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دهها کشته در درگیری
دو گروه جهادی
در سوریه

گزارش ها حاکیست که ده ها جنگجو در درگیری میان دو
گروه جهادی در شمال سوریه کشته شده اند.
این نبرد میان تحریرالشام که قبال به القاعده وابسته بود و
جنداالقصی که تصور می شود به داعش نزدیک باشد روی
داد.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه (اس او اچ آر) که در بریتانیا
مستقر اســت گفت که این «جنگی بر سر نفوذ» در والیت
ادلب بود .بعضی از گروه های شورشی از همان اوایل جنگ
داخلی علیه یکدیگر جبهه گرفتند.
ماه گذشته یک گروه تندرو به نام احرارالشام برای چند روز
در والیت ادلب با جبهه فتح شام درگیر شد .جبهه فتح شام
در پایان ژانویه به تحریرالشــام تغییر نام داد که ائتالفی از
گروه های جهادی است.
به گفته «اس او اچ آر» و یک فرمانده شورشی در تازه ترین
نبرد که صبح دوشنبه شروع شد تقریبا  ۷۰نفر کشته شده
اند.
این گروه گفت تحریرالشــام شش روستا را از جنداالقصی
گرفته است .همچنین گزارش شد که دو گروه شورشی در
والیت حما در آن مجاورت هم درگیر شده اند.
والیت ادلب در شــمال غربی سوریه همواره از پایگاه های
شورشیان بود و به خصوص احرار شام و تحریر شام در آن
غلبه داشته اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه «اس او اچ آر» گفت که نبرد
پس از آن شــروع شــد که جنداالقصی بمبگذاری هایی
انتحاری علیه تحریر شام انجام داد و  ۹نفر را کشت.
با این حال یک فرمانده جنداالقصی به آسوشیتدپرس گفت
که تحریر شام ابتدا به مواضع این گروه حمله کرد.
این دو جناح سال پیش برای مدت کوتاهی متحد شدند که
دوام نیاورد( .بی بی سی)

ساکنان اطراف بلندترین
سد آمریکا می توانند
با احتیاط برگردند

با فروکش کــردن نگرانی ها در مورد لبریز شــدن آب از
بلندترین سد آمریکا در بخش میانی کالیفرنیا مقام های این
ایالت به حدود  ۱۸۰هزار ساکن این ناحیه که دستور تخلیه
داشتند گفته اند می توانند به خانه های خود برگردند.
با این حال مقام های بخش (کانتی) بوت کالیفرنیا در شمال
سان فرانسیســکو گفتند که ســاکنان ناحیه اطراف سد
اوروویل ( )Orovilleهمچنان باید مراقب باشند.
نگرانی در مورد ســیل گرفتن مناطق اطراف سد پس از آن
باال گرفت که معلوم شــد مجرای اضطراری تخلیه آب که
ارتفاع آن  ۲۳۰متر است آسیب دیده است.
اما مقام ها اکنون توانسته اند سطح آب سد را پایین آورند.
کوری هونیا کالنتر بخش بوت روز سه شنبه در کنفرانسی
خبری گفت که «دستور» تخلیه اکنون به «اخطار» کاهش
یافته است.
این پس از آن بود که مقدار قابل توجهی از آب سد تخلیه
شد( .بی بی سی)

دولت آمریکا :ایجاد دو کشور مستقل تنها راه
رسیدن به صلح بین اسرائیل و فلسطینیان نیست

یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت که ممکن
اســت ایجاد «دو کشور مســتقل» راهحل
نهایی برای برقراری صلح بین اســرائیل و
فلسطینیان نباشد .این رویکرد ،نوعی تغییر
موضع در سیاستی اســت که دولت آمریکا
برای مدتی طوالنی در پیش گرفته بود.
این مقام دولتی آمریکا که به شــرط مطرح
نشدن نامش در رسانهها ،این باره اظهارنظر
کرده اســت ،گفت که دونالد ترامپ در پی
آن است که اســرائیل و فلسطینیان به صلح
برســند ،ولی در عین حال ،تاکید دارد که
ممکن اســت راههای دیگری غیر از ایجاد
دو کشور مستقل ،برای رسیدن به این صلح دو کشور مستقل را به عنوان یکی از راهحل فلسطینیان به دنبال ایجاد کشوری مستقل
وجود داشته باشد.
های کلیدی برای برقراری صلح بین اسرائیل در کرانه باختری رود اردن هستند( .بی بی
در دو دهه گذشته دولت آمریکا ایده ایجاد و فلسطینیان دنبال کرده است.
سی)

