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لغو تجمع انتخاباتی ترامپ پس از درگیری موافقان و مخالفان
«من فکر می کنم ما کار درستی انجام دادیم» .چند مقام
دانشگاه شــیکاگو در نامه ای به مجریان برنامه خواسته
بودند تا تجمع انتخاباتی ترامپ را در این مکان لغو کنند
زیرا آنها نگران بودند که این مراسم به ایجاد «خصومت
و فضای خطرناک برخورد فیزیکی» برای دانشــجویان
بینجامــد .برای اولین بار به نظر می رســد که در طول
کمپین انتخاباتی ،شــمار مخالفان و موافقان ترامپ در
بین اشتراک کنندگان برابر بود .وقتی یکی از معترضان
سیاهپوست پیش از آغاز مراسم از محل بیرون برده شد،
جمعیت یکصدا شعار دادند که «بگذارید بماند» .ورونیکا
کووالکوفســکی ،یک هوادار  18ساله ترامپ گفت که او
پیش از مراسم هیچ سوء نیتی علیه معترضان نداشت .او
می گوید« :یک دنیا نفرت را حس می کنم .من خودم به
کسی هیچ چیز بدی نگفتم» .چند ساعت پیش از مراسم،
صدها نفر بیرون محل ســخنرانی تجمــع کرده بودند.
پولیس با حصار هــواداران ترامپ را از جمعیت مخالفان
او که نسبتا زیاد هم بودند ،جدا کرده بود( .دویچه وله)

دونالــد ترامپ ،کاندیدای حــزب جمهوریخواه امریکا
تجمع انتخاباتی خود را در شــیکاگو به دلیل زدو خورد
بین هواداران و مخالفانش ،لغو کرد .این جدیدترین فقره
از بروز خشونت در نشست های انتخاباتی ترامپ است.
اعالم لغو نشست انتخاباتی ترامپ از حزب جمهوریخواه
امریکا سبب شد تا شــمار زیادی از تجمع کنندگان در
محوطه دانشگاه «الینویس» شــیکاگو شادمانی کنند.
مردم یکصدا فریاد زدند «ما ترامپ را شکســت دادیم».
در همین حال ،هواداران ترامپ شعار دادند که «ما ترامپ
را می خواهیم» .پیش از اعالم لغو تجمع انتخاباتی ترامپ
که قرار بود بیگاه روز جمعه برگزار شود ،چندین برخورد
شدید لفظی بین هواداران و منتقدان او رخ داد .همچنان
چند برخورد جداگانه فیزیکی نیز بین این افراد بعد از لغو
سخنرانی گزارش شده است .ترامپ گفت که نمی خواهد
ببیند مردم در تجمع انتخاباتی او در شــیکاگو «آسیب
می بینند» ،بنابراین او تصمیم گرفت تا این مراسم را لغو
کند .او به شبکه تلویزیونی «ام .اس .ان .بی .سی» گفت:

رئیس جمهور برازیل:

استعفا نمیدهم

در پی جنجالهای مربــوط به اتهامات
فساد مالی که برازیل را با بزرگترین بحران
سیاســی اخیر مواجه کرده است ،دیلما
روسف ،رئیس جمهور ،تقاضای مخالفانش
را برای کنارهگیری رد کرده است.
این رهبر چپگرا که در ســال  ۲۰۱۴برای
دومین بار در انتخابات برنده شد ،مخالفان
خود را برای ایجــاد بحرانی که به نظر او
منجر به آسیب زدن به اقتصاد کشور شده
است ،مقصر دانست.
خانم روســف با اشــاره به آنکه به هیچ
عنوان قصــد کنارهگیری ندارد خطاب به
خبرنگاران گفــت« :هیچکس حق ندارد
از رئیسجمهوری که به طور دموکراتیک
انتخاب شده است تقاضای استعفا کند».
برازیل با بزرگترین بحران اقتصادی خود
در طی  ۲۵سال گذشته روبرو است .تنها
در سال گذشــته نرخ رشد اقتصادی این
کشور  ۳.۸درصد کاهش داشته است.

