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اخبار

مسعود شجاعی به الغرافه پیوست

مسعود شجاعی به عنوان بازیکن آزاد به الغرافه
پیوست تا تعداد ایرانیهای حاضر در قطر به عدد 7
برسد .مسعود شجاعی که پیشنهادهایی از اسپانیا
و قطر دریافت کرده بود سرانجام به الغرافه پیوست
تا پیراهن این تیم را در این فصل لیگ س��تارگان
بر تن کند .مسعود با قراردادی یکساله به ارزش
یکمیلیون دالر با مس��ؤوالن این باشگاه قطری
به توافق رس��ید .شجاعی پیش قرارداد خود را در
تهران به امضا رساند و هماکنون نیز در قطر حضور
دارد .ش��جاعی فردا صبح در بیمارستان اسپیتار
تس��ت پزشکی خواهد داد و بعدازظهر نیز قرارداد
نهاییاش را امضا خواهد کرد .مس��عود ش��جاعی
ک��ه فصل قبل در عضویت الش��حانیه بود ،بعد از
اش��کان دژاگه ،مجتبی جباری ،پژمان منتظری،
مهرداد پوالدی ،آندرانیک تیموریان و محمد نوری
هفتمین بازیکن ایرانی حاضر در قطر خواهد بود.

استقالل اسپانسر روی پیراهن خود
را تهدید به فسخ قرارداد کرد

باشگاه استقالل اسپانسر روی پیراهنش را به
دلیل عدم توجه به تعهدات خود تهدید به فسخ
قرارداد کرد .به نقل از س��ایت باش��گاه استقالل،
قرارداد بین باشگاه استقالل و شرکت ریرا ،در پی
عدم پایبندی به تعهدات از سوی شرکت ریرا در
آستانه لغو قرارداد قرار گرفت.شرکت ریرا که در
قرارداد با اسپانسر باشگاه استقالل قرار بود اسپانسر
پیراهن این تیم شود به تعهدات خود عمل نکرده
و این درحالی اس��ت که اخیرا ً جلسات متعددی
میان شاهرخ سبکدس��ت و دولتشاهی نماینده
این ش��رکت برگزار شده اس��ت تا شرکت ریرا
به تعهدات خود عمل کن��د ،اما با وجود به پایان
رسیدن فرصت یکماهه باشگاه استقالل ،شرکت
ریرا نتوانس��ته است به تعهدات خود عمل کند
و به این ترتیب در روزهای آینده قرارداد باش��گاه
استقالل با این شرکت لغو میشود .بدیهی است
این ش��رکت باید پس از لغو قرارداد ،هزینههای
ایجاد شده برای باشگاه استقالل را پرداخت کند و
باشگاه استقالل امتیاز اسپانسرینگ پیراهنش را به
سایر پیشنهادات واگذار خواهد کرد.

محرومیت  2ساله غول چراغ جادو!

کش��تیگیر سرش��ناس مصری که س��ابقه
قهرمانی و نایب قهرمانی در المپیک را دارد  2سال
از حضور در هرگونه رقابت ورزش��ی محروم شد،
این در حالی اس��ت که او خود را آماده حضور در
المپیک ریو میکرد .به نقل از سایت الکاس قطر،
اتحادیه جهانی کش��تی« ،کرم جابر» کشتیگیر
سرشناس مصری که به غول چراغ جادو معروف
است را به خاطر امتناع از تست دوپینگ 2 ،سال
از شرکت در هر گونه رقابت ورزشی محروم کرد.
اتحادیه جهانی کشی چند بار به کرم جابر هشدار
داده بود که باید در تس��ت دوپینگ شرکت کند
اما هر بار این کشتیگیر سرشناس مصری سر باز
زده بود و در نهایت هم این لجبازی او کار دستش
داد و  2سال از شرکت در هر گونه رقابت ورزشی
محروم شد .یکی از اعضای فدراسیون کشتی مصر
که نخواست نامش فاش شود در گفتوگویی که
با خبرگزاری  DPAآلمان داشت ،گفت :پیش از
این  3بار فدراسیون جهانی کشتی با ارسال نامهای
رس��می از ما خواس��ت تا به جابر اعالم کنیم که
در تس��ت دوپینگ شرکت کند اما او هر بار بهانه
میآورد و امتناع میورزید و در نهایت هم با چنین
محرومیتی مواجه شد .این مسؤول مصری ادامه
داد :این محرومیت ضربه س��نگینی برای ورزش
مصر است چرا که کرم جابر خود را آماده حضور
در رقابته��ای بزرگی مثل المپیک ریو دوژانیرو
برزیل میکرد .کرم جابر در المپیک  2004گردن
آویز طال را به دست آورد تا نخستین کشتیگیر
عرب باش��د که در المپیک مدال طال را به دست
میآورد .او در بازیهای المپیک لندن نیز به فینال
راه یافت ،اما در نهایت مغلوب حریف خود شد و
به مدال نقره بسنده کرد .این کشتیگیر مصری
قدرت بدنی بسیار باالیی دارد و لقب «غول چراغ
جادو» را به او دادهاند.

