتن پنالتی به ســود
باواریاییها اعتراف کرد .به نقل از ساکرنت،
بایرن مونیــخ در هفته چهــارم رقابتهای
لیگ فوتبال آلمان توانست در آلیانس آرهنا
با نتیجــه دو بر یک مقابل آوگســبورگ به
برتری برســد .الکساندر اســوین در دقیقه
 43برای آوگســبورگ گلزنی کرد اما روبرت

ســازمان بینالمللی مهاجرت در بیانیهای اعالم کرد تعداد
افرادی که در داخل عراق بیخانمان شدهاند ،به رقم 3 / 2
میلیون تن رسیده است .به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،در
وبسایت سازمان بینالمللی مهاجرت آمده است ،عراقیهای
بیخانمان در داخل این کشور در وضعیت نامطلوبی به سر
می برند .توماس لوتار ویس ،رییس هیات این ســازمان در
عراق گفت :از  3/ 2میلیون عراقی بی خانمان ،یک پنجم در
پناهگاههایی با وضعیت نامطلوب نظیر ساختمانهای نیمه
کاره و شهرکهای غیررسمی ساکن هستند.
براساس بیانیه ســازمان بینالمللی مهاجرت ،اکثریت این
افراد بی خانمان از والیتهای االنبــار ( 42درصد) ،والیت
نینوا ( 32درصد) و والیت صالح الدین ( 13درصد) هستند.
همچنین در ادامه این بیانیه آمده که ســازمان بینالمللی
مهاجرت با تیم کمک رســان بشری سازمان ملل در عراق،
مقامهای دولتی بغداد و اهداکنندگان این ســازمان برای
تامین بســتههای غیرغذایی ،پناهگاه ،خدمات بهداشتی و
روانی برای عراقیهای نیازمند به کمک همکاری میکند.

محل انفجار در مادیا پرادش هند،
انبار غیرقانونی مواد منفجره
بوده است

پولیس هند میگوید در حال تعقیب مالک مغازهای است که
در آن بر اثر وقوع یک انفجار  ۹۰نفر کشته شدند.
به گفتــه مقامات ،مواد انفجاری در ایــن مغازه به صورت
غیرقانونی ،انبار شده بود.
این انفجار روز شــنبه ( ۱۲سپتمبر) در پتالود مرکز ایالت
شمالی مادیا پرادش ،رخ داد.به گفته مقامات پولیس انفجار
احتماال در اثر اشکال در سیستم برقرسانی این مغازه رخ
داده است .پیشتر گزارش شده بود که انفجار در اثر ترکیدن
کپسول گازی در رستورانی در همسایگی این مغازه رخ داده
است( .بی بی سی)

رونالدو

پاریس به صورت رسمی نامزد
میزبانی المپیک  2024شد

نارضایتی گواردیوال با وجود پیروزی

شهردار مونیخ :در صورت پذیرش
پناهجوی بیشتر با مشکل
مواجه میشویم

 3 /2میلیون تن در داخل عراق
بیخانمان شدهاند

لواندوفسکی  77و توماس مولر ( 90پنالتی)
برای بایرن گلزنی کردند تا تیمشــان را به
ســه امتیاز این دیدار برسانند .بایرن با این
نتیجه توانست در جدول رده بندی به رده
دوم برســد .کنات کیرچر ،داور این مسابقه
در ثانیههای پایانی بازی برای بایرن مونیخ
پنالتــی گرفت .به نظر میرســید داگالس
کاستا در محوطه جریمه آوگسبورگ توسط

مارکوس ولنر روی زمین افتاده است .داور
در آن لحظه تصمیم گرفت به سود بایرن
مونیــخ پنالتی بگیرد امــا پس از دیدن
تصاویــر تلویزیونی اعالم کرد در این کار
اشتباه کرده است.
کیرچر در این زمینــه به Sportschau
گفت :اگر اتفاقی در زمین مســابقه رخ
دهد و کمکهایم آن را ببینند ،باید به من
اطالع دهند .در این دیدار ،کمک داور مرا
متقاعد کرد باید پنالتی بگیرم .نتوانستم
آن صحنه را به شکل دقیق ببینم .آن را
از گوشه چشمم دیدم و به همین خاطر به
حرفهای کمکم اعتماد کردم.
کیرچر ادامــه داد :اکنون کــه تصاویر
تلویزیونــی را میبینم ،بایــد بگویم آن
تصمیم اشــتباه بوده است .مسئول این
اشتباه انجام شــده هستم .به خاطر این
اشــتباه ،آوگســبورگ هیچ امتیازی از
این دیدار نگرفت .عذرخواهی میکنیم.
تصمیم ما اشتباه بود.

