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مودی مخالفان
سیاستهای پولی دولت
را پرستشکنندگان
پول سیاه خواند

نارندرا مودی ،نخســت وزیر هند ،آن دســته از افرادی را
که از سیاســتهای جنجالی و پولی دولت انتقاد میکنند،
«پرستشکنندگان پول سیاه» خوانده است.
آقای مودی که در جمع برخی از هندیهای ساکن خارج از
کشور ،ســخن میگفت افزود که فساد باعث شده است تا
اقتصاد هند توخالی شود.
آمیتا کانت ،رئیس انیسیتوی سیاســتگذاری دولت ،در
همین نشست گفت که دولت امیدوار است که تا سال ۲۰۲۰
استفاده از ماشــینهای خودپرداز و کارتهای اعتباری را
متوقف کرده و از نظام بیومتریک به جای آنها استفاده کند.
در ماه نوامبر دولت هند اعالم کرد که برخی از اسکناسهای
این کشور از دور خارج خواهند شد.
در اوایل این مــاه و در اقدامی بیســابقه مقامات هندی
اســکناسهای  ۵۰۰و  ۱۰۰۰روپیهای را از دور خارج کردند و
از دارندگان آنها خواستند تا برای تبدیل این اسکناسها به
مراکز مالی مراجعه کنند.
اسکناسهای ممنوع شده  ۸۵درصد پول نقد در گردش در
هند را تشــکیل میدهند که اقتصادش به شدت مبتنی بر
پول نقد است( .بی بی سی)

کشته شدن دو عضو
احتمالی داعش در
عربستان سعودی

ستیزهجویان گروه «دولت اسالمی» (داعش) در عربستان
ســعودی نیز فعال هســتند و در آنجا دست به سوءقصد
میزننــد .مقامات ســعودی حال اعــام کردهاند که دو
«تروریســت خطرناک» و عضو احتمالی داعش در درگیری
با مأموران امنیتی کشته شدهاند.
مقامات عربستان ســعودی اعالم کردند که دو «تروریست
خطرناک» روز شــنبه در درگیری و تبادل آتش با مأموران
امنیتی این کشور کشته شدهاند .به گفتهی منصور الترکی،
سخنگوی وزارت داخله عربســتان سعودی ،این دو نفر به
ســاختن بمب مظنون بودهاند .مقامات عربســتان بر این
باورند که این دو فرد در گروه تروریستی «دولت اسالمی»
(داعش) عضویت داشــتهاند .به گزارش خبرگزاری آلمان
مأموران پولیس عربســتان این دو فرد مظنون را که تحت
پیگیرد قرار داشــتهاند ،در خانهای در شمال ریاض ردیابی
و مخفیگاه آنان را کشــف کردند .طبق اظهارات سخنگوی
وزارت داخله عربستان سعودی ،مأموران امنیتی از این دو
نفر خواستند که خود را تســلیم کنند ،اما آنان با گشودن
آتش کوشیدند که از دام پولیس بگریزنند .مأموران نیز در
پاسخ آتش به سوی این دو فرد تیراندازی کردند و هر دوی
این مظنون را کشتند .یک مأمور حفاظتی نیز در جریان این
درگیری زخمی شده است( .دویچه وله)

یک نوار صوتی اتهام فساد مالی
نتانیاهو را تأیید می کند

روزنامه اســرائیلی هاآرتص در گزارشی گفته
است که پولیس نواری صوتی در اختیار دارد
که در آن آقای نتانیاهــو تلفنی با یک تاجر
درباره موضوعی صحبت مــی کند که هر دو
طرف از آن سود خواهند برد .از این تاجر نامی
برده نشده است.
آقای نتانیاهو تاکنون دوبار در ارتباط با اتهام
فساد مالی تحت بازجویی قرار گرفته است.
نخست وزیر اسرائیل پیشــتر این ادعاها را
«بیپایه» خوانده بود.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص پیشتر گزارش کرده
بود که آقای نتانیاهو دهها هزار شِ ــکِ ل (واحد
پول اسرائیل) از ســرمایه داران اسرائیلی و
خارجی دریافت کرده است که میتواند خالف
بنیامین نتانیاهو ،نخســت وزیر اسرائیل در است .یک روزنامه اسرائیلی گزارش کرده که قانون بوده باشد .بنیامین نتانیاهو  ۶۷ -ساله
ارتباط بــا ادعاهای مربوط به فســاد مالی و پولیس نواری صوتــی در اختیار دارد که این  -اکنون چهارمین دوره نخست وزیریاش را
میگذارند( .بی بی سی)
دریافت رشوه ،تحت فشار بیشتری قرار گرفته ادعا را تایید میکند.

