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سوریه عملیات ترکیه در جرابلس را
محکوم کرد

وزارت خارجه سوریه عملیات ترکیه در شهر
مرزی جرابلــس را محکوم کرده و آن را نقض
حق حاکمیت ملی خود دانسته است .سوریه
گفته اســت هر عملیات ضدتروریستی درون
مرزهایش باید با هماهنگی دمشق انجام شود.
سوریه ترکیه را متهم کرده است که میخواهد

«گروههای تروریســتی دیگــر را جایگزین
داعش کند».
نیروهای ویژه ترکیه بامداد روز چهارشنبه ۲۴
اگست ،در عملیات بیرون راندن گروه موسوم
به دولت اســامی (داعش) از شهر جرابلس
از مرز گذشــته و وارد خاک سوریه شدهاند.

کابینه حکومت آلمان
استراتژی دفاع ملکی را
تصویب کرد

کابینه حکومت فدرال آلمان به تصویب نخســتین
اســتراتژی دفاع ملکی در  ۲۱ســال اخیر چراغ سبز
داده اســت .هدف این طرح مبارزه علیه تهدیدهای
امنیتی در قرن  ۲۱اســت .کابینه حکومت جمهوری
فدرالی آلمان روز چهار شنبه استراتژی دفاع ملکی را
برای محافظت بهتر از شهروندان در جریان فاجعهها و
بحرانهای احتمالی تصویب کرد .این طرح که جایگزین
اســتراتژی تدوین شده ســال  ۱۹۹۵میگردد ،برای
مقابله با تهدیدهایی که جامعه در قرن  ۲۱با آن مواجه
است ،به شمول تروریسم ،جنگ سایبری و حمالت بر
زیرســاختها ،تدوین شده است .در این سند هشدار
داده شده اســت که «فضای پالیسی امنیتی یک بار
دیگر تغییر کرده» و آلمان «در صورت وقوع تحوالت
تهدیدکننده حیاتی در آینده که نمیتواند غیرمحتمل
باشد ،باید به اندازه کافی آمادگی داشته باشد ».هنوز
جزئیات این اســتراتژی فاش نشده است ،اما براساس
معلوماتی که به رسانهها درز کرده است ،امکان از سر
گیری خدمت اجباری عسکری مطرح شده است که در
سال  ۲۰۱۱بعد از  ۵۵ســال لغو گردیده بود .این طرح
در داخــل حکومت ائتالفی انگال مرکل با مخالفتهای
زیادی مواجه بود .تدابیــر دیگری که در این طرح در
نظر گرفته شده شامل ذخیره سازی مواد غذایی و آب
آشامیدنی توسط شــهروندان برای حاالت اضطراری
اســت که انتقاد شــدید احزاب اپوزیسیون را در پی
داشته است .این احزاب حکومت را به مبالغه و استفاده
از ترس مردم متهم میکنند( .دویچه وله)

البته نیروهای ویژه هنــوز عملیات زمینی را
آغاز نکردهاند .همزمان با ورود نیروهای ویژه
به ســوریه ،توپخانه و نیــروی هوایی ترکیه
هم مواضع داعش در شــهر جرابلس را هدف
گرفتهاند .تانکهای ارتــش ترکیه به مناطق
مرزی منتقل شده و اهدافی را در خاک سوریه
گلولهباران کردهاند .تصاویری که از جرابلس
منتشر شده نشان میدهد که از نقاط مختلف
شهر دود برخاسته است .ترکیه میگوید این
عملیات با هماهنگی بــا ائتالف علیه داعش
(به رهبری آمریکا) انجام میشــود .وبسایت
تلویزیون دولتی ترکیه هم نوشــته است که
اطالعــات مرتبط با عملیــات در جرابلس به
روسیه نیز ارائه شده است.
به دنبــال حملهای انتحاری به یک مراســم
عروسی در شهر کردنشــین غازی عینتاب،
ترکیه میگوید که میخواهد نیروهای داعش
را از مرزهایش دور کند( .بی بی سی)

