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مرکل :ترکیه تا ورود به اتحادیه اروپا راه درازی در پیش دارد
به رغم همکاریهای نزدیک با ترکیه در رویارویی
با بحران پناهجویان آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان
تأکید کرد که امکان پیوســتن ترکیه به اتحادیه
اروپا در آینده نزدیک وجود ندارد.
صدراعظم آلمان در پیــام ویدئویی هفتگی خود
در باره امکان عضویت ترکیه در  ۱۰سال آینده در
اتحادیه اروپــا گفت ،با توجه به وضعیت فعلی این
کشور این امر ممکن نیست.
آنگال مرکل از حزب دمکراتمسیحی آلمان روشن
ســاخت که ترکیــه «راه درازی» در پیش دارد و
نمیتواند سال معینی را برای پیوستن این کشور
به اتحادیه اروپا در نظر گرفت.
اتحادیه اروپا در اکتبر ســال گذشته توافق کرد
سه میلیارد یورو برای تأمین نیازهای پناهجویان
سوری در اختیار ترکیه بگذارد.
اتحادیــه اروپا همچنین وعــده داد که در ازای
همکاری ترکیه شرایط اعطای ویزا برای شهروندان

این کشــور را تســهیل کرده و گفتوگوها برای
پیوســتن این کشــور به این اتحادیه را سرعت
بخشد.
مرکل در پیام هفتگی خود گفت ،مصلحت اروپا در
این است که پناهجویان در ترکیه وضعیت مطلوبی
داشته باشــند تا «دلیلی برای فرار از این کشور»
نیابند .اما شــرایط کنونی ترکیه ورود سریع این
کشور به اتحادیه اروپا را ایجاب نمیکند.
صدراعظم آلمان تأکید کرد که گفتوگوهای ترکیه
و آلمان که قرار بود در هفته جاری در برلین انجام
شود انجام خواهد شد و حادثه تروریستی چند روز
گذشته در استانبول نمیتواند بر آن تأثیر بگذارد.
مرکل تأکید کرد« :نباید بگذاریم که تروریستها
برنامه ما را تغییر دهند».
سهشــنبه ( ۱۲جنوری) یک عامــل انتحاری در
استانبول خود را منفجر کرد و  ۱۰گردشگر آلمانی
را به کام مرگ فرستاد( .دویچه وله)

تسای اینگ ون ،اولین رئیس
جمهور زن در تاریخ تایوان شد

تسای اینگ ون ،به عنوان نخستین رئیس
جمهور زن در تاریخ تایوان انتخاب شده
است.
خانم تسای ۵۹ ،ساله نماینده حزب مخالف
چین موســوم به «دموکراتیک مترقی»
است که خواهان استقالل از چین است.
او در ســخنرانی پیروزی خود وعده داد
که از مناسبات موجود بین تایوان و چین
پاســداری کند .او تاکید کرد که پکن نیز
باید نظام دموکراسی در تایوان را محترم
بشمارد .خانم تســای از آمریکا و جاپان
برای حمایتشــان تشــکر کرد و تاکید
کرد که تایوان بــه ایجاد صلح و ثبات در
منطقه کمک خواهد کرد .چین این جزیره
را اســتانی جدایی طلب تلقی میکند و
حزب خانم تســای را طرفدار اســتقالل
تایــوان میداند و هشــدار داده اگر این
افراد در تایوان به قدرت برسند نباید روند

