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 9تن از کشته شدگان انفجار استانبول آلمانی اند

بر اثر وقــوع انفجاری در میدان ســلطان احمد
استانبول که یک منطقه توریستی است ،دست کم
 10تن کشته شدند .مقام های حکومت ترکیه گفته
اند که از این میان 9 ،تن از کشته شده ها شهروند
آلمان هستند.
این انفجار حوالی ساعت  10قبل از ظهر روز سه شنبه
در پارکی در نزدیکی مســجد آبی که یک مسجد
تاریخی است به وقوع پیوست .اجساد قربانیان در
محل به زمین افتاده بودند .والی استانبول گفت که
در این انفجار  10تن کشته و دست کم  15تن دیگر
زخمی شده اند.
به گزارش انادولو ،خبرگزاری رســمی ترکیه ،احمد
داوود اوغلو نخســت ویر این کشور با انگال مرکل
صدر اعظم آلمان تیلفونی گفتگو کرده است تا راجع
به این حادثه معلومات بدهد.
شبکه تلویزیونی «ســی ان ان ترک» گزارش داده

است که شــهروندان آلمان ،ناروی و پیرو در میان
زخمیان حادثه بوده و مورد تداوی قرار گرفته اند.
با رســیدن آمبوالنسها به محل ،پولیس ساحه را
محاصره کــرد .مقامها هنوز در مورد نوعیت انفجار
چیزی نگفته اند.
«سی ان ان ترک» به نقل از اعالمیه والی استانبول
گفته اســت« :تحقیقات در مورد علت این انفجار،
نوعیت انفجار و عامل یا عامالن آن جریان دارد».
در گذشــته کردها ،افراد فراراستگرا و شورشیان
اســامگرا در ترکیه حمالتی را انجــام داده اند.
گروه موسوم به «دولت اسالمی» یا داعش در سال
گذشــته میالدی دو حمله را در ترکیه انجام داده و
بیش از  130تن را به کام مرگ کشــاند .مقام های
ترکیه احتمال می دهنــد که این انفجار یک حمله
تروریســتی بوده که توسط گروه موسوم به «دولت
اسالمی» یا داعش انجام شده است( .دویچه وله)

 ۴۰۰ساکن شهر قحطی زده
مضایا نیازمند تخلیه فوری

پس از ورود کمک های غذایی ســازمان
ملل به شــهر تحت محاصــره مضایا در
ســوریه ،نماینده زالندنو در این سازمان
می گوید که حدود  ۴۰۰نفر از ساکنان این
شــهر نیازمند تخلیه فوری برای دریافت
مراقبت های پزشکی هستند.
این شــهر که در نزدیکی دمشــق واقع
است برای حدود شش ماه تحت محاصره
نیروهــای دولتی و متحــد آن حزب اهلل
لبنان بوده است.
جرارد ون بومن پس از آن اظهار نظر می
کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد
در مورد بحران انســانی در شهر مضایا
بحث کرد.
روز دوشنبه باالخره پس از قحطی طوالنی
کاروان کمک های غذایی ســازمان ملل
وارد آنجا شــد .سازمان ملل می گوید که

دادگاه عالی ونزوئال تمام
مصوبات پارلمان این کشور
را فاقد اعتبار اعالم کرد

گزارش های معتبــری دریافت کرده که
شماری از ساکنان این شهر  ۴۰هزار نفری
در اثر قحطی مرده اند.
مقام های دولت سوریه و حزب اهلل مرگ
مردم در اثر گرسنگی در مضایا را رد کرده
اند .رهبران شوریان هم متهم شده اند که
مواد غذایی را به بهای گزاف به مردم شهر
فروخته اند.
همزمان کمکهای ســازمان ملل به دو
روســتای تحت محاصره شورشــیان در
والیت ادلب هم رســیده اســت .در دو
روســتای کفریا و فوعه در شمال سوریه
بیش از  ۲۰هزار نفر در محاصره نیروهای
در حال جنگ با دولت به سر میبرند.
آقای بومن روز دوشــنبه در مقر سازمان
ملل گفت که حدود  ۴۰۰ساکن مضایا باید
فورا تخلیه شوند( .بی بی سی)

