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سقوط هواپیما در کبک منجر
به مرگ وزیر سابق دولت
کانادا شد

آسیای مرکزی ،منطقه جذابی برای داعش است
وقتی که از داعش سخن گفته می شود ،جهانیان بیشتر
به جانب شــرق میانه و شمال افریقا نگاه می کنند .این
در حالی است که گروه مذکور همچنان به جمهوری های
سابق اتحاد جماهیر شوروی پیشین در آسیای مرکزی
چشم دوخته است.
در اواســط ماه مارچ سال روان میالدی حدود  45هزار
ســرباز بر حال و احتیاطی تاجیکستان همراه با 2000
سرباز روســی« ،تمرینات بی نظیر نظامی» را به منظور
مقابله بــا گروه های تروریســتی و جلوگیری از ورود
آنها راه اندازی کردنــد .آخرین بخش تمرینات مذکور
در خاک تاجیکســتان و در فاصله حدود  15کیلومتری
با مرز افغانســتان انجام یافت .ظاهرا ً مخاطب پیام این
تمرینات هم طالبان و هم گروه تروریستی داعش بوده
اند .از ماه ها به اینســو روســیه افزایش فعالیت های
گروه تروریستی داعش در آسیای مرکزی را با نگرانی
نظارت می کند .گفته می شود که تهدیدهای احتمالی
اســتفاده گروه های تروریستی از افغانستان به عنوان
«تخته پرش» به سمت کشورهای آسیای مرکزی اکنون

سقوط یک فروند هواپیمای خصوصی کوچک در جزیرهای
در شــرق کِبک منجر به مرگ هفت نفر از جمله یک وزیر
سابق کانادایی شده اســت .مقامهای کانادا میگویند این
هواپیما هنگام رسیدن به میدان هوایی ایل-دو-ال-مادلن
به دلیل وزش بادهای شــدید و بارش برف سقوط کرد .ژان
الپییر ،وزیر ســابق حمل و نقل کانادا و مجری تلویزیونی
و اعضای خانوادهاش در میان قربانیان بودند .آقای الپییر
 ۵۹ساله تحلیلگر سیاسی شبکه تلویزیونی سیتیوی بود.
منابع کانادایی گفتهاند همســر آقــای الپییر ،دو برادر و
خواهرش در این سانحه جان خود را از دست دادهاند .آنها
برای شــرکت در مراسم تدفین پدرشان دست به این سفر
زده بودند .ژان الپییر از ســال  ۱۹۷۹تا  ۱۹۹۳و از  ۲۰۰۴تا
 ۲۰۰۷نماینده پارلمان کانادا بود .مقامهای کانادایی در حال
بررسی دلیل سقوط هواپیما هستند( .بی بی سی)

ناو فرانسوی کشتی پر از اسلحه
به مقصد سومالیا را توقیف کرد

یک ناوچه نیروی دریایی فرانسه توانسته در هنگام گشت
زنی در دریای شمال هند یک کشتی پر از سالح و مهمات
را متوقف کند .مقصد این کشتی کشور سومالیا بوده است.
در این کشــتی صدها قبضه اســلحه ،مسلسل و مهمات
ضد تانک پیدا شــده است .فرانسه با اســتناد به قانون
تحریم تسلیحاتی که تالش میکند از دسترسی گروههای
اسالمگرای ســومالیا به هرگونه ســاح و جنگ افزاری
پیشگری کند ،این کشتی را متوقف کرده است .چند هفته
پیش هم یک ناوچه استرالیایی یک لنج ماهیگیری عمانی
را متوقف کرد که گفته شــد مشغول حمل سالح به مقصد
سومالیا بوده است .کشتی که توسط ناوچه فرانسوی متوقف
شده ،رسما متعلق به هیچ کشوری نیست و فرانسه جزئیات
بیشــتری در مورد هویت و ملیت سرنشــینان آن منتشر
نکرده است .هلیکوپتر فرانســوی که ابتدا این کشتی را
شناسایی کرد بخشــی از ائتالف نظامی است که موظف به
گشت زنی در دریای شمال هند است( .بی بی سی)

