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جرایم ناشی از نفرت علیه
مسلمانان فرانسه سه برابر شد

جرایم ناشــی از نفرت علیه مســلمانان فرانسه در سال
گذشته سه برابر شده است.
برنارد کازنوو ،وزیر کشــور فرانســه گفته است طی سال
گذشــته ،نزدیک به  ۴۰۰حمله به مسلمانان صورت گرفته
است .بیش از نیمی از این حمالت پس از حمله پیکارجویان
اسالمگرا به مجله شارلی ابدو در پاریس روی داده است.
به دنبال حمالت تروریستی اخیر هم فرانسه شاهد موجی
از احساسات ضد اسالمی اســت .حمالت یهودستیزانه در
فرانسه اندکی کاهش یافته اما هنوز با هشتصد مورد حمله
در سال گذشــته ،دو برابر میزان حمله به مسلمانان است.
وزیر کشــور فرانســه همچنین گفته است نزدیک به ۸۰۰
مورد حمله به کلیساهای مسیحیان و قبرستانهای آنها هم
گزارش شده است( .بی بی سی)

داعش کشته شدن
جان جهادی را تایید کرد

نشــریه تبلیغاتی گروه دولت اسالمی ،داعش ،تایید کرده
است که یک بریتانیایی موسوم به ‹جان جهادی› در حمله
هواپیماهای بدون سرنشین در ماه نوامبر کشته شده است.
این گروه خبر کشته شــدن جان جهادی که نام اصلی او
محمد اموازی بود را در نشریهاش ،دابق ،تایید کرد .ارتش
آمریکا در ماه نوامبر گفت که تقریبا از کشته شدن این عضو
داعش در حمله ای در نزدیکی رقه سوریه  -پایگاه داعش
 مطمئن است .محمد اموازی شــهروند بریتانیاست و درویدئویی هایی دیده شده که قتل استیون ساتالف و جیمز
فولی خبرنگاران آمریکایی ،عبدالرحمان کاسیگ امدادگر
آمریکایی ،دیوید هینز و الن هنینگ امدادگران بریتانیایی،
کنجی گوتو خبرنگار جاپانی و شمار دیگری از گروگان ها را
نشان می دهد ».در گزارشی که دابق در مورد اموازی نوشت
آمده اســت که او روز  ۱۲نوامبر «سوار بر اتومبیلی بود که
در حمله هوایی یک هواپیمای بدون سرنشین در شهر رقه
هدف قرار گرفت و فورا کشته شد( ».بی بی سی)

سارا پیلین از نامزدی دونالد
ترامپ حمایت می کند

ســارا پیلین فرماندار سابق ایالت آالسکا که در سال ۲۰۰۸
نامزد معاونت ریاســت جمهوری بود می گوید از مبارزات
دونالد ترامپ که برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه
می کوشد حمایت خواهد کرد.
خانم پیلین گفت که «مفتخر» اســت می تواند بر مبارزات
آقای ترامپ ،که در نظرسنجی ها از سایر رقبای حزب پیش
است ،مهر تایید بزند.
خانم پیلین و سناتور جان مک کین در انتخابات سال ۲۰۰۸
از باراک اوباما و جو بایدن شکست خوردند.
او علیرغم کناره گیری از عالم سیاست ،همچنان صدایی با
نفوذ در میان محافظه کاران است.
او پس از انتشــار بیانیه در حمایت از آقای ترامپ ،در یک
گردهمایی در ایالت آیووا در کنار این میلیاردر عالم تجارت
ظاهر شد.
خانم پیلین در میان هواداران شــادمان ترامپ گفت« :آیا
حاضرید پایتان را برای ترامپ به زمین بکوبید؟»
سرمایه گذار اهل نیویورک در مقابل ضمن اشاره به «نفوذ»
خانم پیلین گفت حمایت او امتیازی است که خیلی ها برای
کسب آن تالش می کنند( .بی بی سی)

