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طرح جدید پنتاگون برای
سرکوب گروه دولت اسالمی

عملیاتگسترده
پولیس برلین علیه
مظنونان اسالمگرا

پولیس برلین با عملیاتی وســیع در جســتجوی مظنونان
اسالمگرای افراطی به چندین محل یورش برده و چند خانه،
دفتر کار و یک مسجد را جستجو کرده است.
در این عملیاتی که پیش از طلوع آفتاب آغاز شد  ۴۶۰مامور
پولیس آلمان بــه  ۲۴مکان مختلف یورش بردند .پولیس دو
سلول زندان را هم در جریان عملیات امروز جستجو کرد.
این عملیات پس از آن انجام میشــود که مقامهای آلمانی
دستور دادند مسجدی به نام « ُفصلت  »۳۳تعطیل شود.
این مسجدی بود که انیس عامری ،مهاجم بازارچه کریسمس
برلین ،به آن رفت و آمد داشــت .مقامهای آلمانی ظن آن را
دارند که اســامگرایان افراطی از این مسجد برای مالقات
یکدیگر استفاده میکردهاند.
گزارشهایی منتشــر شده که در این مسجد برای گروههای
شــبه نظامی درگیر در ســوریه پول جمع میشده است و
حاضران در برخی از کالسهای اسالمی تشویق میشدند که
به گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) بپیوندند( .بی بی
سی)

هزاران نفر خواهان
نامزدی اوباما در انتخابات
فرانسه شدند

 ۴۲هزار نفر بــا امضای یک طومار اینترنتی خواهان نامزدی
باراک اوباما ،رئیس جمهور پیشــین آمریــکا ،در انتخابات
ریاست جمهوری فرانسه شدهاند.
پوسترهایی هم با ترجمه فرانسه شعار «آری ،ما میتوانیم»،
که شعار انتخاباتی آقای اوباما در سال  ۲۰۰۸بود ،درست شده
است.
باراک اوباما شهروند فرانسه نیست و نمیتواند در انتخابات
ریاست جمهوری این کشــور نامزد شود .اما کسانی که این
شوخی انتخاباتی را راه انداختهاند میگویند هدفشان نمایش
فقدان رهبران سیاســی کاریزماتیک در فضای سیاســی
فرانسه است.
یکی از گرداننــدگان این حرکت به بیبیســی گفت آنها
میخواهنــد از این طریق به نامزدهــای موجود این پیام را
بدهند که هیچ کدامشان تخیل و امید مردم را برنمیانگیزند.
انتخابات ریاست جمهوری فرانســه روز  ۲۳آپریل برگزار
میشــود و اگر کسی در دور اول پیروز نشود ،دور دوم در ۷
می برگزار خواهد شد.
مارین لوپن ،رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی ،در برخی
از نظرسنجیها محبوبترین چهره است( .بی بی سی)

وزارت دفــاع ایاالت متحده می گوید که پالن
ابتدایی را به قصر ســفید فرســتاده است تا
افراطیون دولت اســامی را در عراق و سوریه
سرکوب نماید .همچنان جیم متیس ،وزیر دفاع

وســیع برای مقابله با افراطیــون در ماورای
سوریه و عراق ،جایی که این گروه می خواهد
یک دولت مذهبی را بنیاد بگذارد ،پیش بینی
شده است .ولی او تفصیل بیشتری در این مورد
ارائه نکرد.
جنرال جوزف دنفورد ،رئیس لوی درستیزهای
قوای مشترک ایاالت متحده هفته گذشته گفت
که در این استراتیژی ،سرکوب القاعده و سایر
گروهای افراطی در شرق میانه و سایر جاها نیز
شامل می باشد .او عالوه کرد که در این طرح
تنها استعمال قوه نظامی شــامل نبوده بلکه
نیز مقامات ادارۀ ترامــپ را درمورد جزییات یک طرح سیاســی و نظامی می باشد .دنفورد
افزود که دولت اسالمی از صد کشورجهان در
پیش نویس این طرح با خبرخواهد سازد.
جیف دیوس ،نطــاق پنتاگون این ســند را حدود  ۴٥هزار فرد را جذب کرده است( .صدای
چهارچوبی توصیف کرد که به حیث یک طرح آمریکا)

