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طوالنیترین تونل جهان افتتاح شد
طوالنیترین و عمیقترین تونل جهان پس از نزدیک
به دو دهه از آغاز ساخت آن در سوئیس افتتاح شد.
این تونل که طول آن  ۵۷کیلومتر است گوتارد نام دارد
و شمال به جنوب سوئیس را از میان کوههای آلپ به
هم وصل میکند.
دو قطار با  ۱۰۰سرنشــین در هر کدام که بلیت آن را
در قرعهکشی برنده شده بودند ،از یک سوی تونل به
سوی دیگر در جهت مخالف همزمان حرکت کردند.
مراســم افتتاح این تونل رسما با ســخنرانی یوهان
اشنایدر ،رئیس جمهور ســوئیس و دوریس لوتارد،
معاون او افتتاح شد.
آقای اشنایدر در ارستفلد ،یک سو تونل سخنرانی کرد
و خانم لوتارد در بودیو ،آن سوی دیگر.
حضور آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان ،فرانسوا اوالند،
رئیسجمهور فرانســه ،ماتئو رنتســی ،نخست وزیر
ایتالیا ،کریستین کرن ،صدر اعظم اتریش و ژان کلود

یونکر ،رئیس کمیســیون اروپا در این مراسم نشان از
اهمیت این تونل در اقتصاد اروپا دارد.
به گفته سوئیس تونل گوتارد انقالبی در صنعت ترابری
اروپا خواهد بود .محمولههایی که تاکنون ســاالنه به
وسیله بیش از یک میلیون تریلی حمل میشدند ،از
این پس با قطار از طریق این تونل منتقل میشوند.
رکورد طوالنیترین تونل جهان پیش از این متعلق به
تونل سیکن با طول  ۵۳.۹کیلومتر در جاپان بود.
تونل مانش هم که فرانسه را به بریتانیا وصل میکند با
 ۵۰.۵کیلومتر در جای سوم قرار دارد.
روزانه  ۳۷۷هزار تن کاال که معادل  ۱۵هزار و هشتاد
کانیتنر است ،از طریق این تونل جابجا میشود.
رئیس دفتر ترابری فدرال سوئیس به خبرگزاری رویترز
گفت« :این تونل بخشی از هویت سوئیس است و برای
ما تسخیر کوههایی آلپ مانند کشف اقیانوسهای برای
دیهاست( ».بی بی سی)
هالن 

 220هزار مهاجر واجد
شرایط اخراج از آلمان اند

هزاران نفر در هند
بعد از دریافت خون به
اچآیوی مبتال شدند

دیمیزیر آن را روز چهارشنبه (اول جون
 )۲۰۱۶به کابینۀ کشــور اش ارایه کرد و
روزنامۀ آلمانی «بیلــد» از آن نقل قول
کرده اســت ،او نقاط ضعف این روند را بر
شمرده است .به اساس گزارش یاد شده،
حکومت آلمان شمار اخراج شوندگان در
طول امســال را  ۲۷هزار تن تخمین می
زند .در سال گذشتۀ میالدی  ۲۲۳۶۹تن از
آلمان اخراج گردیدند .این در حالیست که
در  ۳۱مارچ امسال تقریب ًا  ۲۲۰هزار مهاجر
واجد شــرایط اخراج تثبیت شده بود ،که
به اســاس گزارش روزنامۀ «بیلد» از آن
جمله حدود  ۱۶۸هزار تن آنها یک ســند
«اقامت تحملی» یا «سند تأخیر اخراج» را
دارا بوده و بقیه  ۵۱۳۰۰تن دیگر این سند
را نداشتند.
به قول روزنامۀ مذکور وزیر داخلۀ آلمان
اجرای بطی اخراج این مهاجران را از جمله
عدم «خواســت های سیاسی برای انفاذ
حق اقامت» می داند( .دویچه وله)

ایالت گوجرات در غرب هند با  ۲۹۲و ایالت مهاراشترا
با  ۲۷۶نفر در ردههای بعدی قرار دارند.
تعداد افــراد اچآیوی مثبت در دهلی ،پایتخت هند
 ۲۶۴نفر اســت .آقای کوثری به بیبیسی گفته است
آمار اعالم شده ،توسط یک سازمان دولتی اعالم شده
و «فکر میکنم آمار واقعی بیشــتر باشند ،دو برابر یا
سه برابر ».طبق قوانین هند ،شفاخانه و مراکز انتقال
خون برای دریافت خون ،باید خون اهدا شده را از نظر
هپاتیت بی و سی ،ماالریا ،اچآیوی و سایر عفونتها
بررسی کنند( .بی بی سی)

