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سوریه محور اصلی گفتگوها در اجالس
گروه هفت

ترکیه به توافقنامه
مهاجرت با اتحادیه
اروپا پابند است

ترکیه با وجــود تنش هــا در روابط با اتحادیــه اروپا و
تهدیدهای متقابل ،توافقنامه مهاجرت را مراعات می کند.
شــمار مهاجرین تازه وارد از این کشور به جزایر یونانی به
میزان قابل مالحظه کاهش یافته است.
کمیته امور بحران مهاجرت یونان روز دوشنبه گزارش داد
که شــمار مهاجرین که از ترکیه به جزایر یونان در شرق
دریای اژه می آیند ،بازهم کم است.
این کمیته گفته اســت که در جریان ده روز اخیر ،از اول تا
دهم آپریل ۳۱ ،مهاجر به جزایر یونان رســیده اند و از روز
یکشــنبه تا صبح روز دوشنبه فقط یک مهاجر تازه وارد از
ترکیه به یونان راجستر شده است .جمع ًا از آغاز سال روان
میالدی تا  ۱۰آپریل ۴۵۴۲ ،مهاجر به جزایر یونان رســیده
اند ،در حالی که در مقایســه با همین مقطع زمانی در سال
گذشــته  ۹۱هزار مهاجر آمده بودند .شمار آمدن مهاجرین
تازه وارد از آپریل ســال گذشــته به این سو هنگامی به
ســرعت کاهش یافت که راه بالقان بسته شد و توافقنامه
مهاجرت میان اتحادیه اروپا و ترکیه به مرحله اجرا درآمد.
براساس این توافقنامه ،ترکیه باید از آمدن مهاجرین از این
کشور به ســوی یونان جلوگیری کند و اتحادیه اروپا همه
مهاجرینی را که به صورت غیــر قانونی از طریق ترکیه به
جزایر یونان رســیده اند و تقاضای پناهندگی شان رد می
شود ،به این کشور بازگشت می دهد( .دویچه وله)

شمار پناهجویان در
آلمان در ماه مارچ
افزایش یافته است

شمار پناهجویان تازه وارد در آلمان درماه مارچ درمقایسه
با آغاز سال کمی افزایش یافته است .اکثر این پناهجویان
از کشورهای سوریه ،افغانستان وعراق هستند .سخنگوی
جناح پارلمانی احزاب متحد آلمان خواهان تشدید کنترول
مرزی شده است .چنانچه وزارت داخله آلمان روز دوشنبه
در برلین گزارش داده است ،در ماه گذشته  ۱۴هزار و ۹۶۷
پناهجو به آلمان آمده اند .در ماه فبروری این رقم به  ۱۴هزار
و  ۲۸۹نفر و در ماه جنوری به  ۱۴هزار و  ۴۷۶نفر می رسید.
در میان اکثر پناهجویان که در ماه مارچ آمده اند ۱۰۱۷ ،نفر
آنها از افغانســتان ۱۴۰۲ ،نفر از عراق و  ۳۶۷۹نفر آنها از
سوریه بوده اند .شمار مهاجرینی که در اداره آلمان فدرال
در امور مهاجرت و پناهندگی تقاضای پناهندگی داده اند،
در همین ماه  ۲۰هزار و  ۱۳۶نفر بوده است .در همین حال،
اشتفان مایر ،سخنگوی امور سیاسی داخلی جناح پارلمانی
احزاب متحد سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی آلمان،
با درنظر داشــت افزایش مهاجرت غیر قانونی از ســویس
به آلمان ،خواهان کنترول فوری این مرز شــده است .مایر
روز دوشــنبه به روزنامه «راینشه پست» گفت« :ما فورا ً به
کنترول ثابت و سیســتماتیک مرزها نیاز داریم» .او افزود
که موارد سفرهای غیر قانونی از طریق سویس «بسیار قابل
نگرانی» است و این اشــتباه خواهد بود اگر فکر کنیم که
بحران مهاجرت سال  ۲۰۱۵از میان رفته است( .دویچه وله)

