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تاسف مدیر یونایتد از
حادثه بیرون کشیدن
اجباری مسافر از هواپیما

مدیرعامل شــرکت یونایتد ایرالینز از حادثه « که در آن
یک مسافر به زور و درحالی که فریاد می زد از یک هواپیما
بیرون کشیده شد عذرخواهی کرده است.
اســکار مونوز گفت که او همچنان از آن حادثه که فلم آن
در توییتر به طور گسترده همرسانی شد «ناراحت» است.
او گفت که این شرکت «این مشکل را مرمت خواهد کرد تا
این حادثه دیگر تکرار نشود».
خانواده دیوید دائو مسافری که به زور بیرون کشیده شده
بود با بیانیه ای از «حمایت گسترده» مردم تشکر کرده اند.
او هم اکنون در شــفاخانه ای در شیکاگو تحت مداوا قرار
دارد.
در این فلم دیده میشــود که مامــوران مردی را به زور از
صندلیاش در یک هواپیما بیرون میکشند و بعد او را از دو
دست می گیرند و روی راهروی هواپیما میکشند و بیرون
میبرند.
شــرکت هواپیمایی یونایتد در بیانیهای گفت که تکت های
پرواز شماره  ،۳۴۱۱از شیکاگو به لوییویل ،اضافه بر صندلی
فروخته شــده بود و «وقتی تیم ما از مسافران خواست که
داوطلب شــوند تا با پرواز دیگری بروند ،یکی از مشتریها
حاضر نشــد داوطلبانه از هواپیما پیاده شود و از ماموران
انتظامی خواسته شد بیایند( ».بی بی سی)

عذرخواهی سخنگوی
کاخ سفید پس از مقایسه
هیتلر با اسد

شان اسپایسر ســخنگوی کاخ سفید به خاطر این گفته که
آدولف هیتلر در جنگ جهانی دوم از سالح های کیمیاوی
استفاده نکرد عذرخواهی کرده است.
او در حالی چنین اظهار نظر می کرد که سعی داشت بگوید
رفتار بشار اسد رئیس جمهور سوریه از آدولف هیتلر بدتر
است.
او گفت بود« :ما در جنگ جهانی دوم از سالح های کیمیاوی
استفاده نکردیم .آدمی به نفرت انگیزی هیتلر به آن سطح
سقوط نکرد که از سالح کیمیاوی استفاده کند».
او ادامه داد که «بنابرین اگر جای روسیه باشید از خود می
پرسید :این کشور و رژیمی است که می خواهید با آن متحد
باشید؟»
اظهارات آقای اسپایســر در روز عید پسح (فطیر) با نگاه
حیرت زده خبرنگاران روبرو شد که از او خواستند در مورد
این مقایسه توضیح دهد.
آقای اسپایسر که در طول روز سه شنبه بعد از این اظهارات
با انتقادهای شدیدی روبرو شده بود بعدا توضیح داد« :من
به اشــتباه از عبارتی نامناسب درباره هولوکاست استفاده
کردم درحالی که اصال جای مقایسه نیست».
مقام های آمریکایی می گویند که روسیه سعی دارد دولت
ســوریه را در حمله مرگبار کیمیاوی هفته پیش بی تقصیر
جلوه دهد و گناه آن را گردن دیگران بیاندازد( .بی بی سی)

وزیر خارجه روسیه:
احمدینژاد در
حمله آمریکا به سوریه نباید تکرار شود انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام کرد

ســرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه
تکرار نشدن حمله آمریکا به سوریه را بسیار
مهم خوانده است.
آقای الوروف در آغاز دیدار با رکس تیلرسون،
همتای آمریکایی خود در مسکو حمله موشکی

ش میان مســکو و واشنگتن
با باال گرفتن تن 
بر سر ســوریه ،رکس تیلرسون ،وزیر خارجه
آمریکا ،دیروز سه شنبه  ۱۱اپریل برای مذاکره
با همتای روسش وارد مسکو شد.
گفته میشــود حمله کیمیاوی ادعایی ارتش
سوریه در خان شــیخون و حمایت روسیه از
بشار اســد محور اصلی گفت و گوهای وزرای
خارجه آمریکا و روسیه است.
آقای تیلرسون امیدوار است روسیه را متقاعد
کند از حمایت بشار اســد ،رئیس جمهوری
سوریه دست بردارد .اما مسکو تا کنون هیچ
نشــانی از آماداگی خود برای انجام این کار
آمریکا به یک پایگاه نظامی ســوریه در هفته نشان نداده است .کمی قبل از آغاز مذاکرات
آقای الوروف با همتای آمریکایی او ســرگئی
گذشته را نگرانکننده خواند.
او از آقای تیلرسون خواست آن چه را مسکو ریابکوف ،معاون آقــای الوروف گفت موضع
«موضع مبهم و متناقض» واشــنگتن در قبال ایاالت متحده نسبت سوریه برای مسکو یک
معما است( .بی بی سی)
سوریه می داند ،روشن کند.

