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اختالفات شدید پیش از مذاکرات سوریه
ناکام می بیند .یک عضو این کمیته به رسانۀ العربیه گفته
اســت که المعلم پیش از آنکه روند مذاکرات اص ً
ال آغاز
شده باشد« ،درب تابوت آن را میخکوب کرد» .او افزوده
است که با اسد صلحی وجود نخواهد داشت.
پالن های دیگری برای مذاکرات ژنیو نیز با طرح دمشق
مطابقــت ندارند .المعلم وزیر خارجۀ ســوریه طرح راه
اندازی انتخابات را ،که شــتفان دی میستورا فرستادۀ
خاص سازمان ملل برای این کشور درگیر جنگ داخلی
پیشنهاد کرده ،رد نمود .بر اســاس گزارش خبرگزاری
دولتی سوریه «سانا» ،المعلم گفته است که دی میستورا
حق ندارد در مورد انتخابات ریاســت جمهوری سوریه
ســخن بگوید؛ چنین چیزی تنها به مردم سوریه مربوط
می شــود .دی میســتورا برگزاری انتخابات پارلمانی و
ریاست جمهوری سوریه تحت نظر سازمان ملل متحد در
طی  ۱۸ماه و همچنان تدوین یک قانون اساســی جدید
برای ســوریه را به عنوان موضوعات اصلی این مذاکرات
ژنیو خوانده بود( .دویچه وله)

یک روز پیش از مذاکرات جدید سوریه در ژنیو ،وزیران
خارجۀ کشــورهای غربی در پاریــس در مورد منازعۀ
سوریه بحث می کنند .انجام این مذاکرات دشوار است،
زیرا اپوزیسیون سوریه هنوز پیش از آغاز ،این مذاکرات
را ناکام می بیند.
دلیل منفی نگری اپوزیســیون اعالم صریح حکومت در
دمشق است که گفته اســت در ژنیو هیچ گونه بحث در
مورد آینده بشار اسد رئیس جمهور سوریه صورت نمی
گیرد .ولید المعلم ،وزیر خارجۀ سوریه تأکید کرده است
که «ما با هیچ کســی در مورد رئیس جمهور سخن نمی
گوییم» .المعلم افزوده اســت« :اگر اپوزیسیون به این
خواب و خیال باشــد که قدرتی را که در جنگ به دست
آورده نتوانســته ،در ژنیو به دست خواهد آورد ،لزومی
برای آمدنش در این مذاکرات نیست».
کمیتۀ عالی مذاکرات ،که مهمترین گروه اپوزیســیون
اســت و پس از تأخیر زیاد باالخره روز جمعه با اشتراک
در مذاکرات موافقت کرد ،این مذاکرات را از همین حاال

نتانیاهو از کشورهای ۵+۱
خواست ایران را تنبیه کنند

نخستوزیر اســرائیل از کشورهای۵+۱
خواســت به دلیل آزمایشهای موشکی
ایران اقدامات تنبیهی فوری علیه ایران
اعمال کنند .سفیر اسرائیل در آلمان نیز
ایران را بزرگترین تهدید برای اســرائیل
خوانده است .آزمایشهای موشکی ایران
تاکنون پیامدهای زیادی برای این کشور
به همراه داشته است .آخرین موشکی که
ایران آن را آزمایش کرد و گفته میشود
دو هــزار کیلومتر برد دارد ،بر روی آن به
زبان عبری نوشته شده بود« :اسرائیل باید
نابود شود ».اسرائیل این اقدام را تهدیدی
جدی علیه موجودیت خود میداند.
در نخستین واکنش از ســوی اسرائیل،
بنیامین نتانیاهو نخســتوزیر این کشور
روز شــنبه  ۱۲مارچ بیانیهای صادر کرد و
در آن نوشت که به وزارت خارجه دستور
داده شده تا با کشورهای گروه ۵+۱تماس

