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امپراتور جاپان
کنارهگیری میکند

رسانههای جاپان میگویند امپراتور آکیهیتو از تمایل خود
به کنارهگیری از سلطنت سخن گفته است.
امپراتور جاپان که  ۸۲ســاله اســت ،با مشکالت جسمی
روبهرو اســت .او گفته اســت که تا چند ســال آینده با
کنارهگیری ،جای خود را به شــاهزاده ناروهیتو ،پسر ۵۶
سالهاش خواهد داد.
دربار جاپان این گزارشها را تکذیب کرد ه است.
گزارش ایــن کنارهگیری را اناچکی ،ســازمان ملی رادیو
تلویزیون جاپان و خبرگزاری کیودو منتشر کردند.
امپراتور آکیهیتو در سال  ۱۹۸۹جانشین امپراتور هیروهیتو،
پدرش شد.
از امپراتــور جاپان به خاطر سیاســت دور کردن خانواده
سلطنتی از ملیگرایی متعصبانه جنگ جهانی دوم ستایش
شده است.
پس از جنگ جهانی دوم و با تغییر قانون اساسی این کشور،
نقش امپراتور در این کشور نمادین است.
در صورتی که امپراتور آکیهیتو از ســمت خود کنار برود،
اولین کنارهگیری از سلطنت یک حاکم جاپان در  ۲۰۰سال
اخیر خواهد بود( .بی بی سی)

اوباما در مراسم یادبود افسران پولیس :مایوس نشوید

باراک اوباما در مراســم یادبود پنــج مامور پولیس
که هفته پیش در حمله یک تک تیرانداز در شــهر
داالس تگزاس کشته شدند از مردم کشورش خواست
«احساس یاس را رد کنند».
رئیس جمهور آمریکا در این مراســم گفت که آمریکا
«در این روزهای اندوهناک باید در پی معنی» باشد و
می تواند متحد شود.
سفر او در خالل تنش های فزاینده نژادی در سراسر
این کشور انجام می شود.
مایکا جانسون پنجشــنبه عصر هفته پیش درحالی
که تظاهراتی در داالس و ســایر شهرها در اعتراض
به مرگ دو سیاهپوســت در مینهسوتا و لوییزیانا در
جریان بود ماموران را هدف گرفت و عالوه بر کشتن
پنج مامور هفت پولیس را زخمی کرد.
او در جریان درگیری با پولیس که به مرگش منجر شد
گفت که از تیراندازی پولیس به ســوی سیاهپوستان

دونالد ترامپ ،نامزد احتمالی جمهوریخواهان در انتخابات
ریاســتجمهوری آمریکا خواهــان کنارهگیری روث بیدر
گینزبورگ ،قاضی دیوانعالی شده است.
روث بیدر گینزبــورگ ،که از قضات لیبــرال دیوانعالی
آمریکا اســت طی روزهــای اخیر در چندیــن مصاحبه
انتقادهایی نســبت به آقای ترامپ مطرح کرده و او را برای
ریاستجمهوری مناسب ندانسته است.
آقای ترامپ گفته اســت که شایسته نیست که یک قاضی
دیوانعالی در مورد رویدادهای سیاســی اظهارنظر کند.
آقای ترامپ ،قاضی گینزبورگ را شخصی توصیف کرده که
تعادل روانی ندارد.
دونالد ترامپ در توییتی گفته اســت که قاضی گینزبورگ
«اظهارنظرهای احمقانه سیاسی مطرح کرده و باید استعفا
دهد».
قاضــی روث بیدر گینزبــورگ که دومیــن قاضی زن در
تاریخ دیوان عالی آمریکا اســت ،طــی روزهای اخیر در
چندین مصاحبــه انتقادهای صریحــی از نامزد احتمالی
جمهوریخواهان مطرح کرده است.
قاضی گینزبورگ در مصاحبه با ســیانان در باره دونالد
ترامپ گفت« :او متقلب اســت ،او دارای {شــخصیت}
منســجمی نیســت .هر آنچه را که به ذهنش میآید بر
زبان میآورد ».ایــن قاضی دیوانعالی آمریکا همچنین در
مصاحبه اخیرش با نیویورک تایمز گفت که ریاستجمهوری
دونالد ترامپ برایش غیر قابل تصور است.
قاضی گینزبورگ همچنین به شوخی گفته است در صورتی
که آقای ترامپ به ریاســتجمهوری برســد به نیوزیلند
خواهد رفت( .بی بی سی)

