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موگرینی :اتحادیه اروپا به
اجرای برجام پایبند است

فدریکا موگرینی ،هماهنگکننده سیاست خارجی اتحادیه
اروپا ،تأکید کرد که ایــن اتحادیه با وجود انتقادات دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور منتخب آمریــکا ،همچنان به برجام
پایبند است و به تالش خود در راه اجرای آن ادامه خواهد
داد.
روز دوشــنبه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه
اروپا ،برای برگزاری نخســتین نشست خود در سال جدید
میالدی گرد هم آمدهاند.
فدریکا موگرینی ،مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا،
در آستانه این نشست و در ســالروز اجرایی شدن توافق
هستهای میان جمهوری اســامی و گروه  ۵+۱تأکید کرد
که ایــن اتحادیه علیرغم مخالفتهــا و انتقادهای دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور منتخب آمریــکا ،همچنان به برجام
پایبند اســت .او تصریح کرد که جمهوری اسالمی تا کنون
به تعهدات خود در مسئله برجام عمل کرده و اتحادیه اروپا
نیز در این راه تالش خواهد کرد تا این توافق مهم که برای
«امنیت اروپا بسیار مهم است» ،معتبر مانده و به طور دقیق
اجرا شود( .دویچه وله)

ترامپ :حمله به عراق
یک اشتباه جدی بود

آلمان :مداخله آمریکا در خاورمیانه موجب آکسفام :ثروت  ۸نفر معادل
بروز بحران پناهندگی شد
دارایی نیمی از مردم فقیر
جهان است

پناهجویی شد.
آقای ترامــپ در گفتگو با روزنامه بیلد آلمان،
سیاست مهاجرتی آنگال مرکل ،صدراعظم این
کشور ،را یک «اشتباه فاجعه بار» خواند.
آقای ترامپ در این مصاحبه گفته اســت« :به
نظر من پذیرفتــن این همه مهاجر غیرقانونی
یک اشــتباه فاجعهبار بود ،از هر کجایی که
آمده بودند».
رئیس جمهور منتخــب آمریکا که روز جمعه
سوگند وفاداری یاد میکند ،افزوده است« :و
هیچ کسی نمیداند که آنها (مهاجران) از کجا
میآیند».
تاکنون حــدود  ۸۹۰هزار نفر به عنوان مهاجر
و پناهجــو از طریق یونان و بالکان وارد آلمان
شدهاند.
زیگمــار گابریل ،معاون صــدر اعظم آلمان ،مهاجرتی آلمان گفت کــه در وهله اول این این مهاجران پس از آنکه خانم مرکل ،سیاست
در واکنش به اظهــارات دونالد ترامپ ،رئیس مداخلــه آمریکا در امــور خاورمیانه و عدم درهای باز برای پناهندگان را اعالم کرد راهی
جمهور منتخب آمریکا ،نسبت به سیاستهای مدیریت صحیح آن بود که موجب بروز بحران آلمان شدند( .بی بی سی)

دادگاه عالی مصر واگذاری
موافقت پارلمان
جزایر به عربستان را باطل ترکیه با کلیات اصالح
قانون اساسی
اعالم کرد

دونالد ترامپ ،رئیس جمهور منتخب ایاالت متحده امریکا
از سیاست بارک اوباما در شرق میانه به شدت انتقاد کرده
اســت .او در یک مصاحبه همچنین گفته است که مداخله
نیروهای امریکایی در عراق در سال  ۲۰۰۳یک اشتباه جدی
بود.
دونالد ترامپ کــه روز جمعه به حیث رئیس جمهور ایاالت
متحده امریکا سوگند یاد میکند ،در مصاحبهای با روزنامه
آلمانی «بیلد» گفته اســت« :در ابتدا بــه عراق اص َ
ال نباید
حمله میشد».
ترامپ در این مصاحبه افزوده اســت« :این یکی از بدترین
تصامیم ،احتماالَ بدترین تصمیم در تاریخ کشور ما بود».
رئیس جمهور منتخب ایــاالت متحده امریکا گفت« :ما در
عراق چیزی را رها کردیم ،مثل این که سنگی به خانه زنبور
بکوبیم .و حاال وضعیت این کشور به یکی از دشوارترینها
در همه زمانها تبدیل شده است».
ترامپ عالوه کرد که ایاالت متحده امریکا «وارد جنگهایی
شده است که هرگز پایان نخواهند یافت ».او اشاره کرد که
ایاالت متحده  ۱۷ســال میشود در افغانستان حضور دارد،
اما در آنجــا تهدیدها همواره افزایش مییابد .ترامپ افزود
که وقتی به شمار جنگجویان طالبان توجه شود« ،آنها همه
ساله بیشتر و بیشــتر و بیشتر میشوند .و این سوال پیش
میآید که آنجا چه خبر است؟» (دویچه وله)

