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اخبار

استعفایدستهجمعی
کادرفنی سپیدرود

کادرفنی س��پیدرود رش��ت اعم از خداداد
عزیزی و دستیارانش بهخاطر برگشت خوردن
چک مدیرعامل این باشگاه از هدایت این تیم
کنارهگیریکردند.
تساوی سپیدرود رشت مقابل ماشینسازی
منجر به کسب نخستین امتیاز خداداد عزیزی
با این تیم رشتی در لیگ برتر شد اما کادر فنی
س��پیدرود بعد از این دیدار به همکاری خود با
این باشگاه خاتمه داد.
هوشنگ اقبالی در غیبت خداداد عزیزی که
هفته گذشته اخراج شده بود در نشست خبری
بعد از اتمام بازی تیمش مقابل ماشینس��ازی
تبری��ز گفت :ما اس��تعفای خود را ب��ه همراه
خداداد عزیزی نوش��تهایم و امروز پایان کار ما
در این تیم خواهد بود و برای س��پیدرود رشت
آرزوی موفقیت میکنیم .مربی سپیدرود رشت
خاطرنشان کرد :به علت ضعف مدیریتی ،سفر
ما به تبریز بسیار دشوار بود و این باعث شد در
بازی مشکالت زیادی داشته باشیم .با گذشت
 2م��اه از فعالیتمان در این تیم ،یک ریال هم
نگرفتهایم و به همی��ن دلیل تصمیم به ترک
این تیم گرفتیم .او خاطرنشان کرد :چکهای
مدیرعامل نیز برگشت خورده و وقتی روزبهروز
این مش��کالت و تنشها بیشتر ش��د ،صبر و
تحمل خداداد عزیزی به پایان رس��ید .اقبالی
بیان کرد :متاس��فانه مردم گی�لان هم صبور
نیس��تند و نمیدانند این مشکالت ،از باشگاه
نشأت میگیرد.

مشارکت محرمی در پیروزی دینامو

دیناموزاگرب موفق ش��د در حضور بازیکن
ایرانی خود برنده از زمین خارج شود.
در هفته س��وم رقابتهای لیگ کرواس��ی
چند دیدار برگزار ش��د ک��ه در یکی از بازیها
دیناموزاگرب با نتیجه  ۲بر یک اسلوان بلوپو را
شکست دهد .صادق محرمی در این دیدار ۹۰
دقیقه برای تیمش به میدان رفت.

