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احتمال بمبگذاری
بزرگترین مرکز خرید
بروکسل را به تعطیلی کشاند

نیروهای امنیتی و پولیس بلجیم عملیاتگستردهای را در
محدوده بزرگترین مرکز خرید بروکسل آغاز کردند .پولیس
تا کنون در این محدوده مواد منفجره پیدا نکرده است .یک
مرد که کمربند انفجاری قالبی بر تن داشته بازداشت شده
است.
بزرگترین مرکز خرید پایتخت بلجیم ،مرکز خرید «سیتی
 »۲در قلب تجاری بروکســل به دلیل احتمال وجود مواد
منفجره به طور موقت بسته شده است .سخنگوی این مرکز
خرید گفته است که درست کنار ساختمان این مرکز خرید
یک بسته مشکوک پیدا شده است.
پولیس و نیروهای امنیتی که پس از اعالم هشدار در ساعت
پنج و نیم صبح سهشنبه ( ۲۱جون) عملیات گستردهای را
در این مرکز خرید و اطراف آن آغاز کردهاند تا کنون در این
محدوده مواد منفجره پیدا نکردهاند.
با این حــال کمیته بحران ملی در بلجیم درجه هشــدار
حمالت تروریستی را در باالترین حد نگاه داشته است که
به معنای ممکن و محتمل بودن حمالت تروریستی است.
به گزارش رســانهها پولیس یک فرد مظنون را در اطراف
مرکز خرید بازداشت کرده اســت که در حال حاضر تحت
بازجویی است .سارنوال بلجیم بازداشت این مرد را که مواد
منفجره همراه خود نداشته تأیید کرده است.
خبرگزاری فرانســه به نقل از فردی در سارنوالی بلجیم که
نام او فاش نشده نوشــته است که فرد بازداشت شده یک
کمربند انفجاری قالبی بر تن داشته است.
نخســتوزیر بلجیم که شرکت در مصاحبهتلویزیونی را به
دلیل نشســتی اضطراری لغو کرده است تأکید کرده که در
حال حاضر «همه چیز تحت کنترل است»( .دویچه وله)

سربازان اسرائیلی یک
نوجوان فلسطینی را کشتند

به دنبال یک اقدام تروریستی از سوی چند فلسطینی در
نزدیکی بیتالمقدس ،سربازان اسرائیلی اقدام به تیراندازی
کردند ،اما تیر آنها به پسری  ۱۵ساله اصابت کرد که ظاهرا
ربطی به ماجرا نداشت .چهار فلسطینی هم زخمی شدند.
به گزارش هاآرتص ،گروهی از فلسطینیها بر روی یک جاده
واقع در کرانه غربی رود اردن و حومه شــهر بیتالمقدس
(اورشــلیم) بنزین ریختند و سپس با پرتاب سنگ و مواد
آتشزا به ســوی موترهایی که در این جاده در حال حرکت
بودند ،دو توریست و یک اسرائیلی را زخمی کردند .دو موتر
نیز خسارت دیدند.
به دنبال این حمله ســربازان اسرائیلی به سوی گروهی از
فلسطینیها تیراندازی کردند .این تیراندازی جان یک پسر
 ۱۵ســاله را گرفت که بنا بر اطالعاتی که هارآتص به دست
آورده بعدا معلوم شــد تنها تماشــاچی صحنه بوده است.
وزارت بهداشت فلسطینیان از چهار زخمی نیز گزارش داده
است .موضوع اکنون در دست بررســی است .در ماههای
اخیر حمالت فلســطینیها به اســرائيلیها و جهانگردان
افزایش یافته است.
فلسطینیهایی که عمدتا جوان یا نوجوان هستند ،دست به
اقدامات تروریستی میزنند که با پاسخ متقابل اسرائيلیها
روبرو میشــود .حدود دو هفته پیش دو جوان فلسطینی
چهار نفر را در یک مرکز خرید در تلآویو با شلیک مسلسل
کشتند( .دویچه وله)