ترامپ سناتور بازنشسته
را مدیر اطالعات ملی
انتخاب کرد

دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری منتخب
که تــا دو هفته دیگر وارد کاخ ســفید
میشود ،دَن ُکتز ،ســناتور بازنشسته و
عضو ســابق کمیته اطالعات سنا را به
عنوان ادارهکننده جدید اطالعات آمریکا
برگزیده است.
آقای کتز در صورت کســب رای اعتماد
کنگره ،وظیفــه اداره و نظارت بر جامعه
اطالعاتــی آمریکا که شــامل  ۱۶نهاد
امنیتی و اطالعاتی ،از جمله ســیا ،است
را بر عهده خواهد گرفت.
این انتخاب آقــای ترامپ ،تنها یک روز
پس از آن صــورت میگیرد که نهادهای
امنیتــی آمریکا در گزارشــی به رئیس
جمهوری منتخب ،مدعی شدند والدیمیر

پیروزی ارزشمند رم و اینتر
در سری A

تیمهای رم و اینتر حریفانشان را در هفته نوزدهم سری  Aایتالیا از پیشرو
برداشتند .هفته نوزدهم رقابتهای ســری  Aایتالیا با برگزاری چند دیدار
ادامه یافت که در یکی از مهمترین بازیها رم تیم دوم جدول در خانه جنووا
به میدان رفت و موفق شد در دیداری ســخت سه امتیاز مسابقه را کسب
کند .جنووا که امســال در خانه تیم قدرتمندی بوده توانســته بود پیشتر
یوونتوس را شکست دهد اما در این دیدار شاگردان اسپالتی مزد تجربهشان
را گرفتند و با یک گل حریفشــان را شکست دادند .تنها گل این دیدار را
اینزو مدافع حریف به اشتباه وارد خودی کرد .در دیگر دیدار مهم اینتر در
خانه اودینزه به میدان رفت و موفق شــد با نتیجه دو بر یک این تیم را از
پیشرو بردارد تا شاگردان پیولی سه امتیاز ارزشمند مسابقه را کسب کنند.
ابتدا جانت کو موفق شد اودینزه میزبان را پیش بیندازد اما در ادامه مسابقه
ایوان پریشــیچ هافبک کروات موفق شد گل تســاوی را به ثمر برساند اما
این پایان این مسابقه نبود و هافبک کروات اینتر در دقایق پایانی بار دیگر
ارزشهایش را اثبات کرد و موفق شــد در دقیقه  ۸۷گل دوم را نیز به ثمر
برساند و این دیدار با برتری دو بر یک اینتر به پایان برسد.

پوتین ،رئیس جمهوری روسیه ،دستور
حمالت ســایبری با هــدف کمک به
پیروزی آقای ترامــپ در انتخابات را
صادر کرده بوده است.
آقای ُکتــز در واکنش به انتخابش برای
اداره جامعــه اطالعــات آمریکا گفته
به این مهم کــه «تامین امنیت آمریکا
باالترین اولویت اســت» واقف است و
تمام آنچه در توان دارد را در این جهت
به کار خواهد گرفت .او در ســال ۲۰۱۴
و پس از آغاز بحران اوکراین و انضمام
شبه جزیره کریمه به روسیه ،از مسکو
به شــدت انتقاد کرده بود .در صورت
تایید مجلس ســنا ،دن کتز جانشین
جیمز کلپر خواهد شد( .بی بی سی)

