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ترامپ :امریکا حاضر است یک جانبه
در مورد کوریای شمالی اقدام کند

اتهام تقلب در انتخابات
ریاست جمهوری
اکوادور

آخرین نتایج شــمارش آرای انتخابات ریاســت جمهوری
اکوادور نشــان میدهد که لنین مورهنــو به عنوان رییس
جمهور این کشور انتخاب شده است.
در حالی کــه رای چهار درصد از حوزههای رایگیری هنوز
شمرده نشده است آقای مورهنو  ۵۱.۱۲درصد آرا را به خود
اختصاص داده و اعالم پیروزی کرده است.
با اینکه هنوز نتایج رســمی آرا اعالم نشــده ،رقیب آقای
مورهنو یعنی گییرمو الســو اتهام تقلــب را مطرح کرده و
خواستار شــمارش مجدد آرا شده و از هوادارانش خواسته
به خیابانها بیایند .نظرسنجی از کسانی که رای داده بودند
حاکی از رقابت نزدیک این دو نامزد بود و نظرســنجیهای
مختلف یکــی از دو نفر را بــا فاصلهای اندک پیشــتاز
میدانســتند .آقای الســو و طرفدارانش بر اساس یکی از
همین نظر سنجیها پیشاپیش جشن پیروزی را آغاز کرده
بودنــد اما اعالم نتایج تا به اینجا نشــان میدهد که آقای
مورهنو برنده انتخابات است .آقای السو که قبال بانکدار بوده
در توئیتر از مردم خواست «بدون خشونت از رای خود دفاع
کنند» و گفت خود نیز «از خواست مردم دفاع خواهد کرد».
با این حال رافائل کورهآ رییس جمهور در توئیتر از خشونت
در خیابانهای شهراهای اکوادور انتقاد کرد و نوشت «آنها
چیزی را که در انتخابات به دســت نیاوردند ،میخواهند به
زور به دست بیاورند( ».بی بی سی)

بریتانیا به دلیل
برخورد معترضان
از جنرال سعودی
عذر خواهی کرد

به گزارش رســانه های عربستان ســعودی ،دولت بریتانیا
به دلیــل رفتار معترضان بریتانیایی با جنرال ســعودی از
عربســتان عذرخواهی کرده اســت .هفته گذشته جنرال
احمد عسیری ،سخنگوی ائتالف به رهبری عربستان علیه
شورشیان یمن ،به لندن ،پایتخت بریتانیا سفر کرده بود که
یک فعال ضد جنگ قصد «بازداشت» او را کرد.
این جنرال سعودی بالفاصله از پشــت مورد اصابت تخم
مرغ هــم قرار گرفــت .بنابر گزارش خبرگزاری رســمی
عربستان ســعودی ،بوریس جانســون ،وزیر امور خارجه
بریتانیا در تماســی با محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ،وزیر
دفاع عربســتان و فرزند پادشاه این کشور به دلیل «حمله
معترضان به احمد عسیری» عذر خواهی کرده است.
این جنرال سعودی به خبرگزاری فرانسه گفته که از سوی
تظاهر کنندگان مخالف عملیات نظامی عربســتان در یمن
«مورد تهاجم قرار گرفته است».
ویدیویی که در توئیتر از این اتفاق منتشــر شــده ،نشان
می دهد که ســام والتون ،فعال ضد جنگ با نزدیک شدن
به جنرال عســیری ،دست خود را روی شانه او میگذارد و
میگوید «بهدلیل جنایات جنگی در یمن ،و بر اساس حقوق
شهروندی تو را دستگیر میکنم( ».بی بی سی)

دونالد ترامپ گفته اســت هرگاه چین برای
پایان دادن به خطر هسته ئی و راکتی کوریای
شمالی همکاری نکند ،ایاالت متحدامریکا به
تنهائی اقدام می کند .قرار است در اخیر این
هفته ترامپ با رئیس جمهور چین مالقات کند.

