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نتانیاهو :در روابط مان
با سازمان ملل
تجدیدنظر میکنیم

پس از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر
لزوم توقف فوری شهرکسازی در کرانه باختری رود اردن،
بنیامین نتانیاهو نخســتوزیر اسرائیل گفته ظرف یک ماه
آینده روابط این کشور با سازمان ملل بازبینی خواهد شد.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل شنبه شب اعالم کرده
که این کشور ظرف یک ماه آینده روابطش با سازمان ملل را
مورد بازبینی قرار خواهد داد.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که شورای امنیت سازمان
ملل روز جمعه  ۲۳دسمبر قطعنامهای را تصویب کرد که به
موجب آن اسرائیل باید فورا شهرکسازی در کرانه باختری
رود اردن و نیز بخش عربنشــین بیتالمقدس را متوقف
کند.
به گفته نتانیاهو این «بازبینی» شامل پرداختهای میلیونی
اســرائیل به پنج نهاد ســازمان ملل که به گفته او «ضد
اسرائيلی» هستند ،خواهد بود.
با وتو نکردن قطعنام ه شورای امنیت سازمان ملل از سوی
آمریکا و دادن رأی ممتنع به آن ۱۴ ،عضو دیگر این نهاد به
آن رأی مثبت دادند تا فشار سیاسی بر اسرائيل برای توقف
شهرکسازی را افزایش دهند( .دویچه وله)

آلمان می خواهد
کنترول مرزی را
تمدید کند

توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان فدرال می خواهد کنترول
مرز کشورش با اتریش را برای مدت نامشخصی تمدید کند.
این در حالی است که تشــدید تدابیر امنیتی و نیز قانون
پناهندگی بعد از حمله تروریســتی اخیر در مرکز بحث ها
قرار گرفته است.
تومــاس دیمیزیر ،وزیر داخله آلمان فــدرال در ارتباط با
تمدیــد کنترول مرزی با اتریش گفــت« :من قصد دارم تا
کنترول ،به طور آشــکارا ،فراتر از ماه فبروری سال آینده
ادامه یابد».
وزیــر داخله آلمان بدون ذکر زمان مشــخصی ،در گفتگو
با روزنامــه «بیلد ام زونتاگ» افزود کــه این کنترول «به
هرصورت برای ماه های بسیار» دوام خواهد کرد و «من در
حال حاضر نمی توانم پایان آن را مشخص کنم».
توماس دیمیزیر انتقــاد از جانب اتریش را رد کرد و تاکید
نمود که عالقمندی های اتریش در نظر گرفته شده است و
کنترول مرز با وضعیت جاری تطبیق می شود و نیز وضعیت
اقتصادی ،رفت و آمد سیاحان و عبور و مرور از مرز مراعات
می گردد .در واقع میان  26کشــور عضو حوزه شنگن که
بسیاری از کشــورهای اتحادیه اروپا نیز به آن تعلق دارند،
آزادی رفت و آمد اعتبار دارد .آلمان و کشــورهای متعدد
دیگر در ارتباط با بحران مهاجرت ،در خزان ســال ،2015
کنترول مرزی را از سر گرفتند که از آن زمان به بعد همواره
تمدید شده است .کنترول کنونی مرزها تا نیمه ماه فبروری
سال  2017تعیین شده است( .دویچه وله)

در اثر سقوط هواپیمای نظامی روسیه
 93نفر کشته شدند

وزارت دفاع روسیه تایید کرده است که یک
هواپیمای نظامی که از مرکز تفریحی سوچی
به آسمان برخاسته بود ،در دریای سیاه سقوط
کرده است.
ساعاتی پیش گزارش شده بود که این هواپیما
دقایقی پس از برخاســتن از صفحه رادار محو

شده است.
این هواپیما به سوی والیت الذقیه در سوریه
پرواز میکرده و در حال انتقال نظامیان روس
به سوریه بوده است.
وزارت دفاع روســیه گفته اســت «تکههای
هواپیمای توپولوف  ۱۵۴وزارت دفاع روسیه در

