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کوریای شمالی پیش از زمان تعیین شده ماهواره پرتاب می کند
دولت های منطقه می گویند کوریای شــمالی ممکن است
پرتــاب بحث برانگیز ماهواره خــودرا زودتر از زمان تعین
شده ،حتی در روز یکشنبه انجام دهد.
بر اساس گزارش ها دولت جاپان گفته است کوریای شمالی
موشــک ماهواره انداز خودرا بیــن  ۷و  ۱۴فبروری پرتاب
خواهد کرد .پیونــگ یانگ قبال گفته بود که این ماهواره را
بین  8تا  25فبروری به فضا می فرستد .قدرت های جهانی
از این اقدام انتقاد کرده و گفته اند پرتاب ماهواره توســط
پیونگ یانگ پوششی برای آزمون تکنولوژی موشک های
بالستیک است.
وزارت دفاع کوریای جنوبی گفته است کوریای شمالی هیچ
گونه تغییر در برنامه های خود را به سازمان های بین المللی
اطالع نداده است و انتظار می رود مسیر پرواز موشک بدون
تغییر باقی بماند .کوریای جنوبی به کوریای شمالی هشدار
داده اســت که اگر در برنامه خود برای پرتاب ماهواره جلو
برود «بهای گرانی خواهد پرداخت».

وزیر دفاع جاپان گفته است دستور داده هر موشکی که خطر
افتادن به خاک کشــورش را دارد ساقط شود .تحلیلگران
کوریای جنوبی بر این باورند که ممکن است کوریای شمالی
ماهواره خودرا پیش از  ۱۶فبروری ،روز تولد کیم جونگ ایل،
دیکتاتور پیشین این کشور پرتاب کند .کوریای شمالی پیش
از این  ۶جنوری چهارمین آزمایش هسته ای خود را انجام
داد ،که موجب انتقادهای بین المللی شد .پرتاب موشک در
هفته های آینده یک نقض عمده دیگر قطعنامه های شورای
امنیت ســازمان ملل متحد از طرف کوریای شمالی خواهد
بود .این قطعنامهها که انجام هر گونه آزمایش هســته ای
و موشک ها بالســتیک توسط کوریای شمالی را منع کرده
اند.کوریای شمالی گفته است برنامه فضایی آن کامال علمی
است ،اما ایاالت متحده ،کوریای جنوبی و حتی چین ،متحد
کوریای شمالی می گویند هدف از پرتاب موشک توسط آن
کشور ساختن موشک بالستیک بین قاره ای است که قدرت
حمله به آمریکارا داشته باشد( .بی بی سی)

بحرین از آمادگی این
کشور برای اعزام نیروی
زمینی به سوریه خبر داد
بحرین گفته اســت که این کشور آماده
است به عنوان عضوی از ائتالف به رهبری
آمریــکا برای مقابله با گروه موســوم به
دولت اســامی(داعش) نیروی زمینی به
سوریه اعزام کند.
بحرین این پیشنهاد را در حالی اعالم کرد
که عربستان سعودی از متحدان نزدیک از
آمادگی کشورش برای اعزام نیروی زمینی
به سوریه خبر داد.
شــیخ فواز بن محمد آل خلیفه ،ســفیر
بحرین در بریتانیــا در بیانیه ای گفت که
نیروهای این کشــور متعهد می شــوند
«در هماهنگــی با نیروهای عربســتان»
تحت ائتالفی بین المللی علیه تروریسم
عمل کنند.سفیر بحرین افزود که امارات
متحده عربی به عنــوان یکی از اعضای
شــورای همکاری خلیج فارس هم آماده
اعزام نیرو است.

بیش از  67هزار مهاجر در
یک ماه گذشته از ترکیه وارد
یونان شده اند

این سخنان سفیر بحرین در واقع منعکس
کننده اظهارات انــور قرقاش ،از مقامات
وزارت خارجه امارات است.
عربستان سعودی اعالم کرد در صورتی که
ائتالف به رهبری آمریکا آماده شرکت در
هر گونه عملیات زمینی باشد ،این کشور
آمادگی انجام آن را دارد.
آمریکا از ابراز آمادگی عربستان سعودی
بــرای انجام عملیات زمینی در ســوریه
استقبال کرده است.
ســفیر بحرین همچنین گفت که ابتکار
عربستان در ســوریه به معنای مقابله با
داعش و همچنین حکومت بشــار اســد
است .شــیخ فواز همچنین اعالم کرد که
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
همچنین تصمیــم گرفته اند تا یک مرکز
عملیات دریایی جدید و متحد در بحرین
ایجاد کنند( .بی بی سی)

