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یک روز عزای عمومی در ترکیه در پی
انفجارهای استانبول

انقره به خاطر حمله شــامگاه روز شنبه در
اســتانبول یک روز عزای عمومی اعالم کرد.
در دو انفجار بیرون اســتدیوم ورزشی شهر
استانبول حداقل  38تن کشته شدند .به نظر
می رسد هدف این حمله ،نیروی پولیس ترکیه
بوده باشد.
بنعلی یلدیریم ،نخســت وزیــر ترکیه روز

یکشنبه پرچم این کشــور را به حالت نیمه
برافراشــته درآورد .رجب طیــب اردوغان،
رئیس جمهور نیز ســفر خود به قزاقستان را
لغو کرده است.
حداقــل  38نفر در انفجــار دو بمب نزدیک
استدیوم ورزشی استانبول کشته شدند .یکی
از انفجارها به نظر می رسد که انتحاری بوده

افسر پولیس ضد ترور
پاکستان ترور شد

یک افسر پولیس ضد ترور در شــهر پشاور پاکستان
توسط مردان مسلح موترسایکل سوار کشته شد .این
مرد ریاض االسالم نام داشت که در مسیر راه به مسجد
هدف گلوله مردان ناشناس قرار گرفت.
محمد ســجاد خان ،یکی از مقام های ارشد پولیس در
شهر پشــاور تائید کرده است که این افسر پولیس ضد
ترور روز شنبه هنگامی که همراه با پسرش روانه مسجد
بود ،توسط افراد ناشناس موترسایکل سوار از پا در آمد.
ریاض االســام اندکی پس از این حادثه به شــفاخانه
انتقال داده شــد اما در نتیجه زخم های شدید ،جان
داد .به گفته این مقام پولیس پسر ریاض در این حادثه
زخمی شده است.
خان گفته که االسالم سمت معاونیت ریاست پولیس ضد
تروریزم را در شهر پشاور به عهده داشت .مسئولین در
یکی از شفاخانه های پشاور گفته اند که آنان در تالش
اند تا پسر ریاض االسالم را از مرگ نجات دهند .تاحال
هیچ گروهی مســئولیت این حمله را بر دوش نگرفته
اســت .پس از ورود نیروهای امریکایی به افغانستان،
پاکستان نیز متعهد شده است که در ائتالف با واشنگتن
در برابر گروه های دهشت افگن پیکار کند .هم زمان با
یک رشته عملیات های نظامی در مناطق شمال غربی
پاکستان ،خشونت ها رو به کاهش نهاده است .از جانب
دیگر تالش های جدی نیز صورت گرفته است تا منابع
مالی گروه های شورشی خشکاند شوند( .دویچه وله)

باشد .تاکنون کسی مسئولیت این حمالت را
بر دوش نگرفته است.
سلیمان سویلو ،وزیر داخله ترکیه گفته است
که دو انفجار بیرون استدیوم استانبول رخ داد
که در نتیجه آن حداقل  38تن کشته و 166
نفر زخمی شدند .به نظر می رسد که یکی از
انفجارها انتحاری و دیگری با موتر بمبگذاری
انجام شده باشد.
این انفجارها ســاعت  10:30دقیقه شام روز
شــنبه در منطقه نزدیک استدیوم «وودافون
آرنا» در بخش اروپایی اســتانبول رخ دادند.
ســویلو گفت که در ارتباط بــا این انفجارها
شماری دســتگیر شــده اند اما او جزئیات
بیشتری ارائه نکرد.
رجب طیب اردوغان ،رئیــس جمهور ترکیه
در بیانیه ای گفته اســت ایــن حمالت بین
مردم ملکی و پولیس انجام شــدند تا شمار
تلفات زیاد باشند .او گفته است« :یک حمله
تروریستی علیه نیروهای امنیتی و شهروندان
ما انجام شد ...در نتیجه این حمله ،متاسفانه
ما شهدا و زخمی هایی داریم»( .دویچه وله)