ُکردها مخالف قانون اساسی ریاستی در ترکیه اند

مقاومت علیه قانون اساسی ریاستی در منطقه
ُکرد نشین جنوب شرق ترکیه گسترده است؛
چون اردوغان آنجا علیه «حزب دموکراتیک
خلــق ها» که نزدیک به ُکردهاســت از تمام
قوایش کار گرفته اســت .تقریب ًا همه رهبران
این حزب زندانی می باشند.
در هیچ منطقه ترکیه مقاومــت علیه قانون
اساسی ریاســی بیشتر از منطقه جنوب شرق
ُکردنشــین نیست .طبق نظرپرسی ها در دیار
بکر که پایتخت مخفی ُکردها شمرده می شود،

 ۶۵در صد مردم به همه پرسی  ۱۶اپریل «نه»
می گویند .در این منطقــه طرفداران حزب
حکومتی «عدالت و توسعه» هیچ چانسی برای
کسب موافقت مردم ندارند.
پس از لغو پروســه صلح بــا ُکردها که قریب
دو سال پیش صورت گرفت ،دوباره گسترش
خشــونت در اناطولیه واقع در جنوب شرق به
یک امر روز مره تبدیل شــده است .عالوه بر
آن قریب همه رهبران «حــزب دموکراتیک
خلق ها» زندانی اند و ده ها تن از شــهرداران

رأیگیری مجدد در شورای امنیت بر سر
«قطعنامه سوری»

طرح پیشین قطعنامه درباره انجام تحقیقات
بر ســر «حمله کیمیاوی» در ســوریه تغییر
چندانی نکرده .با وجود این شــورای امنیت
میخواهد دوباره آن را همچون واکنشــی به
«حملــه کیمیاوی» به رأی بگــذارد .اقدامی
نمادین برای پرهیز از انفعال؟ شــورای امنیت
سازمان ملل متحد میخواهد روز چهارشنبه
مجددا پیشنویس قطعنامهای در رابطه با انجام
تحقیقات درباره «حمله کیمیاوی» در سوریه را
به رأی بگذارد .این چهارمین طرح قطعنامهای
است که در شــورای امنیت در رابطه با حمله
اخیر در سوریه ارائه میشود .این پیشنویس
حمله کیمیاوی احتمالی با بیش از  ۸۰کشته را
به شدت محکوم کرده و دولت سوریه را متعهد

میســازد که در روند تحقیقات ،با بازرسان
بینالمللی همکاری کند .پیشنویس قطعنامه
را بریتانیا ،فرانســه و آمریکا به طور مشترک
تهیه کردهاند .رأیگیری پیشبینیشــده در
شــورای امنیت با توجه بــه احتمال تهدید

فردیناند ۶ :بازیکن بارسلونا در حد
این تیم نیستند

مدافع پیشین منچستریونایتد به انتقاد از نمایش ضعیف
کاتاالن ها در بازی برابر یوونتوس پرداخت.
به نقل از مترو ،بعد از شکست سه بر صفر بارسلونا برابر
یوونتوس در دور رفت مرحله یــک چهارم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا ،شــانس این تیم اسپانیایی برای رسیدن
به مرحله بعد کم شد.
ریــو فردیناند که اکنون به عنوان یکی از کارشناســان
تلویزیونی در انگلیس فعالیت میکند ،درباره این موضوع
گفت :پنج تا  ۶بازیکن بارســلونا در حد این تیم نیستند
و فاصله زیادی با بقیه بازیکنــان دارند .همین موضوع
باعث افت شــدید این تیم شده است .باید این بازیکنان
از بارسلونا جدا شوند و به آنها اجازه داده نشود پیراهن
این تیم را بر تن کنند .کیفیت و ســطحی که آنها بازی

