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اخبار

زالتان در میالن میماند

مهاجم سوئدی تیم فوتبال آثمیالن تصمیم
دارد فصل آینده نیز در این تیم ماندنی شود.
به گزارش ایرنا و به نقل از سایت گاتزتا دلو
اسپورت« ،زالتان ابراهیموویچ» مهاجم  ۳۸ساله
تیم فوتبال آثمیالن تصمیم دارد با سران این
باشگاه در مورد حضور در این تیم برای فصل
آینده صحبت کند .گفته میشود که او قصد
ماندن در میالن را داشته و به رفتن از این تیم
فکر نمیکند.
زالتان با روند خوب مربیگری «استفانو
پیولی» ،متقاعد شده که در سن سیرو مانده و
برای فصل آینده به این تیم کمک کند.
این مهاجم بلندقامت سوئدی از زمان ورود
خود به میالن ،تاثیر بسیار زیادی در بردهای
این تیم داشته و با کمک او روسونریها در رده
ششم سریآ قرار گرفتند.
ابراهیموویچ به طور قطع قصد گفت و گو
برای ماندن دارد اما هنوز هیچ تاریخ دقیقی
برای این مذاکره اعالم نشده است.
این گزارش ادعا میکند زالتان و میالن برای
گفتوگو درمورد قرارداد در روزهای آینده
نشستی داشته اند ،اما هنوز هیچ تاریخی در
دست نیست .حقوق این مهاجم گلزن از چهار
میلیون یورو شروع شده و با پاداشهای گلزنی،
تعداد بازیهای انجامشده و عملکرد مثبت در
لیگ اروپا ،این دستمزد افزایش پیدا خواهد
کرد .زالتان از زمان بازگشت به سنسیرو ،در
 ۱۷بازی خود در سریآ  ۹گل و  ۵پاس گل
ثبت کرده است.

اخبار

او به ایران برنمیگردد

تعداد سهمیههای ایران
در لیگ قهرمانان آسیا
بدون تغییر ماند

سهمیه باشگاههای فوتبال ایران برای حضور
در فصل  ۲۰۲۱مسابقات لیگ قهرمانان آسیا،
تغییری نکرد.
به گزارش ایرنا و به نقل از روزنامه الرایه قطر،
سهمیه فوتبال ایران همانند فصل گذشته در
لیگ قهرمانان آسیا  ۲+۲تیم است.
به گزارش این روزنامه قطری ،کنفدراسیون
فوتبال آسیا سهمیه کشورهای این قاره را
مشخص کرده که در آن کشورهای قطر و
عربستان با داشتن سه تیم در مرحله گروهی
دارای بیشترین سهمیه هستند.
این سهمیهبندی بر اساس نتایج باشگاهها و
جایگا ه تیمهای ملی در رنکینگ جهانی صورت
گرفته است .با این حساب سهمیه ایران برای
فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا نسبت به فصل
گذشته تغییری نکرده و ایران میتواند  ۲+۲تیم
را برای حضور در این مسابقات به  AFCمعرفی
کند .سهمیه ایران به این صورت است که
دو تیم مستقیم راهی مرحله گروهی خواهند
شد و دو تیم دیگر نیز باید در مرحله پلیآف
به مصاف حریفانشان بروند که در صورت
پیروزی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا
صعود میکنند.
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مسی به روش رونالدو جذب میشود

