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انتقاد شدید نخست وزیر هند از پاکستان

نارندرا مودی ،نخســت وزیر هند ،با استفاده
از سخنرانی خود به مناسبت روز استقالل این
کشور از پاکستان شــدیدا انتقاد کرده است
اگرچه به صورت مســتقیم از آن کشــور نام
نبرده است.
آقای مودی که تحت تدابیر شدید امنیتی در
«قلعه سرخ» دهلی صحبت میکرد گفت هند
زمانی که تعــدادی از دانشآموزان مکتب ی
در پیشاور در پاکستان بدست ستیزهجویان
کشته شدند «اشــک میریخت» اما به گفته
آقای «در طــرف دیگر [مرز] تالشــی برای
تمجید تروریستها وجود دارد».
در حمله روز  ۱۶دسمبر  ۲۰۱۴به مکتب ی در
پیشاور حدود  ۱۴۰نفر توسط مهاجمان طالبان
کشته شدند .این نکات از سوی نخست وزیر
هند چند روز پس از آن بیان میشود که وزیر
خارجه هند گفته بود پاکســتان به مناطقی
چون کشــمیر هند تروریست میفرستد .روز
یکشنبه ( ۱۴اگســت) نخست وزیر پاکستان
هند را به ســرکوب تظاهرات علیه دولت در

کشمیر هند متهم کرد.
از زمان اســتقالل هند و پاکســتان در سال
 ،۱۹۴۷تاکنون سه جنگ تمام عیار بین این دو
کشور روی داده که دو مورد آن بر سر کشمیر
بوده است و این منطقه عاملی در خصومت بین
این دو قدرت منطقهای بوده است.

تهدید مجدد ترکیه به
لغو توافقنامه مهاجران
با اتحادیه اروپا

مولود چاووش اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه یک بار دیگر
با اتحادیه اروپا اتمــام حجت کرد و گفت در صورتی
که مکلفیت ویزا برای شهروندان کشورش لغو نشود،
ترکیه توافقنامه مهاجــران با اروپایی ها را برهم می
زند.
چاووش اوغلو به شــماره روز دوشنبه روزنامه آلمانی
«بیلــد» گفت که اگر در مــاه اکتوبر مکلفیت ویزای
اتحادیه اروپا برای هموطنانش لغو نشود ،کشورش نیز
به متعهد به ایــن توافقنامه نمی ماند .او گفت« :یا ما
همه مواد قرارداد را همزمان اجرا می کنیم یا که همه
را به کنار می گذاریم».
از نــگاه ترکیه ،لغو مکلفیت ویــزا یک نوع جبران
خدمت در قبال توافقی اســت که از زمان تصویبش
ســرازیری آوارگان به اروپا از طریق مسیر بالقان به
شدت کاهش یافته است.
وزیر خارجه ترکیــه در ادامه گفت« :ما قراردادهایی
داریم که در آن به روشــنی مشــخص شده ،در ماه
اکتوبــر مکلفیت ویزا برای همه شــهروندان ترکیه
اجرایی خواهد شــد» .او گفت این طور نمی شود که
از این توافقنامــه مهاجران فقط آن بخش هایی اجرا
شــود که به نفع اتحادیه اروپا است ،اما ترکیه دست
خالی بماند .اتحادیه اروپــا می گوید که ترکیه هنوز
همه  ۷۰معیاری را که شــرط لغو مکلفیت ویزا است،
اجرا نکرده اســت .از جمله این معیارها تغییر قوانین
ضد ترور در ترکیه است که بنا به ارزیابی اروپایی ها
احتمال استفاده ابزاری از آن علیه منتقدان سیاسی
وجود دارد( .دویچه وله)

هند و پاکســتان هر دو مدعــی حاکمیت بر
کشــمیر هستند .کشــمیر اکنون بین هند و
پاکســتان به صورت «دوفاکتو» تقسیم شده
و خطی موســوم به «الین آو کنترل» کشمیر
تحت حاکمیت دو کشــور را عمال از یکدیگر
جدا میکند( .بی بی سی)