در حمله طالبان بر دانشگاهی در پاکستان  21تن کشته شدند
در یک حمله مســلحانه بر دانشگاهی در پاکستان
روز چهار شــنبه دســت کم  21تن کشته شدند.
نیروهای امنیتی حدود شش ســاعت با مهاجمان
درگیر بودند .مســئولیت این حمله را گروه طالبان
پاکستان به عهده گرفته است.
حمله بر دانشگاه باچاخان در چارسده در حدود 50
کیلومتری شهر پیشاور تازهترین حادثه امنیتی در
این منطقه است که به تکرار شاهد این گونه حمالت
بوده است.
پس از آن که مهاجمان در داخل این دانشگاه موضع
گرفتنــد ،نیروهای پولیس ،اردو و ســربازان ویژه
عملیات هوایی و زمینــی را برای نابودی مهاجمان
شروع کردند و بســیاری دانشجویان موفق به فرار
شدند .سعید وزیر ،فرمانده پولیس محل به فرانس
پرس گفت که  21تن در این حمله کشته شدند.
مقامها گفتند که نیروهای امنیتی همه چهار مهاجم

پاکستان میخواهد
میان ایران و عربستان
میانجیگری کند

رئیس جمهور ایران از پیشنهاد اسالم آباد
برای میانجیگری میان تهران و ریاض بر سر
کاهش تنشها استقبال کرده است .نخست
وزیر پاکستان در سفری به ایران گفته است
که تالش برای مصالحه «ماموریت مقدس»
کشور اوست.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان یک روز
بعد از مالقات با شاه سلمان پادشاه عربستان
سعودی ،به ایران سفر کرد و با رئیس جمهور
این کشور حسن روحانی مالقات نمود.
شــریف گفت که ترغیب ایران و عربستان
ســعودی به مصالحه «وظیفه نخســتین و
ماموریت مقدس» پاکســتان اســت .این
اظهارات او زمانی ابراز میشــود که تنشها
میان دو قــدرت منطقهای بــاال گرفته و
عربستان و کشورهای سنی مذهب متحدش
مناســبات دیپلوماتیک خود بــا تهران را
قطع کرده اند .قطع مناســبات عربستان و

برخی کشــورهای دیگر پاسخی به حمله بر
سفارت عربستان در تهران بود .پس از آن
که عربستان یک روحانی شیعه مذهب این
کشــور ،نمر باقر النمر و  46تن دیگر را به
اتهامات «تروریستی» اعدام کرد ،معترضان
در ایران سفارت عربســتان سعودی را به
آتش کشیدند .نواز شریف گفت که پاکستان
«همیشــه تالش میکند که تنشها میان
ملتهای مســلمان را کاهش دهد ».ظاهرا ً
حســن روحانی از ابتکار عمل نواز شریف
برای میانجیگری میان دو کشــور استقبال
کرده اســت .به گزارش ایرنــا ،خبرگزاری
دولتی ایران ،روحانی به شریف گفته است:
«ما امیدواریم که مناسبات خود را گسترش
بدهیم و مخالف هرگونه تنش هســتیم ،تا
زمانی که به حقوق مسلمانها و مردم منطقه
احترام گذاشته میشود و اصول دیپلوماسی
و ادب مراعات میگردد( ».دویچه وله)

مسی :در هیچ تیم اروپایی
دیگری بازی نخواهم کرد

مهاجم بارسلونا قصد ندارد به جز بارسلونا در تیم اروپایی
دیگری بازی کند.
به نقل از مارکا ،لیونل مسی درباره وضعیت خود گفت :من
نسبت به سالهای پیش بهتر هستم .در سال  2013و 2014
آسیب دیدگی داشــتم و در سطح باالیی قرار نداشتم اما
اکنون به باالترین سطح رسیدهام .فکر میکنم که در طول
سه یا چهار فصل به سطح مورد نظر برسم.
مهاجم بارســلونا درباره وجود نیمار و لوییس سوارس در
کنار خود اظهار کرد :اکنون چیزهای بیشــتری در زمین
میبینم ،پاسهای بیشــتری میدهم و بــازی بازیکنان
تهاجمی همچون نیمار و ســوارس بــه این قضیه کمک

را از پای درآوده اند و ساختمان دانشگاه پاکسازی
شده است .حمله درســت زمانی صورت گرفت که
نخســتین ساعت درســی در این دانشگاه شروع
شــده بود .عاصم بجوه ،سخنگوی اردوی پاکستان
لحظاتی پس از شــروع این حمله در صفحه تویتر
از عملیات اردو خبــر داد .همچنین جنرال راحل
شریف ،لوی درســتیز پاکستان پس از پایان یافتن
حمله از این دانشگاه و زخمیان در شفاخانه بازدید
کرد .مسئولیت این حمله را گروه طالبان پاکستانی
به عهده گرفته اســت .خلیفه عمــر منصور ،عضو
تحریک طالبان پاکســتان در تمــاس تیلفونی با
خبرگزاری اسوشیتدپرس مدعی شده است که این
حمله در پاســخ به قتل شورشیان توسط نظامیان
پاکستان انجام شده اســت .او سازماندهنده حمله
سال  2014بر یک مکتب نظامی در پیشاور دانسته
میشود( .دویچه وله)

