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روسیه توافق کاهش ذخایر پلوتونیوم
با آمریکا را معلق کرد

والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روســیه،
با صــدور فرمانی توافقنامــه کاهش ذخایر
پلوتونیوم با خلوص باال را که قابلیت استفاده
تسلیحاتی دارد ،با آمریکا به دلیل «اقدامهای
غیردوستانه» این کشور تعلیق کرده است.
به گزارش خبرگزاری تاس روســیه در متن
این فرمان به «تغییرات اساســی در شرایط و

فوریت تهدید علیه ثبات استراتژیک به دلیل
اقدامهای غیردوستانه ایاالت متحده در قبال
روسیه» اشاره شده است.
آقــای پوتین همچنین آمریــکا را به ناتوانی
در «تضمین اجرای تعهــدات خود در زمینه
پلوتونیوم اضافی قابل استفاده در سالح اتمی
بر اســاس پیمانهای بینالمللی» متهم کرده

مرگ ده ها نفر
در جریان فرار
تظاهرکنندگان در اتیوپیا

در منطقه ارومیــا در اتیوپیا ده ها تظاهرکننده در پی
یورش نیروهای امنیتی در یک جشــنواره زیر فشــار
جمعیت کشته یا زخمی شده اند.
در پی استفاده پولیس از گاز اشک آور ،گلوله الستیکی
و باتون جمعیت وحشــتزده پا به فرار گذاشت و همین
زمان بود که عده ای از آنها زیر فشار له شدند.
در مراســم روز یکشنبه در جشــنواره ای مذهبی در
بیشــوفتو آبابا در  ۴۰کیلومتری آدیس آبابا ،پایتخت،
هزاران نفر شرکت داشتند.
بعضی گــزارش ها حاکیســت که پولیس بــه اقدام
تظاهرکنندگان ضددولتی در پرتاب ســنگ و بطری
پاسخ می داد.
ســایر گزارش ها حاکیست که تظاهرکنندگان رفتاری
کامال صلح آمیز داشتند.
دولت اتیوپیا گفت که  ۵۲نفر در یورش جمعیت کشته
شــده اند .هایلماریام دسالگان نخســت وزیر اتیوپیا
«نیروهای شرور» را در مرگ این افراد مقصر دانست.
او گفت که تظاهرکنندگان مسبب «ویرانی از پیش برنامه
ریزی شده» هستند و قول داد مسببان را مجازات کند.
او ضمن ستایش از «عمکرد عالی» نیروهای امنیتی این
مساله را که به روی تظاهرکنندگان آتش گشوده شده
رد کرد( .بی بی سی)

است .قرارداد کاهش ذخایر پلوتونیوم در سال
 ۲۰۰۰میالدی میان آمریکا و رسیه امضا شد و
اجرای آن بر اساس توافقنامهای در سال ۲۰۱۰
آغاز شد.
بر اســاس این توافق که از ســوی سرگئی
الوروف ،وزیر امور خارجه روســیه ،و هیالری
کلینتون ،وزیر وقت خارجه آمریکا امضا شد،
دو طــرف موافقت کردند  ۳۴تــن از ذخایر
پلوتونیوم خود را با ســوزاندن در رآکتورهای
اتمی از بین ببرند.
خانــم کلینتون در آن زمــان گفت که با این
میــزان پلوتونیوم میتوان  ۱۷هزار ســاح
هستهای ساخت.
ایــن توافق به عنــوان نمــادی از افزایش
همکاریهای دو دشــمن و رقیب دیرینه در
زمینه بازدارندگی هستهای معرفی شد.
روابط روســیه و آمریکا از زمان الحاق شبه
جزیره کریمه از اوکراین به روســیه در سال
 ۲۰۱۴به شــدت مخدوش شد و در حال حاضر
اختالف دو طرف بر ســر بحران سوریه هم به
اوج خود رسیده است( .بی بی سی)