آمریکا از سلب تابعیت روحانی شیعه بحرینی ابراز نگرانی کرد
درحالیکه گزارشهایی از تجمع شــماری از هوادران
عیسی قاسم ،روحانی شــیعه بحرینی ،در اطراف خانه
او منتشر شــده ،وزارت خارجه آمریکا نسبت به سلب
تابعیت از او ابراز نگرانی کرده و شــورای حقوق بشــر
سازمان ملل این اقدام را نادرست دانسته است.
جان کربی ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است
که این وزارتخانه شــواهدی در اثبات اتهامات منجر به
تصمیم دولت بحرین در ســلب تابعیت از شیخ عیسی
قاسم در اختیار ندارد و به نظر نمیرسد که قبل از اتخاذ
این تصمیم ،به این فرد امکان پاســخگویی به اتهامات
داده شده باشد .وی گفته اســت که دولت آمریکا این
موضوع را از نزدیک دنبــال میکند و افزوده «نگرانی
ما این اســت که چنین اقدامی ممکن است طرفهای
مختلف را از راه آشتی و گفتگو منحرف کند درحالیکه

یک جوان  ۱۹ساله قصد
کشتن ترامپ را داشت
یک جوان  ۱۹ساله بریتانیایی حین قصد
کشــتن دونالد ترامپ توســط نیروهای
امنیتی دســتگیر گردید .اما اینکه این
جوان تا چــه اندازه به هــدف خویش
نزدیک بوده اســت ،پولیــس تا هنوز
جزئیات بیشتر در مورد ارائه نکرده است.
مایکل اســتیفن ،یک جوان بریتانیایی
که به روز شنبه حین مبارزات انتخاباتی
دونالد ترامپ نامزد ریاســت جمهوری از
حزب جمهوریخواه ایــاالت متحده ،در
یکی از قمارخانه هــای الس ویگاس با
حمله بر یک پولیس تفنگچه اورا گرفته
و تالش نموده بود تــا ترامپ را به قتل
رســاند؛ اکنون پس از دستگیری مورد
بازجویی قرار گرفته است.
براساس اقرار وی دریکی از محکمه های
محلی شــهر نیوادا ،اوعمدا ً می خواسته
اســت که ترامــپ را به قتل رســاند و
گفته اســت که به همین منظور شخص ًا
از کالیفورنیا به الس ویگاس ســفر کرده
است .مایکل استیفن برای کشتن ترامپ

بوكسور هاي حرفه اي المپيك
ريو مقام هاي خود را
از دست مي دهند

فدراســيون جهاني بوكس اعالم كرد ،
بوكســورهاي حرفه اي كــه در المپيك
ريو شــركت كنند  ،مقام هاي بين المللي
خود را از دســت خواهند داد .به نقل از
يورو اسپرت ،اخيرا بوكسورهاي حرفه اي
اجازه پيدا كردند تا در المپيك ريو شركت
كنند  ،با اين حال فدراســيون جهاني از
اين مساله راضي نيســت و معتقد است
كه اين كار باعث افزايش آســيب ديدگي
بوكسورها مي شــود  .فدراسيون جهاني
بعد از بررســي اين مســاله اعالم كرد
بوكسورهاي حرفه اي كه حاضر به شركت

در المپيك شوند بايد محروم شوند.
داريل پيپل رييس فدراسيون جهاني در
اين باره گفت :اين تصميم براي ما سخت
نبود .ما به اين نتيجه رســيديم كه بايد
مداخله كنيم و از شــركت بوکسورهای
حرفه اي در المپيــك جلوگيري كنيم
زيرا اين مســاله به سالمت ورزشكاران
آسيب مي زند.
فدراســيون جهانــي اعــام كــرد
بوكسورهايي كه مقام نداشته باشند نيز
در صورت شــركت در المپيك به مدت
يك سال از رنكينگ خارج مي شوند.

