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دبیرکل ناتو:

در صورت نیاز به ترکیه کمک میکنیم

دبیرکل ناتو چند روز پــس از نقض حریم هوایی ترکیه
از سوی جنگندههای روســی اعالم کرد ،ائتالف تحت
رهبریاش در صورت نیاز به ترکیه کمک خواهد کرد.
به نقل از خبرگزاری رویترز ،ینس استولتنبرگ ،دبیرکل
ناتو در پاســخ به ســوالی درباره آمادگی ائتالف تحت
رهبریاش برای دفاع از ترکیه بــه عنوان عضو آن در
مقابل روســیه اظهار کرد :ترکیه یکی از متحدان قوی
ماست و آنها دومین ارتش بزرگ ائتالف را دارند.
اســتولتنبرگ ادامــه داد :ترکیهایها نیــروی هوایی
کارآمدی دارند بنابراین نیروهای مســلح آنکارا اولین
گروهی هســتند که باید به این مساله واکنشی نشان
دهند اما ناتو برای کمک و همــکاری با آنها در صورت
نیاز آماده است.

عفو بینالملل نیروهای کرد
سوریه را به ارتکاب
‹جرایم جنگی› متهم کرد

عفــو بینالملل برخی نیروهای وابســته
به تشکیالت کردهای ســوریه را به آزار
اقلیتهای ســاکن مناطق کردنشین متهم
کرده است سازمان عفو بینالملل نیروهای
ُکرد در شــمال سوریه را به ارتکاب جرایم
جنگی متهم کرده است.
این سازمان در گزارشی که روز سهشنبه،
( ١٣اکتبر) در وبســایت خود منتشر کرده
گفته اســت که مدارکی به دســت آورده
که نشــان میدهد برخی ساکنان مناطق
تحت تســلط نیروهای امنیتی «مدیریت
خودگردان ُکرد» مورد آزار قرار گرفتهاند.
به گفته عفو بینالملل ،این اقدامات در حد
جرایم جنگی است.
به گفته عفــو بینالملل ،کــوچ اجباری،
تخریــب خانهها و تصــرف وانهدام اموال
اعراب یا ترکمنهای ســاکن این مناطق
از جمله اقداماتی اســت که نیروهای کرد
مرتکب آن شدهاند .در برخی موارد ،تمامی

اهالی یک روستا به حمایت از گروه دولت
اســامی (داعش) متهم و تمامی روســتا
تخریب شده است.
این گزارش میافزاید که سه منطقه عمدتا
کرد نشین واقع در شمال سوریه ،که روژاوا
خوانده میشــوند ،زیر تســلط نیروهای
مدیریت خودگردان قــرار دارند .از ژانویه
ســال  ،٢٠١٤حزب اتحادیه دموکراتیک
کردستان رهبری این تشکیالت را در دست
داشته است .نیروهای موسوم به «یگانهای
مدافع خلق» به این حزب وابستهاند.
با آغــاز جنگ داخلی ســوریه ،این گروه
اعالم کرد از حکومت یا مخالفان مســلح
آن حمایت نمیکند بلکه هدف آن« ،کسب
آزادی» برای کردهای ســوریه اســت .با
اینهمه ،با ورود نیروهای داعش و همچنین
جبهه نصرت به منطقه ،درگیریهایی بین
دو طرف روی داده اســت .ایــن نیروها از
حمایت آمریکا برخوردارند(.بی بی سی)