انفجار انتحاری در عدن
دهها سرباز یمنی را کشت

یک بمبگــذار انتحاری با منفجر کردن
خود در میان سربازانی که برای دریافت
حقوق صف کشــیده بودند ۴۵ ،نفر را
کشت و  ۵۰ســرباز دیگر را هم مجروح
کــرد .این انفجــار در شــهر عدن که
‹پایتخت› فعلی ارتــش و حامیان دولت
عبدربه منصور هــادی ،رئیس جمهوری
یمن ،محسوب میشود روی داد .برخی
گزارش ها تعداد کشته شدگان را  ۵۰نفر
و مجروحان را  ۷۰نفر برآورد کرده است.
هنوز در مورد عامل یا عامالن این انفجار
گزارش رسمی منتشــر نشده است اما
گروه موســوم به دولت اسالمی (داعش)
مدعی شده که بمبگذار انتحاری وفادار
به این گروه بوده است .بمبگذاریهای
انتحاری که از ســوی گروههای جهادی
ترتیب داده شده بودند تابستان امسال

تمجید کونته از عملکرد کاستا
برابر وست برومویچ

سرمربی ایتالیایی چلســی بعد از پیروزی برابر وست برومویچ به تمجید از
مهاجم اسپانیایی تیمش پرداخت و عملکرد او را ستود.
به نقل از ساکرنت چلسی موفق شــد در هفته جدید لیگ برتر در خانه با
سختی و با تک گل دیهگو کاستا یک بر صفر وستبرومویچ را شکست دهد
تا آبیپوشان لندنی در صدر جدول لیگ برتر قرار گیرد.
آنتونیو کونته بعد از پیروزی تیمش در این دیدار گفت :بازی سخت و دشواری
برابر وســت برومویچ داشتیم آنها در نیمه نخست کامال بازی تدافعی را در
دســتور کار خود قرار داده بودند و به همین خاطــر بازی مقابل این تیمها
همیشه سخت است .کاستا در نیمه دوم مسئولیتپذیری خودش را نسبت
به تیم نشان داد و توانست گل ارزشمندی را به ثمر برساند .حضور او در تیم
بسیار مهم است .او توانست برای خودش موقعیت ایجاد کند و آن را تبدیل
به گل کند .متاسفانه در خلق موقعیت ضعیف عمل کردیم اما از تک موقعیت
خودمان به خوبی استفاده کردیم.
سرمربی ایتالیایی در پایان گفت :در بعضی از دیدارها باید با صبر و حوصله
در زمین حاضر شــویم که این بازی یکی از آن دیدارها بود .بازی در لیگ
انگلیس سخت و دشوار اســت .اینکه  ۹بازی را به صورت پی در پی با برد
به پایان رساندیم بسیار شیرین است چرا که حریفان قدرتمندی داشتیم و
میخواهیم این روندمان را ادامه دهیم.

هم باعث مرگ دهها نفر در عدن شد.
در ماه اگست گذشته انفجار انتحاری که
داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت
حدود  ۶۰نفر را در عدن کشت .نظامیان
و نیروهای حامی عبدربه منصور هادی،
از دو ســال پیش با شورشیان حوثی
که صنعا ،پایتخت ،را در تصرف دارند،
در حال نبردنــد .جنگ میان حوثیها
و نیروهای حامی دولــت به گروههای
جهادی چون القاعده و داعش که پیش
از جنــگ داخلی هــم در جنوب یمن
فعال بودند ،فرصت بیشتری برای انجام
عملیات داده است.
به گزارش سازمان ملل متحد در جریان
درگیریهای دو ســال گذشته در یمن
دســت کم  ۷۲۷۰غیرنظامی کشــته
شدهاند( .بی بی سی)

جان کری :اسد مرتکب
جنایات جنگی شده است

فرو ریختن سقف کلیسا در
نایجریا  ۶۰نفر را کشت

فروریختن ســقف کلیسا در شهر اویو نایجریا دست کم ۶۰
کشته برجای گذاشته است.
بنابر گزارش رسانههای نایجریا ،به هنگام آوارشدن سقف
صدها نفر از جمله فرماندار ایالتی در داخل کلیسا بودهاند.
آن طور که گزارش شــده ســاختمان این کلیسا در حال
احداث بود و برای آن که به مراسم کهنوت روز شنبه برسد،
به طور موقت آماده شده بوده است.
مســئوالن محلی میگویند تاکنون جسد  ۶۰نفر را از زیر
آوارها بیرون کشیدهاند اما ممکن است با برداشتن آوراهای
بیشتر ،تعداد قربانیان افزایش یابد.
آن طور که گزارش شــده محافظان آدوم امانوئل ،فرماندر،
موفق شدهاند به موقع آن را کنار بکشند .دفتر آقای امانوئل
اعالم کرده تحقیقات رسمی در مورد علت این واقعه انجام
خواهد شد.
فروریختن ســاختمان در نایجریا کم سابقه نیست؛ بخشی
از علت حوادثی این چنین اســتفاده از مصالح ساختمانی
غیراســتاندارد اســت و علت دیگر هــم رعایت نکردن
دستورالعملهای انجینیری ساختمان است.
در ســال  ۲۰۱۴هم فروریختن ســقف یک کلیسا در شهر
الگوس به مرگ دهها نفر انجامید( .بی بی سی)