گرفته و از آنها بخواهنــد مجازاتهایی
فوری علیه ایران در پاسخ به آزمایشهای
موشکی اخیر این کشور اعمال کنند.
نتانیاهو افزوده اســت« :این گامی مهم و
آزمونی بــرای قدرتهای جهانی در نحوه
اجرای توافق هستهای است».
سفیر اســرائیل در آلمان نیز در گفتوگو
با رادیــو و تلویزیون سراســری آلمان،
دویچلند فونک ،ایران را بزرگترین تهدید
برای اســرائیل دانسته است .وی در عین
حال تاکید کرده که این بدان معنا نیست
که گروه موســوم به «دولت اسالمی» در
آینده خطری برای اسرائیل نخواهد بود.
«یاکوف هاداس هندلزمن» تصریح کرده
که موجودیت اسرائیل از یک سو از سوی
ایران تهدید میشــود و از سوی دیگر از
طرف گروههای تروریســتی مثل «دولت
اسالمی» و جبهه نصرت( .دویچه وله)

توقف سمپدوریا و پیروزی اینتر
در سری A

اینتر موفق شد در دیداری خانگی در لیگ ایتالیا با دو گل بولونیا را شکست
دهد و سمپدوریا نیز در دیداری خارج از خانه متوقف شد.
اینتر در آغاز هفته بیســت و نهم لیگ ایتالیا بــا نتیجه  2بر یک بولونیا را
شکست داد.
در این دیدار ایوان پرسیچ و دانیله آمبروسیو برای شاگردان مانچینی گلزنی
کردند و فرانکو برینزا نیز در دقیقه  90زننده گل بولونیا مهمان بود تا اینتر با
کسب  3امتیاز این دیدار موقعیت خود را برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان
اروپا حفظ کند .در دیگر دیدار سامپدوریا در خانه امپولی به نتیجه ای بهتر
از تساوی یک بر یک دســت نیافت .پرونده هفته بیست و نهم لیگ ایتالیا
امروز یکشنبه بسته خواهد شد که در دیدارهای مهم رم بعد از حذف از لیگ
قهرمانان اروپا باید در ورزشگاه فریولی به دیدار اودینزه برود و میالن نیز با
کیه وو دیدار خواهد کرد .همپنین ناپولی باید برای کم کردن فاصله خود با
یوونتوس صدر جدولی در خانه پالرمو دیدار خواهد کرد.

‹یک زیردریایی کوریای
شمالی ناپدید شده است

گزارش ها از ناپدید شــدن یک زیردریایی کوریای
شــمالی حکایت دارد .مقامات این کشور گفته اند در
حال جستجوی زیردریایی هستند که در اوایل هفته
جاری تماس با آن قطع شده است.
گمان می رود این زیردریایی غرق شده باشد.
نشریه پژوهشگاه نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا
که روابط نزدیکی با ارتش آمریکا دارد گفته است این
زیردریایی قبل از ناپدید شــدن چند روز در سواحل
کوریای شمالی فعال بود.
بر اساس گزارش این نشریه مقامات گفته اند نیروی
دریایی آمریکا در حال ردیابی این زیردریایی بودند
که به صورت ناگهانی ناپدید شده است.
به گفته این نشریه این فرض وجود دارد که زیردریایی
دچار نقص فنی شده و سپس غرق شده است.
کوریای شمالی دو پایگاه زیردریایی در ساحل شرقی
اش دارد که رو به جاپان قرار دارد و تصور می شــود
زیردریایی ناپدید شــده در نزدیکــی این پایگاه ها
مشغول عملیات بوده است.
این زیردریایی در حالی ناپدید شــده است که تنش
در منطقه پس از آزمایش اخیر اتمی کوریای شمالی
افزایش یافته و دو کشــور کوریای جنوبی و آمریکا
در حال انجام بزرگترین مانور نظامی مشــترک خود
هستند .کوریای شــمالی گفته است در پاسخ به هر
گونه نشانه تحرک برای حمله به این کشور آماده است
حمله پیش گیرانه انجام دهد( .بی بی سی)

تظاهراتکنندگان در
ونزوئال خواستار استعفای
مادورو شدند

در کاراکاس ،پایتخــت ونزوئــا ،دور
جدیدی از تظاهــرات خیابانی مخالفان
دولــت در جریان اســت و معترضان
خواهان کناره گیــری نیکالس مادورو،
رئیس جمهوری این کشور شده اند.
همزمــان حامیان دولت هــم با برپایی
تظاهرات از رئیس جمهور سوسیالیست
کشورشان حمایت کردهاند .گزارشگران
میگویند در هــر دو تظاهرات هزاران
نفر به خیابان ها آمده اند اما بزرگی این
اعتراضات قابل مقایســه با اعتراضات
گسترده سالهای اخیر در کاراکاس نبوده
اســت .همزمان نیکالس مادورو تاکید
کرده که تصمیمی بــرای کناره گیری از
قدرت ندارد .با وجود این ،مخالفان رئیس
جمهور که اکنون در پارلمان اکثریت را
دارند هفته گذشــته اعالم کردند که از
تمامی گزینهها برای برکناری آقای مادورا