درخواست استرالیا از
مسئوالن ریو برای افزایش امنیت

تیم المپیک استرالیا از مسئوالن برازیل
خواست تا قبل از آسیب دیدن ورزشکاران
امنیت ریو را افزایش دهند.
به نقــل از جهــان ورزش ،دو عضو تیم
پارالمپیک قایقرانی اســترالیا آخر هفته
گذشته مورد حمله سارقان قرار گرفتند.
پس از اتفاقات اخیر ترس از جرم و جنایت
در ریو به هنــگام المپیک افزایش یافته
است.
در زمان المپیک  85هزار سرباز و پولیس
در خیابانها ریــو خواهند بود اما جرم و
جنایت یکی از فاکتورهای جدانشــدنی
زندگی در ریو است .مسئول تیم المپیک
استرالیا در این باره گفت :کمیت ه برگزاری
باید زودتر برای دفاع از ورزشکاران بسیج

شــود .االن بهتر است اقدام کنید .ماه
گشته نیز به قایقرانان المپیکی اسپانیا
در ریو حمله شد .مسئول تیم استرالیا
معتقد اســت که پولیس باید ماموران
امنیتی بیشتری را در ریو به کار گیرد.
مسئول تیم استرالیا در اینباره افزود:
ی مانده ،بهتر
زمان کمی تا المپیک باق 
اســت اگر به ورزشــکاران حمله شد
وسایل خود را به سارقان بدهند و با آنها
برخورد نکنید .کســی به هنگام حمله
کمک نمیکند.
مســئوالن باید مامــوران امنیتی را
افزایش دهند .حدود  400ورزشکار را به
المپیک می بریــم و نیاز داریم که از ما
حمایت شود.

حتی خطر مرگ خــودش را قبول کرده
و در اقرارنامــه اش در برابر پولیس گفته
اســت که او از این حرکت کرده بود که
برای کشــتن ترامپ فقط بــه یک یا دو
شــلیک نیاز می رفته است و خودش نیز
مطمئین بوده است که پس از این رویداد
توســط نیروهای امنیتی به قتل خواهد
رسید.
مایکل استیفن اضافه کرده است که قبل
از این اقدام ،بــرای تمرین در یک محل
تمرینات برای شــلیک رفته است زیرا
پیش از آن هیچگاهی اســلحه به دست
نگرفته بود .بنابر منابع سارنوالی این مرد
جوان که مدارک دســت داشته اش فقط
یک الیسنس بریتانیایی بوده است ،از ۱۸
ماه به اینسو در ایاالت متحده زندگی می
کرد .او همچنان به پولیس گفته است که
اگر آزاد شود فورا ً باردیگر اقدام به قتل
ترامپ خواهد کرد و افزوده اســت که از
یکسال به اینسو فکر طرح کشتن ترامپ
را داشت( .دویچه وله)