ملل متحد :اروپا با بستن مرزها
مهاجران را با خطر مواجه کرده است

مسدود شــدن راه بالقان و کنترول شدیدتر
مرزهای اتحادیه اروپا ،پناهجویان را با خطرات
جدیدی مواجه ساخته اســت .کمیسیاریای
عالی ملل متحد در امور مهاجران گزارش هائی
را در مورد سوءاستفاده ،شکنجه و باجگیری از
مهاجران ثبت کرده است.
دار و دسته های قاچاقبران در شمال مقدونیه،
در بلگراد پایتخت صربستان ،در پرستینا مرکز
کوزوو و در صوفیه پایتخت بلغارســتان«طبق
معمول» ابتدا مهاجران را شناسایی می کنند و
بعد به باجگیری اقدام می کنند .این را کسانی
گــزارش داده اند که به ایــن مصایب گرفتار
آمده اند .افرادی کــه در خدمت قاچاقبران
قرار نگرفته اند ،از آدم ربائی گزارش داده اند.
طبق این گزارش ها برخی از این جنایتکاران
از خشونت جنسی و شــکنجه نیز کار گرفته
اند.آنها مردم را روزها در راه نگهداشته اند تا
پول بیشتر از چیزی به دست آورند که در ابتدا
توافق شده بود.
در مجموع ده ها هزار نفر از مرزهای بلغارستان،
کرواسیا ،یونان ،مجارستان ،صربستان ،اسپانیا

سازمان ملل :یمن در آستانه قحطی است

امدادرسانهای ســازمانهای خیریه جهانی
میگویند که جنگ دریمن ارســال کمکهای
بشردوستانه را به یمن غیرممکن کرده است.
استیون اوبراین ،از مقامهای ارشد سازمان ملل،
هشدار داده اســت که خطر قحطی مردم یمن
را تهدید میکند .در حالی که یمن در آســتانه

حمایتتمامقدبواتنگاز
مسوتاوزیل

ســتاره بایرن مونیخ به حمایت از مســوت اوزیل پرداخت و تاکید کرد که
عاشق بازی کردن در کنار این بازیکن است.
به نقل از  ،elsportعملکرد بد مســوت اوزیل در چند دیدار اخیر آرسنال
باعث شده است تا بسیاری به انتقاد از این هافبک سرشناس بپردازند.
اوزیل با آرسنال شروع بســیار خوبی در فصل جاری داشت اما او در چند
دیدار اخیر توپچیها به ویژ ه دیدار برابــر بایرن مونیخ ناامید کننده ظاهر
شــده است تا جایی که بعضی از رسانههای انگلیسی او را به کم کاری متهم
کردند و خواستار جدایی او از آرسنال شدند.
ژروم بواتنگ که همبازی اوزیل در تیمملی فوتبال آلمان است ،به ستایش
از این بازیکن پرداخت و گفت :اوزیل بازیکن بسیار بزرگی است .او به خوبی
میداند چه میخواهد و نهایت تالشش را برای موفقیت تیم انجام میدهد.
اوزیل یکی از بهترین بازیکنان جهان است .عاشق بازی کردن کنار او هستم
چون او یک بازیساز قهار است و فرصتهای زیادی را برای همتیمیهایش
خلق میکند.
او ادامــ ه داد :اوزیل توانایی عجیبی در پــاس دادن دارد .او وقتی در رئال
مادرید بود وظیفه خود را به خوبی انجام میداد .در آرسنال هم بسیار خوب
ظاهر شــده است .هم رئال و هم آرســنال خوش شانس هستند که چنین
بازیکنی برای آنها بازی کرده است.
خبرهای زیادی درباره احتمال جدایی اوزیل از آرسنال و پیوستن او به بایرن
مونیخ در تابستان به گوش میرسد.