عصبانی اســت .در همین حال تجمع های اعتراضی
علیه اســتفاده بیش از حد از زور توسط پولیس علیه
سیاهپوســتان در شــهرهایی در سراسر این کشور
برگزار شده است.
آقای اوباما در مراســم روز سه شنبه در تاالر ارکستر
مورتون مایرســون گفت به نظر می رسد آن حوادث
«عمیق ترین خط گســل در دموکراسی ما را پدیدار
کرد».
اما او افزود« :اینجا آمده ام بگویم که باید احســاس
عجز و یاس را رد کنیم .اینجا آمده ام پافشــاری کنم
که ما آنقدرها هم که به نظر می رســد دچار شکاف
نیستیم».
او از شهامت ماموران تمجید کرد و گفت برای همین
است که برای آدم های بیشتری سوگوار نیستیم.
در این مراســم پنج عکس و پنج صندلی خالی به یاد
قربانیان نمایش داده شد( .بی بی سی)

ترزا می نخست وزیر
بریتانیا شد

دونالد ترامپ خواهان
استعفای قاضی دیوانعالی
آمریکا شد

دیوید کامرون پس از شــش ســال از
نخســتوزیری بریتانیا رفت و ترزا می
عهدهدار نخستوزیری این کشور شد.
آقای کامرون با ســخنرانی در مقابل مقر
نخستوزیری از همکاران و خانواده خود
تشکر کرد.
او گفت خوشحال است که برای دومین بار
در تاریخ بریتانیا یک زن از حزب محافظه
کار نخست وزیر کشور خواهد شد.
آقای کامرون پس از این سخنرانی کوتاه
راهی کاخ محل اقامت ملکه الیزابت دوم
شد تا اســتعفای خود را رسما تقدیم او
کند.
کمی بعد از آن ترزا می نزد ملکه الیزابت
رفت و ملکه رســما او را مامور تشکیل
کابینه کرد.
دیوید کامرون در همهپرسی اخیر خواهان
ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود و پس
از رای اکثریت مردم به خروج از اتحادیه از
مقام نخستوزیری بریتانیا و رهبری حزب
محافظهکار استعفا داد.ترزا می در کابینه

 73مسابقه تنیس مشکوک به تبانی

 73مســابقه تنیس که بین ماههای آوریل و جون امســال برگزار شدهاند
مشکوک به تبانی هستند.
به نقل از  ،Inside the gamesسازمان تنیس حرفهای(  )TIUکه مسئول
بررسی جرایم در تنیس اســت به این مسئله رسیدگی میکند TIU .اعالم
کرد دو مسابقه از این  73مسابقه جزو مسابقههای تور  ATPبوده است.
 TIUتایید کرده است مســابقههای گرند اسلم جزو مسابقههای مشکوک
نبوده است.
حدود  30هزار مســابقه بررسی شدند اما هنوز مشخص نشده است در این
 73مسابقه به طور قطع تبانی انجام شده است یا خیر .قرار است مسئوالن
بررســی تبانی در  TIUبا کمیته بینالمللــی المپیک همکاری کنند تا این
مسئله روشن شود.

هوملس :به خاطر قهرمانی در
اروپا به بایرنمونیخ پیوستم

مدافع جدید بایرن مونیخ دلیل پیوســتن به ایــن تیم را قهرمانی در لیگ
قهرمانان عنوان کرد.
به نقل از بیلد ،متس هوملس مدافع فصل قبل بوروسیا دورتموند با جدایی
از تیم زردپوش به بایرن مونیخ پیوســت تا امسال در کنار بواتنگ در قلب
دفاع بایرن به میدان برود.
هوملــس درباره حضور در بایــرن مونیخ گفت :برای کســب قهرمانی به
بایرنمونیخ پیوستم.
بعد از ناکامی در یورو  2016که برای من ناراحت کننده بود ،اکنون قهرمانی
در لیگ قهرمانان اولویت من اســت و هدف اصلی من محســوب میشود
که امیدوارم با بایرن موفق به کسب آن شــوم .اگر بتوانم به قهرمانی در
لیگ قهرمانان برسم ،به یکی از بزرگترین اهداف دوران بازی خودم دست
یافتهام.
او در ادامه گفت :میدانم که بایرن همیشــه یکی از مدعیان جدی قهرمانی
در لیگ قهرمانان محسوب میشود و به همین خاطر به بایرن آمدم تا بتوانم
به این مهم برسم.
دورتمونــد با هوملس یک بار به فینال لیگ قهرمانان اروپا رســید ولی در
فینال لندن برابر بایرنمونیخ شکست خورد .بعد از آن بایرن با گواردیوال سه
بار به نیمه نهایی لیگ قهرمانان رسید ولی نتوانست به عنوان مهمی برسد.

