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دولت پاپوآ گینه نو اردوگاه پناهجویان عازم استرالیا را تعطیل میکند
دولت پاپوآ گینه نو از اســترالیا خواســته است تا
پناهجویانــی را که به اردوگاه ویژه در این کشــور
اعزام کرده فورا از گینه خــارج کند .دو روز پیش،
دیوان عالی پاپوآ گینه نو رای داد که اقدام دولت این
کشــور در نگهداری پناهجویان در اردوگاههای ویژه
در خاک این کشــور غیرقانونی است و باید متوقف
شود .این اردوگاه با هزینه دولت استرالیا ایجاد شده
و پناهجویانی که با قایق عازم آن کشــور بودهاند تا
پایان رسیدگی به درخواست پناهندگی آنان در این
مراکز عمال در بازداشت هســتند .دیوان عالی پاپوآ
گینه نو گفته است که قانون اساسی این کشور اجازه
نمیدهد تا فردی بدون محاکمه و محکومیت قضایی
از آزادی رفت و آمد محروم شود و پناهجویانی که به
طور غیرقانونی به خاک استرالیا وارد شوند ،اقدامی

ترکیه :قانون اساسی باید
سیکوالر باقی بماند

در آغازهفتــه جاری اســمعیل قهرمان
رئیس پارلمــان ترکیه خواهــان قانون
اساســی دینی درترکیه گردید .آنچه که
نگرانی هایی را نیز در پی داشــت .اکنون
اردوغــان رئیس جمهــور و داوود اغلو
نخســت وزیرترکیه هردو احتمال چنین
تغییری را رد کرده اند.
اسمعیل قهرمان در ارتباط به تغییر قانون
اساســی در ترکیه گفت  « :ما یک کشور
اسالمی هستیم ،بنابراین نیاز می رود که
قانون اساســی مارا به قانون دینی تغییر
دهیم ».این اظهارات او ســبب نگرانی
های گســترده در این کشور گردید .صد
ها تن خشــمگین در انقره پایتخت این
کشــور اعتراض نموده و پولیس نیز برای
ســرکوب معترضین از گاز اشــک آور
استفاده نمود .اسمعیل قهرمان که یکی
از اعضــای رهبری تدوین پیشــنویس
قانون اساسی جدید ترکیه محسوب می
شود ،به سرعت جهت خود را تغییر داده
و گفت که او فقط اعتقاد شخصی خود را
در این زمینه گفته است و به این ترتیب

تقاضــای خودرا منوط بــه فقط دیدگاه
شخصی خویش خواند.
رجب طیب اردغان رئیس جمهور ترکیه و
احمد داوود اغلو نخست وزیر این کشور
از اظهارات رئیس پارلمان فاصله گرفتند.
هردو فرد ارشد این کشور اظهارات رئیس
پارلمــان ترکیه را به اتفــاق هم فقط «
اظهارات منحصربه فرد او « خواندند.
داوود اغلو نخســت وزیر ترکیه و عضو
حــزب توســعه و عدالت بــه رهبری
اردغان همچنان افــزود که در کل اصل
سیکوالریســم همچنان در پیشــنویس
قانون اساسی جدید ترکیه در نظر گرفته
خواهد شــد و همزمان تأکیــد کرد که
مسلمانان معتقد نباید خودرا منزوی فکر
کنند و اضافه کرد « :ما در قانون اساسی
خویش در برابر الئیسسشم آزادیخواه یا
آنانیکه خواهان عدم مداخله دین در امور
دولت اند با مدارا برخورد کرده و امکانات
آنان را محدود نمی ســازیم؛ اما در برابر
الئیسیســم اقتدار گــرا تفاهم نخواهیم
داشت( ».دویچه وله)