تجلیل از بیست و ششمین
سالروز وحدت آلمان

شهر دریسدن مرکز ایالت زاکسن آلمان
میزبان تجلیل از  ۲۶امین سالروز وحدت
مجدد آلمان است .این درحالی است که
از ماه ها به اینسو بیگانه ستیزی یکی از
معضالت این شهر را می سازد.
قبل از آغاز مراســم ســنتی و رسمی
تجلیل از ســالروز وحــدت آلمان با
اشــتراک نماینده هــای  ۱۶ایالت این
کشور و همچنین صدر اعظم انگال مرکل
و یوآخیــم گاوگ رئیس جمهور آلمان،
براساس اظهارات شاهدان عینی صدها
تن از معترضیــن با صدای بلند خواهان
برکنــاری خانم مــرکل صدراعظم این
کشور گردیده و سیاستمداران دیگر را
نیز با جمالت اهانــت آمیز مورد حمله
قرار دادند.
از دوسال به اینسو شــام هر دوشنبه
تعدادی زیادی در شــهر دریسدن این
کشور علیه گســترش اسالم در آلمان
که خود آن را «اســامی سازی غرب»
می خوانند ،تظاهراتی را راه اندازی می
کنند.

در این اعتــراض ها همچنان بنیانگذار
جنبش موسوم به پگیدا یا «اروپاییان
میهن پرســت علیه اســامی سازی
غرب» و نیز هواداران حزب راستگرای
«بدیــل برای آلمان» اشــتراک کرده
بودند.
این در حالیست که قبل از آغاز مراسم
رسمی تجلیل از  ۲۶امین سالروز وحدت
آلمان خانم انگال مرکل صدراعظم این
کشور آن را «روز شادمانی و امتنان»
خوانده گفت« :امروز  ۲۶امین سالروز
وحدت آلمان را در شــهر دریســدن
تجلیل می کنیم و برای من شــخص ًا و
برای اکثریت مردم آلمان این روز ،روز
شادمانی ،قدرشناسی و امتنان است.
اما طبیعت ًا همچنان روزی اســت که ما
 ۲۶سال پس از وحدت در برابر چالش
ها و مشکالت دیگری قرار داریم .من
امیدوارم که این مشــکالت را با هم و
با احترام متقابل و تفاهم با افکار کام ً
ال
مخالف سیاســی مهار کرده و راه های
حل آن را دریابیم( ».دویچه وله)

فیوری دارنده کمربند دسته
سنگینوزن بوکس خبر کنارهگیری
دایمی خود را تکذیب کرد

تایســون فیوری ،قهرمان دسته ســنگین وزن بوکس
جهان ،که پیشــتر گفته بود که از صحنه رقابتهای این
ورزش کنارهگیری میکند،اکنون ایــن خبر را تکذیب
کرده است.
این بوکســور بریتانیایی ساعتی پس از آنکه این تصمیم
خود را در حساب توییتری خود منتشر کرد گفت که این
خبر «جوک» بوده است.
تایسون فیوری نوشته بود «بوکس یکی از غمانگیزترین
کارهایی اســت تاکنون بــه آن پرداختــهام( .اما) من
بزرگترینم .و البته (اکنون از بوکس) کنارهگیری میکنم».
اما او اکنون گفته اســت« :هه هه هــه! فکر کردید که
به همین ســادگی میشود از دست شــاه کولیها راحت
بشوید؟»

«شاه کولیها» ( )Gypsy Kingنام مستعاری است که
برای فیوری بکار برده میشود.
او در همیــن رابطه تاکید کرده اســت که «من میمانم.
بزرگترینم .فقط میخواستم نشــان بدهم که رسانهها
چگونه هستند».
فیوری ۲۸ ،ســاله پیشــتر برای بار دوم مسابقهاش با
والدیمیر کلیچکو دارنده ســابق کمبربند قهرمانی این
رشــته ،را به تاخیر انداخته بود .این بوکسور بریتانیایی
دلیل این تاخیر را «ناآماده بودن از نظر پزشــکی» اعالم
کرده بود .این مســابقه ابتدا قرار بــود که  ۹جوالی در
منچستر انجام شود اما در ماه جون به دلیل مصدومیت
قوزک فیــوری به تعویق افتاد و قرار شــد تا  ۲۹اکتبر
برگزار شود( .بی بی سی)

اولین اخراجی لیگ برتر انگلیس از سوانزی
باشگاه سوانزی سیتی سرمربی ایتالیایی خود را اخراج
و جانشــین او را نیز مشخص کرد .بعد از نمایش ضعیف
ســوانزی در این فصل ،مســئوالن باشــگاه در نهایت
فرانچســکو گوییدولین ایتالیایی را از سمت خود برکنار
کردند تا این مربی ایتالیایــی اولین اخراجی این فصل
لیگ برتر انگلیس باشــد .در حالی که زمزمههایی مبنی

بر حضور رایان گیگز به عنوان ســرمربی سوانزی مطرح
بود ،باب بردلی به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب
شد .سوانزی در حال حاضر در رده هفدهم لیگ برتر قرار
دارد .همچنین روبرتو دیمتئو از اســتون ویال از سمت
خود برکنار شد تا دو مربی ایتالیایی در یک روز از فوتبال
انگلیس اخراج شوند.

