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انتقاد اوباما از اظهارات ترامپ
در مورد تقلب انتخاباتی

باراک اوباما رئیس جمهــور آمریکا با انتقاد
از اظهــارات دونالد ترامــپ کاندیدای حزب
جمهوریخواه که گفته در انتخابات ریاســت
جمهوری تقلب خواهد شــد ،از او خواسته از
«ناله کردن» دست بردارد.
آقای اوباما گفت «بی ســابقه» است که یک

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،
قبل از انجام رای گیری از تقلب در آن سخن
بگوید .رئیس جمهور آمریکا همچنین با اشاره
به تمجیدهای دونالد ترامپ از والدیمیر پوتین،
«تملق گویی» کاندیــدای جمهوری خواهان
در مورد رئیس جمهور روســیه را بی سابقه

اعدام شاهزاده سعودی
به جرم قتل

یک شاهزادهسعودی به جرم قتل اعدام شد .عربستان
پس از ایران و پاکستان در صدر فهرست اعمال مجازات
اعدام در جهان قرار دارد .با ایــن حال اعدام یکی از
اعضای خاندان ســلطنتی امری نادر در این کشور به
شــمار میآید .وزارت داخله عربســتان سعودی در
بیانیهای خبر داد که شــاهزاده ترکی بن سعود الکبیر،
در ریاض اعدام شــد .جرم این عضو خانواده سلطنتی
کشتن مردی در یک درگیری در سال  ۲۰۱۲در ریاض
بود .وزارت داخله در بیانیه خــود اجرای این حکم را
تاییــدی بر «اجرای امنیت ،عدالــت و قانون خدا» در
قبال همه شهروندان دانسته است .این اعدام در فضای
مجازی با واکنشهای متفاوتی روبرو شــد .یک نفر به
نام مبارک الجعفر نوشت که « قانون خدا تفاوتی میان
شاهزاده و یک شهروند معمولی نگذاشته است ».خالد
السعود ،یکی از شاهزادهها نیز نوشته است که «در این
کشور همه باهم برابرند .این قانون خداست ».یک زن
نیز نوشت که هم از ماجرای قتل و هم از اعدام شاهزاده
اندوهگین شده است( .دویچه وله)

توصیف کرد .آقای ترامپ دو روز پیش گفت
که انتخابات در «مراکز رایگیری» و همچنین
به دلیل رفتار «رسانه های ناراست»« ،صد در
صد همراه با تقلب اســت» .این اولین بار نبود
که ایــن کاندیدای انتخابات در مورد تقلب در
انتخابات گمانه زنی می کرد.
او پیش از آن نیز در توییتر خود نوشــته بود:
«انتخابات به دلیل کار رســانه های ناراست و
اهل تحریف که برای پیروزی کلینتون بدکردار
فشــار می آورند  -و همچنین در بسیاری از
مراکز رای گیری  -همراه با تقلب اســت .غم
انگیز است».
این قبیل اظهارات دونالد ترامپ با واکنش های
گسترده ای مواجه شده و حتی پل رایان رئیس
جمهوری خواه مجلس نمایندگان از او به خاطر
زیر سوال بردن اعتبار فرآیند انتخاباتی انتقاد
کرده اســت .باراک اوبامــا در یک کنفرانس
مشــترک خبری با ماتئو رنتسی نخست وزیر
ایتالیا در محوطه کاخ سفید گفت که ادعاهای
دونالد ترامپ در مورد تقلــب انتخاباتی «بر
واقعیت استوار نیست( ».بی بی سی)

پارلمان روسیه تعلیق
پیمان هستهای با آمریکا را
تصویب کرد

دوما ،مجلــس نمایندگان روســیه ،با
اکثریــت قاطــع آرا به تعلیــق پیمان
هستهای با آمریکا رای داد .چندی پیش
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روســیه
خواهان تعلیق این پیمان شد.
آقای پوتیــن «تهدید فزاینــده ثبات
راهبردی [روســیه ] در اثــر اقدامات
غیردوستانه آمریکا» را دلیل تعلیق این
پیمان دانست.
روســیه و آمریکا ســال  ۲۰۰۰به توافق
رســیدند که پلوتونیوم به دست آمده
از فرایندهــای هســتهای را که قابلیت
استفاده تسلیحاتی دارد ،معدوم کنند و
ذخایر پلوتونیوم را کاهش دهند .حال با
تصویب مجلس روسیه و در صورت تایید
سنای این کشور اجرای این پیمان معلق
میشود .بنا به گزارشها  ۴۴۵نفر از ۴۵۰
نماینده دوما به تعلیق پیمان رای دادند.
دومای روســیه این اختیار را به رئیس
جمهور داده اســت که در صورت کاهش