مرکل :بحران آوارگان تنها
با ایجاد مناطق ترانزیتی
حل نمی شود

اتحادیه حزب سوسیال مسیحی بایرن ایجاد مناطق
ترانزیتی برای آوارگان را راهی برای کنترول سرازیری
آن ها به آلمان می داند .صدراعظم آلمان در این مورد
آن قدر مطمئن نیست .او نظرش را در این باره به طور
صریح بیان کرده است .به نظر انگال مرکل ،صدراعظم
آلمان و رئیس حزب اتحادیه دموکرات مسیحی ،ایجاد
مناطق ترانزیت مشکل شمار رو به افزایش آوارگان را
حل نمی کند .انگال مرکل در جلســه ای که از سوی
اتحادیه دموکرات مســیحی آلمان برگزار شده بود،
گفت ایجاد مناطق ترانزیتی مانع آمدن چندین هزار
آواره نخواهد شــد .اما او افزود که پناهجویانی را که
اسناد شــان را دور انداخته اند و حاضر به کمک در
تعیین هویت شــان نیستند ،می توان تا رسیدگی به
تقاضاهای شان در این مناطق جای داد .این نخستین
بار اســت که صدراعظم آلمان بــه صراحت راجع به
موضوعی صحبت می کند که ائتالف برسر قدرت در
آلمان در مورد آن اختالف نظر دارد.
پیش از این طبق گفته های هورست زیهوفر ،نخست
وزیر ایالت بایــرن ،دو حزب خواهری متشــکل از
اتحادیه های سوسیال مســیحی بایرن و دموکرات
مســیحی آلمان درباره ایجاد مناطق ترانزیتی برای
آوارگان در ســر مرزها به توافق رسیده بودند .قرار
اســت که در همین هفته به ایــن منظور یک طرح
مشخص تدوین گردد.
سیاستمداران می خواهند با ایجاد مناطق ترانزیتی در
مرزهای زمینی رسیدگی به درخواست های پناهندگی
پیش از ورود به کشور را امکان پذیر سازند .در میدان
های هوایی آلمان از چنین روشی استفاده می شود.
این طرح برای افرادی در نظر گرفته شــده است که
تقاضاهای پناهندگی شــان طبق نخستین ارزیابی
غیرمجاز و یا به وضوح بی اساس است .هدف این است
که جلو ورود آن ها به کشور به این ترتیب گرفته شده
و امکان عودت آن ها وجود داشته باشد( .دویچه وله)

رییس انجمن فوتبال تایلند
 90روز محروم شد

سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا در زمینه میدان دادن به بازیکنان جدید
رکوردی از خود به جا گذاشت.
به نقل از آس ،تیم ملی فوتبال اســپانیا دوشــنبه شب توانست در خاک
اوکراین و در آخرین دیدار مرحله گروهی راهیابی به یورو  2016مقابل تیم

ملی فوتبال این کشور به پیروزی یک بر صفر دست پیدا کند.
تنها گل این دیدار را ماریو گاســپار ،مدافع راســت الروخا وارد دروازه
اوکرایــن کرد .بدین ترتیب اســپانیا  27امتیازی شــد و به عنوان تیم
صدرنشین راهی مرحله گروهی یورو  2016در فرانسه شد .اوکراین هم با
 19امتیاز در رده سوم ایستاد را به دیدارهای پلی آف برود.
ماریو گاسپار (ویارئال) و ژابیر اژیتا (اتلتیک بیلبائو) ،دو بازیکن جدید تیم
ملی اسپانیا بودند که برای نخستین بار در ترکیب الروخا به میدان رفتند.
این دو بازیکن ،پنجاه و هشتمین و پنجاه و نهمین بازیکنان جدیدی بودند
که ویسنته دل بوسکه ،ســرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا آنها را به تیم
ملی دعوت کرده بود .البته حضور این دو در ترکیب اسپانیا بیشتر به دلیل
آسیب دیدگی برونو ســوریانو و ایناگیو مارتینس بود اما در هر حال ،دل
بوسکه رکورد جالبی در استفاده از بازیکنان جدید به نامش ثبت کرد.
در همین شرایط نیز بازیکنانی مانند نولیتو ،کیکو کاسیا ،کاماچو ،خوانمی،
ویتولو و الیکس ویدال نیز نخســتین بازیهای ملیشــان را زیر نظر دل
بوسکه انجام دادند .سرخیو ریکو ،دروازهبان سویا هنوز نتوانسته زیر نظر
این مربی کهنه کار به میدان برود .او هنوز پشت سد دو دروازهبان بزرگ
به نامهای ایکر کاسیاس و داوید دخئا قرار دارد.