نقد روز

آغاز اختالف تیم بزرگساالن و امید

ماجرای درگیری خداداد و مجیدی

بازیکن تیم فوتبال ستارگان ایران تاکید کرد
حرف خاصی به فرهاد مجیدی نزده اس��ت اما در
بین  2نیمه دیدار با س��تارگان جهان از بازیکنان
خواس��ته اس��ت که همه پاس بدهند و کسی به
فکر قیچی زدن نباشد! خداداد عزیزی که درحال
حاضر به همراه تیم منتخب  ۹۸ایران در اتریش
بهسر میبرد و قرار است در یک دیدار دوستانه به
مصاف منتخب این کش��ور بروند عنوان کرده که
در رختکن بازی ستارگان ایران و ستارگان جهان
درگیری خاصی با فرهاد مجیدی نداش��ته است.
وی گفته تنها از بازیکنان خواسته است تا همه به
هم پاس بدهند و اینطور نباشد که یکی فقط به
فکر قیچیزدن باش��د .عزیزی در این مورد گفت:
تنها حرف��ی که من زدم همین ب��ود و نمیدانم
فرهاد مجیدی ناراحت شده است یا نه.عزیزی در
مورد بازی نیز گفت :اصال دوست نداشتم این بازی
را ببازیم اما آنها از بازیکنان ما آمادهتر بودند .از این
شکست ناراحتم و امیدوارم بتوانیم در دیدار با تیم
اتریش به پیروزی برسیم.

یکشنبه  8شهریور 1394

باربد به�راد :اینک با کنار هم قرار دادن مصاحبهها
میش��ود متوجه ش��د جنجال تیمملی بزرگساالن
و امید آغاز ش��ده است .تیم امید با هدایت خاکپور
میخواهد رکورد  4دهه عدم حضور ایران در المپیک
را بشکند اما مشکالت کوچک و بزرگی پیش روی
آنهاست .کارلوس کیروش پس از پایان جامجهانی
و پش��ت سر گذاشتن جام ملتهای آسیا مبنا را بر
تغییر نس��ل فوتبال ایران گذاش��ت .خواستهای که
فدراسیون فوتبال ایران روی آن اصرار بسیار داشت
و حاال سرمربی تیمملی با دعوت از پدیدهها به آنها
بهای بیشتری میدهد .بهعنوان مثال مهدی ترابی
بازیکن ناش��ناخته س��ایپا در اردوی قبل به صورت
ناگهانی دعوت ش��د و جالبتر از همه اینکه مقابل
ترکمنستان مجوز بازی گرفت و گلزنی هم کرد اما
موضوع دیگر تیم فوتبال امید است .تیمی که علی
کفاشیان به خاطر بودجه فدراسیون همه اختیارات
صفر تا صد آن را به حبیب کاشانی داده تا مدیرعامل
س��ابق پرسپولیس و عضو فعلی شورای شهر تهران
به امور این تیم بپردازد .نخس��تین چالش  2تیم به
روزهای ابتدایی س��ال  94مربوط میشد زمانی که
کیروش اصرار داش��ت علیرضا جهانبخش و سردار
آزمون باید همراه تیمملی به اردوی اتریش و سوئد
بروند اما به خاطر بازیهای تیم امید ،مسؤوالن این
تیم میخواستند این  2بازیکن در اختیار مجموعه
حبیب کاشانی و محمد خاکپور باشند .دست آخر
به خاط��ر اهمیت بازیهای تیم امید این  2بازیکن
بهرغ��م میل باطن��ی خود در ته��ران ماندند تا تیم
امی��د را در بازیهای مقدماتی همراهی کنند.البته
عملکرد این  2بازیکن نش��ان داد همه حواس آنها
پیش تیم بزرگس��االن ب��ود نه بازی امی��د ایران با
افغانستان .تیم امید سرانجام با شکست عجیب مقابل
تیم امید عربس��تان در این گروه دوم شد و به لطف
پیروزیه��ای پر گل مقابل تیمهای درجه  3آس��یا
جواز حضور در مرحل��ه بعد را گرفت .اینک محمد
خاکپور بازیکنانش را جمع ک��رده تا رکورد  4دهه
عدم حضور ایران در المپیک را بش��کند اما بسیاری
از این بازیکنان توس��ط کیروش به تیم بزرگساالن
هم دعوت شدند و حاال مجادله بر سر این است که
اولویت با کیس��ت؟ در این باره علی کفاش��یان روز
جمعه با حضور در اردوی تیمملی بزرگساالن گفت
اگر هر دو تیم بازی رسمی داشته باشند قطعا اولویت
ما تیم کیروش است اما حاال حبیب کاشانی اعتقاد
دارد نباید در این بین تبعیض قائل شد .خاکپور هم
نگران اس��ت نتواند بازیکنان��ش را به خاطر حضور
در تیم کیروش در اختیار داش��ته باش��د .از این رو
سرمربی تیم امید بتازگی در مصاحبهای عنوان کرده
خواستار یک جلسه با سرمربی تیمملی و مسؤوالن
فدراسیون فوتبال است تا بر سر نحوه استفاده از این
بازیکنان تعامل کنند .اما موضوع مهم این است که
کیروش به خاطر عدم در اختیار داش��تن آزمون و
جهانبخش در اردوی اروپایی تیمملی که فروردینماه
در اتریش و سوئد برگزار شد کماکان از مسؤوالن تیم
امید دلخور است و حتی در مصاحبهای که چندی
قبل با ایسنا داش��ت رسما گفت بر خالف آنچه در
رسانهها مطرح شده است او هیچ نظارتی بر تیم امید
ندارد و چون تا به حال نظارتی بر این تیم نداش��ته