کلینتون و ترامپ
برندگان انتخابات
ایاالت شرقی آمریکا

براساس نتایج اولیه انتخابات مقدماتی در پنج ایالت
شــرقی آمریکا ،دونالد ترامــپ ،داوطلب جنجالی
جمهوریخواهان در هر پنج ایالت پیروز شده است .از
حزب دموکرات ،کلینتون در چهار ایالت و سندرز در
یک ایالت برنده شدهاند.
براســاس گزارش شــبکههای تلویزیونــی آمریکا
در انتخابــات مقدماتی پنج ایالت شــرقی آمریکا،
پنســیلوانیا ،مریلند ،دلوور ،رودآیلند و کنتیکت،
دونالد ترامپ و هیالری کلینتون از رقبای خود پیش
افتادهاند .ترامپ برنده هر پنج ایالت اعالم شده است.
کلینتون در چهار ایالت و سندرز در ایالت رودآیلند
بیشترین آرا را به دست آوردهاند.
انتخابات شــامگاه  ۲۶اپریل چهارمین «سهشــنبه
بزرگ» در انتخابــات مقدماتی برای تعیین نامزدهای
نهایــی دو حزب دموکــرات و جمهوریخواه آمریکا
بود .در این پنج ایالــت ،حزب دموکرات  ۳۸۴رای و
جمهوریخواهان  ۱۱۸رای انتخابگر داشــتند .شمار
نمایندگان انتخابگر دو ایالت پنســیلوانیا و مریلند
قابلتوجه بود و تاثیر زیادی در سرنوشــت رقابتها
داشت.
آخرین برآوردها نشــان میدهد که دونالد ترامپ،
میلیاردر جنجالــی  ۱۱۸رای الکترال یا «انتخابگر» از
این پنج ایالت به دســت آورده و شمار آرای الکترال
خود را به  ۹۵۱رســانده است .او برای کسب نامزدی
نهایــی حزب جمهوریخواه بــه  ۱۲۳۷رای الکترال
احتیاج دارد.
مجمــوع آرای هیــاری کلینتون با احتســاب
«انتخابگرهای ویژه» حــزب دموکرات ،به ۲۱۵۶
رسیده اســت و برای رسیدن به حد نصاب ۲۳۸۳
تنها به  ۲۲۷رای الکترال دیگر نیاز دارد .شــمار
آرای انتخابگر برنی ســندرز  ۱۳۷۴اعالم شــده
است( .دویچه وله)

گروه پناهجویان افغان در مسابقات
دوش شهر بن مدال برنز گرفت

این پناهجویان علت اساسی برنده شدن در این مسابقه
را عرق ریزی راه های دشوار رسیدن به آلمان می دانند.
آنان هیــچ تجربه ای از مســابقه دوش در زندگی خود
نداشــته اما چالش های راه ،عضالت آنــان را آماده به
پذیرش دشواری های زندگی نمود.
برای ادغام سریع پناهجویان در جامعه آلمان گزینه های
متعدد وجود دارد .نقش گرفتن در برنامه هایی که از سوی
آلمانی ها برگزار می شوند ،از راه های سهل به شمار رفته
که این امر سبب می شود تا در جریان آن تبادل تجارب
صورت گیرد .این تبادل تجارب در حقیقت راه گشایی به
شمار می رود که پناهجویان بتوانند در اسرع زمان ویژگی
های جامعه آلمان را درک نموده و با آن همگام شوند.
به روز دهم ماه اپریل ســال جاری مسابقه دوش با حضور
صد ها شــرکت کننده در شهر بن آلمان برگزار شد .این
مسابقه از ســوی «دویچه پوست» راه اندازی شده که در
میان آنان جوانان پناهجوی افغان نیز شرکت کردند .این
گروه چهار نفری توانست در ســه ساعت و چهل و پنج

دقیقه فاصله  42کیلومتر را بپیماید.
فعالیت این جوانان مورد تقدیر شــرکت کنندگان آلمانی
قرار گرفته و پس از پایان این برنامه عکس های یادگاری
نیز با آنان گرفته شــد .از سوی هم این جوانان با دریافت
تقدیر نامه از ســوی برگزار کنندگان این مسابقه دوش،
مورد تحسین نیز قرار گرفتند.
عبدالبشیر تخاری و امید شــاهزاده دو جوان افغان اند
که پس از برگزاری این مسابقه بسیار خرسند به نظر می
رسند .آنان خود را بسیار موفق احساس نموده تاکید دارند
که شرکت کردن در چنین برنامه ها احساس دیگری برای
شان به ارمغان می آورد .این دو جوان تاکید می کنند که
علت اساسی موفقیت آنان تجربه نمودن دشواری های راه
های قاچاق پنداشته می شود.
تصاویر این گروه شــرکت کننده در دیوار اردوگاه شان
نصب گردیده اســت .آنان تاکید دارند که ده ها کیلو متر
راه را در وضعیت بد و شکم گرسنه برای رسیدن به آلمان
پیموده بودند( .دویچه وله)