میکند .زمانی که در تیم رابطهات با دیگر بازیکنان خوب
نباشد ،قهرمانی خیلی سخت میشود .رابطه خوب من با
نیمار و سوارس یک چیز طبیعی است .این باعث میشود
ما چشم بسته همدیگر را پیدا کنیم.
او در ادامه افزود :نیمار روزی برنده توپ طال خواهد شد
چون شــرایط کســب این جایزه را دارد .او فوتبالیست
باکالسی است و به هرجایی که بخواهد میرسد .او سریع
و تکنیکی است .مسی ،کریستیانو رونالدو را رقیب خود
خواند و گفت :ما همیشه به همدیگر احترام میگذاریم و
همدیگر را تحسین میکنیم .او شایستگی کسب توپ طال
را در دو دوره اخیر داشت.

«پیشمرگههای کرد
خانههای هزاران عرب را
ویران کردهاند»

به گزارش عفو بینالملل پیشــمرگههای کرد عالوه بر
جنگ علیه گروه تروریســتی «دولت اسالمی» ،دست
به اعمال تالفیجویانه علیه عربهای ســاکن مناطق
بازپس گرفته شده زدهاند و خانههای هزاران نفر از آنان
را خراب کردهاند .ســازمان عفو بینالملل از اقداماتی
گزارش داده که نقض حقوق بشر از سوی پیشمرگههای
کرد تلقی میشــوند .به گزارش این سازمان نیروهای
اقلیم خودمختار کردســتان عراق هزاران خان ه را که
متعلق به عربهای ســاکن مناطق بازپس گرفته شده
از گروه موسوم به «دولت اسالمی» بودهاند ،با بولدوزر
یا مــواد منفجره خراب کرده یا به آتش کشــیدهاند.
این اقدامــات ظاهرا برای انتقامجویــی از «حمایت»
ســاکنان عرب این مناطق از «دولت اســامی» بوده
اســت .دوناتال روورا ،مشاور عفوبینالملل در وضعیت
بحرانی ،بر این باور اســت که پشت این اقدامات یک
کمپین ســازمانیافته علیه دیگر اقوام نهفته است .او
گفته اســت که احتماال شبهنظامیان کرد «یک کمپین
خودسرانه به راه انداختهاند تا با اعمال خشونت ساکنان
عرب این منطقه را برانند ».به گفته او دســت زدن به
چنین اقداماتی «بدون توجیه نظامی ،میتواند جنایت
جنگی محسوب شــود ».از این گذشته پیشمرگههای
کرد مانع از بازگشت عربها به شهرهای خود شدهاند.
سازمان عفو بینالملل در ماه اکتبر سال گذشته میالدی
گزارشی را منتشر کرد که در آن نیز پیشمرگههای کرد
متهم شده بودند که دست به اعمالی مشابه در سوریه
زدهاند .این سازمان اکنون مدارکی را جمعآوری کرده
است که نشان میدهد پیشــمرگههای کرد دست به
تخریب و غارت گسترده در والیت های نینوا ،کرکوک
و دیاله زدهاند .بخشــی از این مناطق خارج از منطقه
تحت نفوذ اقلیم خودمختار کردســتان عراق اســت.
شبهنظامیان کرد اکنون یا بر این مناطق تسلط یافتهاند
یا پس از فرار ارتش عراق در سال  ۲۰۱۴از این مناطق،
قدرت خود را در آنجا گسترش دادهاند( .دویچه وله)

