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وزیر دفاع کوریای جنوبی :اگر مجبور شویم
رهبر کوریای شمالی را میکشیم

اظهارات وزیر دفاع کوریای جنوبی در جلسه
خصوصی پارلمان این کشــور تایید شد .هان
مین کو گفته اگر مطمئن شویم که قرار است
حمله اتمی از طرف کوریای شمالی شود ،رهبر
این کشور را از بین میبریم.

وزیــر دفاع کوریای جنوبی روز چهارشــنبه
( ۲۱ســپتمبر) در پارلمان اعالم کرده است
که کشــورش در صورت احســاس خطر و
تهدید به حمله اتمی از سوی کوریای شمالی،
رهبری کوریای شــمالی را از بین خواهد برد.

ابراز انزجار دبیر کل
سازمان ملل از افزایش
حمالت هوایی در حلب

بان کی مون ،دبیر کل ســازمان ملل متحد ،از افزایش
شدید خشونتهای نظامی در حلب «ابراز انزجار» کرده
است .به گفته ســخنگوی دبیر کل سازمان ملل آقای
کی مون ایــن اظهار نظر را پس از دریافت گزارشــها
درخصوص عملیات شدید هوایی در حلب با استفاده از
بمبهای پرقدرت ،ابراز کرده است.
ارتش ســوریه عملیات نظامی خود را در منطقه تحت
کنترل مخالفان در این شــهر و پس از پایان آتشبس
چند روزه بین طرفهای درگیر افزایش داده است.
انتظار میرود که شــورای امنیت سازمان ملل متحد
تا ســاعاتی دیگر در نیویورک در همین رابطه تشکیل
جلسه دهد.
آمریکا ،بریتانیا و فرانسه خواهان تشکیل این اجالس
شدهاند.
با شکســت آتشبس یک هفتهای در سوریه ،جنگنده
های ارتش این کشــور از اواخر هفته گذشته مواضع
شورشــیان در شهر حلب را بشــدت مورد حمله قرار
دادند .حلب که زمانی کانون تجاری و صنعتی ســوریه
بود از ســال  ۲۰۱۲تقریبا به دو قسمت غربی  -تحت
کنترل دولت  -و شــرقی  -تحت کنترل شورشیان -
تقسیم شده است.
روز شــنبه ولید معلم ،وزیر امور خارجه ســوریه ،در
ســخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
گفت که ارتش این کشور در حال «کسب موفقیتهای
بزرگ در مقابله با تروریسم» است( .بی بی سی)

«یواساس تودی» این خبر را روز شنبه منتشر
کرده است .خبرگزاری «سیانان» آمریکا نیز
پیش از آن خبر مشابهی مخابره کرده بود .هان
مین کو در پاسخ به این پرسش نمایندگان که
آیا کوریای جنوبی نیروی ویژهای برای از بین
بردن رهبر کوریای شمالی تدارک دیده ،گفته
است« :بله ،ما چنین برنامهای داریم .کوریای
جنوبی یک برنامه کلی برای استفاده از قابلیت
موشــکهای دقیقزن به منظور هدفگیری
نقاط حساس دشمن و نیز از بین بردن رهبری
آن دارد ».وزیر دفــاع کوریای جنوبی گفته
اســت اگر برای کوریای جنوبی محرز شــود
که «دشــمن» میخواهد به این کشور حمله
اتمی کند ،برای توقــف و از بین بردن هدف
دشمن ،طرحی در دسترس است که بر اساس
آن نیروهای ویژه ،مناطق و اشــخاص کلیدی
کوریای شــمالی از جمله رهبری این کشور را
از بین خواهند برد( .دویچه وله)

جنبش «مادران روز شنبه»
ترکیه برای ششصدمین بار
خواهان عدالت شد

خانواده های کسانی که در ترکیه به زور
«الدرک» و ناپدید شــده اند ،برای شش
صدمین بار گردهم آمدند و خواســتار
عدالت شــدند .جنبش «مادران شنبه»
یکی از طوالنی ترین نافرمانی های مدنی
در ترکیه است.
خانواده های قربانیــان و هزاران هوادار
جنبش موســوم به «مادران روز شنبه»
شــاخه های الله و عکس عزیزانی را که
طی ســال ها توســط نیروهای امنیتی
ترکیه ناپدید شــده اند ،با خود به مرکز
شهر استانبول آوردند تا برای 600امین
بار خواستار عدالت شوند .از آنجا که این
طوالنی تریــن نافرمانی مدنی (اعتراض
صلح آمیز) روزهای شــنبه برگزار شده،
به «مادران روز شــنبه» مسما گردیده
اســت .خانواده های افراد ناپدید شده و