مصر خواهان استرداد
هواپیماربا از قبرس شد

مصر خواهان اســترداد مردی شده است که روز سهشنبه
هواپیمایی را که از اســکندریه راهی قاهره بود ،ربود و به
قبرس برد .مقامهای قبرســی میگویند که ســیفالدین
مصطفی از نظر روانی تعادل ندارد .ســیفالدین مصطفی
احتماال به هواپیماربایی و آدمربایی متهم میشود .او دیروز
در قبرس در دادگاه حاضر شد ،اما صحبتی نکرد .او در حالی
که در موتر پولیس بود با دســتان بسته نماد پیروزی نشان
داد .گفته شده که اقدام سیف الدین مصطفی «تروریستی»
نبوده و انگیزهاش به همســر ســابق او ،که ساکن قبرس
است ،مربوط میشده اســت .هواپیمای مصری ،که از دمام
عربستان به اسکندریه رفته و سپس راهی قاهره بود ،با ۵۶
مسافر و شش خدمه ربوده و به قبرس برده شد.
این هواپیما حدود شش ســاعت در میدان هوایی بود و با
مذاکره مقامات با هواپیماربا او سرنشینان را آزاد و خود را
تســلیم کرد .او از یک کمربند انفجاری قالبی برای ربودن
هواپیما استفاده کرده بود .همسر سابق هواپیماربا به میدان
هوایی برده شد تا با او صحبت کند .سیف الدین مصطفی از
قبرس تقاضای پناهندگی کرده است( .بی بی سی)

انتقال تاریخی قدرت به
غیرنظامیان در میانمار

پس از  ۵۴سال سرانجام با ادای سوگند
رئیس جمهور جدید ،قدرت در میانمار به
غیرنظامیان سپرده شد .تینچیاو یکی از
دســتیاران آنگ سان سوچی ،رهبر لیگ
ملی برای دمکراســی به شــمار میآید.
سوچی نقشی اساسی در کابینه جدید بر
عهده دارد.
تین چیاو ،یکی از یاران نزدیک و قدیمی
آنگ ســان ســوچی در روز چهارشنبه
در مراســم ویژهای در پارلمان میانمار به
عنوان رئیس جمهور جدید این کشــور
ادای ســوگند کرد .بدین ترتیب پس از
گذشت  ۵۴سال بار دیگر قدرت به دست
غیرنظامیان در این کشور واگذار شد.
لیگ ملی برای دمکراســی ( )NLDدر
میانمــار در نوامبــر  ۲۰۱۵در انتخابات
پارلمانی توانســت اکثریت آرا را به خود
اختصاص دهد .این انتخابات کامال آزاد و

منصفانه نبود ،زیرا پیشاپیش یک چهارم
کرسیهای پارلمان در اختیار نظامیان قرار
داشت .در کابینه تین چیاو نیز  ۳وزارتخانه
کلیدی دفاع ،کشور و امور مرزی همچنان
به نظامیان سپرده شده است.
آنگ سان سوچی از آنجایی که همسری
با تابعیت بریتانیایی داشته و دو فرزند وی
نیز دارایی تابعیت بریتانیایی هستند ،بر
طبق قانون اساســی کنونی میانمار اجازه
ندارد که رئیس جمهور این کشور شود.
اما با توجه نقش عمده آنگ سان سوچی
در تغییرات سیاســی میانمــار ،او عم ً
ال
هدایت دولت را برعهده خواهد داشــت.
آنگ ســان ســوچی به جز وزارت امور
خارجــه ،تصدی وزارت آمــوزش عالی،
وزارت انرژی و الکتریســیته و همچنین
مسئولیت دفتر رئیس جمهور را برعهده
دارد( .دویچه وله)