شکست کلیولند در شب برد
سنآنتونیو

در ادامه رقابتهای لیگ  ،NBAکلیولند برابر حریفش باخت و سنآنتونیو
از سد داالس گذشت .در ادامه رقابت های لیگ بسکتبال حرفهای آمریکا
( ،)NBAبامداد دیروز  10مســابقه برگزار شد که در جریان این دیدارها
کلیولند برابر بوستون باخت و سنآنتونیو داالس را شکست داد .کلیلوند
در شــب درخشان لبرون جیمز ســتاره خود به مصاف بوستون رفت و با
اختالف نزدیک و با نتیجه  104بر  103تن به شکســت داد .جیمز در این
مسابقه با کسب  30امتیاز 7 ،ریباند و  4پاس منجربه گل بهترین بازیکن
تیمش بود اما نتوانســت از شکست تیمش جلوگیری کند .سنآنتونیو در
رقابت با داالس به بردی شیرین رســید و توانست  116بر  90حریفش را
شکســت دهد .المارکوس آلدریج با  14امتیاز 10 ،ریباند و  2پاس منجربه
گل و کویــن لئونارد با  23امتیاز بهترینهای ســنآنتونیو بودند و نقش
زیادی در این پیروزی داشتند .در دیگر مسابقهها شیکاگوبولز به مصاف
دنور رفت و در شب درخشان دریک رز  115بر  110مغلوب شد ،میامی 98
بر  95شارلوت را برد ،آتالنتا  102بر  96ایندیانا را شکست داد و واشنگتن
 106بر  94فیالدلفیا را از پیشرو برداشت.
نتایج دیگر دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

اورالندو  - 93لسآنجلس کلیپرز 107
بروکلین  - 128ساکرامنتو 119
نیویورک  - 85ممفیس 91
یوتا  - 84میلواکی 81

احتمال از دست رفتن یک
سهمیه المپیک برای وزنه
برداری روسیه

روســیه به احتمال زیاد یکی از سهمیههای وزنهب رداری خود در مسابقات
المپیک تابستانی ریو را از دست خواهد داد.
به نقل از  ،Inside the gamesبر اساس قوانین ضد دوپینگ فدراسیون
جهانی وزنهبرداری ،هیات اجرایی این فدراســیون در صورت مثبت شدن
دوپینگ چهار وزنهب ردار یک کشور میتواند یک سهمیه المپیک را از آن
کشور بگیرد .در صورتی که تعداد موارد دوپینگ 6 ،مورد یا بیشتر باشد،
فدراســیون حق گرفتن دو ســهمیه را دارد .روز جمعه  ،تست دوپینگ
ایلیا آنتابایف ،وزنهبردا ر نوجوان روســیه در وزن  – 85کیلوگرم و دنیس
کختر ،قهرمان وزن  – 94کیلوگرم روســیه در ســال  ،2014مثبت اعالم
ل محروم شدند .سال گذشته نیز
شــد و هر کدام از آنها برای چهار ســا 
آرتم گریگوریان ،وزنهبردا ر فوق سنگین روسیه به دلیل مصرف آنابولیک
اســتروئید محروم شــده بود .وزنهب ردا ر چهارمی که به دلیل دوپینگ از
کشــور روسیه محروم شده است ،ماکسیم شــیکو است که در وزن 105
کیلوگرم مدال نقره دو دوره از مسابقات قهرمان اروپا را دارد .او در اکتبر
 20114محروم شده است .چهار وزنهب ردا ر دیگر روس نیز سال گذشته در
مسابقات قهرمانی جهان هیوستون تستهای دوپینگ مشکوکی داشتند
که یکی از آنها الکســی لوچف ،قهرمان جهان در فوق سنگین است .سه
نفر دیگری که تســت دوپینگ آنها مشکوک بوده است عبارتند از :اولگا
زوبورا ،الکسی کوســوف و اولگا آفاناسوا .تست هر سه این افراد در حال
بررسی است و نمونه  Bآنها آزمایش میشود تا نتیج ه نهایی اعالم شود .در
صورتی که مثبت بودن تست دوپینگ این چهار نفر نیز تایید شود ،تعداد
وزنهبرداران دوپینگی روسیه به هشت نفر میرسد که این بدان معناست
فدراسیون جهانی میتواند دو سهمیه المپیک را از این کشور بگیرد.