دیوان عالی اداری مصر روز دوشنبه در
حکمی ،توافق این کشور برای واگذاری
دو جزیره در دریای سرخ به عربستان را
باطل اعالم کرد.
براســاس این توافق کــه  ۹ماه پیش
به امضا رســید ،مصر متعهد شــده که
حاکمیت دو جزیره «تیران» و «صنافیر»
را به عربستان واگذار کند.
ایــن توافق با اعتراضات گســتردهای
روبــرو شــد و معترضــان عبدالفتاح
سیســی ،رئیس جمهور مصر ،را متهم
کرده بودند که دو جزیره این کشــور را
در مقابل ســرمایهگذاریهای عربستان
به این کشور واگذار کرده است.
 ۷ماه پیش هــم دادگاه اولیه در حکمی

مشــابه ،این توافــق را «غیرقانونی»
اعالم کرد که دولــت مصر به این رای
اعتراض کرد.
تصمیم دادگاه عالی اداری مصر ممکن
اســت به پیچیدگی بیشتر روابط این
کشور با عربستان دامن بزند.
عربســتان یکــی از حامیــان اصلی
عبدالفتاح سیســی ،رئیس جمهوری
این کشور از زمان ســرنگونی محمد
مرســی ،رئیس جمهوری پیشین بوده
است.
آقای سیسی در ســال  ۲۰۱۳به عنوان
فرمانــده نیروهــای مســلح هدایت
ســرنگونی دولت محمد مرسی توسط
نظامیان را به عهده داشت( .دویچه وله)

معترضان :رييس جمهور به
نابسامانى ها در کميته المپيک
نقطۀ پايان بگذارد

ده ها دختر ورزشــکار در یک گردهمايى اعتراضى ،از
حکومت خواســتند تا ادارات موازى ورزشى را از ميان
بردارد .آنان که تعداد شــان به حدود  ٣٠تن ميرسيد و
دیروز در کميته ملى المپيــک کابل گردهم آمده بودند،
مدعی بودند که موجودیت ادارات موازی در بخش ورزشى،
سبب کم عالقه گى دختران به ورزش شده است.
افسانه نادری سرپرســت کمیسیون هجده گانه دختران
ورزشــکار گفت« :موجودیت المپیک موازی ،فدراسیون
های موازی و ورزشــکاران خیالی ،سبب شده تا حضور
دختران در میادین ورزش کمرنگ شود».
وی ادارات ورزشی را به برخورد دوگانه متهم کرده گفت
که دختران ورزشــکار ،دستاوردهاى قابل ملموس داشته
اند؛ اما در حدود سه سال تالش هاى صورت مى گيرد که
حضور زنان را در بخش ورزش کمرنگ سازند.
وی از ريیس جمهور خواست تا هرچه زودتر به نا بسامانی
ها در کميته ملى المپيک نقطه پایان گذاشــته و ادارات
موازی که ورزش کشور را به چالش کشیده ،از میان بردارد.
نیلوفر ســلطانی یکتن دیگر از ورزشکاران نیز شکايت
داشــت که موجودیت ادارات موازى ورزشــی و حضور