کوریای شمالی از یک
زیردریایی موشک بالستیک
شلیک کرد
آمریکا و کوریــای جنوبی می گویند که
کوریای شمالی یک موشک بالستیک را
از یک زیردریایی در آب های ســواحل
شرقی این کشور شلیک کرده است.
یک مقام آمریکایی گفت که موشــک
کــیای ۱۱-از آب های نزدیک ســینپو
پرتاب شد و  ۵۰۰کیلومتر دورتر در آب
های دریای جاپان فرود آمد.
رئیس ســتاد مشــترک ارتش کوریای
جنوبی گفت که این موشــک در داخل
«منطقه شناســایی دفاع هوایی جاپان»
سقوط کرد .این آزمایش درحالی انجام
می شــود که کوریای جنوبی و آمریکا
تمرین های نظامی ساالنه خود را شروع
می کننــد .در این رزمایش موســوم
به «یولچــی فریدام»  ۸۰هزار ســرباز
آمریکایی و کوریای جنوبی تمرین هایی

عمدتا شبیه سازی شــده کمپیوتری
برای دفاع از کوریای جنوبی در مقابل
حمله کوریای شمالی انجام می دهند.
کوریای شمالی اخیرا اخطار داد که این
تمرین ها شبه جزیره کوریا را به سوی
جنگ می برد و تهدید به تالفی جویی
آن با «ضربه پیشگیرانه اتمی» کرد.
آمریکا و کوریای جنوبی ماه گذشــته
همچنین توافق کردند یک سیســتم
دفــاع موشــکی را بــرای مقابله با
تهدیدهای کوریای شمالی مستقر کنند.
این پرتاب همچنیــن همزمان با دیدار
وزرای خارجه جاپــان ،چین و کوریای
جنوبی در توکیو انجام می شود.
پرتاب چهارشــنبه صبح ظاهرا موفق
ترین آزمایش از این نوع توسط کوریای
شمالی بوده( .بی بی سی)

افغانستان عضويت کامل شوراى
آسيايى کرکت را به دست آورد

ادارۀ کرکت بورد افغانســتان ،عضويت کامل شــوراى
آسيايى کرکت را به دست آورد.
عالوه بر اين ،رييس اجرايى ايــن اداره ،عضويت کميتۀ
اجرايى شوراى آسيايى کرکت را کسب کرده است.
نســيم اهلل دانش رييس عمومى کرکت بورد افغانستان،
دیروز ( ٣ســنبله) يکجا با شــفيق اهلل ستانکزى رييس
اجرايى بــورد ،در مورد دســتاوردهاى مذکور ،طى يک
نشست خبرى در ميدان بين المللى کرکت کابل معلومات
داد .شفيق اهلل ستانکزى ،در نشست اخير شوراى آسيايى
که در سريالنکا برگزار گرديده بود ،اشتراک کرده و ديروز
به کشور برگشت.
نسيم اهلل دانش گفت که افغانستان براى بار اول ،عضويت
کامل شوراى آسيايى کرکت را کسب کرده و عالوه بر اين،
رييس اجرايى کرکت بورد افغانســتان ،عضويت کميتۀ
اجرايى شوارى آسيايى را به دست آورده که سابق نبود.
به گفتۀ موصوف ،در شــوراى آسيايى کرکت ،فيصله هاى
مهــم صورت مى گيرد ،افغانســتان ميتواند که بعد از به