موضوع سوریه و حمله کیمیاوی در آن کشور،
محور اصلی دستورکار شرکتکنندگان هفت
کشــور صنعتی جهان موسوم به جی  ۷است.
این اجالس ناوقت دیرزو در آلمان آغاز شد.
براســاس گزارشها انتظار میرود که وزیران
خارجه کشورهای عضو جی  ،۷در مورد اینکه

چگونه بر روسیه فشــار بیاورند تا این کشور
از حمایت بشــار اسد ،رئیس جمهوری سوریه
دست بردارد ،بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
همچنین به گفته خبرنگاران با توجه به برخی
از پیامهای متفاوت از ســوی آمریکا درباره
سوریه ،به نظر میرســد که شرکتکنندگان

یک مشاور امنیتی
دیگر ترامپ هم
کنار میرود

رسانههای آمریکا میگویند کی.تی .مک فارلند ،معاون
مشــاور امنیت ملی دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری
آمریکا ،تنها پس از حدود  ۳ماه حضور در کاخســفید،
واشنگتن را به مقصد سنگاپور ترک خواهد کرد.
ش رویتــرز و بلومبرگ ،خانم مک فارلند که
بنابر گزار 
پیشتر تحلیلگر تلویزیون فاکس بود ،قرار است سفیر
جدید آمریکا در سنگاپور شود.
جدایی خانم مکفارلند از دایره مشــاوران کاخسفید
تنها چنــد روز پس از آن روی میدهد که آقای ترامپ
استیو بنن ،استراتژیســت ارشد خود را هم از شورای
امنیت ملی کنار گذاشــت .شورای امنیت ملی آمریکا
به رئیسجمهوری در زمینه مسایل امنیت ملی و روابط
خارجی مشورت میدهد .حضور استیو بنن در این شورا
از همان ابتدا (ماه جنوری) هم جنجال برانگیز شده بود
چرا که منتقدان میگفتند حضور او شورای امنیت ملی
را «سیاسی میکند» .به نظر تحلیلگران؛ تحوالت اخیر
در پیرامون شورای امنیت ملی آمریکا میتواند بیانگر
این باشد که ژنرال مکمستر ،که جایگزین مایکل فلین
شده است در حال «پاکســازی و بازسازی» این شورا
اســت .جنرال مایکل فلین پس از آن که مشخص شد
درباره ماهیت سخنانش با سفیر روسیه به مایک پنس،
معاون رئیس جمهوری حقیقت را نگفته ،با اســتعفایی
شــبیه به اخراج ،آن هم تنها پس از سه هفته آغاز به
کار ،کاخسفید را ترک کرد( .بی بی سی)

دختران افغان در سالهاى اخير
دستاوردهاى خوب در بخش
ورزش داشته اند

برنامه شش ماهۀ آموزش تکواندو ،فوتبال و والیبال برای
 ١٥٠تن از شاگردان دختر سه مکتب شهر کابل ،به کمک
مالی سفارت فنلند و همکاری کمیته ملی المپیک ،دیروز
آغاز يافت.
 ١٥٠دختر يادشده ،شاگردان ليســه هاى نسوان رابعۀ
بلخی ،سوریا و صوفی محمد اسالم شهر کابل مى باشند.
اين برنامه ،به ابتکار موسسه «ابتکار برای زنان»؛ به هدف
بلند بردن توانایی هــای فزیکی دختران راه اندازى مى
شود.
گيتا رســتمى تنظيم کننده پــروژه ورزش براى خانم
هاى اين موسســه ،در مراسمى که به مناسبت گشايش
اين برنامه در ليســه رابعه بلخى راه اندازى شــده بود،
ضمن بيان اين مطلب گفت که در هر مکتب يادشده ٥٠
شــاگرد دختر شامل اين برنامه شده و براى آنها از سوى
آموزگاران کميتۀ ملى المپيک ،در مکاتب مربوطۀ شان
آموزش داده مى شود.
 ،Anne Meskanenســفیر فنلند در افغانستان ،در
مراسم افتتاح اين برنامه گفت در جامعه افغانستان ،زنان
و دختران به حاشیه کشانیده شده و براى آنها سهم کمتر