استفاده خواهند کرد؛ از جمله برگزاری
رفراندوم .ائتــاف مخالفان در ونزوئال،
دو روز پیش برنامههــای خود را برای
حذف نیکوالس مادورو ،رئیسجمهوری
این کشــور از قدرت اعالم کرد .فضای
سیاســی ونزوئال میان هواداران دولت
سوسیالیست آقای مادورو و مخالفانش
تقسیم شده است .احزاب و گروههای
مخالف دولت در انتخابــات پارلمانی
دسمبر گذشته (حدود سه ماه قبل) به
پیروزی چشمگیری دست یافتند .آنها
موفق شــدند برای اولین بار در هفده
سال گذشته ،کنترل مجلس ونزوئال را
در دست گیرند .دوره ریاستجمهوری
آقای مادورو در ســال  ۲۰۱۹به پایان
میرسد.
او جانشین هوگو چاوز ،رئیس جمهور
رهبرگونه این کشور شد( .بی بی سی)

بازمحمد مبارز حریف روسى اش را
بازمحمد مبارز ورزشــکار افغان در رشته
«مبارزۀ آزاد» ،حريف روسى اش را شكست
داد.
بازمحمد مبارز ،در برابــر حریف پرقدرت
روسی خود به میدان مبارزه رفت و توانست
در دقايق اول روند اول ،حريفش را شکست
دهد.
اين مســابقه ساعت ٨:٣٠شــب به وقت
افغانســتان در بزرگترين اســتديوم شهر
مســكو به نــام لوژنيكى كه پيــش از ده
هزارتماشاچى داشت ،برگزار شد.
درمســابقه يــاد شــده معــاون رييس
جمهورروسيه ،ســفير وشمارى از کارمندن
سفارت افغانســتان مقيم آن کشور ،برخى
ازمســوولين ورزشى روســيه و صدها تن
ازافغانهاى مقيم روســيه اشــتراک کرده
بودند .
باز محمد مبارز ،از جمله ورزشکاران مطرح

شکست داد
افغانستان است که تا کنون افتخارات زیاد
بینالمللی را برای ورزش کشــور به دست
آوردهاست.
مبارز ،قبل ازاينکه به مصاف حريف روسى
اش قرارگيرد ،درپيامش به مردم افغانستان
گفته است« :تمام اقوام مختلف افغانستان
هميشــه مرا حمايت كــردن و من هم در
زندگى ام هميشه كوشش كرديم هويت ملى
بودن خود را حفظ كنم».
وى افزوده اســت که با اين احساس ،دايما
خواسته اســت يك تصوير يا يك پيام ملى
به تمام مردم جهان داشته باشد.
مبارز درادامه ياد آورشده است« :در مسابقه
كه همراه حريف روسى خود دارم ،دو پيام
ميتانه داشــته باشــه يكى اينكه به تمام
جهانيان ثابت ميكنم كه مــا افغانها يكى
هستيم و از يكديگر خود حمايت ميكنيم،
افغانها قهرمان بودن ،قهرمان هســتند و

قهرمان پرور هم هستند و از طرف ديگر ،به
مردم جهان نشان ميتم که اقوام مختلف از
مبارز شان حمايت ميكنند».
اين وزرشکار افغان ،درادامه پيام خود گفته
اســت درصورتيکه دراين مسابقه موفقيت
کســب کند ،اين افتخار را بعنوان تحفه به
تمامى نيروهاى امنيتى کشورتقديم ميکند.
وى همچنان حاضرشــدن با لباس نظامى
درميدان مسابقه را نشانۀ حمايت از نيروهاى
امنيتى کشورعنوان کرده است.
مبارزۀ آزاد یا «ام ام ای» در افغانســتان،
ورزش کامال جدیدی اســت که توســط
بازمحمد مبارز ،راه اندازی شده است.
قبل از آن ،بازمحمد یک پهلوان کشــتی
گیر بود .او دستاوردهای خوبی در پهلوانی
نيز داشــت؛ اما عالقه خاصی به مبارزه آزاد
داشت و این ورزش را با استفاده از ویدیوها
و معلومات در انترنت آموخته است( .پژواک)