ریگوبرت سانگ به کما رفت

مدافع پیشین تیم ملی فوتبال کامرون و لیورپول به دلیل
سکته مغزی به کما رفت.
به نقل از ساکرنت ،ریگوبرت سانگ روز یکشنبه به دلیل
سکته مغزی به حالت کما رفت.
این مدافع که سابقه بازی برای تیم هایی چون وستهام

و لیورپــول را در کارنامه دارد ،در خانه خود در شــهر
یائونیده ،پایتخت کامرون دچار ســکته مغزی شد .او
بالفاصله به شــفاخانه برده و در آنجا مشخص شد به کما
رفته است.
خیلی از شــخصیت های معروف و هم بــازی های این
بازیکن از جمله جیمی کرگر و ســاموئل اتوئو در توییتر،
مراتب ناراحتــی خود را ابراز و برای بازیکن پیشــین
کامرون آرزوی موفقیت کردند.
سانگ فوتبال خود را در فرانسه در تیم متس شروع کرد
و در ســال  1999راهی لیورپول شد .او در سال  2000به
وستهام رفت و در ادامه حضور در تیم هایی چون النس،
گاالتاسرای و ترابوزون اسپور بازی کرد.
سانگ بعد از بازنشستگی از فوتبال با فدراسیون فوتبال
کامرون همکاری میکرد.

سفارت ایران در ترکیه به ایرانیها:

به اماکن نامطمئن نروید

سفارت ایران در آنکارا از ایرانیانی که میخواهند به ترکیه
سفر کنند خواست که از حضور در مکانهای پررفت و آمد و
«نامطمئن» خودداری کنند .گویا کشته شدن یک گردشگر
ایرانی در استانبول دلیل انتشار این اطالعیه است.
در اطالعیهای که سفارت جمهوری اسالمی ایران در آنکارا
روز یکشنبه در وبســایت خود منتشر کرده از شهروندان
ایرانی که در ترکیه اقامت دارند یا قصد سفر به این کشور
را دارند ،خواسته شده که به هیچ وجه به «اماکن پرازدحام
و نامطمئن» نروند.
در این اطالعیه «وقوع برخی حوادث ناگوار برای هموطنان»
دلیل «توصیه مجدد» سفارت ایران به ایرانیان برای احتراز
از حضور در اماکن مزبور عنوان شده است.
در ماه اگســت ،در پی اعالم وضعیــت فوقالعاده پس از
شکســت کودتا در ترکیه ،ایران به شهروندان خود تاکید
کرده بود به ترکیه سفر نکنند.
پیش از آن نیز که ترکیه شاهد چند ترور در شهرهای بزرگ
و توریســتی بود و در جریان یکی از آنها در ماه مارچ یک
ایرانی هم کشته شد ،بسیاری از کشورها از جمله ایران از
شهروندان خود خواستند که از ســفر به ترکیه بپرهیزند
یا اگر باید به آن ســفر کنند به نکات امنیتی توجه داشته
باشــند ،برای مثال از پذیرش بســته از اشخاص ناشناس
خودداری کنند( .دویچه وله)