رئیس جمهور ایاالت متحد امریکا در مصاحبه
ای با روزنامه «فایننشل تایمز» در این مورد
هشدار داد ،اما در مورد برنامه خاصش چیزی
نگفت که ایاالت متحد امریــکا چگونه بلند
پروازی هــای کوریای شــمالی را به چالش

خواهد کشید.
ترامپ بــه مصاحبه کنندگانــش گفت او با
انتخاب آگاهانه ای میزان اطالعات ارائه شده
در مورد مسائل اســتراتژیک را محدود می
گرداند« :هرگاه چین مسأله کوریای شمالی را
حل نکند ،ما این کار را می کنیم .این همه آن
چیزی است که من به شما می گویم».
او گفت کــه موضوع کوریای شــمالی را در
پنجشنبه و جمعه هنگامی که برای نخستین
بار با شی جین پنگ در عمارت مار -ئه -الگو،
(ملکیت ترامپ در فلوریــدا) مالقات نماید،
مطرح می نماید .ترامپ گفت« :چین یا تصمیم
می گیرد کــه کمک کند و یا اینکه کمک نمی
کند .هــرگاه آن ها کمک کننــد برای چین
بســیار خوب خواهد بود ،و هرگاه نکنند برای
هیچ کسی خوب نخواهد بود ».افراد منصوب
شده توســط اداره ترامپ در سیاست خارجی
اظهاراتی نموده اند کــه موضع او را در قبال
چین بیان می دارد( .دویچه وله)

جرد کوشنر داماد و
مجازات زندان
شیخ علی سلمان در مشاور دونالد ترامپ راهی
بحرین کاهش یافت
عراق شد

به گفتهی یک مقــام قضایی بحرین ،دادگاه عالی این
کشور حکم زندان شــیخ علی سلمان ،رهبر شیعیان
بحرین را کاهش داده است.
او از ســال  ۲۰۱۴در زندان اســت و به  ۹سال حبس
محکوم شده بود.
یک مقام قضایی بحرین که نخواست نامش فاش شود،
اعالم کرد که دادگاه عالی در این کشور ،روز دوشنبه
حکم زندان شــیخ علی سلمان را از  ۹سال به  ۴سال
زندان کاهش داده است .او جزئیات بیشتری را در این
زمینه فاش نساخت.
دادگاه عالی بحرین در مــاه اکتبر تصمیم گرفته بود
که به پروندهی این روحانی شــیعهی  ۵۱ســاله که
رهبر جمعیت منحل شــدهی «الوفاق» اســت دوباره
رسیدگی کند« .الوفاق» یک جنبش شیعهی متعلق به
اپوزیسیون در بحرین است.
ســلمان به اتهام «نفرتپراکنــی و اهانت به دولت
بحرین» در دســمبر  ۲۰۱۴بازداشــت شد .نخست
دادگاهی بدوی در جوالی  ۲۰۱۵او را به  ۴سال زندان
محکوم کرد.
اما ســپس یک دادگاه تجدیدنظر ایــن مجازات را
بــه بیش از دو برابر افزایش داد و ســلمان را به جرم
«تالش برای براندازی حکومت با قهر» به  ۹سال زندان
محکوم کرد( .دویچه وله)

هازارد میخواهد
در چلسی بماند

ســتاره بلجیمی چلســی ابراز امیدواری کرد تا پایان قرارداد خود در این
تیم بماند .به نقل از دیلی میرور ،ادن هازارد مشــتریان زیادی از جمله رئال
مادرید دارد و این روزها صحبتهای زیادی درباره پیوستن او به رئال مادرید
در تابستان شنیده میشود.
ادن هازارد در پاسخ به سوال یک خبرنگار اسپانیایی درباره پیوستن به رئال
مادرید واکنش نشان داد و گفت :چرا من را وارد این بحث ها میکنید و حرف
های بیارزشی به زبان میآورید؟ قرارداد من با چلسی تا  ۲۰۲۰اعتبار دارد
و دلیلی ندارد چلســی را ترک کنم .خانوادهام از حضور در لندن خوشحال
هســتند و مشکلی برای ترک این تیم ندارم .کامال از حضور در لندن راضی
هستم و دوست دارم تا پایان قراردادم در این تیم بمانم.
هازارد امیدوار است دومین قهرمانی خود در لیگ برتر را در تابستان جشن
بگیرد .چلســی چهارشنبه باید در هفته ســی و یکم لیگ برتر باید برابر
منچسترسیتی به میدان برود .این در حالی است که چلسی اکنون  ۷امتیاز
با تیم دوم جدول فاصله دارد.