میکنند ،به طور کل با بقیه بازیکنان تیم فرق میکند و
توازن را از تیم بارسلونا گرفته است .آبیاناریها در خط
حمله بازیکنان بزرگی دارند .آنها نیاز دارند خیلی سریع
توپ را بگیرند ولی بازیکنانی که پشتسر مهاجمان قرار
دارند ،به خوبی آنها را تغذیه نمیکنند و توپ را سریع به
آنها نمیدهند.
فردیناند در ادامه گفت :دفاع بارســلونا چه از نظر فردی
و چه از نظر تیمی مشــکل دارد .زمانی که پپ گواردیوال
هدایت آنها را بر عهده داشــت ،بارسلونا در پرس بسیار
موفــق عمل میکرد اما در حال حاضــر آنها نمیتوانند
به خوبی تیم حریف را پرس کنند .به نظر میرســد این
بازیکنان هیچ ایده مشــخصی برای بــازی برابر تیمی
همچون بارسلونا را ندارند.

 ۷دوومیدانیکار روس اجازه حضور
در مسابقات را گرفتند

تعــدادی از دوومیدانیکاران روســیه مجوز حضور در
مســابقههای بین المللی را گرفتند .به نقل از Inside
 ،the gamesفدراســیون جهانی دوومیدانی به هفت
دوومیدانی کار روس دیگر اجازه داد تا به صورت مستقل
در رقابتهای بین المللی شــرکت کنند .این فدراسیون
اعالم کرد آنها معیارهای الزم برای شرکت در مسابقات
بینالمللی را دارند .سرگئی شوبنکف ،دونده دوی با مانع

روســیه به وتوی قطعنامه ،چشمانداز روشنی
ندارد .البته والدیمیر پوتین روز ســه شنبه از
ادارات ســازمان ملل در الهه خواسته بود تا
تحقیقات بینالمللی در رابطه با حمله احتمالی
کیمیاوی در سوریه را آغاز کنند( .دویچه وله)

اینزاگی :یوونتوس شایسته
این پیروزی قاطع بود

مهاجم پیشین میالن به ستایش از شاگردان آلگری پرداخت
و آنها را شایسته پیروزی قاطع برابر بارسلونا دانست.به نقل
از مدیاست ،یوونتوس در دور رفت یک چهارم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا دست به کار بزرگی زد و توانست بارسلونا را
با ســه گل شکست بدهد تا امید زیادی برای صعود به نیمه
نهایی داشته باشد .فیلیپو اینزاگی به ستایش از یوونتوس
پرداخت و گفت :بدون شک یوونتوس شایسته پیروزی در
این دیدار بود .آنها بسیار بهتر از بارسلونا بازی کردند و در
نهایت هم مزد تالش و بازی خوب خود را گرفتند .اینزاگی
که مدتی هدایت روســونری را هم بدست داشت ادام ه داد:
یوونتوس برای صعــود به نیمه نهایی باید فقط به خود نگاه
کند .آنها این توانایی را دارند که در دیدار برگشــت هم در
نوکمپ به گل برسند و به دور بعد صعود کنند.

پاسخ مثبت سامپائولی به
پیشنهاد هدایت تیم ملی
ارجنتین

سرمربی سویا به درخواســت فدراسیون فوتبال ارجنتین
مبنی بر هدایت تیم ملی این کشور پاسخ مثبت داد .به نقل
از آس ،خوزه سامپائولی سرمربی آینده تیم ملی ارجنتین
خواهد شد .سرمربی کنونی سویا به درخواست فدراسیون
فوتبال ارجنتین مبنی بر هدایت تیم ملی این کشور پاسخ
داد .فدراسیون فوتبال ارجنتین هفته جاری ادگاردو بائوسا
را اخراج کرد .ســامپائولی قرار است قرارداد خود را با تیم
سویا که تا جون  2018اعتبار داشت ،فسخ کند .هفته آینده
یکی از مسئوالن فدراسیون فوتبال ارجنتین به اسپانیا سفر
خواهد کرد تا با سامپائولی قرارداد امضا کند.

پس از انفجار به فوتبال
فکر نمی کردیم

و ماریا کوچینا ،ورزشــکار پرش ارتفاع در بین این هفت
نفر هستند .در ماه نوامبر  ۲۰۱۵روسیه به دلیل دوپینگ
در سیســتماتیک محروم شد .روســیه به همین دلیل
نتوانست در المپیک ریو  ۲۰۱۶شرکت کند .دوومیدانی
از روسیه همچنین هیچ سیستمی در مسابقات قهرمانی
امســال ندارد .تاکنون  ۱۲دوومیدانــی کار روس اجازه
حضور مستقل در مسابقات را پیدا کردند.