دوپینگ گسترده در بین
ورزشکاران استرالیایی

طبق گــزارش آژانس ضد دوپینــگ جهانی  )3 )WADAورزشــکار
استرالیایی محکوم به استفاده از مواد ممنوع و انجام دوپینگ شدند.
به نقل از  ،Inside the gamesتمامی این ورزشــکاران عضو باشــگاه
 Essendonیکی از مشهورترین باشگاههای فوتبال استرالیا بودهاند.
تمامی این  34ورزشــکار برای فصل بعد محروم میشــوند و نمیتوانند
بازی کنند .این ورزشکاران به مدت دو ســال محروم میشوند که زمان
محرومیت آنها تا پایان نوامبر  2016ادامه خواهد داشت.
پایگاه انترنتــی تیم  Essendonنیز در بین این بازیکنان اســت .مدیر
اجرایی آژانس ضد دوپینگ اســترالیا در اینباره گفت :در تاریخ ورزش
استرالیا ،این نابود کننده ترین آسیب بود .احتمال خیلی کمی وجود دارد
که این دوپینگ گسترده ورزشکاران تقصیری نداشته باشند.
ورزشــکاران درباره مقابله با دوپینگ آمــوزش دیدهاند و ما خود آنها را
مسئول می دانیم .آنها اعالم کردهاند با وجود داشتن آگاهیهای الزم ،از
پزشک تیم این ماده را دریافت و تزریق کردهاند.

ادامه پیروزیهای گلدن استیت
در  NBAبا درخشش کری

گلدن استیت با درخشــش ستاره خود استفان کری توانست برابر میامی
هیت به برتری برسد.
در ادامه رقابتهای لیگ بسکتبال حرفهای آمریکا ( ،)NBAبامداد دیروز

سه مسابقه برگزارشــد که در جریان این دیدارها گلدن استیت به روند
پیروزیهایش ادامه داد و این بار توانســت برابر میامی هیت به پیروزی
برسد .گلدن اســتیت در این مسابقه با درخشش دایمون گرین و استفان
کری  111بر  103میامی را برد .گرین با کسب  22امتیاز 12 ،ریباند و  6پاس
منجربه گل تاثیرگذارترین بازیکن میدان بود و کری نیز با کسب  36امتیاز
و  6پاس منجر به گل نقش زیادی در برد تیمش ایفا کرد.
ســنآنتونیو دیگر تیم برتر بازیهای دیروز بود و بــا نتیجه  106بر 79
بروکلین را مغلوب کند و در آخرین مســابقه نیز واشــنگتن  114بر 100
شیکاگو بولز را شکست داد.

بدبیاری تیم امید استرالیا قبل از
شروع انتخابی المپیک

دو بازیکن تیم امید استرالیا در لحظه آخر از فهرست نفرات این تیم کنار
رفتند.
تیم ملی امید اســترالیا یکی از تیمهای قدرتمند قاره کهن اســت که از
شانسهای مســلم صعود به المپیک ریو محسوب میشــود .این تیم با
داشــتن چند بازیکن لژیونر در قاره اروپا از بختهای نخست قهرمانی در
رقابتهای قهرمانی آسیا در قطر محسوب میشود ولی در آستانه شروع
این رقابتها یک اتفاق بد در اردوی تیم ملی استرالیا باعث ضربه بزرگی
به این تیم شــده است .کریس ایکونومیدیس مهاجم تیم امید استرالیا و
پائول ایزو دروازهبان تیم امید این کشور در آستانه این رقابتها از طرف
باشگاههایشان برای حضور در قطر منع شدند.
ایکونومیدیس که دو بازی ملی هم برای تیم ملی استرالیا در کارنامه دارد
و در تیم مطرح التزیو بازی میکند قرار بود در این رقابتها حاضر باشــد
ولی در لحظه آخر باشگاه ایتالیایی اعالم کرد که اجازه حضور این بازیکن
را در قهرمانی آسیا نمیدهد.
همچنین ایزو دروازهبان تیم امید استرالیا نیز که دروازهبان نخست این
تیم محسوب میشد به دلیل مصدومیت در لحظه آخر از فهرست ویدمار
سرمربی امید استرالیا خط خورد.