ارتباط سبزیفروش محل
شهید رجایی با کفاشیان

جدال بر سر بازیکن

است از این به بعد هم عالقهای به این کار ندارد .این
حرف کیروش نشان میدهد هنوز بهخاطر مساله
آن  2بازیکن از تیم امید ناراحت است و بعید است
حاضر شود در بازیهای رسمی تیمملی اجازه خروج
بازیکن��ی را بدهد .او حتی تهدی��د کرده در صورت
رفتن هر بازیکن دیگر او را به تیمملی بزرگس��االن
دعوت نمیکند .پر واضح است میل اصلی بازیکنان
هم حضور در تیمی است که اوال تیمملی بزرگساالن
به حساب میآید ثانیا سرمربیاش کارلوس کیروش
اس��ت .اینک باید دید علی کفاشیان برای حل این
معضل به ظاهر ساده اما بسیار پیچیده و دردسرساز
چه تمهیداتی را در نظر میگیرد.

■■کاش�انی :جلس�ه مش�ترک بی�ن خاکپ�ور و
کیروش الزم است

از س��وی دیگر مدیر تیمملی فوتبال امید ایران
میگوی��د :اگر کیروش زودت��ر اعالم کند ،ما حتی
 ۵۰بازیک��ن تی��م امید را ه��م در اختی��ارش قرار
میدهیم .حبیب کاش��انی درباره وضعیت بازیکنان
دعوتشده امید به تیمملی بزرگساالن عنوان کرد:
قطعا برای ما هم اولویت تیمملی بزرگس��االن است
اما منتظر هماهنگیهای بیشتر از سوی فدراسیون
هستیم چون اکنون کار از دست کیروش و خاکپور
خارج شده است .ما از اسالمیان ،اسدی و کفاشیان
میخواهیم جلس��های بگذارند تا این مشکالت حل
شود .کاشانی ادامه داد :ما چون از قبل میدانستیم
آزمون ،جهانبخش و ترابی ممکن است به تیمملی
دعوت شوند جایگزین آنها را انتخاب کردیم اما اینکه
یک دفعه علی کریمی هم به تیمملی دعوت میشود
واقعا پیدا کردن جایگزین و گرفتن ویزا راحت نیست
و وقت��ی هم ابزار الزم در اختیار س��رمربی نباش��د،
نمیتوانیم در آینده از او س��وال کنیم به چه دلیلی
نتیجه نگرفته است .هر مربی بخواهد تفکراتش را در
تیم حاکم کند نیاز به ابزار دارد .وی در پاسخ به این
سوال که مگر انتخاب بازیکنان و تعیین اردو برنامهای
از قبل تعیینش��ده نبوده پس چرا این ناهماهنگی

