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ترامپ :در مذاکرات با چین پیشرفت
عظیمی به دست آمده

مجارستان دوسیه
مرگ بیش از ۷۰
پناهجو در سردخانه
یک الری را بست

پولیس مجارســتان روز جمعه اعالم کرد که تحقیقات در
مورد مرگ  ۷۱مهاجر افغان ،ســوریایی و عراقی را بسته و
از مقامات عدلی این کشــور خواهان صدور حکم در مورد
نه تن از متهمان بازداشت شــده گردید .یکی از بازداشت
شدگان افغان اســت .مقامات مجارستان می گویند که این
افراد اعضای یک باند جنایتکار قاچاق انســان هستند که
در نتیجه تالش شــان به قاچاق ،شــماری از مهاجران در
یخچال یک الری جان شــان را از دست داند .هشت تن از
افراد بازداشت شده شهروندان مجاری (از مجارستان) می
باشــند و یک تن شان افغان است .اجساد این مهاجران در
الری که رها شده بود در مسیر یک شاهراه در نزدیکی ویانا
پایتخت اتریش پیدا شــد .این رویداد اندکی قبل از آغاز
بحران مهاجرت به اروپا و باز شدن مسیر بالقان بود.
قاچاقچیان مهاجرانی را از افغانســتان ،سوریه و عراق در
این چخچال پنهان کرده بودند تا از مرزهای اروپایی عبور
دهند ،اما آنها به خاطر کمبود آکســیجن خفه شده و یخ
زدند .در کمتر از  ۱۲ماه ســال هــای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶حدود
یک میلیون انســان از مســیر بالقان ،از یونان ،مقدونیه،
صربســتان ،مجارستان و کرواسیا عبور کرده و به اتریش و
دیگر کشورهای غرب اروپا رسیدند( .دویچه وله)

خلع سالح
جداییطلبان باسک
رسما آغاز شد

اتا ،گروه شبهنظامی جداییطلب باسک ،روز شنبه ،هشتم
اپریل ،با تحویل فهرســتی از انبارهای تسلیحات خود به
مقامات رسمی فرانسه ،رسما روند خلع سالح خود را شروع
کرد .اتا آخرین گروه شورشی در اروپا به شمار میرفت.
در مراسمی در شهر بایون در جنوب فرانسه ،اعضای گروهی
که میانــدار گفتوگوها بین گروه اتا و نهادهای رســمی
بودهاند ،فهرستی از اطالعات مربوط به تسلیحات این گروه
و موقعیت آنها را به مقامات قضایی فرانسه تحویل دادند.
گفته میشــود که اتا بیش از یکصد قبضه اسلحه و چندین
تن مواد منفجره در انبارهــای خود دارد .بعد از چهار دهه
اقدام برای استقالل باسک از دو کشور فرانسه واسپانیا ،اتا
در سال  ۲۰۱۱میالدی اعالم آتشبس کرد .بیش از  ۸۵۰نفر
در درگیریهای این گروه در طول بیش از  ۴۰ســال کشته
شــدند .ماتیاس فکل ،وزیر کشور فرانســه ،روز تحویل
تســلیحات اتا را روزی مهم خوانده و گفته که عملیاتی در
جریان است تا این تسلیحات به موقعیتی امن منتقل شوند.
دولت اسپانیا هم اعالم کرده است که خلع سالح اتا ،اقدامی
یکجانبه از طرف این گروه است و در مقابل ،هیچ امتیازی به
این گروه داده نخواهد شد( .بی بی سی)

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا می گوید
دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور دعوت
شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر
رسمی به آن کشور را پذیرفته است.
آقای ترامپ بــرای دو روز در ماراالگو ویالی

شخصی خود در فلوریدا میزبان رئیس جمهور
چین بود.
علیرغم انتقادهای گاه تند آقای ترامپ از چین
در یک سال گذشته دیدار آنها دیپلماتیک به
نظر می رســید و هر دو رهبر با چارچوب تازه