یحیی توره :فقط منتظر قهرمانی هستم

هافبک ساحل عاجی منچسترسیتی ابراز امیدواری کرد
بتواند این فصل قهرمانی در جام حذفی را کسب کند.
به نقل از دیلی میرور ،منچسترســیتی بعد از ناکامی در
لیگ قهرمانان اروپا در لیگ برتــر انگلیس نیز در رده
چهارم قرار گرفته اســت و شانس چندانی برای رسیدن
به صدر جدول ندارد .با این حال شاگردان پپ گواردیوال
امیدوار هســتند در پایان فصل حداقل یک جام کسب
کنند و بتوانند قهرمان جام حذفی شوند.
یحیی توره دربــاره احتمال قهرمانــی تیمش در جام
حذفی گفت :از آن دســت بازیکنانی هستم که همیشه
دوست دارم قهرمانی کسب کنم .امیدوار هستم امسال

انتخابی توسط حکومت اردوغان از مقام های
شان برکنار شده اند.
انقره حزب ممنوعه کارگران ُکردســتان (پی
کا کا) را یک ســازمان تروریستی می شمارد.
همچنان ترکیه آن ملیشــه های ُکردی متحد
«پی کا کا» را نیز که در ســوریه علیه داعش
می جنگند ،تروریســت مــی خواند .انقره از
تشکیل یک دولت ُکردی ترس دارد که تصمیم
به استقالل ُکردها در همجواری ترکیه بگیرد.
(دویچه وله)

بتوانیم هوادارانمان را خوشحال کنیم و قهرمانی در جام
حذفی را به دست بیاوریم .امسال تالش زیادی کردیم تا
بتوانیم در چند جام به افتخار برسیم ولی ناکام بودیم و
امیدواریم بتوانیم این بار در جام حذفی که تنها جام باقی
مانده برای ماست به قهرمانی برسیم.
توره در ادامه گفت :جام حذفی رویداد بسیار مهمی برای
ماست و تورنمتی معتبر محسوب میشود .در فوتبال برد
و باخت وجود دارد .مهم این اســت که ناامید نشویم و
بتوانیم در بازیهای باقی مانده تا پایان فصل به قهرمانی
برسیم .اول به بازی برابر ساوتهمپتون فکر میکنیم و در
ادامه برای قهرمانی در جام حذفی تالش خواهیم کرد.

رومن بورکی ،دروازه بان دورتموند در مورد انفجارهای روز
سه شنبه که منجر به تعویق بازی تیم آلمانی و موناکو شد،
صحبت کرد.
ســه انفجار در نزدیکی بس دورتموند در مسیر استدیوم
باعث شــد که بازی این تیم و موناکو بــه تعویق بیافتد.
بورکی در مصاحبه با رسانه های سوئیسی اظهار داشت:بس
در خیابان در حال حرکت بــود که ناگهان صدای انفجار را
شــنیدیم.پولیس خیلی زود خودش را به محل رســاند و
شــرایط را کنترل کرد .همه شوکه شده بودیم و هیچ کس
به فوتبال فکر نمی کرد .من در چوکی پشت بارترا نشسته
بودم و او به علت شکســتن شیشــه مصدوم شد .پس از
انفجار همه به زمین خوابیدند .هیچ کس نمی دانســت که
اتفاق بعدی چیست.
بارترا به علت مصدومیت از ناحیه انگشت به شفاخانه رفت
و مورد عملیات جراحی قرار گرفت.

محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهور سابق
ایران ،برای نامزدی در انتخابات ریاســت
جمهوری  ۱۳۹۶ثبت نام کرد.
این در حالی است که سال گذشته آیتاهلل
علی خامنــهای ،رهبر ایــران ،از آقای
احمدی نژاد خواست که در انتخابات پیش
رو نامزد نشود.
آقــای احمدینژاد در پاســخ گفته بود
«برنامــهای بــرای حضــور در عرصه
رقابتهای انتخاباتی سال آینده»ندارد و
بعدتر گفــت در انتخابات  ۱۳۹۶از حمید
بقایی ،رئیس ســابق ســازمان میراث
فرهنگی و گردشگری ،حمایت میکند.
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او پــس از ثبت نام دربــاره موضع رهبر
ایران گفت« :این معنای نهی نبود و توصیه
ایشــان بود و توصیه ایشان مانع حضورم
نمیشد و علیرغم اینکه فشار گستردهای
از سوی مردم برای حضور در میدان دارم
به قول اخالقی خــود پایبندم و ثبتنام
در انتخابات صرف ًا بــرای حمایت از برادر
عزیزم آقای بقایی است».
آقای احمدینژاد صبح امــروز به همراه
حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی در
وزارت داخله ایران حاضر شد .کمی پیش
از ثبت نام آقای احمدینژاد ،آقای بقایی
برای نامزدی ثبت نام کرد( .بی بی سی)