بستهشدننقلوانتقاالتچینبا
یکرکوردتاریخی

فصل نقل و انتقاالت چین با ثبت یک رکورد تاریخی به پایان رسید.
به نقل از آس ،فصل نقل و انتقاالت لیــگ چین با ثبت رکوردی بینظیر به
پایان رسید .برای  ۱۷۳جابهجایی  ۳۷۶میلیون یورو هزینه شد .سال گذشته
در زمستان این رقم  ۳۴۴بود یعنی  ۳۲میلیون افزایش داشته است.
اسکار با  ۶۰میلیون ،اکسل ویتسل  ،۲۰پاتو  ، ۱۸ایگالو  ،۲۳ایدی  ،۱۲کارلوس
توس  ۱۰.۵و جاناتان سوریانو با  ۱۰میلیون بازیکنان سرشناسی بودند که به
لیگ چین رفتند .این آخرین فصلی بود که باشگاههای چینی اجازه داشتند
برای خرید بازیکن خارجی چنیــن هزینههایی کنند .در فصل آینده دولت
این کشور اجازه نخواهد داد این اتفاق بیفتد تا باشگاهها از بازیکنان چینی
برای تقویت تیمهای خود بهره ببرند.
هبی فورتون ( ۷۷میلیون)  ،تیانجین کوانجین ( ۷۲میلیون) و شــانگهای
 ۶۷( SIPGمیلیون ) بیشترین هزینه را برای خرید بازیکن داشتند .گوانژو
قهرمان کنونی چین و تیــم قدرتمند این لیگ تنها  ۹.۶میلیون هزینه کرد
لو
و چنگلینگ ژانگ چینی را خرید .گرانتریــن بازیکن در این فصل نق 
انتقاالت چنگدونگ ژانگ بود که  ۲۰.۴میلیون ارزش داشت.
با وجود هزینههای گزاف باشگاههای چینی ،تیمهای این کشور به جز گوانژو
در رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا موفق نبودند .تیم شانگهای شنهوا که
توس را در اختیار دارد ،پیش از این در پلیآف لیگ قهرمانان آســیا حذف
شــد که این موضوع اتفاق تلخی برای باشگاه چینی محسوب میشد .همه
چیز پول نیست چین بهترین مثال برای این موضوع است.

و مقدونیه عقب زده شده اند که در برابر برخی
از آن ها از خشونت و سایر اعمال خوف انگیز
استفاده شده است .وینست کوخیتیل ،مدیر
بخش اروپایی کمیســاریای عالی پناهجویان
ملل متحد گفته اســت که «طبق این گزارش
بســیاری از پناهجویان و مهاجــران بدون
موجودیت کــدام راه فــرار مطمئن خطرات
بزرگی را به خود قبول کــرده اند تا به اروپا
برسند».
سازمان امدادی «داکتران بدون مرز» گزارشی
را ارائه نموده اســت که به طور خاص وضعیت
پناهجویان در اریتریا را مستند سازی نموده

است .اوضاع در اردوگاه پناهجویان در حبشه
نومید کننده است .در کشور همسایه سودان
پناهجویان کدام حمایتی به دست نمی آورند
و کمک ها به آن ها بسیار اندک اند .بسیاری
از اریتریائی ها به هنگام فرار دچار شــکنجه
و زندان شــده اند .پناهجویان اریتریا مطابق
به گزارش داکتران بدون مرز در ســال ۲۰۱۵
میالدی  ۴۰هزار زن ،مــرد و کودک بودند که
بزرگتریــن گروه پناهجویان را تشــکیل می
دادند کــه از بحیره مدیترانه عبور نمودند .در
سال گذشــته حدود  ۲۰هزار اریتریائی از این
راه به اروپا آمده اند( .دویچه وله)

قحطی قرار دارد ،کشتیهای حامل کمکهای
غذایی نمیتوانند از طریق دریای ســرخ وارد
بندر حدیده در غرب این کشور شوند.
سازمان صلیب ســرخ جهانی گفته است که
مجبور شده ارســال کمک به بندر حدیده را
متوقف کند .طرفین درگیر جنگ در یمن امنیت

امدادرسانهای سازمانهای خیریه جهانی را در
این کشور تضمین نکردهاند.
بندر حدیده به تازگی مورد هدف هواپیماهای
جنگــی ائتالف تحت رهبری عربســتان قرار
گرفته اســت که از دولت یمــن در جنگ با
شورشیان حوثی حمایت میکند( .بی بی سی)

هشدار سازمان ملل درباره سو ء
استفاده جنسی از کودکان مهاجر

ســازمان ملل متحد هشدار داده است که
هزاران کودک آفریقایی که برای پناهندگی
راهی اروپا میشــوند ،مورد خشــونت و
سوءاستفاده جنسی قاچاقچیان و کارکنان
بازداشتگاهها قرار میگیرند.
اغلب این کودکان که کشــورهای خود را
ترک میکنند ،از طریــق لیبیا به مقصد
ایتالیا پا در راهی خطرناک میگذارند.
یونیسف میگوید که حدود  ۲۶هزار کودک
که بیشترشــان بدون همراه بودهاند ،سال

وارث شرکت سامسونگ رسما به
پرداخت رشوه متهم شد

لی جائه یونگ ،فرزند ارشد رئیس شرکت
سامســونگ که از او به عنوان وارث این
شرکت یاد میشود ،رســما به پرداخت
رشوه به اطرافیان رئیس جمهور کوریای
جنوبی متهم شده است.
حدود ده روز پیش او در رابطه با تحقیقات
مربوط به فســاد مالی در کوریای جنوبی
که به استیضاح پارک گوئن -های رییس
جمهور این کشور انجامید ،دستگیر شد.
دفتر دادستان ویژه کوریای جنوبی اعالم
کرده اســت که بجز آقای لی چهار مدیر
ارشد دیگر سامسونگ نیز متهم شدهاند.