دست آوردن عضويت آن ،نقش مهم در آن بازى کند.
دانش گفت که شفيق اهلل ســتانکزى رييس اجرايى،
در جريان نشست مذکور در سريالنکا ،گفتگوى مفيد
در مورد يک سلســله بازى ها با مسووالن ادارۀ کرکت
بنگلديش انجام داده است.
دانش افزود که در جريان اشــتراک در نشست شوراى
آســيايى کرکت ،در مورد دستاوردها و پيشرفت هاى
کرکت ،به اشــتراک کنندگان معلومات داده و همراه با
مسووالن بنگلديش ،در مورد سلسلۀ مسابقات صحبت
کرد ،که در آيندۀ نزديک اعالم خواهد شد.
به گفتۀ ســتانکزى ،ســال آينده تيم هاى سعودى،
مالديف ،بحرين و قطر ،به خواست آنها به کابل خواهند
آمد و دراينجــا در ميدان بين المللى کابل کرکت بازى
خواهند کرد.
رييس اجرايى گفت که چهار کشــور عضو شوراى بين
المللى کرکت (هند ،پاکســتان ،سريالنکا و بنگلديش)
براى عضويت کامل افغانستان تالش مى کنند( .پژواک)

ترکیه دستور تخلیه یک
شهر مرزی را داد

در پی شلیک گلوله های راکت از سوی مواضع گروه دولت
اسالمی (داعش) در سوریه به شهر کارکامیش ترکیه ،دولت
این کشور دستور تخلیه ساکنان شهر را داده است.
کارکامیش درست در آنسوی مرز در مقابل شهر جرابلوس
سوریه است؛ شهری که داعش کنترل می کند اما شورشیان
مورد حمایت ترکیه ســعی دارنــد در روزهای آینده پس
بگیرند.
یک نیروی شورشــی در ناحیه تجمع کرده اســت و برای
عملیات علیه داعش آماده می شود.
ترکیه داعش را به خاطر بمبگذاری خونین در یک مراســم
عروسی در شــهر غازی عینتاب در جنوب کشور که باعث
مرگ بیش از  ۵۰نفر شد مقصر می شناسد.
دولت ترکیه گفته که داعش باید از نواحی مرزی پاکسازی
شود و اهدافی را در آن سوی مرز با آتش توپخانه زده است.
افزایش مشارکت ترکیه در جنگ ســوریه باعث افزایش
فشار بر دولت و دستگاه های امنیتی در پی کودتای نافرجام
اواسط جوالی شده است.
ترکیه یک روحانی ناراضی ســاکن آمریکا به نام فتح اهلل
گولن را به هدایت کودتا متهم می کند و خواستار استرداد
اوست.
مقام های آمریکایی روز سه شنبه تایید کردند که درخواست
استرداد آقای گولن را دریافت کرده اند اما گفتند دلیلی که
به برای آن ذکر شده به جرایمی ادعایی غیر از کودتا مربوط
می شود( .بی بی سی)

مسووالن فدراسیون راگبی می گویند که با گذشت پنج
سال از ایجاد این فدراسیون ،هنوزهم یک میدان معیاری
برای اعضای این تیم در کابل وجود ندارد.
حارث رحمانى سرپرست فدراســیون راگبی ،به آژانس
خبری پژواک گفت که تیم ملی راگبی کشــور ،در سال
 ۱۳۹۰ایجاد شده و در همان سال ،عضویت اتحادیه راگبی
آسیا را به دست آورد.
به گفته وی ،تیم ملی راگبی دو ســال بعد از آن ،توانست
در رقابت های جام غرب آســیا ،مقام نائب قهرمانی این
رقابت ها را به دســت آورد .رحمانــی افزود که در حال
حاضر ،حدود سه هزار ورزشکار عضویت این فدراسیون را
دارند و شمار عالقه مندان آن نیز رو به افزایش است .اما
رئیس فدراســیون راگبی خاطرنشان کرد که با وصف این
پیشرفت های کمی ،هنوزهم هیچ میدان معیاری برای این
ورزش ساخته نشده است و ورزشکاران ،با مشکالت جدی
در این زمینه مواجه هستند .حارث رحمانی تصریح نمود
که در بیشتر مواقع برگزاری رقابت های راگبی در میدان
های غیرمعیاری ،سبب مصدومیت ورزشکاران شده است.
وی افزود که تا اکنون چندین بار این موضوع را با کمیته
ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی در میان گذاشته اند اما

