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ترزا می :تعهد آمریکا به ناتو کم
نخواهد شد

بشار اسد :بمباران حلب
قابل توجیه بود

بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه ،گفته است بمباران هوایی
شرق حلب توجیه پذیر بوده است.
او در گفتگو با رسانههای فرانسوی گفت« :این بهایی است
که گاهی اوقات باید بپردازید؛ اما در نهایت مردم ازاسارت
تروریستها آزاد شدند».
سازمان ملل متحد میگوید حمالت هوایی نیروهای دولتی
سوریه به مناطقی با شــمار زیادی جمعیت غیرنظامی ،در
مراحل پایانی عملیات بازپس گیری حلب احتمال «جنایت
جنگی» محسوب میشود.
روســیه از ســپتمبر  ۲۰۱۵حمالت هوایی در سوریه و در
حمایت دولت آقای اسد را شروع کرد درحالی که ترکیه از
مخالفان حمایت کرده است.
در هفتههای اخیر ،ابتدا توافق آتشبســی میان دولتهای
روسیه و ترکیه امضا شد و سپس دولت بشاراسد با تعدادی
از گروههای شورشی برای آتشبس به توافق رسید.
ایران ،روســیه و ترکیه اکنون برای از سرگیری مذاکرات
صلح به منظور پایان دادن به مناقشــه ســوریه تالش می
کنند .این مذاکرات قرار اســت در ماه جاری در آســتانه،
پایتخت قزاقستان برگزار شود( .بی بی سی)

کارتر :به تنهایی با داعش
میجنگیم

وزیر دفاع آمریکا مدعی شد ،روسیه «هیچ کاری» در زمینه
مبارزه با تروریستها در ســوریه انجام نمیدهد و ایاالت
متحده و شرکای ائتالفیاش خودشــان بار این مسئولیت
را به دوش میکشــند .اشــتون کارتر ،وزیر دفاع آمریکا
در مصاحبه با شبکه ان.بی.ســی گفت« :آنها کاری انجام
نمیدهنــد .آنها آمدند و گفتند کــه میخواهند با داعش
مبارزه کنند .گفتند که میخواهند به حل جنگ داخلی در
سوریه کمک کنند اما هیچ کدام از این کارها را نکردند .در
نتیجه ما به تنهایی با داعش میجنگیم و مسکو هیچ کاری
نکرده است « .رئیس پنتاگون تاکید کرد« :مداخله» روسیه
در ســوریه «بدون هیچ شکی» حل جنگ داخلی سوریه را
«دشوارتر» کرد؛ چراکه «مسکو نتوانست با واشنگتن متحد
شود و نتوانست بشار اسد را به کنارهگیری آرام ترغیب کند
و مخالفان «میانهرو» را وارد دولت سوریه کند».
کارتر همچنین دربــاره تالشهای ائتــاف آمریکا برای
آزادســازی موصل گفت :کمپین آمریکا طبق برنامه پیش
میرود .وی درباره برنامههای هستهای کره شمالی نیز گفت:
قابلیتهای هستهای تســلیحاتی کوریای شمالی و برنامه
موشکهای بالستیک این کشور یک «تهدید جدی» علیه
آمریکا بوده و آمریکا آماده سرنگون کردن هر گونه موشک
پرتاب شده یا آزمایش شده توسط کوریای شمالی است.

ترزا می ،نخســتوزیر بریتانیا ،ادعاها مبنی
بر اینکه دولت جدید آمریکا به رهبری دونالد
ترامپ ،ممکن اســت تعهد کمتری در مقابل
پیمان آتالنتیک شمالی ،ناتو ،داشته باشد را
رد کرده است.