یونیسف :کودکان
مهاجر در آلمان فاقد
چانس برابر هستند

یونیســف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل
متحد می گویــد که وضعیت کــودکان مهاجر قوی ًا
وابســته به تصادف اســت.کودکانی که توانسته اند
به آلمان بیایند،آنهم غالب ًا بدون والدین شــان ،راه
پرخطر،رنج آور ووحشتناکی را پشت سرگذاشته اند.
براســاس ارزیابی یونیســف یا صندوق حمایت از
کودکان ســازمان ملل متحد ،با کــودکان مهاجر در
آلمان غالب ًا به صورت بسیار نابرابر برخورد می شود.
این سازمان می گوید« :وضعیت کودکان مهاجر قوی ًا
وابسته به تصادف است ».در بخش مراقبت های طبی
یا آموزشــی ،کودکان مهاجر آشــکارا در مقایسه با
همسن های آلمانی شان در وضعیت بدی قرار دارند.
یونیســف می افزاید که در میان کودکان مهاجر نیز
وضعیت در این ارتباط بسیار متفاوت است؛ یعنی فرق
می کند که کودکان مهاجر از کدام کشور ها به آلمان
آمده اند و به این دلیل دورنمای «خوب» یا «بد» برای
ماندن در کشور را دارند.
یونیسف به کنوانســیون سازمان ملل متحد در مورد
حقوق کودکان اشــاره می کند .کریسیتان شنایدر از
بخش آلمانی یونیســف گفت« :همه کودکان حقوق
برابر دارند ،صرف نظر از این که به کدام اجتماع تعلق
دارند و از کدام وضعیت اقامت برخوردار هستند».
براساس اظهارات یونیسف ،کاهش شمار مهاجرین به
صورت اتوماتیــک باعث صرف نظر از راه حل موقتی
اســکان دادن مهاجران نشده است .مث ً
ال سالون های
ورزشی که برای این منظور تخصیص داده شده بودند،
هنوز هم محل اقامت پناهجویان اند.
یونیسف به خصوص هراس دارد که در شهرهای بزرگ
مانند برلین و کولن ،خانواده های مهاجرین ســال ها
مجبور به زندگی در اقامتگاه های همگانی شوند ،زیرا
این امر ادغام در مکاتب و کودکستان ها را به تاخیر
می اندازد( .دویچه وله)

از این بازیکنان شهروندانی اند که در خارج از
کشور ســکونت دارند .تیم ملی بانوان کشور
از زمان تشکیل تاکنون با ساختار کنونیاش
در  14بازی جهانی اشــتراک کرده که از این
میان در  4بازی پیروز شــده و  8بازی دیگر
را شکست خورده است و همچنان دو رقابت

مربی گنز به دیبابا ،قهرمان دوی  1500متر
جهان در بارســلونا به جرم داشتن مواد
ممنوعه از جمله  EPOدستگیر شد.
به نقل از ســایت ،Inside the games
جیمز آدن ســومالیایی که مربی گنزبه
دیبابا اســت ،به همراه تعدادی مربی اهل
مراکش بازداشت شد .این افراد در هتلی
در بارسلونا اقامت داشتند.
پولیس اعالم کرده است این افراد به جرم
پخش مواد ممنوعه و آســیب به سالمت
عمومی دســتگیر شــدند .تحقیقات در
این زمینه از ســال  2013آغاز شده بود
و پولیس بــه صورت ناگهانی به هتل وارد

 سرباز داعش هستم

مرد مسلحی که  ۴۹نفر را در یک کلوب
همجنسگرایان در شهر اورالندو فلوریدا
کشــت در تماس با پولیس در جریان
حمله خود را سرباز گروه دولت اسالمی،
داعش ،معرفی کرده بود.
متن مکالمه میان مذاکره کننده پولیس
و عمر متین در جریان گروگانگیری سه
ساعته در آن کلوب روز دوشنبه از سوی
پولیس فدرال آمریکا ،افبیآی ،منتشر
شد.
این مهاجم  ۲۹ساله در جریان تماس با
( ۹۱۱شماره اورژانس و پولیس) به جنگ
در سوریه و حمالت تروریستی فرانسه
اشاره کرد.
او همچنین به مذاکــره کننده پولیس
گفته بود به آمریکا بگوید که دســت از
بمباران ســوریه و عراق بردارد و «برای
همین است که او اینجاست».
آقای متین در جریــان یورش ماموران
پولیس به محل گروگانگیری کشته شد.
افبیآی گفت کــه متین در همان نیم
ســاعت اول پس از شروع حمله سه بار
به  ۹۱۱زنگ زد .این درحالی بود که او ده

دیگر به نفع هیچ تیمی پایان یافت.تیم ملی
فوتبال بانوان افغانستان اکنون در درجۀبندی
جهانی از تیم ملی مردان چندین پله جلوتر
است .این تیم در ردۀ  138قرار دارد در حالی
که رتبۀ 156ام به تیم ملــی فوتبال مردان
مختص شده است( .وطندار)