از آغاز سال  2016تا سوم ماه فبروری (یعنی در ظرف
 34روز)  67400مهاجــر از طریق ترکیه وارد جزایر
یونان شده اند.
تنها در سه روز نخســت ماه جاری  6911پناهجو به
این جزایر آمده اند .آلمان و فرانسه بر همکاری ترکیه
تاکید کرده اند.
بر بنیاد گزارش دفتر سازمان ملل در امور پناهجویان،
در بیش از یک ماه گذشته  366مهاجر در مسیر میان
ترکیه و جزایر یونان کشته و یا ناپدید شده اند.
هرچند با رســیدن فصل ســرما انتظار می رفت که
سرازیر شدن موج مهاجرت به اروپا کاهش چشمگیر
یابد ،اما برخالف پناهجویان در روز های سرد زمستانی
نیز در تالش اند با عبور از راه های دشوار گذر خود را
به کشورهای اروپایی برسانند.
بر اساس برآورد پولیس تنها در روز شنبه بیش از 7
هزار پناهجــو در منطقه مرزی میان یونان و مقدونیه
در یک هوای نهایت سرد به سر می برند .این هجوم به
دلیل آن صورت گرفته است که پناهجویان در گروه
های کوچک اجازه ورود به خاک مقدونیه را به دست
می آورند .از میان همه مهاجران تنها اتباع کشورهای
افغانستان ،عراق و سوریه می توانند ار مرز مقدونیه
عبور کنند.
ادارات محلی منطقه می گویند ،قاچاقبران انســان
«بازار گرم» برای عبور دادن دیگر پناهجویان دارند.
آنها با گرفتن پول ،به پناهجویان کشورهای دیگر راه
عبور به مقدونیه را نشان می دهند.
در همین حــال وزیران داخله آلمان و فرانســه بر
همــکاری های موثر ترکیه برای جلوگیری از ســیل
مهاجریــن به این حــوزه تاکید کــرده اند .توماس
دیمیزیر وزیر داخله آلمان اصرار داشــت که بحران
مهاجرت در سال گذشته به مثابه یک «خطر» جدی
در برابر سرحدات باز کشورهای حوزه شینگن عرض
اندام نموده است( .دویچه وله)

توییتر ۱۲۵هزار اکانت
داعش و دیگر تروریستها را
مسدود کرد

کمپانی توییتر اعالم کرد که از نیمه دوم
ســال  ۲۰۱۵تا کنون بیش از  ۱۲۵هزار
حساب کاربری در این شبکه اجتماعی
را به خاطر «ارتباط با تروریسم» مسدود
کرده اســت .بســیاری از اکانتهای
مسدود شده متعلق به حامیان و مبلغان
داعش بوده است.
بهرهگیری زیرکانه شــبکههای مخوف
تروریستی از جمله شبهنظامیان «دولت
اســامی» از تکنولوژیهــای آنالین
و ظرفیتهای چشــمگیر شــبکههای
اجتماعی ،مســئوالن این محیطهای
آنالین را بر آن داشــته که برای مقابله
با نفوذ آنها ،از اهرم سانســور استفاده
کنند.توییتر روز جمعه با انتشار پستی
در وبالگ رســمی ایــن کمپانی اعالم
کرد که از اواســط سال گذشته میالدی
تا کنون بیــش از  ۱۲۵هزار اکانت فعال
در این شبکه پیامهای کوتاه اجتماعی،
به علت ارتباط با شبکههای تروریستی
و تبلیغ و ترویج ایدههای آنان مسدود

شده است .بیشتر اکانتهای مسدود
شــده در حمایت از تروریســتهای
داعش فعالیت میکردند.
توییتر میگوید برای مســدود کردن
اکانتها ،فقط بــر مبنای گزارشهای
کاربــران اقــدام میکند .بــه گفته
مســئوالن این کمپانــی ،تیمی که
مســئولیت نظارت بــر گزارشهای
دریافتی از ســوی کاربران را برعهده
داشته ،بزرگتر شده است تا رسیدگی
به این گزارشها تسهیل و تسریع شود.
به گفته آنها زمان پاسخگویی و واکنش
به گزارشهای کاربران در پی بزرگتر
شدن تیم نظارت و مانیتورینگ «بهطور
چشمگیری کاهش یافته است» .بیانیه
توییتر در حالی منتشــر میشــود
که بســیاری از کمپانیهــای عظیم
تکنولوژیک ،به رهبری فیسبوک ،نبرد
گســتردهای را برای مقابله با محتوای
بحثبرانگیــز و جنجالــی در فضای
آنالین آغاز کردهاند( .دویچه وله)