تویتر در برابر
حکومت ایاالت
متحده برنده شد

مسووالن ورزشى در واليت جوزجان مى گويند که ورزش
تينس روى ميز يا «پينگ پانگ» در واليت جوزجان سير
صعودی دارد و اين رشــتۀ ورزشى ،در اين واليت رشد
خوب کرده است.
مشعل هاشــمی مسوول فدراسيون پينگ پانگ واليت
جوزجان ،که در مراسم تجليل از روزجهانى تينس روى
ميز در شهر شبرغان صحبت مى کرد گفت که ازجمله ٥٠
بازيکن تيم ملى کشــور ٢٢ ،تن شان از واليت جوزجان
مى باشند.
وى عالوه کردکه از شــمار  ٢٢تن از ورزشکاران که در
ترکيب تيم ملی کشور فعاليت دارند ،هفت تن را دختران
و پانزده تن ديگر را پسران تشکيل ميدهند و اين ورزش،
از زمان هاى دور دراين واليت مروج بوده و شــمارى از
باشندگان اين واليت مصروف آن هستند.
وى عالوه کردکه در ســالهاى اخير ،بازيکنان تيم ملى
تينس روى ميز ،در مســابقات بين المللى افتخاراتى را
کســب کرده اند؛ تا جايى که در سال  ٢٠١٦در يک بازى
بين المللى توانستند مقام اول را کسب کنند.
همچنان وى عالوه کردکه تينس بازان واليت جوزجان،
درمسابقاتى که چندى قبل بين واليات مختلف در داخل

کشور برگزارشده بود ،توانستند مقام اول را کسب نمايند
و درحال حاضر ،دراين واليت بيش از  ١٥٠ورزشکار دختر
و پسر مصروف اين بازى اند.
بصيره يکتن از ورزشــکاران گفت که پينگ پانگ ،برای
دختران يک بازی دلچسپ و خوب است؛ چون يک بازی
پوشيده اســت و دختران و زنان مى توانند به سادگی با
آن مصروف باشند.
بصیره گفت« :با آنکه شماری از دختران ،بنابر مشکالت
و ملحوظــات امنيتی ،نمى توانند بــه ورزش رو بيارند؛
اما برای من از طــرف خانواده ام ممانعتی وجود ندارد و
تشويق خانواده ام بوده که به اين بازى رو آورده ام و راهم
به سوی استدیوم ورزشی باز شد».
مولــوی لطف اهلل عزيزی والى جوزجــان گفت که روی
مشــکالت ورزشــکاران پينگ پانگ غور مى کند و به
مشکالت آنها رسيدگی خواهدشد.
گفتنى اســت که والى جوزجان ،کيــک بزرگى راکه به
مناســبت بزرگداشــت از روز پينگ بانــگ در واليت
جوزجان آماده گرديده بود نيــز قطع نمود و در خاتمه
شماری از ورزشکاران ،نمايشات ورزشی را برای حاضرين
به اجرا گرفتند( .پژواک)

پیروزی پرگل تاتنهام در لیگ انگلیس

تاتنهام با برتری پرگل برابر واتفورد ،اختالف امتیازهای
خود را با چلسی موقتا به  ۴امتیاز رساند.
هفته ســی و دوم لیگ برتر انگلیس عصر دیروز با یک
بازی در لندن آغاز شــد که تاتنهام بــه دیدار واتفورد
رفت و موفق شــد به راحتی بــا  ۴گل حریف خودش را
از پیشرو بردارد .شاگردان مائوریسیو پوچتینو که برای
فشار آوردن به چلسی در صدر جدول رده بندی نیاز به
پیروزی در این بازی داشــتند ،در همان نیمه نخست با
هنرنمایی دل ه الی توانستند دروازه واتفورد را در دقیقه
 ۳۳باز کنند .چند دقیقه بعد نوبت به اریک دایر رســید

تا در دقیقه  ۳۹گل دوم را نیز ثبت کند .اسپرز که بدون
هری کین بازی را شــروع کرده بود ،با درخشش مهاجم
کرهای خود یعنی سون هیونگ مین در دقیقههای  ۴۴و
 ۵۵دو بار دیگر دروازه واتفورد را باز کرد.
ســون هیونگ مین دو بار در دقایــق  ۴۴و  ۵۵دروازه
واتفورد را باز کرد .او در دقیقه  ۸۰میتوانست پاس زیبای
کین را که در نیمه دوم به زمین مســابقه آمده بود ،وارد
دروازه کند اما قدر این موقعیت را ندانست تا نتواند هت
تریک کند .به این ترتیب تاتنهام  ۴بر صفر واتفورد را برد
و به  ۴امتیازی چلسی رسید.

