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نخست وزیر بریتانیا در کاخ سفید:

دولت سوریه :حال بشار
اسد خوب است

دولت سوریه با رد شایعهها در مورد وضعیت سالمت بشار
اســد ،رئیسجمهوری سوریه گفته است که او در «سالمت
کامل» به ســر میبرد .دفتر ریاســتجمهوری سوریه در
بیانیهای گفته است شایعههای پخش شده با هدف تقویت
روحیه «دشمنان» بشار اسد صورت گرفته است.
برخی گزارشها در رســانههای عربی حاکی از آن بوده که
وضعیت ســامت روانی بشار اسد طی شش سال گذشته و
از زمان آغاز جنگ داخلی این کشور رو به وخامت گذاشته
است .شــماری از این گزارشها همچنین به سکته مغزی
آقای اسد (بدون اشاره مشخص به زمان آن) اشاره کردهاند.
دولت سوریه این گزارشها را به طور کامل رد کرده است.
بشار اســد رئیسجمهوری و رهبر حزب بعث سوریه است.
آقای اسد سومین فرزند حافظ اسد ،رئیسجمهوری سابق
سوریه است و پیش از رسیدن به ریاستجمهوری به عنوان
چشمپزشک فعالیت میکرد.
پس از مرگ پدرش و در نخستین سال حکومت بشار اسد،
گشایشی کمسابقه در فضای سیاســی سوریه رخ داد که
به «بهار دمشــق» مشهور شد اما این وضعیت چندان دوام
نیاورد و پس از مدتی نهادهای امنیتی ســوریه به سرکوب
مخالفان روی آوردند( .بی بی سی)

ترزا می در دیدار
با اردوغان ،ترکیه را
متحدی با ارزش خواند

ترزا می ،نخست وزیر بریتانیا که به ترکیه سفر کرده با رجب
طیب اردوغان ،رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.
محور اصلی این گفتگوها گسترش روابط تجاری با بریتانیا
پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا بوده است.
رهبران بریتانیا و ترکیــه همچنین در زمینه امنیتی با هم
گفتگو کردنــد .ترزا می ،ترکیه را متحدی با ارزش خوانده
است .هر دو این کشــور در ائتالفی که با گروه موسوم به
دولت اســامی در جنگ است ،حضور دارند .نخست وزیر
بریتانیا گفته بســیار مهم است که ترکیه با رعایت قانون و
احترام به حقوق بشــر ،به برقراری دموکراسی در کشورش
پایبند باشد .این نخستین دیدار ترزا می از ترکیه از زمان
کسب پست نخست وزیری است .نخســت وزیر بریتانیا
روز جمعه به عنوان اولین رهبر یک کشورخارجی دیداری
رســمی با دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا داشت .از
زمان سرکوبهای گسترده در ترکیه در پی وقوع کودتای
نافرجام در این کشور ،بسیاری از کشورهای اروپا رابطهای
محتاطانه با ترکیه دارند( .بی بی سی)

ترامپ  ۱۰۰درصد حامی ناتو است

ترزا می ،نخستوزیر بریتانیا و دونالد ترامپ،
رئیس جمهــوری آمریکا در یــک کنفرانس
خبری مشــترک بر تقویت روابط دو جانبه از
جمله تداوم همکاری در چارچوب ســازمان
پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) تاکید کردند.

وزیران کابینه مرکل
برای یک فصل

خداحافظــی ها و آغاز نــو :گابریل به
عنوان وزیر خارجه جدید و ســیپریس
وزیر امور اقتصاد آلمان تعیین گردیدند.
اشــتاین مایر وزیر خارجۀ قبلی ،کاندید
مقام ریاست جمهوری آلمان شده است.
برلین میان شادی و نگرانی بسر می برد.
کنفرانس مطبوعاتی با کشمکش کوچک
شروع شــد :وزیران قبلی و جدید امور
اقتصاد ،تقریبا به طور همزمان به صحبت
کردن آغاز کردند و صحبت های همدیگر
را همــواره قطع می کردنــد .در نهایت
بریگیته ســیپریس وزیــر جدید امور
اقتصاد آلمان دنباله کالم را بدست گرفته
و گفت که «فعال من صاحب خانه هستم»،
یعنی من وزیر اقتصاد تعیین شــده ام.

