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انفجار دو بمب
در شهر آگره هند
و تشدید تدابیر امنیتی

در پــی تهدیدات گروه تروریســتی داعش ،مقامات هند
تدابیر امنیتی را در شهر توریستی آگره تشدید کرده اند.
در دو انفجار کوچک که به وقوع پیوســته ،کسی زخمی یا
کشته نشده است.
فقط یک روز پس از آن که گروه تروریستی «دولت اسالمی»
تهدید کردند که به تاج محل در شــهر آگره هند حمله می
کنند ،دو انفجار در این شهر توریستی به وقوع پیوست.
یکی از این بمب ها نزدیک ایســتگاه قطار و دیگری بر بام
یک خانه نزدیک آن منفجر شدند.
مهاش میشرا ،معاون سارنوال کل به خبرگزاری آلمان گفته
است« :این انفجارات در منطقه شاه گنج رخ دادند .یکی از
بمب ها در سطل آشــغال جاسازی شده بود .کسی در این
حادثه آسیب ندیده است»( .دویچه وله)

چین :آمریکا در
مورد کوریای شمالی
خویشتنداری نشان دهد

وانگ ئی ،وزیر امور خارجه چین از آمریکا خواسته است در
مورد تنشها بر سر کوریایشمالی از خود «خویشتنداری»
نشــان دهد .وزیر امور خارجه چین پس از دیدار با رکس
تیلرسون ،وزیر امور خارجه آمریکا گفت نباید اجازه داد تا
وضعیت کنونی وارد مرحله بحران شود.
آقای تیلرســون هم از «ســطوح خطرنــاک» تنشها با
کوریایشمالی سخن گفته است.
رکس تیلرسون ،وزیر امور خارجه آمریکا امروز در آخرین
مرحله از سفر آسیایی خود وارد چین شده است.
آقای تیلرسون قرار است با شیجینپینگ ،رئیسجمهوری
چین دیدار کند که قرار است ماه آینده در سفر به آمریکا با
دونالد ترامپ مالقات کند( .بی بی سی)

در پی درگیریها در
سوریه مخالفان دولت در
حال ترک حمص هستند

در پی توافق با دولت سوریه ،پیکارجویان مخالف بشار اسد،
رئیسجمهور ،در حال خروج از آخرین پایگاههای خود در
شهر تحت محاصره حمص هستند.
یکی از خبرنگاران رویترز در حمص گفته اســت که اولین
اتوبوسهای حامل پیکارجویان و خانوادههای آنها از شهر
خارج و راهی مناطق تحت کنترل شورشــیان در شــمال
سوریه شدهاند.
در چارچوب توافقی که شورشیان با دولت سوریه داشتند،
بیش از  ۱۲هزار نفر از حمص خارج خواهند شد.
پیش از این به نقل از مقامات رسمی سوریه گزارش شده بود
که اجرایی شــدن این توافق بین  ۶تا  ۸هفته طول خواهد
کشید( .بی بی سی)

ترامپ:
آلمان بدهی زیادی به ناتو دارد

باید هزینههای دفاعی زیــادی را به آمریکا
بپردازد .آقای ترامپ این مســاله را یک روز
پس از مالقات با آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان
مطرح کرده است.
آقای ترامپ در توییتر خود نوشته است...« :
آلمان مبالغ زیادی پول به ناتو بدهکار اســت
و ایــاالت متحده باید بــرای امکانات دفاعی
قدرتمند و بسیار گرانی که فراهم میکند پول
بیشتری دریافت کند».
او گفته اســت که دیدار روز جمعهاش با خانم
برخــی خبرنگاران میگوینــد میزبانی آقای دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،میگوید مرکل برخالف آنچــه در «اخبار جعلی» آمده
آلمان «مبالغ زیادی» به ناتو بدهکار اســت و «عالی» بوده است (بی بی سی)
ترامپ از خانم مرکل چندان صمیمانه نبود.