نسبت به پسران در امور اجتماعى داده مى شود.
موصوف افزود که سفارت فنلد براى حمايت از دختران و
ترويج ورزش ميان آنها برنامه يادشدۀ آموزشى را تمويل
مى کند ،که اين برنامه در آينده به مکاتب ديگر شــهر
کابل گسترش داده خواهد شد.
جان علم حســینی مشاور ارشد کمیته ملی المپیک ،در
این مراســم تعهد نمود که این کمیته برای رشد ورزش
و بلند بردن توانایی های فزیکی دختران ،آماده هر نوع
کمک است.
موصوف گفت کــه دختران افغان،در ســال هاى اخير
دستاوردهاى خوب در بخش ورزش داشته اند.
شــمارى از دختران شامل برنامه يادشــدۀ آموزشى،
حرکات نمايشــى در بخش تکواندو ،واليبال و فوتبال را
انجام دادند.
ُسمیه حسنی یک تن از شــاگردان يادشده و عضو تیم
والیبال رابعۀ بلخى گفت که برنامه يادشدۀ آموزشى ،مى
تواند نتیجۀ خوب برای ورزش دختران داشته باشد؛ زيرا
از طريق اين برنامه برعالوۀ آموزش ،وسايل مورد نياز نيز
در اختيار دختران قرار داده مى شود( .پژواک)

ادامهی پیروزیهای تورنتو در لیگ
NBA

بامداد دیروز هفت بازی در لیگ NBAانجام شد که در
مهم ترین این بازی ها کلیولند کاوالیرز شکست خورد و
تورنتو رپترز به پیروزی رسید.
به نقل از  ،Foxsportsدر مهم ترین بازی بامداد دیروز
آتالنتا هاکس با نتیجــه ی نزدیک  ١٢٦بر  ١٢٥کلیولند
کاوالیرز را شکست داد.
در این بازی لبرون جیمز با کســب  ٣٢امتیاز و انجام ١٦
ریباند و  ١٠پاس منجر به گل تریپل دابل کرد .با این حال
کلیولند با اختالل یک امتیاز بازی را واگذار کرد .در سوی
دیگر زمین هاردوی با کسب  ٢١امتیاز و انجام  ٩ریباند و
 ٤پاس منجر به گل بهترین عملکرد را برای آنالنتا داشت.
در بازی مهم دیگــر تورنتو رپترز با نتیجه ی  ١١٠بر ٩٧

نیویورک نیکس را شکست داد.
در این بازی دیمار دی روزن  ٣٥امتیاز کسب کرد ،کایل
الری نیز  ١٧امتیاز اضافه کرد تا تورنتو پیروز شــود .در
صورتی کــه تورنتو مقابل کلیولند به پیروزی برســد و
بوستون دو بازی فینال شکست بخورد ،تورنتو میتواند
در جایگاه دوم جدول قرار بگیرد.
نتایج دیگر بازیهای دیروز:
هیوستون راکتس  - ١٣٥سکرمنتو کینگز ١٢٨
دیترویت پیستونز  - ١٠٣ممفیس گریزلیز ٩٠
فنیکس سانز  - ١٢٤داالس موریکس ١١١
اوکالهاما سیتی تاندر  - ١٠٦دنور ناگتز ١٠٥
لس آنجلس لیکرز -۱۱۰مینه سوتا تیمبرولوز ۱۰۹