سریعترین مرد جهان منتقد
جدید فان خال

یوســین بولت به جدیدترین منتقد فان خال سرمربی
هالندی منچستریونایتد تبدیل شده است .سریعترین
مرد جهان میگوید بازی های منچستریونایتد ماللآور
است و دوســت ندارد به هیچ وجه در چنین تیمی بازی
کند.
به نقل از اکسپرس ،منچســتریونایتد که در سال اول
دیوید مویس در این تیم نتوانست عملکرد خوبی داشته
باشد ،لوئیس فان خال را به عنوان سرمربی جدید خود
منصوب کرد تا بتواند نتایج فرگوسن را تکرار کند ولی او
سال قبل که اولین فصل او در منچستریونایتد بود تنها
توفیقی که داشت کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا بود.
فان خال در این فصل همراه منچســتریونایتد در لیگ
قهرمانان موفق نبود و در مرحله گروهی حذف شد و در
جام اتحادیه نیز با شکســت برابر میدلزبورو حذف شد
و اکنون تنهــا روی لیگ برتر و جام حذفی تمرکز کرده
است .هر چند بازی های کسل کننده و ماللآور این تیم
هواداران منچســتر را از کسب نتیجه ناامید کرده و چه
بسا اگر گل رونی در بازی برابر لیورپول نبود اکنون این
مربی هالندی  63ساله اخراج شده بود.

پیروزی اوکالهوما در شب
شکست میامی

در ادامه رقابتهای لیگ بسکتبال  NBAاوکالهوما سیتی
برابر دنور به برتری رســید .در ادامــه رقابتهای لیگ
بســکتبال حرفه ای آمریکا ( )NBAبامداد دیروز چهار
مسابقه برگزار شد که در جریان این دیدارها اوکالهوما
سیتی به مصاف دنور رفت و  ١١٠بر  ١٠٤به برتری رسید.
میامــی هیت در رقابت با میلواکــی مغلوب بود و  ٩١بر
 ٧٩تن به شکســت داد .در دو دیدار برگزار شده دیگر
ایندیانا  ٩٧بر  ٩٤فینیکس را مغلوب کرد و مینه ســوتا
 ١١٤بر  ٩٩برابر نیوارالن تن به شکست داد.

اللیگا از فیفا شکایت میکند

رییس اللیگا از فدراســیون بین المللی فوتبال شکایت
خواهد کرد.
به نقــل از آس ،خاویر پرس ،سهشــنبه هفت ه آینده به
بروکســل ســفر خواهد کرد و در پارلمان اروپا از رئال
مادریــد و اتلتیکومادرید به خاطر مســاله قرارداد با
بازیکنان  18سال دفاع خواهد کرد.
هفت ه گذشته دو تیم مادریدی به خاطر تخلف در انتقال
بازیکنان زیر ســن قانونی ،از خرید بازیکن در تابستان
 2016و جنوری  2017توسط فیفا محروم شدند.
رییس اللیگا اعالم کرد از طرف این ســازمان علیه فیفا
شکایت خواهم کرد .این شــکایت علیه فیفا ،برخورد
جدیدی میان اللیگا و فدراســیون فوتبال این کشــور
به حســاب خواهد آمد چون آنخل ویــار ،رییس این
فدراسیون که نایب رییس فیفا نیز است نتوانست مانع
محرومیت تیمهای اسپانیایی شود.
عالوه بر مساله بازیکنان زیر  18سال ،پیش از این تباس
شکایتی علیه یوفا و فیفا به خاطر تغییر جام جهانی قطر
به دادگاه بینالمللی ورزش فرستاده بود.

مارچنا کفشهایش را آویخت

ملیپوش پیشین اسپانیا از فوتبال خداحافظی کرد.
به نقل از مارکا ،کارلــوس مارچنا که با تیم ملی فوتبال
اسپانیا قهرمانی در جام جهانی  2010آفریقای جنوبی و
یورو  2008را کسب کرده بود ،آخرین بازیاش برای کراال
بالسترس هند انجام داد و از فوتبال خداحافظی کرد.
مارچنا که در تیمهای سویا ،والنسیا ،ویارئال و دپورتیو
والکرونیا بازی کرده بود ،دیروزخبر بازنشســتگیاش را
اعالم کرد.
او در نامهای که ســایت ستفوت منتشر کرده ،نوشت:
میخواهم شما را از تصمیمی که در روزهای اخیر گرفتم
باخبر کنم.
خداحافظی از فوتبال ،کار آسانی نبود اما این روال زندگی
است و اکنون دوران جدیدی پیش رویم است .میخواهم
از همه کسانی که به من آموزش دادند و حمایت و کمک
کردند ،تشــکر کنم .مارچنا در ترکیب تیم ملی فوتبال
اســپانیا  69بازی کرده است .او در ســال  1999در جام
جهانی زیر  20سال نیجریه به همراه ژاوی هرناندس و ایکر
کاسیاس قهرمان شد و در اللیگا  330بازی کرد.