جایزه المپیک اسپریت به
«محمدعلی کلی» فقید اهدا شد

کمیت ه المپیک آمریکا جایزه المپیک اســپریت را به قهرمان پیشین پوکس
جهان تقدیم کرد.
به نقل از  ،Inside the gamesجایزه المپیک اسپریت به ورزشکاری داده
میشــود که تاثیر مثبت زیادی بر جامعه داشته باشد و برای ایجاد جهانی
بهتر و متحد کردن مردم تالش کرده است.
این جایزه امســال به محمدعلی کلی ،بوکسور قهرمان جهان که روز سوم
جون درگذشت ،تقدیم شد و همســر او «لونی علی» این جایزه را دریافت
کرد .محمدعلی کلی در سال  1960در بازیهای المپیک رم قهرمان شد .او
همچنین در سالهای  1972 ، 1964و  1974قهرمان جهان شده بود.
محمدعلی کلی زندگی خود را بعد از ورزش وقف نیازمندان کرد و با تبعیض
نژادی و مذهبی مبارزه کرد .او در شــفاخانه ها و آشــپزخانهها به صورت
داوطلبانه کار کرد و کمکهای غذایی و پزشکی به مردم ارائه کرد.
لونی علی درباره همسرش گفت :محمد با تمام قلب خود در خدمت دیگران
بود .او همیشــه به این افتخار میکرد که چقدر المپیک میتواند بر اتحاد
مردم جهان تاثیر داشته باشــد .مفتخرم که این جایزه را از طرف همسرم
دریافــت کردم .این حرکت جوانان را تشــویق میکند تــا این روحیه را
حفظ کند و بر جهان تاثیر بگذارند .جایزه المپیک اســپریت جس اوتر ،در
هشتادمین سالگرد قهرمانی او در سال  1936ایجاد شد.

شکست رم در روز رکوردشکنی
فرانچسکو توتی

رم با وجود رکوردشــکنی فرانسچســکو توتی کاپیتان خود برابر تورینو
متحمل شکست شــد .هفته ششم رقابتهای لیگ ایتالیا دیروز با برگزاری
یک دیدار ادامه یافت که در آن تورینو در خانه میزبان رم بود که در نهایت
موفق شد با نتیجه سه بر یک به برتری برسد .در این دیدار ابتدا آندرا بلوتی
در دقیقه  9موفق شــد برای تیمش گلزنی کند .یاگو فالکه در دقیقه  52از
روی نقطه پنالتی گل دوم را به ثمر رساند اما فرانسچسکو توتی که در نیمه
دوم به جای دنیله دروسی به میدان آمده بود توانست گل خورده را جبران
کند و از روی نقطه پنالتی گلزنی کند .این گل شماره  250توتی برای رم بود.
در نهایت تورینو موفق شد در دقیقه  65گل سوم را نیز وارد دروازه رم کند
و فالکه برای بار دوم در این دیدار موفق به گلزنی شد .این دیدار در نهایت
با برتری سه بر یک میزبان به پایان رسید.