دختران آزاد شده
توسط بوکو حرام به
خانوادههایشان ملحق شدند

 ۲۱دختــری که گــروه بوکوحرام اکتبر
گذشــته آزاد کرده بود کریسمس را در
کنار خانوادههایشان گذراندند.
این اولینبار پس از ربوده شدن دختران
در اپریل  ۲۰۱۴از مدرسهای در چیبوک
اســت که آنهــا به خانههایشــان باز
میگردند .این دخترها در اکتبر گذشته
و به دنبال توافق دولت سوییس و کمیته
بین المللی صلیب سرخ با بوکوحرام آزاد
شدند .از آن زمان تا کنون دولت نایجریا
این  ۲۱دختر را برای انجام تحقیقات در
محلی مخفی نگه داشته بود .اسابه گونی،
یکی از دختران که  ۲۲سال دارد در گفت
و گو با خبرگزاری رویترز بازگشــتش به
خانه را «معجزه» دانست .او که به مادرش
کمک میکرد تا برای مراسم کریسمس
آماده شــود ،گفت« :اصال معلوم نبود که

دوباره بتوانم به خانه برگردم و امیدم را
از دست داده بودم».
از  ۲۷۶دانشآموز دختری که دو سال
پیش از مکتبای در چیبوک ،شــهری
در شمال شرقی نایجریا ،ربوده شدند،
هنوز سرنوشت  ۱۹۷نفر مشخص نیست
و مذاکره بــرای آزاد کردن آنها ادامه
دارد .بسیاری از این دختران مسیحی
بودند اما بوکوحرام آنها را مجبور کرد
تا به اسالم بگروند و با آدمربایان ازدواج
کننــد .خانم گونی گفــت که برخی از
دختران به دلیل امتناع از ازدواج شالق
خوردند اما صرفهنظــر از این موضوع،
با آنها خوب رفتار میشــد .وضعیت
تغذیه این دختران نیز تا این اواخر که
با کمبود مواد غذایی روبرو شدند ،خوب
بوده است( .بی بی سی)

مسابقات سنوکر درکابل
آغاز گرديد

مسابقات سنوکر برای انتخاب تیم منتخب کابل ،به هدف
انتخاب چهره های برتر ،دیروز از سوی فدراسیون سنوکر
آغاز گردید .مســووالن فدراسیون سنوکر می گویند که
در این مسابقات ،به شــمول بازیکنان تیم ملی سنوکر،
 ٦٨ورزشکار شرکت ورزیده اند.
محمد عزیز عظيمی رییس فدراسیون سنوکر کمیته ملی
المپیک ،به آژانس خبری پژواک گفت این رقابت ها برای
پنج روز ادامه می یابد و از میان ورزشکاران چهره هاى
برتر ،برای تيم منتخب کابل برگزيده مى شوند.
وی افزود« :این مســابقات به کمــک مالی کمیته ملی
المپیک راه اندازی شده و در والیات نیز به زودی شاهد
برگزاری چنين مسابقات براى شناسايى چهره هاى برتر
برای اشتراک در مسابقات تیم ملی خواهیم بود».

صالح محمدی یکی از قهرمانان بازی سنوکر و مربی این
مسابقات گفت نیاز است تا برای رشد بازی سنوکر ،همچو
مسابقات برگزار گردد.
وی افزود که از طریق این مسابقات ،چهره های جدید و
برتر برای تیم ملی جوانان و نوجوانان انتخاب مى گردند.
او گفت« :برای بهترشدن بازی سنوکر ،نیاز به مسابقات
سرتاسری در کشور بود که شاهد آن استیم و امیدواریم
تا والیات نیز به زودی مسابقات شان را آغاز کرده و چهره
های برتر شان را برای ما معرفی کنند».
محمد معصوم یکتن از اشــتراک کنندگان مســابقات
سنوکر گفت که راه اندازی این چنین مسابقات ،میتواند
برای رشد و نهادینه شدن بازی سنوکر در کشور موثر و
مفید باشد( .پژواک)

عمق  ۵۰تا  ۷۰متری در دریای سیاه در فاصله
یک و نیم کیلومتری ساحل سوچی پیدا شده
است».
همچنین گفته شده که جسد چندین سرنشین
هواپیما از آب گرفته شده است.
به گفته وزارت دفاع روســیه  ۹۳نفر در این
هواپیما بودهاند کــه هیچکدام از آنها نجات
پیدا نکردند ۶۵ .نفر از مسافران این هواپیما
را اعضای گروه مشهور موسیقی الکساندروف
تشکیل میدادند.
 ۹خبرنــگار ۸ ،ســرباز ،دو کارمند دولت و
 ۸خدمه پرواز مســافران دیگر این هواپیما
بودهاند .مســافر دیگر ایــن هواپیما الیزاوتا
گلینکا ،مشــهور به داکتر لیزا بوده است که
مدیرعامل بنیاد خیریه «فراید» اســت .خانم
گلینا نخستین برنده جایزه دولتی حقوق بشر
روسیه بوده است( .بی بی سی)