مقام سازمان ملل در پی اختالف
بر سر گزارش اسرائیل استعفا کرد

یک مقام ســازمان ملل در پی استعفا از مقام
خود می گوید ســازمان ملــل او را برای پس
گرفتن گزارشــی که در آن اســرائیل را به
آپارتاید متهم کرده بود تحت فشار قرار داد.
آن گزارش را «کمیسیون اجتماعی و اقتصادی
برای غرب آسیا» تحت مدیریت ریما خلف که
معاون دبیر کل سازمان ملل است منتشر کرده
بود.
خانم خلف گفت که این اولین بار است که این «نژادپرست» اســت .آنتونیو گوترش دبیرکل گفته بود که فقط منعکس کننده نظر نویسنده
کمیسیون نتیجه گیری می کند دولت اسرائیل ســازمان ملل با فاصله گرفتن از این گزارش گزارش است( .بی بی سی)

تلویزیون اپوزیسیون ترکیه در آلمان راه اندازی شد

یک شــبکه تلویزیونی اپوزیســیون ترکیه
نشرات خود را از آلمان آغاز کرد .این تلویزیون
قصد دارد تــا منتقد اقدامات غیردموکراتیک
در ترکیه باشد.
گروهــی از خبرنگاران اپوزیســیون ترکیه
یک شــبکه تلویزیونی را در شهر کلن آلمان
راه انــدازی کرده اند .آنان قصــد دارند تا به
این ترتیب اخبار مســتقل و بیطرفانه را برای
مخاطبان تهیه و نشر نمایند.

مستقل و ترکیه دموکراتیک» نشرات خود را
آغاز کرد.
این شــبکه چندین خبرنگار ،اکادمیسین و
سیاستمدار برجسته اپوزیسیون ترکیه را گرد
هم آورده است .در جمع این افراد ،خبرنگارانی
نیز دیده می شوند که به دلیل سرکوب رسانه
ها از سوی رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور
شبکه تلویزیونی «آرتی تیوی» ( )Arti TVترکیه ،کارشــان را از دست دادند و به آلمان
بیگاه روز جمعه با شــعار «برای رســانه های گریخته اند( .دویچه وله)

اسرائیل یک موشک سوری را در آسمان منهدم کرد

رسانه های اســرائیلی گزارش می دهند که
ارتش این کشــور برای اولین بار با استفاده از
پیشرفته ترین سیستم ضدموشکی اش یک
موشک سوری را در آسمان منهدم کرده است.
بنابه گزارش ها موشک سوری از نوع «سام»
با کمک سیستم «ارو» که موشک های دوربرد

اینیستاپیشنهادوسوسهانگیز
چیناییها را رد کرد

آندرس اینیســتا مانند برخی از بازیکنان مشــهور جهان از یک باشگاه
چینایی پیشنهاد وسوســهانگیزی داشت .هافبک اســپانیایی بارسلونا
میتوانســت با قبول این پیشنهاد ســاالنه  ۳۵میلیون یورو کسب کند و
حتی در بازیهای خارج از خانه بازی نکند .با این حال اینیســتا پاســخ
رد داد اما باشــگاه چینایی اصرار دارد تا شاید در آینده بتواند با توجه به
وضعیت کنونی هافبک اسپانیایی در بارسلونا به هدف خود برسد.
قرارداد اینیستا در جون  ۲۰۱۸بارســلونا پایان میپذیرد .او در آن زمان
 ۳۲ساله خواهد شد .خوسپ ماریا بارتومئو به هافبک اسپانیایی پیشنهاد
تمدید قرارداد دو ســاله داده است اما این موضوع از لحاظ اقتصادی برای
اینیستا مناسب نیست .مشــکل اصلی اینیستاحضور نداشتن در ترکیب
اصلی است چون او تنها هزار و  ۳۹۰دقیقه ( ۳۹.۶فیصد) در میادین حضور
داشته است.
این موضوع باعث شده است که امکان جدایی اینیستا وجود داشته باشد
اتفاقی که چند سال پیش برای ژاوی هرناندس رخ داد و او مجبور به ترک
بارسلونا شد .ژاوی اکنون در قطر بازی میکند.
در این شرایط جام جهانی ســال آینده روسیه بر تصمیم هافبک بارسلونا
تاثیرگذار خواهد بود .او میتواند با ادامه حضورش در باشگاه کاتاالنی در
جام جهانی تیم ملی اسپانیا را همراهی کند و بازی در لیگ چین یک سال
پیش از جام جهانی انتخاب خوبی برای او نخواهد بود.

بیاطالعی  ۶فیصد روسها
از میزبانی جامجهانی!