کنارهگیری سرنا ویلیامز
از مسابقات پکن به دلیل
آسیبدیدگی

ی شانه از
سرنا ویلیامز  ،تنیســور شماره دو جهان به دلیل آســیبدیدگ 
مسابقات تنیس پکن و درمان کنارهگیری کرد.
به نقل از یورو اسپورت ،سرنا ویلیامز  34ساله بعد از قهرمانی در مسابقات
ی شد .او در
ویمبلدون در ماه جوالی از ناحیه شانه دچار تورم و آسیبدیدگ 
المپیک نیز نتوانست به خوبی عمل کند و در راند سوم حذف شد .البته سرنا
به دلیل آسیبدیدگی از مســابقات مونترال و سیسیناتی نیز کنارهگیری
کرده بود .در مسابقات اپن آمریکا ،ویلیامز در نیمه نهایی بازی را به پیلسکوا
واگذار کرد و به همین دلیل در آخرین رنکینگ جهانی اعالم شده ،جای خود
را به عنوان تنیســور شماره یک جهان به آنجلیک کربر داد .ویلیامز درباره
آسیبدیدگی و عملکرد بدش گفت :ناراحتم که نمیتوانم در مسابقات چین
شــرکت کنم .هنوز از ناحیه شانه آسیبدیده هســتم .برای حضور در این
رقابتها تمرین کردم اما نمیتوانم بازی کنم .قصد دارم بر روی مســابقات
 WTAتمرکز کنم .مســابقات فینــال  WTAاز  23اکتبر تا  30اکتبر در
سنگاپور برگزار میشــود .حتی اگر ویلیامز در این مسابقات شرکت کند،
اینکه او بتواند تا آخر سال یک بار دیگر رنک شماره یک جهان را به دست
بیاورد ،بسیار کم است.

فعاالن مدافع حقوق بشر هر روز شنبه
در میدان «قالت سری» جمع می شوند
و خواستار پاسخدهی حکومت درباره
سرنوشــت هزاران فرد غالبا کردتبار
می شوند که توســط نیروهای امنیتی
و پولیس پــس از کودتای نظامی 1980
و جنگ موسوم به «جنگ کثیف» بین
حکومت و نیروهای جدایی طلب کرد،
ناپدید و الدرک شــده اند .این جنبش
از جنبــش «مادران میــدان مایو» در
آرجنتاین الهام گرفته شده که در دهه
 1970خواهان معلومات از سرنوشــت
افراد ناپدید شده در زمان دیکتاتوری
در این کشور شــدند .جنبش «مادران
روز شــنبه» از ســال  1995تاکنون با
شــعار «ما عزیزان ناپدید شده خود را
می خواهیم» ،آغاز شد( .دویچه وله)

در حمالت هوایی ائتالف
عربستان به یمن  9عضو
یک خانواده کشته شدند

خبرگزاری فرانســه به نقل از شــاهدان و منابع پزشکی
گزارش داده است که در حمالت هوایی ائتالف تحت رهبری
عربستان در یمن  ۹عضو یک خانواده از جمله چند کودک
کشته شدهاند.
این گزارش حاکی اســت این حمالت روز یکشــنبه ۲۵
سپتمبر در شهر ا ِب در جنوب غرب یمن انجام شده که در
کنترل شبهنظامیان حوثی است.
 ۱۱نفر دیگر از ســاکنان محلهای که در آن حمله رخ داده
هم زخمی شدهاند .شــاهدان محلی این حمالت هوایی را
«بســیار شــدید» توصیف کردهاند .خبرگزاری فرانسه به
نقل از شــاهدان گزارش داده اســت که خانهای که هدف
قرار گرفته ،مجاور یک دانشــکده فنــی حرفهای بوده که
شورشیان حوثی از آن به عنوان پایگاه نظامی و انبار مهمات
استفاده میکردند .شبه نظامیان حوثی و نیروهای وفادار به
علی عبداهلل صالح ،رئیس جمهور ســابق یمن ،کنترل شهر
ا ِب و نقاط دیگــری از خاک یمن از جمله صنعا ،پایتخت را
در دست دارند .ائتالف تحت رهبری عربستان از حدود یک
ســال و نیم پیش حمالت هوایی به یمن را با هدف مقابله با
حوثیها و متحدانشان آغاز کرده است .از آن زمان نیروهای
دولتی یمن که تحت حمایت عربستان هستند ،شورشیان را
از پنج والیت جنوبی از جمله عدن بیرون راندهاند .کشــته
شدن غیرنظامیان در حمالت هوایی عربستان و متحدانش
به یمن اعتراض و انتقاد سازمانها و نهادهای بینالمللی را
به دنبال داشــته است .به گفته سازمان ملل متحد از زمان
آغاز حمالت ائتالف عربستان تاکنون بیش از  ۶هزار نفر در
درگیریهای یمن کشته شــدهاند که بیش از نیمی از آنها
غیرنظامی هستند( .بی بی سی)