پیروزی صدرنشینان کنفرانس
غرب و شرق در NBA

بامداد دیروز دوازده بازی در  NBAانجام شــد که در مهمترین این بازیها
بوستون سلتیکس و گلدن استیت وریرز به پیروزی رسیدند.
به نقل از  ،Foxsportsدر مهمترین بازی بامداد دیروز گلدن استیت وریرز
با نتیجه  ۱۳۹بر  ۱۱۵مقابل واشنتگن ویزاردز به پیروزی رسید.
در این بازی استفن کری  ۴۲امتیاز کســب کرد و هشت پاس منجر به گل
داشت .کلی تامپسون نیز  ۲۳امتیازاضافه کرد تا گلدن استیت پیروز زمین
باشد .در بازی مهم دیگر بوستون ســلتیکس با نتیجه  ۱۱۰بر  ۹۴نیویورک
نیکس را شکست داد.
در این بازی ایسایا توماس  ۱۹امتیاز کسب کرد و دو ریباند و  ۶پاس منجر به
گل داشت .جیلن برون نیز با کسب  ۱۶امتیاز عملکرد خوبی را برای بوستون
به نمایش گذاشت.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
شارلوت هورنتز  – ۱۱۳اوکالهاماسیتی تاندر ۱۰۱
داالس موریکس  – ۱۰۹میلواکی باکس ۱۰۵
لس آنجلس لیکرز  – ۱۰۸ممفیس گریزلیز ۱۰۳
سن آنتونیو اسپرز  – ۱۰۹یوتا جاز ۱۰۳
کلیولند کاوالیرز  – ۱۳۵ایندیانا پیسرز ۱۳۰
تورنتو رپترز  – ۱۱۳فیالدلفیا سونی سیکسرز ۱۰۵
دنورناگتز  – ۱۱۶میامی هیت ۱۱۳
شیکاگو بولز  – ۱۱۷نیواورلئانز پلیکانز ۱۱۰
بروکلین نتز  – ۹۱آتالنتا هاکس ۸۲
هیوستون راکتز  – ۱۲۳فنیکس سانز ۱۱۶

مورینیو :شاو خیلی از بقیه
عقبتر است

به نقل از اسکای  ،شاو در  ۴ماه اخیر فقط  ۲بار برای شیاطین سرخ به میدان
رفته است و در بازی اخیر تیمش حتی با وجود مصدومان دفاعی زیاد ،بازهم
روی نیمکت نیز حضور نداشــت .مورینیو در مورد شرایط دفاع چپ جوان
تیمش گفت:سخت اســت که بتواند باالی چوکی بنشیند .چرا که نمیتوانم
او را با یانگ ،دارمیان یا بلیند مقایسه کنم .نمیتوانم نحوه تمرین کردن او،
تعهدش به باشگاه ،تمرکز و جاهطلبی او را با بقیه مقایسه کنم .او خیلی در
این زمینه از بقیه عقبتر است.
درحالی که آخرین بازی وی برای منچســتریونایتد در مقابل بورنموث بوده
است ،گفته شــده این مربی از صحبتهای شاو با بازیکن حریف در بین دو
نیمه عصبانی شده است .حاال با وجود تمرینات اضافی این بازیکن در خانه،
به نظر میرسد آیندهی وی در اولدترافورد در هالهای از ابهام است.