بازداشت یک روزنامهنگار
اوکراینی در روسیه
به ظن جاسوسی

روسیه یک روزنامهنگار را که در استخدام خبرگزاری دولتی
اوکراین بود ،به ظن جاسوسی بازداشت کرده است.
اف اس بی ،سرویس امنیت فدرال روسیه ،گفته است رومان
سوشنکو ،افسر ســازمان اطالعات نظامی اوکراین است و
مشغول جمعآوری اطالعات درباره نیروهای مسلح روسیه
بوده است.
ســرویس امنیت فدرال روســیه در بیانیهای گفته است
آقای سوشنکو ســرهنگ و یک افسر حرفهای ریاست کل
اطالعــات وزارت دفاع اوکراین اســت و «به هنگام انجام
فعالیت جاسوسی» بازداشت شده است.
وزارت امــور خارجه اوکراین روز یکشــنبه اعالم کرد که
رومان سوشــنکو ،خبرنگار خبرگــزاری اوکراینفورم روز
جمعه  ۳۰سپتمبر توسط ســرویس امنیت فدرال روسیه
بازداشت شده است .این وزارت گفته است از بازداشت آقای
سوشنکو که برای بازدید از خویشاوندانش به روسیه سفر
کرده خشمگین است .وزارت خارجه اوکراین اتهامات علیه
او را «ساختگی» خوانده است.
خبرگزاری اوکراینفورم که آقای شوشنکو در استخدام آن
است اتهامات علیه او را رد کرده و گفته است وی گزارشگر
این خبرگزاری در پاریس است و هفته گذشته با استفاده از
زمان مرخصی برای کارهای خصوصی به مسکو سفر کرده
است.
این خبرگزاری بازداشــت آقای سوشنکو را مغایر موازین
بینالمللی خوانده و گفته است پس از بازداشت او مقامات
روسیه به خانواده ،کنسولگری اوکراین در روسیه و همچنین
محل کار او خبر ندادهاند( .بی بی سی)

نخستین جنجالسازی

بالوتلی در لیگ فرانسه

ســتاره ایتالیایی نیس که گل پیروزیبخش تیمش را وارد
دروازه لوریان کرد ،یک رکورد در لیگ فرانسه به نام خود
به جای گذاشت .به نقل از  ،elsportنیس در فصل جدید
لیگ فرانســه عملکرد خوبی از خود نشان داده است .این
تیم با پیروزی دو بر یک برابر لوریان در هفته هشــتم20 ،
امتیازی شــد و به تنهایی در صدر جدول رده بندی قرار
گرفت .ســتاره نیس در این دیدار ،ماریو بالوتلی بود .او گل
دوم و پیروزی تیمش را در دقیقه  86به ثمر رســاند اما در
هشت دقیقه ،دو کارت زرد دریافت کرد و از بازی اخراج شد
تا یک رکورد را به نام خود به ثبت برساند.

طرح اتحادیه اروپا برای
کمکرسانی به ساکنان
شهر حلب

اتحادیــه اروپا طرحی پیشــنهاد کرده
که طی آن به ســاکنان شــهر حلب که
در بخشهای تحت محاصره شورشــیان
مخالف دولت ســوریه زندگی میکنند،
کمکهای بشردوستانه برساند.
اتحادیه اروپا گفته که بر اساس این طرح
دارو ،عذا و آب به ارزش حدود  ۲۸میلیون
دالــر با همکاری ســازمان ملل متحد به
هزاران شــهروند ســوریه که در مناطق
ی میکنند ،برساند.
شرقی حلب زندگ 
در این طرح آمده که کمکرسانی نباید از
هیچکدام طرفهای درگیری حمایت کند
و مسئولیت پخش این کمکهای بر عهده
سازمانهای امدادی خواهد بود.
همچنین براســاس این طــرح اتحادیه

اروپا برای خروج کســانی که احتیاج به
مراقبتهای پزشکی دارند به سازمان ملل
متحد کمک خواهد کرد.
با افزایــش درگیری میــان دو طرف در
حلب وضعیت زندگی ساکنان بخشهای
محاصره شده توســط شورشیان بسیار
نگران کننده شده است.
استیون اوبراین ،مسئول کمکهای بشر
دوستانه ســازمان ملل متحد گفته است
که با باالگرفتن درگیــری میان دو طرف
ساکنان این شهر با مشکل کمبود شدید
غذا روبهرو هســتند که به گفته او بعید
است بتوانند جان سالم به در ببرند.
او زندگی در مناطق را به «جهنمی زنده»
تشبیه کرده است( .بی بی سی)