یمن قصد دارد از ایران به
شورای امنیت سازمان ملل
شکایت کند

وزیر امور خارجه یمن اعالم کرده که دولت این کشور قصد
دارد به دلیل ارســال سالح به شورشیان حوثی از ایران به
شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند .پیشتر عربستان
سعودی نیز به همین دلیل به این شورا شکایت برده بود.
خبرگزاری رویتــرز در مصاحبهای با عبدالملک المخالفی،
وزیر امور خارجه یمــن از قول او اعالم کــرده که ایران
سالحهای جدیدی را به طور قاچاق به یمن فرستاده است.
مخالفی گفته است« :محال است بتوان پنهان کرد که این
ســاحهای قاچاقی در ایران بارگیری شــدهاند .برخی از
این ســاحها در مرز بین یمن و عربستان کشف شدهاند و
سالحهای ایرانی هستند».
وزیر خارجه یمن تصریــح کرده که دولتش در حال تنظیم
شکایتی علیه ایران همراه با شواهد و مدارک و عکس برای
ارائه به شــورای امنیت است .این گفتوگو در مقر سازمان
ملل در نیویورک و در حاشــیه نشســت مجمع عمومی
سازمان ملل انجام گرفته و نماینده ایران در سازمان ملل از
پاسخ دادن به پرسش رویترز درباره موضوع مطرحشده از
سوی یمن خودداری کرده است( .دویچه وله)

اولین سفر یک نخست وزیر
چین به کیوبا در ۵۶
سال گذشته

نخست وزیر چین برای یک سفر دو روزه
به کیوبا رفته و با رائول کاســترو رئیس
جمهور کیوبا مالقات کرده است.
این اولین سفر یک نخست وزیر چین به
کیوبا از زمان برقراری روابط دیپلماتیک
بین دو کشور در  ۵۶سال گذشته است.
قرار اســت در جریان این سفر حدود ۳۰
قرارداد همکاری اقتصادی بین دو کشور
امضا شــود .چین دومین شریک تجاری
کیوبا پس از ونزوئال اســت و در  ۹ماه اول
سال گذشته ،دو کشور بیش از یک و نیم
میلیارد دالر تبادالت تجاری داشــتهاند.

نویسنده اردنی متهم به توهین
به اسالم به ضرب گلوله
کشته شد

ناهض حتر ،نویسنده سرشناس اردنی در
مقابل ساختمان دادگاهی در امان به ضرب
گلوله کشته شد.
او قرار بود به اتهام توهین به اســام از
طریق انتشــار کاریکاتــوری در صفحه
فیسبوکش محاکمه شود.
آقای حتر ۵۶ســاله در ماه اگست پس از
انتشار این کاریکاتور بازداشت شد.
او سپس به توهین به اسالم متهم و پس از
آن در اوایل ماه جاری به قید وثیقه آزاد
شد .به نظر می رسد که کاریکاتور مذکور

افغانستان در رقابتهای
فوتبال ساحلی به جاپان باخت

تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در نخستین بازی
با تیم ملی فوتبال ساحلی جاپان شکست خورد.
برپایۀ معلومات سایت رســمی رقابتهای ساحلی
آســیا ،بازیکنان فوتبال ساحلی کشور در نخستین
بازیشــان با تیم ملی فوتبال ساحلی جاپان  11در
برابــر صفر باختند و محمــود آزاد و علی جبرئیل،
دو بازیکن افغانستان نیز به علت اشتباهاتی که در
جریان بازی کردند ،کارت زرد گرفتند .پیش از این
فدراسیون فوتبال افغانستان گفته بود که تیم ملی
فوتبال ساحلی کشــور برای شرکت در رقابتهای
ساحلی آسیا آمادهگی کامل گرفته است.
براســاس معلومات داده شــده ،تیم ملی فوتبال
ساحلی کشور قرار است با تیم ملی فوتبال ساحلی
چین بازی کند .پنجمین مرحلۀ رقابتهای ساحلی
آسیا به میزبانی ویتنام آغاز شد.
در این رقابتها صدها ورزشــکار در رشتههای
مختلف ورزشــی از  46کشور آســیایی شرکت
کرده اند( .سالم وطندار)

رکورد آندونی زوبیزارتا افسانهای شکسته شد

دیگو آلوس ،دروازهبان والنســیا موفق شد
رکورد زوبی زارتا را بشکند.
به نقل از آس ،والنسیا در هفته ششم اللیگا
یکشنبه بعد از ظهر برابر لگانس قرار گرفت
و توانســت میزبانش را دو بر یک شکست
بدهد.
این پیروزی با درخشش دیگو آلوس ،دروازه