فیلیپ الم :پرتگال با خوش شانسی
قهرمان یورو  2016شد

مدافع پیشــین تیم ملی آلمان در ارزیابی خود از یورو  ،2016تیم فرناندو
سانتوس را خوش شانس معرفی کرد.
پرتگال در دیدار نهایی یورو موفق شد با یک گل فرانسه میزبان را شکست
دهد تا اولین قهرمانی خود را در این رقابت ها تجربه کند.
فیلیپ الم که بعد از جام جهانــی برازیل از فوتبال ملی خداحافی کرد ،در
ارزیابی خود از این رقابت ها گفت :این اولین تورنمت من بود که بعد از چند
سال همراه تیم ملی آلمان نبودم .خیلی راحت از تلویزیون بازیها را دیدم
و به حمایت از تیم ملی کشورم پرداختم.
به پرتگال برای قهرمانی در یورو  2016تبریک می گویم ولی باید این موضوع
را تاکید کرد که آنها با شانس توانستند به قهرمانی در یورو برسند .البته این
هم جزئی از فوتبال است .تیم هایی چون آلمان ،ایتالیا و فرانسه توانستند
با قدرت کارشان را در یورو جلو ببرند ولی پرتگال توانست با خوش شانسی
در این بین به قهرمانی برسد.
این چیزی نیست که در همه دوره ها اتفاق بیفتد.
الم در ادامه افزود :برای مثال در جام جهانی برازیل که ما قهرمان شــدیم،
توانستیم از نیمه نهایی قدرتمان را نشان دهیم و از ابتدا با قدرت در زمین
ظاهر شدیم .چیزی که برای من نگران کننده بود این است که زیبایی فوتبال
را در خیلی ازبازیهای این دوره ندیدیم و بازیها آنطور که انتظار داشــتیم
زیبا نبود .تیم هایی مثل ولز ،ایرلندشمالی و ایسلند با فوتبال زیبا نتوانستند
مردم را جذب کنند بلکه درک باال و نگرش باالی آنها از فوتبال باعث شده
بود تا مردم طرفدار سبک فوتبالی آنها شوند.
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آقای کامرون وزیــر داخله بود .خانم می
هم خواهان مانــدن در اتحادیه اروپا بود،
اما پس از همهپرسی گفته است که به همه
جنبههای خواســت مردم برای خروج از
اتحادیه اروپا پایبند میماند.
صبح دیروز دیوید کامــرون در پارلمان
بریتانیا از کارنامــه خود دفاع کرد .آقای
کامرون با اســتقبال از خانم می با جرمی
کوربیــن ،رهبــر حزب اصلــی مخالف
دولت ،شــوخی کرد و گفت« :وقتی بحث
نخســتوزیر زن در میان باشد ما از شما
دو هیچ جلو هستیم».
جرمــی کوربین از دیویــد کامرون برای
شش ســال خدمتش تشــکر کرد و به
ستایش تالش او برای قانونی شدن ازدواج
همجســنگرایان و آزادی شــاکر عامر،
شــهروند بریتانیایی ،از زندان گوانتانامو
شــد .نمایندگان پارلمــان بریتانیا صبح
دیروز هنگامی که آقای کامرون جلســه
پارلمــان را ترک میکرد به تشــویق او
پرداختند( .بی بی سی)

ناآرامی در کشمیر:

دولت آلمان شرکت
در «قتلعام» قبایل
نامبییا را پذیرفت

برای اولین بار قتلعام قبایل هرورو و ناما در نامیبیا
در فاصله سالهای  ۱۹۰۴تا  ۱۹۰۸در یک سند رسمی
از سوی دولت آلمان پذیرفته شد ،چیزی که تا به حال
از انجام آن ســرباز زده بود .به دنبال شورش قبائل
هرورو و ناما در نامیبیا در دهه آغازین قرن بیســتم،
ســربازان آلمانی دهها هزار نفر را به گلوله بستند.
تخمین زده میشود که در این کشتار نزدیک به ۱۰۰
هزار نفر قربانی شــدند .تا به حال دولتهایی که در
آلمان بر سر کار آمده بودند ،همواره تاکید میکردند
کــه «رخدادهای تاریخــی» تنها از زمــان اجرای
کنوانســیون ســازمان ملل متحد درباره نسلکشی
در ســال  ۱۹۵۱میتواند در این رده ارزیابی شوند .با
این حال در سال جاری مجلس آلمان قتلعام ارامنه
در سالهای  ۱۹۱۶ -۱۹۱۵میالدی توسط امپراطوری
عثمانی را به عنوان نسلکشی به رسمیت شناخت.
اکنون دولت آلمــان درباره موضع جدید خود درباره

قتلعام هــرورو بر این ضــرورت تاکید میکند که
برخورد با نسلکشــی تنها محدود به حوزه حقوقی
نشود و در یک مناظره «عمومی و تاریخی سیاسی»
به بحث گذاشته شــود .البته بر این نیز تاکید شده
است به کار گرفتن واژه نسلکشی برای آلمان عواقب
حقوقی به همراه نخواهد داشت .وزارت خارجه آلمان
اعالم کرده اســت که گفتوگو میان دو طرف بر سر
یک بیانیه مشترک که در آن قتلعام به صراحت آمده
باشــد ،ادامه دارد و باید تا پایان سال جاری به اتمام
برسد( .دویچه وله)

چهــار روز پس از آغــاز اعتراض های
حامیان پاکســتان در بخــش هندی
کشمیر ،رقم قربانیان به  ۳۲نفر افزایش
یافته اســت .بر اساس معلومات مقامات
محلی ،روز سه شنبه به دلیل منع رفت
و آمد ،تظاهراتی انگشــت شمار صورت
گرفته اســت .قتل برهان مظفر وانی،
رهبر شورشیان اســامگرا و دو تن از
همقطاران اش روز جمعه توسط سربازان
هندی ،دلیل این شورش ها به شمار می
رود .مردم خشمگین باالی قرارگاه های
پولیس حملــه کردند و نیروهای پولیس
نیز با گشــودن آتش بــاالی اعتراض
کنندگان از خود واکنش نشــان دادند.
در نتیجه ایــن درگیری ها چند صد نفر
مجروح شدند .در کشمیر در حال حاضر
خشونت حاکم است .پس از قتل برهان
مظفر وانی ،رهبر شورشــیان اسالمگرا،
پاکستان نیروهای پولیس هند را شدیدا
انتقاد کرده اســت .در جریان شورش ها
افراد اوباش و سرکش باالی قرارگاه های

افغانستان در بازى بين المللى يک روزۀ
کرکت ايرلند را شکست داد

افغانســتان ،در بازى بين المللى يک روزۀ
کرکت ،ايرلند را با تفاوت  ٣٩دوش شکست
داد .تيم ملى کرکت کشور ،براى انجام دادن
پنج بازى يک روزۀ بيــن المللى ،به ايرلند
رفته و بازى اول آن به علــت بارش باران،
بدون کدام نتيجه به پايان رسيده بود.
فريــد هوتک ســخنگوى کرکــت بورد
افغانســتان ،به تاريخ(٢٢سرطان) به آژانس
خبرى پژواک گفت کــه ايرلند ،برنده قرعۀ

بازى شد؛ اما نخست افغانستان را به بالينگ
دعوت کرد.
او افزود که تيم ملى در  ٥٠اور تعيين شده،
با از دست دادن ده بازيکن  ٣٥٠دوش انجام
داد و به تيم ايرلند  ٢٥١دوش هدف گذاشت.
از طرف افغانستان ،شهزاد محمدى و نجيب
اهلل زدران بازى جالب کردند؛ محمدى  ٦٦و
نجيب زدران  ٥٩دوش انجام دادند ،همچنان
جاويد احمدى  ،٢٩سميع اهلل شينوارى  ٢٤و