استقالل را دنبال کنند در غیر این صورت
چینی ها مجبور به اســتفاده از زور برای
الحاق تایوان خواهند شــد .اگرچه خانم
تسای در مناظرههای اخیر خود از تعامل
و گفتگو با چین صحبت کرده و گفته بود
که این دو کشور مشترکا باید راهکارهایی
برای بهبود مناسبات دنبال کنند ،باز هم
مخالفان او معتقدند که به قدرت رسیدن
تســای میتواند منجر به تیرگی روابط با
چین شــود زیرا او «سیاســت یک چین
واحد» را به رسمیت نمیشناسد.
اریــک چو ،رئیس حــزب ملیگرا ،حزب
حاکم تایوان پس از شکست به خانم تسای
تبریک گفت و از مقــام خود کنارهگیری
کرد .نخســتوزیر تایوان هم کنارهگیری
کرده است .حزب ملی گرا ( )KMTتقریبا
در تمامی طول  ۷۰سال اخیر حزب حاکم
تایوان بوده است( .بی بی سی)

قرعهکشی اوپن استرالیا؛

دیدار احتمالی فدرر-جوکوویچ
در نیمهنهایی

از روز دوشنبه  ۱۸جنوری در ملبورن اســترالیا اولین گرنداسلم امسال
تنیس جهان آغاز میشود و بهترین تنیسبازهای دنیا برای قهرمانی اوپن
استرالیا با هم رقابت میکنند.
در بخش مردان بعید به نظر میرسد که کسی بتواند مقابل نواک جوکوویچ،
قهرمان پنج دوره این بازیها بایستد .نواک جوکوویچ در اولین مسابقهاش
با هیون چانگ از کوریای جنوبی بازی میکند که نفر  ۵۳ردهبندی جهانی
است .چانگ  ۱۹ساله در حالی به مصاف بهترین تنیسباز حال حاضر جهان
میرود که در سال گذشته پیشرفتی قابل توجه داشت و توانست خودش
را از رتبه  ۲۲جهان تا تا موقعیت کنونی باال بکشد .جوکوویچ تا نیمهنهایی
با حریفی که قهرمانی در گرنداســلم را در کارنامه داشــته باشد ،روبرو
نخواهد شد و در آن مرحله حریف احتمالیاش راجر فدرر است.
راجر فدرر ،پرافتخارترین تنیسباز جهان که بخت شماره  ۳قهرمانی در
اوپن استرالیاست ،در بازی نخست با نیکولوز باسیالشویلی از گرجستان
روبرو میشود که نفر  ۱۱۷ردهبندی جهانی است.
اما در ســوی دیگر جدول ،اندی ماری مرد شــماره  ۲تنیس جهان ،در
نخستین گام باید با آلکساندر زورف ،تنیسباز  ۱۸ساله آلمانی بازی کند.
هم استن واورینکا بخت  ۴قهرمانی و هم رافائل نادال بخت  ۵قهرمانی در
این نیمه جدول قرار دارند و ماری بــه احتمال فراوان با یکی از آنها در
یکچهارم نهایی بازی میکند .ماری دو ســال پیش هم دراین مرحله به
واورینکا باخت.
نادال در بازی نخست باید با فرناندو ورداسکو تنیسباز  ۳۲ساله اسپانیایی
و نفر  ۴۷ردهبندی جهانی بازی کند .لیتون هیوئیت تنیسباز  ۳۴ســاله
اســترالیایی هم که گفته است این آخرین حضورش در گرنداسلمهاست،
در اولین بازی باید بــا هموطنش جیمز دوکورث بازی کند .او در دور دوم
به احتمال زیاد مقابل داوید فرر ،تنیسباز اســپانیایی و بخت  ۸قهرمانی
میایستد( .بی بی سی)