تیته :نیمار بهترین بازیکن کنونی جهان است

ســرمربی تیم ملی فوتبال برازیل به ســتایش از نیمار
پرداخــت و او را بهترین بازیکن جهان در چهار ماه اخیر
دانست.به نقل از دیلی میل ،نیمار در فصل جاری چه در
بارسلونا و چه در تیم ملی فوتبال برزیل عملکرد بسیار
خوبی از خود نشان داده اســت و این شانس را دارد تا
توپ طال  ۲۰۱۷را به دست آورد .تیته به ستایش از نیمار

پرداخت و گفت :از نظر مــن او بهترین بازیک جهان در
چهار ماه اخیر بوده است اما در  ۱۰سال اخیر کریستیانو
رونالدو و لیونل مسی بهترین بودند .نیمار بازیکن بسیار
بااســتعداد و بزرگی اســت .او میتواند کمک زیادی به
برازیل کند و این را به خود او هم گفتم .خوشحالم چنین
بازیکنان بزرگی را در اختیار دارم.

ای برای گفتگوهای آمریــکا و چین موافقت
کردند.
آقای ترامپ گفت در دومین روز مذاکراتش با
همتای چینیاش شی جینپینگ« ،پیشرفت
عظیمی» به دســت آمده است .آقای ترامپ
در جمع خبرنگاران رابطه خود با آقای شی را
«فوق العاده» توصیف کرد.
آقای شــی نیز همکاری تجاری واشنگتن و
پکینگ را ضروری دانســت .او گفت« :برای
اینکه رابطه چین و آمریکا درست باشد هزار
دلیل وجود دارد ،اما یک دلیل هم برای خراب
کردن این رابطه نداریم».
آقای تیلرسون فقط گفت دیدار آقای ترامپ
از چیــن «در تاریخی در آینده» انجام خواهد
شد .به گفته ویلبر راس وزیر بازرگانی آمریکا
رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان با یک طرح ۱۰۰
روزه برای بحث درباره مذاکرات تجاری با هدف
تقویت صادرات آمریکا و کاهش کسری تجاری
واشنگتن با چین موافقت کردند( .بی بی سی)

فرد بازداشت شده،
عامل حمله استکهلم است

مقامات پولیس سویدن اعالم کردهاند که
تقریبا اطمینان دارند مردی که بازداشت
کردهاند ،عامــل حمله مرگبار روز جمعه،
هفتم آپریل ،در اســتکهلم اســت ،اما
تحقیقات دربــاره احتمال دخالت افرادی
دیگر در این حمله ادامه دارد.
مســئوالن پولیس ســویدن روز شنبه،
هشتم آپریل ،در یک کنفرانس مطبوعاتی
گفتند که فرد بازداشتشده یک مرد ۳۹
ساله تبعه ازبکستان است.
این مرد ساعاتی پس از حمله و در شمال
شهر استکهلم بازداشت شد.
پولیس سویدن تایید کرده است که آنها
«ابــزاری مشــکوک» را در الریی که در
حمله مورد اســتفاده قــرار گرفت ،پیدا
کردهاند .پیش از این گزارشهایی درباره

کشف مواد منفجره در الری منتشر شده
بود ،ولی پولیس رســما این گزارشها را
تایید نکرد.
در حمله روز جمعه ،چهار نفر کشته و ۱۵
نفر زخمی شدند .این حمله در میانه یکی
از خیابانهای شلوغ شهر که بیشتر محل
تجمع و گذر عابران پیاده است ،انجام شد
و در جریــان آن ،یک الری ،با زیر گرفتن
عابران پیاده ،به داخل یک فروشگاه رانده
شد .محدوده مقابل فروشگاهی که هدف
حمله روز جمعه بود ،بســته شده ،ولی به
یادبود کشتهشدگان ،صدها شاخه گل در
این محدوده گذاشته شده است.
استفان لوفن ،نخســتوزیر سویدن هم
روز شنبه ،هشــتم آپریل ،برای بازدید به
محل رفت( .بی بی سی)