ب��ه وجود آمد،گفت :قطعا ما از قبل برنامههای خود
را در اختیار س��ازمان لیگ و فدراسیون قرار دادیم
تا خسارتی به کسی و باشگاهی وارد نشود .کاشانی
در جواب این پرسش که به نظر میرسد فدراسیون
در ایجاد هماهنگی کمکاری کرده است ،تاکید کرد:
معتقدم که فدراس��یون فوتبال میتوانست حداقل
کاری که انجام دهد جلس��ه مشترکی بین خاکپور
و کیروش برگزار کند .از نظر ما هم اولویت با منافع
ملی است چون تیمملی اکنون بازی رسمی دارد اما
اردوی ما دوستانه است .وی ادامه داد :من برای اینکه
بتوانم ویزای این بازیکنان را بگیرم از مربیان و مدیران
تیمهای باشگاهیش��ان خواهش کردم یک روز این
بازیکنان به تهران بیایند و کارهایشان انجام شود و
وقتی یکدفعه یک بازیکن ما اینطور میشود آچمز
میش��ویم و همه این مسائل مستلزم این است که
فدراسیون فوتبال جلسهای بین کیروش و خاکپور
برگزار کند تا ما بدانیم روی چه بازیکنانی حس��اب
کنیم .من هم باید در آینده به رسانهها پاسخگو باشم
و اگ��ر بدانیم کیروش روی چه بازیکنانی نظر دارد
س��راغ جایگزین آنها میرویم.کاشانی درباره اینکه
س��رانجام تکلیف با کیروش چه میشود ،گفت :ما
 50بازیکن ثبتنام کردهایم که یکی از یکی تواناتر
هس��تند .البته این  7بازیکن دعوتشده به تیمملی
بزرگس��االن شاکله اصلی ما را تشکیل میدهند اما
اگ��ر بدانیم از قبل چ��ه کس��انی را در اردوی خود
نداریم ،میتوانیم بموقع بازیکنان جایگزین را انتخاب
کنیم .ما در داخل کشورمان استعدادهای بیشماری
داریم .مدیر تیم امید در پاسخ به این سوال که چرا
با توجه به حساس��یت کیروش تیمملی امید قید
بازیکن��ان مورد عالقه ک��یروش را نمیزند تا دچار
این ناهماهنگیها نش��ود،گفت :به نظرم همه چیز
با جلسه حل میش��ود .استعدادهای ما بیش از 50
نفر هس��تند .حرف ما این است که در زمان خاص
خودش این هماهنگیها ایجاد شود اصال کیروش
بگوید روی همه  50بازیک��ن نظر دارد .ما میرویم

دوب��اره اس��تعدادیابی میکنیم ی��ا در نهایت آقای
کفاشیان مسؤولیت تیم امید را هم به کیروش بدهد
که اتفاقا مش��کلی نیست و خیلی هم خوب است و
خیالمان راحت میشود اما اینکه دقیقه  90به شما
بگویند چند بازیکن را نداری ،مشکلساز است.
■■معینی :کیروش لجبازی نمیکند

رئیس کمیته جوانان فدراس��یون فوتبال گفت:
دعوت از  ۷بازیکن تیم امید به تیمملی بزرگساالن
نهتنها ناراحتی ندارد بلکه باعث خوش��حالی است.
فریدون معینی درباره اینکه در لیست جدید تیمملی
 7بازیکن تیمملی امید دعوت شدهاند و این مساله
باعث ناهماهنگی بین  2تیم شده است ،اظهار داشت:
کارل��وس کیروش و محمد خاکپور هر کدام صالح
خودش��ان را میخواهن��د و به نظ��ر من که چنین
مس��الهای جای نگرانی ندارد چ��ون بازیکنی که به
تیمملی دعوت میشود ،با ایدههای جدیدی روبهرو
خواهد شد و تجربه خوبی کسب میکند .پس نهتنها
نباید نگران بود بلکه باید از این مساله خوشحال هم
بود .همانطور که انتظار داریم تیمملی جوان ش��ود
و خود پیشکس��وتان فوتبال هم همین خواسته را
داش��تند باید از این جوانگرایی استقبال کنیم .وی
افزود :البته ای��ن را هم قبول دارم که بازیکنان تیم
امید باید کنار هم تمرین کنند اما در همه جای دنیا
وضعیت به همین ترتیب اس��ت .وقتی ما مسابقات
مقدمات��ی جامجهان��ی را داریم و از آن س��و اردوی
تی��م امید در هلند با این رقابتها تداخل پیدا کرده
چارهای وجود ندارد .این برنامهریزی فیفا است و آنها
هم با مشکالت خاص خود دست به گریبان هستند.
معینی با اشاره به اینکه باید این شرایط را پذیرفت و
مثبت فکر کنیم ،ادامه داد :تمام راه چاره این است
که کیفیت مسابقات خود را باال ببریم و بازیکنانمان
را با ایدههای مربیان ملی آشنا کنیم که این مستلزم
این است بین مربیان لیگ و مربیان ملی هماهنگی
ایجاد ش��ود .باید این تفاهم بین کادر فنی تیمهای
ملی ،امید و باشگاهی باشد.