خانم روســف گفت که جایگاه نلســون
باربوســا ،وزیر مالیه برازیل هم در کابینه
محکم و استوار است.
هفته گذشــته اتهاماتی کــه علیه لوال
داسیلوا رئیس جمهور سابق برازیل و یکی
از متحدان خانم روســف مطرح شد ابعاد
بحران سیاسی موجود را گستردهتر کرد.
ســارنوال در برازیــل در جریــان یک
تحقیقات پولشویی ،اتهاماتی علیه آقای
داسیلوا تنظیم کردهاند .او هرگونه تخلفی
را رد میکنــد و می گوید که این اتهامات
انگیزه سیاسی دارد.
اتهامات مطرح شــده بخشــی از یک
تحقیقات عمده فســاد در شرکت نفت
دولتی پتروبراس اســت .مخالفان رئیس
جمهوری تــاش میکنند تا بر اســاس
ادعاهایی مبنی مشارکت رئیس جمهوری
در پرونده فساد مالی ،تقاضای استیضاح
او را در مجلس مطرح کنند( .بی بی سی)

منچسترسیتی خیال قهرمانی ندارد

منچسترسیتی با توقف برابر نوریچ ممکن است سهمیه لیگ قهرمانان اروپا
برای فصل بعد را از دست بدهد.
هفته سیام رقابتهای لیگ برتر انگلیس با برگزاری یک دیدار آغاز شد که
در آن منچسترسیتی برابر نوریچ به تساوی بدون گل رسید تا شانسش برای
کسب عنوان قهرمانی به حداقل برسد .سیتی که یکی از مدعیان قهرمانی
بود میتوانست با برتری در این دیدار یک پله در جدول صعود کند و به رده
سوم برسد ولی  90دقیقه تالش شــاگردان پیگیرینی برای نوریچ نتیجهای
در بر نداشــت و این دیدار کسل کننده که تنها یک شوت در چارچوب آن
هم برای منچسترسیتی داشت ،با تساوی بدون گل به پایان برسد تا دو تیم
امتیازها را تقسیم کنند .به این ترتیب منچسترسیتی در رده چهارم جدول
لیگ برتر انگلیس قرار گرفت تا شانســش برای رسیدن به عنوان قهرمانی
به حداقل رسید .در صورتی که وستهام این هفته در لیگ برتر پیروز شود
ســیتی به رده پنجم ســقوط میکند و اکنون موقعیت کسب سهمیه لیگ
قهرمانان نیز برای این تیم به خطر افتاده است.

اتحادیه عرب
حزباهلل لبنان را گروه
تروریستی اعالم کرد

وزرای خارجه اتحادیه عرب روز جمعه حزباهلل لبنان
را یک سازمان «تروریستی» اعالم کردند .به جز لبنان
و عراق کــه گفتهاند درباره این موضوع «مالحظاتی»
دارنــد ،بقیه اعضای اتحادیه عرب به این تصمیم رای
مثبت دادهاند .چند روز پیش از این شورای همکاری
خلیج فارس هم حزباهلل لبنان را سازمانی تروریستی
اعالم کرد .جلسه امروز اتحادیه عرب با خروج موقتی
هیات عربستان سعودی دچار تنش شد .دیپلماتهای
ســعودی در اعتراض به این که عراق حاضر نیست
حزب اهلل لبنان را تروریســتی بداند جلسه را ترک
کردند .ابراهیم جعفری ،وزیر خارجه عراق ،در جلسه
دیروز از نیروهای شبه نظامی شیعه عراق ،موسوم به
حشد شعبی و همچنین حزب اهلل لبنان دفاع کرد.
آقای جعفری گفت« :حشــد شعبی و حزباهلل عزت
اعراب را حفظ کردهاند و کسانی که آنها را تروریست
میخوانند خودشان تروریستند».
اختالفات عربستان سعودی و حزب اهلل لبنان سابقه
نســبتا طوالنی دارد و عربســتان از حامیان جناح
مخالف حزب اهلل در لبنان بوده است.
این اختالفات با حضور حــزب اهلل در جنگ داخلی
ســوریه و حمایت این گروه از بشــار اسد شدیدتر
شده اســت .عربستان ســعودی از برخی گروههای
اسالمگرایی که علیه حکومت سوریه میجنگند دفاع
میکنند.
برخی کشــورها ،از جمله ایران ،عربستان سعودی را
متهم میکنند که با حمایت از اســامگرایان افراطی
زمینه رشــد گروههایی چون داعش را فراهم کرده
است.
در مقابل عربستان ســعودی و متحدانش میگویند
ایران با «مداخله» در امور دیگر کشورهای منطقه به
اختالفات فرقهای دامن میزند( .بی بی سی)

سفیر امریکا:

بحران آوارگان یک مشکل
اروپایی است
سفیر ایاالت متحده امریکا در اتحادیه
اروپا از این که کشورش بیشتر از چند
هزار مهاجــر را نپذیرفته ،دفاع کرد .او
گفت که بحران آوارگان یک مشــکل
اروپایی است.
انتونــی گاردن َر ،ســفیر ایاالت متحده
امریــکا در اتحادیه اروپا بــه روزنامه
آلمانی «راینیشــه پُســت» گفت« :ما
دراین ســال  10هزار تن را می پذیریم،
شاید در ســال آینده  20هزار آواره را
قبول کنیم ».او گفت که البته این تعداد
در مقایسه با شــمار عظیم آوارگان که
آلمان می پذیرد ،زیاد نیست« ،اما این
در وهله اول مشکلی است که اروپا باید
حل کند» و باید به این منظور انســجام
بیشتری داشته باشــد.گاردنر در ادامه

ایــن مصاحبه اعالم کــرد که امریکا
برای حل بحران آوارگان کمک مالی و
تجربیاتش را در اختیار اتحادیه اروپا
می گذارد و به این ترتیب کشــورش
تجربیاتــش را در زمینه «تشــخیص
هویت و کنترول» آوارگان در مرزها در
اختیار مسئوالن آلمانی گذاشته است.
ســفیر ایاالت متحده امریکا در ادامه
گفت که اروپا نیز می تواند از تجربیات
کشورش در ادغام میلیون ها مهاجر از
امریکای التین ،آســیا و کیوبا در دهه
های گذشته استفاده کند.
به گفتــه گاردنر ،اگر (بحران آوارگان)
درست مدیریت شــود ،مهاجران می
توانند در تقویــت اقتصاد نقش قابل
توجهی داشته باشند( .دویچه وله)

افغانستان با شکست زیمبابوه به مرحله
بعدی جام جهانی کریکت صعود کرد

اخطار فدراسیون جهانی
دوومیدانی به پنج کشور برای
مبارزه با دوپینگ

فدراســیون جهانی دوومیدانی اعالم کرد که برنامه ضد دوپینگ کشورهای
اتیوپیا ،مراکش ،کنیا ،اوکراین و بالروس از ســوی این فدراسیون تحت نظر
قرار میگیرد.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesفدراســیون جهانی دوومیدانی در
حالی این تصمیم را گرفته است که گفته میشود این کشورها به اندازه کافی
از ورزشکاران تست دوپینگ نمیگیرند.
 IAAFبه این کشــورها اخطار داده است و اعالم کرده که آنها باید بیشتر
تست دوپینگ بگیرند و باید سریعتر اقدامات الزم را انجام دهند.
سباســتین کو اعالم کرده است که کشورهای مراکش و اتیوپی بسیار مورد
انتقاد هستند و باید مساله دوپینگ را جدی بگیرید .البته این اخطار حضور
آنها در ریو را تهدید نمیکند .کو در این باره افزود :کنیا ،اوکراین و بالروس
نیز در لیست نظارت سال  2015قرار گرفتهاند .آنها باید سیستم ضد دوپینگ
خود را بهبود ببخشند و مطمئن شوند که از قوانین اطاعت میکنند.
این تنها یک اخطار برای بیدار شدن این کشورها است .در صورتی که آنها
اقدامات الزم را انجام ندهند محرومیت در نظر گرفته میشود.

پیروزی گلدن استیت در لیگ
NBA

صبح روز شنبه در لیگ  NBAده بازی انجام شد که در مهمترین آنها گلدن
استیت وریرز به پیروزی دست یافت.
به نقل از سایت  ،ESPNدر مهمترین بازی دیروز صبح گلدن استیت وریرز
با نتیجه  128بر  112پورتلند تریل بلیزرز را شکســت داد .در این بازی کلی
تامپسون برای وریرز درخشید .او  37امتیاز کسب کرد و شش ریباند انجام
داد.
میرز لئونارد نیز بهترین عملکرد را برای تریل بلیزرز داشــت .او  10امتیاز
کسب کرد و  13ریباند و سه پاس منجر به گل داشت.
در بازی مهم دیگر بوستون سلتیکس با نتیج ه  98بر  102از هیوستون راکتز
شکست خورد.
در این مســابقه جیمز هاردن موثرترین بازیکــن راکتس بود .او  22امتیاز
کسب کرد و سه ریباند و چهار پاس منجر به گل داشت.
جیرد ســالینجر نیز برای سلتیکس  24امتیاز آورد و  12ریباند و چهار پاس
منجر به گل داشت.
** نتایج دیگر بازیهای دیروز
شارلوت هورنتز  – 118دیترویت پیستونز 103
فیالدلفیا سونی سیکسرز  – 95بروکلین نتز 89
میامی هیت  – 118شیکاگو بولز 96
ممفیس گریزلیز  – 121نیواورالنز پلیکانز 114
مینه سوتا تیمبرولوز  – 99اوکالهاما سیتی تاندر 96
یوتا جاز  – 114واشنگتن ویزاردز 93
اورالندو مجیک  – 107سکرمنتو کینگز 100