شمار پناهجویان
از ترکیه باز هم
افزایش می یابد

شمار پناهجویان که از ترکیه به آلمان می آیند ،بازهم
افزایش می یابد .آنها بیش ازهمه کردها هســتند که از
سرکوب گری حکومت اردوغان فرارمی کنند .درهمین
حــال حزب چپ آلمان انتقاد مــی کند که حکومت از
بررسی عوامل مهاجرت سر باز می زند .معلومات اخیر
که افزایش شمار پناهجویان از ترکیه را نشان می دهد،
از ســوی حکومت آلمان فدرال به درخواست پارلمان
این کشور تهیه شده اســت .گروه رسانه ای «فونکه»
به نکات برجســته این گزارش پرداخته است .براساس
این معلومات ،از ماه جنوری تا نوامبر سال جاری۵۱۶۶ ،
شــهروند ترکیه در آلمان تقاضای پناهندگی داده اند.
تقریب ًا  ۸۰در صد این تقاضاها توسط کردها صورت گرفته
است .براســاس گزارش این روزنامه ها به نقل از وزارت
داخله آلمان ،از زمان کودتای ناکام به این ســو توسط
بخشی از نظامیان ترکیه در ماه جوالی ،شمار پناهجویان
از این کشور در آلمان آشکارا افزایش یافته است .حینی
که در نوامبر ســال جاری  ۷۰۲شهروند ترکیه در آلمان
تقاضای پناهندگی داده اند ،در ماه جنوری شــمار این
افراد  ۱۱۹نفر بوده اســت .حکومت آلمان نمی خواهد
رابطه آشکار میان افزایش شمار تقاضاهای پناهندگی
و کودتا در ترکیه ایجاد کند .روزنامه های آلمانی مربوط
به گروه رســانه فونکه از نامه وزارت داخله آلمان نقل
کرده اســت« :حکومت آلمان از گمانه زنی ها در مورد
عوامل ممکن برای افزایش شمار (تقاضا های پناهندگی)
خودداری می کند»( .دویچه وله)

کوتینیو بهترین برازیلی
شاغل در اروپا  ۲۰۱۶شد

هافبک برازیلی لیورپول به عنــوان بهترین لژیونر فوتبال
کشورش در اروپا در سال ۲۰۱۶انتخاب شد و باالتر از نیمار
قرار گرفت.
به نقل از گلوبوی برازیل ،با توجه به نزدیکی به پایان ســال
 ۲۰۱۶میالدی و طبق هر ســال ،برازیلی ها با رای گیری از
کاربران خود بــه صورت انترنتی بهتریــن لژیونر فوتبال
کشورشــان را در اروپا مشخص می کنند .اکنون برنده این
عنوان در سال  ۲۰۱۶نیز مشخص شده است.
فیلیپه کوتینیو که مدتی است به دلیل مصدومیت از ترکیب
لیورپول دور بوده اســت ،به عنوان بهترین بازیکن فوتبال
برازیل شاغل در اروپا در سال  ۲۰۱۶انتخاب شد .او در این
رده بندی توانست  ۴۸درصد آرا را به خود اختصاص بدهد
و در جایگاه نخست قرار بگیرد .کوتینیو در این سال در تیم
ملی برازیل نیز بازیهای خوبی از خود نشــان داد و زمزمه
های پیوســتن او به رئال مادرید برای فصل بعد شنیده می
شود.
نیمار از بارســلونا با  ۳۳درصد در جایگاه دوم قرار گرفت و
مارسلو ،مدافع رئال مادرید نیز با  ۱۴درصد در جایگاه بعدی
ایستاد .همچنین در این رده بندی داگالس کاستا از بایرن
مونیخ و روبرتو فیرمینــو از لیورپول در جایگاه های بعدی
قرار گرفتند.