یک رسانه روســی نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که بر اساس آن ۶
فیصد مردم این کشور اطالعی از میزبانی جامجهانی فوتبال  ۲۰۱۸روسیه
ندارند.
سایت شبکه آر اسپورت روسیه نتایج نظرسنجی شرکت نیلسن با موضوع
جامجهانی  ۲۰۱۸این کشور را منتشر کرد که  ۹۴فیصد آنها اطالعات خوبی
از این رقابتها داشتند اما  ۶فیصد شــرکتکنندگان نیز ابراز بیاطالعی
کردند.
همچنین نتیجه این نظرسنجی حاکی از آن است که توجه مردم روسیه به
میزبانی کشورشــان از  ۲رقابت مهم فوتبالی جام کنفدراسیونهای ۲۰۱۷
و جام جهانی  ۲۰۱۸بیشــتر شده است و اخبار را با جدیت دنبال میکنند.
بیش از  ۲میلیون نفر از مردم روسیه در نظرسنجی انتخاب نماد جامجهانی
 ۲۰۱۸شــرکت کردند و در سال  ۲۰۱۶فقط  ۵۰فیصد از آنها اطالعات کافی
درباره میزبانی روسیه از جام کنفدراسیونها و جامجهانی داشتند که این
رقم در سال  ۲۰۱۵میالدی  ۴۷فیصد بود.
در بخــش دیگری از نتایــج این نظرســنجی آمده اســت ۷۸ :فیصد
شــرکتکنندگان در نظرسنجی معتقد هســتند روسیه به خوبی از عهده
میزبانی این رقابتها برمیآید و  ۶۹فیصــد آنها نیز اعالم کردند که این
رویدادها میتواند تاثیر بلندمدت مثبتی برای روســیه به همراه داشــته
باشد .همچنین  ۷۲فیصد روسها معتقد هستند که میزبانی از جامجهانی
 ۲۰۱۸باعث تقویت امور تجارتی روسیه در خارج از مرزها خواهد شد.
جامجهانی  ۲۰۱۸روســیه با شــرکت  ۳۲تیم در  ۱۲ورزشگاه  ۱۱شهر این
کشــور برگزار خواهد شد .روســیه همچنین میزبان جام کنفدراسیونها
در روزهای  ۲۷جوزا تا  ۱۱ســرطان ســال  ۱۳۹۶در شــهرهای مسکو،
سنپترزبورگ ،کازان و سوچی خواهد بود.

بالستیک را هدف می گیرد منهدم شد.
موشک های سام به طرف جت های اسرائیلی
که به نقطه ای در ســوریه حمله کرده بودند
پرتاب شده بود.
گفته می شود که قطعات موشک منهدم شده
در اردن به زمین ریخته و دو موشک سام دیگر

در اسرائیل فرود آمده باشد.
ارتش اســرائیل در بیانیــه ای اعالم کرد که
هواپیماهایش چند نقطه در سوریه را کوبیدند.
این بیانیه از این نظر عجیب بود که اســرائیل
معموال به چنین حمالتی اذعان نمی کند( .بی
بی سی)

جدل سران «جی »۲۰
برای تفاهم بر سر تجارت و اقلیم

وزیران مالیه و رئیسان بانک های مرکزی
از  ۲۰کشــور اقتصادی جهان در نشست
دو روزه ای در شهر «بادن -بادن» آلمان
اشتراک کرده اند .در این نشست بر سر
اشــتراکات درباره تجارت جهانی بحث و
گفتگو صورت می گیرد.
وزیران کشورهای «جی  »۲۰در حالی روز
جمعه در غرب آلمان یکجا شــدند که از
موضــع دونالد ترامــپ در قبال تجارت
آزاد و جهانی هراس دارند .دونالد ترامپ

مهاجم میدان هوایی
اورلی پاریس کشته شد

مقامهای فرانســه میگوینــد یک مرد
پــس از آن که در میــدان هوایی اورلی
پاریس ســاح سربازی را از او گرفت ،در
تیراندازی نیروهای امنیتی کشــته شده
است.
وزارت کشور فرانســه میگوید این مرد
پس از آن که ســاح را از یک سرباز زن
در نزدیکی ترمینال جنوبی میدان هوایی
گرفت ،به یک مغازه فــرار کرد ولی در
تیراندازی کشته شد.
اورلی دومین میدان هوایی بزرگ پاریس
است.