افغانستان در بازیهای جام جهانی کریکت
بیست دور که در هند برگزار شده است ،در
سومین بازی این کشور زیمبابوه را شکست
داده است.
این کشــور در مرحله نخست اسکاتلند و
هانگ کانگ را شکســت داده بود .به این
ترتیب افغانســتان به مرحله بعدی بازیها
صعود کــرد و در کنار  ۱۰ابرتیم جهان بازی
خواهد کرد.
هدفی ( )۱۸۷را که تیم افغانســتان برای
زیمبابــوه تعیین کــرد ،از جمله بلندترین
امتیازات ثبت شــده در این دور مسابقات
جام جهانی  ۲۰دور هند است .محمد اشرف

غنی ،رئیس جمهوری افغانستان و عبداهلل
عبداهلل ،رئیس اجرایی این کشور ،پیروزی
تیم کریکت افغانستان را تبریک گفته اند.
زیمبابوه با از دســت دادن همه بازیکنهای
تیمش تنها توانست  ۱۲۷دوش بدست آورد.
افغانستان با توبزنی فوقالعاده محمد نبی،
کاپیتان پیشــین این تیم توانست شانس
پیروزی خود را باال ببرد.
پرتابگــران افغانســتان در کمتر از یک
ســاعت توانســتند  ۸بازیکن تیم مخالف
را حذف کنند و افغانســتان را صدرنشین
بازیهای گروه ب کنند .افغانستان در دور
بعدی بازیها با سریالنکا ،آفریقای جنوبی،

انگلستان و ویست اندیز بازی خواهد کرد.
کاپیتان تیم افغانســتان اصغر استانکزی
است و سرمربیگری این تیم با انضمام الحق
است.
کارشناســان کریکت مدیریت تیم از سوی
اصغر استانکزی را ستایش میکنند.
وزارت داخله افغانســتان از مردم خواسته
است که از شــلیکهای شادیانه خود داری
کنند.
بعد از پیروزی این تیم در برابر اســکاتلند،
عالقمنــدان این تیم در والیــت ننگرهار
شــلیکهای هوایی کردند که در اثر آن دو
کودک کشته شد( .بی بی سی)

قهرمانی گرجستان در کشتی آزاد اروپا
گنو پتریاشــویلی با شکست طاها آکگول
قهرمان دو ســال اخیر جهان از ترکیه به
عنوان قهرمانی قاره اروپا رســید و به تیم
ملی گرجســتان نیز کمک کرد تا قهرمان
رقابتهای کشتی آزاد اروپا شود .به نقل از
سایت اتحادیه جهانی کشتی ،پتریاشویلی
در فینال  125کیلوگرم بــا زیرگیریهای
پیاپی تایم اول را شــش بر صفر از روبرت
بــاران برد و با باراندازهــای خود نتیجه را
در دو دقیقه و  38ثانیه با حســاب یازده بر
صفر به سود خود تمام کرد .پتریاشویلی در
حالی توانست به فینال برسد که پیش از آن
مقابل طاها آکگول ،قهرمان دو دوره جهان
از ترکیه به برتری هشــت بر هشت رسیده
بود و این در حالی بود که او در ابتدا شش بر
صفر از رقیب قدرتمندش عقب افتاده بود.
این کشتیگیر  125کیلوگرم گرجستان پس
از قهرمانی در اروپا  ،گفت :به خاطر این برد

خیلی خوشحال هستم و فکر میکنم تمام
روز را خوب کشــتی گرفتــم .همچنین به
خاطر این که گرجســتان عنوان تیمی را به
خود اختصــاص داد و این که من هم جزوی
از این قهرمانی بودم احســاس خوشحالی

میکنم .گرجستان که در روز آخر مسابقات
هشت امتیاز از روســیه عقب بود ،توسط
پتریاشویلی و همچنین داوید تالشادزه در
وزن  75کیلوگرم صاحب  19امتیاز شد تا با
 59بر  54از روسیه پیش افتد.