پیروزی رپترز و هاکس در پلیآف NBA

درادامه بازیهای پلیآف لیگ  NBAدو بازی انجام شد
که در مهمترین آنها تورنتو رپترز به پیروزی رسید.
به نقــل از ســایت  ،ESPNدر مهمتریــن بازی صبح
چهارشنبه بازیهای پلیآف کنفرانس شرق تورنتو رپترز
با نتیجه  102بر  99ایندیانا پیسرز را شکست داد.
در این بازی دی مار دی روزن برای رپترز درخشــید .او
 34امتیاز کسب کرد و سه ریباند و دو پاس منجر به گل

انجام داد.
پاول جورج نیز تاثیرگذارترین بازیکن
پیســرز بود .او  39امتیاز کسب کرد و
هشت ریباند و هشت پاس منجر به گل
را ثبت کرد.
رپترز در حال حاضر سه بر دو بر پیسرز
برتری دارد و در صورتی که یک بازی
دیگر را ببرد به یک چهارم نهایی صعود
خواهد کرد.
در ادامه بازیهــای پلیآف کنفرانس
شرق ،آتالنتا هاکس با نتیجه  110بر 83
بوستون سلتیکس را شکست داد.
در این بازی مایک اسکات برای هاکس
خوب عمل کرد .او  17امتیاز کســب کرد و پنج ریباند و
یک توپ ربایی داشــت .اوان ترنر نیز موثرترین بازیکن
ســلتیکس بود .او  15امتیاز کسب کرد و پنج ریباند و دو
ل حاضر
پاس منجر به گل داشت .آتالنتا هاکس نیز در حا 
سه بر دو بر سلتیکس برتری دارد و به یک برد دیگر برای
صعود به یک چهارم نهایی احتیاج دارد .برنده این رقابت
در یک چهارم نهایی با کلیولند کاوالیرز روبرو خواهد شد.

جنرال آمریکایی :داعش
نیروهای خود را به مرور
از دست میدهد

علیه قوانین گینه صورت نداده و در محاکم این کشور
محکوم نشــدهاند .قضات دیوان عالی اصالحیه سال
 ۲۰۱۴قانون اساسی را که به دولت اجازه میدهد اتباع
خارجی را طبق معاهده با کشور ثالث در اردوگاههای
اجباری اســکان دهد ،معتبر ندانستند .پیتر اونیل،
نخست وزیر پاپوآ گینه نو گفته است که حکم دیوان
عالی را اجرا میکند و از اســترالیا خواسته تا حدود
نهصــد پناهجویی را کــه در اردوگاه جزیره مانوس
هستند فورا از این محل به مکانی خارج از خاک گینه
انتقال دهد .آقای اونیل گفته است که کسانی که مایل
به کسب پناهندگی و زندگی در پاپوآ گینه نو باشند
میتوانند در این کشور بمانند اما افزوده است که «به
نظر نمیرسد که شــمار قابل توجهی از آنان چنین
تمایلی داشته باشند( ».بی بی سی)

شمار اســامگرایانی که برای پیوســتن به شبهنظامیان

داعش به ســوریه یا عراق ســفر میکنند ،پیوسته رو به
کاهش است .جنرال پیتر گرســتن میگوید همزمان آمار
فرار از گروه دولت اســامی نیز به خاطر کمبود منابع مالی
باالتر میرود .تعداد پیکارجویان خارجی گروه تروریستی
«دولت اسالمی» در عراق و سوریه در سراشیبی قرار گرفته
است .پیتر گرستن ،جنرال ارتش آمریکا میگوید وقتی یک
سال قبل به بغداد رفت ،برآوردها حاکی از پیوستن ماهیانه
 ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰نیروی خارجی بــه داعش بود اما امروزه این
تعداد به  ۲۰۰نفر رسیده است .جنرال گرستن از موج فرار
در صفوف داعش نیز خبر میدهد .او معتقد است که فرار یا
کاهش نیرو نزد داعش ،با مشکالت مالی و ته کشیدن ذخایر
پولی «دولت اسالمی» ارتباط دارد و ناشی از موفقیت ائتالف
نظامی ضد داعش در نابودی منابع مالی تروریستهاست.
اشــاره جنرال گرســتن به نابودی  ۸۰۰میلیون دالر اموال
دولت اسالمی اســت .در حمله به ساختمانی در موصل در
ماه فبروری ،نیروی هوایی آمریکا ساختمانی را منهدم کرد
که داعــش پولهای خود را در آن ذخیره کرده بود .جنرال
گرستن میگوید« :ما شــاهدیم که روحیه نیروهای داعش
تضعیف شده اســت .میبینیم وقتی دیگر قدرت پرداخت
ندارند ،امکان جنگیدن هم ندارند( ».دویچه وله)