محاکمه واعظ تندرو
بریتانیایی به تعویق افتاد

انجم چودری که از ده ها ســال به اینسو در خط مقدم
جنبش های اســامگرایی بریتانیا قرار دارد ،قرار بود
روز سه شــنبه به اتهام فراخوانی حمایت برای داعش
محاکمه شــود ،اما محاکمه او برای ماه مارچ به تعویق
انداخته شده است .این اتهامات مرتبط به یک سلسله
پیام ها از طریق شبکه اجتماعی بین  29جون  2014و
 6مارچ  2015می باشد .در این پیام ها چودری و محمد
میزان الرحمان شــریک اتهامش مورد دعوا قرار دارند
که مسلمانان را ترغیب به اطاعت از «دولت اسالمی» یا
داعش و سفر به قلمرو خالفت آن ها می نموده اند .این
نخستین بار اســت که چودری رسم ًا به جرم تروریسم
متهم می شود .گرچه او برای ســال ها به خلق جار و
جنجال مباردت می نموده است .داکتر عمران عوان از
دانشگاه شهر بیرمنگام به دویچه وله گفت  «:چودری
عضو موســس گروه اکنون ممنوعهء «المهاجرون» بود
و بعدتر عضو گروه های منشــعب دیگر مانند «اسالم
برای در بریتانیا» ( )Islam4UKو گروه «مســلمانان
علیه صلیبی ها» بود ».چــودری و عمر بکری محمد،
گروه «المهاجرون» را در ســال  1986تاسیس کردند
که یکی از مهم ترین گروه های اسالمگرا در بریتانیا تا
زمان تبعید وی به لبنان در سال  2005بود .از آن تاریخ
تاکنون چودری و همکاران اش ســازمان های مختلف
تشکیل دادند .در تازه ترین مورد گروه مسلمانان علیه
صلیبی ها توسط تریسا می ،سکرتر داخلی حکومت در
سال  2011ممنوع شد .می گفت که گروه مسلمانان علیه
صلیبی ها « فقط نام دیگر برای سازمانی است که قب ً
ال با
نام های متعددی ممنوع قرار داده شده است» .از نگاه
کارشناسان ،نقش و ماموریت چودری در طول سال ها
تغییر کرده اســت .انجم عالوه بر نقش برجسته اش به
مثابه یک رهبر در بریتانیا که مرکز جهانی این سازمان
اســت ،به طور فزاینده ای نگــرش اش را بین المللی
گردانیده اســت و اکنون در مرکز شــبکه بین المللی
خودش قرار دارد که متشــکل از سازمان های شریک
ائتالفی است( .دویچه وله)

ادامه خشونتهای مرگبار
فرقهای در مقدادیه در عراق

مقامــات امنیتــی عــراق میگویند
که شــبهنظامیان شــیعه در حمالتی
تالفیجویانه شهر سنینشین مقدادیه
در شــمال شــرقی بغداد را هدف قرار
دادهاند.
دوشــنبه شــب ،انفجــار بمبی در
قهوهخانهای در این شهر به کشته شدن
چندین شبه نظامی شیعه منجر شد.
ی حمالت دوشنبه شب شبهنظامیان
در پ 
شیعه چندین خانه و فروشگاه سنیها
را هدف قرار دادند که چندین کشــته
برجای گذاشــت .جیم میور ،خبرنگار
بیبیســی در عراق میگوید که چند
فروشــگاه و مساجد ســنیها نیز به
آتش کشیده شده است .هنوز مشخص
نیست چه گروهی عامل بمبگذاری در
قهوهخانه در شهر مقدادیه بوده ،اما در
هفتههای اخیر گروه موســوم به دولت
اســامی (داعش) بارها به مراکز تجمع

شبهنظامیان شیعه حمله کردهاند.
پیشتر افراد مسلح با انفجار یک موتر
و حمله انتحاری و تیراندازی در ورودی
مرکز خرید جوهره در بغداد ،پایتخت
عراق ،دســتکم  ۱۸نفر را کشتند و
حدود  ۵۰نفر را زخمی کردند.
گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش)
مسئولیت این حمله را که در محلهای
عمدتا شیعهنشــین در شــمال شرق
بغداد رخ داد ،برعهده گرفت.
مقامهای پولیس بغداد در ابتدا اعالم
کردنــد که مهاجمان دههــا نفر را در
داخل مرکز خرید گروگان گرفتهاند اما
این افــراد با حمله نیروهای امنیتی به
محل حادثه آزاد شدند.
دوشنبه شــب همچنین در حملهای
دیگر به بازاری شلوغ در جنوب شرق
بغداد پنج نفر کشــته و  ۱۲نفر دیگر
زخمی شدند( .بی بی سی)