افغانســتان در بازی دوم سلســله رقابت
هاى پنج روزۀ بین المللی کرکت ،نیز تیم
ایرلیند راشکست داد.
باز دوم در سلســلۀ پنج رقابت يک روزه
بین المللی ميان هر دو کشــور ،دیروز ۲۷
حوت در اســتديوم گريترنويدا در دهلى
جديد پايتخت هندوســتان ،بــا ميزبانى
افغانستان برگزار شد.
فريدهوتــک ســخنگوى کرکــت بورد

شمار زیادی انســان ها از جنگ در یمن
از طریــق بحیره احمر فــرار می کنند و
برعکس افریقایی هــا تالش می کنند تا
به شبه جزیره عرب برسند .همه آنها باید
منتظر بدترین رخداد ها باشند ،طوری که
حمله مرگبار بر یک قایق مهاجرین نشان

ازميدان خارج شــدند ،سپس رحمت شاه
 ، ۶۵اصغر ۱۰۱و شفیق اهلل شفق  ۳۵دوش
را اجرا کردند.
تيم ملى کرکت در  ٥٠اورتعيين شــده با
از دست دادن همه بازيکنان ۲۳۸ ،دوش
انجام داد و براى تيم ايرلند  ۳۳۹دوش را
هدف گذاشت.
بازيکنان ايرلند بــراى نيل به هدف داده
شده از سوى افغانستان ،بازى نهايت سريع
را آغاز کردند و با خارج شدن يک بازيکن
شــان ۱۱۰ ،دوش اجرا کردند و به نظرمى
رسيد که تيم ايرلند برندۀ بازى شود.
اما راشد خان و دولت زدران ،در بین بازی
و در لحظات اخير ،خوب بــازى کردند و
بازيکنان ايرلند را يکى پى ديگر از ميدان
خارج کردند.
راشدخان شش و دولت زدران  ۳بازیکن را
امیدان اخراج نمود.
شرکت جهانى جنرال پتروليم ،حامى مالى
اين پنج رقابت يک روزه ميان افغانستان و
ايرلند مى باشد( .پژواک)

 MSNبهتر است یا BBC؟

رقابت سه مهاجم رئال مادرید و بارسلونا با
حضور لوییس سوارس در تیم کاتاالنی آغاز
شد که همیشه با برتری  MSNهمراه بوده
است.
به نقل از آس ،رئــال مادرید با هدایت زین
الدین زیدان تاکنــون نتایج خوبی گرفته
است و شــانس قهرمانی در اللیگا و لیگ
قهرمانــان اروپا را دارد اما عملکرد ســه
مهاجــم این تیــم ( )BBCیکی از چالش
های سرمربی فرانسوی مادرید بوده است.
با وجود عملکرد نه چندان درخشان گرت
بیل ،کریســتیانو رونالــدو و کریم بنزما
ســرمربی تیم مادرید از  BBCدر ترکیب
اصلی خود بهره می برد و حضور این ســه
مهاجم را دالیل تاکتیکی عنوان می کند.
بیل ،بنزما و رونالدو از ســال  ۲۰۱۳بدترین
آمار خود را در این فصل بر جای گذاشتند.
این ســه مهاجم تنها  ۵۰گل از  ۱۲۲گل تیم
خود را در این فصل به ثمر رســاندند (۴۰
فیصد) .این در حالی است که ( MSNلیونل
مســی ،نیمار و لوییس سوارس)  ۸۲گل از
 ۱۲۹گل بارســلونا را به ثمر رساندند (۶۳
فیصد).
فصل گذشــته چنین اختالفی میان ســه
مهاجم رئــال مادرید و بارســلونا وجود

نداشــت .رونالدو با وجود این که بیشتر از
سوارس گلزنی نکرد ( ۵۱گل مقابل  ۵۹گل)
اما بهتر از مسی و نیمار عمل کرد و بیشتر
گل های تیمش را به ثمر رساند.
عالوه بــر این  BBCاز فصــل ۱۴-۲۰۱۳
هر فصل آمار بهتری را به ثبت رســاندند.
ســه مهاجم مادرید در آن فصل  ۵۶فیصد
گل هایشــان را به ثمر رساندند ( ۹۳گل از
 ۱۶۰گل) ،یک ســال بعد این آمار به  ۶۱در
صد رســید( ۱۰۰گل از  ۱۲۶گل) و در فصل
گذشته  ۶۹فیصد گل های مادرید به BBC
اختصاص داشت (  ۹۸از  ۱۱۴گل).
عملکــرد بیل ،رونالدو و بنزما باعث شــد
مادرید دو بار فاتح لیگ قهرمانان شود که
این قهرمانی در حضور کارلو آنچلوتی و زین

