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جنگندههای عربستان در ترکیه مستقر شدند

نخست وزیر پیشین اسرائیل به
جرم رشوت گیری زندانی شد

یکی از مقامهای ارشــد نظامی عربستان تایید کرده است که این کشور جنگندههای
خود را برای «تشدید عملیات علیه گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش)» به پایگاه
هوایی اینجرلیک در ترکیه فرستاده است.
دگروال احمد عسیری ،مشاور وزیر دفاع عربستان سعودی ،به تلویویزن العربیه گفت
که شــماری از جنگندههای عربســتان و خلبانها و خدمه آن در این پایگاه مستقر
شدهاند .تا کنون حمالت هوایی سعودیها در ســوریه از پایگاههای هوایی در داخل
خاک عربستان انجام میشد.
قبال مولود چاووشاوغلو ،وزیر امور خارجه ترکیه گفته بود که جنگندههای عربستان
در پایگاهی هوایی در ترکیه مستقر خواهند شد و همچنین احتمال عملیات مشترک
زمینی عربستان و ترکیه را در سوریه مطرح کرده بود.
عربستان سعودی هم پیشــتر اعالم کرده بود که آماده اعزام نیروی زمینی به سوریه
است.
دگروال احمد عسیری تاکید کرده است که در حال حاضر حضور نظامی عربستان در
ترکیه به نیروی هوایی محدود اســت و هنوز نیروی زمینی برای نبرد در سوریه اعزام
نشــده اســت .با وجود این ،او گفت که ائتالف به رهبری آمریکا علیه داعش بر لزوم
عملیات زمینی در سوریه تاکید دارد و افزود به همین دلیل عربستان آماده مشارکت
در چنین عملیاتی است( .بی بی سی)

کاهش بهای نفت پس از
یک جهش در هفته گذشته

بهــای نفت خام در بازار آســیا ،مجددا
کاهش پیدا کــرد .این کاهــش پس از
یک روند صعودی در هفته گذشــته رخ
داد .تحلیگــران میگویند ورود ایران به
بازارهای نفتی این بــازار را دچار تالطم
کرده است.
خبرگزاری فرانسه از ســنگاپور گزارش
داده است که به دنبال یک جهش قیمت
نفت در بازارهای جهانی در روز جمعه ،روز
دوشــنبه مجددا قیمتها سقوط کردند.
افزایش بهای نفت به این دلیل رخ داد که
اخباری مبنی بر کاهش احتمالی تولید از
سوی اوپک منتشر شد؛ خبرهایی که البته
صحت نداشتند.
به دنبــال کاهش بهای نفت ،هر بشــکه
نفت وســت تگزاس اینترمدیت در عرض
چهار روز بیش از  ۴دالــر ارزش خود را
از دســت داد .قیمت نفت وست تگزاس

اینترمیدیایــت روز جمعــه در بــازار
نیویورک با  ۳دالر و  ۲۳سنت افزایش ،به
 ۲۹دالر و  ۴۴سنت رسیده بود .هر بشکه
نفت برنت نیز در بازار لندن با  ۳دالر و ۳۰
سنت افزایش به بهای  ۳۳دالر و  ۳۶سنت
داد و ســتد شده بود.پس از پنج سال و با
برداشته شدن تحریمها ایران روز یکشنبه
اولین محموله نفت خود را از بندر خارک
راهی اروپا کرد .مقامهــای ایرانی این را
ســرفصلی جدید برای صنعت نفت ایران
دانستهاند .به گزارش ایرنا ایران قصد دارد
تولید نفت خود را ظرف شــش ماه آینده
یک میلیون بشــکه در روز افزایش دهد.
این کشور انتظار دارد که با برداشته شدن
تحریمها و دسترسی به داراییهای خود
در خارج از ایران و همچنین دسترسی به
بازارهای جهانی ،بتواند شــاهد یک رشد
اقتصادی قابل توجه باشد( .بی بی سی)