واکنش فان خال به احتمال
جدایی دخیا

ســرمربی هالندی شیاطین ســرخ تاکید کرد که دخیا لیگ جزیره را به
مقصد رئال مادرید ترک نخواهد کرد.
به نقل از اسکای اسپورت ،رئال مادرید تالش زیادی کرد که داوید دخیا
را در فصل جابه جایی تابستانی سال قبل جذب کند .همه پیش بینی می
کردند که این دروازهبان بزرگ اسپانیایی در آخرین روز فصل جابه جایی،
راهی رئال مادرید شــود اما در نهایت او در شیاطین سرخ ماندنی شد و
قرارداد خود را تمدید کرد.
هــواداران رئال مادرید همچنان امیدوار هســتند که دروازهبان بزرگی
همچون دخیا را در تیم خود ببینند .پیش بینی می شــد که در فصل نقل
و انتقاالت سال جاری شــاهد حضور دخیا در رئال مادرید باشیم ،اما این
باشگاه اسپانیایی با توجه به محرومیتی که از سوی فیفا با آن مواجه شد
نمی تواند در تابستان ســال جاری و زمستان سال بعد هم بازیکن جذب
کند.
رســانه های اسپانیایی در یکی ،دو روز اخیر اعالم کردند که باشگاه رئال
مادرید نهایت تالش خود را به کار میگیرد تا دخیا را از منچستر یونایتد
بخرد و مذاکرات خود را با این باشگاه شروع کرده است.

نتانیاهو :اظهارات وزیر خارجه
سویدن اهانتآمیز است

بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اســرائیل ،درخواست
وزیر امور خارجه ســوئد برای تحقیق درباره احتمال
«فراقانونی» بودن قتلهای اخیر فلسطینیان را محکوم
کرده اســت .بنیامین نتانیاهو گفته است که اظهارات
مارگوت وال اســتروم« ،توهینآمیــز ،غیر اخالقی و
احمقانه» است .خانم وال استروم خواستار «تحقیقات
کامل و معتبر» در مورد مرگ فلسطینیان شده بود.
اســرائیل می گوید در ناآرامی هایی کــه از ماه اکتبر
ســال  ۲۰۱۵آغاز شــده حدود  ۱۵۵فلسطینی عمدتا
هنگام حمله کشته شدهاند .از آن زمان ۲۶ ،اسرائیلی
با سالح ســرد ،تیراندازی و یا حمالت با ماشین توسط
فلسطینیها یا عربهای اسرائیل کشته شدهاند.
مهاجمان یا توســط کسانی که به آنها حمله کردهاند یا
از سوی نیروهای امنیتی به ضرب گلوله کشته شدهاند.
شمار دیگری از آنها دستگیر شــدهاند .معاون وزیر
امور خارجه اسرائیل پیشتر گفته بود اسرائیل سیاست

ممنوعیت ســفر وزیر امور خارجه سویدن به کشورش
را ادامه خواهد داد .وی خانم وال استروم را به «ترویج
تروریسم» متهم کرده بود .روابط میان اسرائیل و سوئد
از زمانی که ســویدن تشکیل کشور مستقل فلسطین
را در اکتبر  ۲۰۱۴به رسمیت شناخت تیره شده است.
در پی حمالت نوامبر  ۲۰۱۵در پاریس ،ســخنان خانم
وال استروم در مورد این که احساس ناامیدی در میان
فلسطینیان عامل افزایش افراط گرایی اسالمی در اروپا
است نیز اسرائیل را خشمگین کرد( .بی بی سی)

سازمان ملل خواهان دسترسی
به شهرهای تحت محاصره
سوریه شد

سازمان ملل متحد محاصره «وحشیانه»
شــهرها در ســوریه را محکوم کرد و
خواهان دسترســی بیدرنــگ به این
شــهرها بــرای رســاندن کمک های
بشردوستانه شد .شــورای امنیت همه
طرف های درگیر را مقصر دانسته است.
روز جمعه شــورای امنیت در نشستی
مســئله محاصره حدود  400هزار نفر
را در شــهرهای سوریه مورد بحث قرار
داد .ســازمان ملل گفته است که نیمی
از شهرها و شهرک ها در مناطق تحت
کنترول «دولت اســامی» قرار دارند؛
در حالی که  180هــزار تن در مناطق
تحت کنترول دولت به سر می برند .در
همین حال 12 ،هزار نفر در مناطق تحت
حاکمیت گروه های مسلح اپوزیسیون
گیر مانده اند .کیونگ وا کانگ ،مسئول
کمک های ســازمان ملل در نشســت
اضطراری شــورای امنیت گفت« :هیچ
دلیل یا منطقی ،هیچ توضیح یا عذری

