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وزیر دفاع جدید ایاالت
متحده روابط با ناتو را
«خدشه ناپذیر» خواند

ترامــپ ،رئیس جمهورایاالت متحــده موجودیت ومفهوم
ناتورا با شک وتردید مورد ســوال قرارداد .اکنون ماتیس
وزیردفاع اوگفته است که مناسبات با ناتو «خدشه ناپذیر»
می باشد .ســخنگوی ترامپ نیز دراین روزها موضع مالیم
تری در قبال ناتو دارد.
جیمز ماتیس وزیر دفاع جدید ایاالت متحده آمریکا ضمن
یک گفتگوی تیلفونی با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو ،بر
همســویی خویش با این پیمان نظامی تأکید کرد .به گفته
جیف دیویس ،سخنگوی پنتاگون ،ماتیس در این گفتگو به
وضاحت تأکید کرده است که ایاالت متحده در جستجوی
متحدین همیشــه در ابتدا به جانب اروپا می نگرد .به گفته
ســخنگوی مذکور ،وزیر دفاع ایاالت متحــده زمان این
گفتگوی تیلفونی را آگاهانه و دقیق ًا در نخستین روز کاری
خویش تعیین کرده بود تا به این ترتیب روشن نماید که ناتو
برایش مقدم می باشــد .جیمز ماتیس  ۶۶ساله با این اقدام
به وضاحت از اظهارات ترامــپ در قبال ناتو فاصله گرفت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایــاالت متحده امریکا قبل از
مراسم تحلیف خویش در هفته گذشته ،ضمن یک مصاحبه
یی پیمان ناتو را «فرســوده» خوانده و بار دیگر انتقاد نمود
که اعضای اروپایی پیمان ناتو در امور تمویل اقتصادی این
پیمان به شــدت کوتاهی می کنند .سخنگوی وزارت دفاع
ایاالت متحده همچنان افزود که قرار است وزیر دفاع جدید
ایاالت متحده در اجالس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو
در ماه فبروری اشتراک نماید( .دویچه وله)

هشدار نایجریا در مورد
استفاده از نوزادان در
بمبگذاری های انتحاری

مقام های نایجریا اخطار داده اند که بمبگذاران انتحاری زن
اکنون برای پرهیز از شناسایی شدن به هنگام انجام حمالت
نوزادان را با خود حمل می کنند .در حمله روز  ۱۳جنوری در
شهر ماداگالی دو زن هنگام انجام حمله انتحاری دو نوزاد به
همراه داشتند که هر دو کشته شدند .چهار نفر دیگر هم در
آن حمله به قتل رسیدند .آنها پس از عبور از ایست بازرسی
حمله را انجام دادند .بمبگذاران زن در گذشــته هم دیده
شده بودند اما مقام های نایجریا استفاده آنها از نوزادان را
یک روند تازه و «خطرناک» توصیف می کنند .قویا ظن آن
می رود که گروه شورشــی بوکو حرام مسئول این حمالت
بوده باشــد .در حمله ماداگالی چهار زن در حمله شرکت
داشتند .دو نفر آنها وقتی بمب هایشان را منفجر کردند که
در ایست بازرسی متوقف شدند .اما دو زن دیگر که نوزادانی
همراه داشــتند مظنون واقع نشدند و بعدا بمب هایشان را
منفجر کردند .این شــهر در سال  ۲۰۱۵از گروه بوکو حرام
پس گرفته شد .بوکو حرام در گذشــته از زنان و دختران
جوان به عنوان بمبگذار انتحاری استفاده کرده است .دولت
نایجریا در یک عملیات عمده ضدتهاجمی بیشــتر نواحی
تحت کنترل این گروه را پس گرفته است( .بی بی سی)

ایران ،ترکیه و روسیه سازوکار
دیوان عالی بریتانیا درباره
سه جانبه آتشبس سوریه ایجاد میکنند روند خروج از اتحادیه اروپا
علیه دولت رای داد

در پایان مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و
مخالفان در آستانه ،پایتخت قزاقستان ،ایران،
ترکیه و سوریه بیانیه مشترکی صادر کردهاند.
در این بیانیه که روز سهشنبه ،در دومین روز
نشست آستانه صادر شد ،سه کشور از ایجاد
«سازوکار ســه جانبه» برای تداوم آتشبس