سرنوشت عجیب و پر پیچ و خم مهرداد پوالدی
مهرداد پوالدی بازیکن  21ساله و کم نام و نشانی
بود که از پیکان به استقالل پیوست .مرحوم ناصر
حجازی که در ابتدای فصل  87-86سکان هدایت
استقالل را برعهده داشت ،خواهان جذب این
بازیکن کرجی بود ،اما آن فصل برای استقالل به
خوبی پیش نرفت و این تیم در آن فصل  3سرمربی
(حجازی ،فیروز کریمی ،قلعهنویی) را روی نیمکت
تیمش دید ولی درنهایت به قهرمانی جام حذفی
رسید .پوالدی در استقالل خوش درخشید و اسم
و رسمی پیدا کرد .او پس از  3فصل حضور در
استقالل ،به تراکتورسازی پیوست ،از آنجا راهی
مس کرمان شد و در اقدامی غیرمنتظره سر از تیم
رقیب آبی ها ،یعنی پرسپولیس در آورد.
به گزارش ورزش سه ،پوالدی در پرسپولیس
خوب بازی می کرد و پیش از آن به مهره فیکس
کارلوس کی روش در تیم ملی تبدیل شده بود.
حاال مهرداد در آستانه  28سالگی و آغاز جام
ملتها با یک چالش بزرگ روبهرو شده بود .پروژه
جعلی بودن کارتهای پایان خدمت بازیکنان لیگ
برتری!
م ملتهای  ۲۰۱۵استرالیا برای
باید پذیرفت که جا 
تیم ملی ایران و کارلوس کیروش ،متفاوتتر از
سایر تورنمنتها آغاز شد .دلیل آن هم فقط یک
موضوع بود :پروژه «سرباز گیت»! چرا که مشخص
شد تعدادی از بازیکنان شاغل در لیگ برتر ایران،
ن خدمت و معافیشان مشکل دارد که
کارت پایا 
مهرداد پوالدی نیز شامل این قضیه میشد.
در آن دوره ستاد کل نیروهای مسلح تأکید
داشت تمامی بازیکنانی که کارتهای پایان
خدمتشان مشکل دارد ،حتی بازیکنان ملیپوش
در آن دوره ،باید به خدمت سربازی بروند و اجازه
خروج از کشور را ندارند .بازیکنانی که سرمربی
تیم ملی ایران به شدت از آنها حمایت می کرد.
کی روش رسما درخواست کرد که برای حمایت
و موفقیت تیم ملی در جام ملتهای آسیا ،باید
بازیکنان سربازش را در استرالیا به همراه داشته
باشد .پس از کشوقوس فراوان ،تالشها نتیجه
داد و مجوز حضور سروش رفیعی و مهرداد
پوالدی برای جام ملتهای  ۲۰۱۵استرالیا صادر
شد و این بازیکنان توانستند جزئی از لیست ۲۳
نفره کیروش در این تورنمنت باشند.
اما شاید داستان مهرداد پوالدی نسبت به
سایرین کمی متفاوتتر بود .دفاع چپی که سبک
بازیش به شدت مورد عالقه کی روش بود و جناح
چپ تیم ملی را ششدانگ به نام خودش زده بود،
در آن زمان اعتقاد داشت که کارت پایان خدمتش
هیچ گونه مشکلی ندارد و به همین دلیل از قطر به
اردوی تیم ملی در استرالیا اضافه شد.

پیشنهادی دیوانه وار برای مسی!

پوالدی همانند سایر ستارههای تیم ملی تمایل نداشت دو سال از بهترین زمان عمر ورزشی خود را در تیمهای نظامی سپری کند ،اما او تصمیمی خالف
سایرین گرفت؛ عدم بازگشت به ایران!