به آن رسیدگی نشده است.
جاوید رحیمی مربی تیم ملی راگبی کشور نیز گفت که
ساخت میدان ویژۀ این بازی از جمله نیازهای اساسی
ورزشکاران است و از مقام های مسوول می خواهد به
آن به صورت جدی توجه کنند.
به گفته وی ،راگبی به دلیل اینکه یک ورزش پر تحرک
است ،به میدان معیاری و دارای چمن نیاز دارد که مانع
مصدومیت ورزشکاران شود.
محمد موسی هاشــمی یکی از اعضای تیم ملی راگبی
گفت که تعداد عالقه مندان به این ورزش زیاد اســت؛
اما بی توجهی مقام های مسوول سبب شده است تا به
شکل الزم رشد نکند.
یک منبع در کمیته ملی المپیک کشــور که خواست
نامش فاش نشود ،با تايید مشکالت فدراسیون راگبی،
گفت که جنجال ها بر سر ریاست این کمیته سبب شده
است که بسیاری از کارها و برنامه های آن ،از جمله در
مورد فدراسیون های ورزشی عملی نشود.
راگبی ،یک بازی پر هیجان اســت که در زمین چمن
(مشابه زمین فوتبال) ،با یک توپ شبیه به تخم مرغ به
وزن  ۲۵۰تا  ۴۶۰گرام ،برگزار می شود( .پژواک)

آمار تلفات زمین لــرزه در مرکز ایتالیا
افزایش یافته است .صبح روز چهارشنبه،
زمیــن لرزه ای به بزرگــی  ۶.۲درجه در
مناطق مرکزی ایتالیا روی داد و خسارات و
تلفاتی را برجای گذاشت .براساس آخرین
آمار ،شمار کشته شدگان این زمین لرزه به
 ۳۸نفر رسیده است .این زمین لرزه باعث
ویرانی گســترده در برخی مناطق شد و
رئیس سازمان دفاع غیرنظامی ایتالیا گفته
است که هنوز تعدادی از ساکنان روستای
اکومولی مفقود هســتند و جستجو برای
یافتن آنان ادامه دارد .شــهردار شهرک
آمارتریچه نیز گفته اســت که سه چهارم
ساختمان های این شــهرک ویران شده
اســت .ماتتو رنتسی ،نخست وزیر ایتالیا
گفته است که برای یافتن و نجات کسانی
که زیــر آوار مانده اند هر اقدامی که الزم
باشد صورت خواهد گرفت.

اینزمین لرزهدر فصل سفر گردشگران به
ایتالیا روی داده و تعداد زیادی گردشگر
ایتالیایــی و خارجی مشــغول دیدن از
شــهرهای مختلف والیت های اومبریا،
التسیو و مارکه بودند.
به گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا
زمین لــرزه در ســاعت ۰۱:۳۶( ۰۳:۳۶
گرینویچ) در  ۷۶کیلومتری جنوب غربی
شهر در عمق  ۱۰کیلومتری روی داد.
روزنامه ال ریپوبلیکا گزارش داد که بعضی
ســاختمان ها در رم بــرای  ۲۰ثانیه می
لرزید .دفتر نخســت وزیر ایتالیا گفت که
دولت با مدیران ســازمان های منطقه ای
حفاظت عمومی در تماس است.
در ســال  ۲۰۰۹یک زلزله  ۶.۳درجه ای
در منطقه آکیال باعث کشــته شدن بیش
از  ۳۰۰نفر شــد .آن زلزله هم در پایتخت
احساس شد( .بی بی سی)