واکنش چین به موضع
گیری آمریکا در مورد
دریای چین جنوبی
در واکنش به موضع گیری دولت ترامپ
در مورد دریای چین جنوبی ،دولت چین
بر «حاکمیت غیرقابل بحث» خود بر این
منطقه تاکید کرد.
وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه با
صدور بیانیه ای هشدار داد که «پکینگ»
سرسختانه از حقوق خود در منطقه دفاع
می کند .
سخنگوی کاخ سفید شان اسپایسر گفت
که ایاالت متحده از «منافع خود» در چین
جنوبی دفاع خواهد کرد.
چین و چند کشــور دیگــر در ارتباط با
بخش های مختلــف دریای چین جنوبی

ادعاهای ارضی دارند.
هوا شون یینگ سخنگوی وزارت امور
خارجه چین گفته اســت که پکینگ
خود را متعهد به گفتگوهای صلح آمیز
با کشــورهای منطقه در مورد مناقشه
دریای چین جنوبی مــی داند اما این
مناقشه ارتباطی با آمریکا ندارد.
چند هفته پیش برخی منابع آمریکایی از
استقرار مقدار «قابل توجهی» تجهیزات
نظامــی در جزایر مصنوعــی چین در
دریای جنوبی چیــن خبر دادند .چین
قبال تعهد داده بود این جزایر را نظامی
نکند .در زمان ریاست جمهوری باراک
اوباما ،دولت او از موضع گیری مستقیم
در ارتباط با مناقشه دریای چین جنوبی
خودداری می کرد.
با این حــال ،دولت آقای اوباما ســال
گذشــته به این منطقه بمب افکن های
ب  ۵۲ -فرستاد و جان کری وزیر سابق
امور خارجه ،نسبت به «تشدید نظامی
گری از هر نوع» در دریای چین جنوبی
ابراز نگرانی کرده بود( .بی بی سی)

جام ملتهای آسیا؛ تاجیکستان
به جای ایران میزبان بازیهای
افغانستان میشود

فدراسیون فوتبال افغانستان اعالم کرده که این کشور
به جای ایران کشور تاجیکستان را به عنوان کشور سوم
و میزبان برای برگزاری مسابقات راهیابی به جام ملتهای
آسیا انتخاب کرد ه است.
به دلیل شــرایط امنیتی افغانستان این کشور نمیتواند
میزبان تیمهای رقیب در کابل باشــد و مجبور است که
کشور سوم را به عنوان میزبان انتخاب کند.
ســید علی کاظمی ،ســخنگوی فدراســیون فوتبال
افغانســتان درباره ایــن تصمیم فدراســیون فوتبال
افغانستان به بیبیسی گفت که با توجه به اینکه در دور
مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۸ایران میزبان تیم ملی فوتبال
افغانستان بود؛ این بار افغانستان به جای تهران ،دوشنبه
پایتخت تاجیکستان را انتخاب کرده و تاجیکستان نیز
این پیشنهاد را پذیرفت ه است.
در چارچــوب رقابتهای مقدماتی جــام جهانی ،۲۰۱۸
افغانستان ایران را به عنوان کشور میزبان انتخاب کرده
بود که تیم ملی فوتبال افغانستان در مشهد و تهران به
مصاف حریفانش رفت.
آقای کاظمــی افزود که دلیل این انتخاب فدراســیون
فوتبال افغانســتان در قدم اول این بود که اجازه بدهد
مهاجران افغان در تاجیکســتان نیز بازی تیم ملی خود
را تماشا کنند.

تالش برای حفظ
سازمان شراکت
اقیانوس آرام پس از
خروج آمریکا

در پی خروج آمریکا از شراکت اقیانوس آرام ،کشورهای
عضو تالش برای حفظ این پیمان را آغاز کردهاند.
روز سهشــنبه ،مالکوم ترنبول ،نخست وزیر استرالیا
گفت که در گفتگوی تلفنی با نخست وزیران نیوزالند،
جاپان و سنگاپور ،سه کشور عضو شراکت اقیانوس آرام،
توافق شد که به منظور حفظ این پیمان تالشهایی برای
گسترش عضویت آن صورت گیرد.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا ،در عمل به یکی
از وعدههای انتخاباتی خود با امضای فرمانی ،آمریکا را
رسما از این شــراکت خارج کرد .دولت ایاالت متحده
توافقنامه مربوط به این شراکت را امضا کرده اما هنوز
آن را به تصویــب کنگره نرســانده و آن را به پیمان
بینالمللی تبدیل نکرده بود .آقای ترامپ امضای دولت
این کشور را پس گرفت و اعالم کرد که قصد ارائه این
توافقنامه به کنگره را نــدارد .آقای ترنبول در گفتگو
با خبرنگاران در روز سهشــنبه گفت که خروج آمریکا
از این پیمان ضربه بزرگی اســت و تردیدی در این امر
وجود ندارد اما افزود که «ما هم در نظر نداریم راهمان
را بکشــیم و برویم ،بلکه امکاناتی برای الحاق چین به
این ترتیبات وجود دارد ».همچنین ،مقامات استرالیایی
هم گفتهاند که اندونزی نیز برای عضویت در این پیمان
ابراز تمایل کرده است( .بی بی سی)