شاید اگر پوالدی
همچینتصمیمی
نمی گرفت ،او
به مدافع فیکس
تیم ملی ایران در
جام جهانی 2018
تبدیلمیشد
ولی او از قید
تجربه حضور در
یک جام جهانی
گذشت و تصمیم
گرفت هرگز به
ایران برنگردد
هر چه بود ،پوالدی همراه با تیم ملی به استرالیا
سفر کرد و عملکرد خوبی نیز از خودش به نمایش
گذاشت تا اینکه بازی با عراق فرا رسید .مهرداد
در دیدار مرحله یک چهارم نهایی مقابل عراق ،با
اشتباهی عجیب و البته با چاشنی تمارض بازیکن
عراق ،کارت زرد دوم را دریافت کرد و از بازی اخراج
شد تا مشکالت ایران در ادامه بازی دوچندان
شود .تیم ملی ایران آن دیدار را در ضربات پنالتی
به عراق واگذار کرد تا پوالدی که با ریشسفیدی
وزارت ورزش مجوز حضور در این دیدارها را کسب
کرده بود ،متهم ردیف اول لقب بگیرد.
مسابقات جام ملت ها که تمام شد ،شایعاتی
منتشر شد مبنی بر اینکه پوالدی قصد بازگشت
به ایران را ندارد و به نوعی فدراسیون و وزارت
ورزش را دور زده است .این خبر میتوانست
ضربه سنگینی را به فدراسیون و وزارتی وارد کند
که ریش گرو گذاشته بودند تا این بازیکن بتواند
در استرالیا حاضر شود.
خبری که رنگ واقعیت به خود گرفت و
پوالدی به ایران برنگشت .اما مهرداد در این
میان دالیل خودش را داشت .او می گفت که

به امید پایان خوش فصل عجیب و غریب

قرارداد دوسالهای را با الشحانیه قطر امضا کرده و
نمیتواند با فسخ قرارداد ،به ایران بازگردد؛ چراکه
هم فوتبال ایران دچار دردسر بزرگی میشود و هم
خودش جریمه سنگینی را باید پرداخت کند؛
پوالدی شش ماه بعد از پایان این مسابقات
اعالم کرد با پایان قراردادش به ایران بازخواهد
گشت و ثابت میکند که کارت پایان خدمتش
مشکلی ندارد و اگر هم ثابت شد که کارتش
مشکل دارد با کمال میل به خدمت سربازی
خواهد رفت .قرارداد پوالدی با الشحانیه به پایان
رسید اما او بار دیگر قرارداد جدیدی را در قطر به
امضا رساند تا ثابت کند دیگر قصد بازگشت به
ایران را ندارد.
مهرداد پس از قطر ،راهی تایلند شد تا یک
فصل را در فوتبال این کشور و تیم بانکوک توپ
بزند .پوالدی پس از پایان قرادادش با تایلندی ها،
دوباره عازم کشور قطر شد و به تیم الخریطیات
این کشور پیوست و حاال پس از اتمام قراردادش با
این تیم ،راهی باشگاهی جدید شده تا فصل آینده
در تیم معیذر این کشور به دنبال ماجراجویی
هایش باشد.

اگر موضوع سرباز گیت و کارتهای پایان
خدمت جعلی منتشر نمیشد ،شاید مهرداد
پوالدی پس از جام ملت های آسیا به ایران
بازمیگشت و دوران ورزشی اش را در تیم های
داخلی ادامه می داد .اما مهرداد برخالف سایر
بازیکنانی نظیر سروش رفیعی ،بختیار رحمانی
و ...تمایلی نداشت که دو سال از بهترین زمان
عمر ورزشی اش را با دریافت حقوقی ناچیز در
تیم های نظامی سپری کند و او تصمیمی خالف
سایرین گرفت؛ عدم بازگشت به ایران!
شاید اگر پوالدی همچین تصمیمی نمی گرفت،
او به مدافع فیکس تیم ملی ایران در جام جهانی
 2018تبدیل میشد ولی او از قید تجربه حضور در
یک جام جهانی گذشت و تصمیم گرفت هرگز به
ایران برنگردد تا بازیهای ملیاش با جام ملتهای
 ۲۰۱۵برای همیشه به پایان برسد .هر چند که این
تصمیم پوالدی منجر به درخشش ستارگانی چون
میالد محمدی و احسان حاجصفی برای تیم ملی
ایران شد ،اما نمیتوان به راحتی از کنار بازیکنی
ل قبولی در تیم ملی
گذشت که درخشش قاب 
داشت.