توافق آلمان با تونس در قبال بازگشت پناهجویان

تونس برای سیاســت پناهندگی صدراعظم
آلمان مهم است .مرکل خواستار اخراج سریع
تر پناهجویان رد شده و ایجاد ثبات در منطقه
اســت .به این منظور او در برلین با یوســف
الشاهد ،نخست وزیر تونس مذاکره کرد.
صدراعظم آلمان روی اقدام داوطلبانه تونس
حســاب می کند .این امر موضــوع مرکزی
«پیمان جدید پناهجویان» با تونس اســت که
آنگال مرکل از آن حمایت می کند .آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان روز سه شنبه بعد از نشست
اش با یوســف الشاهد ،نخست وزیر تونس در

پولیس مالزیا یک زن را به ظن ارتباط با
مرگ برادر رهبر کوریای شمالی بازداشت کرد

پولیس مالزیــا میگوید یــک زن را به ظن
ارتباط با مرگ برادر ناتنی رهبر کوریایشمالی
بازداشت کرده است.
زنی که پولیس مالزیا بازداشت کرده ،مدارک
ســفر ویتنامی دارد و در فرودگاه کواالالمپور
بازداشت شده است .سازمان اطالعاتی کوریای

 ۷نکته جالب از شکست
سنگین بارسلونا

شکست سنگین بارســلونا دالیل متعددی داشت که برخی از آنها عجیب و
جالب بود.
به نقل از دیلی میرور ،بارسلونا چهارشنبه شب در پارک دو پرنس برابر پاری
ن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا تحقیر شد .دالیل متعددی باعث شد بارسا
س 
در این دیدار چهار گل دریافت کند که در ادام ه به آنها اشاره میشود.
گلزنی در روز خاص
ن ژرمن به ثمر رساند توسط بازیکنانی زده شد که روز
ســه گلی که پاریس 
تولدشان بود .آنخل دیماریا که دو گل به ثمر رساند  ۲۹ساله شد و ادینسون
کاوانی ،زننده دیگر گل این تیم ۳۰ ،سالگیاش را جشن گرفت.
اونای امری
سرمربی اسپانیایی که در این فصل هدایت تیم فرانسوی را بر عهده گرفته،
تاکنون با انتقادات زیادی روبرو شــده است .هیچکس فکر نمیکرد چنین
نتیجهای را برابر بارســلونا کســب کند .حتی آمار نیز این موضوع را نشان
نمیداد .امری  ۲۲شکست را در  ۲۳بازیاش برابر بارسلونا تجربه کرده بود.
او تنها توانســته بود یک بازی را با برد پشتسر بگذارد و در آن بازی لیونل
مسی حضور نداشت.
محو شدن لیونل مسی
مهاجم آرجنتینی بارسلونا نتوانست برابر بازیکنان قدرتمند فرانسوی بازی
همیشگی خود را به نمایش بگذارد .آمار بازی نشان داد مسی نتوانست حتی
برای یک بار هم در محوطه جریمه حریف به توپ ضربه بزند.
ن ژرمن توسط یک نفر
پیشبینی پیروزی پاریس 
در یکی از بنگاههای شرط بندی معروف تنها یک نفر این پیروزی را به طور
دقیق پیشبینی کرده بود .او توانســت با پیشبینی چهار بر صفر  ۱۰۰یورو
کسب کند.
بارسا ناکام در جبران نتیج ه چهار بر صفر
بارسلونا هرگز در جبران چنین شکست سنگینی موفق نبوده است .بهترین
جبران نتیج ه این تیم در رقابتهای اروپایی برابر ایپســویچ (،)۱۹۷۷-۷۸
اندرلخت ( )۱۹۷۸-۷۹و گوتهبورگ ( )۱۹۸۵-۸۶بود .در این بازیها دیدار
رفت را سه بر صفر واگذار کرده بود.
بدترین شکست در تاریخ
در این  ،۱۱۸بارســلونا هیچگاه در رقابتهای اروپایی چهار بر صفر مغلوب
نشده بود.
همه تیمها ناتوان در جبران نتیج ه چهار بر صفر
از زمان برگزار شــدن لیگ قهرمانان اروپا هیچ تیمی نتوانسته است چنین
نتیج ه ســنگینی را جبران کند اما در جام یوفا این اتفاق رخ داده است .در
سال  ۱۹۶۱لکسیون توانست  ۶بر دو شو دو فون را در بازی برگشت شکست
بدهد .چند سال بعد ( )۱۹۸۴پارتیزان بلگراد با نتیجه  ۶بر دو کویینز پارک
ل مادرید پنج بر یک برابر مونشن
رنجرز را مغلوب کرد و یک ســال بعد رئا 
گالدباخ پیروز شد.

