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پاپ از پیروانش درخواست مهربانی و همدردی کرد
پاپ فرانسیســکوس از کاتولیکان جهان خواست که
«غیر افراطی عمل کنند» و رضاء خدا را حاصل نمایند.
او که در مقابل هزارن عبــادت کننده صحبت میکرد
تاکید کرد که «کریسمس» زمانی بود که انسان به جوهر
زندگی پی برد.
پاب فرانسیسکوس ،رهبر کاتولیکان جهان در سخنرانی
خود در واتیکان گفت که اجتماع مدرن امروزی باید به
ارزشهای بنیادی زندگی برگردد .او از  ۱،۲میلیارد پیرو
خود خواست تا با ناداران همدردی کنند.
بیش از  ۱۰۰۰۰اشتراک کننده ،مراسم عبادت کریسمس
را با «کالیندا» که یک ترانه ســنتی التین است ،آغاز
کردند.
پاپ در موعظه خود گفت« :در جامعه ای که سرمســت
مصرفگرایی ،لــذت گرایی ،ثروت ،اســراف ،تظاهر و
خودشیفتگی اســت ،این طفل [حضرت عیسی] از ما

میخواهد که بصورت غیر افراطی و میانگرا عمل کنیم».
در جریان این مراسم تدابیر امنیتی از حد معمول بیشتر
بود .مأموران پولیس بیشتر به نظر می آمدند و اشتراک
کنندگان مراسم باید قبل از ورود به محوطه کلیسا ،از
دستگاه های تالشی آهن یاب رد می شدند.
پاپ فرانسیسکوس ارجنتاینی ،از پیروان خود خواست
تا «سرشــار از همدلی ،همدردی و مهربانی باشند» .او
تأکید کرد که «کاتولیــکان جهان باید حس قضاوت را
در خود قوی بسازند تا بتوانند خوب و بد را از هم تمیز
کرده و رضاء خداوند را بدســت بیاورند» .به گفته پاپ
کریسمس زمانی آن اســت که عیسویان یک بار دیگر
خود را بشناسند.
این در حالیســت که پاپ یک هفتــه پیش گفته بود،
کشورها باید قوانین خود در مورد مهاجرین و پناهندگی
را بازنگری کنند( .دویچه وله)

چندین دستگاه بس برای
خارج کردن نیروهای
داعش وارد اردوگاه
یرموک شدند

روسیه در هندوستان
نیروگاه اتمی می سازد

روسیه و هندوستان می خواهند همکاری
شــان را در عرصه های تکنالوژی تولید
انرژی و همچنان تســلیحات گســترش
بدهنــد .این موضــوع را رئیس جمهور
پوتین و نخست وزیر مودی در دیدار شان
در مسکو به فیصله رساندند.
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در
یک نشست مشــترک خبری با ناریندرا
مودی نخست وزیر هندوستان در مسکو
گفت که روســیه در  ۲۰سال آینده دست
کم  ۶نیروگاه اتمی در هندوســتان می
سازد .مودی در این رابطه اظهار داشت که
شمار ریاکتورهای اتمی همچنان تا  ۱۲پایه
خواهد رسید .نخســت وزیر هندوستان
افزود که عالوه بر آن هندوستان و روسیه
می خواهنــد مشــترک ًا هلیوکوپتر نوع
«کاموف  »۲۲۶را بسازند .در مورد جزئیات
هزینۀ مالی این پروژه ها چیزی گفته نشد.
هندوستان در حال حاضر مشغول عصری
ســاختن نیرو های امنیتــی و همچنان

مرگ ده ها نفر در انفجار
تانکر گاز بوتان در نیجریه

گســترش صنایع تولید انرژی اتمی خود
است .از سوی دیگر روسیه ،که تعزیرات
غرب در برابر اش هنــوز ادامه دارد ،به
دنبال بازار های جدید است.
پوتین همچنان در مسکو گفت که روسیه
هندوســتان را در نقــش اش به عنوان
«مشــکل کشــا»ی ملی و بین المللی
حمایت می کند .رئیس جمهور روســیه
افزود که هندوستان نیز «یکی از محترم
ترین نامزدان» برای یک عضویت دایمی
شــورای امنیت سازمان ملل متحد است.
روســیه خود یکی از پنــج عضو دایمی
شورای امنیت اســت که در این باالترین
ارگان سازمان ملل متحد دارای حق ویتو
می باشد .به قول مســکو ،در سال ۲۰۱۴
میزان معامالت تجارتی میان هندوستان
و روسیه معادل  ۹،۵میلیارد دالر امریکایی
بوده اســت .به این ترتیب هندوستان در
میان مهمترین شــرکای تجارتی روسیه،
جای نوزدهم را دارد( .دویچه وله)