اسالمگرایان تندرو در
پاکستان خواهان اعدام
یک زن مسیحی شدند

گروهی از اسالمگرایان تندرو در اسالمآباد ،پایتخت
پاکســتان گفتهاند که به رغم هشــدار پولیس ،به
تظاهرات خــود در برابر مجلس این کشــور ادامه
خواهنــد داد .آنها خواهان اعدام آســیه بیبی ،زن
مسیحی هســتند که به جرم کفرگویی و توهین به
مقدسات اسالمی محکوم شده است.
آسیه بیبی یک زن فقیر روستایی در پنجاب پاکستان
از چند ســال پیش در انتظار اجرای حکم اعدام بود،
اما دیوان عالی پاکستان در ماه سرطان سال گذشته
اجرای این حکم را تعلیق کرد.
آنها همچنین از اعدام یک مأمور پولیس که فرماندار
ســابق ایالت پنجاب را ترور کرده بود ،خشــمگین
هستند .ممتاز قادری ،محافظ سلمان تأثیر ،فرماندار
سابق ایالت پنجاب بود که او را ترور کرد .سلمان تاثیر
از معدود سیاستمداران پاکستان بود که مخالف قانون
کفرگویی بود .کفرگویی و توهین به مقدسات اسالمی
در پاکستان یک جرم ســنگین محسوب میشود و
مجازات آن مرگ است .نیروهای امنیتی در شهرهای
بزرگ پاکستان به حالت آمادهباش در آمدهاند.
وزیر داخله پاکســتان تهدید کــرده که منطقه فوق
امنیتــی اســامآباد (محل ســاختمانهای مهم از
جمله مجلس) را که از روز یکشــنبه محل تجمع این
معترضان شده ،پاکسازی خواهد کرد.
در چهــار روزی که تجمع این افراد ادامه دارد ،تعداد
شــرکتکنندگان از نزدیک به ده هزار نفر به بیش از
هزار نفر کاهش یافته است.
وزیر داخله پاکســتان گفته است که اگر معترضان به
تحصن خود پایان ندهنــد ،از زور برای متفرق کردن
آنها استفاده خواهد کرد.
یک مقام امنیتی پاکســتان گفته است که هفت هزار
نیرو آماده اجرای دستور دولت هستند( .بی بی سی)

اینفانتینو :شفافیت مالی کلید
معضالت فیفاست

تیم کرکت افغانستان به هدف
مسابقه با نامبیا به هند میرود

قرار اســت تیم ملی کرکت افغانســتان به هدف انجام
مسابقه با تیم ملی کرکت نامبیا به هند سفر کند.
عزیزاهلل فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در صحبت با
رادیو آزادی گفت این مسابقه که بنام آی کپ یا انترنشنل
کانتیننتــال یاد می گردد برای چهــار روز ادامه خواهد

داشــت .آقای فضلی افزود این مسابقه به خاطر عضویت
دایمی در شورای عالی کرکت بسیار مهم است.
به اساس معلومات آقای فضلی تیم ملی کرکت کشور به
تاریخ سوم اپریل وارد هند می شود و مسابقه به تاریخ 13
برگزار خواهد شد( .رادیو آزادی)

پیروزی آلبی سلسته با گلزنی مسی
در شب توقف سلسائو

تیم ملی فوتبال ارجنتین پیروزی ارزشمندی را به دست
آورد و با دو گل برابــر بولیوی در انتخابی جام جهانی به
پیروزی رسید اما برازیل برابر پاراگوئه به نتیجه ای بهتر
از تساوی دو بر دو دست نیافت.
در هفته ششــم انتخابی جام جهانی  2018روســیه در
آمریکای جنوبی  6دیدار برگزار شد که در حساس ترین
بازی تیم ملی فوتبال ارجنتین که به بولیویا سفر کرده بود
دست پر برگشت.
آلبی سلســته که در دیدار قبلی خود هم برابر چیلی به
پیروزی رســیده بود این بار با دو گل بولیوی را از پیش
رو برداشــت تا جایگاه خود را در جدول رده بندی بهبود
بخشد .گل های ارجنتین را در این دیدار گابریل میرکادو
در دقیقه  20و لیونل مســی در دقیقــه  30از روی نقطه

پنالتی به ثمر رساند.
در یکی دیگر از دیدارهای حساس شیلی در خانه ونزوئال
پیروزی قاطع و پر گلی را به دســت آورد تا جایکه موفق
شد با نتیجه  4بر یک حریف خود را از پیش رو بردارد.
در دیگر دیدار برگزار شده جدال تیم ملی فوتبال برازیل
برابر پاراگوئه برنده نداشــت و بازی با تســاوی دو بر دو
به پایان رســید .در این دیدار شاگردان کارلوس دونگا تا
دقایق پایانی با نتیجه دو بر یک از حریف خود عقب بودند
اما گلی که دنی آلوس در دقیقه  90به ثمر رساند باعث شد
تا برازیل بازنده این دیدار نباشد.
در جدول رده بندی اروگوئه با  13امتیاز و تفاضل گل بهتر
نســبت به اکوادور در صدر قرار دارد .ارجنتین هم با 11
امتیاز در رده سوم جای دارد.