یادداشت

خط و نشان شفر برای سایر رقبا

خیزآبی برای قهرمانی

پرسپولیس باید هجومیتر شود

پرسپولیس اگر میخواهد جام قهرمانی را
برای س��ومین فصل پیاپی بهدس��ت آورد باید
هجومیتر از این ظاهر ش��ود .پرس��پولیس در
دیدار برابر استقالل خوزستان با تساوی بدون
گل متوقف شد .سرخپوشان پایتخت در شرایط
بس��یار سختی به مصاف اس��تقالل خوزستان
رفتند .توقفهای زیاد بازی ،آشوب در ورزشگاه
و بازی دفاعی حریف و البته خستگی و نداشتن
آرامش و تمرکز در تیم برانکو باعث شد آنها در
این دیدار  2امتیاز حس��اس را از دست بدهند.
ام��ا این را هم بای��د در نظر گرفت که ترکیب
دفاعی پرسپولیس باعث شد این تیم نتواند زیاد
موقعیت گلزنی خلق کند .در دیدار قبلی برابر
پدیده پرسپولیس وقتی کامیابینیا را از دست
داد و منش��ا به جای او به میدان رفت ،توانست
فرصته��ای زیادی را روی دروازه حریف خلق
کند .برانکو فصل بسیار سختی پیش رو دارد.
تیم او برای کسب س��ومین قهرمانی خود در
لیگ برتر باید هجومیتر از این ظاهر ش��ود و
بتواند برای گلزنی فرصته��ای زیادی را روی
دروازه حریف��ان خلق کند .احم��د نوراللهی و
کامیابینیا باید بخوبی تقسیم وظایف کنند و
یکی از آنها بیشتر در کارهای هجومی شرکت
کند یا برانکو اگر میخواهد تیمش براحتی 3
امتیاز را بهدست آورد باید از زوج منشا و علیپور
بهره گیرد و س��یامک نعمتی و بش��ار رسن را
پشتسر آنها بازی دهد.
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جنگندگ��ی ب��االی بازیکنان ،دوندگ��ی زیاد
در هم��ه نقاط زمین ،انگیزه ب��اال برای پیروزی و
مهمتر از همه در اختیار داش��تن بازیکنان خوب
و باکیفیت بخوبی نش��ان میده��د تیم آبیپوش
پایتخت نهتنها در لیگ برتر بلکه در لیگ قهرمانان
آس��یا هم ش��انس قهرمان��ی دارد .اس��تقالل در
حساسترین بازی هفته سوم رقابتهای لیگ برتر
در ورزش��گاه آزادی از تراکتورسازی پذیرایی کرد.
با توجه به عملکرد خوب تراکتورس��ازی در فصل
نقلوانتقاالت تابستانی پیشبینی میشد این تیم
حریف سرسختی برای آبیپوشان پایتخت باشد اما
اصال اینگونه نبود و تراکتورسازان با وجود بازیکنان
سرشناس و باکیفیتی که در اختیار داشتند توان
نزدیک ش��دن به دروازه اس��تقالل را نداش��تند.
استقالل توانست در این دیدار خانگی با اقتدار به
پیروزی برس��د و با  3گل نخستین پیروزی فصل
خود را به دس��ت آورد .اس��تقالل نهتنها  3امتیاز
ای��ن دی��دار را به دس��ت آورد بلک��ه فاصله خود
را ب��ا صدر جدول ردهبندی به  2امتیاز رس��اند و
برای مدعیان کسب عنوان قهرمانی خط و نشان
کشید .تیم شفر در فصل جاری از همه نظر خوب
اس��ت .این تیم  2دروازهبان بس��یار خوب و آماده
در اختی��ار دارد .خط دفاعی ب��ا حضور منتظری
باتجربه اقتدار و توازن الزم را پیدا کرده اس��ت .با
وجود آنکه امید ابراهیمی از تیم جدا شد اما آمدن
علی کریمی و البته آمادگی باالی فرش��ید باقری
خی��ال هواداران را راحت کرد .جپاروف جدا ش��د
اما نویمایر و همام طارق نگرانی ش��فر را برطرف
کردهاند و خط حمله هم نهتنها ضعیفتر از فصل
قبل نیست بلکه قویتر هم شده است .تبریزی در
همان دیدار نخست فراتر از انتظار ظاهر شد و یک
گل بس��یار زیبا به ثمر رساند .استقالل را میتوان
تیم کهکش��انی فصل جاری رقابتهای لیگ برتر
دانست .این تیم نهتنها ترکیب بسیار خوبی دارد
بلک��ه نیمکت پرس��تارهای ه��م دارد تا جایی که
بازیکنانی مانند نویمایر و الحاجی گرو و خس��رو
حیدری در دیدار جمعهشب گذشته نیمکتنشین
بودند و به این فهرس��ت بازیکن��ان دیگری مانند
س��رمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در
قامت یک «آنتیپوپولیسم» روی نیمکت تیمی
مینش��یند که پرشورترین هواداران را پشت سر
خ��ود میبیند .تراکتورس��ازی تبری��ز از  3بازی
ابتدایی خود در رقابتهای هجدهمین دوره لیگ
برتر تنها  2امتیاز کسب کرده است؛ تیمی پرستاره
که از مالک تا بازیکن سهمیه امیدش تغییر کرده
است تا بار دیگر شور و شوق را بین هواداران خود
به ارمغان بیاورد .تراکتورسازی تبریز بدون شک
در مثلث پرطرفدارترین باشگاههای فوتبال ایران
حضور دارد؛ تیمی پرش��ور ک��ه مالک متمولش
با خریدهای خود به جذابیت فوتبال باش��گاهی
ایران افزوده اس��ت .محمدرضا زنوزی ،اش��کان
دژاگه را که آرزوی هر باش��گاهی ب��ود تا وی را
در ایران به خدمت بگیرد جذب کرد .او در شبی
که دژاگه را تراکتوری کرد ،مس��عود شجاعی را
هم خرید تا لقب تیم پرس��تاره را روی جلد اکثر
نش��ریات ورزش��ی برای تراکتور ببینیم .زنوزی