مرد فرانسوی با بانگ
اهلل اکبر زنی جوان در
استرالیا را کشت

در مســافرخانهای در اســترالیا جوانی فرانســوی زنی
بریتانیایی را به ضرب چاقو به قتل رساند.
او دو مرد را نیز زخمــی کرد که خطر مرگ یکی از آنها را
تهدید میکنــد .جوان مزبور هنگام حمله فریاد «اهلل اکبر»
سر داده بود.
در شمال شرقی استرالیا یک مرد جوان فرانسوی با ضربات
چاقو یک زن را کشته و دو مرد را به شدت زخمی کرد.
به گزارش خبرگزاریها این مرد  ۲۹ساله هنگام حمله فریاد
«اهلل اکبر» سر داده بود .مأموران پولیس مرد را که جراحتی
سطحی برداشته ،دستگیر کردند.
پولیس استرالیا درباره هویت شخص و انگیزههای او سرگرم
تحقیق است .گفته میشــود که این مرد فرانسوی از ماه
مارچ با ویزای موقت در کوینزلند زندگی میکند.
حدود  ۳۰نفر شــاهد این حمله بودنــد ،اما از فرط بهت و
حیرت نتوانستند واکنشی نشان دهند .این رویداد خونین
در مسافرخانهای سطح پایین روی داد.
زنی که به قتل رسید یک دختر بریتانیایی  ۲۱ساله بود که
ناغافل مورد حمله مرد مسلح به چاقو قرار گرفت.
در این ماجرا یک مرد بریتانیایی  ۳۰ســاله به شدت زخمی
شد که خطر مرگ او را تهدید میکند.
یک مرد  ۴۶ساله اســترالیایی که کوشید جلوی مهاجم را
بگیرد نیز به طور سطحی زخمی شد.
به گفته پولیس اســترالیا در این ماجرا یک سگ هم کشته
شده است( .دویچه وله)

انتقاد کونته از خط دفاعی
چلسی

سرمربی چلســی از عملکرد خط دفاعی تیمش در دیدار
برابر بریستول در جام اتحادیه انگلیس راضی نیست.
به نقل از  ،BBCدور دوم رقابتهای جام اتحادیه انگلیس
با برگزاری چند دیدار پیگیری شد که در یکی از دیدارهای
این مرحله ،چلسی با نتیجه ســه بر دو از سد بریستول
رورز گذشــت .آنتونیــو کونته بعد از بــازی گفت :چنین
دیدارهای معموال سخت است و تیم های بزرگ ممکن است
برابر حریف پرانگیزه خود که چیزی را برای از دست دادن
ندارد به مشــکل خورد .در این دیدار فرصت های زیادی را
برای گلزنی خلق کردیم اما نتوانستیم از برتری که داریم در
زمان های حساس استفاده کنیم.
او ادامه داد :با وجود این که در خط حمله خوب بودیم اما در
خط دفاعی بد کار کردیم و دو بار دروازه ما باز شد .دوست
ندارم روی ضربات آزاد و شروع مجدد دروازه ما باز شود و
این نشان می دهد که هنوز مشکالتی در خط دفاعی داریم.
در نیمه دوم بهتر ظاهر شدیم و بازی هجومی را در دستور
کار خود قرار دادیم .با این حــال دروازه ما در ضدحمالت
باز شــد .در بعضی از دقایق تمرکز الزم را نداشــتیم .باید
بازیکنان تا پایان بازی تمرکز کنند .نباید احساس سیری در
میدان داشــته باشیم بلکه باید از تمام فرصت های خود به
خوبی استفاده کرد و اجازه آرامش را به حریف نداد.