یوسین بولت مدال طالی المپیک
پکینگ خود را پس داد

دارنده مدال طالی چهار در  ۱۰۰متر خود را به خاطر دوپینگ همتیمیاش در
المپیک  ۲۰۰۸پکینگ را به  IOCپس داد .به نقل از ریو اســپورت ،یوسین
بولت که  ۹مدال طالی المپیک در ســه رشته مختلف را در سه دوره کسب
کرده اســت ،به دلیل دوپینگ هم تیمیاش یک مدال طال را از دست داد.
مشخص شد نستا کارتر در مسابقه چهار در  ۱۰۰متر المپیک پکینگ ۲۰۰۸
دوپینگ کرده است .به این ترتیب تمامی چهار نفری که در تیم چهار در ۱۰۰
متر جامائیکا در المپیک پکینگ بودند ،مدالهای طالی خود را پس دادند.
بولت در اینباره به یکی از روزنامههای جامائیکا گفت :خیلی ســخت است
که باید یکی از مدالهایم را پس بدهم .از این مســاله خوشحال نیستم .این
مســاله چیزی را در کارنامه کاری من تغییر نمیدهد .سخت تالش کردم و
کارهایی را کردم که کسی پیش از این انجام نداده است.

آرزوهای وین رونی برای ورود به
دنیای مربیگری

برترین گلزن تاریخ منچســتریونایتد اظهار کرد دوست دارد بعد از پایان
دوران فوتبالش مربی شــود .به نقل از  BBCاسپورت ،وین رونی در دیدار
مقابل استوک از اواسط نیمه دوم به زمین آمد و در وقت های اضافه این بازی
توانست از روی یک ضربه آزاد ،یونایتد را به گل تساوی برساند تا هم تیمش
را از باخت نجات بدهد و هم رکورد بابی چارلتون را بشکند.
به این ترتیب رونی به رکورد  ۲۵۰گل در منچســتریونایتد دســت یافت و
اکنون بهترین گلزن تاریخ این باشــگاه است .این رکورد سالها به نام «سر
بابی چارلتون» بود .چارلتون که بین ســالهای  ۱۹۵۶میالدی تا  ۱۹۷۳در
منچستریونایتد توپ میزد ،موفق به زدن  ۲۴۹گل شده بود.
وین رونی در درباره حضور در منچستریونایتد و برنامه او برای دوران بعد از
بازنشستگی گفت :فوتبال همیشه در زندگی من بوده و خیلی سخت است
که بخواهم زندگیام را بدون فوتبال تجسم کنم .به همین خاطر دوست دارم
بعد از بازنشســتگی از فوتبال روی به مربیگری بیاورم و مربی شوم .نسل
جدید بازیکنان پول زیادی به دســت میآورند و دیگر نیازی به مربی شدن
ندارند و سرگرم فوتبال هســتند .برای بازیکنانی مثل من وقتی پا به سن
میگذارند ،به جنبه هایی از فوتبال توجه می کنند که پیشتر توجه نکردند.
بــه همین خاطر حس می کنم به بلوغ کافی برای مربیگری رســیدم .برای
همین دوست دارم مربی شوم.

هواداران مادرید خواهان
نیمکت نشینی بنزما

نخســت وزیر بریتانیا در این کنفرانس تاکید
کرد که با آقای ترامپ درباره گروه موســوم
به «دولت اســامی» گفت و گو کرده و او ۱۰۰
درصد حامی ناتو است.
این در حالی است که آقای ترامپ پیش از این

ل مادرید به خاطــر نمایشهای ضعیف مهاجم فرانســوی
طرفــداران رئا 
میخواهند او نیمکت نشین باشد.
به نقل از آس ،کریم بنزما ســال جدید را بد شروع کرده است .این مهاجم
ل مادرید برابر سویا
فرانسوی توسط هواداران ،یکی از مقصرهای شکست رئا 
در سانچس پیسخوان شناخته میشود .سفید پوشان در آن بازی دو بر یک
مغلوب شدند و رکورد شکست ناپذیری شان در  ۴۰بازی پیاپی شکسته شد.
مهاجم فرانسوی ســه روز بعد در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی کوپا
دل ری ،برابر سلتاویگو نیز نتوانســت درواز ه خالی را این تیم را باز کند و
مادرید یک هفت ه بعد از این رقابتها حذف شد .آمار گلزنی بنزما در اللیگا
خیلی ضعیف بوده است .او در هفت بازی اخیرش تنها یک گل به ثمر رسانده
اســت .این گل در پیروزی پنج بر صفر مادرید برابر گرانادا به ثبت رسید.
بنزما زمانی که در دیدار برابر ماالگا تعویض شد ،توسط تماشاگران هو شد اما
زین الدین زیدان در نشست خبری پیش از بازی از هموطنش حمایت کرد و
گفت :بنزما نمیتواند یک توپ را در میانه میدان از دست بدهد؟ او نمیتواند
در تمام بازی کامل باشد .آس به همین خاطر نظرسنجی در سایت خود قرار
دارد و از هواداران خواســت درباره نیمکت نشینی و حضور بنزما در ترکیب
اصلی نظر بدهند .در این نظرسنجی ۲۰ ،هزار و  ۵۷۵نفر شرکت کردند و ۸۸
درصد آنها معتقد به نیمکت نشینی مهاجم فرانسوی بودند.