در نشســت ایتالیا خواهان توضیحات آمریکا
درباره سیاســت این کشــور درقبال سوریه
باشند.
رکس تیلرسون ،وزیر امور خارجه آمریکا ،روز
یکشنبه در سخنانی به شدت از مواضع روسیه
در قبال سوریه انتقاد کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا درعین حال پیشــتر
گفته بود که اولویت اول و استراتژی کشورش
در مورد سوریه ،شکست دادن داعش است و
تعیین سرنوشت بشار اسد به فرایند سیاسی
و مذاکــرات میان دولــت و مخالفان موکول
میشود.
او گفته جنگ با گروه موسوم به دولت اسالمی
(داعــش) از نظر او به خوبــی پیش میرود
و هــرگاه این جنگ به پایان رســید ،آمریکا
تمرکز خود را بر روند مذاکرات جینهوا خواهد
گذاشت و تالش خواهد کرد با همکاری روسیه،
به حصول توافقنامه آتش بس میان دولت اسد
و مخالفان مسلحاش کمک کند( .بی بی سی)

چین خواستار
خویشتنداری در مناقشه
کوریای شمالی گردید

تنش بر سر برنامههای هستهای کوریای
شمالی در حال تشدید است .در حالیکه
کشتیهای جنگی آمریکایی به سوی این
منطقه در حرکت هستند ،چین نیز فعال
گردیده است.
پس از ارسال کشتیهای جنگی ایاالت
متحده آمریکا به ســوی شــبه جزیره
کوریا ،چین از همه طرفهای مناقشــه
خواستار خویشــتنداری گردیده است.
به قول سخنگوی وزارت خارجه چین در
پیکینگ ،جمهــوری خلق چین وضعیت
در شبه جزیره کوریا را مشاهده میکند و
«همه جوانب باید از خود خویشتنداری
نشان دهند و کاری انجام ندهند که منجر
به تشدید بیشتر وضعیت گردد».

کوریای شــمالی با وجود اعمال تحریم
های گسترده توسط جامعه بین المللی،
برنامه ســاح های هســته ای خود را
پیش می برد .از سال  2006به این طرف،
این کشــور کمونیستی در مجموع پنج
آزمایش هســته ای انجام داده است.
از جمله دو آزمایش در ســال گذشته
میالدی انجام شــدند .کارشناسان بر
اســاس تصاویر ماهواره ای حدس می
زنند که در حــال حاضر ،برای آزمایش
ششــم آمادگی گرفته می شود .یک
صد و پنجمین سالگرد کیم ایل سونگ،
بنیانگذار دولت کوریای شــمالی روز
شــنبه ،میتواند مناســبتی برای این
آزمایش باشد.
رهبری پیونگ یانــگ روی راکتهای
دوربــرد با کالهکهای هســتهای که
میتواند تا داخل ایاالت متحده آمریکا
خود را برســانند ،نیز کار میکند .به
گفته مقامات استخباراتی ایاالت متحده
آمریکا ،پیونــگ یانگ می تواند چنین
کالهک هستهای را در کمتر از دو سال
انکشاف دهد( .دویچه وله)

دیباال :خط حمله بارسلونا
بی نظیر است

ســتاره ارجنتینی یوونتوس قبل از رویارویی با بارسلونا به
ســتایش از این تیم پرداخت و خط حمله آبی اناری ها را
در جهان بی نظیر دانســت .به نقل از میدیاست ،در یکی
از حســاس ترین بازیهای دور رفت یک چهارم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا سه شنبه شــب یوونتوس میزبان بارسلونا
خواهد بــود .پائولو دیباال یکی از امیدهای اصلی یوونتوس
برای پیروزی برابر بارســلونا اســت .این بازیکن جوان و
با اســتعداد ارجنتینی قبل از رویارویی با آبی اناری ها به
ستایش از آنها پرداخت و گفت :بارسلونا بهترین بازیکنان
جهــان را در ترکیب خود دارد .خط حمله این تیم بی نظیر
است .شک نکنید که بازی بسیار زیبا و جذاب خواهد شد.
دیباال که لقب مســی جدید فوتبال ارجنتین را یدک می
کشــد ،ادامه داد :تمرکز باالیی برای پیروزی در این دیدار
داریم .آماده این بازی بزرگ هستیم و نهایت تالش خود را
به کار می گیریم تا در خانه به پیروزی برسیم.