وزیــر داخلۀ آلمان فــدرال از کمبودی
های شــدید در روند اخراج مهاجرانی که
تقاضای پناهندگی شــان رد شده است،
انتقاد می کند .به اســاس تخمین وی در
تمام امسال به جای بیشتر از  ۵۱هزار نفر،
تنها  ۲۷هزار مهاجر آلمان را ترک خواهند
کرد.
مســأله بر سر کشــورهای بالقان ،مانند
صربستان ،مقدونیه و بوسنیا هرزگویینا،
و همچنان بخش های از افغانســتان و یا
کشــورهای مغرب ،مثل الجزایر و تونس
است .این کشور ها از سوی حکومت آلمان
فدرال به عنوان «کشــور های امن» رده
بندی شده اند تا روند رسیدگی به پرونده
های پناهجویان این کشور ها تسریع شده
بتوانــد و بازگرداندن هرچه زودتر آنها به
وطن شان ممکن گردد .اما در عمل وضعیت
آن گونه نیست که توماس دیمیزیر وزیر
داخلۀ آلمان فدرال تصور می کرد .در یک
گزارش داخلــی وزارت داخلۀ آلمان ،که

رسانه دولتی کوریای
شمالی از ترامپ تمجید کرد

مقامهای هند میگویند حداقــل  ۲۲۳۴نفر در این
کشــور بعد از دریافت خون در بیمارستانها طی ۱۷
ماه گذشته به اچآیوی مبتال شدهاند.
ســازمان ملی کنترل ایدز در هند این آمار را اعالم
کرده است.
چتان کوثــری ،فعال هندی با ارائه دادخواســتی از
مقامهای هندی خواسته است تا در این باره اطالعات
دقیقی ارائه دهند.
آقای کوثری به بیبیسی گفته است از مشاهده این
آمار «شوکه» شده است.
در هند بیش از دو میلیون نفر مبتال به اچآیوی-ایدز
هستند .بیشــترین تعداد مبتالیان به اچآیوی در
ایالت اوتارپرادش در شمال هند با  ۳۶۱نفر است.

آلمان گرانقیمتترین تیم یورو
2016

ارزشــمندترین تیم حاضر در یورو  2016فرانسه ،آلمان
است.
به نقــل از آس 10 ،روز دیگر بازی های یــورو  2016به
میزبانی فرانســه آغاز می شــود 24 .تیم حاضر در این
رقابت ها فهرست  23نفره شان را اعالم کردند.
با ارزش ترین تیم ،آلمان است .شاگردان یواخیم لو 562
میلیون ارزش دارند .آن هــا پس از رئال مادرید 697.8
میلیون یورویی ،بارســلونا  693میلیون یورویی و بایرن
مونیخ  572.63میلیونی ،چهارمین تیم گرانقیمت جهان
هستند.
 552بازیکن در یورو شــرکت خواهند کرد که ارزش آن
ها بیش از  4میلیارد یورو است .بر این اساس ،یورو 2016
ســومین تورنمنت گرانقیمت جهان محسوب می شود.
لیگ قهرمانان با  7.480میلیــون و لیگ اروپا با 5.750
میلیون ،با ارزشتر از رقابت های ملی اروپایی هستند.
دو لیگ باشگاهی انگلیس و اسپانیا در حالی ارزشمندتر
از این تورنمنتها هستند که تعداد بازیکنان حاضر نیز در
آن ها بیشتر است .به طور مثال ارزش بازیکنان لیگ برتر
انگلیس  4.480میلیون یورو است در مقابل اللیگا اسپانیا