کوپا آمریکا  2016پرگلترین تورنمنت تاریخ
این رقابتها

مربی گنزبه دیبابا به دلیل پخش
مواد ممنوعه دستگیر شد
شده است( IAAF .فدراسیون جهانی
دوومیدانی) بعد از این دســتگیری در
بیانیهای اعالم کــرد تمامی ارگانها با
هم همــکاری میکنند تا از ورزش پاک
حمایت کنند.
در هتل حدود  60ســرنگ یافت شده
است که مربوط به ورزشکاران در کمپ
نزدیک به هتل بوده است .هنوز مشخص
نیست کدام ورزشکار از مواد دوپینگ
استفاده کرده است.
تمامی ورزشــکاران از ســوی IAAF
تســت شــدند .نتایج آن نیز به زودی
اعالم میشود.

مهاجم اورالندو:

فهرست ابتدایی اعضای تیم ملی فوتبال
بانوان منتشر شد
فهرست ابتدایی بازیکنان تیم فوتبال بانوان
کشور منتشر شد .به گفتۀ فدراسیون فوتبال
اعضای تیم ملی فوتبال بانوان از میان همین
فهرست  33نفره انتخاب میشوند.
این فدراســیون میگوید که پس از اشتراک
این افراد در کمپهای آموزشی ،اعضای تیم
ملی انتخاب خواهند شد.
شــبنم روهین ،مریم روهین ،مریم قاسمی،
مینه احمدی ،ســمیرا جاللی ،رینا عزیزی،
بهاره قریشــی ،نیلوفر یعقوبی ،شبنم مبارز،
ماهره بارکزی ،درانی حسن ،حسنا قریشی،
منجا میر ،ویدا زمری ،میکا ســیفالرحمان،
هلی ارغندیوال ،اوزال اتمر ،فرخنده نوهتاج،
حنا محبت ،صدف نوری ،ســحر ارغندیوال،
آریانا غینی ،لیال امین ،حنا شاغاســی ،هاجر
ابوالفضــل ،زهرا فقیــرزاده ،مریم حیدری،
فهیمه تابش ،نیالب محمدی ،ســما حماسی،
لیــا ارمغان ،فرشــته شــیخمیری ،و دیبا
صدیقی از جمله این  33ورزشــکار اند .بر
بنیاد اطالعات فدراسیون فوتبال شمار زیادی

در کوپا آمه ریــکا  2016گل های فراوانی به
ثمر رسیده که موجب شده است این رقابتها
به پرگلترین تورنمنت تاریخ بدل شود.
به نقل از مارکا ،در یکصدمین سال راهاندازی
کوپا آمهریکا ،تورنمنت پرگلی در آمریکا در
جریان اســت .این رقابتها که با چهار تیم
بیشتر برگزار می شود ،دروازهها فراتر از تصور
همه باز شده است تا شاهد تورنمنت پرگلی
باشیم .در  52دیداری که تاکنون برگزارشده،
 84گل به ثمر رسیده است (میانگین سه گل
در هر دیدار) .تنها در سه بازی (کاستاریکا -
پاراگوئه ،برازیل  -اکوادور ،پرو  -کلمبیا) گلی

رد و بدل نشد .این بدان معناست که به طور
میانگین ،نتیجه تساوی بدون گل تنها در 10
درصد بازی ها رقم خورده است.
ارجنتیــن و چیلی گل های زیــادی در این
رقابت ها به ثمر رســاندند .از ســال 1959
تاکنون هیچ تیمی در چهــار بازی خود 14
گل به ثمر نرســانده اســت .لیونل مسی،
مهاجم تیم ملی فوتبال ارجنتین با چهار گل،
برترین گلزن تیمش اســت .ارجنتین موفق
شــد پاناما را نتیجه پنج بر صفر و ونزوئال را
چهار بر یک شکست داد .در مقابل ،چیلی با
پیروزی تاریخی هفت بر صفر برابر مکزیک،