راشدخان  ١٨دوش انجام دادند.
هوتک افزود که ايرلند ،نتوانســت که هدف
تعيين شــده را به دســت بياورد و تمامى
بازيکنان تيم خود را در  ٢١١دوش و  ٤٩اور
از دست داد .از سوى افغانستان ،محمد نبى و
راشد خان سه -سه ،ميرويس اشرف و دولت
زدران دو -دو بازيکن را از ميدان خارج کرده
اند .بازى ســوم هردو تيم ،به روز پنجشنبه
برگزار خواهد شد( .پژواک)

کار ساختن یک میدان معیاری کرکت در والیت
کندز آغاز شد

بــورد کرکت افغانســتان میگوید که این
میدان برگســتره  ۱۶جریب زمین در مرکز
والیت کندز برابر به معیارهای جهانی ساخته
خواهد شد.
هزینه ســاختن این میدان کرکت نزدیک
به  ۱۶میلیون افغانی گفته شــده است که
از بودجه توســعهیی بورد کرکت افغانستان
پرداخته خواهد شد.
بورد کرکت کشــور در یک نشست خبری

تفاهمنامه کار ساختن این میدان را با یکی از
شرکتهای ساختمانی به امضا رسانید.
گفته میشود کار ساختن این میدان  ۸ماه را
دربر خواهد گرفت.
نســیم اهلل دانش ،رییس بورد کرکت کشور
میکوید که برای رشــد و گسترش کرکت
در سراسر کشور ،ساختن چنین میدانهای
معیاری کرکت را یک نیاز میداند و میافزاید
که تاکنــون در والیتهای کنــر ،ننگرهار،

رقم قربانیان به  ۳۲نفر
رسیده است

خوســت ،لغمان ،بلخ و پکتیــا میدانهای
معیاری کرکت ساخته شده است.
وی اضافــه کرد کــه در آینــده نزدیک
کارســاختن دو میدان کرکــت دیگر را در
والیت زابل و ولسوالی بهسود والیت ننگرهار
آغاز میشود.
بربنیاد گفتههای وی این نهاد در یک ســال
میکوشــد تا  ۶میدان معیاری کرکت را در
دیگر والیتهای کشور نیز بسازد( .طلوع)

پولیس و تاسیسات نظامی حمله بردند.
تنها در روزهای شــنبه و یکشنبه بر
اساس معلومات پولیس  ۱۹نفر جان خود
را از دســت دادند و صدها نفر زخمی
شده اند .یک افســر پولیس در داخل
موترش که از جانب شورشیان به دریا
انداخته شده بود ،غرق گردید .نیروهای
پولیس نیز با گشــودن آتش و استفاده
از گاز اشک آور در برابر تظاهرکنندگان
از خود واکنش نشــان دادنــد .نواز
شریف ،نخست وزیر پاکستان برخورد
نیروهای پولیس هنــد علیه اعتراض
کنندگان را محکوم کرده و آن را «غیر
قانونی» عنوان کرده است .او همچنین
دستگیری شورشیان کشمیر را شدیدا
انتقاد کرده اســت .کشمیر که اکثریت
باشندگان آن مســلمان اند ،بین سه
قدرت هسته یی ،پاکستان ،هند و چین
تقسیم شده اســت .هند و پاکستان تا
حال دو جنگ را باالی منطقه کشــمیر
انجام داده اند( .دویچه وله)

لوکاس دینیه به بارسلونا پیوست

بارسلونا سومین خرید تابســتانی خود را نیز انجام داد و لوکاس دینیه را
به خدمت گرفت.
بارسلونا بعد از جذب دنیس سوارس و در ادامه ساموئل اومتیتی که جلسه
معارفه خود را برگزار کرد ،توانست ســومین خرید تابستانی خود را نیز
انجام دهد و لوکاس دینیه را از پاری ســن ژرمن با قراردادی  5ســاله به
خدمت بگیرد.
بارســلونا برای جذب این مدافع که در پست دفاع چپ بازی میکند مبلغ
 16.5میلیون یورو به تیم فرانســوی پرداخت کرده است تا این بازیکن در
کنار آلبا مدافعان چپ بارسلونا برای فصل جدید باشند .در ادامه نیز باید
منتظر یک مدافع راست در بارسلونا برای جانشینی دنی آلوس باشیم که
با جدایی از این تیم اسپانیایی به یوونتوس پیوست.