آمریکا موضوع آزمایشهای
موشکی ایران را به شورای
امنیت میبرد

نماینده آمریکا در سازمان ملل ضمن ابراز «نگرانی عمیق»
از آزمایشهای موشکی اخیر ایران اعالم کرد این موضوع
را در نشست روز دوشنبه شــورای امنیت مطرح میکند.
ســامانتا پاور ایــن آزمایشهــا را «تحریکآمیز و عامل
بیثباتی» خواند.
در پی آزمایشهای موشــکی اخیر ایران آمریکا خواستار
بررسی این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل شد.
نماینده آمریکا در ســازمان ملل ،سامانتا پاور جمعه اعالم
کرد موضوع آزمایشهای موشــکی ایران را در نشست روز
دوشنبه شورای امنیت مطرح میکند.
ســامانتا پاور ضمن ابراز «نگرانی عمیق» واشــنگتن از
آزمایشهای چند روز اخیر ایران از سایر کشورها خواست
که با آمریکا برای مقابله با برنامه موشــکی ایران همکاری
کنند .نماینده آمریکا در ســازمان ملــل این آزمایشهای
موشکی ایران را «تحریکآمیز و عامل بیثباتی» خواند.
او تصریح کرد« :از آن گذشته فرماندهان نظامی ایران طبق
گزارشها مدعی شــدهاند که این موشکها مستقیم برای
تهدید اسرائیل طراحی شدهاند .ما چنین تهدیدی را علیه
یک کشور عضو ســازمان ملل متحد و یکی از نزدیکترین
متحدان خود نمیپذریم».
سپاه پاســداران جمهوری اســامی ایران چهارشنبه در
چارچوب یک رزمایش موشکی ،دو موشک به نام «قدر »H
و «قدر  »Fرا با موفقیت آزمایش کرد.
رســانههای ایران گزارش داده بودند کــه روی بدنه این
موشــکها به زبان عبری عبارتی از آیتاهلل خمینی ،رهبر
پیشین انقالب نوشته شده بود که گفته بود «اسرائیل باید
از صفحه روزگار محو شود( ».دویچه وله)

شگردهای داعش برای نفوذ
در جوانان و جذب آنان

گروه افراطی «دولت اســامی» از تمام امکانات پیشرفته
برای جذب جوانان به «جهاد» اســتفاده میکند .پژوهشی
تازه نشان میدهد که داعش تحرکات رسانهای دنیای غرب
را به دقت زیر نظر دارد و میکوشد در آن نقشی فعال ایفا
کند.
گروه تروریستی «دولت اسالمی» برای دسترس به جوانان
از تمام امکانات تبلیغی مدرن اســتفاده میکند .داعش در
شبکههای اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک فعال است و
از اعضای خود میخواهد که از این افزارها برای «یارگیری»
استفاده کنند.
به ویژه دختران و پســران جــوان خانوادههای مهاجر در
غرب هدف عملیات تبلیغاتی هســتند .آخرین نمونه این
تماسهای فریبنده ،دختر دانشآموزی از شهر هانوفر بود
که به تازگی با دشنه به یک مأمور پولیس حمله کرد.
خویشاوندان این دختر  ۱۵ساله گفتهاند که او از راه انترنت
در تماس با گروه تروریســتی داعش قرار گرفته اســت.
جوانان هر روز با شبکههای انترنتی در ارتباط هستند و این
مؤثرترین راهی است که داعش برای تبلیغات خود برگزیده
است .به نظر کارشناسان جوانان  ۱۴تا  ۳۵ساله هدف اصلی
گروههای افراطی هســتند .گروه تروریستی قربانی خود را
نشانه میکند و در بسیاری مواقع در زمانی اندک او را به دام
میاندازد .در موارد بسیاری داعش برای تماس با دختران و
پسران جوان به شــکل هدفمند و انفرادی از تماس با آنها
از طریق شــبکههای اجتماعی در انترنت یا حتی فرستادن
ایمیل استفاده میکند( .دویچه وله)