خانم می به شبکه خبری اسکای گفت که در
صحبتهایش با آقای ترامپ چنین نشانهای را
ندیده است.
به گفته نخســتوزیر بریتانیا گفتگوهایش
با رئیس جمهور منتخب آمریکا ســازنده

بوده است.
خانم می افزوده است که رابطه ویژه کشورش
با آمریکا برای امنیت جهانی مهم است.
آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود
درباره «اهمیت» ناتو اظهار تردید کرده و گفته
بود که ناتو ،ائتالفی منسوخ است.
آقای ترامپ همچنین گفته بود که اگر عضوی
از ناتو تعهــدات مالی خــود را در قبال این
سازمان انجام نداده باشد ،آمریکا ممکن است
به کمک آن کشور نرود.
در پاســخی تلویحی به این ســخنان ،باراک
اوباما ،رئیس جمهور آمریکا ،در اواســط ماه
نوامبر در اظهاراتی در آستانه سفرش به آتن،
پایتخت یونان ،گفت« :ما همبســتگی خود را
به متحدان نزدیکمان نشان میدهیم و از یک
اروپای قوی و متحد حمایت میکنیم .این برای
امنیت ملی آمریــکا و همچنین ثبات جهان
ضروری است( ».بی بی سی)

گفتگوهای صلح قبرس در
جینوا آغاز شد

رهبران بخش یونانی و ترک نشین قبرس
با اظهــار خوشبینی نســبت به حصول
توافقی برای پایان دادن به دههها جدایی
بین دو بخــش ،در جینوا مذاکراتی تحت
رهبری سازمان ملل متحد را آغاز کردهاند.
فرســتاده ســازمان ملل در جینوا گفت
که رهبــران دو بخش قبــرس ،نیکوس
آناستاسیادس و مصطفی اکینچی «واقعا
خواهان به ثمر رساندن این کار هستند».
تالشهای پیشین برای متحد کردن هر دو
بخش این جزیره به شکست انجامیدهاند.
هدف این اســت که قبــرس تبدیل به
کشــوری متحد اما فدرال شود و قدرت
بین دو جامعه ترکنشــین و یونانینشین

روزی که باراک اوباما کاخ
سفید را ترک میکند

رئیس سابق اردوی پاکستان
سردی هوا
رهبری ائتالف نظامی
فاجعه تازه برای
عربستان را به عهده گرفت پناهجویان در یونان

جنرال راحل شــریف ،رئیس ســابق
اردوی پاکستان به رهبری ائتالف نظامی
عربســتان منصوب شد .تحلیلگران می
گویند این مســئله روابط پاکســتان با
ایران را بــه خطر می اندازد؛ به ویژه این
که  39کشــور این ائتالف به شدت در
جنگ یمن دخیل هستند .خواجه محمد
آصف ،وزیر دفاع پاکســتان تایید کرده
است که جنرال راحل شریف فرماندهی
«ائتالف نظامی اسالمی» متشکل از 39
کشور را به دوش گرفته است .این ائتالف
توسط عربستان سعودی به منظور مقابله
با بحران ها در خاورمیانه ،به ویژه در هم
کوبیدن شورشیان حوثی در یمن ایجاد
شده است .گفته می شود شیعیان حوثی
از حمایت ایران ،برخورداراند.
برای بسیاری در پاکستان ،جنرال شریف

آلگری در تابستان جانشین
ونگر می شود؟

به نظر میرسد حضور ماسیملیانو آلگری در آرسنال رنگ واقعیت به خودش
خواهد گرفت و این مربی در تابستان روی نیمکت آرسنال خواهد نشست.
به نقل از دیلی میل ،به نظر میرســد آرسن ونگر بعد از  ۲۰سال در تابستان
از این تیم جدا خواهد شد و جای خود را به ماسیمیلیانو آلگری خواهد داد.
در حقیقت مربی پیشین میالن و کالیاری در کنار رالف هاسنهوتل سرمربی
الیپزیگ ،ادی هو ســرمربی بورنموث و دنیس برکمپ یکی از گزینههایی
است که نامشان برای جانشــینی ونگر برده میشود .هرچند نشریه سان،
آلگری را به خاطر موفقیتهای قابل توجــهاش در فوتبال ایتالیا و اروپا با
وجود بودجه محدودترش نسبت به ســایر تیمهای بزرگ اروپا ،گزینه اول
جانشینی سرمربی فرانسوی آرسنال میداند .با این وجود آلگری در صورت
کسب سومین قهرمانی پیاپی با بانوی پیر دیگر قراردادش را با تیم تورینی
تمدید نخواهد کرد و این در حالی است که مدیربرنامه های آلگری اخیرا با
توپچی ها صحبت هایی داشته است .الگری معتقد است آنگونه که شایسته
او بوده در ایتالیا از تواناییهای او اســتفاده نشده و از درگیریهای دائمی با
رسانههای این کشــور نیز خسته شده است .ضمن اینکه رابطه این مربی با
بازیکنانی مثل جیجی بوفون و پائولو دیباال هم چندان جالب نیست.