پله :اگر االن فوتبالیست بودم
خیلی بهتر از قبل میشدم

پله در گفتوگو با یک روزنامه برازیلی درباره موضوعات مختلفی صحبت
کرد.
به نقل از مجله  ،PLACERپله ستاره سابق تیم ملی برازیل درباره شرایط
این روزهای فوتبــال گفت :زمان ما همه چیز آماتور بود و آمادگی ما قبل
از بازی هایمان بسیار محدود بود و نمی توانستیم تمرینات خوبی داشته
باشــیم در حالی که امروز همه چیز ماشینی شده و بازیکنان با دقت زیر
نظر چندین مربی کار می کنند .فکر می کنم اگر االن فوتبالیست می شدم
خیلی بهتر از قبل می شدم.
او درباره حضور نیمار در بارسلونا گفت :نیمار یکی از محصوالت سانتوس
است که دیده شد .این در حالی است که من بازیکنانی در سانتوس دیدم
که  10برابر از نیمار بهتر بودند ولی استعدادشــان بر باد رفت و نتوانستند
دیده شوند .خیلی از فوتبالیســت ها در برازیل با فقر دست و پنجه نرم
میکنند و نمیتوانند رشــد کنند .من بازیکنان خوب زیادی در سانتوس
دیدم که به حق خودشان در فوتبال نرسیدند.
پله در ادامه درباره لیونل مســی گفت :همیشه گفته ام که مسی بهترین
بازیکن جهان در  10سال گذشته است ولی او بازیکن کاملی نیست و پیامی
که برای مردم ارجنتین دارم این است که او در زمینه ضربه سر و استفاده
از دو پــا تخصص ندارد و همین باعث شــده او را بهترین بازیکن ندانیم.
این در حالی اســت که رونالدو نازاریو و کریستیانو رونالدو برخالف مسی
بازیکن کاملتری بودند.

پیگرینی :صحبت از قهرمانی
هنوز زود است

سرمربی منچسترســیتی می گوید صحبت از قهرمانی در لیگ برتر زود
است و باید تا ماه فوریه برای مشخص شدن مدعیان صبر کرد.
بــه نقل از ســاکرنت ،در حال حاضر لسترســیتی باالتر از آرســنال و
منچسترســیتی در صدر جدول لیگ برتر انگلیــس قرار دارد .این هفته
فیروزه ای پوشان شهر منچســتر در دیداری خارج از خانه برابر آرسنال
شکست خوردند تا اختالفشان با صدر جدول افزایش یابد.
مانوئل پیگرینی ســرمربی منچسترسیتی درباره شــرایط تیمش برای
قهرمانی در لیگ برتر گفت :فکر میکنم حضور در کورس قهرمانی که ماه
هم در حال حاضر در بین آن هســتیم تا پیش از فوریه خیلی مهم است.
اگر بتوانیم تا آن موقع صدرنشین باشیم بهتر خواهد بود ولی فکر میکنم
نیاز داریم که به این مرحله برسیم .در حال حاضر بازیهای فشرده جنوری
را داریم که خیلی مهم است خودمان را در کورس نگه داریم .هنوز صحبت
کردن درباره قهرمانی زود است و تنها کاری که باید انجام دهیم این است
که در بین مدعیان باشیم و منتظر ماه های بعدی و دیدارهای تعیین کننده
باشــیم .هنوز  63امتیاز برای قهرمانی لیگ باقی مانده است و بازی های
زیادی را باید انجام دهیم.
منچســتر ســیتی با هدایت پیگرینی در فصل قبل نتوانسته انتظارت
هواداران خود را برآورده کند.