پیروزی کنفرانس غرب
مقابل شرق در NBA

در رقابت ستارههای بســکتبال  ،NBAتیم کنفرانس غرب توانست برابر
شرقیها برنده شود.
شصت و پنجمین دیدار ستارههای بسکتبال  NBAبرگزار شد که در این
دیدار ،تیم کنفرانس غرب با نتیجه  196بر  173به برتری رسید.
در این مسابقه راسل وســت بروک ،گارد راس تیم اوکالهوما با کسب 31
امتیاز ،هشــت ریباند و پنج پاس منجر به گل ،به عنوان ارزشــمندترین
بازیکن این مسابقه نام گرفت .در تیم ستاره های کنفرانس غرب ،استفان
کری  26امتیاز ،کوین دورانت  23امتیاز ،جیمز هاردن  23امتیاز و آنتونی
دیویس  24امتیاز کســب کردند .کریس پائول نیز  16ریباند داشت .کوبی
برایانت هم  10امتیاز 6 ،ریباند و  7پاس منجربه گل داشت.
در ترکیب کنفرانس شرق نیز پائول جورج با کسب  41امتیاز ،پنج ریباند
و یک پاس منجر به گل ،بهترین بازیکن این تیم بود .در این تیم جان وال
 22امتیاز بدست آورد ،آندره دروماند  16امتیاز و  13ریباند و کیلی الوری،
 14امتیاز و  10پاس منجر به گل ثبت کردند .لبرون جیمز نیز تنها  13امتیاز
بدست آورد.

گواردیوال نگران
وضعیت بد بایرن

سرمربی اسپانیایی بایرن مونیخ نگران آسیب دیدگی های زیاد ستاره های
تیمش است.
به نقل از  ،dpaبایرن مونیخ در هفته بیســت و یکم بوندسلیگا در خانه
آگســبورگ به میدان رفت و موفق شد با نتیجه سه بر یک برابر این تیم
به پیروزی برسد.
پپ گواردیوال از پیروزی تیمش راضی اســت .او در نشست خبری بعد از
بــازی گفت :این پیروزی را به هولگر بادشــتوبر تقدیم می کنیم .در این
دیدار برای او به میدان رفتیم و بسیار خوشحالیم که توانستیم در چنین
شرایط خاصی به پیروزی برسیم .همواره در بایرن از بازیکنان آسیب دیده
حمایت می کنیم و بادشتوبر را هم بسیار دوست داریم.
او ادامه داد :در پنج دقیقه نخست ،خوب بازی نکردیم اما رفته رفته بازی
همیشگی و هجومیمان را به نمایش گذاشتیم و موفق شدیم با شایستگی
پیروز شویم .هواداران بایرن مونیخ در یکی دو هفته اخیر بازیکنان آسیب
دیده زیادی داشتند .ژروم بواتنگ ،خاوی مارتینس و بادشتوبر ،سه مهره
خط دفاعی بایرن هستند که باهم مصدوم شدند تا شرایط برای گواردیوال
بسیار سخت شود به ویژه اینکه تیم او بازیهای سختی پیش رو دارد.
او گفت :شــرایطمان به هیچ وجه خوب نیست و آسیب دیدگی های زیاد
باعث شــده است از بعضی از بازیکنان در پســت هایی که تخصص آنها
نیست ،استفاده کنم .کیمیچ یکی از این بازیکنان است که مجبور هستم
از او در خط دفاعی اســتفاده کنم .باید بگویم او بسیار خوب ظاهر شد و
نمی توانم انتظاری بیشتر از این از او داشته باشم.

سوسا :باید به اینتر بیشتر
گل میزدیم

ســرمربی فیورنتینا پس از پیروزی مقابل اینتر تاکید کرد تیمش باید با
گلهای بیشتری این تیم را شکست میداده است.
به نقل از مدیاست ،در یکی از حساس ترین بازیهای هفته بیست و پنجم
ســری  ،Aدو تیم اینتر و فیورنتینا به مصاف هم رفتند که این دیدار در
نهایت با پیروزی دو بر یک فیورنتینا به پایان رسید.
پائولو سوســا در نشست خبری بعد از بازی گفت :بسیار خوشحال هستم
چراکه در یــک دیدار بزرگ به پیروزی رســیدیم .از عملکرد بازیکنان،
رضایت کامل دارم و بر این باور هســتم که شایسته پیروزی در این دیدار
بودیم .او ادامه داد :فرصت های زیادی را روی دروازه حریف خلق کردیم.
می توانستیم با گل های بیشتری به پیروزی برسیم اما اینتر یک دروازهبان
بسیار خوب دارد که مانع از فروپاشــی زیادی دروازهاش شد .سنگربان
اینتــر از بهترین بازیکنان میدان بود .به هر حــال ،مهم پیروزی بود که
خوشبختانه به آن دست یافتیم.
فیورنتینا با این پیروزی 49 ،امتیازی شد و در رده سوم جدول رده بندی
باقی ماند .این در حالی است که اینتر با  45امتیاز به رده پنجم سقوط کرد.