هشدار آمریکا به سوریه :آماده
اقدامات بیشتر هستیم

باز هــم حکومت ترامپ بازنده شــد .حکومت ایاالت
متحده آمریکا درخواســتش را برای افشای اطالعات
یکی از کاربــران منتقد انترنتی ترامپ ،از محکمه پس
گرفت.
شبکه اجتماعی تویتر از حکومت ایاالت متحده آمریکا
شکایت کرده است که وزارت امنیت داخلی تالش نموده
تا تویتر را برای افشای اطالعات کاربران زیر فشار قرار
بدهد .در شــکایتنامهای که روز پنجشنبه گذشته به
محکمه ای در سانفرانسیسکو ارائه شد ،آمده است که
وزارت امنیت ملی ایاالت متحده میخواست بداند چه
کسی پشت سر یک صفحه تویتری قرار دارد که در آن
بهطور مرتب به دونالد ترامپ حمله میشود.
اکاونت کاربری مذکور از اواخر ماه جنوری گذشته با یک
آدرس کاربری ناشــناس به نام «@»ALT_USCIS
آغاز به کار کرده اســت .ایــن آدرس انترنتی تویتر،
کاربران را به مقاومت در برابر سیاست های ترامپ و به
ت هایش در قبال مهاجرت دعوت می کند.
ویژه سیاس 
تویتر گفته اســت که اطالعات کاربری مربوط به این
صفحه را نمی خواهد افشا کند .در شکایت شبکه تویتر
گفته شده اســت که این اقدام حکومت ایاالت متحده
یک عمل غیرقانونی علیه آزادی بیان اســت .همچنین
چنین اقدامی علیه حق ابراز عقیده به طور ناشــناس
است .این سرویس پیام های کوتاه ،از افشای اطالعات
در مورد این کاربر خوداری کرده است( .دویچه وله)

تينس بازان جوزجانى با دستاوردهاى
چشمگير سالون ورزشى ندارند

پولیس سویدن:

در پی بمباران یک پایگاه هوایی ارتش
ســوریه در واکنش به حملــه کیمیاوی
این هفته در والیت ادلب شورای امنیت
سازمان ملل شــاهد مشاجره اعضا بوده
است.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل
متحد هشدار داده است که آمریکا ممکن
است اقدامات بیشــتری انجام دهد که
ظاهرا اشاره به حمالت نظامی تازه بود.
خانم هیلی گفت که اگر از ســاح های
کیمیاوی استفاده شود کشورش به نظاره
نخواهد ایســتاد چون «منافع حیاتی»
آمریکا در جلوگیری از گســترش این
سالح ها نهفته است.
خانــم هیلی در یک جلســه اضطراری
شورای امنیت گفت« :ما آماده اقدامات
بیشتر هستیم اما امیدواریم نیازی به آن

نباشد».
درحالی که روسیه آمریکا را متهم کرد
با این اقدام یکجانبه «تروریســت ها»
را در منطقه تشــویق می کند ،آنتونیو
گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستار
خویشتن داری شد.
روســیه همچنین قول داده است دفاع
ضدهوایی متحد خود سوریه را تقویت
کند .روســیه می گوید درحال بستن
خط تماس اضطراری با آمریکاســت؛
خط تماســی که برای پرهیز از برخورد
هواپیماهای دو کشور در آسمان سوریه
برقرار بوده است.
مقام های آمریکایی می گویند که حمله
کیمیاوی که باعث مرگ ده ها غیرنظامی
در روز سه شنبه شــد از همین پایگاه
انجام شد( .بی بی سی)

هنگری برای میزبانی
مسابقات دوومیدانی
کاندید شد

بوداپست قصد دارد میزبان مســابقات جهانی فدراسیون
دوومیدانــی ( )IAAFدر ســال  ۲۰۲۳شــود .به نقل از
 ،Inside the gamesرایزنیهای بین مســئوالن هنگری
و مسئوالن  IAAFدرباره میزبانی بوداپست صورت گرفته
است .بوداپست به دلیل مخالفت شهروندانش چندی پیش
از نامزدی میزبانی المپیــک  ۲۰۲۴کنارهگیری کرد .با این
حال مسئوالن ورزشــی بوداپست هنوز درصدد هستند تا
مسابقات ورزشی مختلفی را در این شهر برگزار کنند .آنها
تالش میکنند زیر ســاختهای الزم را در بوداپست مهار
کنند .استادیوم المپیک بوداپست یکی از زیر ساختهایی
است که برنامه ساخت آن وجود دارد.

برتری منچسترسیتی و

لیورپول در لیگ جزیره

تیمهای منچسترسیتی و لیورپول موفق شدند حریفانشان
را در لیگ برتر انگلیس شکســت دهنــد .در هفته جاری
رقابتهای لیگ برتر انگلیس چند دیدار برگزار شد که در
یکی از دیدارها لیورپول در زمین استوکســیتی در حالی
که یک گل از حریف خود دریافت کرده بود ،توانست با دو
گل کوتینیو و فیرمینو حریف خود را شکست دهد و امتیاز
حســاس این دیدار را از آن خود کند .در دیگر دیدار مهم
منچسترسیتی با نتیجه سه بر یک برابر هالسیتی به برتری
رسید .در این دیدار سرخیو آگوئرو ،المهندی بازیکن حریف
و فابین دلف گلزنان سیتی بودند.
دیدار میدلزبورو و برنلی با تساوی بدون گل به پایان رسید
و وستهام با یک گل سوانزی را شکست داد.