که  ۷۵بار در  ۲۶بازی متوقف شده است.
پس از نیمار ،ادن هازارد ،مهاجمی است که
با بیشترین خطا مواجه شده است .هافبک
چلسی با  ۷۲خطا در  ۲۵بازی در رتبه هفتم
قرار دارد .پتروس دومین بازیکنی است که
در اللیگا با بیشترین خطا روبرو شده است.
روی او در  ۲۱بازی  ۷۱بار خطا شــده است.

از آغاز سال جاری میالدی هزاران مهاجر
بازهم مســیر خطرناک عبــور از بحیره
مدیترانه را در پیــش گرفتند .آیا تالش
سازمان های امدادرسان برای نجات انسان
ها از وضعیت خطرناک دریایی در نزدیک
ســواحل لیبیا به قاچاقچیان انسان کمک
می کند؟
این تــازه ترین ادعایی اســت که آژانس
هماهنگــی حفاظت از مرزهــای اروپایی
(فرونتکــس) در دیدار بــا فعاالن حقوق
بشــری مطرح کرده است .این ادعا تازگی
ندارد؛ اما رئیس آژانس هماهنگی حفاظت
از مرزهای اروپایی یــا فرانتکس هرگز با
این شدت انتقاد نکرده بود .فابریس لگری،
رئیس این ســازمان در مصاحبه با روزنامه

ویتولو با میانگین  ۲.۸۶خطا در هر بازی در
رتبه سوم قرار دارد و پس از او پارخو دیده
میشود .این دو بازیکن در مجموع لیگهای
اروپایی در جایگاه سیزدهم و چهاردهم قرار
دارند .پس از دو بازیکــن حاضر در اللیگا
دیگو کاستا ،مهاجم چلسی در رتبه پانزدهم
جای دارد.

احساس افتخار لواندوفسکی از
مقایسه شدن با بمب افکن

ستاره لهســتانی بایرن مونیخ اظهار کرد
از مقایســه شدن با ســتاره سالهای دور
باواریاییها به خود میبالد.
به نقل از کیکر ،روبرت لواندوفسکی در فصل
جاری بوندسلیگا هم عملکرد درخشانی از
خود نشان داد و بازهم این شانس را دارد تا
به عنوان بهترین گلزن انتخاب شود.

هواداران بایرن مونیــخ از عملکرد مهاجم
لهســتانی خود در فصل جاری هم رضایت
دارند .کارلو هاینــس رومنیگه که رییس
اجرایی بایرن مونیخ اســت ،مهاجم تیمش
را با گرد مولر مقایســه کرد .مقایسه ای که
باعث خوشحالی این بازیکن شده است.
لواندوفسکی در اینباره اظهار کرد :بسیار

سخت اســت که چنین مقایسهای را انجام
بدهم چراکه گــرد مولر مدتها پیش بازی
کرده اســت و من در فوتبال امروز حضور
دارم .بــا این حال باید بگویــم این افتخار
بزرگی برای من اســت که با اســطورهای
همچون مولر مقایسه میشوم.
او ادام ه داد :میخواهم با بایرن دســتاورد
جدیدی داشــته باشــم که تاکنون هیچ
بازیکنی موفق به خلق آن نشــده اســت.
نهایت تــاش خود را بــه کار میگیرم تا
داستان تازه را در بایرن بنویسم .این هدف
من از حضور در این تیم بزرگ است.
لواندوفســکی در فصل جاری بوندسلیگا
توانســته برای بایرن مونیخ  ۱۹گل به ثمر
برساند و به همراه پیر امریک اوبامیانگ در
صدر جدول بهترین گلزنان قرار دارد.