در آغاز نیمه دوم باز هم این لسترســیتی
بود که توانســت به گل برســد و این بار
توســط ریاض محرض الجزایری به گل دوم
خود نیز دست پیدا کرد .کار در ادامه برای
منچسترسیتی سختتر هم شد چرا که هوت
این بار با ضربه ســر ،کرنر ارسالی را به گل
ســوم تیمش تبدیل کرد .شاگردان راینری

باز هم در ادامه خطرناک ظاهر شــدند و
واردی موقعیت تک به تکی را از دســت
داد تا اینکه در دقیقه  87سرخیو آگوئرو
مهاجم ارجنتینی توانست یکی از گلهای
خورده را جبران کند و دروازه لسترسیتی
را باز کند تا این دیدار با برتری  3بر یک
لسترسیتی به پایان برسد.

آمار خیره کننده بارسلونا در پیروزیهای پر گل

آبیاناریها  82پیروزی پر گل را در پنج سال
اخیر به ثبت رساندند.
به نقل از آس ،والنســیا چهارشنبه شب در
کوپا دی ری و در نوکمپ متحمل شکســت
ی اناریها به
ســنگین هفت بر صفر شد اما آب 
گلباران کردن دروازه حریفان در اللیگا و در
اروپا عادت دارند.
پر ســر و صداترین پیــروزی برابر حریف
دیرینهاش رئال مادرید به دســت آمد ،سال
 2009در ســانتیاگوبرنابئو  6بر دو و در سال
 2010پنج بر صفر پیروز شــدند .بارسلونا در
پنج سال اخیر در اللیگا ،کوپا سوپر کاپ 59
پیروزی بیش از چهار گل برابر تیمهای دسته
اول لیگ به دست آورده است.
 10پیــروزی پر گل در کوپــا دل ری مقابل

پاپ فرانسیس برای اولین بار با بطریق (پاتریارک) کیریل،
رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه دیدار میکند.
قرار است پاپ فرانســیس هفته آینده در سر راه سفر به
مکزیک در کوبا توقف کند و در میدان هوایی هاوانا پایتخت
کوبا با بطریق کیریل مالقات و بیانیه مشترکی منتشر کنند.
بطریق کیریل که از ســال  ۲۰۰۹رهبر کلیسای ارتودوکس
روسیه است همزمان به کوبا سفر میکند.
هــر دو رهبر در بیانیهای از «مرحلــهای مهم در روابط دو
کلیسا» سخن گفتند.
آنها ار «تمام مسیحیان دنیا خواستند تا از ته دل به درگاه
پروردگار برای تبرک این دیدار دعا کنند ،باشــد که نتیجه
آن خیر باشد».
پاپ فرانسیس از سال  ۲۰۱۳که به رهبری کلیسای کاتولیک
رسید همواره خواستار روابط بهتری بین شاخههای مختلف
مسیحیت شده است.
از قــرن یازدهم میالدی که دو شــاخه غربی و شــرقی
مســیحیت ،کلیســای کاتولیک رم و کلیسای ارتدوکس
روسیه ،از هم جدا شدند این نخستین بار است که رهبران
دو کلیسا با هم دیدار میکنند.
با اینکه دیدار دو رهبر تحولی اساسی به شمار میرود اما دو
کلیسا هنوز در مورد موضوعاتی مثل غرب اوکراین اختالف
نظر دارند ،کلیســای ارتدوکس روسیه آن را قلمروی خود
میداند و از نفوذ کلیســای کاتولیک در آن منطقه ناراضی
است .کلیســای ارتودوکس اوکراین پس از استقالل این
کشور در سال  ۱۹۹۱دچار شکاف شد و بخش بزرگتر آن از
دستورات و فرامین مذهبی کلیسای روسیه پیروی میکند.
کلیســای کاتولیک بیش از یک میلیارد پیرو در سراســر
دنیا دارد در حالیکه شمار پیروان کلیسای ارتدوکس ۱۶۵
میلیون نفر است( .بی بی سی)