همام طارق ،مرتضی آقاخان و مهدی قائدی را هم
اضافه کنید تا ثابت ش��ود چرا استقالل در فصل
جاری از شانسهای اصلی کسب عنوان قهرمانی
اس��ت .استقالل با ش��فر به بلوغ تاکتیکی رسیده
است .جنگندگی باالی بازیکنان ،دوندگی زیاد در
همه نقاط زمین ،انگیزه باال برای پیروزی و مهمتر
از همه در اختیار داشتن بازیکنان خوب و باکیفیت
بخوبی نشان میدهد تیم آبیپوش پایتخت نهتنها
در لی��گ برت��ر بلکه در لیگ قهرمانان آس��یا هم
شانس قهرمانی دارد.
■■بازیکنی که استقالل به او نیاز داشت

مهاجم آبیپوش��ان پایتخت در نخستین دیدار
خود ب��ا پیراهن این تیم ثابت کرد خرید بس��یار
خوبی است .اس��تقالل در دیدار حساس و جذاب
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی
از تراکتورس��ازی پذیرایی کرد .آبیپوشان پایتخت
توانس��تند در این دیدار با  3گل به پیروزی برسند

تا نخستین  3امتیاز خود را به دست آورند .مرتضی
تبریزی خرید جدید اس��تقالل در ای��ن دیدار در
ترکیب اصلی تیمش به میدان رفت .او خیلی زود
نشان داد خرید خوبی برای تیمش بوده و گل دوم
را به زیبایی به ثمر رساند .تبریزی نهتنها گلزنی کرد
بلکه در بازیسازی هم شرکت کرد و جالبتر اینکه به
عقب بازمیگشت و در کارهای دفاعی هم به تیمش
کمک میکرد تا جایی که ستایش پژمان منتظری
را هم برانگیخت .کاپیتان س��ابق ذوبآهن توانایی
زیادی در زدن ضربات سر دارد .او بخوبی با مدافعان
حریف درگیر میش��ود و مهمتر اینکه یک مهاجم
تمامکننده و جنگنده اس��ت و این همه چیزهایی
است که ش��فر و استقالل به آن نیاز دارد .مرتضی
تبریزی در نخستین دیدار خود با پیراهن استقالل
ثابت کرد او همان مهاجمی است که آبیپوشان به
او نیاز دارند و میتواند کمک زیادی به آبیپوش��ان
هم در لیگ برتر و هم در لیگ قهرمانان آسیا کند.

مورد متفاوت سرمربی تراکتورسازی

جان توشاک و راهی جدا از دیگران

جان توش��اک را هم جذب
کرد تا در کن��ار خریدهای
خارجی خود ،نش��ان دهد
نوسانات ارزی هیچ تاثیری
در یارگی��ریاش ن��دارد .با
این حال س��رمربی ولزی و
کارکشته تراکتورس��ازی تبریز تاکنون نتوانسته
بازی دلخواه هواداران را در زمین مس��ابقه پیاده
کند و همین امر هواداران این تیم را نگران کرده
است .توش��اک بدون ش��ک یکی از بزرگترین
نامهایی اس��ت که وارد فوتبال ایران شده است
و ش��اید عاش��قان فوتبالی که متولد دهه  ۴۰و
 ۵۰شمسی هستند بدشان نیاید عکسی با او به
یادگار بگیرند .با این حال سرمربی تراکتورسازی
تبریز در مقابل تمام شور و شوق هواداران خودی

کامال آرام اس��ت .ش��اید اگر
بخواهی��م به اس��م مربیانی
ک��ه روی نیمک��ت تراکتور
نشس��تهاند نگاهی بیندازیم،
شخصیتی شبیه به توشاک
نبینی��م .او کامال متفاوتتر
از هر آنچه قبلتر روی نیمکت پرش��ورها دیده
بودیم مینشیند .هرگز در طول نود دقیقه کنار
خ��ط نمیآید تا بازیکنان و ه��واداران تیمش را
ب��ا خوابی��دن روی زمین و لگ��د زدن به بطری
آب تحری��ک کند .توش��اک ش��خصیتی کامال
خنثی ب��رای هواداران تراکت��ور دارد .وی که در
همین مدت کوتاه حضورش متوجه ش��ده است
تراکتورسازی یکی از بخشهای غیرقابل گذشت
در زندگ��ی هوادارانش اس��ت بازه��م خودش را