زیگمار گابریل ،وزیر اقتصاد پیشین با
لبخندی واکنش نشــان داد .پس از آن
هر دو وزیر به ستایش کار یکدیگر آغاز
کردند .یوآخیــم گاوک رئیس جمهور
آلمان به طور رســمی انتصاب بریگیته
ســیپرس را به عنوان وزیر جدید امور
اقتصاد کشور اعالم کرد .او اولین زن در
این مقام است .زیگمار گابریل نخست از
پست وزارت اقتصاد سبک دوش گردید
و بعدا یوآخیــم گاوک انتصاب او را در
مقام وزات خارجه اعالم کرده بود.
فرانک والتر اشتاینمایر ،دیپلمات ارشد
ســابق ،به احتمال قوی بــه تاریخ 12
فبروری بــه حیث رئیس جمهور جدید
انتخاب خواهد شد( .دویچه وله)

در سخنانی انتقادی گفته بود که ناتو «کهنه و
بی خاصیت» است.
خانم می اولین رهبر خارجی اســت که پس
از ریاســت جمهوری آقای ترامپ با او دیدار
میکند.
رهبران هر دو کشور در این کنفرانس خبری
مشــترک تاکید کردند که برای تقویت روابط
تجاری میان ایاالت متحده و بریتانیا همکاری
خواهند کرد.
هرچند بریتانیا تا زمــان ترک کامل اتحادیه
اروپا نمیتواند مذاکرههای تجاری خود را آغاز
کند اما آقای ترامپ گفته او عالقهمند اســت
«سریع» این معامله را انجام بدهد.
خانم مــی همچنین گفت که آقــای ترامپ،
دعوت ملکه الیزابت را برای دیدار رســمی از
بریتانیا در سال جاری پذیرفته است.
خانم می افزود که «توافــق تجاری میان دو
کشور بخشی از منافع ملی بریتانیا و آمریکا»
است( .بی بی سی)

ورود اتباع ایران و
شش کشور دیگر به آمریکا
تعلیق شد

رئيسجمهور آمریکا با امضای فرمانی ورود
اتباع هفت کشور به خاک آمریکا را برای
ســه ماه به حال تعلیق در آورد .پذیرش
پناهجویان نیز برای چهار ماه معلق شده
است .پناهجویان سوری تا اطالع ثانوی در
آمریکا پذیرفته نخواهند شد.
رئيسجمهــور آمریکا شــامگاه جمعه با
امضای فرمانی اجرایــی محدودیتهای
شــدیدی اعمال کرد تا به گفته او مانع از
ورود «تروریستهای اسالمگرای افراطی»
به این کشور شود .اما فرمان ترامپ که در
حال حاضر شامل همه پناهجویان و اتباع
بسیاری از کشــورهای مسلمان میشود
چنان گســترده اســت که در درجه اول
تعداد کثیری از مهاجران بیگناه را هدف