به اعتقــاد ما ،تنها از راه اصالحات اســت که میتوان
تغییرات سیاســی مســالمت آمیزی را در واکنش به
مطالبات تمامی مردم بحرین پدید آورد ».ســخنگوی
وزارت خارجه آمریکا گفت که دولت این کشور «عمیقا
نگران روش دولت بحرین در ســلب تابعیت از اشخاص
بدون طی مراحل قانونی موجه است که می تواند سابقه
ای در ایجاد افراد فاقد تابعیت و وطن ایجاد کند».
آقای کربی همچنین یادآور شده است که وزارت خارجه
آمریکا گزارشی را در مود وضعیت حقوق بشر بحرین در
دست تهیه دارد اما مشخص نکرد این گزارش چه موقعی
منتشر خواهد شد.
بحرین و آمریکا روابط سیاســی نزدیکی دارند و مقر
پایگاه ناوگان پنجم نیــروی دریایی ایاالت متحده در
منامه ،پایتخت بحرین قرار دارد( .بی بی سی)

پرگلترین بــازی را در تاریخ فوتبال خود به
ثبت رســاند .ادواردو وارگاس ،مهاجم چیلی
هم با  6گل در دو بازی ،وارد رقابت کســب
جایزه برترین گلزن این بازی ها شد .از سال
 2007که روبینیو  6گل به ثمر رساند ،بازیکنی
نتوانسته این رکورد را بشکند.
 11گلی که هائیتی از دو تیــم برازیل ( )7و
اکوادور ( )4دریافت کرد ،آمار گلهای به ثمر
رســیده را بهتر کرد .در کوپا آمهریکا سال
گذشــته که در چیلی برگزار شد 59 ،گل به
ثمر رسید( .میانگین  2.45گل در هر بازی).
در سال  2011در ارجنتین نیز  54گل از خط
دروازه هــا عبور کرد و میانگین  2.25گل در
هر بازی را به ثبت رسید .چهار سال پیش از
آن نیز که کوپا آمهریکا در ونزوئال برگزار شد،
 86گل وارد دروازه تیمها شد که میانگین (
 )3.5گل در هر دیــدار برای آن تورنمنت به
ثبت رســید .در کوپا آمهریکا  2004پرو78 ،
گل وارد دروازه ها شد اما میانگین گلهایش
از رقابت های امســال بیشــتر بود (.)3.25
ســال  2001که کلمبیا میزبان بود 60 ،گل به
ثمر رســید و میانگین گل  2.5در هر بازی
را به وجــود آورد .با چهار دیــداری که از
کوپا آمهریکا  2016باقی مانده ،ممکن اســت
رکوردی تاریخی از نظر گلزنی در این رقابت
ها به ثبت برسد .میانگین شوتهای به سمت
دروازه 23.8 ،در هر بازی بوده اســت و این
آمار نشان می دهد بازیهای باقی مانده نیز
پر گل خواهد بود.

ها نفر را گروگان گرفته بود.
آخرین تماس حــدود  ۵۰ثانیه طول
کشید.
او در این مکالمه پس از بر زبان راندن
کلماتی در عبادت خــدا و صلوات بر
پیامبر اسالم می گوید تماس گرفته تا
بگوید که او همان کســی است که در
«اورالندو مسئول تیراندازی هاست».
او در پاسخ به سوال تلفنچی که نامش
چیســت «به ابوبکر بغــدای از دولت
اسالمی اعالم وفاداری» می کند.
متین آن شــب همچنین سه بار با تیم
مذکره کننده پولیس اورالندو صحبت
کرد .در این مکالمات بود که او خود را
«سرباز اسالمی» توصیف کرد.
یک سخنگوی افبیآی به خبرنگاران
گفت که متین «با لحنی آرام و شمرده»
صحبت می کرد.
او گفت هیچ نشانه ای نیست که یک
گروه تروریســتی خارجــی حمله را
طراحی کرده و آقای متین احتماال در
داخل آمریکا به افراط کشــیده شده
بود( .بی بی سی)