جرد کوشــنر برای سفری رسمی راهی
عراق شده اســت .کوشنر ،مشاور ارشد
دونالد ترامپ و همچنین داماد اوســت.
طبق اعالم یکــی از مقامات دولتی جو
دانفورد ،رئیس ســتاد مشترک ارتش
آمریــکا او را در این دیــدار همراهی
میکند.
جرد کوشنر ،مشاور ارشد دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا بامداد دوشــنبه
برای دیدار بــا مقامات دولت عراق وارد
بغداد شده است .کوشنر نه تنها مشاور
ارشد ،بلکه داماد ترامپ نیز است.
به گفتــهی یکی از مقامهــای بلندپایه
دولت ایاالت متحده کوشنر در این دیدار
س ستاد مشترک ارتش
جو دانفورد ،رئی 

آمریکا را همراهی میکند .کاخ ســفید
جزییاتی بیشــتر درباره سفر داماد ۳۶
ســاله ترامپ به عراق منتشر نکرده،
اما به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار
میرود که جنگ با ستیزهجویان «دولت
اســامی» (داعش) از جمله موضوعات
محوری گفتوگوهای کوشــنر با دولت
عراق خواهد بود .خبرگزاری فرانســه
در گــزارش خود همچنیــن به نقل از
یک منبع دولتــی دیگر که نام آن ذکر
نشده ،نوشته اســت که کوشنر با این
ســفر میخواهد شــخصا تصویری از
وضعیت عراق به دست آورد و همچنین
همبســتگی خود با دولت این کشور را
نشان دهد( .دویچه وله)

 ۲۰تن در اثر
انفجار قطار زیر زمینی در
سنت پترز بورگ کشته شد

رسانه های روســی گزارش داده اند که
در قطــار زیر زمینی یا مترو در ســنت
پترزبــورگ چندین تن کشــته و زخمی
گردیده اند .یک رسانه محلی گفته است
که سه ایســتگاه قطار زیر زمینی یا مترو
مسدود اند.
طبق گزارش رسانه ها ،روز دوشنبه در اثر
انفجاری در دومین ایستگاه بزرگ مترو
یا قطار زیر زمینی روســیه در سنت پترز
بورگ چندین نفر کشته شده اند.
«تاس» خبرگزاری دولتی روســیه گفته
است که گزارش های اولی حاکی از آن اند
که ده نفر کشــته شده اند« .ریانووستی»
خبرگزاری دیگر گفته اســت که به نظر

الکساندر ووچیچ
رییس جمهور صربستان شد

الکساندر ووچیچ نخست وزیر صربستان
با به دست آوردن پنجاه و پنج درصد آرا
به عنوان رییس جمهور این کشور انتخاب
شده است.
انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در
صربستان برگزار شد و در حالی که بیشتر
آرا شــمرده شــده به نظر میرسد آقای
ووچیچ پنجاه و پنج درصد آرا را به دست
آورده باشد.
نزدیک رقیب آقای ووچیچ ،یعنی ساســا
یانکوویــچ پانزده درصــد آرا را به خود
اختصاص داده است.
برای این که انتخابات ریاســت جمهوری
در صربســتان به دور دوم کشیده نشود
باید یکــی از نامزدها حداقل پنجاه و پنج

فدراسیون ورزش فریزبی رسما
به فعالیت آغاز کرد

مقامهــا در کمیته ملی المپیک کشــور
میگویند که فدراســیون ورزشی فریزبی
رســما در کابل افتتاح و با داشتن د ه تیم به
فعالیت آغاز کرده است.
منور شهزاد ،مسئول نشــرات کمیته ملی
المپیک کشور گفته اســت که فدراسیون
ورزشی فریزبی درکابل افتتاح گردیده است.
او گفته است این ورزش در سراسر افغانستان
عالقهمندانی زیادی دارد.
ورزش فریزبی در ســالهای دهه  ۵۰توسط
آقای والترفردریک در امریکا پایهگذاری شد.
فریزبی یک رشته جذاب و مفرح میباشد که
از پنج سبک مختلف تشکیل شده است.