وزیر اقتصاد آلمان از اصالحات
در ایران حمایت می کند

زیگمار گابرییل وزیر اقتصاد آلمان فدرال
قصد دارد حین سفرش به ایران اصالحات
در این کشــور را مورد حمایت قرار دهد.
همزمان او خواهان گسترش روابط تجاری
دو کشــور ایران و آلمان است .زیگمار
گابرییل وزیر اقتصــاد آلمان فدرال روز
دوشنبه ســوم اکتوبر حین دیدارش از
تهران پایتخت ایران بر حمایت از کشور
نفت خیز ایران تأکید کرده گفت« :هدف
ما حمایــت از حکومت ایران در ورود این
کشور به بازارهای جهانی می باشد».
وزیــر اقتصاد آلمان فــدرال قبل از آغاز
گفتگوهــای سیاســی با ســران تهران
همچنان افزود که در ارتباط به مساســل
سوریه ،اسراییل و حکومت قانون در ایران،

با سران این کشور گفتگوهایی را انجام می
دهد .او اضافه کرد که تمامیی جناح های
درگیر در سوریه ،به شمول ایران و روسیه
که رژیم اســد را حمایت می کنند ،باید
به «اعمال مرگبــار» خویش پایان بدهند.
گابرییل همزمان بر همکاری های تجاری
میــان ایران و آلمان تأکیــد کرده گفت:
«ایرانی ها به عنوان شریک ،خیلی طرف
مورد اعتماد و با اعتبار می باشند ».به گفته
گابرییل جانب ایران به تعهدات خود وفادار
است ،اما مسایل مالی مانع توسعه مبادالت
تجاری می باشــد .در مجموع وزیر امور
اقتصاد فدرال آلمان بر عالیق وسیع هردو
جانب ایران و آلمان در گسترش مناسبات
تجاری تأکید نمود( .دویچه وله)

مکس ورشتپن؛ بهترین راننده

گرندپری مالزیا از نگاه طرفداران

اسپالتی :با این پیروزی

اعتماد به نفس ما باال رفت

ســرمربی رم از پیروزی برابر اینتر خوشحال است و تاکید
کــرد که پیروزی در چنین دیدارهــای روحیه و اعتماد به
نفس شــاگردانش را باال می برد .به نقل از مدیاست ،رم در
حساس ترین بازی هفته هفتم سری  Aبه مصاف اینتر رفت
و توانست با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد.
لوچیانو اسپالتی بعد از این برد شیرین گفت :پیروزی مهم
و بزرگی را به دست آوردیم .کســب سه امتیاز این دیدار
بزرگ برای ما ضروری بود .بســیار خوشحالم که توانستیم
به هدفمان برســیم .با این پیروزی ،تعطیالت چند روزه را
با آرامش پشتسر میگذاریم .پیروزی در بازی های بزرگ
باعث می شود تا تیم با روحیه شود .در حال حاضر روحیه
خوبی داریم و در بازیهای بعدی بهتر کار خواهیم کرد.
او ادامــه داد :از ابتدای فصل تاکید کردم ادین ژکو بازیکن
مهمی برای ماســت .در آن زمان منظورم درخشش او در
چنین بازی هایی بود .ادین از نظر بدنی بازیکن قوی است
و می تواند با شــیوه های مختلفی به ما کمک کند .البته او
در بعضی از بازی ها بد شانس بوده است اما بدون شک می
تواند کمک زیادی به رم به ویژه در توپ های هوایی بکند.
ســرمربی رم درباره علت تعویض محمد صالح نیز گفت :او
بازیکنی است که بیشــتر به درد لیگ انگلیس می خورد.
سرعت باالیی دارد و مهار کردنش سخت است .با این حال
باید بگویم صالح در کارهای دفاعی ضعیف اســت و برابر
تیمی همچون اینتر ،نیاز بیشــتری بــه بازیکنان تدافعی
داشتیم .به همین خاطر او را تعویض کردم.

واندا نارا :از تمدید قرارداد
ایکاردی خوشحالیم

به نظر می رســد روند تمدید قــرار داد مائورو ایکاردی با
باشگاه اینتر ،به اتمام رســیده باشد .طرفداری -واندا نارا
تایید می کند کــه تمدید قرار داد مائورو ایکاردی به اتمام
رسیده ،اما نمی داند که در چه زمانی به صورت رسمی اعالم
خواهد شد .به نقل از فوتبال ایتالیا ،در این تابستان کاپیتان
نراتزوری به ترک باشگاه لینک شده بود ،دلیل این امر هم
تالش زیاد همسر و مدیر برنامه های او برای تمدید قرار داد
و افزایش دستمزد مائوریتو بود .مهاجم سابق سمپدوریا در
نهایت در جوزپه مئاتزا ماند و در هفت دیدار ابتدایی خود
در این فصل 6 ،گل به ثمر رســاند و  2پاس گل داد .واندا
نارا درباره روند تمدید قرار داد همســرش به توتو مرکاتو
وب گفت“ :آیا تمدید قــرار داد طی چند روز آینده نهایی
می شود؟ صادقانه بگویم ،نمی دانم .به نظرم همه چیز تمام
شده ،ما خوشحالیم.