تابستان خشک تاتنهام
و قدمی رو به عقب

■■عملکرد متفاوت تازهواردهای استقالل و تراکتور

هر  3گل اس��تقالل در بازی روی اش��تباهات
بازیکنان تازهوارد تراکتورسازی به ثمر رسید .گل
اول را علی عبداهللزاده وارد دروازه تیم خودی کرد،
گل دوم پس از اش��تباه عجیب محمد اهلشاخه
در دف��ع توپ به دس��ت آمد و س��ومین گل هم
روی اصرار مس��عود ش��جاعی به دریبل کردن 2
بازیکن اس��تقالل در یک سوم دفاعی تیم خودی
و لو رفتن توپ به دس��ت آمد .برعکس در سمت
مقابل میدان ،تازهواردهای استقالل نمایش خوبی
داش��تند .مرتضی تبریزی در نخستین بازی خود
برای اس��تقالل گل زد و روی گل سوم هم او بود
که توپ را از مسعود شجاعی دزدید .الحاجی گرو
هم در دقایقی که در زمین حضور داشت پرتالش
و موثر ظاهر ش��د و البته نویمایر که دقایق کمی
در زمی��ن بود اما خونس��رد و ب��ا اعتماد به نفس
ظاهر شد.
ب��ه زور محبوب نمیکند .م��ورد عجیب جان! با
تمام فش��ارهایی که در روزهای گذشته تحمل
میکند نش��انههای بزرگ بودن را ه��م دارد .او
نش��ان داده است برای محبوب شدن نباید تنها
ش��ال تکان داد و باخت��ن را تقصیر داور و چمن
ورزشگاه انداخت .توشاک در تمام کنفرانسهای
خبری پس از بازیهای تراکتورسازی تبریز یک
جمله با فعل و فاعل مشخص گفته است« :خوب
نبودهایم و تمام این مش��کالت فنی تقصیر من
اس��ت» .جملهای آموزنده برای مربیان داخلی و
خارجی ش��اغل در فوتبال ایران که باید یادشان
بماند اسیر اتمسفر نشوند و توانایی فنی خود را
افزای��ش دهند .ورود جان توش��اکها به فوتبال
ایران فارغ از اینکه بار فنی مناسبی داشته باشند
و کیفی��ت لیگ را بهبود ببخش��ند باز هم مفید
است .آنها تعریفی صحیح از مربیگری میکنند
و نقش خ��ود را به عنوان رهبر فنی تیم بخوبی
میدانند.

کیوسک
مارکا

مودریچ میماند

اسپورت

موندودپورتیوو

مسی تاریخ ساز

پی اس جی حمله میکند

گاتزتا

مودریچ دور می شود

یوونتوس منتظر بهترین فرصت
برای شکار مارسلو از رئال

بنابه اعالم یک رسانه ورزشی اروپا ،بیانکونری
همچنان شور و عالقهاش را برای جذب مدافع
ملیپوش و کناری رئالمادرید حفظ کرده است.
با اخباری که از ایتالیا به گوش میرسد ،به
نظر میرس��د بعد از مدتی سکوت ،یوونتوس
کماکان به جذب مارسلو تمایل نشان میدهد
و خواه��ان هم��کاری ب��ا بازیک��ن ب��ا تجربه
کهکشانیهاست .مطابق اعالم روزنامه ورزشی
توتواسپورت ،مدیریت تیم تورینی تحت تاثیر
بازی مارسلو است .همچنین از این نکته مطلع
اس��ت که مارسلو با کریس��تیانو رونالدو بسیار
صمیمی است و در کنارش با تمام وجود بازی
میکند .از این رو خرید مدافع چپ مادریدیها
را در برنامه دارد .آنگونه که این نشریه نوشته،
سران یوونتوس در حال برنامهریزی و همچنین
یافت��ن راهکاری برای رایزنی با فلورینتو پرس،
رئیس پرنفوذ رئالیها بر سر مارسلو هستند .این
بازیکن از سال  2007که فلومیننزه را ترک کرد،
عضو سفیدپوشان شهر مادرید است.