اوزیل :ونگر برود من هم از
آرسنال میروم

مسوت اوزیل میگوید در صورتی که ونگر آرسنال را ترک کند او نیز با این
تیم تمدید نخواهد کرد .او همچنین پاسخ انتقاد آنری را داد.
به نقل از دیلی استار ،مسوت اوزیل عنوان کرده در صورتی که ونگر در این
تیم بماند حاضر است قرارداد خود را با این تیم تمدید کند .او درباره آینده
خود در آرســنال گفت :من رابطه خوبی با هواداران دارم و به خوبی ارزش
پیراهن آرسنال را میدانم ولی دوست دارم که آرسنال به خوبی و با صراحت
دربــاره آینده ونگر با ما صحبت کند .باید بدانیم چه آیندهای در انتظار تیم
است .برای من ونگر ارزشــی کمتر از آرسنال ندارد و به همان اندازه برایم
مهم است و اگر روزی ونگر از آرسنال برود من هم از این تیم خواهم رفت.
تیری آنــری چندی پیش اظهار کرد انتظــار دارد اوزیل در هر دیدار برای
آرســنال گلزنی کند در حالی که این بازیکن این ثبات را از خود نشــان
نمی دهد .اوزیل با انتقاد از گفتههای تیری آنری گفت :برایم مهم نیســت
دیگران چه چیزی درباره من میگویند .از شرایط من و باشگاه خبر ندارند و
نمیتوانند اظهار درستی داشته باشند.

استفاده از تکنولوژی ویدیو
چک جدید در مسابقات
قهرمانی جهان هندبال

داوران هندبال برای اولین بــار از تکنولوژی ویدیو چک مورد تایید فیفا در
مسابقات قهرمانی جهان استفاده خواهند کرد .این سیستم در مسابقات فیفا
نیز مورد اســتفاده قرار میگیرد .به نقل از سایت ،Inside the games
از این به بعد داوران هندبــال عالوه بر اینکه برای تصمیمگیریها میتوانند
مشــورت کنند ،از تکنولوژی ویدیو چک نیز بهره مند خواهند بود .پیش از
این در ســال  ۲۰۱۵تکنولوژی ویدیو چک وارد بازیهای هندبال شده بود،
ولی در مسابقات قهرمانی جهان زنان این سیستم کنار گذاشته شد .در این
مسابقات سیستم ویدیو چک ،یک گل را اشتباه تشخیص داده بود که باعث
شد کال سیستم کنار گذاشته شود .قرار است که در مسابقات قهرمانی جهان
 ۲۰۱۷سیستم جدید که مورد تایید فیفا نیز هست استفاده شود IHF .در این
باره اعالم کرد :بیش از این در موارد مشکوک مسئوالن  IHFتصمیم نهایی
را می گرفتند ،ولی از این به بعد داوران با مشــورت با یکدیگر تصمیم نهایی
را خواهند گرفت و سیستم ویدیو چک جدید نیز به آنها کمک میکندIHF .
تصمیم دارد که هرگونه تصویر منفی از ورزش هندبال حذف شود.