انفجار مرگبار در کلیسای
قبطیها در قاهره

انفجار در کلیسای قبطی در قاهره ،پایتخت مصر ،دستکم
 ۲۶کشته بر جا گذاشته است.
وزیر بهداشــت مصر با تایید این آمار شمار زخمیها را هم
دستکم  ۳۵نفر اعالم کرده اســت.این انفجار در هنگام
برگزاری مراســم روز یکشنبه در این کلیسا رخ داده است
و بیشتر قربانیان حادثه زن بودهاند.
هنوز دلیل انفجار اعالم نشــده است اما رسانههای مختلف
میگویند بمب عامل انفجار بوده است.
عبدالفتاح سیسی ،رئیس جمهور مصر سه روز عزای عمومی
در کشور اعالم کرده است.
مسیحیان قبطی  ۱۰درصد جمعیت مصر را تشکیل میدهند.
کلیســای سنت مارک ،کلیســای مرکزی ارتدکس مصر و
پایگاه رهبر مذهبی این گروه است.
ویدئوی بعد از انفجار نشــان میدهد که ظاهرا بخشی از
سقف کلیســا از جهتی که رو به خیابان است ،آسیب دیده
است .اپریل  ،۲۰۱۳درگیری بیرون این کلیسا که با اعتراض
قبطیها شروع شده بود ،به مرگ دو نفر منجر شد .درگیری
هنگام تشییع جنازه چهار مسیحی قبطی پیش آمد که در
نزاعهای مذهبی کشته شده بودند( .بی بی سی)

جان کری ،وزیر خارجــه ایاالت متحده
امریکا از کلمات ســخت بــرای وضعیت
فاجعه بار در حلب درکنفرانس بین المللی
در مورد سوریه در پاریس ،استفاده کرد.
به قول فعاالن حقوق بشر از گاز کلر علیه
غیرنظامیان در این کشور استفاده گردیده
است.
بر اساس برآوردهای جان کری وزیر خارجه
ایاالت متحده امریکا ،رژیم رئیس جمهور
بشار االسد جنایت علیه بشریت و جنایات
جنگی به ویژه در حلب را مرتکب شــده
اســت .کری در پاریس گفت که «بمباران
توسط رژیم» نشاندهنده نقض قوانین بین
المللی و «در بســیاری از موارد ،جنایت
علیه بشــریت ،جنایات جنگی» است .او
در ادامه گفت «کسانی که در مسکو و در
دیگر جاها اسد را حمایت می کنند ،باید
حداکثر تالش های شان را انجام بدهند تا
این کار پایان پیدا کند».

ایران سفیر بریتانیا را
به خاطر اظهارات نخست وزیر
این کشور فراخواند
وزارت خارجــه ایران ســفیر بریتانیا در
تهران را احضار کرده اســت .دلیل آن را
بهرام قاسمی ،ســخنگوی وزارت خارجه
ایران ،اظهارات انتقادی تریزا می نخست
وزیر بریتانیا ،بیان کرده است.
تریزا می ،نخست وزیر بریتانیا روز جمعه
در برابــر نمایندگان دولــت کویت ،قطر،
امارات متحده عربی ،عمان و عربســتان
ســعودی ،ایران را به عنوان یک «تهدید»
به خلیج فارس و «بقیه کشــورهای شرق
میانه» عنوان کرد .می نخست وزیر بریتانیا
در منامه پایتخت بحرین گفت که «رفتار
پرخاشگرانه» ایران در لبنان ،یمن ،سوریه
و یا کشورهای حوزه خلیج فارس باید «به
عقب رانده» شود.