جنجال آفرینی مارادونا
این بار در اسپانیا

برلین گفت که تونسی های که بازگشت شان
حتمی است ،باید هرچه سریع تر به این کشور
شمال افریقا بازگشت داده شوند .به قول مرکل
در بهترین حالت ،این کار بدون اخراج اجباری
می تواند صورت گیرد .او در ادامه گفت که «با
این حال ،ما باید این امر را روشــن سازیم که
کســانی که نمی خواهند داوطلبانه بازگردند،
بــرای آنها باید بگوییم که پــس ما آنها را به
اجبار بازگشت می دهیم».
مرکز مشاوره در تونس
عالوه بر این حکومت فدرال آلمان می خواهد

به این منظور یک مرکز مشــاوره را در تونس
برای ارائه فرصت های آموزشــی و راه اندازی
کمک برای عــودت کنندگان از نظر اقتصادی
تمویل کند .بر اساس اظهارات آنگال مرکل در
سال گذشته ۱۱۶ ،تونسی آلمان را ترک گفتند
و حدود  ۱۵۰۰تونســی در حــال حاضر هنوز
انتظار اخراج شــان را می کشند .صدراعظم
آلمان گفته اســت که «ما باید حتی ســریع
تــر عمل کنیم به خصوص که مســاله «افراد
خطرناک» مطرح باشد».
اینک انیس عامری ،فردی که مســئول حمله
برلین در روز های جشــن کریسمس بود ،به
یک مسئله سیاســی تبدیل شده است .این
مهاجر تونسی باید از آلمان اخراج می گردید
اما به دلیل نداشتن اسناد معتبر ،بازگشت او به
تعلیق افتاده بود .در یکی از زندان های هسن
یک فرد دیگر «خطرنــاک» از تونس زندانی
است .در هر دو مورد ،مقامات آلمانی شکایت
دارند که مقامات تونــس در همکاری اش به
کندی عمل می کنند( .دویچه وله)

مملی آرجنتین به علت رفتار خشونت آمیز یک خانم ،مورد
ستاره پیشین تی 
بازجویی قرار گرفت.
ل مادرید و
به نقل از آس ،دیگو آرماندو مارادونا که برای تماشــای دیدار رئا 
ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا به اســپانیا سفر کرده است ،در هتل میراسیرا
اقامت دارد.
او امروز (چهارشنبه) به علت یک اتهام احتمالی مورد بازجویی پولیس اسپانیا
قرار گرفت .مدیر هتل با ماموران پولیس تماس گرفت تا احتمال رفتار خشونت
آمیز یک خانم که در اتاق مارادونا و نامزدش حضور داشته را بررسی کند.
مملی آرجنتین
پولیس خود را به هتل مورد نظر رساند و از ستاره پیشین تی 
بازجویی کرد.
ظاهرا ماجرا از این قــرار بوده که خانمی به اتاق ماردونــا آمده تا به نامزد
ستاره پیشین ناپولی آسیب برساند .در این حادثه نه بازیکن پیشن تیم ملی
آرجنتین و نه نامزدش آســیب ندیدهاند .آنها همچنین تقاضای شکایت نیز
نکردهاند.

جنوبی :برادر ناتنی رهبر کوریای شمالی با سم
کشته شــده کیم جونگ نام ،برادر ناتنی کیم
جونگ اون ،رهبر کوریای شمالی بعد از آن که
ظاهرا در فرودگاه کواالالمپور هدف حمله قرار
گرفت ،در راه شفاخانه درگذشت.
گفته شده که کیم جونگ نام در مالزیا مسموم

شده اســت و یک زن اهل میانمار هم در این
ارتباط بازداشت شده است.
کیم جونگ نام ،بزرگترین پســر کیم جونگ
ایل ،رهبر ســابق کوریای شــمالی بود .کیم
جونگ ایل از ســال  ۱۹۹۴تا سال  ۲۰۱۱رهبر
این کشور بود( .بی بی سی)