جبرئیل سیسه دستگیر شد

بازیکن سابق تیم ملی فرانســه به همراه سه نفر به جرم اخاذی دستگیر
شد.
به نقل از گاردین ،مردم فرانسه دیروز با یک خبر عجیب روز خود را آغاز
کردند .جبرئیل سیسه بازیکن ســابق تیم ملی فرانسه به جرم تالش بر
اخاذی از متیو والبوئنا دستگیر شد .بر اساس گزارش فرانس پرس ،مهاجم
فرانسوی به همراه ســه نفر دیگر دستگیر شده است .با وجود این ،اولین
تحقیقات پولیس فرانسه نشان میدهد سیسه عمل ناشایستی انجام نداده
است و به زودی آزاد خواهد شد و آن سه شخصی که همراه سیسه بودند،
والبوئنا بازیکن لیون را تحت فشار قرار داده بودند.

یک گزارش جدید نشــان می دهد که با
وجود پیشرفت ها در مبارزه با گرسنگی،
هنوز هم حدود  795میلیون انســان از
گرســنگی رنج می برند .براســاس این
گزارش ،یک چهارم کودکان دچار ســوء
تغذی اند .کمیســیون اتحادیه اروپا هر
سال یک شــاخص جدید گرسنگی را به
دســت می آورد و همین طور حکومت
آلمان فدرال .شــاخص گرسنگی جهان
از سوی موسســه «کمک به گرسنگان
جهان» در شهر بن آلمان تهیه می شود.
شاخص گرسنگی جهان به صورت منظم
در کنفرانس های بیــن المللی و منطقه
یی معرفی می شــوند .همچنان بسیاری
سازمان های غیردولتی (ان جی او) ها از
اطلس شاخص گرسنگی در جهان استفاده
می کنند تا وضعیت گرسنگی در جهان را
در چشمرس قرار دهند.
اطلس دنیا در مورد گرســنگی در سطح
جهان یک بخش اصلی شــاخص ساالنه
گرســنگی در جهان است که از چندین
سال به اینســو از جانب موسسه آلمانی
کمک به گرســنگان جهان ،موسســه

های خاکستری رنگی است که به زبان
اطلس گرسنگان جهان مناطقی خوانده
می شوند که در مورد آن ها «اطالعات
وجود ندارد» .تقریب ًا همه کشــورهایی
که در حــال حاضر مردم به دلیل جنگ
و منازعات از آنجاهــا در حال فرار اند،
خاکســتری رنگ شده اســت ،زیرا از
کشورهایی مانند ســوریه و لیبیا ارقام
قابل اعتماد در دسترس قرار ندارد.
خانم اندریا زونتاگ ،کارشناس سیاست
غذایی در موسسه «کمک به گرسنگان
جهان» به این نظر است که البته می شود
حدس زد که در این کشورها وضع تغذی
از بســیار جدی تا وخیم خواهد بود .به
طور مثال چنین طرز قضاوتی در مورد
کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک
کانگو ،ســودان و ســودان جنوبی و یا
سومالیا نیز اعتبار دارد .در این کشورها
امروز اکثرا ً نمی توان سخن از جنگ در
مفهوم کالسیک آن به میان آورد.اندریا
زونتاگ می گوید« :عــاوه بر اردوهای
ملی ،شورشیان ،دسته های شبه نظامی
و دار و دسته های جنایتکار وجود دارند.

تحقیقات بین المللی تغذی و سیاســت
انکشــافی ( ،) IFPRIو سازمان امدادی
ایرلندی «کانسرن ورلد واید» انتشار می
یابد.تمرکز گزارش امسال دقیق ًا روی لکه

البته این جنگ ها به تناسب جنگ های
قدیمی در کل قربانیان کمتری می گیرند،
با اینهم مرز بین نقش پردازان نظامی و
غیر نظامی مغشوش است»( .دویچه وله)