ستاره تیم ملی والیبال
برازیل مدال المپیک
روسیه را پس میگیرد

پاسور پیشــین تیم ملی والیبال برازیل در نظر دارد با به
جربان انداختن پرونده دوپینــگ روسها ،مدال المپیک
 ۲۰۱۲این کشور را پس بگیرد.
جیبا کــه در فینال المپیک  ۲۰۱۲لندن با شکســت برابر
روسیه از رسیدن به طالی این بازی ها بازماند ،اعالم کرده
است مدالش را از روس ها پس میگیرد.
اعالم شده اســت که هفت بازیکن روسیه که در این فینال
حاضر بودند ،دوپینگشــان مثبت اعالم شــده است و به
همین دلیل جیبا اعالم کرد باید طالی روســیه در المپیک
لندن پس گرفته شود و به برازیل تعلق بگیرد.
این ســتاره برازیلی هم اکنون رییس کمیته ورزشکاران
فدراســیون جهانی است و در نظر دارد با کمک کمیته ضد
دوپینگ  fivbمدال المپیک روسیه را پس بگیرد.
تیم ملی والیبال روســیه در فینال المپیک  ۲۰۱۲در حالی
که دو ست را از برازیل عقب بود موفق شد در یک بازی به
یاد ماندنی سه بر دو برازیلی ها را شکست بدهد و قهرمان
المپیک  ۲۰۱۲لندن شود.