ایسکو به یوونتوس نه گفت

فدراسیون «راگبى» سال ها پیش ایجاد
شده اما هنوز میدان ورزشی ندارد

آمار تلفات زمین لرزه
ایتالیا افزایش یافت

ل مادرید اظهار کرد اسپانیا را به مقصد یوونتوس
هافبک رئا 
ترک نخواهد کرد.
به نقل از آس ،ایســکو رئال مادرید را ترک نخواهد کرد.
هافبک اســپانیا از دو تیم ایتالیایی میــان و یوونتوس
پیشنهاداتی داشت اما قصد جدایی ندارد .ایسکو پیشنهاد
این تیمها را رد و سپس اعالم کرد که دوست دارد قراردادش
را با مادرید تمدید کند.
این هافبک ماالگایی ،قراردادش در ســال  2018به پایان
میرسد و زین الدین زیدان نیز به او اعتماد دارد .سرمربی
مادرید هنگامی که به تورین سفر کرده بود ،در مصاحبهای
گفت :ایسکو فروشی نیســت .بازیکن مهمی است و از او
راضی هستم .شروع فصل برای ایسکو بد نبود .در سوپرجام
اروپا برابر سویا در ترکیب اصلی قرار گرفت و بازی خوبی
به نمایش گذاشــت .برابر رئال سوسیداد در نخستین بازی
فصلش به عنوان دومین بازیکــن تعویضی به میدان آمد.
وضعیتش نسبت به خامس رودریگس در مادرید بهتر است
اما همچنان به عنوان یک بازیکن ذخیره محسوب میشود.
با این حال ایسکو دوست دارد در مادرید بماند و قراردادش
به احتمال فراوان تمدید خواهد شد.

صعود آسان لیورپول و
چلسی در جام اتحادیه

مرحله دوم رقابتهای جام اتحادیه انگلیس با برگزاری چند
دیدار پیگیری شد که در مهمترین بازی تیمهای چلسی و
لیورپول با غلبه بر حریفان خود راهی مرحله بعد شدند.
دور دوم رقابتهــای جام اتحادیه انگلیس با برگزاری چند
دیدار پیگیری شد .در این مرحله تیمهای انگلیسی که در
رقابتهای اروپایی حضور ندارند بــه میدان رفتند که در
یکی از دیدارهای این مرحله چلسی با نتیجه  3بر  2از سد
بریستول راورز گذشت .برای آبیهای لندن باتشوایی دو بار
و ویکتور موسس یکبار گلزنی کردند.
همچنین لیورپول برابر بورتون با  5گل صاحب برتری شد.
در این بازی اوریگی ،اســتوریج دو بــار ،فیرمینو و مدافع
حریف گلزنان قرمزپوشان بودند.

تحقیق درباره حمله سایبری
هکرهای روس به
نیویورک تایمز

مقام های آمریکایی گفته اند که افبیآی
درحال تحقیق در مورد احتمال یک رشته
حمالت ســایبری هکرهــای روس علیه
نیویورک تایمز است.
خبرگزاری آسوشــیتدپرس نوشــت به
اعتقاد این مقام ها دســتگاه های امنیتی
روسیه ممکن اســت عامل حمله باشند؛
حملــه ای که خبرنگارانــی را به صورت
منفرد هدف گرفت.
به گفته یک مقام محققان فکر نمی کنند
که کل شــبکه این روزنامه هدف گرفته
شده باشد .یک سخنگوی نیویورک تایمز
گفت که سیســتم های داخلی روزنامه

دستخوش قرار نگرفته است.
او گفت« :ما شاهدی دایر بر شکسته شدن
دیوارهای امنیتی سیستم های داخلی ،از
جمله در دفتر خود در مسکو ،ندیده ایم».
خبر هک را ابتدا سی ان ان گزارش کرد و
گفت که از چند ماه قبل شروع شد.
انگیزه چنین حمله ای یا شمار خبرنگارانی
که هک شده اند معلوم نیست.
شبکه «ای بی ســی نیوز» می نویسد که
ظن آن می رود همان هکرهایی که اخیرا
کامپیوترهای حزب دمکــرات آمریکا را
هک کردند «احتماال» مسئول حمالت به
نیویورک تایمز باشند( .بی بی سی)