شهردار برلین از ترامپ
خواست دیوار نسازد

قانون جدید برای
تخفیف مجازات خشونت
خانوادگی در روسیه

پارلمان روســیه یک قانون جنجال برانگیز را تصویب
کرد که براســاس آن مجازات برای خشونت خانوادگی
تخیف می یابد .کسی که بار اول در خانه از خشونت کار
میگیرد ،دیگر نباید از مواجه شدن با مجازات قانونی
هراس داشــته باشــد .در آینده در روسیه اگر مردی
همسرش را لت و کوب کند و پوست بدن اش را خراش
و کبود ســازد ،و زنش «بدون زیان صحی» از این لت و
کوب خالصی یابد ،در این صورت براساس قانون جدید،
این از نظر حقوقی یک عمل جزایی نه ،بلکه یک تخلف
کوچک از قانون به حساب می رود.
مجلس سفالی پارلمان روسیه روز جمعه طرح قانونی را
در این ارتباط تصویب کرد .اگر هم مجلس علیا و رئیس
جمهور والدمیر پوتین این طرح را تایید کنند ،در این
صورت به اصطالح «موارد کوچک خشونت خانوادگی»
نیز پیامد های کوچک را در پی خواهد داشت.
برای مجازات همچــو موارد ،یک جریمه نقدی تا 470
یورو ،حبس تــا  15روز یا کار اجباری اجتماعی در نظر
گرفته شده اســت .این تخفیف مجازات فقط درمورد
وقوع بار اول خشــونت اعتبار دارد و در صورت تکرار
آن قانون جزایی کنونی اعمال می شود که براساس آن
حبس تا دو سال در نظر گرفته شده است.
قانون جدید قاعده ای را تغییر می دهد که نخست در
سال  2016توسط پارلمان تصویب شد و رئیس جمهور
آن را امضا کرد .در آن زمــان مجازات برای «ضرب و
شــتم» در مجموع تخفیف یافت و بــه عنوان تخلف
کوچک درجه بندی شد( .دویچه وله)

شــهردار برلین از دونالــد ترامپ رئیس
جمهوری آمریکا خواسته است با ساختن
دیواری که وعدهاش را داده اســت «به
دنبال انزوا نباشد».
آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی
خود گفته بود که میان دو کشور مکزیک و
ایاالت متحده ،یک دیوار مرزی می کشد و
هزینه آن را هم مکزیک خواهد پرداخت.
میشــائیل مولر که برلین ،شــهر محل
مدیریتش به دیوار بلندی شــهرت دارد
که سالها میان بخش غربی و شرقی این
شهر کشیده شده بود اکنون هشدار داده
است که ساختن چنین دیواری باعث «رنج
و بردگی میشود و زندگی میلیونها نفر را
به مخاطره میاندازد».
شــهر برلین در فاصله سالهای  ۱۹۶۱تا

سرینا ویلیامز پرافتخارترین زن
تنیس جهان شد

سرینا ویلیامز با قهرمانی در اوپن استرالیا
از رکورد اشــتفی گراف ،تنیسباز آلمانی
عبور کرد و با قهرمانی در  ۲۳گرنداســلم
پرافتخارترین زن تاریخ تنیس حرفهای دنیا
شد.
سرینای  ۳۵ساله در بازی فینال به مصاف
خواهرش ونوس رفت و توانست با پیروزی
 ۶-۴و  ۶-۴مقابــل او بــرای هفتمین بار
قهرمــان اوپن اســترالیا شــود .او با این
قهرمانی همچنین عنوان نخست ردهبندی
جهانــی را نیز از آنژلیــک کربر ،تنیسباز
آلمانی پس خواهد گرفت.

مسابقات گرنداسلم از سال  ۱۹۶۸به این سو
به صورت «اوپن» برگزار میشود و بازیکنان
حرفهای در آن پذیرفته میشــوند .اما اگر
قبل از این دوران را هم در نظر بگیریم تنها
یک بازیکن جلوتر از ســرینا ویلیامز قرار
دارد :مارگارت کورت استرالیایی با قهرمانی
در مسابقات انفرادی  ۲۴گرنداسلم.
ونــوس ویلیامز که با  ۳۶ســال تبدیل به
مســنترین بازیکن حاضر در فینال اوپن
اســترالیا (از زمان برگزاری مســابقات به
صورت اوپن) شــد ،گفت« :شماره  ۲۳را به
سرینا تبریک میگویم .خیلی به تو افتخار

قرار میدهد .دونالــد ترامپ گفت ،هدف
این اســت که از طریق ساز و کاری جدید
و بنیادین اطمینان حاصل شــود که هیچ
کدام از دشــمنان آمریکا وارد این کشور
نمیشــوند .او گفت ،میخواهد به کسانی
اجازه ورود بدهد کــه از آمریکا «حمایت
میکنند و عمیقا آن را دوست دارند».
به موجب این فرمان ،تا  ۹۰روز ورود اتباع
ایران و شش کشور مسلمان دیگر به خاک
آمریکا متوقف میشود.
به موجب فرمان رئیــس جمهور آمریکا،
تا اطالع ثانوی هیچ پناهجویی از ســوریه
پذیرفته نخواهد شــد .به عالوه ،پذیرش
پناهجویان از سایر کشورها نیز برای ۱۲۰
روز معلق شده است( .دویچه وله)