 3.240میلیون یورو ارزش دارد .در جام جهانی برازیل این
رقم  4میلیارد و هفتصد میلیون یورو بود.
پس از تیم ملی آلمان در یورو ،اســپانیا قرار دارد .ارزش
بازیکنانی که ویســنته دل بوسکه با خود به فرانسه می
برد 557.50 ،میلیون است .چهار تیمی که بعد از الروخا
قرار دارند ،تیم های بلژیک با  460.9میلیون ،فرانســه با
 454میلیون ،انگلیس با  446میلیون و پرتگال با 321.7
میلیون یورو هستند.
ارزانترین تیم ملی حاضر در یورو نیز هنگری اســت که
ارزش بازیکنان آن 27.30 ،میلیون است.
گرانقیمت ترین بازیکن این رقابت ها ،کریستیانو رونالدو
نام دارد .مهاجم  110میلیونی پرتگالی به تنهایی از کل تیم
هنگری ارزشمندتر است .ارزش او از هشت کشور حاضر
(ایرلند شــمالی ،آلبانیا ،ایسلند ،رومانیا ،چک ،سویدن،
اسلواکیا و ایرلند) نیز بیشتر است .پس از رونالدو ،گرت
بیل با  80میلیون قــراردارد .او  47.4درصد ارزش تیم
ملی ولز را تشــکیل می دهد .توماس مولر آلمانی با 75
میلیون یورو در رتبه سوم جای دارد و در ادامه نیز روبرت
لواندوفسکی و ادن هازارد با  70میلیون قرار دارند.

هیجان رونی از ورود مورینیو به یونایتد
وین رونی با اعالم اینکــه ژوزه مورینیو یکی از بهترین
مربیان جهان است عنوان کرد :بیصبرانه منتظر کار زیر
نظر اوست.
بــه نقــل از گاردین،مهاجم تیم ملــی انگلیس یکی از
بازیکنــان حاضر در رقابتهای یــورو  2016خواهد بود.
او در نشســت خبری که همراه روی هاجســون حضور
داشت ،گفت :از شنیدن اینکه مورینیو سرمربی یونایتد
شده است هیجان زده شــدم .او یکی از بهترین مربیان
در جهان اســت و چیزی که واضح این اســت که خیلی
خوب لیگ برتر را میشناســد .برای من و تمام بازیکنان
یونایتد زمان هیجان انگیزی اســت که در پیش خواهیم
داشت و همه ما بیصبرانه منتظر این هستیم که کارمان
را با او در یونایتد شــروع کنیم .انگلیس باید در دیداری
دوســتانه برابر پرتگال قرار گیرد و خودش را برای یورو
آماده کند .در چند ساعت گذشته بعد از انتشار فهرست
نهایی سهشــیرها برای یورو خیلیها از جمله آلن شیرر
از هاجســون به دلیل خط زدن درینک واتر که یکی از
آمادهترین بازیکنان لیگ برتر بود و باعث قهرمانی لستر
شد انتقاد و عنوان کردند هاجسون به نامها بیشتر اهمیت
میدهد تا به فرم بازیکنان.هاجسون درباره این موضوع

گفت :اینها صحت ندارد .او قرار بود در لیست من باشد
ولی از بین راشــفورد و درینک واتر مجبور بودم یکی را
انتخاب کنم و من هم راشــفورد را برای رقابتهای یورو
انتخاب کردم .هرچند این انتخاب برای من خیلی سخت
بود .ولی من فقط  23بازیکن را میتوانم به یورو ببرم.

هشدار سازمان ملل درباره
وقوع «فاجعه انسانی»
در فلوجه

نماینده سازمان ملل متحد درباره وقوع
یک «فاجعه انســانی» در فلوجه هشدار
داد .در پی تشــدید نبردها در فلوجه و
حومه این شهر ،گروه تروریستی «دولت
اسالمی» از غیرنظامیان به عنوان «سپر
انسانی» استفاده میکند .بنا به گزارش
خبرگزاری رویترز حمالت ارتش عراق و
شبهنظامیان از یکسو و بمباران هوایی
آمریکا از ســوی دیگر وضعیت «دولت
اســامی» در شــهر فلوجه را به شدت
متزلزل کرده اســت .ویلیام سپیندلر،
سخنگوی کمیســاریای عالی سازمان
ملل در امور پناهنــدگان اعالم کرد که
گزارشهای متعددی به ســازمان ملل
رســیده که گروه «دولت اســامی» از
شهروندان فلوجه به عنوان «سپرانسانی»
استفاده میکند .به گفته سپیندلر حدود
 ۳۰۰تــا  ۴۰۰خانواده در اســارت گروه