رکورد عجیبی که سمیر نصری
به ثبت رساند

هافبک ســویا در دیدار تیمش با دیناموزاگرب تقریبا به اندازه تیم حریف
پاس صحیح داد.
به نقل از مارکا ،سمیر نصری که در این فصل به سویا پیوسته است ،تک گل
بازی سه شنبه برابر دینامو را در لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رساند.
عالوه بر این گل که ســه امتیاز بازی را برای سویایی ها به ارمغان آورد ،این
بازیکن فرانســوی رکورد جدیدی را در این رقابتها به ثبت رساند .بهترین
رکورد پاس صحیح تا هفتــ ه دوم لیگ قهرمانان اروپا در اختیار تیاگو موتا،
ن ژرمن بود .او از  144پاس خود  140پاس صحیح داده بود
بازیکن پاریســ 
اما نصری این رکورد را شکســت و برابر دینامو  158پاس داد که  145پاس
صحیح بود.
بازیکنانی که بیشترین پاس صحیح را در لیگ قهرمانان دادند:
نصری 145
موتا 140
انزونزی 117
وراتی 110
پیکه 103
جورجینیو 102
در بازی سه شنبه شــب آمار جالبی به ثبت رسید .حریف سویا در مجموع
بازی تنها  148پاس صحیح داد ،یعنی تنها سه پاس صحیح بیشتر از نصری.
این رکوردی بی نظیر برای بازیکن فرانسوی محسوب میشود.

پهپه :تا آخرین لحظه منتظر
پیشنهاد رئال مادرید میمانم

مدافع رئال مادرید اظهار کرد تا آخرین لحظه منتظر پیشــنهاد باشگاهش
برای تمدید قرارداد خواهد ماند.
ل مادرید پنج بر یک لژیا ورشو پولند را در لیگ قهرمانان
 به نقل از آس ،رئا 
اروپا شکست داد.
پهپه پس از این بازی گفت :خوب بازی کردیم .همیشــه به حریفان احترام
می گذاریم اما میخواهیم گلهای زیادی را برابرشــان به ثمر برسانیم .همه
بازیکنانم خوب هستند .رقابت بین بازیکنان جوان ،نزدیک و فشرده است
که این اتفاق خوبی است.
ل مادرید درباره تمدید قراردادش نیز اظهار کرد :در آرامش هستم
مدافع رئا 
و میخواهم به تیمم کمک کنم .باشگاه مرا میخواهد .برای تمدید قرارداد و
مدت زمان آن ،امیدوارم باشگاه با من تماس بگیرد .اعضای باشگاه می دانند
مادرید خانه من است .تا آخرین لحظه منتظر پیشنهاد رئال مادرید می مانم.
قرارداد پهپه با رئال مادرید تا پایان فصل جاری معتبر است.

فناوری خط دروازه به کمک
تاتنهام آمد

در دیــدار بایرلورکوزن و تاتنهام فناوری خــط دروازه به کمک داور آمد و
مشخص شد توپ خاویر هرناندس وارد دروازه اسپرز نشده است.
به نقل از یورواســپورت ،در حالی که هنوز درباره اســتفاده از فناوری خط
دروازه در فوتبال حرف و حدیث های زیادی وجــود دارد ،این فناوری بار
دیگر در لیگ قهرمانان اروپا به کمک داور مســابقه آمد و باعث شد تصمیم
درستی گرفته شود.
در جریان دیدار دو تیم بایرلورکوزن و تاتنهام که با تســاوی بدون گل در
ورزشگاه بای آره نا به پایان رسید ،خاویر هرناندس در یک صحنه در مقابل
دروازه تقریبا خالی تاتنهام قرار گرفت ولی شــوت او به طور کامل از خط
دروازه رد نشــد و با هوشــیاری و عملکرد خوب هوگو لوریس ،دروازه بان
تاتنهام برگشت داده شد.
تصاویر تلویزیونی نشان داد که  78درصد توپ از خط عبور کرده و فناوری
خط دروازه به خوبی نشــان داد که ضربه مهاجم مکزیکی بایرلورکوزن وارد
دروازه تاتنهام نشده است.