میکنم و تو دنیای من هستی».
این اولین حضور ونــوس ویلیامز در فینال
یک گرنداسلم طی هشــت سال اخیر بود.
سرینا نیز پس از بازی با تقدیر از خواهرش
گفت« :امکان نداشــت بــدون او به ۲۳
(گرنداسلم) برسم.
او الهامبخش من بــود و بدون ونوس یک
گرنداسلم هم نمیبردم .او تنها دلیلی است
که من حاال اینجا ایســتادهام .او تنها دلیل
وجود خواهران ویلیامز است ...در این هفته
هر بار که ونوس برنده شد احساس میکردم
خودم پیروز شدهام( ».بی بی سی)

 ۱۹۸۹به وسیله یک دیوار بلند به دو بخش
تقسیم شده بود.
ســخنان آقای مولر در حالی منتشــر
میشــود که انریکه پنیا نیتــو ،رئیس
جمهوری مکزیــک در اعتراض به برنامه
دونالد ترامپ برای ساخت دیوار مرزی بین
دو کشور ،سفرش را به واشنگتن لغو کرده
است .شــهردار برلین با اشاره به سابقه
«دیوار آهنین» در اروپا و میان روســیه و
سایر کشــورهای این قاره گفته است که
«ما برلینیها به خوبی میدانیم که چنین
دیواری در یک منطقه ،چــه پیامدهای
رنجآوری به دنبال دارد».
او گفته است شهر برلین نمیتواند ساکت
باشد و شاهد برافراشته شدن یک دیوار از
جانب یک کشور باشد( .بی بی سی)

پایان باختهای پیاپی کاوالیرز و
رپترز در NBA

بامداد دیروز  ۱۰بازی در لیگ بسکتبال آمریکا انجام شد که در مهمترین این
بازیها ،کلیولند کاوالیرز و تورنتو رپترز دو تیم صدرنشــین کنفرانس شرق
به پیروزی رسیدند.
به نقل از  ،Foxsportsدر حساسترین بازی بامداد شنبه کلیولند کاوالیرز
با نتیج ه  ۱۲۴بر  ۱۱۶بروکلین نتز را از پیشرو برداشت.
لبرون جیمز در این مســابقه  ۳۱امتیاز به دست آورد و کایری ایروینگ ۲۸
امتیازاضافه کرد تا کاوالیرز پیروز میدان باشــد .کاوالیرز که هفت ه خوبی را
پشتسر نگذاشــت و شکست هایی را متحمل شده بود ،با برد در این بازی
توانست کمی به شرایط خوب خود بازگردد.
در بــازی هم دیگر تورنتو رپترز با نتیج ه  ۱۰۲بــر  ۸۶میلواکی باکس را از
پیشرو بر داشت .در این مسابقه کایل الری  ۳۲امتیاز کسب کرد و بهترین
عملکرد را داشت .پیش از این تورنتو  ۶باخت داشت که در چهار سال اخیر
در کارنامه کاری این تیم بی سابقه بوده است.
الری بعد از این برد گفت :باید از این باختهای پیاپی خارج می شویم .همه
فکر میکردند امشــب وقت این کار اســت و ما فرصت آن را داریم .تالش
کردیم و توانستیم از پس این بازی بربیاییم.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
ایندیاناپیسرز  – ۱۱۵سکرمنتو کینگز ۱۱۱
بوستون سلتیکس  – ۱۲۸اورالندو مجیک ۹۸
نیویورک نیکس  – ۱۱۰شارلوت هورنتز ۱۰۷
هیوستون راکتز  – ۱۲۳فیالدلفیا سونی سیکسرز ۱۱۸
میامی هیت  – ۱۰۰شیکاگو بولز ۸۸
واشنگتن ویزاردز  – ۱۱۲آتالنتا هاکس ۸۶

کریخوانی قهرمان المپیک ریو
برای یوسین بولت

مضحکترین نتایج در تاریخ فوتبال ۱۴۹ /بر صفر!