مورینیو :چینیها نمیتوانند
زالتان را وسوسه کنند

لواندوفسکی باز هم بهترین بازیکن سال
پولند شد

مهاجم بایرن مونیخ برای ششمین سال پیاپی به عنوان
بهترین بازیکن سال پولند انتخاب شد.
به نقل از کیکر ،روبرت لواندوفســکی در آستانه پایان
سال  ۲۰۱۶میالدی در مراسم بهترین های فوتبال پولند
شرکت کرد و توانست با بیشترین آرا ،برای ششمین بار
پیاپی به عنوان بهترین بازیکن سال پولند انتخاب شود.
روبرت لواندوفسکی در این سال نیز همراه بایرن مونیخ
آمار باالی گلزنی خود را حفظ کرد و توانســت گل های
مهمی در لیــگ و لیگ قهرمانان بــرای تیمش به ثمر
برســاند ،در نهایت مزد بازیهای خوبش را همراه بایرن
و تیم ملی پولنــد در یورو  ۲۰۱۶گرفت و بهترین بازیکن

کشــورش شــد .در این رده بندی کمیل ژیلک ،مدافع
موناکــو در رده دوم قرار گرفت و گریگورژ کریچوویاک،
بازیکن پاری سن ژرمن نیز در رده سوم قرار گرفت.
روبرتو لواندوفکسی در این مراسم گفت :من سال خیلی
خوبی در بایرن مونیخ داشتم و انتظار داشتم رتبه بهتری
در توپ طال داشــته باشــم ولی نمی دانم چرا در رده
شانزدهم قرار گرفتم .من با بایرن مونیخ قهرمان شدم و
عملکرد خوبی نیز در لیگ قهرمانان داشتم.من در یورو
عملکرد خیلی خوبی داشتم و آقای گل بوندسلیگا شدم.
نمی دانم چه مکانیزم هایی برای انتخاب بهترین بازیکن
جهان وجود دارد.

ژوزه مورینیو ،سرمربی منچستر یونایتد معتقد است زالتان
ابراهیموویچ راهی آمریکا یا چین نخواهد شد و در این تیم
بازنشسته خواهد شد.
مهاجم  ۳۵ســاله منچســتر یونایتد با زدن  ۱۶گل در ۲۵
بازی بهترین گلزن یونایتد اســت .این بازیکن سویدنی در
 ۹بازی اخیر تیمش نیز  ۱۰گل زده اســت .منچستر قرارداد
این بازیکن را در ماه نوامبر برای یکسال دیگر تمدید کرد.
بــا توجه به انتقــاالت اخیر بازیکنان لیــگ برتر فوتبال
انگلستان با رقمهای نجومی به لیگ چین ،به نظر میرسد
که زالتان هم به زودی تبدیل به یکی از اهداف باشگاههای
چینی شود ،اما مورینیو معتقد است که او به لیگ این کشور
یا آمریکا نخواهد پیوست.
سرمربی پرتگالی منچســتر یونایتد گفت« :من واقعا از او
راضی هستم .شــاید بعضی از مردم فکر کنند که او با ۳۵
سال دیگر گلزن درجه یکی نخواهد بود .یا به این دلیل که
ســطح لیگ برتر باالتر از لیگ فرانسه است ،او نمیتواند
زیاد گل بزند .اما برای زالتان  ۳۵سالگی فرقی با  ۲۵سالگی
ندارد و لیگ فرانسه برایش مثل لیگ برتر است .او در چین
یا آمریکا بازنشسته نخواهد شد بلکه کارش را در باالترین
سطح تمام خواهد کرد».
مورینیو همچنین با تمجیــد از قدرت گلزنی ابراهیموویچ
گفت« :رکورد او خوب اســت و میتواند بهتر هم بشــود.
آمار او بدون استفاده از پنالتی فوقالعاده است زیرا معموال
گلزنان برتــر در نقاط مختلف دنیا پنالتیهای زیادی را گل
میکنند ،در حالی که زالتان در  ۱۷مسابقه لیگ برتر فقط
یک پنالتی زده اســت .برای همین است که من نمیتوانم
خوشحالتر از این باشم».
در حالی که زالتان خیلی زود خودش را با شرایط منچستر
یونایتد و فوتبال انگلستان وفق داده ،ژوزه مورینیو هنوز
نتوانســته آن طور که باید نتیجه بگیــرد و کاری کند تا
طرفداران تیمــش جای خالی الکس فرگوســن را حس
نکنند( .بی بی سی)