زمان قرعهکشی کوپا
آمهریکا مشخص شد

زمان برگزاری مراسم قرعه کشــی کوپا آمهریکا اعالم
شد .به نقل از آس ،قرعهکشی کوپا آمهریکا  21فبروری
در نیویورک برگزار خواهد شد.
با اینکه چند ماه پیش رقابتهای کوپا آمهریکا در چیلی
برگزار شد و با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید ،این
تورنمنت به مناسبت  100ساله شدن ،امسال نیز برگزار
میشــود .این رقابتها از ســوم جون آغاز میشود تا
بیست و ششــم این ماه ادام ه دارد .این بازیها در 10
شهر آمریکا و با حضور  16تیم برگزار میشود.
چهار سرگروه این مسابقات ،آمریکا ،برازیل ،ارجنتین و
مکزیک هستند و  12تیم دیگر (هشت تیم از آمریکای
جنوبی و چهار تیم از کونکاکاف) بر اساس رنکینگ فیفا
جایگاهشان در این قرعهکشی مشخص شده است.

جوکوویچ به دور سوم اوپن
استرالیا رسید

نواک جوکوویچ توانســت از دور دوم رقابت های تنیس
اوپن استرالیا صعود کند .او در این دور حریف فرانسوی
خود کوآنتن هالیس را از پیش رو برداشــت .به نقل از
یورو اسپرت ،نواک جوکوویچ توانست با شکست دادن
حریف فرانســوی خود کوآنتن هالیس به دور ســوم
مسابقات اوپن استرالیا راه یابد.
این مســابقه در سه ســت با نتایج  ، 2-6 ، 1-6و 6-7
پایان یافت.

پیشرفت صنعت میلیونها تن
را بیکار خواهد کرد

جهان کار در برابر یک تحول ریشه یی
گسترده قرار گرفته است :ماشین ها و
ابزارها با هم گــپ می زنند و در تماس
شبکه ای با فابریکه های هوشمند قرار
دارند .پس جایگاه انسان در کجاست؟
پیش بینی های تیــره ای به گوش می
رسد .کالوس شواب ،سازمانده همایش
اقتصادی جهــان در داووس می گوید:
«ما در آغاز یــک انقالب قرار داریم که
با آن نوعیت زندگانــی ،کار و برخورد
مان با یکدیگر به طور بنیادی تغییر می
خورد».
سخن از نســل چهارم انقالب صنعتی
یا «صنعــت  »4.0اســت ،یعنی تولید
کمپیوتری ،کامــ ً
ا اتوماتیک (خودکار)
و بــه همدیگر متصل ( شــبکه بندی
شده) که با گسترش فزاینده تکنولوژی
به طــور مثال از طریــق روبات ها ،در
بخــش خدماتی هم مطرح می باشــد.
حتا اقتصــاددان های لبــرال نیز در
این رابطه لحن جــدی دارند .چنان که
نتیجه نظرپرسی از مدیران  15اقتصاد
ملی نشــان می دهد ،آن ها به این نظر

اند که «صنعــت  »4.0تاثیرات منفی
بر بــازار کار دارد .از نگاه آن ها این
تکنولوژی های جدید می تواند در پنج
سال آینده تا هفت میلیون شغل را در
کشورهای صنعتی از بین ببرد .مطابق
به این نظرپرسی که قرار است در چهار
شنبه پیشرو در داووس ارائه شود ،این
امر تنها بر مشاغل و بست های کاری
در فابریکه هایی کــه به طور کامل و
گسترده اتوماتیک (خود کار) شده اند
تاثیر نمی گذارد ،بلکه این بار کارمندان
دفترها و بخــش کارمندان خدماتی را
نیز متاثر می گرداند .مشاوران سرمایه
گــذاری ،پرســتاران و راننده های
تاکســی همه با این تخنیک در رقابت
قرار می گیرند .طبق این همه پرســی
که در روزنامه آلمانــی «فرانکفورتر
الگماینه» انتشار یافته است ،مشاغل
جدید به خصوص در بخش کمپیوتر و
کارشناســان تخنیک ایجاد می گردد.
براساس این ارزیابی ،تا پنج سال دیگر
تکنولوژی حدود دو میلیون نفر را بیکار
می کند( .دویچه وله)