ناواس :کاستاریکا در اوج است و در اوج خواهد ماند

دروازهبان اول تیم ملی فوتبال کاستاریکا گفت :پیروزی با
ارزشی کسب کردیم ،در اوج هستیم و در اوج خواهیم ماند.
کیلور ناواس ملی پوش تیم فوتبال باشــگاه رئال مادرید
اسپانیا در نشســت خبری پس از بازی تیم ملی کشورش
برابر جامائیکا گفت :به یک پیروزی با ارزش دســت پیدا
کردیم و از این بابت بسیار خوشحالم .در یکی از گلهای به

ثمر رسیده خود را سهیم میدانم و باید بگویم که بازیکنان
ما فوق العاده خوب ظاهر شدند .وی ادامه داد :برای رسیدن
به جام جهانی راه زیادی در پیش داریم ،روزهای سختی هم
پیش روی ما است ،باید صبور باشیم و به هر بازی به چشم
یک فینال بزرگ و تکرار نشدنی نگاه کنیم .کاستاریکا در
اوج است و در اوج خواهد ماند.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا می گوید که فقط شفافیت
مالی می تواند حیثیت لکه دار شده ی فیفا را نجات دهد.
رئیس فیفا جیانی اینفانتینو می گوید که بازبینی دوباره
ی فعالیت ها ی اقتصادی این نهاد مرجع ،اولویت نخست
اوست تا این سازمان بتواند به حیات خود ادامه دهد.
اینفانتینو در ابتدای سال جدید میالدی به ریاست فیفا
برگزیده شد .این انتخاب در پی فساد گسترده ی مالی
در فدراســیون جهانی فوتبال ،خاصــه در مورد رئیس
سابقش ســپ بالتر و نائب رئیس آن میشل پالتینی که
تا سال هااز هرگونه فعالیت در دنیای فوتبال هم محروم
شده اند ،رخ داد .اینفانتینو پس از انتخاب خود به عنوان
رئیس جدید فیفا ،عقاید خود برای بازبینی های فعالیت
های اقتصادی را که باید برای به دست آوردن دوباره ی
اعتبار فیفا انجام داد ،اعالم کرده است  .مدعی شده که
کارهای فراوانی بایــد انجام بگیرد .او در مونته ویدئوی
اروگوئه در کنفرانسی گفت است :درباره ی مسایل اداره
کردن این نهاد ،فیفا از هم اکنون به همراه اعضای خود و
ویلمار والدز رئیس فدراسیون فوتبال اروگوئه ،همکاری
هایی را آغاز کرده اســت که نشان دهنده ی خط مشی
ما و پی گرفتن سیاســت های جدیدمان است .شخص ًا
گمان می کنم که شــفافیت در فعالیت های اقتصادی و
در تجارت ،چیزهایی ســت باید تنظیم و تبیین کنیم.
تمرکز کردن روی بازسازی کمیته ی فیفا ،برای رسیدن
به شفافیت در دخل و خرج های مالی در فدراسیون ها،
بیشــتر از خود ما و مردم اهمیت دارد .اگر ما در این امر
توفیق پیدا کنیم و شفاف باشیم و بدانیم که پول ها در
فوتبال از کجا در می آید و در کجا خرج می شــود ،آن
موقع است که مشکالت و معظالت فوتبال را حل کرده
ایم .ما باید به عملکرد حقیقی دست پیدا کنیم .صادق
باشیم و پنهان کاری نکنیم .این دلیل بودن من در سمت
ریاست فیفاست.