شهردار نیویورک :مسلمانان
آماج تعصب هستند

یک روز پس از به قتل رسیدن امام یک
مسجد و دستیار او در نیویورک شهردار
این شهر می گوید مسلمانان «آماج تعصب
هستند».
ضارب روز شنبه در حدود ساعت دو بعد
از ظهر از پشت سر به عالالدین اکونجی
امام جماعت  ۵۵ســاله مسجد فرقان و
همراه  ۶۴ساله او صرام الدین شلیک کرد
و آنها را کشت.
بعضی از عبادتگران در این مسجد گفته
اند که قتل ها به خاطر نفرت از مسلمانان
صورت گرفتــه اما پولیس می گوید هنوز
نشــانه ای نیست که آنها به دلیل مذهب
خود کشته شده باشند.
حمله به مساجد در آمریکا هم اکنون در
باالترین سطح از زمانی است که این گونه
حوادث ثبت می شود.
دو قربانی که اصال بنگالدشــی بودند از

ناحیه ســر هدف قرار گرفتند .آنها تازه
مسجد فرقان جامع را ترک کرده بودند.
بیل دی بالزیو شــهردار نیویورک در
بیانیــه ای گفت« :هنــوز انگیزه قتل
عالالدین اکونجی و صرام الدین را نمی
دانیم اما می دانیم که مسلمانان دایم در
معرض آماج تعصب هستند».
«بسیار مهم است که برای رفع اختالفاتی
که بزرگی شهر و کشــور ما را به خطر
انداخته تــاش کنیم ».پولیس گفت که
امام اکونجی هنگام حادثــه هزار دالر
پول نقد همراه داشت اما پول به سرقت
نرفته است .ویدئویی که ظاهرا این حمله
را نشــان می دهد و به دســت نشریه
«نیویورک دیلی نیوز» رسیده فردی را
نشان می دهد که از پشت به دو قربانی
نزدیک می شــود و بدون اخطار به آنها
شلیک می کند و می گریزد( .بی بی سی)

یوسین بولت سومین طالی صد متر
المپیک را برد

یوســین بولت ،دونده جاماییکایی و ستاره
دوی ســرعت جهان ،با بردن طالی صد متر
در المپیک ریو ،اولین دوندهای شــد که در
ســه المپیک پیاپی به چنین موفقیتی دست
پیدا میکند .بولــت در برابر هزاران هواداری
که بیوقفه او را تشــویق میکردند توانست
با زمان  ۹و  ۸۱صدم ثانیه بار دیگر جاســتین
گتلین ،رقیب آمریکاییاش را شکست دهد.
با این پیروزی یوسین بولت یک گام به رکورد
تاریخی «سه سهتایی» نزدیکتر شد .او در دو
المپیک گذشته در سه رشته صد متر ،دوصد

متر و چهاردرصد متری امدادی طال برده و اگر
امسال هم این موفقیت را در  ۲۰۰متر و چهار
در صد متر تکرار کند ،سه سال پیاپی در سه
رشته ســرعت تمام طالهای اصلی سرعت را
درو کرده است.
بولت در هشت سال گذشته  -به جز مسابقات
قهرمانی جهان در سال  ۲۰۱۱که به دلیل خطا
در اســتارت حذف شد  -تمام عناوین جهانی
صد متر را به نام خود ثبت کرده است.
او که یکشــنبه آینده ۲۱ ،اگست ،تولد سی
ســالگی خود را جشــن میگیــرد ،درباره

عملکردش در فینال صد متر ریو به خبرنگاران
گفت« :بینقص نبود ولی کارم را انجام دادم و
به نتیجهای که گرفتــم افتخار میکنم .هیچ
کس تا حاال چنین کاری نکرده .حتی کســی
نزدیکش هم نشده».
بولت فینال صد متــر را کندتر از رقیب ۳۴
سالهاش ،جاســتین گتلین ،شروع کرد اما از
شصت متر به بعد ســرعت گرفت و توانست
در نهایت گتلین را بــا اختالف  ۸صدم ثانیه
شکســت دهد و هفتمین طالی المپیک را به
گردن بیاویزد( .بی بی سی)

یورش پولیس ترکیه به
سه دادگاه در استانبول

خبرگــزاری دولتی ترکیــه ،آناتولی ،از
یورش پولیس این کشــور به سه دادگاه
در اســتانبول و بازداشــت شــماری از
کارکنان آنها خبر داده اســت .این اقدام
پــس از آن صورت گرفته که دادســتان
کل اســتانبول حکم جلب بیش از یکصد
و هفتاد دادســتان و سایر کارکنان بخش
قضایی را صادر کرده بود .براســاس این
گزارش پولیس پس از یورش این محلها
را مورد جســتجو قرار داد .گفته شده که
این اقدام در چارچــوب تحقیقات دولت