تجهیزات و نیروهای نظامی آمریکا در
شــرق اروپا ،همکاری با آمریکا در این
زمینه را از سر بگیرد .روسیه گسترش
ناتو به شرق اروپا را تهدیدی برای خود
میداند و به استقرار نظامی آمریکا در
این کشورها حساس است.
سرگئی ریابکوف ،معاون وزارت خارجه
روسیه ،در جلسه دیروز دوما هشدار داد
که در صورت تشدید تحریمهای آمریکا
علیه این کشــور ،روسیه قادر است که
با اقداماتی پرقدرت و غیرمتقارن پاسخ
دهد .آقای ریابکــوف گفت اگر آمریکا
تحریمها علیه روسیه را گسترش دهد
روسیه اقداماتی خواهد کرد که «برای
آمریــکا و موقعیتش در جهان دردناک
خواهد بود».
چند روز پیش آمریکا اعالم کرد تحریم
بیشتر بشار اسد و حامیانش را بررسی
میکند .روسیه از کشــورهای حامی
دولت سوریه است( .بی بی سی)

کشورهای اروپایی باید
آماده بازگشت نیروهای
داعش پس از شکست در
موصل باشند

مســئول امور امنیتی اتحادیه اروپا میگوید کشــورهای
اروپایی باید آماده بازگشت پیکارجویان در صورت بیرون
راندن نیروهای گروه موســوم به دولت اســامی (داعش)
از موصل باشــند .جولین کینگ به روزنامــه آلمانی دی
ولت گفته اســت که حتی تعداد کمی از این پیکارحویان
میتوانند تهدیدی جدی برای اروپا باشند و به همین منظور
کشورهای اتحادیه اروپا باید آماده شوند.
نیروهای عراقی عملیات خود را برای کنترل شــهر موصل،
یکی از مهمترین پایگاههای داعش در عراق آغاز کردهاند.
گفته میشــود نزدیک به  ۵هزار نیروی داعش در شــهر
موصل حضور دارند.
آقای کینگ که بریتانیایی اســت و اخیرا به عنوان کمیسر
امنیتی اتحادیه اروپا انتخاب شده به روزنامه دی ولت گفته
است که تهدید پیکارجویان داعش که به اروپا باز میگردند،
«بسیار جدی» است.
او گفته است در حال حاضر نزدیک به  ۲۵۰۰نفر از نیروهای
داعش از کشورهای اروپایی در مناطق جنگی هستند.
آقای کینگ در عین حال خاطرنشــان کــرده که احتمال
خروج دستهجمعی نیروهای داعش و مهاجرتشان به اروپا
کم است .او گفته اســت تجربیات قبلی نشان میدهد که
تعداد کمی از آنها به اروپا برگشتهاند( .بی بی سی)

سازمان عفو بینالملل :وضعیت
اردوگاه نائورو برای
پناهجویان شکنجه است

سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش خود با انتقاد از
سیاستهای مهاجرپذیری دولت استرالیا ،شرایط اردوگاه
نائورو برای پناهجویان را «شکنجه» توصیف کرده است.
این ســازمان در گزارش خود با اشاره به این اردوگاه ،رفتار
با پناهجویان را «مسامحه و قساوت سیستماتیک» خوانده
و گفته اســت که بســیاری از از پناهجویان برای رهایی
از شــرایط «شــبه زندان» مجبور به خودکشی می شوند.
نائورو یک جزیره کوچک در میان اقیانوس آرام اســت که
 ۲۱کیلومتر مربع مساحت و کمی بیش از هزار نفر جمعیت
دارد .این اردوگاه به منظور اسکان پناهجویان در خارج از
سرزمین اصلی ایجاد شده اســت و بگفته دولت استرالیا،
حدود  ۴۰۰پناهجو در آنجا نگهداری میشوند .سازمان عفو
بینالملل میگوید که حدود  ۶۰پناهجو در این جزیره برای
فرار از شــرایط موجود یا اقدام به خودکشی کردهاند یا در
صدد آسیب رساندن به خود بودهاند .آنا نیستات ،یکی از
مســئوالن عفو بینالملل میگوید «من با کودکان کم سن
و سالی که حتی  ۹ســاله بودند مالقات کردم که اقدام به
خودکشی کرده بودند و خیلی راحت درباره پایان دادن به
زندگی خود صحبت میکردند».
گزارش اخیر ســازمان عفو بینالملل بــا عنوان «جزیره
ناامیدی» منتشر شــده و حاصل تحقیق و کسب اطالعات
میدانی در جزیره نائورو است( .بی بی سی)