 9کشته در حمله بر
شفاخانه داکتران بدون
مرز در سوریه

یک شــفاخانه داکتران بدون مرز در ســوریه هدف
حمالت هوایی قرار گرفته و دست کم نه کشته به جا
گذاشته اســت .گزارشهای مقدماتی حاکی است که
این حمله توســط جنگندههای روسی صورت گرفته
است.
دیدبان حقوق بشــر سوریه مســتقر در لندن گفته
است ساختمانی که محل شفاخانه تحت حمایت بنیاد
خیریه داکتران بدون مرز بود «در حمله هواپیماهای
احتماالً روسی تخریب شده است».
این گروه ناظر که براساس شبکهای از فعاالن خود در
محل گــزارش میدهد ،افزود که چندین تن دیگر در
این حمله زخمی شده اند .این حمله ظاهرا ً در نزدیکی
شــهر معره النعمان در  280کیلومتری شمال دمشق
صورت گرفته است.
این شفاخانه دارای  30بستر و  54کارمند بوده است.
سازمان داکتران بدون مرز از  150شفاخانه در سوریه
حمایت میکند و در گذشته همواره گزارش داده است
که افراد ملکی هدف حمالت به شــمول سالحهای
کیمیایی قرار میگیرند.
ســازمان داکتران بدون تایید کرده اســت که یک
شفاخانه زیر حمایتاش «عمداً» هدف اصابت دست
کم چهار موشک قرار گرفته است .این سازمان گفته
است فع ً
ال قادر به تایید شمار دقیق تلفات نیست.
ماســیملیانو ریباودنگو ،رئیس ماموریت این سازمان
گفت« :این حمله عمدی بر تاسیســات صحی است.
تخریب این شــفاخانه حدود  40هــزار تن را در این
منطقه جنگی از خدمات صحی محروم میکند».
جنگندههای روســی از  30ســپتمبر به این سو به
حمایت از بشار اســد رئیس جمهور سوریه حمالت
هوایی را انجام میدهند( .دویچه وله)

داووداوغلو :ترکیه به حمالت
خود علیه کردها در سوریه
ادامه میدهد

بــه گفتــهی احمــد داووداوغلــو،
نخســتوزیر ترکیه ،عملیــات نظامی
ارتش این کشور علیه کردها در شمال
سوریه ادامه خواهد یافت .ایاالت متحده
آمریکا پیشتر از آنکارا خواسته بود که
به حمالت خود علیه کردها خاتمه دهد.
علیرغــم تالشهای گوناگــون برای
برقراری آتشبس در ســوریه حمالت
هوایــی و بمباران از ســوی نیروهای
مختلف ادامه دارد.
احمد داووداوغلو ،نخستوزیر ترکیه،
شامگاه یکشــنبه در تماسی تلفنی با
آنگال مرکل ،صدراعظــم آلمان ،گفت
که عملیات ارتــش ترکیه علیه کردها
در شمال سوریه همچنان ادامه خواهد
یافت .آنگونه که دفتر نخســتوزیری
ترکیه اعالم کــرده ،داووداوغلو گفته
است که ترکیه مانع از عملیات تهاجمی
یگانهای مدافع خلــق (ی پ گ) در

سوریه خواهد شــد .اوضاع در والیت
حلب در شمال سوریه که در مرز ترکیه
قرار دارد ،روز بــه روز پیچیدهتر و بر
شمار شــرکتکنندگان در درگیریها
افزوده میشــود .ترکیه مواضع کردها
در شمال ســوریه را با حمالت هوایی
هدف قرار میدهد و ارتش ســوریه
نیز با پشــتیبانی هوایی ارتش روسیه
در حال پیشروی به سوی حلب است.
حزب اتحاد دموکراتیک ســوریه (پی
ی دی) و بازوی مســلح این سازمان،
یگانهــای مدافع خلــق (ی پ گ)
بسیاری از مناطق کردنشین در شمال
سوریه را تحت کنترل خود دارند و با
نیروهای «دولت اســامی» (داعش)
میجنگند .ترکیــه از افزایش قدرت
کردهــا در منطقه و امکان تشــکیل
کردســتانی مستقل در مرز ترکیه بیم
دارد( .دویچه وله)