یزدانی پس از جنجال در آزمون دکتری ،بازگشت
استقاللیها نیز به جایی نرسید.
یزدانی در دیدار با فوالد توانست برای اولین بار لباس استقالل را بر
تن کند و اتفاقا در آن دیدار خوب ظاهر شد ،تا هواداران آبی پوش
به ظهور یک مدافع سطح باال در خط دفاع تیمشان امیدوار شوند .او
پس از بازیهای خوبش در ترکیب استقالل ،به اردوی تیم ملی هم

مدافع آبی پوشان فصل عجیب و پر فراز و نشیبی را سپری کرد و
اکنون در آستانه دیدار با تیم سابقش قرار دارد.
به گزارش ورزش سه ،در زمان نقل و انتقاالت لیگ نوزدهم،
استقالل خریدهای زیادی داشت که یکی از آنها سیاوش یزدانی
مدافع خوب سپاهان بود .یزدانی که در دیدار نیمه نهایی جام حذفی
لزاده خبرساز شده
مقابل پرسپولیس به دلیل درگیریش با شجاع خلی 
بود ،پس از اتمام قراردادش با زردپوشان ،از جمع اصفهانیها جدا
شد تا فوتبالش را در استقالل ادامه دهد.
اما حاشیهها برای یزدانی خیلی زودتر از آنچه که فکرش را میکرد
شروع شد .او اولین بازی فصل را به دلیل محرومیتی که از زمان
حضور در سپاهان گریبانگیرش شده بود را از دست داد و اعتراض

دعوت شد اما در تمرینات تیم ملی دچار مصدومیت شد و چند دیدار
استقالل را از دست داد.
در این میان ،یزدانی به دلیل درگیری در دیدار رفت مقابل
پرسپولیس ،با حکم کمیته انضباطی از حضور در یک دیدار محروم
شد تا بازیکن استقالل پس از گذشت تنها  5هفته از لیگ 2 ،بازی
را به دلیل محرومیت از دست داده باشد .پس از بازگشت یزدانی در
دیدار مقابل تراکتور ،او توانست به یکی از بازیکنان ثابت استقالل
تبدیل شود ولی مصدومیت بد موقع در دیدار رفت مقابل سپاهان
باعث دوری طوالنی مدت این مدافع از ترکیب استقالل شد به
نحوی که یزدانی از  9آذر  98و دیدار با سپاهان تا  4تیر  99و
دیدار مقابل فوالد از میادین به دور بود .البته عمل خودسر یزدانی در
درمان به دور از نظارت کادر پزشکی استقالل ،باعث تجدید و افزایش
مصدومیت مدافع آبی پوشان شده بود .یزدانی با بازگشت فوتبال
پس از کرونا ،در دومین دیدار استقالل مقابل سایپا بازهم مصدوم
شد و از زمین بازی تعویض شد که پس از آزمایشاتی که از او به

عمل آمد ،مشخص شد به کرونا مبتال شده و به همین دلیل دیدار
مقابل تراکتور ،صنعت نفت ،نساجی و پارس را نیز از دست داد.
در زمان قرنطینه نیز فیلمی از یزدانی منتشر شد که جنجال هایی را
درپی داشت .روز پنجشنبه نیز و در آستانه دیدار با سپاهان ،یزدانی
استوری از کارت ورود به جلسه آزمون دکترایش منتشر کرد که باعث
واکنش سخنگوی سازمان سنجش شد .فاطمه زرین آمیزی سخنگوی
سازمان سنجش آموزش کشور درباره برخورد با یزدانی گفت :این
فرد از آزمون دکتری امسال محروم خواهد شد چرا که اذهان عمومی
را در خصوص این آزمون زیر سوال برده است .مجازات این فرد بر
اساس قانون تخلفات آزمون های سراسری تشدید خواهد شد.
هر چند که یزدانی پس از اتمام آزمون در یک استوری دیگر ادعا
کرده بود استوری که منتشر کرده قبل از شروع آزمون بوده و باید دید
این ادعای یزدانی مورد موافقت سازمان سنجش قرار میگیرد یا خیر.
حاال و در آستانه دیدار حساس با سپاهان ،یزدانی میتواند به
ترکیب تیمش بازگردد و مقابل تیم سابقش بازی کند .او در دیدار
رفت مقابل همین سپاهان دچار آن مصدومیت بدموقع شد که باعث
شد دو سوم فصل را از دست بدهد .یزدانی که فصل عجیب و پرفراز
و نشیبی را سپری کرده و درگیر جنجال های زیادی شده ،حاال فرصت
این را دارد تا در بازی های باقیمانده جبران مافات کند و برای کسب
سهمیه و قهرمانی در جام حذفی ،عصای دست مجیدی باشد.