حمایت روسیه از تحقیق
پیرامون حمله کیمیاوی
خان شیخون

وزیر امورخارجه روسیه ،سرگئی الوروف
در تماس تلفنی با همتــای آلمانی خود،
زیگمار گابریل ،از آمادگی آن کشور برای
انجام تحقیقات بینالمللی پیرامون حمله
کیمیاوی به خان شیخون خبر داد.
خبرگزاری فرانسه از برلین از تماس تلفنی
بین زیگمار گابریل ،وزیر امورخارجه آلمان
و ســرگئی الوروف ،همتای روسی او خبر
میدهد .بر اساس اظهارات گابریل ،روسیه
برای همکاری در زمینه تحقیق پیرامون
بمبــاران کیمیاوی خان شــیخون اعالم
آمادگی کرده است .گابریل ابراز امیدواری

کرده است که روسیه واقعا به قول خود در
این زمینه عمل کند.
گابریل در عین حال خواستار تنشزدایی
در ارتباط با بحران ســوریه شــد .اشاره
گابریل به حمله موشکی آمریکا به پایگاه
نظامی الشعیرات ســوریه و واکنشهای
احتمالی به چنین اقداماتی است .گابریل
گفت« :فراموش نباید کرد که موضوع تنها
بر سر آمریکا و روسیه نیست ،موضوع در
عین حال به ایران ،به عربســتان سعودی
و همسایگان ســوریه نیز بر میگردد».
(دویچه وله)

کارزار انتخابات ریاست
جمهوری فرانسه دیروز آغازشد
تبلیغــات انتخابات ریاســت جمهوری
فرانســه به طور رســمی از روز دوشنبه
شروعشــد .براســاس نظر سنجیهای
پیش از انتخابات گمان زده میشــود که
امانوئل ماکرون بــا گرایش میانه و مارین
لوپن از جبهه ملی با گرایش راست افراطی
پیــروز دور اول خواهند بود و برای تعیین
رهبر آینده کشور در دور دوم با یکدیگر
به رقابــت خواهند پرداخــت .انتخابات
فرانسه روز  ۲۳آپریل برگزار خواهد شد.
دور دوم در صورت لزوم روز  ۷می برگزار

خواهد گردید .با وجود این گمانی زنیها،
ژان لوک ملنشون دیگر نامزد انتخاباتی با
گرایش چپ توانسته است در دو مناظره
تلویزیونی نامزدهای انتخاباتی خوب ظاهر
شود و موقعیت خود را بهتر کند .براساس
یک نظر ســنجی انتخاباتی او اکنون در
مکان ســوم جای دارد و فرانســوا فیون
نامزد راست میانه ،به مکان چهارم سقوط
کرده است .رییس جمهوری فعلی فرانسه،
فرانســوا اوالند برای دوره دوم ریاســت
جمهوری نامزد نشده است( .بی بی سی)

در مصر سه ماه وضعیت
اضطراری برقرار می شود

پس از حمــات مرگبار بر دو کلیســای
قبطی ،عبدالفتاح السیسی ،رئیس جمهور
مصر برخی حقوق اساسی را محدود کرده
و نیروهای امنیتی را قدرت گسترده داد.
السیسی در یک ســخنرانی تلویزیونی
گفت« :وضعیت اضطراری به مدت ســه
ماه به طول خواهــد انجامید و به زودی
بعد از اینکــه راههای قانونی الزم تکمیل
گردیدند ،به اجرا در می آید .عالوه بر این،
تعدادی از اقدامات دیگر نیز روی دســت
گرفته خواهد شــد» .این سیاستمدار
 ۶۲ســاله در ادامه گفت که «رویارویی با
تروریستها مدت طوالنی را در بر خواهد