رکورد پرش ارتفاع داخل سالن جهان

شکسته شد
دوومیدانی کار ایتالیایی رکورد جهانی پرش
ارتفاع داخل سالن را بهبود بخشید.
«جیان مارکو تامبری» ،دوومیدانی کار پرش
ارتفاع ایتالیا در رقابتهای دوومیدانی که در
کشــور جمهوری چک برگزار شد ،موفق شد
رکورد پرش ارتفاع داخل ســالن جهان را به
نام خود ثبت کنــد .تامبری با رکورد  2متر و
 38سانتی متر در این رقابت ها قهرمان شد و
رکورددار پرش ارتفاع دخل سالن جهان شد.
رکورددار قبلی این ماده عیسی موتاز برشیم
قطری بود که رکورد  2مترو  36سانتی متر را
ثبت کرده بود .این دوومیدانی کار قطری در
رقابتهای قهرمانی آسیا این فرصت را دارد
که بار دیگر رکورددار این ماده شود.

پنالتی عجیب مسی و سوارس

لیونل مسی با همکاری لوییس سوارس موفق
شدند گل پنجم بارسلونا مقابل سلتاویگو را
از روی نقطه پنالتی وارد دروازه حریف کنند.
بارســلونا یکشنبه شــب در هفته بیست و
چهارم اللیگا 6 ،بر یک سلتاویگو را شکست
داد .لوییس سوارس (ســه گل) نیمار ،ایوان

راکیتیچ و لیونل مســی گلهای بارسلونا را
به ثمر رساندند.
وقتی داور برای بارسلونا پنالتی گرفت ،مسی
پشت ضربه ایســتاد ولی آن را به سوارس
پاس داد تا او گلزنــی کرده و در این دیدار
هت تریک کند .به این ترتیب ،سوارس در

صدر جدول گلزنان اللیگا نیز ایستاد.
پیشتر و در ســال  ،1982یوهان کرایف،
اسطوره تیم ملی فوتبال هالند در دیدار
آژاکس بــا هلموند نیز به همین شــکل
پنالتی خــود را وارد دروازه حریف کرده
بود.

واکنش وستبروک نسبت به انتخاب دوباره
به عنوان MVP

راسل وست بروک که برای دومین سال پیایی
ارزشمندترین بازیکن مسابقه آل استار شد،
نســبت به این موضوع واکنش جالبی نشان
داد .به نقل از ســایت  ،ESPNوست بروک
توانست در مســابقه صبح روز دوشنبه 31
امتیاز کســب کند .او ارزشمندترین بازیکن
بازی آل استار  2016شد.
وســت بروک بعد از کسب این عنوان گفت:
واقعا تعجب کردم که دوبــاره این عنوان را
بدست آوردم.
وقتی اسمم خوانده شــد ،واقعا شوکه شدم.
خوشحال هستم که دوباره در این بازی حضور
داشــتم و این فرصت نصیب من شد .وست
بروک از  12رای 6 ،رای را کسب کرده بود.
این در حالی اســت که پال جــرج و کوبی
برایانت هر کدام دو رای کســب کرده بودند.
جرج نیز در این بازی  41امتیاز کسب کرد.
وست بروک سال گذشته در مسابقه آل استار
 41امتیاز کسب کرده بود.
او اولیــن بازیکن در تاریــخ بازیهای آل
استار اســت که توانسته است دو سال پیاپی
ارزشمندترین بازیکن این مسابقه شود.

پیش از این تنها یک بار باب پتیت توانسته
بود در ســال  1958و  1959این عنوان را
کســب کند اما او در ســال  1959با الگین
بیلور این عنوان را شریک شد و تنها بازیکن
برنده نبود.
پال جرج که در بازی دیروز  41امتیاز کسب

کرده بود ،تنها یک امتیاز با رکورد ویلت
چمبرلین در مســابقه آل استار فاصله
داشت.
او اگر تنها یک توپ ســه امتیازی وارد
سبد میکرد ،میتوانست رکورد چمبرلین
در سال  1962را بشکند.