مسی برنده توپ طال شد

دادگاه عالی ونزوئال بر ســر اختالف نظر با احزاب مخالف
دولت تمامی مصوبات تمامی مصوبات پارلمان این کشور را
کان لم یکن اعالم کرده است .اختالف نظر پارلمان و دادگاه
عالی بر سر اعتبارنامه سه عضو پارلمان از حزب مخالف است
که دادگاه عالی ،عضویت آنان را تا رســیدگی به شکایات
انتخاباتی به حالت تعلیق درآورده است .حزب «قطب کبیر
میهنی» به رهبری نیکالس مــادورو ،رئیس جمهوری ،این
ســه نماینده را به تخلف انتخاباتی متهم کرده اســت .در
انتخابات پارلمانی ماه دســامبر ،ائتالف موسوم به «میزگرد
وحدت دموکراتیک» متشکل از تعدادی احزاب چپ میانه و
راست میانه که تشکل اصلی مخالف دولت است ،با احتساب
عضویت این نماینده توانست دو سوم کرسیهای پارلمان را
به دست آورد .با کسب چنین اکثریتی ،این ائتالف می تواند
نه تنها بدون نیاز به امضای رئیس جمهوری ،طرح هایی را از
طریق همه پرسی به تصویب مردم برسانند و اجرایی کنند،
بلکه اختیار برکناری وزیران و قضات دادگاه عالی و اصالح
قانون اساسی را هم کسب می کند.
این ترتیب ،در صورت عضویت این ســه نماینده ،قدرت
رئیس جمهوری در برابر پارلمان تحت تســلط مخالفان به
طور قابل مالحظهای کاهش مییابــد .قضات دادگاه عالی
گفتهاند که بیاعتنایی پارلمان به رای آنان در مورد تعلیق
عضویت سه نماینده به منزله اهانت رهبری پارلمان به رای
دادگاه است و تا زمانی که این ســه نفر از پارلمان اخراج
نشوند ،تمامی مصوبات نمایندگان «کان لم یکن» است .در
مقابل ،ائتالف مخالف دولت گفته اســت که قضات دادگاه
تحت نظر دولت نیکالس مادورو فعالیت میکنند و بی طرف
نیستند و تصمیم آنان در مورد سه نماینده مورد نظر ماهیت
سیاسی دارد و معتبر نیست( .بی بی سی)

شمار بیشتری از آوارگان
از آلمان به اتریش
پس فرستاده می شوند

گزارش ها حاکی از آن اســت که مسئوالن در آلمان شمار
بیشــتری از آوارگان را به اتریش پس می فرســتند .اما
پولیس می گوید که ایــن کار تاثیر به خصوصی در کاهش
تعداد آوارگان ندارد.
آن هایی که پس فرســتاده می شــوند ،آوارگانی هستند
که می خواهند سفرشــان را به کشــورهای اسکاندیناوی
ادامه دهند .داوید فورتنَر ،ســخنگوی پولیس ایالت «اُب ِر
اوسترایش» در اتریش به خبرگزاری فرانس پرس گفت که
شمار این مهاجران پس فرستاده شده «از روزانه  60تن در
ماه دسمبر به  200تن از آغاز سال میالدی تا به حال افزایش
یافته است».
بیشتر آوارگان از طریق این ایالت شمالی اتریش وارد آلمان
می شوند.
یک ســخنگوی پولیس فدرال از شهر مونشن آلمان گفت
که تعداد آوارگانی که روزانه پس فرستاده می شوند ،بسیار
در نوسان است« :بین یک عدد دو رقمی در رده باال و یک
عدد ســه رقمی در رده پایین» .او گفت ،اگر شرایط فراهم
باشد ،در آن صورت «آن ها (آوارگان) را پس می فرستیم،
به طور مثــال آوارگانی را که قصد ندارند در آلمان تقاضای
پناهندگی بدهند» .این سخنگوی پولیس گفت که دستور
جدیدی در این زمینه صادر نشده است( .دویچه وله)

جایزه  30هزار یورویی طالی
پارالمپیک اسپانیا

مدالآوران اســپانیایی در پارالمپیک ریو امســال ســه برابر بیشتر از
مدالآوران پارالمپیک  2012جایــزه دریافت میکنند .به نقل از Inside
 ،the gamesاین تصمیم از ســوی کمیت ه پارالمپیک اسپانیا گرفته شده
اســت .مدال آوران طالی لندن  2012از کمیتــ ه پارالمپیک  10هزار یورو
دریافت کردند .افرادی کــه در پارالمپیک ریو مدال طال بیاورند 30 ،هزار
یورو جایزه دریافــت میکنند .مدال آوران نقــره  15هزار یورو دریافت
میکنند .در حالی که چهار سال پیش پنج هزار یورو دریافت کردند .مدال
آور برتر نیز  9هزار یورو دریافت خواهند کرد .تیم اسپانیا در المپیک 2012
لندن هشت مدال طال 18 ،مدال نقره و  16برنز دریافت کرد.