توره :ایبراهیموویچ مرا
تحت تاثیر قرار داد

به گفته آقــای کاظمی دلیل دیگر این کار مطابقت زمین
بازی تاجیکســتان با افغانســتان بود که هر دو چمن
مصنوعی است.
آقای کاظمی گفت در کنار ســهولتهای که دراستادیوم
فوتبال دوشــنبه وجود دارد ،آب و هوای افغانســتان و هافبک ســاحل عاجی منچسترسیتی عنوان کرد او تحت
تاجیکستان نیز نزدیک بههم است.
تاثیر عملکرد مهاجم ســویدنی شیاطین سرخ قرار گرفته
او گفت که با توجه به اینکه افغانســتان میزبان تیمهای است.
حریف است ،مصارف در تاجیکستان نیز نسبت به ایران به نقــل از اکســپرس ،یحیی توره به ســبب محرومیت
کمتر است.
فرناندینیو به ترکیب ثابت منچسترســیتی اضافه شــده
سخنگوی فدراســیون فوتبال افغانستان گفت که برای و حتی قرار اســت در لیگ قهرمانان هم برای این تیم به
بازیکنان تیم ملی افغانستان که از خارج به تاجیکستان میدان برود.
میآیند ،نیز سهولتهای ویزا بیشتر فراهم است.
این بازیکن نســبت به خبرهای ماه گذشته لیگ چین که
آنان میتوانند در میدان هوایی تاجیکســتان ویزای این بازیکنانی چون اسکار ،کارلوس توس ،اکسل ویتسل و جان
کشور را دریافت کنند.
اوبی میکل را جذب کرده اســت ،واکنش نشان داد و اظهار
به گفته او اولین بازی افغانســتان مقابل ویتنام هشتم کرد درک این موضوع برایش سخت است که بازیکنان اروپا
مارچ دردوشنبه برگزار خواهد شد .براساس قرعهکشی را ترک میکنند و به لیگ چین میروند .توره در این زمینه
مســابقات صعود به جام فوتبال ملتهای آسیا که عصر عنوان کرد :بازیکنان باید زالتــان ایبراهیموویچ را الگوی
روز چهارم دلو در امارات متحده عربی برگزار شــد ،تیم خودشان قرار بدهند که در  ۳۵سالگی به جای استراحت و
ملی فوتبال افغانســتان حریفانش را برای صعود به جام تفریح ،لیگ سخت انگلیس را انتخاب کرده است.
ملتهای آسیا  ۲۰۱۹امارات شــناخت .تیم ملی فوتبال توره  ۳۳ساله درباره این مساله که آیا او بازیکن بعدی است
افغانستان در گروه سوم این رقابتها با تیمهای کامبوج ،که به لیگ چین مــیرود نیز گفت :من؟ هنوز خیلی جوان
ویتنام و اردن هم گروه شده است( .بی بی سی)
هستم و دوست دارم در اروپا بازی کنم .فکر کنم جوان به
نظر برسم .دوســت دارم تا جایی که میشود در لیگ برتر
بمانم .هنوز چند سالی از بازی در شرایط حرفهای برایم باقی
مانده اســت .فوتبال بازی میکنم چون از آن لذت می برم.
دوست دارم به همتیمیهایم کمک کنم و برابر بازیکنان و
تیمهای بزرگ قرار بگیرم .فوتبال بازی نمیکنم که پول در
بیاورم .به ایبراهیموویچ نگاه کنید .او دوســت دارد در ۳۵
سالگی هم فشار فوتبال اروپا را حس کند .شاید میتوانست
خیلی لیگهای آسانتری را انتخاب کند اما اینجا درخشد
افکار و اندیشــههای جدید در فدراسیون وجود ندارد و و میخواهد قــراردادش را تمدید کند .او ذهنیتی دارد که
طبیعی اســت که فوتبال هم پیشــرفت نخواهد کرد و برای من یک الگوســت .یک بازیکــن بزرگ ،یک قهرمان
بزرگ که فوتبال را دوســت دارد و فقط فوتبال برایش در
مشکالت همچنان وجود خواهند داشت.
این برای نخستین بار نیست که مارادونا چنین سخنانی اولویت قرار دارد .توره ادامه داد :هر چیزی غیر از فوتبال
انتقادآمیزی را بر زبان میآورد .او بعد از کنار گذاشــته باید در حاشــیه قرار بگیرد .بازیکن بزرگ میداند که بازی
شــدن از تیم ملی فوتبال ارجنتین ،همــواره مخالف برای تیمهای بزرگ یک افتخار است .نباید به جمع کردن
فدراسیون فوتبال کشورش بوده و به انتقاد از سران آن پول فکر کرد .درک نمیکنــم بازیکنانی که به لیگ چین
میروند آن هم در سن و سالی که میتوانند در اروپا بمانند.
پرداخته است.

مارادونا :فوتبال در ارجنتین
درجا میزند

اسطوره فوتبال ارجنتین به انتقاد از فدراسیون فوتبال
کشــورش پرداخت و تاکید کرد فوتبال آلبی سلسته در
حال درجا زدن است.
به نقل از  ،elsportدیگو آرماندو مارادونا بار دیگر تیغ
انتقاد خود را به سوی فدراسیون فوتبال کشورش گرفت.
او گفت :فدراسیون فوتبال ارجنتین به خواب اجباری فرو
رفته است.
فوتبال در کشور ما درجا میزند و پس رفت کرده است.

کنونی در سوریه خبر دادهاند که هدف از آن،
«رعایت کامل آتش بس و جلوگیری از هرگونه
اقدام تحریک آمیز توسط طرفهای درگیر»
عنوان شده است .سه کشــور در عین حال
بر ادامه مبــارزه علیه گروههای تندرو مخالف
آتشبس تاکید نهاده اند.

طبق توافق آتشبس که اواخر ماه دســامبر
بین روســیه و ترکیه به دســت آمد و از روز
 ٣٠دســامبر به اجرا گذاشته شــد ،روسیه
رعایــت آتشبس از ســوی نیروهای دولتی
و واحدهای نظامی خود در ســوریه و ترکیه
رعایت آتشبس از ســوی گروههای مخالف
دولت را تضمین کرد و از ایران نیز خواســته
شد مانع از نقض آتشبس توسط شبهنظامیان
شیعه تحت حمایت خود شود .بیانیه مشترک
سه کشــور ،که توسط وزیر خارجه قزاقستان
قرائت شد ،بر لزوم احیای مذاکرات صلح بین
دولت و مخالفان نیز تاکید نهاده و از «آمادگی
گروههای مخالف مسلح برای مشارکت در دور
بعدی مذاکرات بین دولت و مخالفان تحت نظر
سازمان ملل در  ٨فیبروری امسال در جینهوا»
حمایت کرده اســت .این سه کشور خواستار
اجرای قطعنامههای مصوب شورای امنیت در
مورد ســوریه و حمایت جامعه جهانی از روند
صلح در سوریه شدهاند( .بی بی سی)