چندین بلندمنزل در تایوان
در اثر زلزله فروپاشیدند

پیروزی پر گل لسترسیتی در مقابل
منچسترسیتی

شگفتیساز این فصل لیگ برتر توانست یک
نتیجه باورنکردنی دیگر کســب کند و نبرد
شش امتیازی با منچسترســیتی را به سود
خود به پایان برساند.
در آغــاز رقابتهای هفته بیســت و پنجم
لیگ برتر انگلیس عصر دیــروز یک دیدار
در ورزشــگاه اتحاد برگزار شــد که در آن
منچسترســیتی تیم دوم جــدول به دیدار
لسترسیتی صدرنشینی رفت که این با فصل
با هدایت رانیری نتایج بســیار خوبی کسب
کرده و توانسته شگفتیسازی کند.
طبیعتا این دیدار شــش امتیازی از اهمیت
بســیار زیادی برای دو تیم برخوردار بود .در
این بازی «گرگها»ی فوتبال انگلیس موفق
شدند در دقیقه  3خیلی زود با ضربه روبرت
هوت گلزنی کنند تا دروازه منچسترســیتی
میزبان باز شود.
شــاگردان رانیری در ادامه ابتــکار عمل را
در اختیار داشــتند و شــاید اگر جو هارت
دروازهبان منچسترســیتی نبود ،شکســت
سنگینی در کارنامه این تیم ثبت میشد.

رهبران کلیسای کاتولیک و
ارتدوکس برای اولین بار
دیدار میکنند

تیمهای دسته پایینتر و  14پیروزی در اروپا
کسب کردند .در مجموع  89بازی یک بار 9
و هشــت گل ،سه بار هفت گل ،هشت بار 6
گل 28 ،بار پنج گل و  42بار چهار گل را وارد
دروازه حریفان کرده است .بارسلونا تقریبا
در این مدت همه تیمهای دسته یک اللیگا
را گل باران کرده است .تنها سلتاویگو ،ایبار،
الس پاالماس و اسپورتینگ خیخون از آن
نجات پیدا کردند.
حضور نداشــتن دائمی این تیمها در دسته
لیگ و بازی نکردن در کوپا با بارســلونا را
میتوان از دالیل این اتفاق دانســت .به سه
تیم از چهار باشگاه ،سه گل زده است و تنها
ی اناریها
الس پاالماس است که دو گل از آب 
دریافت کرده اســت .این موضوع نشــان

دهنده قدرت تهاجمی بارسلونا است چون
شــاگردان لوییس انریکه تنها تیمهای
ضعیف را با پیروزی پر گل شکست ندادند
بلکه بزرگان را نیز به زانو در آوردهاند .به
طور مثال میتوان سه نتیج ه ضعیف رئال
مادرید برابر بارسلونا را از سال  2010نام
برد .پنج بر صفر ،چهار بر ســه و چهار بر
صفر نتایج این تیم مادریدی هســتند.
اتلتیکومادرید که به داشتن خط دفاعی
مستحکم معروف است و در این فصل نیز
این عنوان را به خود اختصاص داده است.
پنج گل را از بارسلونا دریافت کردند و در
اولین سال حضور دیگو سیمئونه به عنوان
سرمربی قرمز و سفید پوشان چهار بر یک
بازی را واگذار کردند.

در نخستین ســاعات روز شــنبه زلزله ای به شدت 6.4
درجه ریشــتر در جنوب تایوان رخ داد که باعث شد برخی
ساختمان ها و بلندمنزل ها فروبپاشند .تلفات این زلزله تا
حاال  11کشته و صدها زخمی عنوان شده است.
به گزارش شهرداری تاینان ،تا به حال  221تن از زیر ویرانی
ها نجات داده شــده اند ،صدها تن در شفاخانه به سر می
برند و  11تن بر اثر این زمینه لرزه جان باخته اند .نیروهای
نجات در میان ویرانی ها به دنبال بازماندگان احتمالی این
زلزله هستند.
زلزله به شدت  6.4درجه ریشــتر روز شنبه ساعت چهار
صبح به وقت محلی رخ داد ،هنگامی که بیشتر مردم خواب
بودند .به دنبال این زمین لرزه کــه فقط  10کیلومتر عمق
داشت ،یک سلســله پس لرزه هایی به شدت  3.8درجه
ریشــتر رخ داد .مرکز واکنش به آفات غیرمنتظره شــهر
تاینان گفت که شــمار کشته شــدگان به پنج تن افزایش
یافته و  475تن زخمی شده اند .طبق گزارش ها  318تن به
شفاخانه انتقال داده شده اند.
خبرگزاری رسمی تایوان گفت که یک نوزاد ده روزه و یک
مرد  40ساله از میان ویرانی های یک ساختمان مسکونی 16
طبقه ای بیرون کشــیده شده اند .چندی بعد مرگ این دو
بازمانده زلزله اعالم شد( .دویچه وله)