الدین زیدان به دست آمد.
رقابت  MSNبا  BBCاز فصل  ۱۵-۲۰۱۴با
پیوستن لوییس سوارس به بارسلونا شروع
شــد .از این تاریخ ســه مهاجم بارسلونا
همیشه بهتر از ســه مهاجم مادرید عمل
کردند و در این فصــل نیز تا کنون  ۸۲گل
به ثمر رســاندند .همچنین  MSNعناوین
بیشتری فتح کردند .نیمار ،مسی و سوارس
یک قهرمانی در لیگ قهرمانان  ،دو قهرمانی
در اللیــگا ،یک قهرمانــی در جام جهانی
باشگاه ها ،دو عنوان در کوپا دل ری و یک
ســوپر جام اروپا و اسپانیا را تجربه کردند،
در مقابل  BBCیک بــار قهرمان اروپا و
سوپرجام اروپا شدند و دو قهرمانی در جام
جهانی باشگاه را تجربه کردند.

رئال مادرید و منچستریونایتد به دنبال اشمایکل

کاســپر اشــمایکل دروازه بان دنمارکی
تیم فوتبال لسترســیتی انگلیس که فصل
قبل با این تیم قهرمان جزیره شــده بود،
با پیشــنهادهایی از سوی دو باشگاه رئال

مادرید اسپانیا و منچستریونایتد انگلیس
مواجه شده است.
پســر پیتر اشــمایکل در دو بازی رفت
و برگشــت برابر سویا اســپانیا در لیگ

به دنبال شنیده شدن صدای تیراندازی
در این میدان هوایی ،میدان هوایی اورلی
تخلیه شد و به مسافران اجازه خروج از
هواپیماها داده نشد .ترمینال غربی این
میدان هوایی اکنون باز شــده است( .بی
بی سی)

بیش از 40کشته در نتیجه
حملهبریکقایقمهاجریندرساحلیمن

افغانستان در بازی دوم یک روزه بین المللی
نیز ایرلند را شکست داد

افغانســتان؛ به آژانس خبرى پژواک گفت
که قرعۀ ايــن رقابت را اصغرســتانکزى
سرتيم افغانستان ،از آن خود کرد و فيصله
نمود که نخســت تــوپ زنى(بيتينگ) را
انجام دهد.
بازيکنان افغانســتان خــوب آغازکردند،
محمد شهزاد و نورعلى زدران بازى سريع
را اجرا کردند ،شهزاد با انجام  ۶۳دوش و
نورعلى زدران با بدســت اوردن  ۲۵دوش

سیاســت «جنس امریکایی بخرید» را
پیش گرفته اســت که این مســئله در
تناقض با رویکــرد اقتصاد بازار آزاد قرار
دارد.
ترامپ در سیاســت اقتصادی خود گفته
اســت که از معاهده «تجارت دو ســوی
اقیانوس آرام» خارج می شود .او همچنان
در ســخنان خود به بزرگترین کشورها
صادراتی یعنی چین و آلمان تاخته است.
شرکای واشنگتن کوشــش می کنند تا
وزیر خزانه داری امریکا ،ستیون موچین
را متقاعد کنند تا متعهد به سیاست ضد
«حفاظت» در اقتصاد بماند .اما تالش ها در
این زمینه تاکنون بی نتیجه مانده است.
تئوری «حفاظت» یا «پروتکشنیسم» به
حفاظت اقتصاد بومی یک کشور از طریق
افزایش مالیات بر واردات گفته می شود.
(دویچه وله)

قهرمانان اروپا ،دو ضربــه پنالتی را مهار
کرد تــا از عوامل اصلی صعــود روباه ها
به جمع هشــت تیم پایانی چمپیونزلیگ
باشد.