سازمان ملل :حدود
 ۹۰۰نفر از ساکنان موصل
وارد سوریه شدند

کمیســر عالی پناهندگان سازمان ملل
میگوید که حدود  ۹۰۰نفر از کســانی که
از جنگ موصل گریختهاند از مرز سوریه
عبور کردند و وارد آن کشور شدهاند.
یک سخنگوی این ســازمان اعالم کرده
که این افراد هم اکنــون در اردوگاههای
آوارگان اسکان یافتهاند.
ایــن اولین تائید رســمی دربــاره فرار
ساکنان موصل پس از شروع عملیات پس
گرفتن این شهر اســت که ارتش عراق و
همپیمانانش دو روز پیش آغاز کردند.
بعضی از خبرنگاران این خروج گروهی را
نشانه خوبی دانستهاند چون به گفته آنها
داعش نتوانسته مانع فرار آنها شود.
تخمین زده شــده که حــدود یک و نیم

قطع انترنت جولیان آسانژ
به خاطر افشاگری علیه کلینتون

سفارت اکوادور در لندن دسترسی جولیان
آسانژ به انترنت را به خاطر افشاگریهای
ویکیلیکس درباره کارزار تبلیغاتی هیالری
کلینتون در انتخابات ریاســت جمهوری
آمریکا قطع کرد و گفت که این کار با فشار
آمریکا انجام نگرفته است.
سفارت اکوادور مســئولیت قطع انترنت
جولیان آسانژ ،بنیانگذار ویکیلیکس را بر
عهده گرفته و وزارت خارجه این کشــور
گفت که این کار را موقتا انجام داده است.
وزارت خارجه اکوادور تاکید کرده است که
این اقدام تغییــری در وضعیت پناهندگی
آسانژ نمیدهد .ویکیلیکس گفته است که
از روز شنبه ( ۱۵اکتبر) دسترسی جولیان
آسانژ به انترنت قطع شده است.
اکوادور گفته اســت که قطع دسترســی
آسانژ به خاطر افشــاگریهای این گروه
علیه هیــاری کلینتون ،نامزد دمکراتها

آخرین مسابقۀ جالد مشتزنی؛ هوپکینز با
دنیای مشتزنی خداحافظی میکند

برنارد هوپکینز ،مشتزن آمریکایی اعالم
کرده اســت که به عمر  52سالهگی در ماه
دسامبر سالجاری برای آخرین بار در میدان
رقابتهای مشتزنی در برابر کلن جوسمت
 27ساله ،ظاهر میشــود و قرار است این
رقابت دیدنی در شــهر السآنجلس آمریکا
برگزار گردد .برنارد هوپکینز ،نخستین بار در
رقابتهای جهانی مشتزنی در سال 1988
اشتراک کرد و در برابر کلنتن میشل به زانو

درآمد ،اما برنارد  2بار در رقابتهای میانوزن
و کموزن ،قهرمان مشتزنی شناخته شد .بر
اساس گزارشها ،برنارد هوپکینز تا کنون در
ت جهانی مشــتزنی اشتراک کرده
 64رقاب 
و در کنار  32نــکاوت  55بار برندۀ میدان
اعالم شده است.
از سویی هم کلن جوســمت ،رقیب برنارد
هوپکینز از سال  2009میالدی به این سو در
 23رقابت جهانی مشتزنی اشتراک کرده و

 18بار حریفانش را نکاوت کرده است.
برنــارد هوپکینز برای آخرین بار در ســال
 2014میالدی در وزن باال در برابر ســرگی
کوالیف حریف روسیاش به میدان رفت و با
تفاوت اندک بازنده اعالم شد.
این مشــتزن آمریکایی در تاریخ  28سالۀ
مشتزنیاش با مشــتزنهای حرفهیی و
مشهوری چون اوسکار ،کزالگی و روی جونز
به میدان رقابت رفته است( .وطندار)