محمد فرح :از این که در بین
سه ورزشکار برتر بریتانیا
نبودم تعجب کردم

قهرمان دوومیدانی بریتانیا که چهار بار مدال طالی المپیک را کســب کرده
اســت از نبودن نامش در بین سه ورزشکار برتر سال  BBCاظهار شگفتی
کرد .به نقل از  ،Inside the gamesمحمد فرح از وارد نشــدن بین سه
فینالیست آخر بهترین ورزشکار سال بریتانیا از نگاه  ،BBCاظهار شگفتی
کرده و اعالم کرد که این مســاله بسیار عجیب است .فرح تاکنون باالتر از
رتبه سوم در جایزههای ساالنه قرار نگرفته است .امسال او در المپیک ریو
 ۲۰۱۶مدال طالی دوی پنج هزار و  ۱۰هزار متر را کســب کرده بود و نبود او
در بین سه نفر اول بسیار تعجب آور بود .اندی ماری ،برترین ورزشکار سال
 ۲۰۱۶از نگاه  BBCشد .ماری در سالهای  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۵نیز ورزشکار سال
بریتانیا شــد .آلیستر رون لی ،ورزشکار سه گانه و نیک اسکلتون ورزشکار
پرش بریتانیا در جایگاههای دوم و ســوم قرار گرفتند .محمد فرح در این
باره گفت :این مســاله عجیب بود .با خودم فکر کردم که باید جزو سه نفر
باشــم .آدم با خودش فکرمی کند که چه کاری میتوانم بکنم .من مسابقه
دادهام و برای کشورم مدال کسب کردم .کسی نمیتواند آن چه من به دست
آوردهام را از من بگیرد .افرادی همچون نیکوالس آدامز ،بوکسور مدال آور
طالی المپیک و جیســون کنی ،دارنده پنج مــدال طالی بازیهای ریو در
رشته بایسکل سواری نیز در بین سه ورزشکار برتر سال نبودند .محمد فرح
در تمجید از الیستر که مقام سوم را کسب کرد نیز گفت :الیستر ،ورزشکار
بسیار خوبی اســت  .من برای او احترام زیادی قائلم .ا گر رای داشتم به او
رای می دادم.

اکبر هاشمی رفســنجانی ،رییس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ایران ،در سن ۸۲
سالگی درگذشت.
حسین مرعشی ،از نزدیکان آقای هاشمی
به تسنیم گفته است که «متاسفانه تالش
پزشــکان برای احیای مجدد او بینتیجه
ماند».
عصر دیروز اعالم شــد که آقای هاشمی
به دلیل عارضه قلبی به شفاخانه شهدای
تجریش منتقل شده است.

حداقل  ۱۹کشته
و زخمی در حمله
با الری در شرق
بیتالمقدس

پولیس اسرائیل میگوید در حمله با الری به گروهی از
سربازان در شرق بیتالمقدس  ۴سرباز جان باختهاند.
در این حملهی «احتماال تروریســتی» دستکم  ۱۵نفر
هم زخمی شدهاند .راننده الری «به ضرب گلوله کشته
شده اســت» .بنا بر اعالم پولیس در حملهای در شرق
بیتالمقدس  ۴تن کشــته و دســتکم  ۱۵تن زخمی
شدهاند.
بر اســاس گزارش پولیس ،دیگر خطری از سوی عامل
حمله متوجه کسی نیســت .این بدان معنی است که
او کشته یا دستگیر شده اســت .رسانههای اسرائیلی
میگویند مهاجم به ضرب گلوله کشــته شــده است.
پولیس از «احتمال حمله تروریســتی» سخن گفته و
راننده را مردی فلسطینی معرفی کرده است .به گفتهی
یک ســخنگوی پولیس ،راننــده در منطقه «آرمون
هانتزیو» (تل بیوت شرقی) گروهی از سربازان را که از
بسی پیاده شده بودند ،زیر گرفته است .پولیس اطراف
محل واقعه را مسدود کرده است.
آرمون هانتزیو از مناطق اورشلیم (بیتالمقدس) است
که اسرائیل در سال  ۱۹۶۷آن را تصرف کرد .فلسطینیان
این منطقه را بخشی از پایتخت آتی خود میدانند .این
در حالی است که اســرائیل همه اورشلیم را «پایتخت
ابدی و تفکیکناپذیر» خود برمیشمرد( .دویچه وله)

مســابقات فوتسال زنان با شــعار «منع
تبعیض جنسیت» ،دیروز بين هشت تيم در
شهر کابل آغاز شد.
شمیم شاه دیدار مســوول شبکۀ جوانان
نوین افغانســتان گفت کــه این تورنمنت،
به همکاری مالی موسســه تعلیمات عرش
و همــکاری تخنیکی فدراســیون فوتبال
افغانستان در شهر کابل آغاز شده است.