افزایش فشارها بر کاخ سفید
برای توضیح درباره
روابط ترامپ با روسیه

به دنبال اســتعفای مایکل فلین ،مشاور
امنیت ملی آمریکا ،فشارها بر کاخ سفید
برای توضیح درباره روابط دونالد ترامپ با
روسیه در حال افزایش است.
تعدادی از جمهوریخواهان ارشــد همگام
با دموکراتها خواهــان تحقیق در مورد
تماسهــای ژنرال فلین با مســکو و نیز
موضوع دخالــت روســیه در مبارزات
انتخابات اخیر ریاســت جمهوری آمریکا
شدهاند.
خود آقای ترامپ هم با این ســوال مواجه
اســت که چرا با آن که در جریان بوده که
ژنرال فلین به مقامهای آمریکایی در مورد
گفتوگوهایش با ســفیر روسیه اطالعات
غلــط داده ،در برکنار کردن او چند هفته
تعلل کرده است .ســخنگوی کاخ سفید
گفته است که دونالد ترامپ از چند هفته
پیــش از وجود مشــکالتی در ارتباط با

فرار مهاجران از آمریکا
به کانادا با پای پیاده

هراس و نگرانی از سیاســت های شدید
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده
سبب شده است تا شــمار زیادی با پای
پیاده فرار کرده و از مرز این کشور به کانادا
بروند .این مهاجران با چه سرنوشتی مواجه
خواهند بود؟
مناطق جنوب مانیتوبــا یکی از نواحی به
شدت سرد کانادا محســوب می شود .با
آنهم شمار زیاد خانواده ها به شمول زنان و
کودکان با پای پیاده از نواحی یخ بسته و در
بخش هایی تا یک متر برف سعی می کنند
ایاالت متحده را ترک کرده به کانادا بروند.
مسیر میان مرز دو کشور ،از خاک ایاالت
متحده تا شــهرک ایمرســون به دوازده
کیلومتر می رسد .خطر این که این افراد از
مســیر باز بمانند و حتی افراد را یخ بزند،
نیز خیلی بلند می باشد .فقط چندی قبل
دو مرد جوان از گانه در پی انجماد شدید،
انگشــتان دســت و پای خود را از دست

کاپیتان رئال مادرید یک صد هزار یورو
برای مردم افغانستان کمک کرد

چک این پول امشــب پیش از بازی مرحلۀ
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا میان
رئال مادرید و ناپولی درســانتیاگو برنابو به
نمایندهگی از یوفا داده خواهد شد.
سرجیو راموس ،کاپیتان رئال مادرید مبلغ
یک صد هــزار یورو بــرای قربانیان بمب
گذاری در افغانستان به کمیتۀ جهانی صلیب
سرخ کمک کرد.
چک این پول دیشــب پیش از بازی مرحلۀ
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا میان
رئال مادرید و ناپولی درســانتیاگو برنابو به
نمایندهگی از یوفا داده شده است.
گقتۀ میشــود که این مبلغ برای کمک به
قربانیان بمب گذاری در افغانســتان هزینه
خواهد شد.
راموس که در نظرسنجی بهترین بازیکنان
سال  ۲۰۱۶یوفا از کاربران بیشترین رأی را
از آن خود کرده بــود به نمایندهگی از یوفا
این چک را به صلیب سرخ اهدا می کند.

راموس در این بــاره گفت« :برای ما افتخار
بزرگی است که بتوانیم در چنین کمکهایی
سهیم باشــیم .بازتاب جهانی فوتبال به ما
کمک میکند تــا بتوانیم به بهبود زندهگی
نیازمندان کمک کنیم».

وی در ادامه گفت« :وظیفۀ ماست که بتوانیم
به نیازمندان بــرای زندهگی روزمره انگیزه
بدهیم .اعضای صلیب ســرخ به مردم برای
ادامه زندهگی انگیزه خواهند داد( ».طلوع
نیوز)

آمار وحشتناک لیونل مسی برابر پاری سن ژرمن

مهاجم بارســلونا بازی ضعیفی برابر پاری
ســن ژرمن در لیگ قهرمانــان اروپا به
نمایش گذاشت.
به نقل از آس ،نمایش ســه شــنبه شب
لیونل مسی برابر پاری سن ژرمن در لیگ
قهرمانان اروپا را باید فراموش کرد.