اگرچه مدیران اینتر قویا شایعات را تکذیب می
کنند ،اما به نظر می رسد این تیم واقعا به دنبال
خرید لیونل مسی است.
به گزارش ورزش سه ،در هفتههای اخیر دوباره
شایعات جدایی لیونل مسی از بارسلونا داغ شده
و از اینتر به عنوان یکی از مقاصد احتمالی او نام
برده شده است .البته در این روزها پپ ماروتا و
آنتونیو کونته جذب بازیکنی مانند مسی را برای
اینتر غیرممکن میدانند ،اما گاتزتا دالاسپورت
امروز مدعی شد مدیران نراتزوری در حال
برنامهریزی برای خرید این فوق ستاره آرژانتینی
در تابستان سال بعد هستند.
قرارداد لیونل مسی در تابستان  2021با بارسلونا
تمام می شود و اختالف او با مدیران باشگاه،
اینتر را امیدوار به جذب این بازیکن کرده است.
مدیران سونینگ قصد دارند مجموعا  260میلیون
یورو دستمزد برای لیونل مسی در نظر بگیرند و
از روش یوونتوس برای جذب کریستیانو رونالدو
استفاده کنند.
دو سال قبل بیانکونری در شرایطی با رئال
مادرید برای خرید رونالدو به توافق رسید که از
اسپانسرهای مختلف برای پرداخت دستمزد بهره
گرفت و پروژه قدرتمند سونینگ در چین نیز از
همین حاال با منابع پولداری برای تامین حقوق
لیونل مسی به توافق دست یافته است.
البته همه این اتفاقات به نظر خود لیونل مسی
بستگی دارد .پدر این بازیکن اخیرا در میالن
ساکن شده و برخی این تغییر محل سکونت را
نشانه ای در مورد احتمال انتقال مسی به اینتر
میدانند .انگیزه رقابت دوباره با کریستیانو رونالدو
درصورت تمدید با یوونتوس ،میتواند لیونل
مسی را راهی سریآ کند .البته تمامی این اخبار
فعال در حد شایعات است ،اما به نظر می رسد
اینتر در این رابطه جدی بوده و از همین حاال در
فکر جذب این فوق ستاره آرژانتینی در تابستان
سال بعد است.

بانوی شماره یک تنیس جهان از
شرکت در اپن آمریکا انصراف داد
اشلی بارتی اعالم کرد به خاطر ترس از ویروس
کرونا در تنیس اپن آمریکا شرکت نمیکند.
به گزارش ایسنا و به نقل از آس ،اشلی بارتی،
بانوی شماره یک تنیس جهان روز پنجشنبه اعالم
کرد به خاطر ترس از ویروس کرونا در اپن آمریکا
(دومین گرند اسلم این فصل) شرکت نمیکند.
تنیسور استرالیایی گفت :تیم من و خودم
تصمیم گرفتیم نه در رقابتهای سینسیناتی و
نه اپن آمریکا شرکت کنیم .هر دو تورنمنت را
دوست دارم و به همین خاطر چنین تصمیمی
برایم سخت بود .با این حال ریسک زیادی در
رابطه با ویروس کرونا وجود دارد .احساس راحتی
نمیکنم که تیم و خودم را در چنین شرایطی قرار
دهم.
قهرمان آخرین دوره روالن گاروس همچنین
درباره بازیهای پاریس (سومین گرند اسلم این
فصل) صحبت کرد و گفت :درباره حضورم در
روالن گاروس و دیگر رقابتهای اروپایی تصمیم
گیری خواهم کرد.
بارتی نخستین غایب بزرگ اپن آمریکا خواهد
بود .این بازیها از بیست و هشتم آگوست (۷
شهریور) در نیویورک آغاز خواهد شد ،جایی که
بیش از دیگر شهرهای آمریکا بیشترین ضربه را
از بحران کرونا خورده است .تاکنون بیش از ۱۵۰
هزار نفر به خاطر کووید  ۱۹در این کشور جان
باختهاند.