افشاگری ورون درباره مسی

ستاره سابق تیم ملی فوتبال ارجنتین دست به افشاگری زد و اعالم کرد
که لیونل مســی به او گفته که دوست دارد بازی با پیراهن اینتر را تجربه
کند .به نقل از توتو اسپورت ایتالیا ،در این چند سالی که لیونل مسی برای
بارسلونا بازی کرده همواره خبرهایی درباره جدایی او از این تیم اسپانیایی
به گوش رســیده است .با این حال او تا االن در این تیم مانده است .خوان
سباستین ورون ،ستاره سابق تیم ملی فوتبال ارجنتین در گفتوگویی که
با توتو اســپورت ایتالیا داشت فاش کرد که مسی به او گفته دوست دارد
بازی با پیراهن اینتر را تجربه کند .او گفت :چند ســال پیش در اردوی
تیم ملی ارجنتین مســی پیش من آمد و گفت که از اینتر پیشنهاد دارد
و احتمال حضورش در این تیم وجود دارد .ورون درباره این ســوال که آیا
امکان پیوستن مسی به اینتر وجود دارد ،گفت :االن فکر نمیکنم که مسی
عالقهای برای پیوستن به اینتر داشته باشد .او حقوق بسیار باالیی را دریافت
میکند و بعید میدانم که در اینتر چنین حقوقی به او پرداخت کنند .البته
این را هم باید گفت که مســی در بارسلونا شــرایط بسیار خوبی دارد و به
روزهای اوجش برگشته و به همین خاطر احتمال جدایی او بسیار کم است.

گزارشها از اردوگاه آوارگان فلســطینی یرموک در
حومه دمشــق حاکی از آن است که چندین دستگاه
بس بــرای خارج کردن نیروهــای پیکارجو از جمله
نفرات گروه موســوم به دولت اسالمی (داعش) وارد
این اردوگاه شدهاند.
قرار است این افراد به همراه خانوادههای خود از این
اردوگاه خارج شوند.
خروج این افراد براســاس توافق با دولت ســوریه و
میانجیگری ســازمان ملل متحد صورت گرفته اما
جزئیات چندانی از این توافق اعالم نشده است.
تلویزیون حزباهلل لبنان و مرکز نظارت بر حقوق بشر
ســوریه که در بریتانیا مستقر است ،میگویند هجده
دســتگاه بس برای این انتقال این افراد وارد اردوگاه
یرموک در حومه جنوبی دمشق شدهاند.
اردوگاه یرموک برای اسکان آوارگان فلسطینی جنگ
اعراب و اسرائیل در سال  ۱۹۴۸ساخته شد ،اما پس
از ورود گروههای مســلح مخالف دولت بشــار اسد،
رئیسجمهوری سوریه در اواخر سال  ۲۰۱۲به کانون
درگیریهای سنگین تبدیل شد.
زمانی یرمــوک بزرگترین و شــکوفاترین جامعه
فلسطینی ســوریه را در خود جای داده بود و بیش
از  ۱۸۰هزار فلسطینی در آن زندگی میکردند .هنوز
نزدیک به  18هزار نفر در این اردوگاه سکونت دارند.
به نفرات گروههــای پیکارجو در داخل یرموک اجازه
داده میشــود تا محل را ترک کنند و نیروهای گروه
داعش قرار اســت به رقه ،مهمترین پایگاه این گروه
بروند.
در مقابل ،با موافقت دولت سوریه ،سازمان ملل متحد
امکان را خواهد یافت تا کمکهای مورد نیاز ساکنان
این اردوگاه را در اختیار آنها بگذارد( .بی بی سی)

رئیس جمهوری نیجریه:

شکست بوکو حرام نزدیک است

رئیس جمهوری نیجریه از نزدیک بودن
شکست بوکو حرام سخن گفته است.
در پی چند مــاه نبرد ســنگین بین
نیروهای دولتی نیجریه و شبهنظامیان
گروه اســامگرای بوکو حرام ،محمدو
بوهاری ،رئیس جمهوری این کشور گفته
است که ارتش به مرحله شکست کامل
این گروه نزدیک شــده و انهدام بوکو
حرام قطعی است.
آقای بوهاری که در مصاجبه با بیبیسی
ســخن میگفت ،افزود که شبهنظامیان
بوکو حرام توانایی خود برای دست زدن
به «حمالت متداول» به نیروهای امنیتی
یا مراکز جمعیتی را از دست داده و در
موضع انفعالی قرار گرفتهاند.
رئیس جمهوری نیجریه اظهار داشت:
«از لحاظ فنی ،فکر میکنم ما جنگ را
بردهایم».
محمدو بوهاری ،که دوره زمامداری خود
را از ماه می ســال جاری آغاز کرده ،تا
پایان ماه دســامبر به ارتش مهلت داده