اعالم فهرست نامزدهای بهترین
دوومیدانیکاران سال 2016

فهرســت  20نفره بهترین دوومیدانیکاران
جهان در سال  2016اعالم شد.
فدراســیون جهانی دوومیدانی نامزدهای
بهترین دوومیدانی کاران سال  2016جهان
را اعالم کرد که کنیا بیشترین نمایندگان را
در این فهرست دارد .در بخش مردان یوسین
بولت افسانهای ،دونده دوی سرعت و دارنده
 9مدال طــای المپیک حضور دارد .با توجه
به سه مدال طالیی که او در ریو کسب کرد،
شــانس اصلی برای کســب عنوان بهترین

دوومیدانی کار مرد جهان در ســال 2016
است .تیاگو داســیلوا ،دوومیدانیکار پرش
با نیزه برازیل و قهرمان المپیک و اشــتون
ایتــون ،دهگانهکار آمریکایی که در ســال
 2015بهترین دوومیدانیکار شد نیز در این
فهرست قرار دارند .محمد فرح بریتانیایی،
الیوت کیپچوت کنیایی ،کانسلوس کیپروتو
کنیایی ،عمر مــک لئود جامائیکایی ،دیوید
رادیشا کنیایی ،کریستین تیلور از آمریکایی
و واید ون نیه کرک از آفریقای جنوبی ،دیگر

میلیون نفر هنوز در موصل باشــند و با
نزدیکتر شــدن «ائتــاف ضد داعش»
به این شــهر ،نگرانیها دربــاره احتمال
استفاده داعش از افراد غیرمسلح بعنوان
«سپر انسانی» افزایش یافته است.
عملیات موصل از دو روز پیش با مشارکت
 ۳۰هزارنیروی ارتشی ،پیشمرگههای کرد
و نیروهــاى داوطلب شــیعه و با حمایت
هوایى نیروهاى ائتالف به رهبری آمریکا
آغاز شد.
شهر موصل ،بزرگترین شهر شمال عراق
اســت که داعش حدود دو سال پیش آن
را در عملیاتی سریع و ضربتی اشغال و با
تبدیل آن بــه پایگاه اصلی خود در عراق
در آنجا اعالم «خالفت» کرد( .بی بی سی)

دوومیدانیکارانی هســتند که در فهرست
بهترین های جهان قرار گرفتند.
آلماز آیانا از اتیوپی ،روت بیتیا از اســپانیا،
ویوین چریــوت از کنیا ،کندرا هریســون
از آمریــکا ،کاترین ایبارگوئــن از کلمبیا،
روت جابت از برونئی ،ســاندرا پرکوویچ از
کرواسی ،کاستر سمنیا از آفریقای جنوبی،
الین تامپسون از جامائیکا و آنیتا ولودرژک
از پولند نیز در بخش زنــان نامزد دریافت
بهترین جایزه سال هستند.

در انتخابات آمریکاست ،اما هرگونه فشار
آمریــکا در این رابطه را رد کرده اســت.
دولت اکوادور میگوید که نمی خواهد در
فرآیند انتخاباتی هیچ کشــوری دخالت
کند و مسئولیت انتشار اسنادی که بتواند
بر انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا اثر
بگذارد بر عهده ویکیلیکس است.
ویکیلیکس اما میگوید که با اســتناد به
«منابع مختلفی از آمریــکا» اطالع دارد
که جــان کری ،وزیر خارجه این کشــور
در ماه ســپتمبر با رافائل کــورهآ ،وزیر
خارجه اکــوادور در کلمبیــا دیدار کرده
و از او خواســته اســت که مانع از انتشار
افشاگریهای ویکیلیکس علیه کلینتون
شود .وزارت خارجه آمریکا این ادعا را رد
میکند و میگوید که دیداری بین این دو
صورت نگرفته و گفتوگویی انجام نشده
است( .دویچه وله)