مولینای آمریکایی در راند سوم مغلوب
سرعت جاشوای بریتانیایی شد

آنتونی جاشوا ،بوکسور  ۲۷ساله بریتانیایی
و قهرمان ســنگین وزن بوکس جهان از نظر
ســازمان معتبر «آی بی اف» موفق شد تا از
کمربند قهرمانیش دفاع کند.
او که در منچستر به مصاف اریک مولینا رفته
بود ،توانست در راند سوم حریف آمریکایی
خود را متوقف کند .جاشــوا در راند سوم با
ضربه راست و کوتاه حریفش را به کف رینگ
انداخت و داور مسابقه را پایان داد.
این دومین دفــاع قهرمــان بریتانیایی از
کمربند قهرمانیش بود.

جاشــوا با این پیروزی در هر  ۱۸مســابقه
حرفهای خود با ناک اوت پیروز شده است.
بر اساس گزارشها اکنون حریف این قهرمان
بریتانیایی والدمیر کلیچکو ،قهرمان ســابق
اوکراینی است .گفته شده است که دیدار این
دو قرار اســت  ۲۹اپریل سال آینده میالدی
در استادیوم ومبلی لندن ،برگزار شود.
سالن محل انجام مسابقه در منچستر پر بود
و در بین تماشــاگران تعدادی از چهرههای
بوکس مانند دیوید هی نیز حضور داشتند.
مولینای  ۳۴ساله قبل از دیدارش با جاشوا

گفته بود« :او (جاشــوا) فکر میکند شــب
آسانی در پیش دارد ،تمام دنیا همین فکر را
میکنند .بنابراین غافلگیری قدرتمندترین
سالح من در این مبارزه خواهد بود».
اما علیرغم اینکه راند اول دیدار آرام گذشت
در رانــد دوم و ســوم و در مجموع مولینا
چیزی برای ارایه نداشت و مغلوب سرعت و
غافلگیری جاشوا شد.
مونیال در ســال  ۲۰۱۵کمربنــد دبلیو بی
ســی (یکی دیگر از چهار نهاد اصلی بوکس
جهانی) را به دیونتی وایلدر واگذار کرده بود.

صعود کاشیما آنتلرز به
نیمهنهایی جام جهانی باشگاهها

کاشــیما با برتری برابر نماینده آفریقای جنوبی به مرحله نیمه نهایی جام
جهانی باشگاهها صعود کرد.
در دومین دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی باشگاهها که در جاپان
برگزار میشود تیم کاشیما موفق شد با دو گل ماملودی آفریقای جنوبی را
شکست دهد و راهی مرحله نیمه نهایی شود .دو گل این دیدار را اندو و مو
به ثمر رساندند.
به این ترتیب کاشیما در مرحله نیمه نهایی باید برابر ناسیونال قرار بگیرد و
رئال مادرید نیز به دیدار آمهریکا خواهد رفت.

بهرام قاسمی ،ســخنگوی وزارات خارجه
ایران گفته اســت که اظهارات می «غیر
مسئوالنه و مخرب» است .او در ادامه گفته
است که جای تاسف است که نخست وزیر
بریتانیا از حقایق منطقه چشم پوشی می
کند .قاســمی همچنین گفته است که بر
خالف برخی از کشــورهای حوزه خلیج
فــارس ،ایران خواهان صلــح و ثبات در
منطقه است و به همین دلیل به طور جدی
در مبارزه با تروریسم مشغول است.
قاسمی به نیکالس هوپتون ،سفیر بریتانیا
در ایــران گفت که امیدوار اســت چنین
اظهاراتی ،که در گذشته منجر به تنش های
بیش از حد دیپلوماتیک گردیده اســت،
تکرار نشودند( .دویچه وله)

انتقاد یوسین بولت از عملکرد
فدراسیون دوومیدانی جامائیکا

دونده جامائیکایی اعالم کرد از تصمیم مسئوالن جامائیکایی برای حمایت
نکردن از اصالحات فدراسیون جهانی دوومیدانی شوکه شده است.
به نقــل از  ،Inside the gamesدر کنگره خاص فدراســیون جهانی
دوومیدانی برای تصویب اصالحات ۱۸۲ ،رای مثبت و  ۱۰رای منفی به این
بسته اصالحی داده شد.
جامائیکا جزو کشورهایی بود که از اصالحات حمایت نکرد .یوسین بولت
که برنده  ۹مدال طالی المپیک اســت ،درباره این تصمیم مســئوالن
کشورش گفت :بســیار متعجب شدم .به نظر مسخره و خنده دار میآید.
فدراسیون جهانی ســعی دارد قدمهای بزرگی بردارد تا وضعیت ورزش
دوومیدانی بهتر شود .چرا نباید از این کار حمایت شود؟
رییس فدراسیون دوومیدانی جامائیکا درباره این مساله گفت :بسیاری ما
از مــا انتقاد کردند که چرا رای موافق نداریم .میخواهم به آنها بگویم که
بروید و نگاه کنیــد قبال تغییرات چه بودند .فکر میکنم همه باید به حق
فدراسیون برای تصمیم گیری درباره رایاش احترام بگذارند.