اظهارات ضد و نقیض قلیپور درمورد دوپینگش

تالفی خانوادگی یا دسیسه در اردو؟

کاپیتان سابق تیم ملی ووشوی ایران در اظهاراتش به فدراسیون جهانی،
مثبت شدن دوپینگش را نتیجه یک اقدام تالفی جویانه خانوادگی از سوی
شوهر خواهرش اعالم کرده اما در اظهارات اخیرش از دسیسه در اردوی تیم
ملی حرف میزند.
به گزارش ایسنا ،پس از افشا شدن خبر مثبت بودن تست دوپینگ حمیدرضا
م ملی ووشو از فعالیتهای
قلیپور و محرومیت  ۴ساله کاپیتان سابق تی 
م کرد به هیچ عنوان
بینالمللی در این رشته ،او در آخرین صحبتهای خود اعال 
عمدا مادهای را برای دوپینگکردن استفاده نکرده است و این اتفاق به صورت
سازمان یافته توسط افرادی خاص ،در اردوهای تیم ملی برای او و معین تقوی
رخ داده است .چرا که از برخی افراد شنیده است که نگذاشتهاند آب معدنی
که به اتاق او فرستاده میشود را مورد آزمایش قرار دهند!
قلیپور در واکنش به این پرسش رادیو ایران ،که گفته میشود در آب معدنی
که قرار بوده به شما داده شود این ماده اضافه شده است ،آیا این شایعه
م ما به مسابقات در اتاق من
حقیقت دارد؟ اظهار کرد :یک روز قبل و روز اعزا 
و اتاق روبهرو که سید معین تقوی در آن حضور داشت اتفاقاتی رخ داد که
نمیتوان االن آنها را توضیح داد ،اما من ب ه موقع همه افشاگریها را دراینباره
انجامخواهم داد چون مسئله آبرویم در میان است .حتی دو رئیس فدراسیون

ن کار را کرده
کشورهای دیگر به من زنگ زده و گفتند که ما باور نمیکنیم تو ای 
باشی و قطعا کار فرد دیگری است.
او در واکنش به این سوال که با این اوصاف شائبههای موجود درباره برنامه
ن موضوع را تایید میکند؟ افزود :مطمئن باشید که برنامه
ریزی شده بودن ای 
ریزی شده است .حتی در مورد معین تقوی هم به این شکل است چون در
ک ماده دوپینگ وجود دارد .شک نکنید خارجیها در
ی ما ی 
جواب تست هر دو 
ک کار
ن مورد دست نداشتهاند و از داخل بوده است ،شما باید برای انجام ی 
ای 
دلیل داشته باشید .تمام این شائبهها را در موردشان فکر کردهام ولی نمیشود
برای یکسری مسائل سند جور کرد .به عنوان مثال میگویم ،یک نفر به من
گفته استکه یک فردی به من زنگ زد و گفت که این آب را آزمایش نگیرید،
ص بگویم که بیا و همین صحبتها را رسانهای کن قطعاقبول
اگر بهآن شخ 
نمیکند و به همین دلیل سندی ندارد .من هم دوست ندارم هنگام صحبت
با کسی صدایش را ضبط کنم .برای یکسری مسائل سند نیست ،اما به موقع
ع مدیریت شده بوده و
ن موضو 
یکسری صحبتها را مطرح میکنم .قطعا ای 
آن آدمی هم که این کار را کرده است ،من مطئنم در موردش اقدامش از فرد
خاصی دستورگرفته بود.
اما این اظهارات قلیپور از آنجایی زیر سوال میرود که او در ایمیل ارسالی