بود تــا بوکو حرام را شکســت دهد.
با وجود پیشــرویهایی که ارتش در
ماههای اخیر به دست آورده ،خبرنگار
بیبیسی در ابیجان ،پایتخت نیجریه،
میگوید که به احتمال زیاد این مهلت
تمدید خواهد شد زیرا با وجود اینکه
بوکو حرام بخش عمــدهای از مناطق
تحت اشــغال خــود ،و تقریبا تمامی
شــهرهایی را که در تصرف داشت از
دست داده ،اما هنوز به بمبگذاری در
مناطق مختلــف ادامه میدهد و قطعا
نابود نشده است.
رئیس جمهوری نیجریه با اشــاره به
بمبگذاریهــای اخیر بوکــو حرام،
گفته اســت که «آنان ناگزیر شدهاند
به وسایل انفجاری دستساز متوسل
شوند که نشانگر ضعف آنهاست ».آقای
بوهاری افزوده است «البته بوکو حرام
یک نیروی جنگی سازمان یافته بوده
اما اطمینان میدهم که ما توانستهایم
کمر آن را بشکنیم( ».بی بی سی)

پیروزی افغانستان بر بنگالدش در
مسابقات جنوب آسیا

تیم ملی فوتبال افغانستان در اولین دیدار
رقابت هــای خود در بازیهــای قهرمانی
جنوب آسیا در مقابل تیم فوتبال بنگالدش
با نتیجه  ۴-۰به برتری رسید.
این مســابقه از گروه دوم مســابقات در
ورزشگاه بین المللی شهر تریواندروم هند
برگزار شد.
افغانســتان با همان ترکیبــی به مصاف
بنــگالدش رفت که در مقابــل کامبوج در
بازیهــای مقدماتی جام جهانــی و جام
ملتهای آسیا به میدان رفته بود ،اما در خط
دفاع تنها مسیح سیغانی جایگزین روح اهلل
اقبال زاده شد بود.
بازی در  ۱۰دقیقه آغازیــن با حمالت تیم
فوتبال بنگالدش آغاز شد اما افغانستان در
ادامه بهتر کار کرد و موفق شــد اولین گل

بازی را در دقیقه  ۳۰توسط مسیح سیغانی
وارد دروازه حریف کرد ۲ .دقیقه بعد از این
گل ،فیصل شایسته کاپیتان افغانستان ،روی
اشتباه خط دفاع حریف دومین گل را وارد
دروازه بنگالدش کرد.
در حالی که بازی از اختیار بنگالدش خارج
شده بود در دقیقه  ۴۰افغانستان توسط زبیر
امیری به گل سوم رســید تا نیمه اول را با
پیروزی  ۳-۰پشت سر بگذارد.
در نیمه دوم هــم بازی با حمالت بنگالدش
آغاز شــد اما مدافعین افغانســتان اجازه
حمالت بیشــتر را به حریفشــان ندادند.
چهارمین گل افغانستان در این دیدار توسط
خیبر امانی در دقیقه  ۶۹به ثمر رسید .خیبر
در دقیقه  ۶۰جانشــین ذبیر امیری در خط
حمله افغانستان شده بود.

این پیروزی در حالی برای افغانستان به ثبت
رسید که این تیم تا کنون موفق به شکست
بنگالدش نشده بود( .بی بی سی)
پیتر شــگرت ســرمربی تیم ملی فوتبال
افغانستان نیز در نشست خبری پس از پایان
بازی از اهمیــت این پیروزی صحبت کرد و
این پیروزی را به مردم افغانســتان تبریک
گفت .او گفت تیمش بــرای دفاع از عنوان
قهرمانی کار سختی در پیش دارد.
در دیگــر دیدار این گروه پیــش از دیدار
افغانستان و بنگالدش ،مالدیو با حساب  ۳بر
 ۱بوتان را از پیش روی برداشته بود.
دیدار بعدی افغانســتان روز شــنبه ۲۶
سپتامبر در مقابل تیم فوتبال بوتان برگزار
خواهد شد( .بی بی سی)