جیمی ردنپ :از روزی که پنجره نقلوانتقاالت به
شکل حال حاضرش درآمد تا امروز سابقه نداشته
یک تیم در لیگ برتر حتی یک خرید تابس��تانی
هم نداشته باش��د ،رکوردی که تاتنهام امسال به
نام خودش ثبت کرد و این یک اش��تباه بزرگ از
سوی اسپرز است.
س��وءتفاهم ایجاد نش��ود .به نظر من تاتنهام
بازیکن��ان فوقالع��ادهای دارد و یک مربی درجه
یک جهانی به نام موریس��یو پوچتینو .هیچکس
در اس��پرز نمیتواند جای هری کین ،دله علی و
کریستین اریکسون را بگیرد .کیران تریپیر حاال
خودش را به عنوان یک مدافع راس��ت درجه یک
به اثبات رس��انده و پوچتینو در دفاع چپ ،قلب
خط دفاعی و مرکز زمین هم گزینههای مناسبی
دارد .حفظ کردن توبی آلدروایرلد در این تابستان
خودش حرکت مهمی بود.
این کار اس��پرز را برای خرید بازیکنان جدید
س��خت میکند ،تیمی که خیلی خیلی نزدیک
اس��ت به انج��ام کاری فوقالعاده و رس��یدن به
انگار آنها فقط یک قطعه
موفقیتی چشمگیر .اما 
از پازلشان همچنان پیدا نشده؛ فوقستارهای که
در یک لحظه ،وقتی تیم به مش��کل برمیخورد،
بازی را در آورد.
من خیلی دوس��ت داش��تم اس��پرز آنتونی
روش آنها چنین نیست.
مارسیال را بخرد اما راه و 
این باشگاه ،باشگاهی نیست که پول زیادی بابت
خری��د بازیکنان پرداخت کند اما از س��وی دیگر
تمدید قرارداد کین و سون هیونگ مین موفقیت
بزرگی ب��رای دنیل لی��وی ،رئیس باش��گاه بود.
حقیقت دیگر اینجاست که بین  6تیم اول جدول
لیگ برتر ،تاتنهام تنها تیمی بود که نقطه ضعف
بزرگی برای بهبود بخشیدن در تابستان نداشت.
ام��ا در نهایت من فکر میکنم این تابس��تان
برای اسپرز قدمی رو به عقب بود ،حتی به نظرم
فصل پیش هم شرایطی مشابه برای تیم پوچتینو
داش��ت .آنها در جام اتحادیه  2بر صفر از وستهام

پیش افتادند اما  3بر  2شکست خوردند و حذف
ش��دند .در چمپیونزلیگ هم اس��پرز تا آس��تانه
حذف یوونتوس پیش رفت اما در نهایت شکست
خورد .آنها در نیمهنهایی جام حذفی هم نمایش

همیشگی خودشان را نداش��تند و از رسیدن به
فینال بازماندند و در لیگ هم یک رده پایینتر از
فصل قبل قرار گرفتند.
ب��ه همین خاطر م��ن نارضایتی بخش��ی از
هواداران اس��پرز را درک میکنم که از خودشان
و باش��گاه میپرس��ند چرا قدم بع��دی به جلو را
برنداش��ته ان��د؟ پوچتینو فصل پیش از باش��گاه
خواست ش��جاعتر باشد و ریس��ک کند .تاتنهام
چندین سال است که مدام در حال تهدید بزرگان
اس��ت و حاال دیگر باید به تیمی تبدیل شود که
خودش جام میبرد .برای تیمی که میخواهد در
تمام رقابتهایی که در آن حاضر اس��ت بجنگد،
نفراتی با عمق بیشتر نیاز است و نمیتوان فقط به
ی��ک ترکیب  11نفره اتکا کرد .وقتی تاتنهام را با
لیورپول مقایسه میکنیم به تضاد وضعیت  2تیم
پی میبریم .چند فصل پیش این اسپرز بود که به
نظر راه درس��تتر را میرفت و آیندهای روشنتر
داشت اما مدیران و مالکان لیورپول در این تابستان
از فرصت استفاده کردند و با خرید بازیکنانی چون
فابینیو ،نبی کیتا ،الیسون و ژردان شکیری قدم
بلندی رو به جلو برداش��تند .اس��پرز هم فرصت
مش��ابهی در همین سال پیش رویش دید ،بویژه
با انتقال به اس��تادیوم جدیدش��ان ،فرصتی برای
برداشتن یک قدم بلند دیگر و بدل شدن به تیمی
ال مسؤوالن
در اینکه اص 
بزرگ که جام میگیرد .اما 
باشگاه جاهطلبی الزم برای ش��روع و ادامه دادن
به این راه را دارند یا نه ش��ک و تردیدها همچنان
باقی است .درست در نقطه مقابل لیورپول ،جایی
که حاال یورگن کلوپ و تیمش از انتظارات باالیی
که ازآنها میرود استقبال میکنند ،باشگاه تاتنهام
انگار قصد دارد این سطح انتظارات را برای خودش
پایین بیاورد ،البته زمان رأی نهایی را صادر خواهد
ک��رد .به نظرم هن��وز تاتنهام باالتر از چلس��ی و
آرس��نال در جدول قرار خواهد گرفت ولی شاید
الزم نبود این حال و هوای منفی و مأیوسکننده
بین هوادارانشان پدید بیاید.
خبر