هاگرتی :رییس وادا
باید از شاراپووا
عذرخواهی کند

وکیل ماریا شاراپووا اخیرا از سوی فدراسیون جهانی تنیس
تا سال  2018محروم شد اما او تاکید کرد «کرگ ریدی» باید
از تنیسور روس عذرخواهی کند.
به نقل از یورو اســپرت ،ماریا شــاراپووا اعالم کرده بود
دوپینگ غیرعمد داشــته و این مساله را در دادگاه اثبات
کرده اســت .بنابراین محرومیت دو ساله او عادالنه نبوده
است.
البته او در مسابقات اپن اســترالیا ملدونیزم مصرف کرده
بود .وکیل شاراپووا با توجه به صحبتهای اخیر رییس وادا
درباره شاراپووا اعالم کرده است رییس وادا باید از شاراپووا
عذرخواهی کند .شــاراپووا در حال حاضر به دادگاه عالی
ورزش اعتراض کرده اســت و  18جوالی این دادگاه درباره
او تصمیمگیری میکند.
ریــدی رییس آژانس ضددوپینــگ در اینباره گفت :فکر
میکنم با توجه به بودجه  30میلیــون دالری وادا در یک
ســال فکر میکنم خیلی خوب کار میکنیم و موفقیتهای
خوبی داریم .آنچه درباره خانم شاراپووا برایم رضایتبخش
است ،این بود که او میتواند در یک سال بیش از بودجه وادا
درآمد کسب کند.
جان هاگرتی ،وکیل شــاراپووا اعالم کرده اســت ریدی
غیرحرفهای عمل کــرد .او در این باره گفت :مســئوالن
قضایی نباید به درآمد ورزشکاران کاری داشته باشند .آقای
ریدی باید از شاراپووا عذرخواهی کند؛ در غیر این صورت
هواداران تصور میکنند که وادا بر اساس رنکینگ و درآمد
ورزشکاران درباره آنها قضاوت میکند.

دوومیدانی کاران
پارالمپیکی روس محروم
نخواهد شد

کمیت ه بینالمللی پارالمپیک ( )IPCاعالم کرد ورزشکاران
و دوومیدانیکاران پارالمپیک روســیه محروم نیستند و
میتوانند در المپیک شرکت کنند.
بــه نقــل از  Inside the gamesکمیتــه بینالمللی
پارالمپیــک در بیانیهای اعالم کــرد« :دوومیدانیکاران
پارالمپیکی روسیه به صورت مســتقل تمرین میکنند و
هیچ ارتباطی با فدراســیون دوومیدانی روسیه ندارند.
هیچ نشانهای از دوپینگ در این ورزشکاران یافت نشده و
دلیلی برای محرومیت آنها وجود ندارد».
این در حالی اســت که هفته گذشــته فدراسیون جهانی
دوومیدانی تصمیم گرفت محرومیت فدراسیون دوومیدانی
روســیه پابرجا بماند .به این ترتیــب پارالمپیکی روس
محروم نخواهد شد( IPC .کمیته بین المللی پارالمپیک)
در ادامه اعالم کرد :با کمیته پارالمپیک روســیه صحبت
کردیم و با آنها در ارتباط هســتیم .هیچ شــواهدی بر
مشــکالت دوپینگی در کمیته پارالمپیک روســیه وجود
ندارد.
روســیه دومین تیم موفق دوومیدانی در المپیک لندن را
داشــت .این تیم  19مدال طال 12 ،نقره و پنج برنز کسب
کرده بــود IPC.همچنین اعالم کــرد میخواهد بودجه
تســتهای دوپینگ خود را دو برابر کند و بر روی مناطق
خاص و کشورهای خاص تمرکز بیشتری داشته باشد.
با توجه به اتفاقات خیر و رســواییهای مربوط به المپیک
ســوچی ،آژانس ضد دوپینگ اعالم کرده ممکن است کل
تیم روسیه از المپیک محروم شود.