پیشنهاد بکام به پیکه و زالتان برای پیوستن به لیگ MLS
جرارد پیکه اعالم کرده که از طرف دیوید بکام
برای پیوســتن به  MLSپیشنهادی دریافت
کرده اســت .به نقل از ال موندو،جرارد پیکه
مدافع پرحاشیه بارسلونا ممکن است روزهای
پایانی حضورش را در تیم تیم سپری کند و
به پیشــنهاد بکام برای بازی در  MLSپاسخ
مثبت بدهد .دیوید بکام هافبک انگلیســی
سابق منچســتریونایتد و رئال مادرید ،قصد
دارد پیکه را بــه میامی ببرد که چندی پیش
آن را خریده است .با وجود این که بکام هنوز
پاسخ قطعیای دریافت نکرده با واکنش مثبت
مدافع اسپانیایی بارسلونا مواجه شده و بعید
نیست ،پیکه هنگامی که دیگر شانسی برای
بازی در بارسا نداشته باشد ،راهی  MLSشود.

ده ها نفر در اثر انفجاری در یک کارخانه صنعتی تولید گاز
در جنوب نیجریه کشته شده اند.
گزارش ها حاکیست که یک تانکر به هنگام تخلیه گاز بوتان
در شهر نیویی در ایالت آنامبرا منفجر شد.
گزارش می شــود که از  ۳۵تا  ۱۰۰نفر کشته شده اند که از
جمله شــامل تعدادی از کارمندان کارخانه و ساکنان خانه
های مجاور است.
پولیس محلی این حادثه را تایید کرد اما هنوز جزئیاتی ارائه
نشده است .گفته می شــود که پس از انفجار آتشسوزی
عظیمی روی داده است.
زخمی ها و اجساد کشــته ها به شفاخانه آموزشی نامدی
ازیکیوه در نیویی منتقل می شود.
یک شــاهد عینی به روزنامه ونگارد گفت که انفجار زمانی
اتفاق افتاد که یک تانکر بدون طی کردن زمان اجباری برای
خنک شدن گاز ،شروع به تخلیه آن کرد .گاز بوتان در پخت
و پز کاربرد دارد.
این روزنامه گزارش داد که عالوه بر مردمی که برای پر کردن
کپسول گاز صف کشیده بودند رهگذران هم قربانی شدند.
شاهدان عینی گفتند که انفجار باعث آتشسوزی عظیمی
شد که فرونشاندن آن با کمک آتش نشان ها و مردم محل
چندین ساعت طول کشید( .بی بی سی)

 200شبه نظامی الشباب با
داعش بیعت کردند

رییس پولیس کنیا اعالم کرد 200 ،شبه نظامی الشباب که
از این گروه شــبه نظامی جدا شدهاند با داعش اعالم بیعت
کردند.
به نقل از خبرگزاری آسوشــتیدپرس ،ژوزف بیونت ،رییس
پولیس کنیا گفت ،این گروه متشــکل از  200شبه نظامی
جدا شده از الشباب در مرز ســومالی واقع در شمال کنیا
فعال هستند و در دو هفته گذشته دست کم دو حمله انجام
داده و باعث کشته شدن یک سرباز و دو غیرنظامی در شهر
ماندرا شدند.
وی افزود ،تفرقه در الشــباب چالشی دیگر برای نیروهای
امنیتی کنیاســت .در میان آنهایی که به یک گروه حامی
داعش پیوســتهاند ،میتوان به محمد کانو اشاره کرد که
بخاطر حمله دوم اپریل در دانشگاه «گاریسا» در شرق این
کشور تحت تعقیب اســت؛ حملهای که  148کشته برجای
گذاشت.
الشباب از دولت کنیا به خاطر اعزام سرباز برای مقابله با این
گروه شــبه نظامی در سومالیا در حال انتقام گرفتن است و
دولت کنیا تاکنون یکسری حمالت از سوی این گروه شبه
نظامی را تجربه کرده است.
در اکتبــر  2015نیز بوکوحرام به الشــباب تاکید کرد تا از
القاعده جدا شده و با داعش اعالم بیعت کند.