خطر کسر امتیاز از چلسی
قوت گرفت

سیمئونه :گریزمان دوباره در
اللیگا گل میزند

سرمربی اتلتیکومادرید مهاجم فرانسوی تیمش را بازیکن مهمی می داند و
معتقد است دوباره در اللیگا گلزنی خواهد کرد.
به نقل از آس اتلتیکومادرید دوشنبه شب در هفته پانزدهم اللیگا به مصاف
ویارئال می رود .دیگو پابلو ســیمئونه در نشست خبری پیش از بازی گفت:
گاهی اوقات در طول ســال در شرایط خاصی قرار می گیریم .بایرن مونیخ
را شکست دادیم و برابر بارسلونا مساوی کردیم اما در سن سبایتین و برابر
سویا دچار مشکل شدیم و مغلوب شدیم.
ویارئال خیلی خوب رقابت می کند .کار گروهی شــان نیز خوب اســت.
همچنین تیم خطرناکی است چون فوتبال خوبی بازب می کند.
لوگو باشگاه اتلتیکومادرید تغییر پیدا کرد اما هواداران نسبت به این تغییر
واکنش نشان دادند و آن را نپسندیدند.
ســرمربی اتلتیکومادرید در این رابطه اظهار کرد :در جهان پیشرفت ادامه
دارد .باشــگاه های زیادی چنین موقعیتی را تجربه کردند .هنگام تغییرات
همیشه موافق و مخالف وجود دارد .گاهی اوقات نسبت به تغییرات واکنش
هایی نشــان می دهیم چون به چیز هایی که داریــم عادت کردیم اما باید
توجهمان بر بازی باشد .سیمئونه درباره گل نزدن آنتوان گریزمان در اللیگا
گفت :بازیکنان دوران متفاوتی را تجربه می کنند .گریزمان می داند در چه
موقعیتی قرار دارد.
درست اســت که دو ماه از گلزنی اش می گذرد اما به تالش خود ادامه می
دهد .او بازیکن مهمی برای تیم محسوب می شود .باید به تالش خود ادامه
دهد تا بتواند به گل برسد.

کری در نتیجه گیری کنفرانس بین المللی
در مورد ســوریه در پایتخت فرانســه،
حمایتش را از به اصطالح گروه «دوستان
سوریه» که شورشیان علیه اسد را کمک
می کنند و شامل کشورهای عمده غربی،
کشــورهای منطقه و کشــورهایی مانند
ترکیه و اردن هستند ،اظهار داشت .تمام
شرکت کنندگان این کنفرانس به صورت
جدی خواســتار آتش بس گردیدند .ژان
مارک آیرو ،وزیر خارجه فرانسه گفت که
«در حلب و در دیگــر جاها ،درگیری ها
باید توقف پیــدا کنند» .او در ادامه گفت
که «کمک های بشردوستانه باید به همه
کسانی که به آن نیاز دارند ،برسد» .آیرو
همچنین تاکید کرد که اپوزیسیون سوریه
هنوز هم مایل به مذاکره است .اما از منابع
دیپلماتیک گزارش شــده است که برای
این کار پیش شرط تغییر رژیم در دمشق
مطرح است( .دویچه وله)

حریف رئال مادرید در جام جهانی باشگاهها
مشخص شد

نماینده مکزیک بــا برتری دو بر یک برابر
چونبوک موتورز حریف رئــال مادرید در
مرحله نیمه نهایی جام جهانی باشــگاهها
شد.
در اولین دیدار مرحله یــک چهارم نهایی
جامجهانی باشگاهها ،کالب آمهریکا مکزیک
برابر چونبوک موتورز قرار گرفت و موفق شد
با نتیج ه دو بر یک این تیم را شکست دهد

تا به مرحله نیمه نهایی راه یابد .آمهریکا باید
در این مرحله برابر رئال مادرید قرار گیرد.
در این دیدار سیلویو رومرو موفق شد دو بار
برای آمهریکا گلزنی کند و تنها گل چونبوک
را نیز بو کیونگ به ثمر رساند.
چونبوک کوریایجنوبی چندی پیش توانست
با برتری برابر العین امارات در دو بازی رفت
و برگشت قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شود.