بان والنسیا به دست آمد .او توانست در این
بازی هفدهمین پنالتی خود را در اللیگا مهار
کند و رکورد آندونی زوبی زارتا (بیشــترین
مهــار پنالتی در اللیگا) را بشــکند .آلوس
به اشــتباه از دروازه خارج و مجبور به خطا
روی بازیکن حریف شد .داور به نفع لگانس
پنالتی گرفت اما دروازه بان والنسیا مانع از

ورود توپ به دروازهاش شد.
آلوس برازیلی تاکنون بــا  39ضربه پنالتی
در اللیگا رو به رو شده است که  17ضربه را
مهار کرده و  20ضربه نیز تبدیل به گل شده
است .همچنین دو پنالتی را بازیکنان حریف
از دست دادند .او در والنسیا از  25پنالتی،
 10پنالتی را مهار کرده است.

تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای نخستینبار
به جام جهانی صعود کرد

تیم ملــی فوتبال نوجوانان ایران با پیروزی
پنج بر صفــر مقابل ویتنام در مســابقات
فوتبال زیر  ۱۶سال قهرمانی آسیا به مرحله
نیمه نهایی صعود کرد.

ایران با راهیابی به نیمه نهایی این مسابقات
موفق شد به جام جهانی فوتبال زیر  ۱۷سال
که سال آینده در هند برگزار میشود صعود
کند .در مســابقه مقابل ویتنام اللهیار صیاد

چیــن همچنین اصلیترین کشــور وام
دهنده به کیوباست.
لی ک ه چیانگ ،نخســت وزیــر چین در
جریان این سفر گفت که زمان آن رسیده
که چین وارد مسیر تازهای در روابط خود
با کیوبا شــود و روح تازهای به این روابط
دمیده شــود .چین خواهان گســترش
روابط اقتصادی خود با دیگر کشــورهای
کمونیســت از جمله کیوبا است و پیش از
این رئیس جمهور چیــن دو بار به هاوانا
سفر کرده است .رائول کاسترو هم یک بار
به چین سفر کرده است( .بی بی سی)

(دو گل) ،محمد قادری ،علیرضا اسد آبادی
و امیر خدامرادی گلهای تیم ایران را به ثمر
رساندند.
تیم نوجوانــان ایران روز  ۲۹ســپتمبر در
مرحلــه نیمه نهایی با برنــده بازی عمان و
کوریای شمالی بازی خواهد کرد.
ایران نخستین تیمی است که توانسته صعود
خود به جام جهانــی هند را محرز کند .این
نخستین بار اســت که ایران در تاریخ ۳۲
ســاله جام جهانی زیر هفده سال به مرحله
نهایی راه مییابد.
هند بــه عنوان میزبان جــام جهانی بدون
گذراندن مرحله انتخابی در این مســابقات
بازی خواهد کرد.
جام جهانی زیر  ۱۷سال در ماههای سپتمبر
و اکتبر سال آینده با حضور  ۲۴تیم جهان در
شش شهر هند برگزار میشود( .بی بی سی)

افراطگرایان و دیدگاه آنها در مورد زندگی
پس از مرگ را دست می اندازد.
در این کاریکاتور یک پیکارجو وابسته به
داعش به تصویر کشیده شده که با دو زن
در رختخواب است و از خدا می خواهد تا
برایش یک نوشیدنی بیاورد.
خبرگزاری رســمی اردن گفته است که
آقای حتر هدف ســه گلوله قرار گرفت و
ضارب دستگیر شده است.
این نویسنده چند ســال پیش از ایران
دیدار کرده بود( .بی بی سی)