جواب منفی وراتی به بارسلونا و بایرن مونیخ:

در پاریس میمانم

مارکو وراتی تمایلی به ترک تیم قهرمان لیگ فرانســه ندارد و میخواهد
در این تیم بماند.
به نقل از گلوبو ،با وجود اینکه شــایعاتی مبنی بر احتمال جدایی مارکو
وراتی از پاریسنژرمن به گوش میرسید ،این هافبک ایتالیایی اذعان کرد
که قراردادش را به زودی تمدید خواهد کرد.
مارکو وراتی هافبک تیم ملی ایتالیا که در ســال  2012از پسکارا به پاری
سن ژرمن پیوست ،به یک مهره کلیدی در ترکیب قهرمان فرانسه تبدیل
شده است .وراتی به  Centroگفت :این یک سال مهم ،هم برای من است
و هم برای تیمم چرا که میخواهیم که تا حد امکان عملکرد خوبی داشته
باشــیم و در لیگ قهرمانان بدرخشیم .قبل از پیوستن به پاری سن ژرمن
در یک قدمی پیوستن به یوونتوس بودم .ما بر سر جزئیات مشغول مذاکره
با یوونتوس بودیم که شــنیدم پاری سن ژرمن پیشنهادی ارائه کرده و به
همین خاطر به اینجا آمدم ،چرا که میخواستم حضور در شرایطی متفاوت
را تجربه کنم.
این هافبک تکنیکی در ادامه گفت :پیشــنهادهایی از بارســلونا و بایرن
مونیخ دارم ولی همانطور که قبال گفتم اولویت من پاریس است و میخواهم
در این تیم بمانم.
وراتی ادامه داد :میخواستم به عنوان عضوی از پروژه  PSGاحساس شوم،
همیشه اینجا احساس مهم بودن دارم .تمام اعضای خانوادهام یوونتوسی
هستند و من توسط یوونتوســیها احاطه شده ام .من هنوز هم بازیهای
یوونتوس و میالن را دنبال میکنم و از دیدن مســابقات آنها لذت میبرم.
ولی عالقه خاصی به تیمهــای ایتالیایی ندارم و برنده و بازنده برایم مهم
نیست .فکر میکنم آنها در این فصل هم مدعی نخست قهرمانی باشند.

تیم کرکت افغانستان در رقابت
های بین المللی یک روزه کرکت
زیمبابوی را شکست داد

تیم ملی کرکت افغانستان روز جمعه تیم کرکت زیمبابوی را در آغاز رقابت
های بین المللی یک روزه کرکت در شارجه شکست داد.
بازی را نخست افغانستان شروع کرد و با از دست دادن تمامی بازیکنان در
 ۳۸.۵آور  ۱۳۲هدف را برای زیمبابوی تعین کرد.
درحالیکه زیمبابوی تمامی بازیکنان اش را در  ۳۰.۵آور از دست داد و بازی
را به افغانستان واگذار کرد.
قرار است افغانستان پنج بازی یک روز بین المللی و دو بازی  ۲۰آوره را با
زیمبابوی در شارجه بازی نماید.
درهمین حال امیر حمزه توپ باز افغانستان به عنوان بهترین بازیکن بازی
شناخته شد( .طلوع)

ستارههای بسکتبال آمریکا در
آگهی هشدار درباره اسلحه

ستارههای لیگ حرفهای بسکتبال آمریکا ( )NBAدر یک آگهی تلویزیونی
شرکت کردهاند که درباره استفاده از سالح گرم در آمریکا هشدار میدهد.
این بازیکنان تجربههای شــخصی و خاطرات خــود را از مواردی تعریف
میکنند که استفاده از سالح گرم به کشته شدن افراد منجر شده است.
در آمریکا شهروندان مجاز به خرید و فروش سالح گرم هستند و موضوع
کنترل اسلحه یکی از مسائل اختالفبرانگیز در جامعه آمریکا است.
از طرفی با توجه به شمار باالی کسانی که با سالح گرم به قتل میرسند و
به ویژه کشتارهای بزرگ که در اماکنی مثل مدارس رخ میدهند ،عدهای
خواهان کنترل استفاده از سالح هستند.
از طرف دیگر عدهای میگویند داشتن سالح یک حق قانونی است و به باال
بردن امنیت کمک میکند.
در تبلیغی که بسکتبالیســتهای آمریکایی در آن حضور دارند سیاست
مشخصی درباره کنترل اسلحه پیشنهاد نمیشود.
رســانههای آمریکایی میگویند چنین حرکت اجتماعــی ،که به غیر از
حضور بازیکنان ،نام و نشــان لیگ بسکتبال آمریکا را هم به کار میبرد،
«کمسابقه» است( .بی بی سی)