تمام ستارگانی که یورو
 2016را از دست دادند

بازیکنان زیادی یورو  2016را به علت آسیب دیدگی از
دست دادند.
به نقل از آس ،یورو  2016فرانســه یکی از برترین بازی
های ملی از بیســت و یکم جوزا با حضور  24تیم برتر
قاره اروپا آغاز می شود .همه کشور ها بهترین بازیکنان
خود را به تیم ملی دعوت کردند .در این میان ،اسپانیا به
سومین قهرمانی پیاپیاش در این رقابت ها می اندیشد.
انتخاب این بازیکنان برای سرمربی ها کار دشواری بود
و موجب شــد برخی از بزرگترین بازیکنان از حضور در
یورو بازبمانند .بعضی از آنها نیز به دلیل آسیب دیدگی
فرصت حضور در این بازی ها را پیدا نکردند.
آخرین نفری که یورو را از دســت داد ،دنی کارواخال،
مدافع اسپانیایی رئال مادریو بود .او در دیدار نهایی لیگ
قهرمانان اروپا شنبه شــب برابر اتلتیکو مادرید آسیب
دید .در زیر به چند بازیکن برتری که یورو را از دســت
دادند اشاره می شود.
جک بوتلند
دروازه بان  23ساله انگلیسی استوک سیتی فصل فوق
العاده ای را پشــت سر گذاشت .او در  31بازی فصل 31
گل دریافت کرد و  10بازی هم کلین شیت کرد .بوتلند در
دیدار دوستانه انگلیس برابر آلمان از ناحیه پای راست
آسیب دید.
دنی کارواخال
مدافع راست اســپانیایی رئال مادرید در دیدار فینال
لیگ قهرمانان اروپا آسیب دید و نتوانست اسپانیا را در
یورو همراهی کند .او با  24ســاله است و در  30بازی در
لیگ قهرمان و اللیگا به میدان رفت.
رافائل واران
ل مادرید است .مدافع
دیگر بازیکن آســیب دیده از رئا 
فرانسوی نه تنها فینال لیگ قهرمانان اروپا را از دست
داد بلکه نمیتواند کشــورش را نیز همراهی کند .او در
اللیــگا  26و در لیگ قهرمانان اروپــا در هفت بازی به
میدان رفت .مدافع مادرید برای قرار گرفتن در ترکیب
اصلی با پهپه در رقابت بود 23 .ساله است و مهره کلیدی
برای دیدیه دشان محسوب میشد.
ونسان کمپانی
کاپیتان منچسترســیتی در دیدار برگشت نیمه نهایی
لیگ قهرمانان اروپا در ســانتیاگوبرنابئو برابر مادرید
آسیب دید و از میدان بیرون رفت و یورو را نیز از دست
داد .بلژیک که در رویای فتح این جام اســت ،یکی از
مهمترین بازیکنانش را از دست داد .کمپانی  22بازی را
منچسترسیتی انجام داد و دو گل به ثمر رساند.
ژرمی ماتیو
چند روز پیش اعالم شد این بازیکن فرانسوی بارسلونا
نمیتواند تیمملی خود را همراهی کند .او در این فصل
به تعادل مناسبی نرسید اما برای بارسا  34بازی کرد و
سه پاس گل داد.
کلودیو مارکیسیو
پارگی رباط صلیبی پای چــپ هافبک ایتالیایی مانع از
حضورش در یورو شــد .او میتوانست جانشین خوبی
برای آندرا پیرلو در میانه میدان باشد که آنتونیو کونته
یکی از مهرههای کلیدیاش را از دســت داد .پیش از
آسیبدیدگی در  32بازی برای یوونتوس به میدان رفت.
مارکو وراتی
کونته یکی دیگر از بازیکنان خوبش را از دســت داد.
سرمربی تیمملی فوتبال ایتالیا نمیتواند از حضور مارکو
وراتی ،هافبک پاریسن ژرمن بهره ببرد .آسیبدیدگی
او در ناکامی و فرانسویها برابر منچسترسیتی تاثیرگذار
بود .تیمملی ایتالیا نیز کنترل بازی و خالقیت را در میانه
میدان از دســت خواهد داد .وراتی برای  PSGدو بازی
انجام داد و پنج پاس گل داد.