وى افزود که هدف اساســی این مسابقات؛
منع تبعیض جنسیت ،تشــویق جوانان به
خصوص بانوان به ورزش می باشد.
محمد یوسف کارگر معاون فنی فدراسیون
فوتبال افغانستان ،با بیان اینکه ورزش پیام
آور صلح است ،گفت این جای افتخار است
که بانوان در عرصه های مختلف پیشــرفت
های چشمگیری در سطوح مختلف بخصوص

ورزش داشته اند.
وى اظهاراميــدوارى کرد کــه بانوان ،در
هرعرصه پیشتاز باشــند و خشونت علیه
زنان از بین برده شود.
وحیده بهرامی يکى از داوران این مسابقات،
به آژانس خبــرى پژواک گفــت که این
مســابقات ،یک هفته ادامه مى يابد و براى
تیم هــاى برتر ،جوایز و ســرتیفکیت ها
درنظرگرفته شده است.
سیاره يکتن از اشــتراک کننده هاى اين
مسابقات ،با اظهار خرسندى از راه اندازى
اين مســابقات به آژانس پژواک گفت که
برگزارى همچو مســابقات ،میتواند روحیۀ
ورزشکاران را باال برده و آنان را تشویق به
تالش های بیشتر کند.
وی افزود کــه حضور بانــوان در کاروان
ورزشی کشور ،نیاز به حمایت بیشتر دارد؛
در گذشته بانوان نمی توانستند به مکاتب
و پوهنتون هــا برونــد ،ورزش کنند؛ اما
خوشبختانه امروز فرصت های خوبی برای
بانوان مســاعد شده است که می توانند در
مسابقات شرکت نمایند .قابل یادآوری است
که تیمهای اســتقالل ،عرش ،منتخب تیم
ملی ،آریائیان ،عدالت ،شبکه حمایت ،افغان
کلب و کابل کلب ،در این مسابقات به مصاف
هم خواهند رفت( .پژواک)

فیگو :کریستیانو رونالدو یک تاریخساز است

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال پرتگال به
ســتایش از هموطنش پرداخت و او را یک
تاریخ ساز و مرجع در فوتبال اروپا و جهان
دانست.
ل مادریــد در آغاز دور
بــه نقل از  ،EFEرئا 
برگشت اللیگا ،جشنواره گل به راه انداخت
و توانســت گرانادا را با پنج گل از پیش رو
بــردارد .لوییس فیگو یکــی از چهره های
بزرگی بود که در ســانتیاگو برنابئو حضور
داشت و بازی را از نزدیک تماشا کرد.
او درباره حضور مجدد در این ورزشگاه گفت:
حضور در برنابئو همواره حس زیبایی به من

داده اســت؛ به ویژه در روزی که کریستیانو
رونالدو در آن از تــوپ طالی خود رونمایی
کرد .توانستیم روزی زیبا را رقم بزنیم .رئال
مادرید بازیکنان بزرگی در اختیار داشته و
دارد.
فیگو درباره دســتیابی خود به توپ طال در
سال  ۲۰۰۰هم اضافه کرد :سال بسیار مهمی
ل مادرید بود .در آن ســال
برای مــن و رئا 
ل مادرید
بارسلونا را ترک کردم تا پیراهن رئا 
را بر تن کنم .با قهرمانی در اللیگا توانستم
توپ طال را به دســت آورم .آن سال برای
م ملی
من بسیار مهم بود .ستاره پیشین تی 

فوتبال پرتگال به ستایش از رونالدو پرداخت
و درباره دستیابی این بازیکن به چهار توپ
طال گفت :به هیچ وجه عجیب نیست .رونالدو
بازیکن بســیار بزرگی به شــمار میرود و
طبیعی اســت توپ طال را هم چندین بار به
دست آورد .در  ۱۰ســال اخیر شاهد رقابت
شدید بین مسی و رونالدو بودیم .این باعث
شده است بگویم رقابت این دو بازیکن بسیار
متفاوت با رقابت زمان ما بود .دستیابی یک
بازیکن به توپ طال تا آخرین روز مشــخص
نیست اما در سال  ۲۰۱۶همه مطمئن بودند
که توپ طال به رونالدو میرسد.