که ماه نوامبر (دو ماه پیش) بازنشسته
شــد ،یک فرمانده الیق اردو بود .او نه
تنها علیه تروریست ها اقدام کرد بلکه
مصمم به مقابله با فســاد در کشورش
بود .هواداران جنرال شــریف امیدوار
بودند که نواز شــریف ،نخســت وزیر
وظیفه او را تمدید کند.
جنرال شریف ،ریاست اردوی پاکستان
را در سال  2013از جنرال اشفق پرویز
کیانی گرفت .مقام کیانی به محبوبیت
جنرال شــریف نبود طوری که روحیه
اردوی پاکســتان در دوره او پایین و
ضعیف بود .پس از قتل اسامه بن الدن،
رهبر پیشــین القاعده در ماه می 2011
در شــهر ایبِت آباد پاکستان ،اردوی
پاکســتان به شدت زیر انتقاد داخلی و
بین المللی قرار گرفت( .دویچه وله)

سردی آب و هوا افزون بر آشفتگی وضعیت مسافرین،
چالش عمده ای برای پناهجویان شده است .این مشکل
خطری اســت که جان هزاران آواره بی سرپناه را در
یونان تهدید می کند.
جزیره خیــوس مانند بخش های دیگر یونان در معرض
سردی کم پیشینه هوا قرار دارد .یکی از اردوگاه های
پناهجویان که موسوم به ســودا در این جزیره است،
وضعیت آن با گذشت هر روز به ویژه سردی روز افزون
هوا ،به وخامت بیشتر می گراید.
جینی کالیپوسی ،یکی از باشــندگان این منطقه در
گفتگو با خبرگزاری آلمــان گفت« :محالت بود و باش
پناهجویان چندی می شود که بیش از حد مزدحم شده
و کسانی که هیچ جای بود و باش ندارند در همان خیمه
های تابستانی بدون برق و بخاری زندگی می کنند».
از سویی هم گزارش ها می رسانند که جزیره لیزبوس
نیز به این سرنوشت دچار بوده و آوارگان در آنجا بدون
دسترسی به آب کافی و برق ،شب و روز می گذرانند.
در حال حاضر حدود  ۱۵هــزار پناهجو در این جزیره
در حال انتظار به ســر می برند تــا مبتنی بر توافقات
انجام شده میان ترکیه و اتحادیه اروپا ،به ترکیه دوباره
فرستاده شوند .انقره و اتحادیه اروپا در ماه مارچ سال
گذشته به توافق رسیدند که در بدل همکاری های مالی
به ترکیه ،این کشور همه مهاجرین وارد شده به اروپا از
سواحل ترکیه را ،دوباره بپذیرد( .دویچه وله)

رئیس جمهور برای رفتن آماده میشود.
آمدنش با امید پیوند خورده بود و رفتنش
با نگرانی .نگاهی به کارنامه رئیس جمهور
آمریکا .کارنامهای که هم درخشان بود و
هم مایوسکننده .حــال در لحظه وداع،
جامعه آمریکا دوپاره شده است.
باراک اوباما  ۸سال وقت داشت تا ایدههای
خود را عملــی کند .کارش را از شــهر
آسمانخراشها ،شیکاگو شروع کرده بود.
ایدهها و برنامههای بسیاری در سر داشت.
ایدههایی که حکایــت از یک آمریکای
نوین داشــتند .بر آن بود که آمریکایی
عادالنهتر و رنگینتر بسازد .اما بسیاری از
این ایدهها در پایان دوران زمامداریاش
روی کاغذ ماندند و عملی نشدند .و او در
واپسین هفتهها همه تالش خود را به کار
گرفت تا جلوی زیان بیشتر را بگیرد.
اوباما روز سهشــنبه  ۱۰جنــوری ،برای

ترزگه :امیدوارم جایزه بهترین مربی
به زیدان برسد

هم تیمی ســابق زین الدیــن زیدان ابراز
امیدواری کرد جایزه بهترین مربی ســال
 ۲۰۱۶به این مربی برسد.
به نقل از مجله فیفا ،مراســم بهترینهای
فوتبال جهان در ســال  ۲۰۱۶در سوئیس