تروریستی «دولت اسالمی» و به عنوان
«سپرانسانی» در فلوجه به سر میبرند.
لیزا گراند ،نماینده سازمان ملل متحد
در امور عراق نیز گفــت که خبرهای
رسیده از عراق «موثق» هستند .گفته
میشــود که گروه «دولت اســامی»
خانوادهها را در مرکز شهر فلوجه گرد
آورده و اجازه نمیدهد که شــهروندان
غیرنظامی شهر فلوجه را ترک کنند.
نماینده ســازمان ملل تصریح کرد که
با توجه به تشــدید نبردهای زمینی و
هوایی ،شــهروندان فلوجه در معرض
«خطر بزرگی» قرار گرفتهاند.
جنگ برای آزادســازی فلوجه در روز
دوشنبه ( ۳۰می) با حمله نهایی ارتش
عراق به این شهر آغاز شد .ارتش عراق
و شبهنظامیان شیعه از سه محور وارد
شهر فلوجه شدهاند( .دویچه وله)

رسانه دولتی کوریای شمالی از دونالد ترامپ ،نامزد احتمالی
جمهوریخواهان برای انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا
تمجید کرد و او را «سیاستمداری فهیم» خواند که انتخابش
میتواند برای کوریای شمالی مفید باشد.
در وبسایت خبری «دیپیآر کی تودی» از دونالد ترامپ به
عنوان کاندیدایی»دوراندیش» یاد شده است.
آقای ترامپ پیشــتر گفته بود که قصد دارد با کیم جونگ
اون ،رهبر کوریای شمالی دیدار کند .او همچنین پیشنهاد
داده بود که نیروهای آمریکایی را از کوریای جنوبی خارج
شوند .تحلیلگران میگویند که اظهارات این رسانه موضع
رسمی کوریای شــمالی نیست ،اما تفکرات پیونگیانگ را
بازتاب میدهد .هان یونگ موک ،نویســنده این مقاله -که
پژوهشــگری کوریای -چینی توصیف شــده -نوشته که
سیاستهای آقای ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از
شبه جزیره کوریا میتواند شعار کوریای شمالی که میگوید
«یانکی به خانهات برگرد» را تحقق بخشــد .به نوشــته او
روزی که این شعار به واقعیت بپیوندد ،روز اتحاد دو کوریا
خواهد بود .در مقاله به آقای ترامپ پیشــنهاد شده که در
درگیری میان دو کوریــا دخالت نکند .اعالم آمادگی آقای
ترامپ برای دیدار با رهبر کوریا شــمالی با واکنش هیالری
کلینتون روبهرو شد .خانم کلینتون که برای کسب نامزدی
حزب دموکرات تــاش میکند »،جاذبه غیر عادی رهبران
قدرتمند خارجی» برای آقای ترامپ را محکوم کرده است.
خانم کلینتون در بیانیهای گفته اســت سیاســت خارجی
دونالد ترامپ ،معنا و مفهومی ندارد( .بی بی سی)

عملیات گسترده شورشیان
سوری برای قطع ارتباط
داعش با اروپا

نیروهای اپوزیسیون سوریه که تحت حمایت آمریکا قرار
دارند عملیات گســتر دهای را برای بازپسگیری منبج آغاز
کردند .منبج در مرز ترکیه آخریــن راه ارتباطی داعش با
اروپا و مســیری مهم برای دریافــت محمولههای کمکی به
شــمار میرود .خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع در
ارتش آمریکا از آغاز یک عملیات جدید در خاک ســوریه
برای بازپسگیری منطقهای به نام منبج خبر داده است .این
منطقه که در مرز ســوریه با ترکیه واقع شده تحت کنترل
تروریستهای «دولت اســامی» است .یک منبع مطلع در
ارتش آمریکا به گزارش خبرگزاری رویترز گفته است ،هزاران
سرباز سوری در عملیاتی که سهشنبه علیه تروریستهای
«دولت اسالمی» آغاز شده شرکت دارند .به گفته این منبع
مطلع این عملیات که از مدتها پیش برنامهریزی شده ،ممکن
است چند هفته به طول انجامد .منبج در مرز ترکیه آخرین
راه ارتباطی «دولت اسالمی» به اروپا به شمار میرود .هدف
از این عملیات عقبراندن تروریستها از مرز ترکیه و قطع
ن مسیری است که از آن به عنوان پایگاه لجستیکی برای
کرد 
ت به اروپا استفاده میشود .از آن گذشته این
انتقال تروریس 
راهارتباطی یکی از مهمترین مسیرهای دریافت محمولههای
کمک برای تروریســتهای «دولت اسالمی» است .منبج در
حومه شرقی شهر حلب قرار دارد و یکی از مهمترین راههای
ارتباطی دو اســتان حلب و رقه محسوب میشود .قطع این
راه ،ارتباط میان نیروهای «دولت اسالمی» در شمال و شرق
سوریه را سخت میکند( .دویچه وله)