مکس ورشــتپن گرندپری مالزیا را با مقام دوم به پایان
رساند.
طرفداری -گرندپری مالزیا ،شــانزدهمین دوره از رقابت
های این فصــل فرمول یک در حالی بــا قهرمان دنیل
ریکیاردو به پایان رســید که حوادث زیادی در سپنگ
رخ داد.
دور اصلی رقابت مالزیا در حالی استارت خورد که لوییس
همیلتون و نیکو روزبرگ در خط  1شروع خوبی داشتند
اما در پیچ  1سباســتین فتل با روزبرگ برخورد کرد و
راننده مرسدس را به رده  22فرستاد .پس از آن لوییس
همیلتون تا اواخر رقابت با فاصله در صدر قرار داشــت،
تا اینکه موتور مرســدس او ناگهان آتش گرفت و از دور

رقابت خارج شــد .مکس ورشــتپن که در خط استارت
عملکرد خوبی نداشت ،به سرعت به عنوان اولین راننده
تیر خود را تعویض کرد و در ادامه موفق شــد به سرعت
از موتر های روبه رو ســبقت گرفته و خود را تا رده اول
هم باال بکشــد .او چند دور را جلو تر از همیلتون صدر
نشــین بود تا اینکه مجبور شد برای تعویض تیر به گاراژ
ردبول برود ،پس از فاجعه بری لوییس او و دنیل ریکیاردو
به فاصلــه کمتر از  3ثانیه برای کســب مقام اول با هم
رقابت کردند اما در نهایت هم تیمی مکس قهرمان شد.
طرفدران فرمول یک با مراجعه با ســایت رسمی فرمول
یک مکس ورشتپن راننده  18ساله هالندی تیم ردبول را
به عنوان بهترین راننده مالزیا انتخاب کردند.

انتقاد نایب رییس کمیته بینالمللی
المپیک از وادا

نایب رییس  IOCاز وادا به دلیل ناتوانی در رسیدگی به
بحران روسیه انتقاد کرد.
بــه نقــل از  ،Inside the gamesکمیت ه بینالمللی
المپیک اعالم کرد این کمیتــ ه به انتقادهای خود از وادا
(آژانس جهانی ضد دوپینگ) ادامه میدهد و در جلســه
لوزان در این باره بحثهایی خواهد شد.
خوان آنتونیو ســامارانش در این باره گفت :وادا مسول
تمام اتفاقهایی اســت که در آزمایشگاههای بینالمللی
رخ میدهد .این ســازمان باید موثرتر باشــد .نباید در
مواقع حســاس ،انگشت خود را به ســمت  IOCنشانه
بروند .باید وادا را مستقلتر کنیم و این نیاز به یک جنگ
اساسی دارد .رتنشهای بین  IOCو وادا زمانی زیاد شد

که وادا درخواست کرد روســیه به صورت کامل محروم
شود اما  IOCمســئولیت محرومیت ورزشکاران روس
را بر عهده فدراســیونای جهانی گذاشت .هفت ه گذشته
نیز ســرگئی بوبکا ،عضو هیات اجرایی  IOCاعالم کرد
قوانین و مدیریت وادا باید تغییر کند .ســامارانش با همه
ن اتفاقهــا درباره مبارزه با دوپینــگ ابراز امیدواری
ای 
کرد و گفت :خوشبین هســتم .نمونه های  10ســاله را
فریز کردیم .قبل از ریــو  ،2016ما  1500نمونه پکینگ و
لندن را تست کردیم و از بین آنها  120تست مثبت شده
است .ورزشــکاران باید دیوانه باشند که دوپینگ کنند.
تکنولوژی که امروز استفاده میشــود ،آنقدر پیشرفته
است که تمام ورزشکاران خاطی مشخص میشوند.