مهاجم بارسلونا شب وحشتناکی را سپری
کرد .او یکی از بدترین بازیهایش را برای
بارســلونا به نمایش گذاشــت .توپهای
زیادی از دســت داد ( )۱۸و پس از نیمار
با  ۳۱تــوپ ،بدترین بازیکن در این زمینه
بود .یکی از این لحظات (از دســت دادن

توپ) باعث شــد گل دوم بازی توســط
یولیان دراکسلر به ثمر برسد .بارسلونا در
این بازی سه شوت به سمت دروازه داشت
اما هیچ یک را مســی نزد .تنها شــوت
مهاجم آرجنتینی به ســمت دروازه بلوکه
شد .مســی تنها توانست دوبار توپربایی
کند.
در مقابــل عملکرد آنخل دیماریا ،مهاجم
آرجنتینی پاریســن ژرمــن قابل توجه
بود .او برابر بارســلونا بهترین نمایش خود
را ارائــه داد و دو گل به ثمر رســاند .گل
نخســت از روی ضربه آزاد بود و گل دوم
با یک شــوت از درون محوطه جریمه به
ثبت رسید .دو شوت او از سه ضربهاش به
سمت دروازه تبدیل به گل شد .این مهاجم
آرجنتینی در ۶۱دقیقهای که بازی کرد ،در
کار گروهی عملکرد خوبی داشت ۲۴ .پاس
او صحیــح بود .همچنین ســه توپربایی
داشت و  ۱۰بار نیز توپ را از دست داد.

ریکاردو کاروالیو جدیدترین ستاره لیگ چین شد

مدافع پیشین چلســی ،رئال مادرید و تیم
ملی فوتبال پرتغالی با امضای قراردادی به
تیم شانگهای چین پیوست.
به نقل از تریبال فوتبال ،ریکاردو کاروالیو
جدیدترین ســتاره فوتبال جهان است که
به عضویت یک تیم چینــی درآمد .او که
پیشــینه بازی در تیمهایی چون چلسی و
رئال مادرید را در کارنامه دارد ،با شانگهای
به توافق رسید و قراردادش را عصر دیروز

(چهارشنبه) امضا کرد.
در بیانیه باشــگاه شــانگهای آمده است:
پیوســتن کاروالیو به تیــم را خوشآمد
میگوییم و مطمئن هســتیم او توانایی و
تجربه کافی بــرای قوی کردن خط دفاع ما
را در آینده دارد .کاروالیو که بعد از جدایی
از موناکو بازیکن آزاد شده بود ،به شانگهای
پیوست تا همتیمی اسکار (بازیکن پیشین
چلسی) در این تیم شود.

تماس های تلفنی مایکل فلین با روســیه
آگاه بود با این حال نتیجهگیری کرده بود
اقدامات او ناقض هیچ قانونی نیست.
شان اسپایسر گفت که رئیس جمهور «هر
روز مشغول بررسی و ارزیابی این مساله
بوده است».
آقای ترامــپ قبال گفته بود که از موضوع
اطالع نداشته است.
نیویورک تایمز گزارش داده است که دیگر
همکاران آقای ترامپ هم قبل از انتخابات،
به طور مکرر با مقامهای ارشد اطالعاتی
روسیه تماس داشتهاند.
بنابر گــزارش رســانههای آمریکایی،
ف بیآی،
ماموران پولیس فدرال آمریکا ،ا 
در روزهای نخســت کاری دولت دونالد
ترامپ درباره گفتگوهــای آقای فلین با
سفیر روسیه از او سوال کرده بودند( .بی
بی سی)

دادند؛ رویدادی که خبر داغ رســانه ها را
ساخت .با آنهم تعداد مهاجرانی که تالش
می کنند به طور غیرقانونی به کانادا برسند،
روز تا روز افزایش مــی یابد .ریتا چاهال،
مدیر عامل سازمان غیردولتی میان ادیان
در امور مهاجرت در این ارتباط گفت« :ما به
شدت نگران هستیم ،زیرا این افراد با سفر
در هوای به شدت سرد زیر صفر زندگی و
سالمتی خود را به خطر می اندازند».
موسســه مذکور یک ســازمان خیریه
غیرانتفاعی می باشــد که به پناهجویان
در شهر مانیتوبا در شرق کانادا کمک می
کنند .به گفته چاهال تنها از ماه اپریل سال
گذشته تا اکنون  ۳۰۰درخواست پناهندگی
از جانب افرادی که غیــر قانونی به کانادا
آمده اند ،در این شهر ارایه شده است .او به
دویچه وله گفت که سال قبل حدود  ۷۰تن
در این شهر تقاضای پناهندگی کرده بودند.
(دویچه وله)