بوکسورهای حرفهای میتوانند
در المپیک ریو شرکت کنند
بوکســورهای حرفهای اجازه دارند تا در مسابقات این
رشته در المپیک ریودو ژانیرو که در تابستان سال جاری
برگزار میشود ،شرکت کنند .مقامات این رشته ورزشی
گفتهاند که  ۸۴نفر از  ۸۸نفر اعضای فدراسیون بوکس با
این تغییر موافقت کردهاند .این تصمیم در انجمن جهانی
بوکس (ای آی بی ای) که درسوئیس برگزار شد ،گرفته
شده اســت .برخی با این تغییرات مخالفت کردهاند .در
همین رابطه کارل فرمپتون از قهرمانان ســابق دسته
میان وزن حرفهای این تغییر را «مســخره» خوانده و
گفته اســت که بوکس حرفهای و آماتور دو چیز مختلف
هستند .این قهرمان ایرلندی گفته است« :مثل این است
که از یک بازیکن بدمینتون بخواهیم تنیس بازی کند».
با این تصمیم اکنون بوکسورهای حرفهای میتوانند برای

کسب  ۲۶سهمیه المپیک در مسابقههای انتخابی که قرار
است ماه دیگر در ونزوئال برگزار شود ،شرکت کنند.
رئیس انجمن جهانی بوکس گفته اســت «مشکل است»
بگوییم چند نفر از بوکســورهای حرفهای تالش خواهند
کرد تا برای ریو انتخاب شوند.
والدمیر کلیچکو ،قهرمان ســابق سنگین وزن جهان از
اوکراین ،تلویحا گفته است که تمایل به شرکت در بازیهای
المپیک دارد .اما به نظر نمی رسد که این قهرمان  ۴۰ساله
اوکراینی که در بازیهای آتالنتا در سال  ۱۹۹۶دسته فوق
سنگین موفق به کسب مدال طال شد ،بتواند در این بازیها
شــرکت کند .کلیچکو در  ۹جوالی سال جاری میالدی
قرار اســت برای دیدار دوباره در منچستر مقابل تایسون
فیوری قرار گیرد( .بی بی سی)

مدافع منچستریونایتد در رادار بارسلونا
ســتاره هالندی منچســتریونایتد مورد توجه باشگاه
بارسلونا قرار گرفته و احتمال پیوستن او به آبی اناری ها
زیاد است .به نقل از اسکای اسپورت ،دالی بلیند بال چپ
گران قیمت منچستریونایتد از بازیکنانی که تابستان سال
قبل به توصیه لوییس فان خال پیراهن شیاطین سرخ را
برتن کرد اما این بازیکن نتوانســت انتظارات را برآورده
کند .بلیند از بازیکنانی اســت که در لیست فروش ژوزه

مورینیو قرار گرفته است و به نظر می رسد آقای خاص به
این بازیکن اعتقادی ندارد.
روزنامه اسپورت نوشت بارســلونا به جذب بلیند عالقه
دارد و اگر به صورت قطعی مشخص شود که مورینیو او را
نمی خواهد با این بازیکن وارد مذاکره خواهد شد.
خوان ماتا هم از دیگر بازیکنانی اســت که مورینیو او را
نمی خواهد و بارسلونا به دنبال جذب او است.

قهرمانی اسکیباز نابینا در مسابقه
«اوی پینچینگ» انگلیس

اسکی باز  18ساله نابینا توانست قهرمان مسابقات جایزه
بزرگ اوی پینچینگ  2016شود.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesمنا فتیز پاتریک
با قهرمانی در این مســابقه توانست جایزه هزار پوندی را
از آن خود کند.
در حال حاضر هدف فتیز پاتریک ،قهرمانی در پارالمپیک
زمســتانی  2018اســت .او اولین ورزشــکار زمستانی

انگلیسی است که توانســته است در جام جهانی اسکی
نابینایان فصل  2015 – 2016قهرمان شود.
فتیز پاتریک درباره قهرمانی جدید خود گفت :بســیار
خوشحال هســتم .میخواهم از تمامی کسانی که مرا را
حمایت کردند تشکر کنم .این جایزه میتواند به من کمک
کند تا بهتر برای پارالمپیک زمســتانی  2018آماده شوم.
میخواهم از باشگاه اسکی انگلیس نیز تشکر کنم.