درباره کودتای نافرجام ماه گذشته در این
کشور صورت گرفته است.
هفته گذشــته هم پولیس به چهار دادگاه
دیگر یورش برد و شــماری از کارکنان را
بازداشــت کرد .از زمان وقــوع کودتای
نافرجام در ترکیه دستکم  ۶۰هزار کارمند
دولت ،نظامی ،و نفرات پولیس و نیروهای
دیگر بازداشــت یا از کار برکنار شدهاند.
این اقدامــات ترکیه با انتقاد گســترده
مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری
روبرو شده است( .بی بی سی)

یک ماه اضافه حقوق پاداش
عربستان به سربازان سعودی
در یمن

ملک ســلمان ،پادشاه عربستان ،دستور
داده به نیروهای نظامی و امنیتی سعودی
که در خط مقدم جبهه یمن مشغول جنگ
هســتند یک ماه حقوق اضافه پرداخت
شــود .به گــزارش خبرگزاری رســمی
عربستان این پاداش شامل حال کارکنان
وزارت کشور ،دفاع و گارد ملی عربستان
میشود که در عملیات یمن شرکت دارند.
با گذشت  ۱۷ماه عملیات نظامی عربستان
و متحدانش علیه حوثیها و بمباران یمن،
که به حمایت از عبدربــه منصور هادی،
رئیس جمهور در تبعید این کشور ،صورت
میگیرد بحران همچنان ادامه دارد.
در هفتههای اخیــر مذاکرات حوثیها و
دولت مورد شناســایی جامعه بینالملل

با بنبست روبرو شــده و انتقاد نهادهای
حقوق بشری و ســازمان ملل از حمالت
هوایی ائتالف به رهبری عربستان و تلفات
غیرنظامی آن در حال افزایش است.
از جمله حمله اخیر عربســتان به مکتب
ای در یمن که در آن ده کودک کشــته و
 ۲۸کودک دیگر زخمی شدند انتقاد دبیر
کل سازمان ملل را به دنبال داشته و باعث
افزایش فشار بر عربستان شده است.
پادشاه عربســتان اعالم کرده که پاداش
نظامیان نشانه «قدرشناسی» او از کسانی
است که در دو عملیات «طوفان قاطع» (از
مارچ  ۲۰۱۵تــا اپریل  )۲۰۱۶و همین طور
«احیای امید» که از اپریل امســال آغاز
شده ،شرکت داشتهاند( .بی بی سی)

محاکمه رهبر «انصارالدین» به اتهام
تخریب میراث فرهنگ جهانی

تخریــب آرامگاههای تاریخی در ســال
 ۲۰۱۲در شهر تیمبوکتو در مالی به دست
اسالمگرایان افراطی ،نگرانیهای جهانی را
برانگیخت .برخورد حقوقی به این موضوع
در دادگاه بینالمللی کیفری اکنون توجه
محافل جهان را به خود جلب کرده است.
دادگاه بینالمللی کیفری که مقر آن در الهه
است برای نخستین بار پرونده احمد الفاقی
المهدی ،رهبر گروه موسوم به «انصارالدین»،
یکــی از گروههای اســامگرای افراطی
منتسب به القاعده را بررسی میکند .این
نخستین بار اســت که پروندهای در دادگاه
الهه در ارتباط با تخریب یک میراث فرهنگ

جهانی مورد بررسی قرار میگیرد.اعضای
گروه اسالمگرای «انصار الدین» چهارسال
پیش با بیل و کلنگ بــه جان آرامگاههای
تاریخی در شــهر تیمبوکتــو در مالی که
قدمتی چندصد ساله دارند ،افتاده و آنها را
ویران کردند؛ اماکنی که از سوی یونسکو،
سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان
ملل متحد ،به عنوان میراث فرهنگ جهانی
شناخته شــده بودند .آن زمان هم چون
سال گذشته که جریان تروریستی «دولت
اســامی» آغاز به ویرانی شهر باستانی
پالمیرا در سوریه کرد ،اعتراضهای جهانی
به شدت باال گرفته بود( .دویچه وله)