روزسهشــنبه دیوان عالی بریتانیا درباره
روند خروج این کشــور از اتحادیه اروپا
علیه دولت رای داد و اعالم کرد که دولت
نمیتواند بدون بحــث در پارلمان ،روند
خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند.
دولت محافظهکار ترزا می میخواســت
بــدون بحث در پارلمــان روند خروج را
آغاز کند اما مخالفان میگفتند آغاز روند
خروج باید به تایید پارلمان برسد.
پیش از این دادگاه عالی این کشــور رای
داده بود که دولــت نمیتواند بدون رای
پارلمان ماده  ۵۰پیمان لیســبون ،مربوط
به خروج اعضا را به جریان بیندازد .دولت
بریتانیا در دیــوان عالی خواهان تجدید
نظر درباره این مســئله شــد اما با رای

دیوان عالی در تجدید نظرخواهی خود نیز
شکست خورد.
از زمانــی که بریتانیا رســما به اتحادیه
اروپا اعالم کنــد که از این اتحادیه خارج
میشود ،روند دو ساله خروج آغاز میشود
و این کشور میتواند درباره روابط تجاری،
سیاسی و دفاعی با اتحادیه اروپا مذاکره
کند .پس از همهپرسی جون  ۲۰۱۶و رای
اکثریت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه
اروپا ،ترزا می جانشــین دیوید کامرون
نخست وزیر مستعفی شد و پس از مدتی
اعالم کرد که دولتش روند خروج را در ماه
مارچ ( ۲۰۱۷دو ماه دیگر) آغاز میکند .اما
با شکایت چند نفر این برنامه دولت با مانع
مواجه شد( .بی بی سی)

مایک پومپئو با تأیید
سنای آمریکا رئیس سازمان
سیا شد

مجلس ســنای آمریکا مایک پومپئو را
به عنوان رئیس «ســیآیای» تأیید کرد.
کمیته روابط خارجی ســنای این کشور
همچنین نامزدی رکس تیلرســون برای
احراز مقام وزیر خارجه آمریکا را با آرایی
شکننده تأیید کرده بود.
ســنای آمریکا مایک پومپئو را به عنوان
رئیس ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا
«ســیآیای» تأیید کرد ۶۶ .سناتور در
روز دوشــنبه به وقت محلی در واشنگتن
به ریاست پومپئو در مقام ریاست سازمان
سیا رأی مثبت دادند و  ۳۲نفر با ریاست او
بر «سیآیای» مخالفت کردند.
اندک زمانی پیش از این نیز کمیتهی روابط

خارجی ســنای ایاالت متحده ،نامزدی
رکس تیلرسون را نیز برای احراز مقام وزیر
خارجه آمریکا ،با آرایی شــکننده تأیید
کرده بود .مایک پومپئوی  ۵۳ساله ،عضو
حزب جمهوریخواه از سال  ۲۰۱۰میالدی
عضو مجلس نماینــدگان آمریکا از ایالت
کانزاس بوده اســت .او در جریان کارزار
انتخاباتی آمریکا از منتقدان سرشــناس
هیالری کلینتون ،نامــزد دمکراتها بود
و اندک زمانی پیش از انتخابات ریاســت
جمهوری آمریــکا ،از جیمز کومی ،رئیس
«افبیآی» در رابطه با بــه راه انداختن
مجدد موضوع ایمیلهای شــخصی خانم
کلینتون حمایت کرد( .دویچه وله)

زیدان :حذف از کوپا دل ری
بزرگترین شکستمان نخواهد بود

ســرمربی رئال مادرید حذف از کوپادلری را بزرگترین
شکســت تیمش نمیداند .به نقــل از آس ،رئال مادرید
در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری
چهارشنبه شــب به مصاف سلتاویگو میرود .زین الدین
زیدان در نشســت خبری پیش از بازی گفت :از سختی
بازی آگاهیــم چون در دیدار رفت شکســت خوردیم.
میدانیم بایــد گلزنی کنیم و برای ایــن کار  ۹۰دقیقه
فرصت داریم .باید بتوانیم نتیجــه بازی رفت را جبران
کنیم .ســرمربی رئال مادرید درباره وضعیت بازیکنان
آســیب دیده و آماده خود اظهار کرد :خامس رودریگس
دوباره دچار مشکل جسمانی از پای دیگر شد و امیدوارم