روحانی :توقیف دارایی
ایران درآمریکا دزدی و
رسوایی است

رئيسجمهور ایــران حکم دیوان عالی
آمریکا مبنی بــر توقیف دو میلیارد دالر
دارایی ایران را «دزدی آشکار و رسوایی
بزرگ حقوقی» نامید .گفته میشود که
این خسارت سنگین نتیجه سیاستهای
دولت پیشین است.
روز چهارشــنبه حســن روحانــی،
رئیسجمهور ایران ،در نشســت هیات
دولت ،حکم دیوان عالــی آمریکا را در
توقیف دو میلیارد دالــر از داراییهای
ایران ،عملی «کامال غیرقانونی» دانست
و آن را «دزدی» خوانــد .او گفت که این
اقدام خالف قوانین بینالملل و مصونیتی
است که بانکهای مرکزی از نظر حقوقی
در دنیا دارند.
روحانــی مصوبه قوه مقننــه و قضائیه
آمریکا را «راهزنی بینالمللی و رسوایی
حقوقــی برای آمریــکا» خواند و گفت:
«تاکنون سابقه نداشــته که نمایندگان
قوه مقننه قانونی تصویب کنند و دستگاه
قضایی را برای چنین موضوعی یا موارد

زیدان :راضی و خشنود
هستم

سرمربی فرانســوی رئال مادرید از عملکرد شاگردانش
در دیدار برابر سیتی راضی است .او براین باور است که
رئال نتیجه خوبی را در ورزشگاه اإلتحاد به دست آورده
است.
به نقل از اســکای اســپورت ،دیدار نخست دور رفت
نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا برنده نداشــت و بازی
منچسترسیتی برابر رئال مادرید که در ورزشگاه اإلتحاد
برگزار شد با تساوی بدون گل به پایان رسید.
زین الدین زیدان با وجود آنکه تیمش می توانســت در
این دیدار به پیروزی برســد اما از نتیجه به دست آمده
راضی و به صعود به دور بعد امیدوار است.
ســرمربی رئال مادرید در نشســت خبری بعد از بازی
گفت :بازی خوبی را به نمایش گذاشــتیم و از عملکرد
شــاگردانم رضایت دارم با این حال همواره گفته ام که
امکان پیشــرفت وجود دارد و میتوانستیم بهتر از این
هم ظاهر شویم .این دیدار به پایان رسیده و دیگر نباید
درباره آن زیاد صحبت کرد .باید به دیدار برگشت فکر
کرد و نهایت تالش خود را به کار برد تا برنده این دیدار
حساس شویم.
او ادامه داد :بازی کردن برابر تیم پرستاره منچسترسیتی
آن هم در خانه حریف سخت است .در خط دفاعی بسیار
خوب کار کردیم و اجازه هنرنمایی را به مهاجمان سیتی
ندادیم .در نیمه نخســت توپهای زیادی را از دســت
دادیــم اما در نیمه دوم با تمرکــز باالتری بازی کردیم
و این شانس را داشــتیم که به گل برسیم .کنترل توپ
و میدان را در اختیار داشــتیم و فرصتهایی رای روی
دروازه حریف خلق کردیم اما نتوانستیم از آنها به خوبی
اســتفاده کنیم .از نتیجه به دست آمده راضی هستم و
خوشحال به مادرید برمی گردیم.