رجب طیب اردوغــان گامی دیگر بــه هدفش برای
افزایش قدرت رئيس جمهور در ترکیه نزدیکتر شده
است .پارلمان این کشور با کلیات انجام اصالحات در
این رابطه در قانون اساسی ترکیه موافقت کرد.
دور اول رأیگیــری پارلمان ترکیــه در مورد کلیات
تغییر قانون اساســی این کشور با موافقت نمایندگان
انجام گرفــت .در صورت اصالح قانون اساســی در
ترکیه رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور این کشور،
اختیارات بیشــتری خواهد داشت .طرح اصالح قانون
اساســی ترکیه در مجموع  ۱۸ماده را در برمیگیرد
که دو مادهی پایانی آن روز دوشــنبه مورد بررسی
پارلمان این کشــور قرار گرفت و نمایندگان پارلمان
با آن موافقت کردند .البته طبق قانون این رأیگیری
باید دو بار انجام شــود و طرح پیشنهادی به پارلمان
بایــد در دور دوم نیز  ۳۳۰رأی از مجموع  ۵۵۰رأی را
به دســت آورد .رأیگیری دوم پارلمانی در مورد این
اصالحیه قرار است روز چهارشنبه برگزار شود .قانون
اساسی جدید ترکیه نیز درصورت تصویب اصالحیهی
مزبور ،به همهپرسی گذاشته خواهد شد( .دویچه وله)

آرین روبن با بایرن مونیخ
تمدید کرد

هافبک هالندی باواریاییها ســرانجام قراردادش را با این
تیم تمدید کرد.
به نقل از یورو اسپورت ،در حالی که آرین روبن سال پایانی
ف ســی هالیوود را سپری میکند و خبرهای
قراردادش با ا 
زیادی در مــورد رفتنش به لیگ فوتبــال چین به گوش
میرسید ،سرانجام قراردادش را با بایرن تمدید کرد.
قرارداد این بازیکن هالندی به مدت یک سال با بایرن مونیخ
تمدید شده است .بدین ترتیب او تا پایان فصل ۲۰۱۷-۱۸
در تیمش باقی میماند.

زورمندان در ورزش ،سبب شده تا حضور زنان نسبت به
سال های گذشته کمرنگ شود.
وی نيز از رئیس جمهورخواست تا فرمانى را که در قسمت
تخلیه کمیته المپیک از حضور زورمندان داده بود ،پیگیری
کند و به گفته او ،هنوز هم افراد زورمند دروازه های ورزش
را به روی ورزشکاران بسته نگهداشته اند.
این ورزشکاران مدعی اند که اگر حکومت تا یک ماه دیگر
سرنوشت ادارات موازی را مشخص نکند و تعمیرالمپيک
را که از ســوی افراد زورمند غصب شــده ،در دسترس
ل مادرید معتقد اســت تیمش باید تا پایان
ورزشکاران بخصوص ورزشــکاران اناث قرار ندهد ،آنان دروازهبان رئا 
بازیها برای کسب پیروزی بجنگد و بازی را رها نکند.
دست به اعتراضات گسترده مدنی خواهند زد.
ل مادرید یکشــنبه در هفت ه هجدهم
طبق معلومات کمیتــه ملی المپیک؛ در حاضر بیش از ده به نقــل از مارکا ،رئا 
هزار ورزشــکار زن در سراسر کشور مصروف رشته های اللیگا دو بر یک مغلوب سویا شد و پس از  ۴۰بازی شکست
ناپذیریاش به پایان رسید.
مختلف ورزشی می باشند.
کمیته ملی المپیک کشور ،بيش از دو سال مى شودکه با کیلور ناواس پــس از بازی گفت :به خاطــر عملکردمان
مشکالت زياد مواجه اســت و ازسوى دو رييس اداره مى خشــنودم .بازی خیلی خوبی به نمایش گذاشتیم .باید در
شود؛ در حال حاضر ظاهر اغبر و فهیم هاشمی ،تشکیالت بازیها تا پایان بجنگیم .حریف توپ را در اختیار داشــت
خاص خود را دارند و هر کدام ،جداگانه به نام کمیته ملی اما نتوانست خطرناک ظاهر شود .در برخی از زمانها آرام
بودیم و شاید تمرکز الزم را نداشتیم.
المپیک فعالیت میکنند( .پژواک)
استوان یووتیچ گل دوم و پیروزی را دردقیقه  ۹۲برای سویا
به ثمر رســاند .ناواس در اینباره گفت :فکر میکردم او به
تنهایی به سمت درواز ه پیش خواهد رفت اما به توپ ضربه
زد و نتوانستم آن را دفع کنم .اتفاق ناخوشایندی بود.