تغییر در زمان قرعهکشی انتخابی
جام جهانی 2018

زمان برگزاری قرعه کشــی انتخابی جام جهانی  2018روسیه از  14اپریل به
 12اپریل تغییر کرد .به نقل از روزنامه الرای قطر ،کنفدراسیون فوتبال آسیا
پیش از این اعالم کرد قرعه کشــی انتخابی جام جهانی  2018روسیه در 14
اپریل در کواالالمپور برگزار خواهد شد اما سران  AFCتصمیم گرفتند زمان
برگزاری این قرعه کشی را دو روز عقبتر یعنی  12اپریل بیاورند.
در این قرعه کشی 12 ،تیم راه یافته به مرحله نهایی در دو گروه  6تیمه قرار
خواهند گرفتند .تیم های اول و دوم هر گروه به صورت مستقیم به دور بعد
صعود خواهد کردند و تیم های سوم هر دو گروه هم دو بازی رفت و برگشت
را انجام خواهند داد تا برنده این دو بازی به مصاف نماینده کونکاکاف برود.

بر اساس گزارش نشریه آلمانی «بیلد» ،در روزها و هفتههای
اخیر از شــمار پناهجویانی که وارد خاک آلمان میشوند به
سرعت کاسته شده است .در روزهای گذشته روزانه کمتر از
صد نفر به عنوان پناهجو وارد آلمان شدهاند.
در ماه جنوری  ۲۰۱۶حدود  ۶۴هزار و  ۷۰۰پناهجو وارد آلمان
شدند .در ماه فبروری ،یعنی یک ماه پس از آن ،شمار افرادی
که به عنوان پناهجو وارد آلمان شدند کاهش یافت و به ۳۷
هزار و  ۶۰۰نفر رسید.
به گزارش شماره روز یکشنبه روزنامه آلمانی «بیلد» ،در ده
روز اول ماه جــاری مارچ در مجموع حدود  ۲هزار و  ۹۰۰نفر
به عنوان پناهجو وارد آلمان شدهاند .این روزنامه در گزارش
خود به آمار رسمی محافل دولتی آلمان استناد کرده است.
طبق آمار یاد شــده در روز چهارشنبه گذشته  ۸۹پناهجو و
در روز پنجشنبه گذشته  ۹۲پناهجو وارد خاک آلمان شدند.
بدین ترتیب در سال  ۲۰۱۶تا تاریخ  ۱۰مارچ اسامی  ۱۰۵هزار
پناهجو به ثبت رسیده است.
در پاییز گذشــته روزانه حدود  ۱۰هزار پناهجو از طریق مرز
اتریش وارد آلمان میشدند.
خبرگزاری رویترز مینویســد که دلیل اصلی کاهش شمار
پناهجویانی که وارد خاک آلمان میشوند بسته شدن مسیر
بالکان به روی آنان است( .دویچه وله)