اینیستا بازی های نخست
اللیگا را از دست داد

هافبک بارســلونا در شــروع فصل نمی تواند تیم خود را
همراهی کند.
به نقل از آس ،آندرس اینیستا و جرمی متیو فصل خود را بد
شروع کردند .هر دو بازیکن در دیدار رفت سوپرجام اسپانیا
برابر سویا در سانچس پیسخوان آسیب دیدند .پس از انجام
تست های پزشکی مشــخص شد نمی توانند در بازی های
نخست اللیگا حضور داشته باشند .دو هافبک آبی اناری ها
دو تا سه هفته از میادین دور خواهند ماند.
اینیســتا از زانوی راست آسیب دیده است و دو هفته نمی
تواند تیمش را همراهی کند .ماریانو بازیکن سویا در دیدار
دیشب ضربه ای به هافبک اسپانیایی زد و باعث شد اینیستا
خیلی زود زمین بازی را ترک کند .کاپیتان بارسلونا احتماال
دو بازی به همراه تیم ملی اســپانیا را نیز از دســت بدهد.
الروخا یک ســپتمبر به مصاف بلجیم می رود و چهار روز
بعد برابر لیختن اشتاین قرار می گیرد .از طرفی متیو که از
ناحیه پای چپ آسیب دید و در دقیقه  25تقاضای تعویض
کرد سه هفته از میادین دور خواهد بود.

کلوپ :این پیروزی شیرین
حق ما بود

سیمون مانوئل ،اولین شناگر
زن سیاهپوست آمریکا که
مدال طالی المپیک را گرفت

آمریــکا با بیــش از  ۵۵۰ورزشکار ،امســال
شلوغترین تیم را در بازیهای المپیک ریو دارد.
و این ورزشکارها تا کنون مدالهای متعددی هم
درو کردهانــد .یکی از آنها مــدال طالیی بود که
ســیمون مانوئل در شنای صد متر آزاد زنان برای
ایاالت متحده گرفت.
این زن شناگر سیاهپوســت در حالی این مدال
را گرفت که تــا همین حدود نیــم قرن پیش،
استخرهای شنای آمریکا یکی از جاهایی بود که
تبعیض نژادی علیه سیاهان بارز بود( .بی بی سی)

عملکرد جالب مدافعان رئال مادرید در پیش فصل

ل مادرید مدافعان
در نبود سه مهاجم برتر رئا 
این تیم گلزنی کردند.
به نقل از آس ،مدافعان رئال مادرید در نبود
 BBCمسئولیت گلزنی تیم خود را در پیش
فصل به عهده گرفتند.
از  10گلی که مادریــد در این بازیها به ثمر
رساند 6 ،گل توســط مدافعان به ثمر رسید.
مارســلو ســه گل و دنیو ،دنی کارواخال و
سرخیو راموس هر یک ،یک بار برای تیمشان
گلزنی کردند .با توجه به فصل گذشته ،آمار
مثبتی است .مادرید فصل پیش در  52بازی،
 141گل به ثمر رساند و آمار  2071گل در هر
بازی را به ثبت رساند .این آمار نشان از قدرت
 BBCدارد چون کریستیانو رونالدو ( 51گل)،
کریم بنزما ( 28گل) و گــرت بیل ( 19گل)
به ثمر رســاندند .یعنی  69.5درصد گلهای
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را سه مهاجم به ثمر رساندند .سه بازیکنی که
هنوز زین الدین زیدان نتوانسته است از آنها
در پیش فصل اســتفاده کند .بنزما در دقیقه
 59دیدار سوپر جام اروپا برابر سویا به میدان

رفت و نتوانست گلزنی کند.
اما مدافعان در نبود  BBCدرخشــیدند .در
چهار بازی برای مادرید  6گل به ثمر رساندند.
یعنی  75درصد گلهای این تیم توسط آنان
وارد دروازه حریفان شد.

سرمربی آلمانی لیورپول بعد از پیروزی برابر آرسنال تاکید
کرد که شاگردانش بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند
و شایسته پیروزی بودند .به نقل از اسکای اسپورت ،لیورپول
در هفته نخست رقابت های لیگ برتر انگلیس دست به کار
بزرگی زد و موفق شد در ورزشگاه خانگی آرسنال با نتیجه
چهار بر ســه به پیروزی برســد .یورگن کلوپ در نشست
خبری بعد از بازی گفت :این دیدار از بازیهایی بود که برنده
تنها بعد از شنیدن سوت پایان بازی تشخیص داده می شد
زیرا هر لحظه از بازی این احتمال وجود داشــت که دروازه
یکی از دو تیم باز شود .در  30دقیقه پایانی هیجان زیادی بر
بازی حاکم بود .از عملکرد شاگردانم راضی هستم و بسیار
خوشحالم که توانستیم پیروز این بازی بزرگ شویم.
کلوپ ادامه داد :نمی شــد قبل از پایان سوت بازی ،جشن
پیروزی گرفت .به چنین بازیهایی عادت کردم .می دانستم
جشــن پیروزی میگیرم اما این خوشــحالی را تا شنیدن
ســوت پایان بازی به تاخیر انداختم و االن باید بگویم که
بسیار خوشحال هستم.