پیروزی فدرر ،ویلیامز و شاراپووا
در تنیس اوپن استرالیا

در دور دوم مســابقات تنیس اوپن استرالیا ،راجر فدرر،
سرنا ویلیامز و ماریا شــاراپووا با غلبه بر حریفان به دور
سوم راه پیدا کردند.
به نقل از یورو اســپورتس ،راجر فدرر ،حریف اوکراینی
خود الکساندر دوگلوپولف را با نتیج ه سه بر صفر شکست
داد .این مسابقه در سه ست با نتایج  5 – 7 ،3 – 6و 1 – 6
به پایان رسید.
توماس بردیچ نیز حریف خود میرزا باشــیج از بوسنی و
هرزگوین را با نتیج ه ســه بر صفر پشت سر گذاشت تا به

دور سوم مسابقات راه یابد.
در مســابقه مهم دیگر کی نیشیکوری،حریف آمریکایی
خود آســتین کراجیچک را شکست داد .این مسابقه سه
بر صفر به نفع نیشیکوری به پایان رسید.
در مسابقات زنان نیز ســرنا ویلیامز با نتیج ه دو بر صفر
«سووی سیه» از چین و تایپه را شکست داد .این مسابقه
در دو ســت با نتایج  1 – 6و  2 – 6به پایان رسید .ماریا
شاراپووا نیز حریف بالروسی خود الیاکساندرا ساسنوویچ
را در دو ست با نتایج  2 – 6و  1 – 6شکست داد.

بسکتبال مکزیک از تعلیق خارج شد

در جلسه هیات اجرایی فدراسیون بینالمللی بسکتبال ( ،)FIBAمحرومیت مکزیک برداشته شد تا این کشور بتواند
در مسابقات انتخابی شرکت کند.
به نقل از  ،Inside the gamesفدراســیون بســکتبال مکزیک در ماه نوامبر تعلیق شده بود .این مساله به دلیل
مشــکالت در استقالل ورزش در مکزیک رخ داد IOC .نیز اخطار داده بود ممکن است این کشور نتواند در المپیک
شرکت کند .سخنگوی  FIBAدر صحبتهایش با  Inside the gamesگفت :تایید میکنم که هیات اجرایی تعلیقها
را برداشته است .بنابراین مکزیک میتواند در مسابقات انتخابی المپیک شرکت کند.

رونالدو:

حاال رابطه
نزدیکتری
با مسی
دارم
فوق ســتاره رئال مادرید میگوید اکنون رابطه بهتری
با لیونل مسی پیدا کرده اســت او همچنین عنوان کرد
از یازده ســالگی میدانسته اســت روزی به ستارهای
در فوتبال تبدیل خواهد شــد .به نقل گلوبوی برازیل،
هنگامی که لیونل مسی پنجمین توپ طالی خود را کسب
کرد ،اینبار رونالدو با چهرهای نه برافروخته بلکه آرام به
تشویق رقیب خود پرداخت ،اتفاقی که قبال در سال های
قبل رخ نداده بود .به نظر میرســد سردی رابطه بین این
دو بازیکن فوتبال رو به پایان اســت و دو ستاره فوتبال
جهان که در یک دهه گذشــته رقیــب هم بودند ،روابط
دوستانهتری دارند .کریستیانو رونالدو درباره رابطه خود

با لیونل مسی در بارســلونا گفت :من همیشه با رونالدو
رابطه خوبی داشتم و در چند سال گذشته این رابطه بهتر
از قبل شده است و رابطه نزدیک تری با او پیدا کردم .در
مراسم توپ طال نیمار و مسی توانایی صحبت به انگلیسی
را نداشــتند و من در مراسم برای آنها ترجمه میکردم و
بعد از آن به هر دویشان گفتم که باید پول ترجمه من را
بدهند(باخنده) .او همچنین درباره اولین تمرینات خود
در زمین فوتبال گفت :دقیقا یادم میآید  11ساله بودم که
در مادیرا مربی ام در اسپورتینگ به من گفت ،گوش کن،
می خواهیم تو را بهتر ببینیم .باید به لیسبون بیایی چون
میخواهیم تو را نظاره کنیم.