کیلور ناواس :باید تا پایان
بازیها برای برد بجنگیم

زالتان :تغییر تاکتیکمان
نتیجه را برگرداند

پیروزی اوکالهاما با بیستمین تریپل دابل فصل
وست بروک

در ادامه بازی های لیگ بســکتبال آمریکا ،بامداد روز
دوشنبه هفت بازی انجام شد که در مهمترین این بازیها،
تورنتو رپترز ،تیــم دوم کنفرانس غرب مقابل نیویورک
نیکس به پیروزی رسید.
به نقل از  ،Foxsportsدر حســاسترین بازی بامداد
دیروز تورنتو رپترز توانست با نتیجه  ۱۱۶بر  ۱۰۱نیویورک
نیکس را از پیشرو بردارد .دی ماردی روزن در این بازی
موثرترین بازیکن رپترز بود .او  ۲۳امتیاز کســب کرد و
پنج ریباند و پنج پاس منجر به گل داشت.
نورمــن اپول و دی مار کارول نیز هر کدام  ۲۱و  ۲۰امتیاز
اضافه کردند تا تورنتو به برتری دســت یابد .کایل الری
یکی از بهترین بازیکنان تورنتو معتقد بود که تیم آنها از
نظر فیزیکی بر نیکس برتری داشت و این دلیل پیروزی

تیم بوده است.در بازی حســاس دیگر اوکالهاماسیتی
تاندر تیم مطرح کنفرانس غرب توانست با نتیج ه  ۱۲۲بر
 ۱۱۸سکرمنتو کینگز را از پیشرو بردارد .وست بروک باز
هم برای اوکالهاما تریپل دابل انجام داد .این بیســتمین
تریپل دابل فصل وست بروک بود .وست بروک در فصل
پیش  ۱۹تریپل دابل داشت .انس کانتر و ویکتور اوالدیپو
نیز هر کدام  ۲۹و  ۲۳امتیاز در این بازی کسب کردند.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز
داالس موریکس  – ۹۸مینه سوتا تیمبرولوز ۸۷
آتالنتا هاکس  – ۱۱۱میلواکی باکس ۹۸
شیکاگو بولز  – ۱۰۸ممفیس گریزلیز ۱۰۴
دیترویت پیستونز  – ۱۰۲لس آنجلس لیکرز ۹۷
هیوستون راکتز  – ۱۳۷بروکلین نتز ۱۱۲

زننده گل منچستریونایتد به لیورپول ،تغییر تاکتیک تیمش
را برای برگرداندن نتیجه موثر دانست.
بــه نقل از دیلی اســتار ،منچســتریونایتد و لیورپول در
هفته بیســت و یکم لیگ برتر برابر هــم به میدان رفتند
که این دیدار با تســاوی یک بر یک به پایان رسید .زالتان
ایبراهیموویچ توانست با گلزنی در این دیدار ۱۴ ،گله شود
و همراه الکسیس ســانچس و دیگو کاستا در صدر جدول
گلزنان لیگ برتر قــرار بگیرد .زالتان ایبراهیموویچ بعد از
پایــان بازی گفت :بازی خیلی ســخت و درگیرانهای برابر
لیورپول داشــتیم .آن یونایتد همیشگی نبودیم و تنها به
یک امتیاز بسنده کردیم .این برای ما کافی نبود ولی باید با
آن کنار بیاییم .لیورپول خیلی اتفاقی توانست به گل برسد
و بعد از آن موقعیتهای زیادی داشــتیم تا دروازه حریف
را باز کنیم که موفق نبودیــم .در نیمه دوم تغییر تاکتیک
دادیــم و یک بازی متفاوت را ارائه دادیم و نتیجه آن را نیز
گرفتیم و توانســتیم باالخره به گل برسیم .فکر کنم تغییر
تاکتیک ما در این نیمه موثر بود .توانســتیم روی یکی از
همیــن حربهها دروازه لیورپول را بــاز کنیم .او ادامه داد:
لیورپول به سختی ما را تحت فشار قرارداده بود .اشتباهات
فردی زیادی در نیمه نخست از ما سر زد و همین باعث شد
نتیجه کافی کسب نکنیم .یونایتد در این دیدار خیلی خوب
بازی نکرد و اگر ما در نیمه اول نیز مانند نیمه دوم بازی می
کردیم ،نتیجه دیگری حاصل می شد .خیلی خوب است که
شکست نخوردیم .فکر کنم  ۱۵یا  ۱۶دیدار است که شکست
نخوردیم و این اتفاق خوبی برای ماست.