رقابتهای جام جهانی باشگاهها در حالی در
جاپان برگزار میشود که این رقابتها قرار
است از سال آینده در کشور امارات برگزار
شود.
همچنین نواف شــکراهلل داور بحرینی تنها
داور آســیایی حاضر در این رقابت ها است
که به نمایندگی از قاره کهن در جام جهانی
باشگا ه سوت میزند.

سیاتل در لیگ فوتبال آمریکا قهرمان شد

سیاتل ساوندرز با شکست تورنتو قهرمان
لیگ آمریکا ( )MLSدر سال  2016شد.
تیم های سیاتل و تورنتو دیدار نهایی لیگ
آمریکا ( )MLSرا روز یکشــنبه) برگزار
کردند که تورنتو توانست در ضربات پنالتی

قهرمان این رقابت ها شود.
این دیــدار در  90دقیقه بدون گل به پایان
رسید و در وقت های اضافه نیز توپی از خط
دروازه ها عبور نکرد تا قهرمان در ضربات
پنالتی مشــخص شود .سیاتل توانست پنج

ضربه خــود را گل کند اما تورنتو تنها چهار
ضربهاش وارد دروازه شد.
استیون بیت آشور در ترکیب اصلی تورنتو
حضور داشت و  90دقیقه برای تیمش بازی
کرد.

باشــگاه چلســی ممکن اســت به دلیل اتفاقات پیش آمده در دیدار با
منچسترسیتی با کسر امتیاز مواجه شود.
به نقل از ساکرنت ،در دیدار جنجالی چلسی و منچسترسیتی دو بازیکن
تیم میزبان از زمین اخراج شــد و بینظمیهای زیادی از ســوی نیمکت
دو تیم خصوصا چلســی صورت گرفت که این اتفاقات از چشم مسئوالن
اتحادیه فوتبال انگلیس دور نماند.
مســئوالن اتحادیه فوتبال انگلیس تصمیم دارند تا باشگاه چلسی را با
جریمه ســنگینی روبهرو کنند .آنها معتقدند به دلیل سابقه بدی که این
باشگاه لندنی در اتفاقات مشابه داشــته آنها این بار باید با کسر امتیاز
مواجه شوند .اتفاقی که در صورت رخ دادن ممکن است به قیمت از دست
رفتن جایگاه این تیم منجر شود.
سران باشگاه چلسی جلســهای را در کوبهام تشکیل دادند و درباره این
موضوع مهم به بحث و تبادل نظر پرداختند.
آنها چهارشنبه هفته جاری برابر ســاندرلند قرار میگیرند که با دیوید
مویس در ردههای پایینی جدول قرار دارد.

الکساندر ژوکف :روسیه از
المپیک زمستانی 2018
محروم نمیشود

رییس کمیته المپیک روسیه اعالم کرد دولت این کشور نقشی در اتفاقات
مربوط به دوپینگ نداشته و مطمئن اســت روسیه از المپیک زمستانی
 2018محروم نمیشود.
به نقل از  ،Inside the gamesالکســاندر ژوکف که ریاســت کمیته
المپیک روســیه را به عهده دارد اعالم کرد دولت روســیه در دوپینگ
ورزشکاران نقشی نداشته اســت و سیستمی برای دادن داروهای نیروزا
به آنها و جلوگیری از محرومیت آنها در این کشور وجود نداشته است.
ژوکف همچنین در صحبتهای خود اظهار کرد کمیته المپیک روســیه با
وادا و مک الرن همکاری میکند .روز جمعه قسمت دوم گزارش مک الرن
منتشر شد که نشــان میداد بیش از هزار ورزشکار روسی در بازیهای
المپیک و پارالمپیک دوپینگ داشتند .ژوکف نیز مانند بیشتر مسئوالن
روسیه این مساله را انکار کرد .او در این باره به  TASSگفت :هیچ سیستم
دوپینگی در روسیه وجود ندارد .باید این مساله بیشتر مورد بررسی قرار
بگیرد .هیچ شواهدی وجود ندارد.ژوکف اعالم کرد مطمئن است روسیه از
مسابقات المپیک زمستانی پیونگ یانگ  2018محروم نمیشود.