داد.
براساس اظهارات «ســازمان بین المللی
مهاجرین» ( )IOMدر نتیجه یک حمله
بر یک قایق مهاجرین در برابر ساحل یمن
بیش از  40انسان جان باختند .نمایندگان
خدمات صحی در شهر حدیده در یمن از
بیش از  30کشته و  35زخمی سخن گفته
اند .تاهنوز روشــن نیست که چه گروهی
مسئول این حمله است.
براساس گزارش «ســازمان بین المللی
مهاجرین» 42 ،جســد یافت شده است و
 80تن زخمی به شفاخانه های انتقال داده
شــده اند که وضعیت  24تن آنها وخیم
است( .دویچه وله)

ارزش مسی در بارسلونا با هیچ
پولی قابل پرداخت نیست

قرارداد مسی در پایان جون سال  ۲۰۱۸به پایان می رسد و مذاکرات هنوز
به نتیجه نرسیده اســت .تامین منابع مالی برای پرداخت معاش مسی ،از
معضالت این روزهای رئیس باشگاه بارسلونا است.
راکیتیچ ،در همین رابطه گفت «:تصور بارسا بدون حضور مسی و اینیستا
غیرممکن است .همانطور که بدون ژاوی بارسا مثل سابق نیست.
واقعا تصور بارســلونا بدون این بازیکنان سخت و غیرممکن است .ارزشی
که حضور مســی در بارســلونا دارد ،با هیچ پولی قابل پرداخت نیست و
هرچقدر به او بدهند ،کم است .مسی با سوارز صمیمی تر از دیگران است
و همیشه باهم هستند .سوارز قراردادش را تمدید کرده و من مطمئنم که
مسی نیز مثل او در بارسا خواهد ماند».

مورینیو  :به نظر من باشگاه
منچستریونایتدغمگیناست

منچستر موفق شد با پیروزی  ۰-۱مقابل روستوف به جمع  ۸تیم برتر لیگ
اروپا صعود کند .پیش از این منچســتر در جام حذفی با شکســت مقابل
چلسی از دور مســابقات کنار رفتند .حال مورینیو تاکید کرد که یونایتد
باشــگاه غمگینی بوده و بازگشــت به روزهای اوج این باشگاه غیرعملی
است.
مورینیو گفت ”:بازگشت به روزهای با شکوه گذشته را فراموش کنید .زیرا
دیگر شدنی نیست .ما آماده نیستیم که منچستریونایتد باشیم .نمیتوانیم
تیمی باشیم که بر دیگر تیم ها سلطه دارد .هنوز آماده نیستیم که در همه
بازی ها پیروز شویم.
به نظر من باشگاه منچستریونایتد باشگاه غمگینی بود ،آنها بازیکنانشان
را میفروختند ولــی من هیچگاه اینطور نیســتم ،بازیکنانی میخرم که
هیچگاه نخریده ام.
ما آماده هستیم در هر بازی بجنگیم ،ولی فاصله ای بین جاه طلبی چنین
باشگاه بزرگی در واقعیت وجود دارد .خیلی تیم های دیگر انگلیسی فصل
را بدون جام تمام میکنند ولی ما باید برای حضور در جمع  ۴تیم بجنگیم.
باید برای چمپیونزلیگ بجنگیم .جام اتحادیه برای ما کافی نیســت و کار
تمام نشده است”.

شکستی دیگر برای
ونگر و آرسنال

آرسنال در هفته بیســت و نهم لیگ برتر در زمین وست برومیچ شکست
خورد.
در هفته بیســت و نهم رقابت های لیگ برتــر انگلیس یک دیدار برگزار
شد که در آن آرســنال در خانه وســت برومیچ در حالی به میدان رفت
که هواداران تیم لندنی خواســتار اخراج ونگر بودند .در دقیقه  13کرگ
داوسون توانست دروازهی اوسپینا را باز کند ولی دو دقیقه بعد آلکسیس
سانچس بازی را به تســاوی کشاند و نیمه نخست با تساوی یک بر یک به
پایان رسید.
در نیمه دوم وست بروم  2بار دیگر دروازه تیم بی نظم آرسنال را باز کرد.
کانو و داوسون دیگر گلهای وست برومیچ را به ثمر رساندند تا این دیدار
با برتری  3بر یک میزبان به پایان برسد و ونگر یک قدم دیگر به اخراج از
آرسنال نزدیک تر شود.