آغاز استفاده از کارت سبز در فوتبال ایتالیا

فدراســیون فوتبال ایتالیا به داوران کارت
ســبز هم داد و آنها میتوانند بعد از بازی به
بازیکن و یا بازیکنانی که بهترین رفتار را در
زمین داشتند چنین کارتی را بدهند.
به نقــل از ســایت  ،eremnewsداوران در
فوتبال بــرای جریمه کــردن بازیکنان از
دو کارت زرد و قرمــز اســتفاده میکنند.
فدراســیون فوتبال ایتالیا تصمیم گرفت که
یک کارت رنگی دیگر به داوران بدهد که این

بار نه در جهت مجازات کردن بازیکنان بلکه
برای قدردانی از آنها از این کارت اســتفاده
کنند.
فدراســیون فوتبال ایتالیا اعالم کرد که در
هفته جدید رقابت های ســری  Bاز کارت
سبز هم اســتفاده خواهد کرد و داور بعد از
پایان بازی می تواند به بازیکن یا بازیکنانی
که رفتار خوبی در زمین از خود نشان دادند
چنین کارتــی را بدهند تا بــه نوعی از او

قدردانی کنند.
قرار اســت که این تصمیم بعد از امتحان
پس دادن در رقابت های سری  Bدر سری
 Aهم عملی شود.
رقابتهای سری  Aیکی از جنجالی ترین
و خشــن ترین رقابت های باشگاهی در
اروپا است و سران فدراسیون فوتبال این
کشــور می خواهند با چنین اقداماتی تا
حدودی فضا را آرام کنند.

صعود قاطعانه کره جنوبی و جاپان به مرحله حذفی
انتخابی المپیک

تیم هــای امید جاپان و کوریــای جنوبی با
برتری پرگل برابر حریفانشــان راهی مرحله
حذفی انتخابی المپیک  2016ریو شــدند .از
گروه دوم رقابتهــای انتخابی المپیک ریو
عصر دیروز جاپان به مصــاف تایلند رفت و
موفق شد با  4گل این تیم را شکست دهد تا
صعودش را به مرحله حذفی قطعی کند.
جاپانیها که در بازی نخســت خودشــان

توانسته بودند کوریای شــمالی را از پیش
رو بردارنــد این بار با  4گل از ســد تایلند
گذشــتند که در بازی اول خود عربستان را
متوقف کرده بود.
برای جاپان در این دیدار یویا دو بار ،یاجیما
و ســوزوکی گلزنی کردند .در گروه ســه
رقابتها نیز تیم امید کوریای جنوبی موفق
شــد با  5گل امید یمن را شکست دهد و

راهی مرحله بعد شود.
کوریایی ها که در روز نخســت توانسته
بودند ازبکســتان را با نتیجه دو بر یک
شکســت دهند در دیدار برابر یمن کار
سختی نداشــتند و با هت تریک اوون
کوان چانگ و دو گل ریو ســیونگ وو
و کیم ســئونگ جوون حریفانشــان را
گلباران کردند.

پوگبا به مسی :میخواهم در بارسلونا بازی کنم

فیفا نیمار را سانسور کرد

فیفا بخشی از ویدئو معرفی نیمار در مراسم توپ طال را سانسور کرد.
به نقل از مارکا ،در مراســم توپ طال که دوشنبه هفته گذشته برگزار شد
فیفا سربند نیمار را سانسور کرد.
مهاجم برزیلی بارســلونا در جشــن قهرمانی لیــگ قهرمانان در برلین
سربندی را با این نوشته»  100درصد مسیح» بسته بود .فیفا تصمیم گرفت
در هنگام نمایش این لحظه از مانیتور تعبیه شــده در ســالن این پیام را
سانســور کند .این لحظه در کلیپ معرفی نیمار که یکی از نامزدهای توپ
طال به همراه لیونل مسی و کریستیانو رونالدو بود ،وجود داشت.
فیفا اعالم کرد که برای برای جلوگیری از به وجود آمدن حساسیتها این
تصمیم را گرفته است.