عذرخواهی مورینیو از
هواداران چلسی

سرمربی شیاطین ســرخ به کامنت جنجالی که در صفحه
پسرش نوشــته بود واکنش نشان داد و از هواداران چلسی
عذرخواهی کرد .به نقل از یورو اسپورت ،چند روز پیش ژوزه
مورینیو در بخش نظرات صفحه پسرش با یکی از هواداران
چلسی درگیری لفظی پیدا کرد .مورینیو که اکنون هدایت
منچســتریونایتد را بدســت دارد ،در یکی از کامنت های
عجیب خود در خطاب به پسرش نوشت« :وقتت را تلف نکن
با »...و پس از آن از آیکون شــتر استفاده کرد .این واکنش
ژوزه مورینیو باعث خشم هواداران چلسی شده است و آقای
خاص را مجبور بــه عذرخواهی از آنها کرد .مورینیو در این
رابطه گفت :منظور من را اشــتباه فهمیدید .سخن من تنها
خطاب به یک شــخص خاص بود نه هواداران چلسی چراکه
آنها همیشــه در قلب من جای دارنــد .وقتی این حرف را
میزنم ،دروغ نمی گویم و این یک واقعیت اســت .او ادامه
داد :تنها به یکی از کامنت های احمقانه واکنش نشان دادم.
هواداران چلسی برای من همیشه قابل احترام هستند.

حمله مردی با تبر به
گروهی در شهر کلن

مردی با تبر به چنــد مرد دیگر در یکی از محالت مرکزی
شهر کلن حمله کرده است .یک نفر در این درگیری به شدت
زخمی شده است .پولیس هنوز درحال تحقیق درباره انگیزه
و هویت کسانی است که در این درگیری شرکت داشتهاند.
به گزارش روزنامه «دی ولت» در ساعات اولیه صبح دوشنبه
در محله مرکزی شــهر کلن آلمان مردی با تبر به گروهی
از مردان حمله کرده اســت .این روزنامه نوشته است که به
دنبال این حمله چند گلوله نیز شلیک شده است .پولیس در
حال تحقیق است و هنوز هیچیک از این اطالعات را تایید
نکرده است« .دی ولت» نوشته است که پولیس همچنان در
حال پرس وجو از شاهدان عینی ماجراست.
روزنامه «اکسپرس» نیز نوشته است که حوالی ساعت چهار
صبح یک مرد با تبر به گروهی مرد حمله کرده است .آنها
نیز متقابال با چاقو از خود دفاع کردهاند .او ســپس با موتر
خود از محل درگیری گریخته است و مردهای دیگر به سوی
موتر او شــلیک کردهاند .در این درگیری یک نفر به شدت
زخمی شده است .به دلیل شدت جراحات این مرد ،پولیس
کمیسیونی برای رســیدگی به «قتل» تشکیل داده است.
پولیس میگوید هنوز روشن نیست که آیا این دعوایی میان
دربانهای کلوپهای شبانه بوده یا خیر( .دویچه وله)