 ۸نفر که همگی مرد هســتند ،به اندازه
نیمی از مردم فقیر جهــان ثروت دارند.
این نتیجه گزارش تازه آکسفام است که
در آستانه مجمع جهانی اقتصاد ارائه شده
است .به گفته این سازمان خیریه شکاف
طبقاتی در جهان هشداردهنده است.
سازمان خیریه آکســفام ( )Oxfamدر
جدیدترین گزارش خود با اشاره به شکاف
طبقاتی رو به افزایش در جهان نوشــته
اســت که هیچگاه تا به امروز سطح رفاه
جهانی تا به این انــدازه به صورت نابرابر
توزیع نشده است.
این سازمان در گزارش خود که در آستانه
مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس
ارائه شــده ،ذکر کرده اســت که برآورد
مجموع داراییهای هشت شخص ثروتمند
جهان با داراییهای نیمی از جمعیت فقیر

جهان برابری میکند.
آکســفام برای تهیه این گزارش میزان
تخمینــی داراییهایی ایــن  ۸نفر را که
همگی مرد هستند ،با استناد به فهرست
مجلــه فوربس و شــرکت خدمات مالی
«کردیت ســوئیس» بــا یکدیگر جمع
زده اســت .این هشــت نفر که نامشان
در گــزارش ذکر شــده ،بیــل گیتس
(بنیانگذار مایکروسافت) ،آمانسیو اورتگا
(سرمایهگذار اسپانیایی و مؤسس شرکت
ایندیتکس) ،وارن بافت (ســرمایهگذار
آمریکایی) ،کارلوس اسلیم (سرمایهگذار
مکزیکی) ،جف بزوس (بنیانگذار آمازون)،
مارک زاکربرگ (بنیانگــذار فیسبوک)،
لری الیسون (مؤســس شرکت اوراکل) و
مایکل بلومبرگ (شهردار سابق نیویورک)
هستند( .دویچه وله)

چین دو کشتی برای محافظت
بندر گوادر به پاکستان داد

چین دو کشتی به نیروی دریایی پاکستان
تحویل داده است .براساس گزارشها این
دو کشــتی برای محافظت از بندر گوادر
در جنوب پاکســتان و با هدف ایمنی راه
مواصالتی اقتصادی پاکســتان به چین
در اختیار نیروی دریایی پاکســتان قرار
داده شده اســت .مقامات نیروی دریایی
پاکستان این اقدام را «لحظهای تاریخی»
برای دو کشــور خوانده و افزودهاند که
نیروی دریایی پاکستان با این دو کشتی
دریافتی در وضعیــت بهتری قرار خواهد
داشت .چین و پاکستان چند پروژه بزرگ
اقتصادی را با هدف دسترسی غرب چین
به بندر گــوادر انجام دادهانــد .این راه
مواصالتی صدور محصــوالت چین را از
طریق مســیر زمین و از راه پاکستان به
آبهای دریای عرب و خلیج فارس سهلتر
میکند و بدینوســیله راه صادرات اقالم

ساخت چین را از مسیر تازه به خارمیانه
و آفریقا باز میکند.
همزمان بخش عمــدهای از منابع انرژی
چیــن از طریق اقیانوس هنــد و «تنگه
مالکا» تأمین میشــود .مســیر تازه راه
جدید ،کوتاهتــر و ارزانتری را برای چین
و دسترسی این کشــور به منابع انرژی
خاورمیانه ایجاد میکند.
حدود دو سال پیش چین اعالم کرد که ۴۶
میلیارد دالر در پاکستان سرمایهگذاری
کند .این حجم سرمایهگذاری حدود سه
برابر کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در پاکســتان از سال  ۲۰۰۸میالدی بوده
است« .مسیر اقتصادی چین-پاکستان»
که بندر گوادر را به منطقه ســینکیانگ
در غــرب چین وصل میکنــد ،یکی از
مهمترین بخشهای این ســرمایهگذاری
اعالم شد( .بی بی سی)