برای جلوگیری از رساندن کمک ها به
دست مردم وجود ندارد».
در همین حــال ،فرانســه و بریتانیا
پس از انتشــار خبر مــرگ ده ها تن
در اثر گرســنگی در شــهر «مضایا»
خواهان گفتگوهای عاجل شــده اند.
این شهر پس از چندین ماه محاصره،
هفته گذشــته توانست به کمک های
بشردوستانه دست یابد.
اما روســیه ،قدرت دارای حق ویتو و
متحد دولت سوریه قدرت های غربی را
متهم کرده است که تالش می کنند تا
یک بحران انسانی را سیاسی کنند که
این مسئله می تواند گفتگوهای پیش
روی صلح را به مخاطره اندازد .والدیمیر
سفرونکوف ،معاون ســفیر روسیه در
سازمان ملل انگیزه بریتانیا ،فرانسه و
ایاالت متحده را برای نشست اضطراری
زیر سوال برد .او این کشورها را متهم به
«دو رویی» کرد( .دویچه وله)

ستاره فرانسوی یوونتوس در مراسم بهترین
های فوتبال جهان در زوریخ به لیونل مســی
گفت تمایل دارد در بارسلونا بازی کند.
به نقل از گلوبوی برازیــل ،پل پوگبا یکی از
بازیکنانی اســت که همیشه مورد توجه تیم

های بــزرگ اروپایی در هــر پنجره نقل و
انتقاالت قرار دارد.
در مراســم بهترین های فوتبال جهان در
زوریخ که پوگبا و مســی حضور داشــتند
صحبــت هایی بین فوتبالیســتهای برتر

جهان رد و بدل شــد که پوگبا به مسی
گفته ،تمایل زیادی دارد در بارسلونا کنار
بهترین بازیکن جهان بازی کند.
پیوســتن به چنین تیمی که برای بدست
آوردن افتخارات تشنه است برای جوان
پــر انگیزه ای مثل پوگبا بســیار جذاب
است.
قانع کردن پوگبا و تیــم فعلی اش برای
اینکه تا تابستان  ۲۰۱۶صبر کنند بسیار
ســخت خواهد بود در حالی که تیم های
فوق ثروتمندی مثل پاری ســن ژرمن،
چلسی و منچســتریونایتد با مبلغ بسیار
زیــادی میتوانند همین تابســتان او را
جذب کنند.

در پی تعرضات کولن ،شویبله
خواهان استفاده از اردو شد

در پی تعرضات جنســی در شب سال نو ،ولفگنگ شویبله
وزیر مالیه آلمان خواســته اســت تا گزینــه مأموریت از
ســربازان اردو در داخل کشور بررسی شود .او همچنان بار
دیگر از سیاســت مرکل در امور پناهجویان حمایت کرد.
ولفگنگ شــویبله در مصاحبه ای که در شماره روز شنبه
روزنامه «زوددویچه ســایتونگ منتشر شد ،گفته است که
برلین باید از خود بپرسد که چرا «هر کشور اروپایی تحت
قوانین مشــخص و با وجود پولیس مــی تواند از نیروهای
نظامی خود (اردو) استفاده کند» به غیر از آلمان .وزیر مالیه
آلمان گفته است« :مبانی قانونی برای ماموریت های داخلی
اردو باید ایجاد گردد» .او همچنان افزوده اســت که آلمانی
ها از دولت خود انتظار دارنــد تا امنیت آنها را تامین کند.
شــویبله توضیح داد« :برای چنین اقدامی ،شما به نیروی
پولیس بیشــتر و مبانی قانونی بهبود یافته برای نیروهای
پولیس و دستگاه های اســتخباراتی نیاز دارید» .او گفته
است« :هر کشور جهان در شرایط اضطراری سربازان خود
را به کار می گیرد» .وزیر مالیه آلمان در حالی این سخنان
را بیان داشــته است که هیاهو و خشم در این کشور بر سر
تعرضات جنسی شب سال نو در شهر کولن همچنان جریان
دارد .شاهدان عینی در ایستگاه قطار و کلیسای بزرگ شهر
کولن گفته اند که زنان در شب سال نو مورد تعرض جنسی
و جیب بری قرار گرفتند( .دویچه وله)