تالش اسالم گرایان افراطی
به جذب آوارگان در آلمان

اداره فــدرال حفاظت از قانون اساســی آلمان با نگرانی
نظاره گر تالش های اســام گرایــان افراطی برای جذب
اعضای جدید در میان آوارگان است .ماموران این سازمان
اســتخباراتی در نظارت بر فعالیت های اســام گرایان با
مشکالتی مواجه هســتند .اسالم گرایان افراطی پیرامون
کمپ های آوارگان پرســه می زنند و سعی بر جلب نظر آن
ها دارند .هانس گئورگ ماسِ ن ،رئیس سازمان استخبارات
داخلــی آلمان به خبرگزاری آلمان «دی .پی .ای» در برلین
گفت« :ما تا به حال از  ۳۴۰مورد خبردار شده ایم...اما این
ها صرف مواردی هستند که ما از آن ها اطالع پیدا کرده ایم
و احتماال موارد بیشتری وجود دارد» .ماسن گفت که اداره
حفاظت از قانون اساسی آلمان ،مدیران کمپ های آوارگان
را از این مشکل آگاه ســاخته و به آن ها اطالعاتی در این
زمینه داده است« :این که سلفی ها و گروه های اسالم گرای
دیگر در سرپناه های آوارگان تبلیغ می کنند ،ما را نگران
می کند» .توماس هالدن َونگ ،معاون رئیس اداره حفاظت
از قانون اساســی در آغاز ماه روان گفته بود که تالش های
گروه های اسالم گرای افراطی برای جذب آوارگان اغلب بی
نتیجه می ماند ،چون بیشــتر آوارگان به خاطر ایدیولوژی
غیرانسانی بنیادگرایانه وادار به فرار شده اند .او هشدار داد
که اگر آوارگان در آلمان ناامید و دلسرد شوند ،این وضعیت
ممکن است تغییر کند( .دویچه وله)

اینیستا رکورد کارلس پویول
را شکست

هافبک بارسلونا رکورد کاپیتان پیشین این
تیم را شکست.به نقل از آس ،بارسلونا و سویا
در دیدار رفت سوپر جام اسپانیا بامداد روز
دوشنبه به مصاف هم رفتند.آندرس اینیستا،
هافبک اسپانیایی بارســلونا در این بازی به
میدان رفت و پانصد و نود و چهارمین بازیاش
را برای آبیاناریها انجام داد .اینیستا اکنون
دومین بازیکنی اســت که بیشترین بازی را

برای بارسا انجام داده اســت .تنها ژاوی
هرناندس با  767بازی از او پیش اســت.
پشت سر او کارلس پویول با  ،593میگلی
با  549و ویکتور والدس با  535بازی قرار
دارند .کاپیتان آبیاناریها نتوانست به طور
کامل در دیدار برابر سویا بازی کند .دقایقی
پس از شروع بازی آســیبدید و لوییس
انریکه او را تعویض کرد.

لوکاس پودولسکی از تیم ملی
فوتبال آلمان کنارهگیری کرد

مهاجم باســابقه ژرمنها از بازیهای ملی
خداحافظی کرد.
به نقل از یورو اسپورت ،لوکاس پودولسکی
 31ســاله در پیامــی احساســی که در
اینستاگرام منتشر کرد ،با بیان اینکه دوست
دارد زمان بیشــتری در کنــار خانوادهاش

بگذراند ،از بازیهای ملی کنارهگیری کرد.
مهاجم کنونی باشــگاه گاالتاسرای ترکیه
که متولد پولند است ،در فصل گذشته 17
بار دروازه حریفان را باز کرد ،به همراه تیم
ملی فوتبال آلمــان در جام جهانی 2014
برازیل عنوان قهرمانی را کسب کرده بود.

کاکا :رونالدو باورکردنی نیست

ستاره پیشــین رئال مادرید به ستایش از
کریستیانو رونالدو پرداخت و او را بازیکنی
باور نکردنی در فوتبال اروپا و جهان دانست.
به نقــل از  ،Omnisportکاکا قبل از این
که راهی رئال مادرید شــود بهترین بازیکن
جهان بــود اما این ســتاره برازیل در رئال
مادرید محو هنرنمایی کریســتیانو رونالدو
شد .کاکا که اکنون در لیگ آمریکا بازی می
کند ،به ستایش از رونالدو پرداخت و گفت:
رونالدو باور نکردنی است .او هر سال بهتر از
سال قبل ظاهر میشود و رکوردهای خیره
کنندهای را پشتسر میگذارد.
ســتاره پیشــین رئال مادرید ادامه داد:

کریســتیانو از انگیــزه بســیار باالیی
برخوردار اســت .میتوانم بگویم تاکنون
بازیکنــی با چنین انگیــزهای ندیدم .او
همواره می خواهد بهترین باشــد .گاهی
اوقات یک بازیکن وقتــی همه جام ها و
عنوان ها را به دســت می آورد ،احساس
سیری می کند و طبیعی است که از انگیزه
سابق برخوردار نباشــد اما رونالدو اصال
اینگونه نیست.
کاکا درباره مســی هم اظهار کرد :لیونل
مســی و کریســتیانو رونالدو هر دو از
بهترین های تاریخ فوتبال جهان هستند.
آنها همواره می خواهند بهترین باشند.