مشتریان بزرگ پدیده جوان PSG

ن ژرمن
درخشــش ســتاره جوان پاریس 
باعث شــده تا چند تیم بزرگ اروپایی به
دنبال جذب او باشند.
به نقل از رویترز ،آدریان رابیو را باید پدیده
پاریســن ژرمن در یکی دو فصل دانست.
این بازیکن جوان در دیدار برابر بارســلونا
یکی از بهترین بازیهای خود را به نمایش
گذاشــت ،همین باعث شــده تا مشتریان
زیادی پیدا کند.
روزنامه اکیپ فرانســه و چنــد روزنامه

سرشناس دیگر این کشــور از عالقه چند
باشــگاه بزرگی اروپایی برای جذب رابیو
سخن به میان آوردند .آرســنال ،تاتنهام
و رئال مادرید سه باشــگاهی هستند که
ن ژرمن
خواستار جذب پدیده جوان پاریس 
هستند.
رابیو تا سال  ۲۰۱۹با پاریسن ژرمن قرارداد
دارد .با توجه بــه اینکه پیش از این زیدان
به ستایش از این بازیکن جوان پرداخت چه
بسا شاهد حضور او در رئال باشیم.

آقای لــی که به «ولیعهد سامســونگ»
مشهور است ،به پرداخت حدود  ۴۰میلیون
دالر رشوه به یکی از دوستان رئیس جمهور
کوریای جنوبی متهم است .هم آقای لی و
هم شرکت سامســونگ میگویند هیچ
عملکرد نادرستی نداشتهاند.
ادعا شــده که این شرکت به سازمانهای
غیرانتفاعی تحت مدیریت چوی ســون-
سیل ،یکی از معتمدان رئیسجمهور پول
اهدا کرد ه که هدف آن حمایت سیاســی
دولت از یک اقدام تجاری مناقشه برانگیز
این شرکت بوده است( .بی بی سی)

عملیات نجات مهاجران به قاچاقبران
انسان کمک میکند؟

روی کدام بازیکن در اروپا بیشترین
خطا انجام شده است؟

نیمار در میــان پنج لیگ برتــر اروپایی
بیشترین خطا را به خود دیده است.
به نقل از آس ،نیمار در دیدار بارسلونا برابر
اتلتیکومادرید در ویســنته کالدرون روز
سختی را داشــت .هشت خطا روی مهاجم
برزیلی انجام شد.
این آمار در بازیهای دیگر نیز وجود داشته
است .روی این بازیکن بارسلونا در میان پنج
لیگ بزرگ اروپایی ،بیشــترین خطا انجام
شده است .روی او در  ۲۰بازی  ۹۰خطا انجام
شده اســت یعنی میانگین  ۴.۵خطا در هر
بازی .پس از او داریو لزکانو (اینگولشتات)
با  ۸۲خطا در  ۲۱بــازی (میانگین  ۳.۹در
هر بازی) قــرار دارد .همچنین آندرا بلوتی
(تورینو) در  ۲۳بازی  ۸۱بار متوقف شــده
است (میانگین  ۳.۵خطا در هر بازی) .پاپو
گومز (آتالنتا) در  ۲۶بــازی  ۷۶خطا را به
خود دیده است .پنجمین بازیکنی که چنین
شرایطی را داشته ،ایلیا نتوروفسکی است

گذشته از دریای مدیترانه عبور کردهاند و
خود را به اروپا رساندهاند .این رقم نسبت
به سال  ۲۰۱۵دو برابر شده است .این نهاد
میگوید که کودکانی که مورد سوءاستفاده
و خشــونت قرار گرفتهاند ،عموما از ترس
بازداشت و بازگرداندن سکوت میکنند.
به گفته یونیسف وضعیت بد غذا ،زندگی و
بهداشتی در بازداشتگاههای لیبیا عوامل
دیگری اســت که ســامت و امنیت این
کودکان را تهدید میکند( .بی بی سی)

«ولت» آلمان گفت باید از این امر جلوگیری
شود که نجات دادن مهاجران در نزدیکی
ساحل لیبیا توسط کشتی های اروپایی ،به
نفع باندهای جنایتکار و شبکه های قاچاق
انسان تمام نشود.
این انتقاد مستقیم به آدرس سازمان های
امدادرسان وارد شــد و فلوریان وستفال
رئیس سازمان داکتران بدون مرز در برابر
آن واکنش نشان داد .وی به این باور است
که قاچاق انسان به این خاطر پر رونق است
که دیگر راهی برای انســان های پناهجو
برای رسیدن به اروپا نمانده و اتحادیه اروپا
در فراهم کردن مسیری مطمئن و قانونی
برای آنان شکســت خورده است( .دویچه
وله)