فدراسیون جهانی دوومیدانی:

فساد سیستماتیک در فدراسیون
وجود ندارد

لیونل مســی ،بازیکن بارســلونا و تیم ملی
ارجنتین بــرای پنجمینبار برنده توپ طالی
فیفا شد.
او از سال  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۲چهار بار پیاپی برنده
توپ طال شد و از این نظر رکورددار است .پس
از مسی ،کریستیانو رونالدو ،رونالدو برازیلی
و زینالدین زیدان ســه بار برنده توپ طال
شدهاند.
مسی پس از تصاحب این عنوان گفت« :بردن
یک توپ طالی دیگر لحظه خاصی برایم بود
به خصوص که در دو سال گذشته شاهد برنده
شدن کریســتیانو رونالدو بودم .میخواهم
از کســانی که به من رای دادند تشکر کنم و
همینطور از همتیمیهایــم که بدون کمک
آنها نمیتوانستم برنده شــوم .باورکردنی
نیســت ،این پنجمین توپ طــای من بود،

چیزی که حتی فراتر از رویاهایی اســت که
آدم در بچگی میبیند».
لیونل مســی  ۴۱.۳۳درصــد آرا را به خود
اختصــاص داد و پس از او رونالدو با ۲۷.۷۶
درصد و نیمــار با  ۷.۸۶درصد ،در رتبههای
بعدی قرار گرفتند.
لیونل مســی ،به همراه نیمار همبازیش در
بارسلونا و کریســتیانو رونالدو ،ستاره رئال
مادرید نامزهــای نهایی تصاحب این جایزه
بودند .رونالدو سال گذشته برنده این جایزه
شد.
لیونل مســی امسال به لوئیس سوارز ،نیمار
و آندرس اینیســتا ،بازیکنان بارسلونا رای
داد و رونالدو نیز به سه همتیمیاش در رئال
مادرید خامس رودریگز ،کریم بنزما و گرث
بیل رای داد .در مراســم اهدای توپ طالی

المپیاکوس تیم شکست ناپذیر اروپا

المپیاکوس در این فصل لیگ یونان به  17پیروزی پیاپی دست یافته
اســت .به نقل از آس ،المپیاکوس در لیگ یونان شکست ناپذیر
اســت .آنها بهترین رکورد خود را در پیروزیهای پیاپی در لیگ را
به ثبت رساندند.
المپیاکوس پس از پیروزی ســه بر یک برابــر لواویاکوس ،رکورد
پیشین خود را شکست و به هفدهمین پیروزی پیاپی دست یافت.
این تیم تاکنون  47گل به ثمر رسانده و  10گل دریافت کرده است
و به نظر میرسد رقیبی در لیگ نخواهد داشت و حتی میتواند آن
را بهبود ببخشد.
با وجود این رکورد ،با دیگــر تیمهای بزرگ اروپایی فاصله زیادی
دارد .پیروزیهــای پیاپی متعلق به تیم بنفیکا اســت .آنها که از
وجود اوزه بیو در تیم بهره میبرند .بین ســالهای  1971تا 1973
 29 ،پیروزی پیاپی کســب کردند .رکوردی که طی سالهای اخیر
به دســت آمده متعلق به دیناموزاگرب است .تیم کرواتی در فصل
 2005 – 06در  26بازی پیاپی پیروز شد.

فیفا ،همچنین تیم منتخب سال  ۲۰۱۵نیز
معرفی شد:
تیاگو ســیلوا (پاریســنژرمن) ،لوکا
مودریچ (رئال مادرید) ،مارســلو (رئال
مادرید) ،سرخیو راموس (رئال مادرید)،
پل پوگبا (یوونتوس ) ،نیمار (بارســلونا)،
دنی آلــوز (بارســلونا) ،لیونل مســی
(بارسلونا) ،آندرس اینیستا (بارسلونا) و
کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) .مانوئل
نویر دروازهبان منتخب فیفا هم به همراه
بایرن مونیخ در قطر است به این مراسم
نیامد .لوئیس انریکه ســرمربی بارسلونا
به عنوان بهترین مربی سال انتخاب شد
و کارلی لوید از تیم ملــی آمریکا نیز به
عنوان بهترین بازیکن زن ســال انتخاب
شد( .بی بی سی)