تجارت پرسود با زنان مهاجر
افریقایی

در سال گذشته  4هزار زن و دختر نایجریایی از طریق بحیره
مدیترانه به ایتالیا آمده اند .بیشتر آن ها قربانیان قاچاقبران
ظالم هســتند .اما بســیار به ندرت پیش می آید که این
قاچاقبران در افریقا یا اروپا به محکمه کشانده شوند.
هرگاه که هوا رو به تاریکی می رود ،انجال پییِترو ای یوستی،
خانم سارنوال می تواند زنان تن فروش نایجریایی را از پنجره
اداره اش ببیند.
خانم پییِترو ای یوستی که مسئول مبارزه با جنایات سازمان
دهی شده و قاچاق انسان در شهر فلورانس ایتالیا و پیرامون
آن است در کاخ سارنوالی به کار مشغول است.
سرک وسیعی که به کاخ سارنوالی شهر فلورانس منتهی می
شود ،پس از تاریکی هوا به محل روسپی گری زنان مبدل می
گردد .طبق ارزیابی ها تقریبــا  40هزار زن و دختر خارجی
در ایتالیا تن فروشــی می کنند .بخــش بزرگی از آن ها از
کشورهای رومانیا و نایجریا هستند.
تقریبا همه آن ها قربانیان باندهای قاچاقبران انسان هستند
که این زنان جوان را از کشــورهای زادگاه شان به ایتالیا می
آورند.
اما با وجود این که خانم سارنوال از نزدیک شاهد این معضل
است ،نتوانسته در ســال های گذشته حتی یک «مادام» یا
«خانم» را هم بــه زندان بیاندازد« .مادام» یا «خانم» به زنان
نایجریایی اطالق می شود که دختران هموطن شان را وادار
به تن فروشــی می کنند .این «خانم های» قدرتمند بیشتر
در ایتالیا ساکن هستند و از آن جا باندهای قاچاق انسان را
کنترول می کنند .باندهای مذکور اغلب متشکل از چند فرد
خالفکار ،کــه زنان جوان در نایجریا را با وعده های دروغین
فریب می دهند ،و قاچاقبرانی اســت که آن ها را از طریق
بحیره مدیترانه به اروپا می آورند( .دویچه وله)

پیروزی گلدن استیت در NBA

صبح دیروز در لیگ  ١٠، NBAبازی انجام شد که در مهمترین آنها گلدن
استیت وریرز و تورنتو رپترز به پیروزی دست یافتند.
به نقــل از  ،ESPNدر مهمترین بازی صبح دیروز گلدن اســتیت وریرز
توانست با نتیجه  ١٢٣بر  ١١٦فنیکس سانز را شکست دهد.
در این بازی استفن کری برای گلدن استیت درخشید .او  ٣٥امتیاز کسب
کرد و  ٣ریباند و  ٦پاس منجر به گل داشــت .برندن نایت نیز موثرترین
بازیکن سانز بود .او  ٣٠امتیاز کسب کرد و  ٦ریباند و  ٧پاس منجر به گل
داشت .در بازی مهم دیگر ،تورنتو رپترز با نتیجه ی  ١١٢بر  ١٠٤میامی هیت
راشکست داد.
در این بازی دی مار دی روزن بهترین عملکرد را برای رپترز داشت .او ٣٨
امتیاز کسب کرد و  ١٠ریباند و  ٧پاس منجر به گل داشت .جو جانسن نیز
بهترین بازیکن میامی بود .او  ٢٨امتیاز آورد و  ٤ریباند و  ٥پاس منجر به
گل انجام داد.
نتایج دیگر بازی های دیروز:
ایندیانا پیسرز  ١١٢داالس موریکس ١٠٥
شارلوت هورنتز  ١٢٥هیوستون راکتس ١٠٩
دیترویت پیستونز  ١٢٥فیالدلفیا سونی سیکسرز ١١١
آتالنتا هاکس  ٩٥ممفیس گریزلیز ٨٣
میلواکی باکس  ١٠٣نیواورالنز پلیکانز ٩٢
سن آنتونیو اسپرز  ٩٣اوکالهاما سیتی تاندر ٨٣
دنور ناگتز  ١١٦واشنگتون ویزاردز ١٠٠
پورتلند تریل بلیزرز  ١٢١اورالندو مجیک ٨٤

قهرمانی تیم اتریشی در مسابقات
اسکی دیزین

پنجمین دوره رقابت های اسکی دیپلماتیک با حضور دیپلمات ها و سفرای
کشورهای مختلف روز شــنبه به میزبانی باشگاه رایکا و همکاری سفارت
آلمان در پیست بین المللی دیزین برگزار شد و در نهایت تیم اتریش موفق
شد عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد .در این مسابقات بیش از ٥٠
اسکی باز از سازمان ملل ،صلیب ســرخ جهانی ،سفارت آلمان ،فرانسه،
اتریش ،اســلواکیا ،جاپان ،نیوزلند ،ونزوئال ،بولیویا و مصر حضور داشتند.
حمیدرضا تفته ،مدیرعامل مجموعه بیــن المللی دیزین در خصوص این
مسابقات عنوان داشت :برگزاری این مســابقات در دیزین نشان دهنده
توجه و عالقه اتباع خارجی به دیزین است تا جایی که باید عنوان داشت
در سال  ٩٤نزدیک به پنج هزار توریست در پیست دیزین حاضر شدند.