گرفت و دردناک خواهد بود» .او کشورهای
دیگــر را متهم کرد که از تروریســم در
مصر حمایت میکنند ،اما به یک کشــور
خاصی اشــاره نکرد .السیسی حتی قبل
از این سخنرانیاش اعالم کرده بود که به
صورت فوری در سراسر کشور واحدهای
نظامی را برای محافظت از زیرساختهای
مهم ،مؤظف کرده اســت .این نیروها باید
پولیس را حمایت کنند .جهادیســتهای
«دولت اسالمی» مسئولیت این حمالت در
طنطا و اســکندریه را به دوش گرفته اند
و به حمالت خشونت آمیز بیشتر تهدید
کرده اند( .دویچه وله)

بازیکن شماره  9افغانستان
به هند پیوست

حمیداهلل کریمی ،بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان به
تیم دهلی یونایتد هند پیوست.
این بازیکن از این پس در تیم دوم این کشــور به میدان
خواهد آمد .کریمی  26ساله با بازی در تیم توفان هریرود
پا به تیم ملی فوتبال افغانســتان گذاشت .این بازیکن
شــماره نه تیم ملی فوتبال نخستین بازیکنیست که در
بدل پرداخت بدهی به نفع یــک تیم خارجی به میدان

میرود .حمیداهلل کریمی در سالهای  2013و  2014برای
بازی در تیم ملی فوتبال انتخاب شده بود.
رقابتهای تیمهای دوم هند ســاالنه برگزار میشود و
گزینش بازیکنــان بیگانه برای بازی در این رقابتها هم
حرف تازهیی نیست و ســابقه داشته است .تیم یونایتد
دهلی اکنون در گروه دوم با  6بازی و  9امتیاز مقام دوم
را در این رقابتها دارا است( .وطندار)

رکوردشکنی وست بروک
در NBA

راسل وست بروک در بازی بامداد دیروز اوکالها مقابل دنور
ناگتز توانست با انجام چهل و دومین تریپل دابل فصل خود
رکورد انجام تریپل دابل در فصل را در لیگ NBAبشکند.
به نقــل از  ،Foxsportsدر بازی دیروز اوکالهاما با نتیجه
ی  ١٠٦مقابل  ١٠٥دنور ناگتز را شکســت داد .وست بروک
در این بازی با کســب  ٥٠امتیاز و انجام  ١٦ریباند و  ١٠پاس
منجر به گل تریپل دابل کرد .ایــن چهل و دومین تریپل
دابل فصل وســت بروک بود .بدین ترتیب او رکورد تعداد
تریپل دابل در یک فصل را شکســت .او در ثانیه آخر بازی
نیز توانست امتیاز کسب کند  .پرتاب ثانیه آخر وست بروک
عالوه بر  ٥٠امتیازی کردن او ،باعث شد که اوکالهاما پیروز
شود و دنور از بازی های پلیآف حذف شود.