برگزار خواهد شــد و بهتریــن بازیکنان و
مربیان فوتبال جهــان در دو بخش زنان و
مردان معرفی خواهند شد.
در این بین رقابت بــرای انتخاب به عنوان
بهترین مربی ســال از حساســیت باالیی

برخوردار است .زین الدین زیدان در حالی
در این ســال قهرمانی در لیگ قهرمانان را
با رئال مادرید کسب کرد که کلودیو رانیری
سرمربی لسترســیتی و فرناندو سانتوس
ســرمربی پرتگال را نیز به عنوان رقیبان
خود در پیش خواهد داشت.
دیویــد ترزگه با تمجید از دســتاورد زین
الدین زیدان در مدت یک سال مربیگری در
رئال مادرید گفت :زیدان همه را شگفت زده
کرده اســت .تاثیر او در رئال مادرید خیلی
خوب بوده است .به عنوان یک دوست و هم
تیمی قدیمی برای او بهترینها را آرزو دارم
و امیدوارم که جایزه بهترین مربی سال به
او برسد .به نظرم هیچ کس به اندازه زیدان
شایسته این عنوان در سال  ۲۰۱۶نیست و
عملکرد زیدان در رئال بی نظیر بوده است
و انتخــاب به عنوان بهترین مربی ســال
میتواند پاداش خوبی برای او باشد.

دیدیه دروگبا :دوست دارم به مارسی برگردم

ستاره ساحل عاجی سابق چلسی از تمایل
خود برای بازگشت به مارسی خبر داد.
به نقل از اکیپ ،دیدیه دروگبا ،مهاجم سابق
چلسی مدعی شده هیچ قصدی برای کناره
گیری از فوتبال ندارد و امیدوار است بتواند
به تیم مارسی بازگردد.
گفته میشــود او در طول چند هفته اخیر
صحبتهایی درباره بازگشــت احتمالی به
مارسی انجام داده ولی مدیران باشگاه انگیزه

الزم برای بازگرداندن او را نشــان ندادند .با
این حال دروگبا مدعی شد که پیشنهادی از
یک تیم فرانسوی دارد و قصد ادامه فوتبالش
را دارد .او دربــاره این موضوع گفت :من می
خواهم که بازی کنم .همچنان پاهایم را دارم
و مانند بچه ای می مانم که با توپ خود بازی
می کند .زانوهایم در فصل گذشته مرا اذیت
کرد اما حاال حس بهتری دارم.
او ادامه داد :بازی برای مارسی رویایی خواهد

بود و خیلی دوست دارم در این تیم فوتبالم
را ادامه دهم ولی من تصمیم گیرنده نیستم
و نمــی توانم به تنهایی تصمیم بگیرم که به
مارسی بپیوندم .این نظر سران مارسی است
تا انتخاب کنند که من به مارسی بازگردم یا
خیر .دوران خیلی خوبی در این تیم داشتم و
خیلی دوست داشتم که مدتها در مارسی
بمانم و اکنون بازگشــت به این تیم یادآور
دوران خوب گذشته خواهد بود.

پوگبا :میخواهم بهترین بازیکن جهان شوم
ستاره فرانســوی منچستریونایتد میگوید
به دنبال این است که روزی بهترین بازیکن
جهان شود.
به نقل از اوالریون ،به نظر میرســد سلطه
کریستیانو رونالدو و لیونل مسی بر فوتبال
جهان همچنان ادامه داشــته باشد .این دو
بازیکن در  ۹سال اخیر جایزه بهترین بازیکن
سال جهان را بین خودشان تقسیم کردهاند.
آخرین باری که یک بازیکن غیر از رونالدو و
مسی بهترین بازیکن جهان شد ،کاکا ستاره
برازیلی بود که به این افتخار رسید و حاال پل
پوگبا می گوید به دنبال این است که جایزه
بهترین بازیکن سال فیفا را به خود اختصاص
دهد.
پوگبــا درباره این موضوع گفت :همیشــه
دوست داشتهام که نفر اول باشم و از اینکه
بتوانم بهترین بازیکن ســال جهان بشوم
قطعا لذت خواهم برد .ایــن یکی از اهداف
مهم من اســت که بتوانــم بهترین بازیکن