انجام این رشــته ورزشــی موجب تقویت
دستگاه قلبی و عروقی شده و باعث باال رفتن
آمادگی جسمانی نیز میشود.

این بازی به صورت تیمی برگزار شــده و هر
تیم شامل  ۷نفر که در زمینی به ابعاد  ۳۷در
 ۱۰۰متر برگزار میگردد( .افق)

رکورد جدید نیمار بهتر از رکورد لیونل مسی

مهاجم برازیلی توانســت صدمین گلش را
برای بارسلونا با بازیهای کمتری نسبت به
لیونل مسی به ثمر برساند.
به نقل از آس ،بارســلونا یکشنبه شب در
هفت ه بیســت و نهم اللیگا چهــار بر یک
گرانادا را شکســت داد .نیمار در این بازی
برای آبی اناریها گلزنی کرد .او توانســت
صدمین گلش را برای بارسا به ثمر برساند.
مهاجم برازیلی این رکورد را در  ۱۷۷بازی
به ثبت رساند.
نیمار  ۶۴بــار در اللیگا ۲۱ ،گل بار در لیگ
قهرمانان اروپا و  ۱۴گل بار در کوپا دل ری
و یک گل بار در ســوپر جام اسپانیا گلزنی
کرد .مهاجم بارســا پنج گل خود را از روی
ی به
ضربه آزاد و  ۱۲گل را از روی نقطه پنالت 

ثمر رساند .او پس از بازی گفت :خوشحالم
که توانســتم به این رکورد برســم و این
رکورد را به همتیمیهایم که همیشــه به
من کمک میکنند ،تقدیم میکنم .از کسب
این پیروزی خشنودم .این موضوع اهمیت
زیادی داشت .همه گلهایم را دوست دارم
اما بهترین آنها گلی بود که در ســوپر جام
به ثمر رساندم .میدانستم که گل من برابر
گرانادا صدمین گل است.
نیمار این رکــورد را در یازده بازی کمتر از
لیونل مسی به ثبت رساند .مهاجم ارجنتینی
در  ۱۸۸بازی  ۱۰۰گل برای بارسلونا به ثمر
رساند .لوییس ســوارس ،دیگر مهاجم آبی
اناریها بــه  ۱۲۰بازی بــرای ثبت چنین
رکوردی نیاز داشت .ماریا مارتین ،بهترین

رکورد را در این زمینه دارد .او در  ۹۹بازی
 ۱۰۰گل به ثمر رســاند .در باشگاه بارسلونا
 ۱۸بازیکن به این رکورد دســت یافتند که
 ۶بازیکن از آمریکای جنوبی بودند :مسی،
ریوالدو ،ســوارس ،ائولوخیــو مارتینس،
اواریستو و نیمار.
این مهاجم برازیلی با  ۲۵ســال ،چهارمین
بازیکن جوان بارســا بود که به این رکورد
رسید .مســی با  ،۲۲ماریانو مارتین با ۲۴
و اورایستو با  ۲۴ســال باالتر از نیمار قرار
دارند .دیدار برابر گرانــادا پانصدویکمین
بازی رســمی نیمار بود .او با سانتوس ،۲۲۵
بارسا  ۱۷۷و تیمملی برازیل  ،۷۵تیم زیر ۲۰
سال برازیل هفت و  ۱۴بازی با تیم المپیک
برازیل انجام داده است.