کاکا :رونالدو شایسته احترام
بیشتری از سوی هواداران
رئال است

ستاره برازیلی ســابق رئالمادرید می گوید رونالدو در
رئالمادرید شایسته احترام بیشتری است .او همچنین
ابراز امیدواری کرد این ستاره پرتگالی در رئال بماند.
به نقل از دیلی میل ،کریســتیانو رونالدو ماشین گلزنی
رئالمادرید در این تیم عملکرد خوبی داشــته است و
بهترین گلزن مادریدیها محسوب میشود با این حال
زمانی که رونالدو در مقطع کوتاه درخخشش همیشگی
خود را ندارد با انتقاد زیادی از ســوی هواداران تیمش
روبرو میشود.
کاکا هم تیمی کریســتیانو رونالدو درباره شــرایط این
بازیکن در مادرید صحبت کرده است و گفت :رونالدو را
به خوبی می شناسم .او بازیکن بزرگی است ،من تنها در
مــورد کیفیت او صحبت نمی کنم ،بلکه در زمینه کمک
هایی که به مادرید کرده اســت .دوست دارم ببینم که
هواداران به خاطر تمام کار هایی که کریســتیانو برای
باشگاه انجام داده ،احترام بیشــتری برای او قائل می
شوند .بعضی مواقع ســوت های اعتراضی که هواداران
مادریدی برای او می زنند غیر قابل فهم اســت چرا که
رونالدو برای تیمش همه کار کرده اســت .کاکا در ادامه
گفت :رونالدو باید در مادرید بماند .او شرایط خوبی در
این تیم دارد و نباید بــه جدایی از رئال فکر کند .او به
خوبی خودش را در رئال مادرید مطرح کرده اســت و
بهترین عملکرد و بازی خودش را در رئال داشــته است
و امیدوارم او در این تیم بماند و کارهایش را جلو ببرد.
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تا حدی به واقعیت مبدل شــده است .در همین ارتباط
یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در پایان سال
 2015هشدار داد.
مسکو کشورهای تاجیکستان ،ازبیکستان ،ترکمنستان،
قرغیزستان و قزاقستان را به عنوان ساحه نفوذش می
شمارد .افزون بر این روسیه در برابر تهدیدهای احتمالی
علیه مناطق جنوبی این کشــور نیز عم ً
ال اقدام نموده و
کشورهای همسایه جنوبی خود را نیز با تسلیحات بهتر
نظامی تجهیز کرده است.
تا اکنون آمار دقیق و معتبر در زمینه سهم جنگجویان
آســیای مرکزی در کنار تروریســت های داعش ارائه
نشــده اســت؛ با آنهم بنا بر گمانه زنی مرکز مطالعات
موســوم به « گروه سوفان» در نیویارک ،احتماالً 4700
جنگجو از جمهوری های پیشــین اتحاد شوروی سابق
به داعش پیوســته اند .براساس این گزارش از مجموع
رقم مذکور احتماالً حدود  2400تن شــهروندان روسی
به ویژه از نواحی شمال قفقاز اند که رقم آنان در ادامه
یک سال به سه برابر افزایش یافته است( .دویچه وله)

بان کی مون خواهان ایجاد
راه های قانونی برای سفر
آوارگان شد

دبیرکل ســازمان ملل متحد از جامعه
بین المللی خواست که شمار بیشتری از
آوارگان سوریه را قبول کند .بان کی مون
گفت پذیرش مهاجران این کشور جنگ
زده باید در سرتاسر جهان به طور جدی
افزایش پیدا کند.
بان کی مون در کنفرانســی که از سوی
کمیســاریای عالی ملــل متحد برای
پناهندگان برگزار شــده اســت ،تاکید
کرد که جنگ در ســوریه «به بزرگترین
بحران آوارگان و فرار منجر شده است».
او گفت که برای برداشتن باری از دوش
کشورهای همسایه ســوریه ،باید شمار
بیشتری از کشورها تعداد بسیار بیشتری
از آوارگان مناطق جنــگ زده را قبول
کنند.
دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار آن
شد که کشــورهای مرفه از مجموع 4.8
میلیون ســوریایی که به ترکیه ،لبنان،

اردن ،مصر و عراق فرار کرده اند ،دست
کم ده درصد آن ها را قبول کنند.
به گفته بان ،این میزان برابر است با 480
هزار تن و به این ترتیب در مقایســه با
باری که کشورهای همسایه سوریه سال
ها است که به دوش می کشند« ،نسبت ًا
کم» اســت .اما تا به حــال فقط وعده
پذیرش  178هزار مهاجر ســوریایی به
سازمان ملل متحد ارائه شده است.
بان خواهان این شــد که برای آمدن
مهاجران بــه اتحادیه اروپــا راه های
قانونی ایجاد شود .دبیرکل سازمان ملل
متحد که در برابر نمایندگان بیش از 90
کشور و شمار متعددی از سازمان های
بین المللی سخن می گفت ،افزود که با
انتقال سازمان دهی شده مهاجران ،آن
ها دیگر مجبور نیستند خودشان را از
راه های خطرناک و غیرقانونی به اروپا
برسانند( .دویچه وله)