سال شوم .برای امســال فکر کنم گریزمان
شایسته اســت که به این افتخار برسد .او
کار بزرگی در اتلتیکــو مادرید انجام داد و
در تیم ملی فرانسه هم درخشید و به نظرم
شایسته عنوان بهترین بازیکن سال است.
البته من فکر میکنم متوقف کردن مسی و
رونالدو االن خیلی ســخت باشد و بازیکنی

تقسیم گردد.
قبرس از سال  ۱۹۷۴و در پی هجوم ارتش
ترکیه در واکنش به کودتای یونانیها به دو
بخش تقسیم شد.
یک سوم شــمالی قبرس ترکنشین و دو
سوم جنوبی آن ،یونانینشین است.
بخش شــمالی قبرس تنها توسط ترکیه
به عنوان کشوری مســتقل به رسمیت
شناخته شده است.
به گفته دیپلماتهــا ،رهبران دو طرف با
جدیت متعهد به رسیدن به توافق هستند؛
در عیــن اینکه میپذیرنــد موضوعاتی
کلیدی وجود دارنــد که باید حل و فصل
شوند( .بی بی سی)

که بخواهد ایــن دو بازیکن را کنار بزند باید
گلهای زیادی به ثمر برساند .پل پوگبا که در
بازی برابر ردینگ در جام حذفی غایب بود
میتواند در بازی فرداشب برابر هال سیتی
به میدان برود.
مورینیو پیشتر عنوان کرده بود پوگبا در این
بازی به میدان خواهد رفت.

آخرین بار به عنوان رئیس جمهور آمریکا
ســخنرانی خواهد کــرد .نگرانی اصلی
او در این واپســین لحظات آن است که
دونالد ترامپ بســیاری از دستاوردهای
او را نیســت و نابود کند .اوباما به عنوان
مرد عمــل ،حالل مشــکالت و یک فرد
انساندوست پا به کاخ سفید گذاشته بود
و حال با نگرانیهای بسیاری کاخ سفید را
ترک میکند.
او پس از  ۸ســال زمامداری موفق نشد
بسیاری از مشکالت را حل کند و ناگزیر به
پذیرش شکستهای متعددی در سیاست
داخلی و خارجی شــد .آیا اوباما رئیس
جمهور خوبی بــود؟ یا یک رئیس جمهور
بد؟ علیرغم آرایی که اوباما در انتخابات
به دســت آورد ،بسیاری از محافظهکاران
او را رئیــس جمهور بد و ناموفقی ارزیابی
میکنند( .دویچه وله)