بر اساس گزارشها دلیل مرگ او «ایست
قلبی» اعالم شده است.
شــبکههای مختلف تلویزیون ایران این
خبر را اعالم کرده و به نشــانه عزاداری
نوار مشکی در گوشــه تصاویر برنامهها
گذاشتهاند.
به گفته آقای مرعشی ،پیکر آقای هاشمی
به جماران منتقل شده و مراسم تشییع و
خاکسپاری او روز سهشنبه برگزار خواهد
شد( .بی بی سی)

سال گذشته ۲۴هزار حمله
سایبری علیه فرانسه خنثی
شده است

ژان ایو لودریان ،وزیر دفاع فرانسه گفته
است که در سال گذشته میالدی  ۲۴هزار
حمله ســایبری علیه اهداف دفاعی این
کشور خنثی شده است.
به گفته وزیر دفاع فرانســه تعداد چنین
حمالتی هر سال دو برابر شده است.
آقای لودریان گفته است زیرساختهای
داخلی فرانســه نظیر آب ،برق ،ارتباطات
و حمــل و نقل در معــرض خطر واقعی
حمالت سایبری قرار دارند .آقای لودریان
هشــدار داده که چنین حمالتی میتواند
برانتخابات این کشور تاثیر داشته باشد.

مسابقات فوتسال زنان در کابل
آغاز گرديد

لیورپول از پس پلیموث بر نیامد

رقابتهای جام حذفــی انگلیس ادامه یافت که در یکی از مهمترین بازیها
لیورپول برابر پلیموث به تســاوی بدون گل رضایــت داد تا بازی تکراری
سرنوشــت تیم صعود کرده را مشخص کند .رقابتهای جام حذفی انگلیس
عصر روز یکشــنبه با برگزاری دو دیدار ادامه یافت که در یکی از مهمترین
بازیها لیورپول برابر پلیموث بــه میدان رفت .در این دیدار یورگن کلوپ
ترجیح داد تا تیم دوم خود را به زمین مسابقه بفرستد تیمی که با میانگین
 ۲۱سال سن جوانترین ترکیب تاریخ لیورپول بود اما رفته رفته کلوپ سعی
کرد با ورود سه بازیکن اصلی خود یعنی استوریچ ،الالنا و فیرمینو به زمین
مســابقه نتیجه را تغییر دهد اما در این امر ناکام بود تا این بازی با تساوی
بدون گل به پایان برسد تا به این ترتیب بازی تکراری سرنوشت تیم صعود
کرده را مشــخص کند .در دیگر دیدار فوالم موفق شد با نتیجه دو بر یک
کاردیف را شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند.

اکبر هاشمی رفسنجانی
درگذشت

قرار اســت انتخابات ریاســت جمهوری
فرانسه در سال جاری میالدی برگزار شود.
وزیر دفاع فرانســه بــر تغییرات عمده
توانمندیهای فرانسه در عرصه سایبری
نظارت دارد که براساس آن فرمانده ارتش
عهده دار انجام این تغییرات خواهد بود.
وزیر دفاع فرانسه این سخنان را در حالی
بیان کرده که ســازمان معتقدند روسیه
با هک کردن شــبکههای کمپیوتری به
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست
جمهوری کمک کردند .ادعایی که روسیه
آن را رد کرده است( .بی بی سی)

رشفورد :دستاورد وین رونی
باور نکردنی است

مهاجم جوان شیاطین سرخ به وین رونی بابت رسیدن به رکورد گلزنی بابی
چارلتون تبریک گفت.به نقل از دیلی میل ،منچســتریونایتد در دور سوم
جام اتحادیه توانســت با چهار گل ردینگ را شکست بدهد و هشتمین برد
پیاپی خود را جشن بگیرد .مارکوس رشــفورد یکی از بازیکنانی بود که از
ابتــدا در ترکیب تیم به میدان رفت و توانســت دو گل برای تیمش به ثمر
برساند .رشــفورد بعد از پایان مســابقه گفت :وقتی در نیمه نخست چند
موقعیت گلزنی را از دست دادم ،خیلی ناراحت و نگران شدم اما توانستم بر
احساستم غلبه کنم و بازی بهتری در نیمه دوم به نمایش بگذارم .خوشحالم
که توانستم سهمی در برد تیمم داشته باشم و دو گل به ثمر برسانم .کسب
چنین بردهای پر گلی ،انگیزه تیم را بیشتر میکند.
رشفورد  ۱۹ساله با تبریک رسیدن وین رونی به رکورد گلزنی  ۲۴۹گل بابی
چارلتون نیز گفت :این یک دســتاورد باور نکردنی است .اگر به بازیهایی
که او بازی کرده اســت نگاهی بیندازیم ،می فهمیم چه بازیکن تاثیرگذار و
بزرگی برای باشگاه بوده است .خوشحالم در کنار او بازی میکنم و میتوانم
چیزهای زیادی از او یاد بگیرم.