اظهار نظر سالگادو در مورد برترین
مدافعان راست دنیا

میشل سالگادو ،مدافع راست سابق رئال مادرید ،معتقد
اســت دنی آلوز و فیلیپ الم ،بهترین مدافع راستهای
فعلی دنیا هستند.
میشل سالگادو که چهار قهرمانی در اللیگا و دو قهرمانی
در لیگ قهرمانان اروپا را در کارنامهدارد و ســال ها در
رئال مادرید و تیم ملی اســپانیا در پست مدافع راست
بازی می کرد ،معتقد اســت مدافع راست آب اناری ها،
همچنان بهترین بازیکن دنیا در پست دفاع راست است.
او در این باره به سایت گل گفت:
دنی آلوز مدت زیادی اســت که در این پست بازی می
کند و با بارسا به همه جام ها رسید.او یک مدافع راست
هجومی و فوق العاده اســت .سالگادو همچنین کاپیتان

بایرن را مورد ســتایش قرار داد و گفت :الم نه تنها می
تواند در پســت هایمختلف بازی کنــد ،بلکه می تواند
در حمله و دفــاع توازن ایجاد کند .او نیز یکی از بهترین
مدافعان راست دنیاست.
این ملی پوش سابق اسپانیایی در مورد مدافع راست های
فعلی رئال مادرید هم گفت:
مدافع راستی که مندوســت دارم ،دنی کارواخال است
زیرا برای رئال مادرید بازی می کند .معتقدم او می تواند
به یکی ازبهترین های دنیا تبدیل شود.
دانیلو هم در پورتو خیلی خوب کار کرد اما داستان رئال
متفاوت اســت .او نیاز به زمان دارد تا جایگاهشرا پیدا
کند و با سبک فوتبال اسپانیا سازگار شود.

قدرت نمایی ژرمن ها در خانه با  4گل

تیمهای آلمان و فرانســه حریفان خود را در بازیهای
دوستانه شکســت دادند و انگلیس در خانه برابر هالند
شکست خورد.
تیمهای اروپایی قبل از شروع رقابتهای یورو  2016در
دیدارهای دوستانه برابر هم به میدان رفتند تا آمادگی
خود را قبل از شروع این رقابتها محک زده باشند.
در یکی از دیدارهای برگزار شــده ،پرتگال در شهر لیرا
برابر بلجیم به میدان رفت و موفق شــد با نتیجه  2بر
یک حریف خود را شکست دهد .این دیدار قرار بود در
بروکسل برگزار شود ولی به دلیل حمالت تروریستی به
شهر لیرا در پرتگال منتقل شد.
نانی در نیمه نخست به زیبایی دروازه کورتوا را باز کرد
و در ادامه کریستیانو رونالدو پنجاه و ششمین گل ملی
خود را به ثمر رساند.
بلجیم که بســیاری از بازیکنان اصلی خود را در اختیار
نداشــت ،در ادامه یکی از گلهای خورده را پاسخ داد و
این بار روملو لوکاکو گلزنی کرد تا این دیدار در نهایت با

برتری  2بر یک پرتگال به پایان برسد.
تیم ملی آلمان نیز که بعد از باخت برابر انگلیس در هفته
گذشته انتقادات زیادی را متوجه خود میدید ،موفق شد
با نتیجه پرگل  4بر یک ایتالیا را شکســت دهد و قدرت
خود را به رخ بکشد .آلمان و ایتالیا سهشنبه شب در یک
بازی دوستانه در ورزشــگاه آلیانز آره نا مونیخ به مصاف
هم رفتند که این بازی با برتری  4بر یک میزبان به پایان
رسید .تونی کروس همانند بازی قبل اولین گل بازی را به
ثمر رساند ،در ادامه نوبت به ماریو گوتسه رسید تا گلزنی
کند .هکتور در نیمه دوم و مســوت اوزیل از روی نقطه
پنالتی دیگر گلهای ژرمن ها را به ثمر رساندند و در ادامه
استفان ال شعراوی تنها یکی از گلهای خورده را پاسخ
داد تا آلمان موفق شود ایتالیا گربه سیاه خود را در مونیخ
با شکستی سنگین روبهرو کند .در این دیدار توماس مولر
برای اولین بار بازوبند کاپیتانی تیمش را به بازو بست .این
در حالی اســت که او یکی از جوانترین کاپیتانهای تیم
ملی کشورش است.