اتحاد مسلمانان و مسیحی
های مصری علیه تروریسم

پس از حمله تروریســتی بر کلیســای
مسیحیان قبطی ،شمار زیادی مسلمانان با
مسیحیان اعالم همبستگی کردند .برخی
خون اهدا کرده و برخی حمله تروریستی
را محکوم کردند .آنها مشترک ًا علیه نفرت
دینی مبارزه شان را آغاز کرده اند.
آن هــا در حالی که به گروه های کوچکی
تقسیم شده اند ،در مسجد منشاوی واقع
در طنطا به رسم همبستگی عملی نشسته
اند .یکی از آن ها آستینش را برمی کشد
تا خون اهــدا کند .دیگری در صف انتظار
ایستاده اســت تا به ترتیبی به هموطنان
قبطی اش کمک کند.

عکس هائی از این دســت در شبکه های
اجتماعی مصر انتشار می یابند و با توجه
به دهشتی که صورت گرفته است ،توسط
بسیاری استقبال می شوند.
در حالی که اندکــی پیش جهادی های
تروریســت جماعت قبطــی های طنطا
واقع در اســکندریه را کــه برای ادای
مراســم دینی گردهم آمده بودند مورد
حمله قرار داده و دســت کم  ۴۴تن را به
قتل رســاندند ،با انتشار این عکس ها از
مســلمانان مصری تقاضا می شود که با
اهدای خون شــان به این هموطنان شان
کمک کنند( .دویچه وله)

ترامپ :وارد سوریه نمیشویم

دونالــد ترامپ ،رئیس جمهــور آمریکا،
میگویــد علیرغم حمله هفته گذشــته
به پایگاه هوایی ارتش ســوریه ،آمریکا
برنامهای برای ورود به سوریه ندارد.
او با اشاره به اســتفاده ارتش سوریه از
تسلیحات کیمیاوی و بمبهای بشکهای
علیه غیرنظامیان بشــار اســد را «یک
حیوان» خواند اماگفت« :آیا میخواهیم
با سوریه درگیر شویم؟ نه».
آقای ترامپ همچنین همزمان با ســفر
وزیــر خارجهاش به روســیه از حمایت

روسیه از بشار اسد انتقاد کرد.
روســیه حمله آمریکا به پایگاه هوایی
ارتش ســوریه را محکوم کرده و آمریکا
روسیه را به الپوشــانی مسئولیت ارتش
ســوریه در حمله کیمیاوی اخیر متهم
میکند .آقــای ترامــپ در مصاحبه با
شــبکه تلویزیونی فاکسنیوز گفت« :آیا
میخواهیم با ســوریه درگیر شویم؟ نه.
اما وقتی میبینم که آنها از گاز استفاده
میکنند ...آن وقت اســت که گفتم باید
کاری کرد( ».دویچه وله)

اسکار با  ۶۷هزار یورو در روز
دو پنالتی را از دست داد

هافبک برازیلی شــانگهای در حالــی دو پنالتی را در
بازی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا از دست داد که به
ازای هر روز بازی برای تیم چینی  ۶۷هزار یورو دریافت
میکند.
به نقل از فاکس نیوز ،شانگهای چین در حالی با یک گل
برابر اوراواردز شکست خورد که اسکار (هافبک برازیلی
ی را در عرض یازدهدقیقه از دست داد.
این تیم) دو پنالت 
ســتاره برازیلی که یکی از پردرآمدترین بازیکنان فعلی

فوتبال جهان محسوب میشود ،در هر روز  ۶۷هزار یورو
درآمد دارد .با این حال در عرض یازدهدقیقه دو بار پشت
توپ پنالتی قرار گرفت که هر دو را از دست داد.
اسکار از وقتی که به لیگ چین رفته است ،هشت بار به
میدان رفته که یک بار موفق به گلزنی شــده است و سه
پاس گل نیز برای هم تیمیهایش فراهم کرده اســت۶ .
برد و دو باخت حاصل تالش او در شانگهای بوده است که
هدایت آن را آندره ویاش بوآش بر عهده دارد.