زیدان :جاه طلبی رونالدو را
دوست دارم

سرمربی رئال مادرید جاه طلبی مهاجمش را دوست دارد.
به نقل از آس ،رئال مادرید در هفته بیست و سوم اللیگا به مصاف گرانادا
میرود .زین الدین زیدان در نشســت خبری پیش از بازی گفت :گرانادا
حریف سختی اســت ما باید با قدرت بازی را شروع کنیم .همچنین باید
بازی متفاوتی را نسبت به دیدار برابر بتیس به نمایش بگذاریم .نباید امتیاز
از دست بدهیم و تنها پیروزی ارزشمند است .بازیکنان از وظیفه خود آگاه
هستند.
ســرمربی رئال مادرید درباره آسیب دیدگی گرت بیل گفت :او بهتر شده
اســت اما به طور کامل بهبود نیافته و نمی خواهیم در این رابطه ریسک
کنیم .مادرید در بازی های خارج از خانه تنها چهار پیروزی کســب کرده
اســت زیدان در این باره اظهار کرد :بســتگی به حریف دارد برابر بتیس
از دقیقه یک آماده نبودیم .مقابل حریف فــردا باید با تمام قدرت ظاهر
شویم .تواناییهای زیادی داریم .اگر به گل اول دست پیدا کنیم ادامه بازی
برایمان راحت میشــود .او درمورد اهمیت اللیگا و لیگ قهرمانان گفت:
قهرمانی در لیگ قهرمانان را نسبت به اللیگا امکان پذیرتر نمیبینم .برای
کسب هر دو جام تالش میکنیم .بازیکنان میدانند که میتوانند در لیگ
قهرمان شــوند اما از موقعیت خود آگاه و از سختی آن مطلع هستند .ما
تالش خود را میکنیم.
سرمربی فرانســوی رئال ،کریستیانو رونالدو را تحســین کرد و افزود:
جاه طلبی او را دوســت دارم هیچگاه از عملکردش راضی نیست و قانع
نمیشود .او برای من ،تیم و هواداران خیلی اهمیت دارد .من در  34سالگی
از فوتبــال خداحافظی کردم اما رونالدو بیش از این بازی خواهد کرد .این
بدان معنی نیســت که من مراقب نبودم .او خیلی مراقب خود است و از
لحاظ جسمانی قدرتمند است.

توصیه گبرسالسی به
ورزشکارانی که به ریو میروند

هایل گبرسالسی ،دونده اســتقامت اتیوپیایی به دوندگان و ورزشکاران
المپیک ریــو  2016توصیه کرد که خود را به هوای مرطوب عادت دهند تا
در مسابقات دچار مشکل نشوند.
به نقل از سایت ریو  ،2016هایل گبرسالسی  42ساله تاکنون دو بار قهرمان
المپیک در رشــته دوی  10هزار متر شده است .او حاال بازنشسته شده و
دیگر به عنوان ورزشکار در مسابقات شرکت نمیکند ،اما در ماه آگست به
عنوان منتقد تلویزیونی در ریو حضور پیدا میکند.
گبرسالســی تاکنون  27بار رکورد جهانی را شکســته اســت و یکی از
اعجوبههای دوی استقامت به حساب میآید.
هنگامی که از گبرسالسی پرسیده شد چه کسی در ریو قهرمان مسابقات
دوی اســتقامت میشود او گفت که محمد فرح شخصی است که باید او را
در مسابقات المپیک شکست داد .او شانس بزرگی برای قهرمانی دارد.
او در این باره افزود :بگذاریــد ببینیم که اتیوپیاییها و کنیاییها چه کار
میکنند .هموطنان من هم شانس زیادی دارند ،اما باید بسیار کار کنند تا
پیشرفت کنند ،زیرا اتیوپیاییها در شرایط آب و هوایی متفاوتی می دوند.
گبرسالسی همچنین در صحبتهای خود اظهار کرد که هوای ریو کیفیت
خوبی دارد .او در سال  2008از شرکت در المپیک پکینگ سر باز زد ،زیرا
این شهر آلودگی زیادی داشت و او نگران بود که دچار حمله آسم شود.
او ضمنا افزود :در ریو مسابقات ماراتن خوبی برگزار خواهد شد .شرایط ریو
شبیه به شرایط المپیک  2004آتن خواهد بود.