انریکه :همیشه بازی در کالدرون
سخت بوده است

سرمربی آبی اناریها از عملکرد شاگردانش در دیدار برابر اتلتیکو مادرید
بســیار راضی است و آنها را شایسته کسب این پیروزی دانست .او درباره
نیمکت نشینی لیونل مسی در این دیدار هم صحبت کرد.
به نقل از پایگاه اطالع رســانی  ،EFEبارسلونا در حساسترین بازی هفته
ســوم رقابتهای اللیگا در خانه اتلتیکو مادرید به میدان رفت .دو تیم در
دو بازی نخست خود به پیروزی رسیده بودند و میخواستند به روند خوب
خود ادامه دهند.
اتلتیکو مادرید موفق شد که توســط فرناندو تورس در دقیقه  51به گل
برسد اما چهار دقیقه بعد و در دقیقه  ،55نیمار گل تساوی را به ثمر رساند
و در دقیقه  77نیز لیونل مسی که به عنوان یار جایگزین به بازی رفته بود،
گل پیروزی تیمش را به ثمر رســاند تا سه امتیاز حساس این دیدار نیز به
اندوخته شــاگردان لوییس انریکه اضافه شود .بارسا اکنون با  9امتیاز در
صدر جدول رده بندی قرار گرفته اســت .اتلتیکو مادرید هم با  6امتیاز
در رده پنجم قرار دارد .انریکه در نشســت خبری بعد از بازی گفت :بازی
برابر اتلتیکو مادرید همواره ســخت اســت ،به ویژه اگر قرار باشد که در
ویســنته کالدرون به میدان برویم .به خوبی میدانستیم که کار سختی
پیشرو داریم .پیروز شدن در خانه اتلتیکو مادرید ،سخت و نیاز به تالش
زیادی داشت .بارسلونا در این دیدار بازی بسیار خوب و کاملی را به نمایش
گذاشت .از هر نظر خوب بودیم .با یک گل از حریف عقب افتادیم اما ناامید
نشدیم و شکســت را با پیروزی عوض کردیم .فرصتهای زیادی را روی
دروازه حریف خلق کردیم و باید بگویم که شایسته پیروزی بودیم.
ســرمربی آبی اناریها ادامه داد :از این که هدایت چنین بازیکنان بزرگی
را بر عهده دارم ،بســیار خوشحالم .برابر تیم جنگندهای همچون اتلتیکو
مادرید با روحیه بســیار باالیی بازی کردیم .بــا ارائه یک بازی بزرگ به
پیروزی رسیدیم و این ثابت میکند تیم ما تا چه اندازه خوب بوده است.

توخل :بعد از گل تساوی
به خودمان آمدیم

ســرمربی بوروسیا دورتموند بر این باور اســت که تیمش بعد از دریافت

گل دوم به خودش آمده است .به نقل از ســایت گل ،دورتموند در هفته
چهارم رقابتهای لیگ فوتبال آلمان توانســت در خانه هانوفر به پیروزی
چهار بر دو برســد .آرتور سوبریخ  18و  53برای هانوفر گلزنی کرد و برای
بوروسیا دورتموند هم پیره امریک اوبامیانگ  35و  ،85هنریخ میختاریان
 44فیلیپه ( 67گل به خودی) گل زدند .دورتموند با این پیروزی شــمار
امتیازهایش را به  12رساند تا در صدر جدول رده بندی قرار بگیرد .هانوفر
هم با یک امتیاز در رده شانزدهم است .توماس توخل در مورد این دیدار
گفت :از  45دقیقه ابتدایی بازی خیلی راضی هســتم .حریف قدرتمندی
داشتیم که میتوانست کنترل میدان را در اختیار بگیرد .آنها خیلی خوب
هم دفاع میکردند و با قدرت بسیاری با ما مقابله میکردند اما تیم من نیز
واکنش بسیار خوبی به نمایش عالی آنها داشت.
توخل افزود :از  15دقیقه ابتدایی نیمه دوم به هیچ وجه راضی نیســتم.
گویی چیزی را در زمین گم کرده بودیم .شــاید عزم راسخی برای کسب
پیروزی نداشتیم که به همین دلیل ،دروازهمان هم باز شد .پس از دریافت
گل مســاوی ،تیمم به خودش آمد و نمایش خوبی ارائه کرد .شانسهای
زیادی برای گلزنی داشتیم و توانستیم دو گل هم بزنیم .به نظرم شایسته
کسب پیروزی در این بازی بودیم .همهمان میدانیم که چقدر برای رسیدن
به این پیروزی تالش کردیم .احساس میکنم همه بازیکنانم کارشان را به
بهترین شکل انجام دادند.