تاکید عربستان بر حل سیاسی بحران
سوریه بر اساس بیانیه ژنو1

عربســتان بر تمایل خــود برای حل
مســالمت آمیز بحران سوریه بر اساس
بیانیه ژنو  1تاکید کرد.
بــه نقــل از روزنامه الریــاض ،عادل
الطریفــی ،وزیر فرهنــگ و مطبوعات
عربســتان در بیانیهای در پایان جلسه
هفتگی کابینه گفت :اعضای کابینه شرح
نتایج ســفر محمد بن سلمان ،جانشین
ولیعهد عربستان و وزیر دفاع به روسیه
و دیدارش با والدیمیــر پوتین ،رئیس
جمهوری این کشور را بررسی کردند.
وی گفــت :محمد بن ســلمان در این

دیدار بر تمایل عربســتان به تحقق
خواســتههای مردم ســوریه و حل
مســالمت آمیز بحران این کشــور
براساس بیانیه ژنو 1تاکید دارد.
اعضــای کابینه عربســتان همچنین
ضمن محکوم کــردن تجاوزات رژیم
صهیونیستی د َر مســجداالقصی ،بر
درخواست پادشــاه این کشور برای
افزایــش تالشهای بیــن المللی و
مداخله شــورای امنیت جهت پایان
دادن به تجاوز علیه مســجداالقصی
تاکید کردند.

بازنشستگی و
ادامه دادن
یوســین بولت در صحبتهایــش درباره
ی اعالم کرده شاید فعالیت
زمان بازنشستگ 
حرفهای خود را تا پایان  2017نیز ادامه دهد
اما آیا ادام ه دادن او یک سال بعد از المپیک
چیزی به کارنامهاش اضافه خواهد کرد؟
به نقل از یورو اســپورت ،تمامی طرفداران
ورزش و دوومیدانی و هواداران یوسین بولت
نگران بازنشستگی این نابغه دو هستند.
مساله بازنشســتگی یوسین بولت در مرکز
توجه قرار گرفته اســت و شاید او هنوز در
دو راهی ادام ه دادن یا بازنشسته شدن قرار
داشته باشد .بولت جامائیکائیی توانست در
طول کار حرفهای خود ورزش دوی ســرعت
را به باالترین سطح خود برساند اما باالخره
عمر فعالیت حرفهای او نیز به پایان میرسد.
بولت میخواهد کارنامه درخشــان خود را
با قهرمانی در سه رشــته  100متر 200 ،متر
و چهار در  100متــر در بازیهای ریو برای
همیشــه در تاریخ تثبیت کند اما بعد از آن

را خودش نیز مطمئن نیست.
بولت درباره بازنشستگی خود گفته است:
من و مربیام در اینباره بحثهایی داشتیم
که چه زمانی باید بازنشسته شوم .مربیام
میگوید نباید بگوییم آیا بعد از المپیک من
بازنشسته خواهم شد یا نه .بعد از المپیک
تصمیم میگیریم آیا باید یک ســال دیگر
هم کار کنیم یا نــه .بنابراین باید تا بعد از
المپیک صبر کنیم .مردان و زنان ورزشکار
حرفــهای غالبا در اواخــر دوران فعالیت
خود ،از بین رفتن شــکوه گذشتهشان را
میبینند .بولت به احتمــال زیاد تا پایان
 2017بازنشســته خواهد شــد اما ممکن
است یک ســال پایانی کار ،مانند همیشه
درخشان باشد یا این که او نیز تاریک شدن
درخشش خود را مشاهده کند.
بولت تاکنون یازده مدال طال در مسابقات
قهرمانــی جهان را کســب کرده اســت
که رکوردی بــرای او به شــمار میرود.

ورزشکارانی هستند که تالش میکنند
همچنان در اوج باقی بمانند .راجر فدرر
میتواند یکی از آنها باشــد .او همچنان
ســخت تالش میکند تا خود را در بین
تنیسبازان برتــر جهان نگه دارد .فدرر
از تجربیاتش استفاده میکند تا همیشه
یک گام از حریفــان جوانتر و آمادهتر
خود جلو باشد .شــاید در دویدن همه
چیز راحتتر باشــد .فقط باید سریعتر
از رقیبان دوید« .جاستین گاتلین» یکی
از نمونههایی اســت که نشان میدهد
دوندگان باالی  30ســال نیز میتوانند
سریع باشند .درست اســت که سن و
ســال فقط یک عدد است و ممکن است
موقعیت ارتباطی با این عدد نداشــته
باشد اما درباره بولت باید این را پذیرفت
که اوج فعالیت حرفهای او در ســن 22
سالگی اتفاق افتاده و هر ورزشکاری در
سن خاصی به اوج خود میرسد.