مسابقات شنای راهیابی به رقابت های
تیم ملی کشور به پایان رسید

مسابقات شنای کشور که با حضور۱۰تیم از والیات مختلف
به منظور انتخاب چهره های برتــر ،برای راهیابی به تیم
ملی برگزار شده بود ،به پایان رسید.
این رقابت ها یک هفته قبل ،به مناسبت  ۲۸اسد سالگرد
استقالل کشور ،از سوی فدراسیون ورزش های پنج گانه
در یک حوض آب بازی خصوصی در منطقه چهاردهی شهر
کابل راه اندازی شده بود.
خوشحال سروری ،ريیس فدراسیون ملی ورزش های پنج
گانه ،به خبرنگاران گفت که در این مسابقات ۸۰ ،ورزشکار
از  ۱۰والیت از جمله کابل شرکت کرده بودند.
به گفته وی ،از میان این ورزشکاران ۱۵ ،تن حق اشتراک
در رقابت های راهیابی به تیم ملــی آب بازی را که قرار
است در ماه آینده راه اندازی شود ،به دست آوردند.
سروری از کمبود اماکن ورزشی انتقاد کرد و گفت با وصف
اینکه این اماکن نقش اساسی در پيشرفت ورزش ايفا می
کنند؛ اما تا کنون در این راستا با جدیت اقدام نشده است.
رئیس فدراسیون ورزش های پنج گانه خاطر نشان کرد که

در حال حاضر ،ورزشــکاران عضو تیم ملی هیچ حوض
بازی استندرد ندارند.
اما سروری با ابراز امیدواری نسبت به آیندۀ این ورزش
گفت« :تا یک سال دیگر در فدراسیون ملی ورزش های
پنج گانه ،قهرمانان جهانی خواهیم داشــت که درکنار
دیگر ورزش ها مانند فوتبــال و کرکت ،افتخاراتی را
برای سرزمین خود کسب خواهند کرد».
احمد رامش که با حضور در این رقابت ها ،مقام نخست
را به دست آورده اســت گفت که عالقۀ زیادی به شنا
دارد و همین امر ،سبب شــده است تا بتواند در میان
هشت نفر مقام اول را به دست آورد.
وی از کمیته ملــی المپیک و ریاســت تربیت بدنی
خواست تا حداقل ،برای اعمار يك حوض معیاری شنا
بخاطر انجام تمرینهای اعضای تیم ملی اقدام کنند.
به گفتۀ رامش ،تا زمانی كه شناگران كشور ،يك حوض
استندرد نداشته باشند ،نمی توانند يك تيم قوی ملی
ایجاد کنند( .پژواک)

رونالدو :فصل قبل استثنایی بود

ستاره پرتگالی رئال مادرید به ستایش از زین الدین زیدان
پرداخــت و فصل قبل را یکی از بهترین فصل های دوران
فوتبالش معرفی کرد.
به نقل از ورلد ساکر ،کریستیانو رونالدو فصل قبل را بسیار
بد شروع کرد .نتایج ضعیف رئال مادرید باعث شد بسیاری
به انتقاد از این ستاره پرتگالی بپردازند اما رفته رفته همه
چیز بهتر شــد.بعد از انتخاب زین الدین زیدان به عنوان
ســرمربی جدید رئال مادرید ،عملکرد این تیم و رونالدو
هم بهتر شد و در نهایت این بازیکن توانست قهرمانی در
لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد و با تیم ملی فوتبال
پرتگال هم جام قهرمانی را در یورو  2016باالی سر ببرد.
بدین ترتیب رونالدو یکــی از بهترین فصل های خود را
پشتسر گذاشت تا شانس باالیی هم برای کسب توپ طال

داشته باشــد.رونالدو در گفت و گویی که با ورلد ساکر
داشــت ،فصل قبل را یکی از بهترین فصل های دوران
بازیگری خود دانست .او در این مورد اظهار کرد :فصلی
رویایی را پشت سر گذاشــتم .میتوانم بگویم یکی از
بهترین فصل های دوران فوتبالم بود .به عنوان بهترین
گلزن لیگ قهرمانان اروپا انتخاب شــدم و در این جام
هم قهرمان شدم .مهم تر از همه در یورو هم به عنوان
قهرمانی رسیدم .سالی استثنایی برای من بود.
او ادامه داد :در فصل قبل شروع خوبی نداشتیم و همین
باعث شد تا بسیاری به انتقاد از ما بپردازند اما با آمدن
زیدان همه چیز تغییر کرد .او نقش سرنوشت سازی در
بهتر شــدن نتایج رئال مادرید داشت .با آمدن او همه
چیز تغییر کرد و نتایح تیم بهتر شد.