حمله اسالمگرایان بریک
هوتل دربوکینافاسوچندین
کشته و زخمی برجا ماند

افراد مســلح اســامگرا با حمله بریکی ازهوتلهای مجلل
اوگادوگو شمارزیادی را به قتل رساندند .پس ازدرگیریهای
شدید ،نیروهای امنیتی این کشــورموفق به نجات ده ها
گروگان گردیدند .دو گروه اســامی مسئولیت این حمالت
را بردوش گرفته اند .به گفته روبرت سانگر ،رئیس یکی از
شفاخانه های شهر اوگادوگو ،در پی این درگیریها  15زخمی
به شمول یک خانم اروپایی به شفاخانه منتقل گردیده اند.
او همچنان گفته است که احتماالً هدف حمله کننده ها نیز
افراد خارجی در این هوتل بوده است .بنابر اظهارات زخمی
های این رویداد ،دست کم  20تن در حمالت مذکور کشته
شــدند .همچنان ِرمیز داندجینو ،وزیر ارتباطات این کشور
در صفحه تویترش نوشته است که در جلو یکی از قهوه خانه
های نزدیک این هوتل اجساد ده تن کشف گردیده است.
این نخستین حمله اسالمگرایان در بوکینافاسو که از جمله
یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می گردد ،می
باشد .افراد مسلح جمعه شب ،قبل از هجوم بر هوتل مجلل
«اســپلیندید» یکی از هوتلهای مورد توجه خارجی ها در
«کـــپوچینو» را به آتش
این کشور ،یک موتر و قهوه خانه َ
کشیدند.
سپس از داخل محوطه هوتل در برابر نیروهای امنیتی این
کشور سنگر گرفتند .پس از درگیریهای شدید میان افراد
مذکور و نیروهای امنیتی و بعد از یک ســاعت توقف آتش
میان هر دو جانب ،نیروهای امنیتی موفق به پیشــروی به
داخل هوتل گردیدند .هوتل تــا حدودی آتش گرفته بود.
بنابر منابع حکومت این کشــور ،در این عملیات نیروهای
امنیتی بورکینافاســو ،مستعمره پیشــین فرانسه ،توسط
سربازان فرانسوی مستقر در این کشور مورد حمایت قرار
گرفته اند( .بی بی سی)

ریو قرارداد ساخت مرکز تنیس
المپیک را لغو کرد

در کمتر از هفت ماه مانده به شــروع بازیهای المپیک ریو ،مســئوالن
برگزاری این بازیها قرارداد ســاخت مرکز تنیس المپیک را لغو کردند.
مسئوالن برگزاری معتقدند که کار ساخت این مرکز به موقع انجام خواهد
شد.
به نقل از  ،Inside the gamesمســئوالن برگزاری بازیها اعالم کردند
که این اقدام به دلیل تاخیرهای پیمانکاران ساخت مرکز تنیس بودهاند.
این مرکز در پارک المپیک «بارا د تیجوکا» قرار گرفته اســت .این مرکز
قرار بود تا ســپتمبر  2015تکمیل شود .با این حال تاخیر در ساخت آن به
وجود آمد.
حدود  350کارگر در ماههای اخیر از ســوی پیمانکار ساخت مرکز تنیس
اخراج شده بودند و تسهیالت موجود در مرکز  90درصد کامل شده بود.
هنوز مســئوالن برگزاری اعالم نکردهاند که چگونه کار ساخت به پایان
خواهد رسید .با این حال آنها مطمئن هستند که این مرکز به موقع تکمیل
خواهد شد.
بازیهای تنیس المپیک از تاریخ ششم تا چهاردهم اگست برگزار میشود.
ســخنگوی ریو  2016در اینباره گفت :ما مطمئن هستیم که کارهای باقی
مانده به موقع به پایان میرســند و بازیهای تنیس به خوبی در اگســت
برگزار خواهند شد.
فدراسیون جهانی تنیس نیز اعالم کرده است که اطمینان دارد کار ساخت
مرکز تنیس به موقع به پایان میرسد .در ماه دسامبر تکمیل مرکز تنیس
پیشرفت خوبی داشت.