آغاز زمان اعالم نامزدی برای میزبانی
 50مسابقه برتر کشتی

پروسه اعالم نامزدی برای میزبانی مسابقات
بزرگ کشتی در ســالهای  2019 ،2018و
 2020از امروز (چهارشنبه) آغاز میشود.
به نقل از  ،Inside the gamesدرخواستها
برای میزبانی مسابقات جهانی  2018و 2019
در رشتههای فرنگی و آزاد و مسابقات زنان
در این سه سال دریافت خواهد شد.
درخواستها برای میزبانی مسابقات «گلدن
گرند پــری» و مســابقات قهرمانی جهان
جوانان و مســابقات قارهای نیــز پذیرفته
خواهند شــد .تمامی این مسابقات حدود
 50مورد میشــوند و این فرصت مناسبی
برای شهرهای مختلف خواهد بود تا میزبانی
مسابقات کشتی را از آن خود کنندUWW .
تصمیم میگیرد کــدام میزبانی برای کدام
شهر مناسبتر اســت زیرا هر مسابقهای از
نظر وسعت متفاوت است .شهرها همچنین
میتوانند نامزد چند مســابقه شوند و بدین
شکل شانس خود را افزایش دهند.
ننــاد اللوویچ ،رییــس  UWWدر اینباره
گفت :میخواهیم مسابقات در سطح باالیی

همزمان با کشته و زخمی شدن بیش از  80تن در حمالت
جنگندههای ائتالف متجاوز سعودی به زندان مرکزی شهر
البیضاء ،ارتش و کمیتههــای مردمی یمن دو موتر زرهی
عربستان را در منطقه «ظهران عسیر» منهدم کردند که
موجب کشته شــدن تعداد زیادی از سربازان عربستانی
شد .به نقل از شبکه خبری المسله ،منابع پزشکی یمنی
اعالم کردند که در حملــه جنگندههای ائتالف عربی به
زندان مرکزی البیضاء  30تن کشته و بیش از  50تن دیگر
زخمی شــدند .در والیت مأرب نیز جنگندههای ائتالف
عرب بار دیگر از بمبهای خوشــهای در پنج منطقه این
والیت اســتفاده کردند .ارتش و کمیتههای مردمی یمن
نیز پایگاههای نظامی عربستان در منطقه ظهران عسیر و
جیزان را بمباران کردند که به کشته شدن تعداد زیادی از
سربازان عربستانی انجامید.
همچنین آنها دو موتر زرهی عربستان در ظهران عسیر
را هدف قرار دادند که به کشته شدن تمامی سربازان در
داخل این دو موتر انجامید .در همین راستا عبد ربه منصور
هادی ،رئیسجمهور مســتعفی یمن «عبداهلل مطلق» و «
حسن محمد زید» ،از وزیران مشاور در دولت مستعفی را
برکنار کرد .به گفته منابع ،این اقدام به این دلیل صورت
گرفته است که آنها حامی حوثیها بودهاند.