سقوط یک پایگاه مهم

بوکوحرام در نایجریا

رئیس جمهور نایجریــا محمدو بوهاری
گفت که ارتش این کشــور پیکارجویان
گروه بوکوحرام را از آخرین پایگاه خود در
جنگل سامبیسا بیرون رانده است.
آقای بوهاری شــنبه  ۲۴دسمبر با صدور
بیانیه ای اعالم کرد« :تروریست ها در حال
فرارند و جایی برای پنهان شدن ندارند».
ارتش نایجریــا از چند هفته پیش درگیر
تهاجمی بزرگ علیه مواضع بوکوحرام در
جنگل سامبیســا واقع در ایالت بورنو در
شمال شرقی این کشور بوده است.
تصور می شود برخی از دانش آموزان دختر

مکتب چیباک که در ســال  ۲۰۱۴ربوده
شــدند در جنگل سامبیسا نگهداری می
شده اند .تعدادی از این دختران که پیشتر
موفق به فرار شدند ،از این جنگل به عنوان
محل نگهداری خود نام برده بودند.
رئیس جمهور نایجریا گفته اســت تالش
نیروهای دولتــی برای یافتن دخترانی که
هنوز در اسارت بوکوحرام هستند تشدید
خواهد شد .وی با تبریک به ارتش به خاطر
عملیــات اخیر ،این موفقیــت را تحولی
دانســته که همگان از مدت ها پیش در
انتظار وقوع آن بوده اند( .بی بی سی)

ترامپ بنیاد خیریه

جنجالیاش را منحل میکند

دونالد ترامــپ اعالم کرده کــه بنیاد
خیریهاش در نیویورک را منحل میکند.
این بنیــاد متهم به پرداخت رشــوه به
ســارنوال کل فلوریداست .ســارنوالی
نیویورک گفته تا زمانی که پرونده قضایی
این بنیاد باز است ،نمیتوان آن را تعطیل
کرد .کمتر از یک ماه مانده به آغاز ریاست
جمهوری دونالد ترامــپ ،او اعالم کرده
که بنیاد خیریهاش در نیویورک را منحل
خواهد کرد .ترامــپ گفته اجازه نمیهد
«یک عمل خــوب با یک تضــاد منافع
احتمالی» پیوند بخورد .ترامپ اما مشخص

نکرده که انحالل این موسسه خیریه دقیقا
چه زمانی انجام خواهد شــد .سخنگوی
ســارنوالی نیویورک اما اعــام کرده تا
زمانی که علیه ایــن بنیاد پرونده قضایی
در جریان است ،ترامپ اجازه انحالل آن
را نخواهد داشت.
اریک اشنایدرمن ،سارنوال کل نیویورک
در ماه اکتبر اعالم کــرد که بنیاد خیریه
ترامپ تــا اطالع ثانوی اجــازه دریافت
هیچگونه کمک مالی را نــدارد .به گفته
او این بنیاد قوانین موسســات خیریه در
آمریکا را نقض کرده است( .دویچه وله)

بمب عمل نکرده در آلمان
دهها هزار نفر را مجبور به
تخلیه خانهها کرد

از بیش از پنجاه هزار نفر از ساکنان شهر
اگسبورگ در جنوب آلمان خواسته شده
تا در روز کریسمس خانه های خود را ترک
کنند .این اقدام با هدف خنثی کردن بمبی
صورت گرفته که مربوط به جنگ جهانی
دوم می شود.
از پایان جنگ جهانی این نخستین باری
است که چنین جمعیت عظیمی مجبور می
شوند ،خانه های خود را برای خنثی کردن
یک بمب عمل نکرده ترک کنند.

تصور می شــود این بمب هزار و هشتصد
کیلوگرمی بریتانیایــی به دوران حمالت
هوایی متحدین در ســال  1944میالدی
مربوط باشــد .در جریان این بمباران این
شهر قدیمی تخریب شد.
مقامات اطمینان دارند که اکثر مردم می
توانند در خانه های دوســتان و بستگان
خــود بمانند ،اما در عین حال شــماری
مکتب و سالن ورزشی را هم برای اسکان
مردم شهر آماده کردهاند( .بی بی سی)

باالترین دستمزدها در بین مربیان
باشگاهی جهان

سرمربی منچسترســیتی در صدر باالترین دریافتهای
حقوق در بین مربیان باشگاهی جهان قرار دارد.
به نقل از  ،newsdusportمربیان سرشــناس فوتبال
جهان دســتمزدهای باالیی را دریافت میکند .با وجود
اینکه سرشــناس ترین مربیان جهــان در لیگ جزیره
حضور دارند اما باالترین دستمزد در بین مربیان شاغل
در باشــگاههای فوتبال جهان را یک مربی اســپانیایی
شاغل در لیگ برتر دریافت می کند.
روزنامه اکیپ فرانســه از باالترین دستمزدهای مربیان
سخن به میان آورد .
فهرست باالترین دســتمزدها در بین مربیان جهان به