اهود اولمرت ،نخســت وزیر پیشین اسرائیل سپری کردن
مجازات حبس خود به جرم رشوت خواری را روز دو شنبه
شروع کرد .او اولین نخست وزیر پیشین در اسرائیل است
که به جرم رشوت گیری زندانی می شود .اولمرت صبح دو
شنبه به زندان ماسیاهو رسید و در بالک دهم آن که توسط
رســانهها بخش «وی آی پی» (مختص به افراد سرشناس و
بســیار مهم) زندان خوانده شده است 19 ،ماه حبس خود
را ســپری میکند .اولمرت پیش از این که به زندان انتقال
یابــد از طریق یک پیام ویدیویی از خانه خود گفت« :آنچه
روزگار به من پیشکش کرده است یک آزمون ساده نیست.
من با اندوه بزرگ به ســوی آن میروم ».این مرد  70ساله
که میان سالهای  2006تا  2009نخست وزیر اسرائیل بود،
اعتراف کرده اســت که دچار «اشتباه» شده بود ،اما تاکید
کرده اســت که آنچه او انجام داده «جرم» نبوده است .او
همچنین اتهام رشوت خواری را رد کرده است .اولمرت به
دلیل این که از اسرار دولتی معلومات دارد با او رفتار ویژه
می شود .او در ســال  2014به جرم رشوت گیری در میان
ســال های  1993تا  2003زمانی که شاروال بیت المقدس
بود ،محکوم شد .اولمرت ابتدا به شش سال حبس محکوم
شده بود ،اما محکمه عالی اسرائیل آن را به هجده ما کاهش
داد .او هفته گذشته به جرم ممانعت از تامین عدالت به یک
ماه حبس اضافی محکوم گردید .این محکومیت مرتبط به
تالشهای او برای متقاعد کردن سکرتر قبلیاش به سکوت
در یک قضیه دیگر فساد بوده است( .دویچه وله)

اقتصاد جاپان منقبض شد

اقتصاد جاپان در ســه ماهه منتهی به دسمبر به اندازه ۰.۴
درصد نسبت به مدت مشــابه سال قبل افت کرد که ضربه
دیگری برای سیاست اصالحات اقتصادی دولت این کشور
است .کاهش بیشتر تقاضای داخلی توام با سرمایه گذاری
کمتر در مسکن از عوامل این انقباض بود.
با احتساب ســاالنه اقتصاد جاپان  ۱.۴درصد منقبض شد،
درحالی که انتظار انقباضی  ۱.۲درصدی براســاس حساب
ساالنه می رفت.
طرح شــینزو آبه نخست وزیر جاپان برای احیای اقتصادی
پس از پیروزی انتخاباتی او در سال  ۲۰۱۳معرفی شد.
هدف این طرح مقابله با تورم منفی (افت قیمت ها) ،مشکلی
که اقتصاد جاپان برای تقریبا دو دهه با آن دست و پنجه نرم
کرده ،و همچنین تقویت تقاضا و سرمایه گذاری بود.
اما ســومین اقتصاد بزرگ جهان با مشکالتی مواجه بوده
است.
براســاس آمارهای اصالح شده ،در ســه ماهه منتهی به
ســپتمبر ،جاپان از یک «رکود تکنیکی» پرهیز کرد .رکود
تکنیکی یعنی انقباض اقتصادی برای دو دوره متوالی ســه
ماهه .اما این کشور از زمان شروع بحران مالی جهانی ،یعنی
اواخر دهه پیش ،چهار بار وارد رکود شده است.
با این حال تحلیلگران گفتند که ارقام روز دوشنبه را باید در
بستر تحوالت گذاشت و چشم انداز آینده کامال بد نیست.
مارتین شــولتز اقتصادداد گفت« :یک مــورد آمار منفی
رشــد را نباید بیش از حد تعبیر و تفسیر کرد چون اقتصاد
جاپان در وضعیت خوبی اســت و از حمایت قوی در زمینه
سیاستگذاری برخوردار است».
«البته چشم انداز رشد مسلما همزمان با جریان های جهانی
بدتر شــده .پیش بینی رشد تقریبا بدون شک افت خواهد
کرد ،و فشار بر دولت برای ارائه اصالحاتی ملموس با هدف
رشد افزایش خواهد یافت( ».بی بی سی)