عالقه کاپیتان دورتمند
برای بازگشت به بایرن

رئیس اجرایی باشــگاه بایرن مونیخ تاکید کرد که این
تیم به دنبال جذب کاپیتان دورتموند است ،هوملس هم
دوست دارد به بایرن بر گردد.
به نقل از یورو اســپورت ،به نظر میرسد که انتقال مت
هوملس به بایرن مونیخ نهایی شده است و این بازیکن
فصل آینده را در آلیانس آرهنا توپ خواهد زد.
کارل هاینــس رومنیگه ،رئیس اجرایی باشــگاه بایرن
مونیخ اعتراف کرد که این باشــگاه بــه دنبال جذب
هوملس اســت .او گفت :هوملس دوست دارد به بایرن
مونیخ بر گردد و ما هم به جذب این بازیکن عالقه داریم.
به خوبی می دانیم که این بازیکن چه میخواهد و زمینه
را برای بازگشت او مهیا خواهیم کرد.
او ادامه داد :هنوز تا شروع فصل جابجایی تابستانی زمان
زیادی باقی مانده است و زود است که در اینباره حرف
بزنیم اما این یک واقعیت است که بایرن مونیخ به جذب
هوملس عالقه دارد و این بازیکن هم دوســت دارد به
مونیخ برگردد .ما به باشگاه دورتموند احترام میگذاریم
و همه چیز قانونی صــورت میگیرد .هوملس محصول
آکادمی بایرن مونیخ اســت .این بازیکن هشــت سال
پیش بایرن را ترک کرد و به بوروسیا دورتموند پیوست
و توانســت با این تیم دو بار قهرمانی در بوندسلیگا را
تجربه کند.
رئیس باشــگاه دورتموند پیش از ایــن تاکید کرد که
نمیتواند هیچ بازیکنی را به زور نگه دارد و همین باعث
شده تا احتمال پیوستن هوملس به بایرن هم زیاد شود.

کارمندان دولت ونزوئال
هفتهای سه روز به مرخصی
اجباری میروند

مشابه اجبار کنند».
رای دیوان عالــی آمریکا مبنی بر این
که دادگاههای این کشــور میتوانند
در رســیدگی به دادخواهی قربانیان
جرائم تروریســتی ،غرامت را از محل
دارایی بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران پرداخت کنند ،با واکنش شــدید
مقامهای ایران روبرو شده است .ایران
سفیر ســوئیس در تهران را فراخواند
و اعتراض رســمی خود را اعالم کرد.
ســوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران
است.
حسن روحانی در عین حال تاکید کرد
که دولتش «از همه توان خود در مسیر
احقاق حقوق ملت ایران استفاده خواهد
کرد ».این که دولــت روحانی چگونه
میتواند در برابر این حکم ایســتادگی
کند روشن نیست .اما یک چیز به گفته
مسئوالن دولت او روشن است :این که
این وضعیت نتیجه سیاستهای دولت
قبلی است( .دویچه وله)

با وخامت شرایط اقتصادی و کمبود شدید برق در ونزوئال،
نیکالس مادورو ،رئیس جمهوری این کشــور ،دستور داده
است به کارکنان بخش دولتی در هر هفته سه روز مرخصی
اجباری داده شود .به این ترتیب ،با احتساب تعطیلی آخر
هفتــه ،مدت کاری کارمندان بــه دو روز در هفته  -یعنی
روزهای دوشنبه و سهشــنبه  -محدود شده است .آقای
مادورو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که «دست کم به
مدت دو هفته ،ما روزهای چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه را
هم برای بخش دولتی روزهــای غیرکاری اعالم کردهایم».
این مرخصی شامل بیش از دو میلیون تن از شاغالن بخش
دولتی میشــود اما کارکنان نهادهای ارائه دهنده خدمات
ضروری از این مرخصی مستثنی شــدهاند .پیشتر ،دولت
ونزوئال ساعات کار بخش دولتی را از هشت ساعت به شش
ســاعت تقلیل داده و تا روز  ۶جون ،روز جمعه را تعطیل
اعالم کرده بود .عالوه بر ادارات و سازمانهای دولتی ،مکاتب
ابتدایی و متوسطه ونزوئال هم روزهای جمعه تعطیل خواهد
بود و دانش آموزان در هفته ،سه روز تعطیلی خواهند داشت.
از اوایل ســال جاری ،مراکز خرید و فروشگاهها نیز به دلیل
قطع برق مکرر ساعات کار خود را کاهش داده بودند و برخی
از فروشگاهها ناگزیر بودهاند از ژنراتورهای دستی برای تامین
روشنایی استفاده کنند .کاهش روزهای کار اداری و تحصیلی
پس از آن اعالم شد که دولت تصمیم گرفت به منظور مقابله
با کمبود شدید برق ،رسما جیرهبندی برق را در کشور به اجرا
بگذارد .طبق طرح جیرهبندی ،ساکنان هشت منطقه ونزوئال
به نوبت هر روز تا چهار ساعت قطع برق خواهند داشت.
هفته گذشته ،دولت ونزوئال ساعت رسمی را نیز نیم ساعت
تغییر داد( .بی بی سی)