آمار عجیب تستهای
دوپینگ از تنیسورها

فدراسیون جهانی تنیس اعالم کرد سال گذشته در برنامه ضد دوپینگ در
این ورزش چهار هزار و  ۸۹۹تســت گرفته شده است که این تعداد۴۶۶ ،
عدد بیشتر از سال  ۲۰۱۵بوده است.
به به نقل از  ،Inside the gamesدر ســال  ۲۰۱۶و از چهار هزار و ۸۹۹
تســت گرفته شده از ورزشــکاران ،دو هزار و  ۶۸۴تست از مردان و دو
هزار و  ۲۱۵تست از زنان گرفته شده اســت .این آمارها نشان میدهند
فدراسیون جهانی بیش از پیش به مبارزه جدی با دوپینگ پرداخته است.
سال گذشــته ماریا شــاراپووا ،تنیسباز پرآوازه روس به دلیل مصرف
ملدونیوم محرم شد .او پانزده ماه محرومیت را گذراند و از ماه آوریل نیز
به میادین بازمیگردد .بســیاری از تنیسبازان حرفهای در سالهای اخیر
به نحوه تست گیری برای مسابقات اعتراض کردند .در این میان میتوان
به اندی ماری ،تنیس باز شــماره یک جهان اشاره کرد .اندی ماری ،نواک
جوکوویچ و استفن واورینکا در فصل گذشته بیش از هفت تست دادند.
رافائل نادال نیز در فصل قبل یک تا ســه بار در زمان مسابقات و بیش از
هفت بار خارج از مسابقات تســت داده بود .نام نادال که  ۱۴بار قهرمان
گرند اسلم شده اســت ،در بین اسامی ورزشــکارانی بود که از معافیت
پزشکی اســتفاده کردند .پرونده نادال توسط هکرهای روس منتشر شده
است.
در ماههای اخیر نگرانی دربــاره تبانی در ورزش تنیس نیز افزایش یافته
اســت .هفته گذشته قهرمان نوجوانان تنیس اوپن استرالیا به دلیل تبانی
محرم شده پیش از این نیز نمونههای تبانی و شرط بندی در تنیس وجود
داشته است.

کاستا در دو راهی تمدید
یا رفتن به لیگ چین

در حالی مســئوالن چلسی نسبت به تمدید قرارداد کاستا اطمینان دارند
که رسانه ها از قبول پیشنهاد چینی ها از سوی کاستا خبر می دهند.
به نقل از استاندارد ،چلسی در تابستان با یک موضوع جدی روبرو خواهد
بود و آن هم بحث ماندن یا رفتن دیگو کاســتا ،بهترین گلزن چند سال
اخیر این تیم اســت .کاستا در این فصل نیز توانست گلهای خوبی به ثمر
برســاند تا عملکرد ضعیف فصل قبل خود را بهبود ببخشد .همین باعث
شده است چند تیم چینی به این بازیکن پیشنهاد حضور در فوتبال آسیا
را بدهند که هنوز با پاسخ مثبت کاستا روبرو نشده است.
به نظر میرســد تیمهای چینی دستبردار کاســتا نیستند و این هفته
جدیدترین پیشــنهاد خود را برای به خدمت گرفتن کاســتا به باشگاه
چلسی ارســال کردند .منابع نزدیک به این بازیکن عنوان کردند کاستا
تحت تاثیر پیشــنهاد  ۹۰میلیون یورویی باشــگاههای چینی قرار گرفته
است و این بازیکن قصد دارد در تابستان با جدایی از جمع آبیهای لندن
به چین برود.
البته در این بین باشــگاه چلسی به هواداران خود قول داده است که هر
طور شده قرارداد این بازیکن را در تابستان تمدید کند تا کاستا در لیگ
قهرمانان اروپای فصل بعد بتواند تیم چلسی را همراهی کند.
چلسی صدرنشــین لیگ برتر انگلیس با هشت امتیاز اختالف با تیم دوم
جدول خود را آماده قهرمانی در این رقابتها میکند .آنها در جام حذفی
نیز حضور دارند و شنبه باید برابر ولورهمپتون به میدان بروند.