حمله راکت به سفارت روسیه
در دمشق

دردوراهی

وراوی ماکودی ،عضو ســابق کمیته اجرایی فیفا و رییس انجمن فوتبال
تایلند ( )FATنیز به مدت  90روز از تمامی فعالیتهای ملی و بینالمللی
فوتبالی محروم شــد .به نقل از  ،Inside the gamesاین تصمیم توسط
اتاق تصمیمگیری کمیت ه اخالق فیفا گرفته شد .دلیل این تصمیم تخلف در
ل حاضر موضوع بررســیهای
اجرای قوانین فیفا بود .مورد ماکودی در حا 
فیفا قرار گرفته است .در ماه جوالی ،دادگاه بانکوک وراوی  63ساله را به
 18ســال حبس محکوم کرد .در حال حاضر او موقتا باید  16ماه حبس را
بگذراند و  113هزار دالر جریمه پرداخت کند.
ماکــودی به همراه مدیر کل  FATمتهم شــدهاند کــه مدارکی را برای
انتخابات  FAT 2013جعل کردهاند .او همچنین از سوی کمیت ه اخالق فیفا
متهم شده اســت که در تبانیهای مربوط به میزبانی جام جهانی  2018و
 2022نقش داشته است .وراوی مدت زیادی با محمد بن همام نامزد ریاست
جمهوری فیفا هم پیمان بوده اســت .در ماه اخیر ســپ بالتر ،پالتینی و
چونگ مونگ جون نیز از سوی کمیت ه اخالق فیفا تعلیق شدهاند.

رکورد تاریخی دل بوسکه در میدان
دادن به بازیکنان

نزدیک به  800میلیون نفر در
جهان از گرسنگی رنج میبرند

بیش از  80کشته و زخمی در
حمله ائتالف سعودی به
زندان البیضاء

برگزار شود و شهرهای میزبان بسیار مهم
هستند .پروســه جدید نامزدی ،همکاری
طوالنی مدت را ایجاد میکند که هم برای
کشتی و هم برای میزبانان مفید است .این
میزبانیها موجب رشــد کشتی میشود و
باعث افزایش میزان بینندگان و مخاطبان
در سراسر جهان نیز خواهد شد.
ســایتی نیز بــرای میزبانیهــا از امروز
(چهارشــنبه) آغاز به کار خواهد کرد .با
کمک این وب سایت ،شهرهای مختلف به

اطالعات تازهتر دسترسی پیدا میکنند.
کتی نلســون ،رییس بخــش اجرایی
کمیسیون ورزشی شــهر کانزاس گفت:
مســابقات قهرمانی جهان الس وگاس
بسیار با شــکوه برگزار شد .دیدیم که
چه اقبال جهانی به کشــتی وجود دارد
و دریافتیم که میزبانی کشــتی ،فواید
زیادی دارد .زمان نهایی برای فرستادن
درخواســتهای برای گرفتن میزبانی،
اوایل اپریل سال آینده است.

شبکه خبری «دویچه وله» از حمله راکت به سفارت روسیه
در دمشق خبر داد .همچنین ارتش اسرائیل روزسه شنبه
حمالت موشــکی را به دو مرکز نظامی سوریه در جوالن
اشغالی انجام داد .شــبکه خبری دویچه وله با اعالم خبر
حمله به سفارت روسیه در دمشق تاکید کرد که این حمله
با دو راکت صورت گرفت .بنا به گزارش این شبکه خبری
دو راکت مذکور در جریان تظاهراتی در حمایت از عملیات
نظامی روسیه علیه داعش در ســوریه در مقابل سفارت
روســیه در منطقه «المزرعه» در دمشق شلیک شد .به
گفته شاهدان عینی در جریان این حمله چند تن زخمی
شــدند این درحالی است که یک منبع پولیس در دمشق
اعالم کرد هیچ کس در این تظاهرات زخمی نشده است.
یکی از کارمندان انی ســفارتخانه نیــز اعالم کرد که در
جریان این حمله هیچ یک از کارمندان زخمی نشدند.
همچنین شــبکه خبری اســکای نیوز عربی از حمالت
موشکی دیروز ارتش اسرائیل به دو پایگاه سوری در مرکز
جوالن اشغالی خبر داد.
آویخای ادرعی ،سخنگوی ارتش اسرائیل در این خصوص
اعالم کرد :در ساعات گذشــته ارتش اسرائیل دو پایگاه
نظامی ارتش ســوریه در مرکز جــوالن را هدف حمالت
توپخانهای خود قرار داد.