برد بولز مقابل رپترز با
درخشش جیمی باتلر

بامداد دیروز در لیگ بسکتبال  ، NBAهفت بازی انجام شد .در این بازیها
تورنتو رپترز رده دوم کنفرانس شرق شکست خورد و سن آنتونیو اسپرز تیم
رده دوم کنفرانس غرب به پیروزی رسید .همچنین بازی دیترویت پیستونز
و پورتلند تریل بلیزرز به دلیل شرایط بد آب و هوایی به تعویق افتاد.
به نقل از  ،fox sportیکی از بازیهای مهم بامداد روز یکشنبه بین تورنتو
رپترز و شیکاگو بولز انجام شد .در این بازی جیمی باتلر  ۴۲امتیاز کسب کرد
و  ۱۰ریبانــد انجام داد .او در  ۱۷ثانیه آخر بازی با امتیاز آوری باعث برد تیم
خود شــد .باتلر همچنین در  ۶بازی اخیر برای سومین بار بیش از  ۴۰امتیاز
کسب کرد .دیایان رید با کســب  ۲۰امتیاز و داگ مک درموت با کسب ۱۷
امتیاز در برد شیکاگو تاثیرگذار بودند.
در بازی حساس دیگر سن آنتونیو اسپرز با نتیجه  ۱۰۲بر  ۸۰شارلوت هورنتز
را از پیشرو برداشت .در این بازی دیویس برتنس ،بهترین عملکرد را برای
اسپرز داشت .او با کسب  ۲۱امتیاز بیشترین امتیاز آوری فصل خود را تجربه
کرد .سن آنتونیو  ۹بازی پیاپی را در خانه برده است و در کل از  ۱۵بازی اخیر
در  ۱۳بازی پیروز بوده است .در این بازی کامی لئونارد  ۱۹امتیاز و المارکوس
آدریچ  ۱۵امتیاز کسب کردند .نتایج دیگر بازیها:
آتالنتا هاکس  – ۹۷داالس موریکس ۸۲
اوکالهاماسیتی تاندر  – ۱۲۱دنور ناگتز ۱۰۶
بوستون سلتیکس  – ۱۱۷نیواورالنز پلیکانز ۱۰۸
یوتا جاز  – ۹۴مینه سوتا تیمبرولوز ۹۲
ایندیانا پیسرز  – ۱۲۳نیویورک نیکس ۱۰۹

آرین روبن :شاید هم به لیگ
چین رفتم

ستاره هالندی بایرن مونیخ تاکید کرد احتمال حضور او در لیگ چین وجود
دارد و هنــوز تصمیم نهایی خود را برای مانــدن و یا جدایی از باواریاییها
نگرفته اســت.به نقل از  ،dpaقرارداد آرین روبن با بایرن مونیخ با پایان
فصل جاری تمام خواهد شــد .با وجود این که تنهــا  ۶ماه تا پایان قرارداد
این بازیکن هلندی باقی مانده اســت ولی هنوز معلوم نیست این بازیکن
سرشناس در بایرن باقی خواهد ماند یا این تیم را ترک می کند .روبن درباره
آینده خود گفت :تمدید کردن قراردادم مشــکل کنونی من نیست و دلیلی
ندارد که به آن فکر کنم .نهایت تالش خــود را به کار می گیرم تا در ادامه
فصل بدرخشم و بهترین بازیها را برای بایرن به نمایش بگذارم .میخواهم
بار دیگر قهرمانی را با بایرن در بوندسلیگا و لیگ قهرمانان به دست آورم.