کریک :برای هیچ
تیم انگلیسی دیگری
بازی نمیکنم

هافبــک باتجربه منچســتریونایتد تاکید کــرد غیر از
منچســتریونایتد در هیچ تیم انگلیسی دیگر بازی نخواهد
کرد .به نقل از ساکرنت ،قرارداد مایکل کریک  ۳۵ساله در
پایان فصل با یونایتد به پایان میرسد اما هنوز این بازیکن
قرارداد خود را با این باشــگاه تمدید نکرده است .هرچند
منابعی از باشــگاه شیاطین سرخ خبرهایی مبنی بر تمدید
 ۱۲ماهه قــرارداد این بازیکن را اعالم کردند .کریک که در
سال  ۲۰۰۶از تاتنهام به منچستریونایتد آمد ،درباره آینده
گفت :اگر قرار باشــد قرارداد من با یونایتد تمدید نشود،
شــاید در جایی دیگر خارج از لیگ برتر بازی کنم .قصد
ندارم در تیم دیگری در لیگ برتر انگلیس بازی کنم چون
در یونایتد دوران خوبی داشــتم .کریک این فصل چندان
برای یونایتــد به میدان نرفته و تنها  ۱۴بار از ابتدا در لیگ
برتر به میدان رفته است .او در ادامه گفت :هنوز از فوتبال
بازی کردن لذت میبرم و خوشــحالم که میتوانم فوتبال
بازی کنم .وقتی شما به این سن و سال میرسید ،اینگونه
سوالها زیاد از شما پرســیده میشود که چه زمانی قصد
دارید از فوتبال خداحافظی کنید .تا زمانی که احســاس
خوبی داشته باشم و بتوانم فوتبال خوبی بازی کنم ،به بازی
کردن ادامه خواهم داد.

رهبر مخالفان ونزوئال

منع شدنش از مشاغل دولتی

را دارای انگیزه سیاسی خواند
انریکه کاپریلس ،رهبر مخالفان ونزوئال،
دستوری را که بر اساس آن به مدت پانزده
سال از انجام مشاغل دولتی منع شده ،رد
کرده و دارای انگیزه سیاسی خوانده است.
آقای کاپریلس گفت متهم اســت که در
پســت فرمانداری ایالت میراندا مرتکب
اقدامات غیرقانونی شده و این ممنوعیت
به همین دلیل بر او اعمال شده است.
وی این اتهامها را نادرست خواند.
این ممنوعیت میتواند مانع از شــرکت
انریکــه کاپریلس در انتخابات ریاســت
جمهوری سال آینده ونزوئال شود.

مخالفان دولت ونزوئال و در صدر آنها انریکه
کاپریلس خواهان برگزاری یک همهپرسی
برای عزل نیکالس مادورو ،رئیس جمهوری
فعلی ،هستند.
آقای کاپریلــس بزرگترین امید مخالفان
برای شکست دادن آقای مادورو است.
انریکــه کاپریلس در ســخنرانی برای
هوادارانــش در کاراکاس ،پایتخت ،گفته
است که از سمت خود کنار نخواهد رفت.
وی چهارمین سیاستمدار برجسته ونزوئال
است که فعالیت دولتی آنها ممنوع شده.
(بی بی سی)

رئال  1-1اتلتیکو؛
گریزمان کابوس زیدان

رئال که تا دقیقه  85بــا گل په په از اتلتیکو پیش بود،
نتوانست از این برتری استفاده کند و گریزمان همچون
دربی ســال گذشــته در برنابئو گلزنی کــرد تا روخی
بالنکوس ها یک امتیاز شیرین از برنابئو دشت کنند.
رئال در خانه میزبان اتلتیکو بود .صدرنشــین اللیگا با
یک بازی کمتر و دو بازی بیشتر از بارسا ،نیاز مبرمی به
کسب سه امتیاز بازی داشت و در سوی مقابل اتلتیکو نیز
قصد داشــت این نبرد حیثیتی را به سود خود تمام کند
تا همچنان رده سوم خود را تضمین شده داشته باشد.
رئال بر بازی مسلط شده بود و هر لحظه بوی گل می داد.
این اتفاق نزدیک بود رخ دهــد و تقریبا یک گل به نام
رونالدو در حال ثبت شــدن بود اما ساویچ از روی خط
دروازه و با اینکه شــرایط متعادلی هم نداشت ،توپ را
راهی کرنــر کرد .در این صحنه رونالدو در مصاف تک به
تک با گلر اتلتیکو توپ را از وی عبور داده بود و توپ در
حال ورود به دروازه بود.
پیــش از پایان نیمه اول ،هر دو تیم صاحب یک موقعیت
دیگر نیز شدند .ابتدا ضربه ســر گرت بیل را اوبالک به
خوبی مهار کرد و ســپس گریزمان که روی پاس اشتباه
راموس صاحب توپ شــده بود ،با یــک ضربه از بیرون
محوطه جریمه به سختی دروازه رئال را تهدید کرد ولی
ناواس با یک واکنش خوب توپ را به کرنر فرستاد.

در نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به اتمام رسید.
نیمه دوم رئال بازی را هجومی آغاز کرد و از چپ و راست
حمالت متعددی در  5دقیقه ابتدایی روی دروازه اتلتیکو
تدارک دید .روی یکی از ایــن حمالت کریم بنزما روی
ضربه سر رونالدو در چند قدمی دروازه توپ را به سینه
اوبالک کوبید تا یک بار دیگر درخشش گلر اتلتیکو مانع
به گل رسیدن رئال شود.
رئال ســرانجام دقیقه  52به حق خود رســید و دروازه
اتلتیکو را باز کرد.
کاشته ارسالی کروس را په په با ضربه سری تماشایی به
زاویه مخالف اوبالک زد تا حساب کار  0-1شود.
کمی بعد کارواخال از درون محوطه جریمه بخت مناسبی
به دســت آورد ولی توپ را به آسمان کوبید .اتلتیکو که
به تدریج بر جریان بازی مســلط شده بود ،دقیقه  60تا
آستانه زدن گل تســاوی پیش هم رفت ولی ناواس در
مصاف تک به تک با تورس توپ را با پا برگشــت داد تا
برتری رئال از دست نرود.
در حالیکه بازی به ســود رئال در جریان داشت و خطر
چندانی دروازه این تیم را تهدید نمی کرد گریزمان روی
یک تک موقعیت توانست دروازه رئال را باز کند .او پاس
عالی کاراسکو را با یک شــوت زمینی وارد دروازه رئال
کرد تا همه چیز برابر شود.

دوپینگ قهرمان ماراتن المپیک
مثبت اعالم شد

تســت دوپینگ قهرمان ماراتن المپیک از کشور کنیا از
سوی فدراسیون جهانی دوومیدانی مثبت اعالم شد.
به نقــل از  ،Inside the gamesفدراســیون جهانی
دوومیدانــی ( )IAAFپیــش از این اعــام کرده بود
پروندهای برای بررسی تست دوپینگ جمیما سامگونگ
باز شده است .او در المپیک ریو  ۲۰۱۶در ماراتن زنان با
زمان دو ساعت و ۲۴دقیقه و چهار ثانیه قهرمان شد.
ســامگونگ اولین زن کنیایی بود که به این مقام رسیده
است .بعد از ســامگونگ ،اونیس کروا از بحرین و ماره
دیبابا از اتیوپیــا از خط پایانی گذشــتند IAAF .در
بیانیهای درباره دوپینگ سامگونگ گفت :تایید میکنیم
تســت دوپینگ سامگونگ به دلیل مصرف  EPOمثبت
شده است .این تست در برنامه خارج از مسابقات توسط

 IAAFگرفته شده است.
در صورتی که نمونه  Bاین ورزشکار نیز مثبت شود ،او از
سوی فدراسیون جهانی محروم میشود .سامگونگ قرار
بود در اپریل امسال در مسابقات جهانی در رشته ماراتن
شرکت کند .او سال گذشته در مسابقات جهانی با زمان
دو ساعت و ۲۲دقیقه و  ۵۸ثانیه قهرمان شد.
کنیا کشوری است که بیشترین دوندگان دوی استقامت
جهان را دارد .این کشــور در مسابقات جهانی  ۲۰۱۵در
صدر جــدول مدالها قرار گرفت .این کشــور اخیرا با
مشکل دوپینگ مواجه شده است .حدود  ۴۰ورزشکار از
این کشور از سال  ۲۰۱۲تاکنون دوپینگ مثبت داشتند.
قوانین جدید مربوط به دوپینگ در این کشــور دوباره
وضع شده است.