خود به فدراسیون جهانی ووشو (در تاریخ  ۳۱مِی  ،)۲۰۱۹با ابراز ناراحتی از
مسئله رخ داده دلیل این اتفاق را اقدام تالفی جویانه شوهر خواهرش بر
علیه خود اعالم کرده است! کاپیتان سابق تیم ملی ساندا در توضیحاتش
به فدراسیون جهانی اظهار کرد ه است که به دلیل اختالف در تقسیم ارثیه
پدری ،شوهر خواهرش با او مشکل داشته و او را تهدید میکرده که به حرفه
او در ووشو پایان خواهد داد و وجههاش در جامعه را نیز از او خواهد گرفت.
قلیپور در ادامه اظهاراتش به فدراسیون جهانی گفته که در یک دورهمی
خانوادگی شوهر خواهرش این ماده دوپینگ را در نوشیدنی او ریخته است.
قلیپور همچنین در اظهاراتش به فدراسیون جهانی مدعی شده که پس از
مثبت شدن تست دوپینگش ،شوهر خواهر او نزد خواهرش به عملش اعتراف
کرده و با حضور در فدراسیون ووشو و در حضور دبیر کل فدراسیون اعتراف و
ابراز شرمساری کرده است.
در ادامه دادخواست قلیپور آورده شده است که حتی طی یک تماس
اسکایپی (تصویری) با حضور شوهرخواهر قلیپور ،حمیدرضا قلیپور و یک
مترجم ،شوهر خواهر قلیپور به مسئوالن فدراسیون جهانی اعتراف کرده است
ن اقدام را او انجام داده است.
که ای 
ن وجود ایسنا برای اطالع از صحت این موضوع ،در تماس تلفنی با
با ای 

محمود متدین دبیر سابق فدراسیون جویای تایید یا تکذیب این مسئله شد که
متدین اساسا با تکذیب این مسئله ،اظهار کرد :اخبار مربوطه را دنبال کردهام،
اما بنده به هیچ عنوان از این تماس تصویری با فدراسیون جهانی و این اعترافات
اطالعی ندارم!
ن است که محمود متدین دبیر وقت فدراسیون ووشو ،ادعا کرد
عجیبتر آ 
ک ه حتی به عنوان عالیترینمقام اجرایی فدراسیون خبری از محرومیت این
ن از پنهان کاری در ساختار اداری فدراسیون
ت ک ه نشا 
م نداشت ه اس 
ووشوکاران ه 
ووشوی وقت با ریاست مهدی علینژاد است! ضمن اینکه صحبتهای متدین
مشخص میکند امیر صدیقی رئیس آن زمان روابط بینالملل فدراسیون و
رئیس فعلی فدراسیونووشو ارتباط نزدیکتری با رئیس وقت داشته است!
محمود متدین درباره اطالعش از موضوع دوپینگها گفت :بنده حتی به
ن درآمد هیچ
عنوان دبیر فدراسیون تا چند روز گذشته که اخبار دوپینگ دوستا 
ن مدیر روابط بینالملل عازم
اطالعی از دوپینگها نداشتم! دوستانی که به عنوا 
سفرها میشدند در جریان اخبار قرار داشتهاند!
حال مشخص نیست قلی پور برای توجیه موضوع دوپینگ خود طی یک سال
دو داستان و سناریوی کامال متفاوت را تعریف کرده است؛ دو داستانی که
کامال متناقض هستند و توجیههای ملیپوش سابق ووشو را زیر سوال میبرند.