یک ارجنتینی جوانترین فوتبالیست
تاریخ شد

داریــو روآ با بازی
در لیــگ دســته
چهار ارجنیتن در
 13سالگی به عنوان
جوانترین بازیکن
فعلی فوتبال جهان
انتخاب شد.به نقل
از ســان ،در دیدار
رسینگ ترلو و کروز
دل در لیگ دسته
 4ارجنتیــن یک
بازیکن  13ساله به
زمین مسابقه آمد تا
جوانترین بازیکن
فعلی فوتبال در جهان لقب گیرد که به صورت حرفه ای به
فوتبال میپردازد .شباهتهای ظاهری این بازیکن با لیونل
مسی باعث شــده تا او مورد توجه رسانهها قرار گیرد .او

اکنون  13سال سن دارد و به راحتی میتواند تا دو دهه آینده
فوتبال بازی کند .البته باید ببینیم او را به زودی در تیمهای
برتر ارجنتینی خواهیم دید یا خیر.

محرومیت شش ساله برای اولین دوپینگ
مکانیکی در بایسکل سواری

فمکه وان دن دریشــه ،بایسکلسوار بلجیمی به دلیل
انجام دوپینگ مکانیکی شش سال محروم شد.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesاین بایسکلسوار
 19ساله در مسابقات زیر  23سال قهرمان جهان  UCIاز
بایسکلای که موتور در آن به کار رفته بود استفاده کرد.
او اعالم کرده بود که از عمد در بایسکل موتور جاسازی
نکرده و این بایســکل متعلق به دوست او بوده است که

این نوع دوپینگ مکانیکی شــایعه نیست ،بلکه حقیقت
دارد .دریــش عالوه بر محرومیت بــه پرداخت  20هزار
فرانک نیز محکوم شده است.
برایان کوکسون ،رییس اتحادیه جهانی بایسکلسواری در
اینباره گفت :ما تالش زیادی میکنیم تا این نوع دوپینگ
را بررســی کنیم و محرومیت افراد خاطــی را افزایش
میدهیم.

هارت :برنابئو را به میدان
مبارزه تبدیل میکنیم
سنگربان  29ساله منچســتر سیتی از نتیجه به دست
آمده در دیدار رفت برابر رئال راضی اســت و تاکید کرد
که او و هم تیمیهایش امید زیادی برای صعود به فینال
دارند.
به نقل از ســایت رســمی منچسترســیتی ،هواداران
فیروزهای پوشان شهر منچســتر که برای نخستین بار
تیم خود را در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا میدیدند
امیدوار بودند که در دیدار رفــت برابر رئال مادرید به
پیروزی برسند اما بازیکنان این تیم حتی نتوانستند یک
بار هم دروازه رئال را باز کنند تا این دیدار برنده نداشته
باشد و بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد.

جوهارت براین باور اســت که تیمش نتیجه خوبی را به
دســت آورده و به صعود امیدوار است .سنگربان سیتی،
گفت :آماده هســتیم که ســانتیاگو برنابئو را به میدان
مبارزه و رقابت تبدیل کنیم .میخواستیم در دیدار رفت
به پیروزی برســیم ،اما رئال بدون اشتباه ظاهر شد .همه
تالش خود را به کار گرفتیم تا پیروز بازی شــویم .براین
باور هستم که عملکرد خوبی از خود نشان دادیم.
او ادامه داد :دیگر دیدار رفت به پایان رسیده است و نباید
درباره آن صحبت کرد .باید به دیدار هفته آینده فکر کرد.
منچستر سیتی بازیکنان خوبی در اختیار دارد و سرانجام
توانست در لیگ قهرمانان اروپا هم خوش بدرخشد.