شرح زیر است:
 -۱پپ گواردیوال  ۱۸میلیون یورو
 -۲کارلو آنچلوتی  ۱۵میلیون یورو
 -۳ژوزه مورینیو  ۱۴.۵میلیون یورو
 -۴آرسن ونگر  ۱۰.۵میلیون یورو
 -۵زین الدین زیدان  ۹.۵میلیون یورو
 -۶لوئیس انریکه  ۸.۵میلیون یورو
 -۷یورگن کلوپ  ۸.۵میلیون یورو
 -۸آنتونیو کونته  ۷.۵میلیون یورو
 -۹رونالدو کومان  ۷میلیون یورو
 -۱۰دیگو سیمئونه  ۶میلیون یورو

غیبت ستارههای بارسلونا و رئال مادرید
در کوپا دل ری

ل در دیدارهای رفت مرحله یک
ستارههای بارسلونا و رئا 
هشتم نهایی کوپا دل ری حضور نخواهند داشت.
به نقل از موندودپورتیوو ،مرحله یک هشتم نهایی کوپا
دل ری جمعه گذشــته قرعهکشی شد و تیمها حریفان
خود را شناختند.
رئال مادرید در دیداری حســاس به مصاف سویا خواهد
رفت اما کریســتیانو رونالدو ،ستاره مادرید در این بازی
حضور نخواهد داشــت .مهاجم پرتگالــی که در همه
دیدارهــای رئال مادرید در این فصل به میدان رفته بود،
اکنون در تعطیالت سال نو به ســر میبرد و استراحت

خواهد کرد.
از طرفی بارســلونا نیز در این شرایط قرار دارد این تیم
بایــد در این مرحله به مصاف اتلتیــک بیلبائو برود اما
در نبود ســتارههای خود این بازی را انجام خواهد داد.
لوییس سوارس ،لیونل مسی ،نیمار و جرارد پیکه که پس
از داربی کاتالونیا به تعطیالت رفتند ،برای این دیدار در
اسپانیا حضور نخواهند داشت .مسی در ارجنتین ،نیمار
ل
در برازیل ،سوارس در اروگوئه و پیکه در کلمبیا در حا 
سپری کردن تعطیالت خود هستند و به خاطر این بازی
زودتر به اسپانیا بازنخواهند گشت.

درگذشت دونده طالیی المپیک
میروتس ییفتــر ،دونده اتیوپیایی کــه دو بار قهرمان
المپیک شده است در سن  ۷۲سالگی درگذشت.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesمیروتس ییفتر
در المپیک  ۱۹۸۰مسکو در دوی پنج هزار و  ۱۰هزار متر
مردان مدال طال کســب کرد .او در سن  ۷۲سالگی در
تورنتوی کانادا درگذشت.
فدراسیون دوومیدانی اتیوپی مرگ « میروتس ییفتر» را
تایید کرده است.
گابرسالســی ،مــدال آوری طــای دوی  ۱۰هزار متر
المپیک درباره مــرگ میروتس گفت :میروتس برای من
و دوومیدانی همه چیز بود .هنگامی که دویدن را شروع

کردم می خواســتم شبیه او باشم .او انگیزه ای برای من
بود تا آن چه اکنون هستم باشم.
میروتسن ییفتر در ســال  ۱۹۷۲کار خود در المپیک را
آغاز کرد .او در آن ســال مدال برنز بازیهای المپیک
را کسب کرد .اتیوپیا در ســال  ۱۹۷۶یکی از  ۲۲کشور
آفریقایی بود که المپیک را بایکوت کرد.
ییفتر در سالهای  ۱۹۷۷و  ۱۹۷۸در مسابقات قهرمانی
جهانی  IAAFمدال طال کسب کرد.
او در زمانی که دو مدال طالی المپیک کســب کرد ۳۶
سال داشــت .ییفتر در سال  ۱۹۷۷در غیر ماراتن رکورد
یک ساعت و دودقیقه و  ۵۷ثانیه را کسب کرد.