کاهش آسیبدیدگیهای ورزشی کشتی
در بازیهای المپیک
آمارهای اتحادیه جهانی کشتی نشان داده است میزان
آســیبدیدگیهای ورزش کشــتی در المپیک کاهش
داشته اســت .به نقل از  ،Iside the gamesآمارهای
اتحادیه جهانی کشتی نشان داده است  ۲۲کشتیگیر در
المپیک ریو  ۲۰۱۶آسیب دیدند .این میزان  ۶.۲۵درصد،
 ۳۵۲کشتیگیر المپیک بوده است.
در المپیک لنــدن و المپیــک پکینگ آمــار میزان
آسیبدیدگیها  ۱۲و  ۹.۳درصد بود .کشتی زنان کمترین
میزان آسیبدیدگی را داشته است.
اتحادیه جهانی کشــتی در بیانیــهای در این باره اعالم
کرد :مطالعات بیشــتر پیشــرفت در قوانین کشــتی
با قانونگذاریهای جدید و توجه بیشــتر به ســامت
کشتیگیران باعث شده اســت میزان آسیبدیدگیها
کاهش پیدا کند .اتحادیه جهانی کشتی تنها فدراسیون

جهانی اســت که برنامه سیســتماتیک بــرای کنترل
آسیبدیدگی در ورزش را از سال  ۲۰۰۴عملی کرده است.
هدف این فدراسیون کاهش میزان آسیبدیدگیهاست.
یکی از مســئوالن کشــتی در این باره اظهار کرد :در
وزنههای میانه آسیبدیدگی بیشــتری مشاهده شده
است .بیشــتر این آســیبدیدگیها پارگی و کوفتگی
بودند و در ناحیه ابرو و پیشــانی اتفــاق افتادند .دیگر
آسیبدیدگیها شــایع در ناحیه شانه و آرنج بودند۶۸ .
درصد آسیبدیدگیها در حالت ایستاده اتفاق میافتد
زیرا در این زمان کشتیگیران تالش میکنند یکدیگر را
به زمین بزنند و با آرنج و زانو به یکدیگر حمله میکنند.
پیچ خوردگی مفصل نیز یکی از آســیبهای شایع در
کشتی است ۵۵ .درصد آسیبدیدگیهای کشتی خفیف
است ۲۷ .درصد متوسط و  ۱۸درصد شدید گزارش شدند.

قهرمان فرمول یک در گرندپری موناکو
شرکت نمیکند

فرناندو آلونســو به دلیل شــرکت در مسابقات ایندین
پلیس  ۵۰۰نمیتواند در مسابقات گرندپری موناکو شرکت
کند.
به نقل از  ،bbcفرناندو آلونســوی  ۳۵ساله در روز ۲۸
می در مســابقات ایندین پلیس برای ملک الرن مسابقه
میدهد .مک الرن به دنبال جایگزین برای آلونســو در
مســابقات موناکو اســت و به احتمال زیاد جایگزین او
ینس باتن خواهد بود .آلونســو قهرمان ســال  ۲۰۰۹به
شمار میرود که پیش از این بازنشسته شده است اما به
عنوان ســفیر فرمول یک با مک الرن همکاری میکند.
او پیش از این اعالم کرده بود دوســت دارد در هر سه

مسابقه ایندین پلیس ،موناکو و لومان قهرمان شده باشد.
تنها گراهام هیل تاکنون توانسته است هر سه قهرمانی
را در کارنامه خود داشته باشد .آلونسو در سال  ۲۰۰۶در
گرندپری موناکو قهرمان شد .آلونسو درباره غیبت خود
در گرندپری موناکوی امســال گفت :بدون شک از این
مساله ناراحت هســتم که نمیتوانم در مسابقات موناکو
شــرکت کنم اما این تنها گرندپری اســت که امسال از
دســت میدهم .در ماه جون در گرندپری کانادا شرکت
میکنم .تا به حال در مســابقات ایندین پلیس شرکت
نکردم .به مسابقه دادن با تیم مک الرن افتخار میکنم و
دوست دارم از اطالعات و تجربه آنها استفاده کنم.