کریستیانو رونالدو به رکورد
بیشترین پنالتی در اللیگا رسید

مهاجم رئال مادرید با پنالتی که برابر سویا به گل تبدیل
کرد ،به رکورد بیشترین پنالتی در تاریخ اللیگا رسید.
به نقل از الپاییس ،رئال مادرید با نتیج ه دو بر یک برابر
ســویا در زمین این تیم تن به شکست داد تا بعد از ۴۰
بازی بدون باخت ،در نهایت شکست را تجربه کند.
ل مادرید با هدایت زین الدین
این اولین شکست فصل رئا 
زیدان بود .البته تنها نکته مثبت این بازی برای رئالیها
این بود که کریستیانو رونالدو توانست پنالتی شماره ۵۶

خودش را در تاریخ رقابتهای لیگ اسپانیا تبدیل به گل
کند .همین باعث شــد که مهاجم پرتگالی به رکورد ۵۶
ی هوگو سانچس برسد.
پنالت 
رونالــدو این پنالتی را دردقیقه  ۶۷وارد دروازه ســویا
کرد .جایی که خطای دروازهبان سویا روی دنی کارواخال
ی دیگر در اللیگا تبدیل
اعالم شد .اگر رونالدو یک پنالت 
به گل کند ،رکورد بیشــترین پنالتی را به تنهایی از آن
خود خواهد کرد.

مارسلو :پس از گل بازی را رها کردیم

ل مادرید اعالم کرد پس از گل نخســت تیم
مدافع رئا 
بازی را رها کردند که همین موضوع موجب باخت تیمش
شده است.
به نقل از ســایت فوتبال اسپانیا ،رئال مادرید پس از ۴۰
بازی برابر سویا در هفت ه هجدهم اللیگا مغلوب شد.
مارســلو پس از بازی گفت :تا پایان تالش خود را کردیم
اما نتیج ه مورد دلخواهمان را کسب نکردیم .پس از گل
نخســت ،بازی را رها کردیم .تیم بازی خیلی خوبی به

نمایش گذاشت .باید ببینیم مشکل تیم کجا بود .امتیاز از
دست ندادن ،خیلی سخت است .سویا بازی را به تساوی
رساند .آن موقع بود که شرایط برایمان سخت شد .آنها
فشــار را بیشــتر کردند و در نهایت گل دوم را به ثمر
رساندند .مارســلو در پایان گفت :هنوز چیزی در اللیگا
ی مانده است .اکنون
مشخص نشده و بازیهای زیادی باق 
صدرنشین هستیم ،باید نقصهایمان را بر طرف کنیم تا
دوباره چنین اتفاقی رخ ندهد.

راهیابی فدرر و واورینکا به دور دوم
مسابقات تنیس اپن استرالیا

در ادامه رقابتهــای راند یک مســابقات تنیس اپن
استرالیا ،راجر فدرر و استن واورینکا به پیروزی رسیدند
و به راند دوم راه یافتند.
به نقل از یورو اســپرت ،با شــروع مسابقات تنیس اپن
اســترالیا دیروز تعدادی از بازی های راند یک مسابقات
انجام شــد .در مهمترین بازی های عصر دیروز اســتن
واورینکا و راجر فدرر به پیروزی رسیدند.
راجــر فدرر در این راند مقابل ملزر از اتریش قرار گرفت
و بازی را ســه بر یک از آن خود کرد .نتایج  ٤ست این
بــازی  ٢-٦ ،٦-٣ ،٥-٧و  ٢-٦بود .فدرر در راند دوم با

نوا روبین از آمریکا رو به رو می شود .در بازی مهم دیگر
استن واورینکا مقابل مارتین کلیژان از اسلواکی با نتیجه
 ٣بر  ٢پیروز شد .نتایج  ٥ســت این بازی ،٤-٦ ،٦-٤ :
٦-٤ ،٥-٧و  ٤-٦بــود .واورینکا در راند دوم با اســتیو
جانسن از آمریکا بازی می کند .در بازی های مهم دیگر
ژو ویلفرد ســونگا از فرانسه ونیک کرگیوس از استرالیا
نیز به راند دوم راه یافتند .در مســابقات انفرادی زنان
آنجلیک کربر تنیس باز شــماره ی یک جهان  ،با نتیجه
 ٢بر  ١سورنکو از اوکراین را شکست داد .او در راند دوم
مقابل هم وطنش کارینا ویت هوفت بازی میکند.