ژاوی :اگر قرارداد مسی تمدید نشود
اشتباهی تاریخی رخ داده است

هافبک پیشــین بارســلونا تمدید نشدن
قرارداد مهاجم ارجنتینی را اشتباه تاریخی
میداند.به نقل از اســپورت کاتالونیا ،ژاوی
هرناندس در مصاحبه با شبکه  TV3درباره
آیندهاش ،لیونل مسی ،لوییس آراگونس و
تیمملی اسپانیا صحبت کرد.
هافبک پیشین بارسلونا گفت :یوهان کریوف
ت که خیلی بهتر اســت سرمربی
به من گف 
شــوم .من نیز دوســت دارم پس از پایان

دوران فوتبالم در کنــار زمین به کار خود
ادامه بدهم .خودم را در کار اداری نمیبینم
و ترجیح میدهم بر نیمکت بنشــینم اما
میدانم که سخت است و باید آمادگی زیادی
داشت .مشتاق هستم در آینده در بارسلونا
کار کنم .دوســت دارم آینده بارســلونا
همچون بایرن مونیخ اداره شــود و کسانی
برای آن تصمیم بگیرند که خارج از فوتبال
هستند .او در رابطه با احتمال ریاست جرارد

می رســد انفجاراتی در دو ایستگاه قطار
صورت گرفته اســت .این گزارشی است
که توسط بخش خدمات عاجل تائید شده
است .الیف نیوز که یک رسانه نزدیک به
دستگاه امنیتی روسیه است ،تصویرهایی
از دروازه های قطار را به نمایش گذاشته
است که انفجار کرده اند و مردم به حالت
زخمی روی ســکوهای ایســتگاه دراز
کشیده اند .یک رسانه محلی دیگر به نام
فونتانکا گفته است که سه ایستگاه مترو
مسدود شــده اند .خبر گزاری انترفاکس
شــمار زخمی ها را  ۲۰نفر گفته و تائید
نموده است که شمار کشته شدگان  ۱۰نفر
است( .دویچه وله)

پیکه در بارسلونا در آینده نیز گفت :پیکه
خیلــی آماده اســت و تواناییهای زیادی
دارد .او انسان ارزشــمندی است .ژاوی به
تمجید از مسی پرداخت و افزود :او بهترین
بازیکن تاریخ فوتبال است .مطمئن هستم
قراردادش را با بارسلونا تمدید میکند چون
او دیگر بالغ شده و آرامتر از همیشه است.
بعید میدانم تیم خود را عوض کند .بارســا
به مســی نیاز دارد اما مسی نیز به بارسلونا
نیاز دارد .اگر بارسا قرارداد مسی را تمدید
نکند ،اشــتباه تاریخی کرده است .هافبک
ی اناریها در مورد تاثیر آراگونس
پیشین آب 
در شــیوه فوتبالش هم گفت :او روی بازی
و شــخصیتم تاثیر زیادی داشت .همیشه
میگویم آراگونس بهترین اســت .او برای
فوتبال زندگی کرد.

درصد آرا را به دست آورده باشد و به نظر
میرسد آقای ووچیچ موفق به چنین کاری
شده است.
آقای ووچیچ معتقد است مردم به سیاست
اورای دادهاند؛ پیوســتن به اتحادیه اروپا
بدون گسســتن روابط ســنتی با روسیه
و چین« :نتیجه رایگیری نشــان داد که
صربستان به کدام جهت میخواهد برود.
این که این پیروزی کامال شــفاف باشــد
خیلی مهم اســت چرا که به کسی اجازه
نمیدهــد از آن تفســیرهای دلبخواهی
بکند ».آقای ووچیــچ بعد از اینکه حزب
ملیگرای ‹پیشرو› در انتخابات پارلمانی در
سال  ۲۰۱۴پیروزی قاطعی به دست آورد به
نخست وزیری رسید( .بی بی سی)