ایکاردی :فصل بعد قهرمان
سری  Aمی شویم

کاپیتان اینتر تاکید کرد که تیمش فصل بعد جام قهرمانی
را در سری  Aباالی سر خواهد برد .او گفت که دوست دارد
قراردادش را تمدید کند و دلیلی برای جدایی ندارد.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،اینتر فصل پر نوسانی را پشت سر
گذاشــت .این تیم با فرانک دی بوئر شروعی ناامید کننده
داشت و این مربی هلندی تنها بعد از چند هفته از کار برکنار
شد .با رفتن دی بوئر وضعیت اینتر بهتر شد و پیروزیهای
پیاپی این تیم باعث شد تا هواداران روحیه بگیرند اما چند
هفته است که دوباره نرآتزوری بد نتیجه می گیرد و شانس
این تیم برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا با توجه به
اختالف  12امتیازی با تیم سوم سخت شده است.
ایکاردی کاپیتان اینتر تاکید کرد که تیمش هنوز شــانس
کسب سهمیه را دارد .او براین باور است که اینتر فصل بعد
می تواند جام قهرمانی را باالی سر برد .کاپیتان ارجنتینی
اینتر گفت 7 :هفته تا پایان لیگ باقی مانده اســت و هنوز
شانس کسب سهمیه را داریم هر چند فاصله ما با تیم سوم
زیاد اســت .تا آخرین بازی نهایت تالش خود را به کار می
گیریم .او ادامه داد :مالــکان چینی تغییر و تحول زیادی
در تیم به وجود آورده اند و شرایط روز به روز در حال بهتر
شدن اســت .براین باور هستم که فصل بعد می توانیم جام
قهرمانی را در ســری  Aباالی سر ببریم و برای رسیدن به
چنین چیزی نهایت تالش خود را به کار خواهیم گرفت.

زن و شوهر کنیایی قهرمان ماراتن
پاریس شدند

پاول لونیانگاتا ،دونده ی  ٢٤ســاله کنیایی توانست در
چهل و یکمین مسابقه ی دوی ماراتن پاریس به قهرمانی
برسد .همسر این دونده نیز در دوی زنان قهرمان شد.
به نقل از  ،daily nationلونیانگاتا توانســت رکورد ٢
ساعت و ٦دقیقه و  ١٠ثانیه را برجای بگذارد.
هم وطن او  ،استفن چبوگوت نیز با زمان دو ساعت و ٦
دقیقه و  ٥٦ثانیه به مقام دوم رسید.
لونیانگاتا بعد از قهرمانی در ماراتن پاریس گفت :در حال
حاضر احساس خوبی دارم و خوشــحال هستم زیرا به
هدفم رسیده ام.

پوریتی ریونوریپو  ،همســر  ٢٣ساله ی لونیانگاتا نیز با
زمان  ٢ساعت و  ٢٠دقیقه و  ٥٠ثانیه در مسابقه ی ماراتن
زنان قهرمان شد.
او بعد از این قهرمانی اظهار کرد :من بســیار خوشحال
هستم  .امروز برای من روز بسیار خوبی بود زیرا قهرمان
شدم و رکورد خود را شکستم.
قهرمانی این زن و شــوهر کنیایــی در ماراتن پاریس
توانســت کمی حال و هوای دو و میدانی کنیا را بهبود
بخشد .چندی پیش دوپینگ سامگونگ دونده ی کنیایی
و قهرمان دوی ماراتن المپیک مثبت شد.

لمپارد :دله الی بهتر از من است

اسطوره باشگاه چلسی به ستایش از دله الی پرداخت و او
را یکی از بهترین بازیکنان لیگ جزیره دانست.
به نقل از دیلی اکســپرس ،دله الی یکی از استعدادهای
ناب فوتبال جزیره است که آینده درخشانی در انتظارش
است.
این بازیکن جوان در تاتنهام بازی می کند و با عملکرد
درخشانی که از خود نشــان داده مشتریان زیادی پیدا
کرده است .فرانک لمپارد اسطوره چلسی به ستایش از
الی پرداخت و گفت :الی یک بازیکن خاص با اســتعداد
بســیار باال است .او االن که  20ســال سن دارد بهتر از
من در دوران  20ســالگی ام بازی می کند و در این هیچ
شکی وجود ندارد .آلی در نقش مهاجم دوم بازی می کند
و طبیعی اســت که تعداد گل های او زیاد باشد لمپارد
درباره این ســوال که بهترین بازیکــن لیگ جزیره در
شرایطی کنونی چه کسی است؛ اینگونه پاسخ داد :از نظر
من ادن هازاد ستاره چلسی بهترین بازیکن کنونی لیگ
جزیره است اما دله الی هم بسیار نزدیک به هازارد است.