حراج  25هزار دالری مدال طالی
بوکس المپیک

مدال طالی بوکس بازیهای المپیــک رم  1960در حراجی آنالین
به فروش میرســد .به نقل از  ،Inside the gamesاین مدال طال
متعلق بــه ویلبرت مک کلر آمریکایی اســت .بر روی این مدال،
زنجیرهای از برگ زیتون و عکس الهه پیروزی یونان وجود دارد .در
پشت این عکس تصویری از میدان ورزشی و نام ورزش به ایتالیایی
نوشته شده است .در المپیک  1960مک کلر توانست ،کارملو بوسی
از ایتالیا را در فینال شکست دهد .مک کلر بعد از این مسابقات به
مدت  9ســال فعالیت حرفهای خود را ادامه داد و بعد از آن عضو
کمیسیون بوکس ایالت ماساچوست شد .در سال  1960مدالها به
تازگی طراحی شــده بودند و اولین بار بود که بر روی مدالها ،نام
ورزشی خاص حک میشد .فروشــندگان امیدوار هستند که این
مدال  25هزار دالر فروخته شــود .مشعل المپیک زمستانی 1988
کلگری نیز در این حراجی فروخته میشود.

فدراســیون جهانی دوومیدانی در پاسخ به گزارشــات اخیر آژانس ضد
دوپینگ جهانی اعالم کرد هیچ گونه «فســاد سیســتماتیکی» در این
فدراسیون جهانی وجود ندارد .به نقل از  ،Inside the gamesفدراسیون
جهانی دوومیدانی اعالم کرده اســت پنهان کردن دوپینگ ورزشکاران از
ســوی گروه کوچکی از مســئوالن صورت گرفت و قسمت اعظم افراد به
قوانین متعهد هستند IAAF .برای دفاع از خود مدارکی  30صفحهای را
نیز ارائه داده اســت .این اولین پاسخ جزئی  IAAFبه وادا بوده است .در
اتهامات آمده است که  IAAFسریعا به دوپینگ سیستماتیک در روسیه
واکنش نشان نداده اســت و این ممکن است نشان دهنده فساد در خود
 IAAFباشد .اخیرا رییس پیشین IAAFالمین دیاک دستگیر شد و هنوز
پ,لیس فرانسه در حال بررسی شــرایط اوست .او متهم به پنهان کردن
دوپینگ ورزشکاران شده است .رییس فدراسیون دوومیدانی روسیه که
در این پرونده درگیر است نیز محروم شده است IAAF .اعالم کرده این
سازمان نقشــی در پنهان کردن دوپینگ ورزشکاران نداشته است و تنها
ش آمده که ســریعا به آنها رسیدگی نشده است .این چهار
چهار مورد پی 
مورد نیز بین ماههای ژوئن  2012و دسامبر همان سال اتفاق افتادهاند.

مولر :پیشنهاد انگلیسیها وسوسه
انگیز است

ســتاره ملی پوش بایرن مونیخ تاکید کرد باشــگاههای بزرگ انگلیسی
رقمهای وسوســه انگیزی را به او پیشــنهاد می کنند .به نقل از سایت
الکاس قطر ،باشگاه بایرن مونیخ اکنون در اردویی تدارکاتی و در تعطیالت
جنوری به قطر سفر کرده و قرار است در این کشور ،دیدارهای دوستانهای
برگزار کند .یکی از بازیکنانی که خبرهای زیادی درباره پیوســتن او به
لیگ برتر انگلیس به گوش می رســد ،توماس مولر است .تیم های بزرگ
انگلیسی به ویژه منچستریونایتد ،تالش می کنند با رقم های نجومی ،این
بازیکن را جذب کنند .مولر در این زمینه گفت :پیشــنهاد باشــگاه های
انگلیسی ،وسوسه انگیز است اما بایرن باشگاهی نیست که بتوان به راحتی
آن را ترک کرد .انگلیسیها با پیشنهادهایشان من را وسوسه میکنند و
سران باشــگاه بایرن هم به خوبی این موضوع را می دانند اما می خواهم
در فوتبال آلمان باشــم و برای تیم محبوبم بــازی کنم .فضای موجود در
بایرن ،زیر ساخت ها ،تاریخ و فرهنگی که بایرن دارد را نمی تواند در هیچ
باشــگاه دیگری پیدا کرد .او درباره عملکردش در فصل جاری نیز گفت:
باید اعتراف کنم از عملکردم در فصل جاری راضی نیستم .می خواهم همه
تالشم را به کار بگیرم تا بایرن در رقابت های مختلف بدرخشد.