هشدار هازارد به مدعیان:
چلسی کارش را بلد است

ستاره گلزن چلسی به مدعیان قهرمانی در لیگ برتر هشدار داد چلسی بلد
است چطور قهرمان شود.
به نقل از گاردین ،چلســی توانسته است از میانههای فصل در صدر جدول
لیگ برتر قرار بگیرد .این تیم حاشــیه امنیت خوبی برای خود ایجاد کرده
است و شانس نخســت قهرمانی در لیگ برتر محسوب میشود .البته هنوز
تیمهایی چون تاتنهام ،منچسترســیتی ،آرسنال و حتی منچستریونایتد و
لیورپول نیز شــانس قهرمانی دارند و امیدوار هستند چلسی در بازیهای
پیشرو امتیاز از دست بدهد تا آنها بتوانند اختالفشان را با تیم تحت هدایت
آنتونیو کونته کم کنند.
ادن هازارد با هشــدار به مدعیان قهرمانی در لیگ برتر گفت :ما حرفهای
هســتیم .دو سال پیش نیز قهرمان لیگ شدیم .به همین خاطر کامال تجربه
الزم را داریم که باید چکار کنیم تا قهرمان شویم .چلسی کارش را بلد است.
چندین ماه اســت که در صدر جدول لیگ برتر قرار گرفتیم و میخواهیم تا
پایان در صدر جدول باقی بمانیم .با این حال بازیهای سختی در پیش داریم
و میخواهیم گام به گام پیش برویم تا به هدفمان برسیم.
ستاره بلژیکی چلسی ادامه داد :وظیفه من گلزنی نیست .بیشتر دوست دارم
بازیســازی کنم و بقیه بازیکنان را در موقعیت گل قرار بدهم اما اگر گل به
ثمر برسانم ،خوشحال میشوم .با این حال چیزی که برایم مهم است پیروزی
تیم است .اول دوست دارم چلسی پیروز شود و در ادامه اگر بتوانم گل بزنم
یا پاس گل بدهم ،خوشحال خواهم شد .فعال باید به بازی پیشرو فکر کنیم
چون بازی سختی در خانه وستهام خواهیم داشت.

هری کین درباره ماندن یا
نماندندرلندنصحبتکرد

مهاجم گلزن تیم ملی انگلیس عنوان کرد در بهترین شرایط فوتبالی خودش
است و به هیچ وجه تیمش را ترک نکرد.
به نقل از ساکرنت ،هری کین در دو بازی اخیر تاتنهام در لیگ برتر توانسته
است هت تریک کند و نمایش خوبی برای تاتنهام داشته است.
او درباره درخشش خود در تیم تاتنهام گفت :فکر میکنم تا زمانی که باشگاه
رو به جلو میرود و پیشرفت می کند ،دوست دارم اینجا بمانم .در حال حاضر
اوضاع اینگونه اســت .پس دلیل ندارد به تیــم دیگری بروم .انگیزه من در
تاتنهام ،فتح جامهاست .باید جاهطلب باشیم ،همه چیز در جای درست خود
قرار دارد .فکر میکنم اکنــون در بهترین فرم خودم قرار دارم .گلزنیهای
هفتههای اخیر من نشان داده است که شــرایط بسیار خوبی دارم .یکی از
بهتریــن مربیان دنیا را در اختیار داریم ،شــاید بهترین مربی و بهزودی به
ورزشگاه بزرگی نقل مکان میکنیم.
کین اضافه کرد :آینده درخشانی پیش روی ماست .طی سالیان اخیر مداوم
در حال پیشــرفت بودیم .شاید میتوانستیم حتی لیگ را هم فتح کنیم اما
همین که در جمع چهار تیم برتر بودیم هم قابل قبول اســت .در حال حاضر
شــرایطی داریم که انتظار میرود بین چهار تیم باشیم .در غیر این صورت
فصل ناامیدکنندهای داشــتیم .همچنین اگر جامی کسب نکنیم من حس
میکنم فصل نا امید کنندهای را سپری کردیم.
تاتنهام که در لیگ اروپا نیز حذف شــده است ،اکنون تنها در جام حذفی و
لیگ برتر شانس قهرمانی دارد .آنها این هفته توانستند استوک سیتی را با
چهار گل از پیشرو بردارد که هری کین توانست هت تریک کند و دیگر گل
اسپرز را نیز دله الی به ثمر رساند تا شکست برابر لیورپول در آنفیلد جبران
شود و تاتنهام موقتا در رده دوم جدول رده بندی قرار بگیرد.