امری :قول قهرمانی ندادم/
هدفم رشد تیم است

سرمربی جدید پاری سن ژرمن می گوید هدف او در این تیم رشد و بهتر
شدن تیم اســت .پاری سن ژرمن بعد از چند سال ناکامی با لورن بالن در
لیگ قهرمانان اروپا ،اینبار دست به تغییر مربی زد و اونای امری ،سرمربی
فصل قبل ســویا را به عنوان ســرمربی جدید این تیم معرفی کرد .امری
در اولین جلســه تمرینی با تیم جدید خود شرکت کرد تا برای اولین بار
عملکرد بازیکنان تیمش را در این تیم مورد ارزیابی قرار دهد.
اونای امری درباره حضور در این تیم برای فصل جدید گفت :خوشــحالم
هدایت پاریس را بر عهده گرفتم .حضور به عناون سرمربی تیم و آشنایی
با بازیکنان در روز نخست اتفاق خوبی برای ما بود .همه ما خیلی خوشحال
هستیم که اینجا هســتیم و می خواهیم پروژه ای را که چند سال است
در تیم ما شــروع شده را ادامه دهیم و بتوانیم پاری سن ژرمن را به تیمی
بهتــر تبدیل کنیم .هیچ کس از من قول قهرمانی نخواســت و من هم به
کسی قول قهرمانی ندادم .تنها تاکید بر این داشتم که تیم بتواند پیشرفت
کند و بهتر شــود .این مربی اســپانیایی در ادامه گفت :اولویت و فلسفه
من در مربیگری ،پیشــرفت و بهتر شدن تیم است .تنها روی این موضوع
تاکید دارم .در ابتدا اولویت من این اســت که با بازیکنانم آشــنا شوم و
بتوانم شــرایط و ویژگیهای آنها را بررسی کنم .پاری سن ژرمن توانست
کریچوویاک را از سویا به خدمت بگیرد که قبال با امری کار کرده است .این
تیم همچنین حاتم بن عرفا را نیــز به خدمت گرفت تا برای فصل جدید،
پدیده فصل قبل فوتبال فرانســه هم در این تیم بــازی کند .با این حال
خبرنگاران درباره حضور خامس رودریگس به عنوان ســومین خرید تیم
سوال کردند که امری گفت :برای من ستاره داشتن و خرید بازیکنان مهم
نیست .تاکید من این است که بتوانیم تیم خیلی خوبی داشته باشیم.

زامبروتا :کونته به خوبی مورینیو
و گواردیوالست

مدافع پیشــین یوونتوس به تمجید از سرمربی سابق این تیم پرداخت و
عنوان کرد کونته این فصل میتواند با مورینیو و گورادیوال رقابت کند.
به نقل از گازتا دلو اسپورت ،آنتونیو کونته سرمربی جدید چلسی به زودی
کارش را در این تیم شــروع خواهد کرد .مراســم معارفه او نیز به زودی
برگزار خواهد شد .کار کونته در حالی شروع خواهد کرد که مربیان بزرگی
چون ژوزه مورینیو و پپ گواردیوال نیز در لیگ برتر مربیگری میکنند .به
همین خاطر رقابت در لیگ برتر بسیار فشرده و دشوار شده است.
جانلوکا زامبروتا با تمجید از کونته گفت :او چیزی از مورینیو و گواردیوال
کم ندارد .به نظر من حضور این ســه مربی به باال رفتن ســطح لیگ برتر
کمک می کند .این ســه مربی همه ویژگیها و کاراکتر مشابهی دارند که
باعث شده است در تیم های قبلی خودشــان نیز کارنامه موفقی داشته
باشند .این سه مربی در یک سطح هستند و میتوانند در تیم هایشان در
لیگ برتر انگلیس نیز کارنامه موفق خود را ادامه دهند.
زامبروتا ادامه داد :کونته مغز متفکر فوتبالی اســت و مسئولیت پذیری
باالیی نســبت به تیم هایش داشته است .خیلی خوب بازیکنانش را تهیج
می کند و یک حرفهای به تمام معنا اســت .کارنامه او در تیم ملی ایتالیا
نیز بسیار خوب و مثبت بوده اســت و بازگشت او به رقابت باشگاهی نیز
میتواند روزهای خوب او را در یوونتوس تکرار کند.