اینیستا :نزدیک به فتح عناوین
مختلف هستیم

هافبک بارسلونا تیمش را نزدیک به فتح عناوین می داند.
به نقل از آس ،بارســلونا شنبه در هفته بیست و نهم اللیگا با  6گل ختافه را
شکست داد .لیونل مسی ،نیمار (دوبار) ،آردا توران و مونیر الحدادی گل های
آبی اناری ها را به ثمر رساندند .بارسلونا با این پیروزی ،سی و هفتمین بازی
پیاپی بدون شکست را به ثبت رساند .آندرس اینیستا پس از بازی گفت :از
پیروزی و کسب سه امتیازبازی خوشحال هستیم چون به هدفمان نزدیک تر
شدیم و می خواهیم با همین روند پیش برویم .احساس خیلی خوبی داریم.
حتی به حریف اجازه نفس کشیدن ندادیم .هافبک بارسلونا در ادامه افزود:
باید بدانیم هنوز چیزی قطعی نشده است .باید بهتر شویم تا بتوانیم به فتح
عناوین نزدیک شویم .عملکرد خیلی خوبی داریم اما باید آرام باشیم .نتایج
کسب شده خوب هستند و همه به دنبال یک هدف هستند 37 .بازی پیاپی
بدون شکســت یک دیوانگی است اما هدف بزرگی برای افزایش این رکورد
است.
هافبک اسپانیایی درباره بازی چهارشــنبه شب برابر آرسنال گفت :نتیجه
خوبی در بازی رفت کسب کردیم و بازی خانگی را پیش رو داریم .برتری با
ما است اما نباید تنها به آن اکتفا کنیم .مشتاق صعود به مرحله بعد هستیم
و می خواهیم به این رقابت ادامه دهیم.

روزنامه بیلد :شمار
پناهجویان آلمان به شدت
رو به کاهش است

کرکت بورد :برای بازی در مقابل سریالنکا
آمادهگی کامل داریم

کرکت بورد افغانســتان میگوید ،تیم ملی
کرکت افغانستان با یک برنامۀ خوب در برابر
سریالنکا به میدان خواهد رفت .سریالنکا از
تیمهای درجۀ یک کرکت است .فرید هوتک
سخنگوی کرکت بورد افغانستان از هند به
رادیو آزادی گفت که این مســابقه در شهر

کلکتۀ هند به روز پنج شــنبه انجام خواهد
شد .او افزود «:بازیکنان ما از آمادهگی کامل
برخوردارند .امیدوار هســتیم که در تیم ما
در بازیهای بعدی هم نتایج مثبت داشــته
باشد».
افغانستان با شکســت دادن زیمبابوی به

مرحلۀ دوم بازیهای بین المللی بیست آورۀ
کرکت راه یافت .این نخســتین بار است که
افغانستان در این رقابتها راه مییابد .پس
از بازی با سریالنکا ،قرار است افغانستان با
افریقای جنوبی ،انگلســتان و ویست اندیز
هم مسابقه کند( .رادیو آزادی)

نادال :هرگز دوپینگ نکردم

تنیسور اسپانیایی معتقد اســت که هرگز به سراغ مواد غیر مجاز نرفته
است.
بــه نقل از مارکا ،رافائل نادال دوباره عصبانیت خود را از اتهام روســلین
باچلوت ،وزیر پیشین ورزش فرانسه نشــان داد .باچلوت چند روز پیش
نادال را متهم کرد که در سال  2012برای پنهان کردن دوپینگش خود را از
عمد به آسیب دیدگی زده است .تنیسور اسپانیایی پس از شکست برابر
باب و مایک برایان آمریکایی در تنیس دوبل گفت :می توانید از ســازمان
جهانی تنیس بپرسید ،می توانید از آژانس جهانی ضددوپینگ بپرسید و
می توانید از همه بپرســید .فاتح  14گرند اسلم در ادامه افزود :هرگز این
کار را نکردم ،نخواهم کرد و نمی خواهم دوباره درباره آن حرف بزنم.
او در پایــان گفت :در طــول دوران بازیگری ام ســخت کار کردم تا به
افتخاراتی که دست یافتم برسم .اکنون زمان قضاوتم فرا رسیده است .از
همه چیز خسته شدم .عدالت می خواهم.