علیرضا فغانی بهترین داور آسیا
شناخته شد

کنفدراســیون فوتبال آسیا سه ایرانی را برترین داور و کمکداوران سال
 ۲۰۱۶نامیده و از آنها دعوت کرده در مراسم اهدای جایزه در مالزیا شرکت
کنند .از آخرین برتری داوری ایران در آسیا  ۱۳سال میگذرد.
علیرضا فغانی ،رضا ســخندان و محمدرضا منصوری ،بهترین داور و کمک
داوران فوتبال آسیا در سال  ۲۰۱۶شناخته شدهاند.
کنفدراســیون فوتبال آسیا روز سهشــنبه  ۲۷میزان با ارسال نامهای به
دبیرکل فدراســیون فوتبال ایران ،از این تیــم داوری دعوت کرده برای
مراسم اهدای جایزه در کواالالمپور – مالزی شرکت کنند .این مراسم قرار
است در پایتخت مالزیا برگزار شود.
علیرضا فغانی این انتخاب را افتخاری جمعی خوانده و گفته است« :قطع ًا با
این انتخاب وظیفه ما سختتر خواهد شد تا بتوانیم این روند را حفظ کنیم
و تیمی از ایران برای قضاوت در جام جهانی انتخاب شود».
علیرضا فغانی فینال المپیک ریو بین برازیل و آلمان را ســوت زده و در
پرونده خود ســابقه داوری فینال جام ملتهای آسیا و فینال جام جهانی
باشگاهها در سال  ۲۰۱۵را دارد.
پیش از علیرضا فغانی ،محمد فنایی در جمع برترین داوران آســیا قرار
گرفته بود .فنایی در فینال جام جهانی  ۱۹۹۴بین تیمهای ایتالیا و برازیل،
کمکداور مسابقه بود.
بعد از فنایی ،مســعود مرادی در ســال  ۲۰۰۳و به خاطر قضاوت در جام
کنفدراسیونها در فرانسه ،برترین داور آسیا شناخته شد( .دویچه وله)

پیانیج :با وجود بوفون خیالمان
راحت است

هافبک بوســنیایی یوونتوس بعــد از پیروزی برابر لیون به ســتایش از
دروازهبان تیمش پرداخت و تاکید کرد با حضور این دروازهبان بزرگ خیال
او و همتیمیهایش راحت است.
به نقل از مدیاســت ،یوونتوس با درخشــش جانلویجی بوفون پیروزی
ارزشــمندی را در فرانسه به دســت آورد و با یک گل لیون را از پیش رو
برداشــت .میرالم پیانیچ در این زمینه گفت :بازی بسیار سختی بود .در
لیگ قهرمانان اروپا هیچ دیدار آســانی وجود ندارد .لیون بهترین بازی
فصل خود را به نمایش گذاشــت ولی ما با وجود  10نفره شدن ،جنگیدیم
و شایسته این پیروزی ارزشــمند هم بودیم .او ادامه داد :این سه امتیاز
برای یوونتوس ضروری بود .به هیچ وجه بعد از  10نفره شــدن نترسیدیم
چون به قدرتمان ایمان داشــتیم .در نهایت هم بازی آنگونه که دوست
داشتیم به پایان رســید .پیانیچ درباره درخشش بوفون هم عنوان کرد:
بوفون همواره یک وزنه سنگین برای یوونتوس به حساب میآید .با وجود
او خیال ما راحت اســت .هیچ کس نمی تواند به توانایی های بوفون شک
کند .او دروازهبانی بزرگ و از بهترین های تاریخ است.

مستند زندگی یوسین بولت
به زودی منتشر میشود

بعد از انتشار آنونس مستند زندگی رکورددار دوی  100متر ،زندگی شخصی
این ورزشــکار زیر ذره بین رفته است اما او تاکید دارد که همه باید بولت
واقعی را بشناسند .به نقل از  ،Nzheraldبه تازگی آنونس مستند زندگی
یوسین بولت منتشر شده است.
زندگی این ورزشکار پیش از گرفتن مدال طالی المپیک  2016و پس از آن
به نمایش گذاشته شد .با این حال بولت قسمت هایی زندگی شخصی خود
را از این مستند حذف کرده است.
بولت در این باره گفت :تالش میکنم زندگی ام را به مردم نشان بدهم اما
این مساله آسان نیســت .اینکه گذشته را به نمایش بگذارد و این که چه
فکر میکنم .به همین خاطر این کار را انجام دادم .سختیهای زیادی برای
رسیدن به این جایگاه کشیدم .بسیاری از افراد را می شناسم که میگویند
ما بولت را می شناسیم .میخواهم همه بولت واقعی را ببینند.
قرار است این مستند در ماه نوامبر منتشر شود.