زودتر بهبود یابد .فابیو کونترائــو ما را همراهی خواهد
کرد .پس از دوری طوالنی مدت در شــرایط بهتری قرار
دارد .نگران تعداد بازیکنان آسیب دیده هستم .دوست
ندارم بازیکنی را آســیب دیده و ناراحت ببینم .با این
حال باید با این شرایط کنار بیاییم و برای کسب پیروزی
بجنگیم .او در ادامه افزود :کریستیانو رونالدو در شرایط
خوبی قرار دارد و بازی خواهد کرد .ضربهای که دریافت
کرد او را اذیت میکند امــا میتواند بازی کند .به خاطر
بازیکنان آسیب دیده به هیچ وجه روش بازیمان را تغییر
نخواهــم داد .بازیکنان دیگری حضور دارند که به خوبی
میتوانند جای بازیکنان اصلی را پر کنند.

اللیگا بهترین لیگ در اروپا
از نظر گلزنی

آمار گلزنی در اللیگا بهتر از دیگر لیگهای اروپایی است
که همین امر موجب شــده است مهاجمان تیمهای لیگ
فوتبال اسپانیا بیش از سایر لیگها در چشم باشند.
به نقل از سایت فوتبال اسپانیا ،همیشه در جهان صحبت
از بهترین لیگ در اروپاســت .برای برخیها لیگ برتر
انگلیس به خاطر رقابت جذاب موجود ،جو ورزشــگاهها
و بازی مستقیمشــان بهترین است اما بعضیها اللیگا را
به خاطر حضور بهترین بازیکنان جهان در این رقابتها
بهترین میدانند.
اللیگا اسپانیا در میان همه لیگهای اروپایی آمار بهتری
در گلزنــی دارد .در میان  ۲۰تیم حاضر در ســطح اول
اسپانیا ۵۴۹ ،گل به ثمر رسیده است .یعنی میانگین ۲.۹
گل در هــر بازی که در این رابطــه باالتر از لیگ برتر با

میانگین گل  ۲.۸۶است .سری  Aایتالیا ،با  ۲.۷۵پایینتر
از این دور لیگ قرار دارد .بوندســلیگا رتبه پنجم را با
میانگین  ۲.۶۶بــه خود اختصاص داده و پایینتر از لیگ
هالند  ۲.۷۰قرار گرفته است.
فرانســه در میان پنج لیگ برتر اروپایی ،بدترین آمار را
دارد .میانگین گلهای لیگ یک  ۲.۵در هر بازی است که
موناکو بیشترین گل زده را به خود اختصاص داده است.
این تیم بــا  ۶۴گل باالتر از تیمهای بزرگی همچون رئال
مادرید ،منچستریونایتد و یوونتوس قرار دارد .بارسلونا با
 ۵۱گل زده در این رابطه با لیورپول برابر است.
بهتریــن آمار اللیــگا در گلزنی به ســال ۱۹۵۰ – ۵۱
برمیگردد .در آن سال میانگین گلها در بازی  ۴.۶۹بود
و فصل کنونی اللیگا با این آمار فاصله زیادی دارد.

صعود فدرر به نیمه نهایی اوپن استرالیا

در بازی یک چهــارم نهایی مســابقههای تنیس اوپن
استرالیا راجر فدرر توانست میشا زورف را شکست دهد
و به نیمه نهایی راه یابد.
در بازی یک چهارم نهایی تنیس اوپن استرالیا راجر فدرر
به مصاف میشــا زورف رفت و او را بــا نتیجه  ۳بر صفر
شکست داد.
این بازی در سه ست با نتایج  ۵-۷ ،۱-۶و  ۲-۶به پایان

رســید .زورف در راند چهارم اندی ماری را حذف کرده
بود.
فدرر در نیمه نهایی با استن واورینکا روبهرو میشود.
واورینکا بامداد دیروز  ۳بر صفر سونگا را شکست داد.
در مســابقههای انفرادی زنان نیز ونوس ویلیامز و کوکو
واندوگ به نیمه نهایی راه یافتند .این دو تنیسور در نیمه
نهایی با یکدیگر بازی خواهند کرد.