در تاریخ برگزاری مسابقههای فوتبال نتایج
عجیبی رقم خورده اســت که برخی از آنها
غیر واقعی و مضحک به نظر میرســند.به
نقل از آس ،هواداران همیشه خواهان بازی
پرگل هســتند اما این اتفاق در سالهای
اخیر کمتر رخ میدهد .دفاعی بازی کردن
تیمها و تغییر سیســتمها باعث شده است
بازیهای پرگل کمتر دیده شــود .تیمها به
سختی به گل دست پیدا میکنند و حداکثر
گلزنی یک تیم کمتر از  ۱۰گل است
 .با این حال برخی از نتایج عجیب و مضحک

در جهان فوتبال وجود دارد که بیش از ۲۰
گل از خط دروازه ها عبور کرده اســت .در
ادامه به این بازیها اشاره میشود.
استرالیا  -ساموآ آمریکانا
در یازدهم اپریل ســال  ۲۰۰۱و در انتخابی
جام جهانی  ۲۰۰۲منطقه اقیانوسیه ،استرالیا
مهمان ســاموآ آمریکانا بود .این دیدار با
نتیج ه عجیب  ۳۱بر صفر به نفع استرالیا به
پایان رسید.
شفیلد ونزدی  -بارنزلی
این دو تیم در ســوم نوامبر سال  ۱۹۷۹در

انگلیــس برابر هم قرار گرفتنــد .بارنزلی
توانست سنگینترین شکست تاریخ شفیلد
را رقم بزند .این تیم  ۷۹بر صفر پیروز شد.
آس آدما  -ایمیرنه آنتاناراتیوو
در  ۳۱اکتبر سال  ۲۰۰۲عجیبترین نتیج ه
مسابقه فوتبال در ماداگاسکار اتفاق افتاد و
پر گلترین نتیج ه باشگاهی لقب گرفت .در
این دیدار  ۱۴۹گل به ثمر رسید که همه آنها
سهم آدما بود.
با وجود اینکه نتیجــه غیر واقعی به نظر
میرســد اما این اتفاق رخ داده است .البته
بعد از این بازی تیم پایتختنشــین به این
نتیجه اعتراض کرد.
پلتی یونایتد فیدر  -آکوربا
در دیــدار تیمهای پلتــی یونایتد فیدر و
آکوربا بزرگترین رســوایی نیجریه اتفاق
افتاد .تیم پلتی یونایتــد فیدر  ۷۲گل در
نیمه دوم به ثمر رساند.
پلس مچین  -بوبایارو
رســوایی دیگر در نایجریا در بازی تیمهای
پلس مچین و بوبایارو رخ داد .تیم مچین در
نیمه دوم  ۶۷بار دروازه حریفش را باز کرد.

قهرمان دوی  ۴۰۰متر المپیک ریو قهرمان دوی  ۴۰۰متر المپیک و رکوردار
جهان اعالم کرد یوسین بولت را به چالش میکشد.
بــه نقل از  ،Inside the gamesمدیر برنامههای نیکرک در گفتوگو با
آژانس خبری فرانسه گفت :ما قصد داریم وید با بولت رقابت کند اما باید دید
که برنامه فینالها چگونه است و به ما اجازه این کار را میدهد یا نه.
فینال  ۴۰۰متر قرار است چند ســاعت قبل از فینال  ۲۰۰متر برگزار شود.
 IAAFاعالم کرده است هیچکس درخواست نظیر برنامههای مسابقه فینال
را نداده است .نیکرک در المپیک ریو  ۲۰۱۶توانست مدال طال را کسب کند
و رکورد مایکل جانسن را بشکند.
نیکرک درباره شرکت در مســابقه  ۲۰۰متر قهرمانی جهان و رقابت با بولت
گفت :در  ۲۰۰متر و  ۴۰۰متر شرکت میکنیم .در این باره تصمیمم را گرفتم.
مهم نیست برنامهها چگونه باشــند .میخواهم این چالش را انجام بدهم و
ببینم چه می شــوم .فکر میکنم در  ۴۰۰متر به آنچه که میخواستم دست
یافتم .میخواهم جنبه دیگری را به کارماضافه کنم.
بولت قرار است بعد از مســابقات قهرمانی جهان در لندن بازنشسته شود.
یوســین بولت تاکنون چهار بار مدال طــای  ۲۰۰متر را در قهرمانی جهان
کسب کرده است.

تکمیل بدبیاریهای لیورپول با
حذف از جام حذفی

لیورپول با شکســت خانگی برابر ولورهمپتون از جام حذفی انگلیس کنار
رفت.
در ادامــه دیدارهای جام حذفی انگلیس یک دیدار برگزار شــد که در آن
لیورپول به دیدار ولورهمپتون رفت .شــاگردان کلوپ که در ســال ۲۰۱۷
عملکرد ضعیفی داشتهاند ،برای جبران مافات به استقبال این دیدار رفتند
که در نهایت  ۲بر یک شکست خوردند .گلهای بازی را ریچارد استرومن و
کوین ویمان یه ثمر رساندند و اوریگی تک گل لیورپول را زد.