مارکز قهرمان شد ؛
روسی سوم شد

مارک مارکز قهرمان گرندپری آراگون اسپانیا شد.
طرفداری -مارک مارکز در خانه به قهرمانی رســید و خورخه لورنزو نیز
والنتینو روسی را پشت سر گذاشت.
به گزارش سایت رسمی موتو جی پی ،مارکز اسپانیایی در آراگون پیروزی
خیره کننده ای کسب کرد و دو موتور ســوار یاماها ،لورنزو و روسی نیز
سکو را کامل کردند.
در ابتدا این پیروز رقابت سیلورســتون ،ماوریک وینیالس بود که پیش
افتاد .چیزی نگذشــت که مارکز از او سبقت گرفت اما پس از اشتباهی در
پیچ  ،7پیشتاز رقابت قهرمانی به رده پنجم نزول کرد.
در ادامــه این راننده پر تجربه ایتالیایی بود که موفق شــد  15دور مانده
به پایان وینیالس را پشــت سر بگذارد و اول شــود .وینیالس با ارتکاب
اشــتباهی رتبه دوم را در اختیار مارکز قرار داد .با حضور لورنزو در رده
چهارم ،مســابقه تبدیل به دو دوئل روســی  -مارکز و وینیالس  -لورنزو
شده بود.
در ادامه مارکز از روسی سبقت گرفت و حتی با سرعت مناسب خود فاصله
ای با وی نیز ایجاد کرد .این موضوع سبب شد تا روسی بیشتر به فکر حفظ
رده دوم باشد .در نهایت لورنزو که به مکان سوم رسیده بود ،در پیچ اول
آخرین دور از اشــتباه موتور سوار ایتالیایی به خوبی استفاده کرد تا دوم
شود و «داکتر» رده سوم را از آن خود کرد.

همشیک در ناپولی  100گله شد

هافبک اسلواک ناپولی با گلزنی در بازی برابر کیهوو به رکورد  100گل برای
تیمش دست یافت.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،ناپولی موفق شد در هفته ششم لیگ ایتالیا با دو
گل برابر کیهوو به برتری برســد تا اختالف خود را با یوونتوس صدرنشین
به عدد یک برساند .مارک همشیک ســتاره اسلواک ناپولی در این بازی
یک گل برای تیمش به ثمر رســاند تا به رکورد  100گل با پیراهن ناپولی
دست یابد.
همشیک بعد از این بازی گفتّ :آنچه که به دنبال آن بودیم ،رسیدن به سه
امتیاز بود که خوشبختانه به آن دست یافتیم .شاید می توانستیم گل های
بیشتری به ثمر برسانیم و نتیجه بهتری کسب کنیم ولی با در نظر گرفتن
اینکه بازیهای فشرده زیادی داریم ،این نتیجه خوب بود .همشیک درباره
به ثمر رســاندن صدمین گل با پیراهن ناپولی گفت :از به ثمر رساندن این
گل خوشحالم ولی به آنچه قبل از بازی فکر می کردم ،کسب سه امتیاز بود.
حاال با خیال راحت به لیگ قهرمانان اروپا فکر خواهیم کرد.

بیل :رونالدو در شرایط بسیار
خوبی قرار دارد

ل مادرید در حمایت از کریستیانو رونالدو که در بازی برابر الس
مهاجم رئا 
پالماس تعویض شد تاکید کرد او شرایط بسیار خوبی دارد.
ل مادرید در هفته ششــم اللیگا شــبنه شب برابر الس
به نقل از آس ،رئا 
پاالماس به تساوی دو بر دو رسید.
گرت بیل پس از این بازی گفت :از این که نتوانســتیم پیروز میدان شویم
ناراحت هستیم .بدون شکســت در اللیگا به کار خود ادامه میدهیم اما
پیروزی و کسب سه امتیاز اهمیت زیادی دارد .چهار امتیاز را در دو هفته
پیاپی از دســت دادیم که از این موضوع ناراحت هستیم اما اگر به جدول
نگاه کنیم ،در باالی آن قرار داریم.
ل مادرید در ادامه افزود :برای پیــروزی در بازی آینده تالش
مهاجــم رئا 
خواهیم کرد .اکنون باید تمرکزمان بر بازی بوروســیا دورتموند باشــد.
دیشب شــانس با ما یار نبود .فوتبال این چنین است .موقعیتهای زیادی
داشتیم اما خیلی از آنها را از دست دادیم .باید در بازیهای آینده بهتر کار
کنیم .بیل درباره تعویض کریستیانو رونالدو نیز اظهار کرد :رونالدو تالش
زیادی کرد .البته او به خاطر آســیب دیدگی نتوانست در تمرینات پیش
فصل ما را همراهی کند اما در شرایط خوبی است .باید تالش زیادی کنیم
تا در بازیها بعد پیروز شویم.