سرمربی چلسی :فشار زیادی
باالی ما قرار دارد

آنتونیــو کونته که فاصله تیمش با تاتنهــام در رده دوم در این هفته به ۷
امتیاز کاهش یافت در آســتانه بازی حســاس چهارشــنبه شب چلسی
مقابل منچسترسیتی اعتراف کرده فشــار زیادی باالی تیمش برای تداوم
صدرنشینی قرار دارد.
کونته به نقل از  fourfourtwoبه خبرنگاران گفته:فشــار زیادی باالی ما
وجود دارد اما وقتی باشــگاه بزرگی هستید و عملکرد بسیار خوبی داشتید
این موضوع طبیعی اســت .زمانی که خوش شــانس باشــید تا در کورس
قهرمانی حضور داشته باشــید طبیعی است که فشار احساس کنید اما این
شــرایط برای همه تیم ها یکسان است .فراموش نکنید که تیم های دیگری
مدعی اصلی قهرمانی بودند اما در عوض ما در صدر قرار گرفتیم و سعی می
کنیم این جایگاه را حفظ کنیم .اگر توانســتیم این رده را حفظ کنیم به این
معنی خواهد بود که شایسته قهرمانی هستیم.
لیگ قبل از بازی با کریســتال پاالس تمام نشده بود و االن هم تمام نشده
اســت .هنوز  ۹بازی دیگر باقی مانده و باید قدم بــه قدم پیش برویم .اگر
در نهایت با شایســتگی قهرمان شویم خیلی خوشحال خواهم شد .اگر تیم
دیگری قهرمان شود بدین معنی است که آن ها بهتر از ما بودند.
فکر نمی کنم بازی با منچسترسیتی برای ما ایده آل باشد .می دانم سیتی
فصل را برای بردن لیگ آغاز کرد و آن ها ترکیب واقعا قوی دارند اما ما باید
به خودمان فکر کنیم .در انگلیس بازی آسان وجود ندارد.

لواندوفسکی :می خواهیم در
بوندس لیگا با تمام قدرت
بازی کنیم

اگر چه بایرن مونیخ در آستانه کسب پنجمین قهرمانی اش در بوندس لیگا
قرار گرفته اما روبرت لواندوفسکی کماکان برای کسب موفقیت تشنه به نظر
می رسد .روبرت لواندوفســکی می گوید که بازیکنان بایرن مونیخ باید تا
آخرین لحظه با قدرت در تمامی رقابت ها ادامه دهند .بایرن مونیخ روز شنبه
از هفته بیست و ششم بوندس لیگا  ۰-۶آگسبورگ را شکست داد و اختالف
 ۳امتیازی اش با تیم دوم جدول را حفظ کرد .لواندوفسکی در آن بازی هت
تریک کرد و در صدر جدول گلزنان بوندس لیگا با اوبامیانگ برابر شد.
لواندوفســکی در مصاحبه با بوندس لیگا گفت:در بازی مقابل آگسبورگ
نشــان دادیم که ما به عنوان یک تیم چه انــدازه لحظات خوبی را کنار هم
سپری می کنیم .مهم بود که نشان دهیم بعد از بازی های ملی در فرم خوب
قرار داریم .مــی خواهیم که در بازی های بوندس لیگا و لیگ قهرمانان فرم
خوب خود را نشــان دهیم .من بسیار خوشحالم و از بازی مقابل آگسبورگ
لذت بردیم .می دانیم که بازی کردن در بوندس لیگا به چه معنا است حتی
زمانی که  ۱۳امتیاز از حریفان جلو باشیم .می خواهیم در بوندس لیگا با تمام
قدرت بازی کنیم ،حتی زمانی که  ۰-۲یا  ۰-۳از رقیبان جلو باشیم .من می
خواهیم همیشــه اینگونه بازی کنیم چون فقط در این صورت می توانیم تا
پایان فصل در صدر جدول باقی بمانیم.

رقابت لیورپول و منچستر سیتی
برای خرید ترشتگن

ترشتگن از شرایط خود به عنوان دروازه بان فیکس بارسلونا راضی است اما
بزرگان لیگ برتر سعی در اغوای دروازه بان آلمانی دارند.
دیلی اســتار گزارش داد که لیورپول و منچستر سیتی در تابستان آینده
برای خرید ترشتگن تالش خواهند کرد .کلوپ و گواردیوال از هواداران این
دروازه بان آلمانی هستند.
بارســلونا البته هیچ تمایلی به فروش ترشتگن ندارد و با تمدید قرارداد به
دنبال حفظ این بازیکن برای آینده ای طوالنی است.