سخنان جنجالی اتوئو درباره
رئال مادرید

ساموئل اتوئو ســخنان جنجالی درباره تیم سابق خود رئال مادرید مطرح
کرد که قطعا بازتاب زیادی خواهد داشت.
ســاموئل اتوئو که در مایورکا نامی برای خود دست و پا کرد و توانست با
گلهای زیاد خود سرمربی رئال مادرید را مجاب به جذب خود کند ،در این
تیم خیلی کم به بازی گرفته شــد و بعد از مدت زمان خیلی ناچیز ،راهی
بارسلونا شد تا در این تیم ارزشهای خود را نشان دهد.
او در اولین قهرمانی خود با بارســلونا به شدت به مسئوالن رئال مادرید
تاخت و عنوان کرد آنها رفتار خوبی با او در این تیم نکردند .او اکنون در
گفتوگو با روزنامه ســان اعالم کرد رئال مادرید تمایلی به جذب بازیکن
سیاه پوست و یا زشت ندارد و این تنها دلیلی بود که او نتوانست در رئال
دوام بیاورد.
اتوئو درباره این موضوع گفت :وقتی  16ســاله بــودم و در آکادمی رئال
مادرید کار کردم ،هیچ کس به من احترامی در این باشــگاه نمیگذاشت.
حتی بازیکنان همتیمیام نیز جواب سالم من را نمیدادند .هرچند گلهای
زیادی به ثمر میرســاندم ولی هیچ کس با من رفتار خوبی نداشت .تنها
کسانی که به من در رئال مادرید اعتقاد داشتند فابیوکاپلو سرمربی تیم و
دستیار او بودند .من تشنه گلزنی ،پول و شهرت بودم و میخواستم برای
خودم کسی شوم ولی با این شرایط اصال نمیتوانستم پیشرفت کنم.
او در پایان گفــت :هیچ وقت دلیل این موضوع را نمیفهمم که در مادرید
چرا موفق نبودم چرا که عملکردم خوب بود .فکر میکنم به این خاطر که
سیاه پوست هستم و چهره جذابی ندارم در رئال مادرید پیشرفت نکردم.

شروع فرآیند میزبانی برای جام
جهانی  2020فوتسال

کشورهایی که خواهان میزبانی جام جهانی فوتسال در سال  2020هستند
باید تا  12روز دیگر آمادگی خود را به فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعالم
کنند.
به نقل از ســایت فیفا ،در حالی که میزبانی جــام جهانی  2016در کلمبیا
به زودی برگزار می شــود ،فیفا اعالم کرده است کشورهایی که خواهان
میزبانی جام جهانی  2020هستند باید تا فاصله زمانی  12روز دیگر آمادگی
خود را برای بر عهده گرفتن میزبانی این دوره اعالم خواهند کرد.
بعد از اعالم میزبانی کشــورهای برای جام جهانی فوتســال ،فیفا اسناد
میزبانی این دوره را به کشورهای درخواست کننده میزبانی خواهد فرستاد.
جام جهانی  2020فوتســال نهمین دوره این رقابتهــا خواهد بود .جام
جهانی فوتسال در ســال  1989در هالند آغاز شد و بعد از آن کشورهای
هانگکانگ ،اســپانیا ،گواتماال ،چین تایپه ،برازیــل و تایلند میزبان این
رقابت را بر عهده داشتند .فوتسال از آن زمان به سرعت رشد کرد طوری
که اکنون در ســال  2016بیش از  120عضو فیفا در رشته فوتسال فعالیت
میکنند.

اندی ماری :شاراپووا باید مسئولیت
دوپینگش را بپذیرد

اندی مــاری در واکنش به دوپینگ ماریا شــاراپووا اعالم کرد که او باید
مسئولیت این اتفاق را بپذیرد و محرومیت خود را بگذراند.
به نقل از سایت یورو اسپورت ،شــاراپووا چند روز پیش اعالم کرد که به
دلیل مصرف ماده «ملدونیوم» تست دوپینگش مثبت شده است .او اظهار
کرد که به دالیل پزشــکی  10سال است که از این ماده استفاده میکند .او
از دوازدهم مارچ محروم خواهد بود.
ماده «ملدونیوم» از یکم جنوری امســال جزو لیست مواد دوپینگ اعالم
شده است .چندین ورزشکار به خصوص ورزشکاران روس به دلیل مصرف
این ماده تست دوپینگ مثبت داشته اند.
اندی ماری در مصاحبه با  BBCدرباره ممنوع شــدن «ملدونیوم»  ،افزود:
فکر میکنم از یکم ژانویه به دلیل مصــرف «ملدونیوم» ،دوپینگ حدود
 55ورزشکار مثبت اعالم شده اســت .من برایم این مساله عجیب است،
زیرا این ماده برای بیماران قلبی تجویز میشــود و بسیاری از ورزشکاران
حرفهای این مشــکل را دارند .بنابراین ممنوع شدن این ماده کمی برایم
عجیب است .سال پیش از من تست زیادی گرفته شد ،اما امسال تنها دو
بار تست دادم .این میزان تست کافی نیست.