منتقد سرسخت بالتر هم
نامزد فیفا میشود

میشل زنروفینن ،یکی از منتقدان سرسخت سپ بالتر و مدیر کل سابق
فیفا اعالم کرد که از او خواستهاند در انتخابات آینده فیفا شرکت کند.
نقل از  ،Inside the gamesزنروفینن اعالم نکرد چه کسی از او خواسته
است تا در این انتخابات شرکت کند اما گفته که قصد دارد این کار را انجام
دهد .او در اینباره به رویترز گفت :بعد از چند درخواست در حال بررسی
شرایط هستم.
زنروفینن همیشه منتقد بالتر بوده است .او در سال  2002گزارشی نوشت
و در آن بالتر را متهم به سوء مدیریت مالی در فدراسیون کرد.
زنروفینن  11مســئول فیفا را نیز با خود متحد کرد تا علیه بالتر اعتراض
کنند .با این حال با پیروزی بالتر در انتخابات و شکست هایاتو ،تالشهای
او نیز بینتیجه ماند و او از هیات مدیره فیفا بیرون رانده شد.
بعد از محروم شدن بالتر ،عیسی هیاتو به صورت موقت ریاست فدراسیون
فوتبال را بر عهده گرفت .همراه با بالتر ،پالتینی و چونگ مونگ جون نیز
از فعالیتهای مربوط به فوتبال محروم شدند.

رونالدو پس از دریافت چهارمین کفش طالی اروپا:

هنوز قانع نیستم

کریستیانو رونالدو برای چهارمین بار کفش طالی فوتبال اروپا را از آن خود

کرد .رونالدو جایزه بهترین گلزن لیگهای اروپایی را در سال 2014-2015
با به ثمر رســاندن  48گل در لیگا از آن خود کرد .او توانست رکورد قبلی
خود را که در فصل  46 ،2010 – 2011گل بود بشکند.
بردن چهارمین کفش طال به این معنی اســت کــه رونالدو از هر بازیکن
دیگری در تاریخ بیشــتر این عنوان را تصاحب کرده است .لیونل مسی
ستاره بارسلونا که این روزها دوران مصدومیت خود را طی میکند سه بار
برنده این جایزه شده است.
رونالدو پس از دریافت جایزهاش که در مراســمی پس از صرف ناهار روز
سهشنبه در هتلی در مادرید و به وسیله فلورنتینو پرس به او داده شد ،با
خبرنگاران صحبت کرد.
ســتاره پرتگالی رئال مادرید گفت :بردن کفش طالی چهارم یک افتخار
بزرگ و غرورآمیز است .این عنوان برای من خیلی مهم است.
او ادامه داد :البته من هنوز قانع نشدهام .همیشه بیشتر از این خواستهام.
من کفش طالهای پنجم و ششــم را هم میخواهم .برای اینکه من به این
عنوانها برسم رئال مادرید باید همیشه جامهای مختلف را به دست بیاورد
و امسال هم هیچ تفاوتی نمیکند .میخواهیم اللیگا ،لیگ قهرمانان ،کوپا
دلری را به دســت بیاوریم .امیدوارم سال دیگر هم همین جا یکدیگر را
ببینیم.
مهاجم رئال با تمجید از همتیمیها و کادر پزشــکی این باشــگاه گفت:
همیشه عاشق این بودم که ســخت کار کنم و کامال مشخص است که در
باشگاهی مثل رئال مادرید با چنین بازیکنانی که کنار من هستند شانس
این را دارم که جایزههایی مثل این را ببرم .میخواهم از همه همتیمیهایم
تشکر کنم چرا که بدون آنها نمیتوانســتم این عنوان را تصاحب کنم.
همچنین از پزشکان تیم و هر کس دیگری که به من کمک کرد تا یک سال
را با سالمتی کامل بازی کنم تشکر میکنم.
رونالــدو در پایان گفت :از همه افرادی که در اینجا حضور دارند تشــکر
میکنم .از جمله سفیر پرتگال ،مربی من ،رییس من و هواداران رئال .خیلی
خوشحالم که پسرم میتواند پدرش را زنده ببیند و اینکه جایزههایی مثل
این را به دســت میآورد .از مادرم ،مدیر برنامههایم و دوســتانم تشکر
میکنم .این یک لحظه خاص برای من است و همین طور برای آنها.