پیروزی تیمهای صدرنشین
لیگ NBA

بامداد دیروز در لیگ بسکتبال  ۹ ،NBAبازی انجام شد .در مهمترین این
بازیها کلیولند کاوالیرز و گلدن استیت وریرز صدرنشینان کنفرانس غرب
و شرق به پیروزی رسیدند.
به نقل از  ،fox sportدر یکی از حســاسترین بازی بامداد دیروز کلیولند
کاوالیرز با نتیج ه  ۱۲۰بر  ۱۱۶نیکس سانز را از پیشرو برداشت.
در این بازی لبرون جیمز ،ستاره کاوالیرز  ۲۸امتیاز کسب کرد که  ۱۲امتیاز
آن در کوارتر چهارم به دســت آمد .کایری ایروینگ و کوین الو که دوران
ی را میگذارنند هر کدام  ۲۷و  ۲۵امتیاز برای
ریکاوری بعد از آســیبدیدگ 
کاوالیرز کسب کردند.
لبرون جیمز بعد از عملکرد خوبش در این مسابقه گفت :من به توانایی هایم
ایمان دارم .من بر روی پرتابهایم هر روز کارمی کنم .ما در کوارتر ســوم
بسیار خوب بودیم .آنها نیز از نیروی جوانی که داشته بهره بردند.
در بازی مهم دیگر گلدن استیت وریرز با نتیجه  ۱۱۷بر  ۱۰۹سکرمنتو کینگز
را از پیشرو برداشت.
در این بازی اســتفن کری و کوین دوران هر کدام  ۳۰و  ۲۸امتیاز کســب
کردند .گلدن استیت بازی قبل خود را واگذار کرد .پیش از این بازی این تیم
 ۱۷بازی پیاپی را برده بود.
نتایج دیگر بازیها:
لس آنجلس لیکرز  – ۱۱۱اورالندو مجیک ۹۵
ممفیس گریزلیز  – ۸۸یوتا جاز ۷۹
دیترویت پیستونز  – ۱۲۵پورتلند تریل بلیزرز ۱۲۴
هیوستون راکتز  – ۱۲۹تورنتو رپترز ۱۲۲
لس آنجلس کلیپرز  – ۹۸میامی هیت ۸۹
واشنگتن ویزاردز  – ۱۰۷میلواکی باکس ۱۰۱
فیالدلفیا سونی سیکسرز  – ۱۰۵بروکلین نتز ۹۵

برد میالن و یوونتوس در لیگ
ایتالیا

تیم های میالن و یوونتوس حریفانشان را در لیگ ایتالیا شکست دادند.
در هفتــه جاری رقابت های لیگ ایتالیا  2دیدار برگزار شــد که در یکی از
دیدارها میالن به مصاف کالیاری رفت و این دیدار که تا اواخر با تساوی بدون
گل در جریان بود در نهایت با گل کارلوس باکا به سود میالن به پایان رسید.
در دیگر دیدار یوونتوس با  3گل برابر بولونیا به برتری رســید تا همچنان
جایگاه خود را در صدر جدول لیگ ایتالیا حفظ کند.
در این دیدار گونســالو ایگواین  2بار و پائولو دیباال یک بار برای بیانکونری
گلزنی کردند .در جدول رده بندی یوونتوس با  45امتیاز در صدر قرار دارد.

مسی بارسلونا را نجات داد

بارسلونا با گلزنی مهاجم ارجنتینی اش از شکست برابر ویارئال فرار کرد.
بارسلونا یکشنبه شــب در هفته هفدهم اللیگا میزبان ویارئال بود که این
دیدار با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.
در نیمه نخست بارســلونا و ویارئال موقعیت های گلزنی داشتند اما هیچ
یک موفق به گلزنی نشــدند .البته فرصت های آبی اناری ها بیشتر بود اما
دروازه میزبان باز نشد .در شروع نیمه دوم ویارئال به گل دست یافت .نیکال
سانسونه با پاس الکساندر پاتو در دقیقه  50برای تیمش گلزنی کرد .در ادامه
بارسا به حمالت خود افزود و توانســت بارها دروازه میزبان را تهدید کند.
لیونل مســی در دقیقه  72دروازه ویارئال را لرزاند .در ادامه داور دو پنالتی
آشکار را به نفع آبی اناری ها سوت نزد .در دقیقه  89داور یک ضربه پنالتی
به نفع آبی اناری ها ســوت زد و مسی به زیبایی توپ را وارد دروازه میزبان
کرد .در لحظات آخر بازی کاســتا کارت زرد دوم خود را دریافت و از بازی
اخراج شد .بارسلونا با  35امتیاز در رتبه سوم باقی ماند و نتوانست جایگاه
خود را از سویا پس بگیرد .پیش از این دیدار سلتاویگو سه بر یک ماالگا را
شکست داد .رئال بتیس با دو گل برابر لگانس به پیروزی رسید و دیدار تیم
های اتلتیک بیلبائو و آالوس بدون گل به پایان رسید.