مرگ بازیکن راگبی
به خاطر مصدومیت شدید

کمیته اخ�لاق اطالعیهای درب��اره  2بازیکن
تیم اس��تقالل تهران صادر کرد .به نقل از سایت
رسمی فدراس��یون فوتبال ،متن اطالعیه کمیته
اخالق ب ه شرح زیر است :با توجه به اخبار و تصاویر
منتش��ره مبنی بر رفتار غیرورزش��ی که توس��ط
آقایان سیدسجاد آقایی و سیداللهیار صیادمنش
(بازیکن��ان تیم اس��تقالل) در ب��ازی بین  2تیم
ذوبآهن اصفهان و اس��تقالل تهران در ورزشگاه
فوالدش��هر اصفهان انجام ش��ده است و با نظر به
اینکه این نوع رفتار نقض آشکار و مسلم قوانین و
مقررات قانونی و اخالقی محسوب میشود که به
اعتبار فوتبال کشور لطمه وارد مینماید ،لذا اعالم
میدارد ضمن تشکیل و رسیدگی پرونده و انجام

به دالیل منشوری

کمیته اخالق  2بازیکن استقالل را محروم کرد
تحقیقات در این باره بهموجب
م��واد  23و  65آییننام��ه
کمیته اخالق ،دستور موقت
مبنی بر تعلی��ق فعالیتهای
نامبردگان در کلیه بخشهای
فوتب��ال رس��می جمه��وری
اس�لامی ایران بهم��دت یک ماه ص��ادر گردیده
اس��ت ،ل��ذا مقرر اس��ت مراتب از طریق س��ایت
رس��می فدراسیون فوتبال و مبادی ذیربط ابالغ

و اطالعرسانی شود تا از کلیه
فعالیته��ای نامب��ردگان در
ح��وزه فوتب��ال و حض��ور در
کلیه مجامع و مراجع و اماکن
رس��می فوتب��ال جمه��وری
اس�لامی ای��ران و بینالمللی
از  97/05/20جلوگی��ری ش��ود و چنانچه مجوز
حض��ور برای نامب��ردگان صادر گردی��ده لغو و از
ورود و همراهی ایش��ان با تیمه��ا و اهالی فوتبال

در مراسمات و مسابقات رسمی فوتبال خودداری
بهعمل آمده و نتیجه به این کمیته گزارش شود.
هفت��ه پیش بعد از بازی حس��اس اس��تقالل
برابر ذوب آهن تصویری از ش��ادی منش��وری 2
بازیکن اس��تقالل در فضای مجازی سر و صدای
زیادی به پا کرد که همین اتفاق باعث شد کمیته
اخالق فدراس��یون فوتبال با تشکیل پروندهای به
ای��ن ماجرا ورود کند ،ح��ال بعد از یک هفته این
کمیته با صدور حکمی س��نگین  2ستاره جوان
وینف��رد ش��فر را یک م��اه از حض��ور در میادین
مح��روم ک��رد تا طرف��داران این تیم بع��د از برد
شیرین برابر تراکتورسازی با خبر شوکهکنندهای
روبهرو شوند.

زمین ورزش بار دیگر شاهد حادثهای تلخ بود
و این بار یک بازیکن راگبی بعد از برخورد شدید
با بازیکن حریف جان خود را از دست داد .راگبی
یکی از ورزشهای پرطرفدار در فرانس��ه اس��ت.
در دی��دار تیم های اوریالک و رودیه در فرانس��ه
برخورد ش��دیدی رخ داد که در نهایت منجر به
مرگ بازیکن اوریالک شد .لوئیس فاگروفسکی
بعد از برخورد شدید با بازیکن حریف روی زمین
افتاد .او ابتدا با کمک پزشکان هوشیاری خود را
به دست آورد و زمین را ترک کرد اما چنددقیقه
بعد دوباره به زمین افتاد و بیهوش شد اما این بار
دیگر به هوش نیامد و قبل از منتقل ش��دن به
بیمارستان جان خود را از دست داد تا این بار هم
شاهد حادثه تلخ دیگری در زمین ورزش باشیم.