محرومیت هشت ورزشکار
نیجریهای به دلیل دوپینگ

وزیر ورزش نیجریه اعالم کرد که هشــت ورزشــکار نیجریهای از سوی
آژانس جهانی ضد دوپینگ محروم شدند.
به نقل از  ،Inside the gamesچهار تن از این هشــت نفر در بازیهای
آفریقایی سال گذشته مدال طال کسب کرده بودند.
چینازوم آمادی ،مدال آور طالی پرش طــول زنان در بازیهای آفریقا به
دلیل مصرف آنابولیک استروئید محروم شده است.
سامسون ایدیاتا نیز قهرمان پرش طول مردان در بازیهای آفریقایی بوده
که او نیز محروم شده است.
الیزابت اونوآه هم وزنهبرداری نیجریهای اســت که در بازیهای آفریقایی
مدال طال کسب کرده بود .او نیز هشت سال محروم شده است .او پیش از
این از سال  2010تا  2012محروم شده بود.
دیگر ورزشــکار مدال آور طالیی که محروم شــد نیز اوپوئنه بود که در
کشتی آزاد  55کیلوگرم زنان قهرمان شده بود.
کمیته المپیک نیجریــه در این باره گفت :تائیــد میکنم که تعدادی از
ورزشــکاران نیجریه که در بازیهای آفریقای مــدال آور بودند ،محروم
شــدند .حدود پنج مدال تحت الشــعاع این محرومیتها قرار گرفتهاند.
ما همچنان قصد داریم تا اقدامات ضد دوپینگ خود را شــدیدتر کنیم.
گاهی اوقات ورزشــکاران از غذایی که مصرف میکننــد یا دارویی که
مصرف میکنند دچار مشــکل دوپینگ میشوند بنابراین ما باید اقدامات
شدیدتری انجام دهیم.

مربی لوچف هم محروم شد

بعد از محروم شــدن الکسی لوچف ،وزنهبردار روس و سه وزنهبردار دیگر
این کشور ،دو تن از مهمترین مربیان وزنهبرداری روسیه نیز محروم شدند.
به نقل از  ،Futebol Interiorاین دو مربی در وزنهبرداری مردان و زنان
روسیه فعالیت داشتند .لوچف ،قویترین مرد دنیا است ،زیرا در مسابقات
قهرمانی جهان هیوستون  475کیلوگرم وزنه را بلند کرده است و رکورد
جهانی را شکسته است.
او در ماه دســامبر به دلیل مثبت شدن تست دوپینگش محروم شد .او از
ماده هورمونی پپتید که از سوی آژانس ضد دوپینگ ممنوع است استفاده
کرده است.
الکساندر ونکوف ،مربی فنی لوچف و الکســاندر ویدوف مربی تیم زنان
روســیه هر دو از سوی وزارت ورزش این کشور محروم شدند .طبق گفته
ویتالی موتکو ،این دو مربی مجازات خواهند شد.
در غیبت لوچف الشا تاال خادزه از گرجستان جای او را خواهد گرفت.