وراتی با پاری سن ژرمن
تمدید کرد

ستاره ایتالیایی پاری سن ژرمن قرارداد خود را با این باشگاه تا سال 2020
تمدید کرد و به شایعه جدایی خود از این باشگاه پایان داد.
به نقل از سایت رسمی باشگاه پاری سن ژرمن ،مارکو وراتی ،ستاره پاری
سن ژرمن مشــریان زیادی داشت .از بایرن مونیخ گرفته تا رئال مادرید و
بارسلونا دوست داشتند که این بازیکن ایتالیایی را جذب کنند اما به نظر
می رسد که او این تیم فرانسوی را ترک نمی کند.
باشگاه پاری سن ژرمن روز دوشنبه قرارداد وراتی را تا سال  2020تمدید
کرد تا به شــایعه جدایی این بازیکن پایان دهد .وراتی در ســال  2012از
پسکارا ایتالیا به پاری سن ژرمن پیوست و تاکنون این تیم را ترک نکرده
است .او خیلی سریع جایگاه خود را در ترکیب اصلی پاری سن ژرمن پیدا
کرد و االن از کلیدی ترین بازیکنان این تیم به شمار می آید.
پاری سن ژرمن با مالک متمول قطری خود دچار تحول زیادی شده است
و االن نه تنها در لیگ فرانسه شانس نخست کسب عنوان قهرمانی است
بلکه در لیگ قهرمانان اروپا هم از شانس های اصلی باال بردن جام است.
شاگردان لوران بالن در دور رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا سه
شنبه شب میزبان چلسی هستند.

قهر مانچینی با
رسانههای ایتالیایی

سرمربی اینتر بعد از شکست برابر فیورنتینا با هیچ رسانه ای صحبت نکرد
تا نشان دهد رسانه های ایتالیایی را تحریم کرده است.
به نقل از سایت فوتبال ایتالیا ،روزهای تلخ اینتر در سری  Aهمچنان ادامه
دارد .این تیم با هدایت روبرتو مانچینی در فصل جاری شروع بسیار خوبی
داشــت و با پیروزی های پیاپی ،در صدر جــدول رده بندی قرار گرفت و
نشان داد یکی از شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی به شمار می آید.
اما اینتر در دور برگشت ،عملکرد بسیار بدی از خود نشان داده و شکست
ها و تساوی های پیاپی باعث شد این تیم به کلی از صدر جدول رده بندی
فاصله بگیرد و حتی کار ســختی برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا
داشــته باشد .این تیم در هفته بیست و پنجم در خانه فیورنتینا به میدان
رفت و با نتیجه دو بر یک تن به شکست داد تا شرایط برای این تیم بسیار
سخت شود .روبرتو مانچینی ،سرمربی نرآتزوری در نشست خبری بعد از
بازی حضور نیافت .او با هیچ رسانه ای صحبت نکرد تا ثابت کند که بسیار
ناراحت است و رسانه ها را تحریم کرده است.
اینتر با این شکســت 45 ،امتیازی باقی مانــد و به رده پنجم جدول رده
بندی سقوط کرد تا با تیم ســوم که فیورنتینا است ،چهار امتیاز اختالف
داشته باشد.

پوچتینو :زود است درباره کسب
جام صحبت کنم

ســرمربی تاتنهام از پیروزی تیمش برابر منچسترسیتی تاکید کرد هنوز
زود است درباره قهرمانی در این فصل صحبت کند.
به نقل از اسکای اسپورتس ،نتایج درخشان تاتنهام با مائوریسیو پوچتینو
همچنان ادامه دارد .این تیم در هفته بیســت و ششم لیگ برتر انگلیس
در خانه منچسترســیتی به میدان رفت و موفق شــد با نتیجه دو بر یک
به پیروزی برسد .ســیتی اکنونبا دو امتیاز اختالف نسبت به لسترسیتی
صدرنشین ،در جایگاه دوم جدول رده بندی جای دارد.
تاتنهام با نتایج درخشــانی که به دست آورده است ،یکی از شانس های
اصلی کسب عنوان قهرمانی است .با این حال ،سرمربی ارجنتینی این تیم
هنوز دوست ندارد درباره قهرمانی سخن به میان آورد.
پوچتینو در نشست خبری بعد از بازی گفت :بدون شک پیروزی بزرگی را
به دست آوردیم و همه ما بسیار خوشحال هستیم .بازیکنان تاتنهام برای
پیروزی در این دیدار هر آنچه را که در توان داشــتند ،رو کردند و با بازی
خوبی که به نمایش گذاشتند .آنها ثابت کردند شایسته پیروزی هستند.
ســرمربی تاتنهام ادامه داد :باید روز به روز به تالش ادامه داد و پیشرفت
کرد .خوشبختانه اکنون در شرایط خوبی به سر می بریم اما هنوز زود است
از کسب عنوان قهرمانی و باال بردن جام سخن به میان آوریم .بازی کردن
برابر منچسترسیتی ،آن هم در خانه این تیم ،کار بسیار سختی است.