کیوسک
مارکا

آزمون رافا

توتو

دراکسلر ،تمام شد

اسپورت

بازگشت مثلث بزرگ

سان

قایم باشک!

وزیر ورزش باز هم در تازهترین اظهارات خود،
کفاشیان را مورد انتقاد قرار داد .محمود گودرزی
با ذکر مثالی از سبزیفروش محل شهید رجایی،
گفت« :شهید رجایی میگفت من هر روز صبح
یا غروبها میروم سبزی میخرم ،سبزیفروش
مح��ل میگوید آقای رجایی تو ک��ه اهل دین و
ایمان هستی بگو ببینیم این خدا کجاست و من
توضیح میدهم و باز بار بعد میگوید پیغمبر و ...و
هر بار یک مساله را تشکیک میکرد .شهید رجایی
در ادام��ه صحبتهایش اظهار ک��رد :یک بار از او
پرسیدم چه کسی این سوالها را از تو میپرسد؟
گفت یک همسایهای داریم هر روز میآید  4سوال
از من میپرسد .گفتم از او بپرس تو اصال مسلمان
هستی یا نه؟ رفت پرسید طرف گفته بود اصال من
مسلمان نیستم .یعنی از پایه آن مبنا را نداشت.
گفتم به او بگو اصال بیا از پایه راجع به اسالم بحث
کنیم ،بعد راجع به امام زمان و فروع دین و ...سوال
کن ».گودرزی افزود :رئیس فدراس��یون فوتبال
باید حتما با فوتبال آشنا باشد و درس این رشته
را خوانده باش��د و در حوزه مدیریت هم صاحب
اندیشه تئوریک و مبنایی بوده باشد .بعد از همه
ظرفیتها اس��تفاده کند و کار را راه بیندازد .تازه
بعد از آن هم باید ارزیابی کرد با داشتن همه این
ظرفیتها ،آیا شایستگی دارد یا خیر .ما هیچ کدام
از اینه��ا را نمیبینیم ،میگوییم االن پول بدهیم
چ��ه میکنی؟ میگوید ش��قالقمر میکنم .بعد
پول را برمیدارند س��فر میروند و برای خودشان
مس��افرت میتراش��ند .از  ۳۶۵روز  ۵روز تهران
هس��تند۶۰ ،روز هم روی ه��وا۳۰۰ ،روز هم در
خارج از کشور ،آن هم با بیزینس کالس.
حاشیه

طعنه سنگین داویدز به مربیان ایرانی

این شکمگندهها
چگونه مربیگری میکنند!

ستاره سابق فوتبال جهان وقتی فهمید برخی
بازنشستههای فوتبال ایران با این شکمهای گنده
و اضافهوزن س��رمربی و مربی حرفهای هستند،
متعجب شد! در جریان بازی خیریه ستارههای
ای��ران و جهان که با نتیجه  ۳بر صفر به س��ود
ستارههای جهان تمام شد ،اتفاق جالبی رخ داد.
ادگار داویدز س��تاره هلندی ،در یک صحنه که
بازی متوقف شده بود ،از میشل سالگادو پرسید:
«بازیکنان ایران چند سال است که فوتبال بازی
نمیکنند و از فوتبال دور هستند که تا این حد
اضاف��ه وزن دارن��د؟» وقتی س��الگادو در جواب
همب��ازیاش گفت «هیچ کدام از این بازیکنانی
که ش��کم گنده کردهاند ،از فوتبال دور نیستند
و اغلب آنه��ا در فوتبال حرفهای ایران مربیگری
میکنند و س��رمربی یا مربی تیمهای لیگ برتر
ایران هس��تند» داویدز باور نکرد و گفت امکان
ندارد این آدمها با این شکمهای گنده سرمربی یا
مربی باشند .این حرف داویدز باعث شد سالگادو،
ج��واد نکونام و کریم باقری را ش��اهد بگیرد و از
آنه��ا بخواهد آمار مربیانی ک��ه در ترکیب ایران
ب��ازی میکنند را به داویدز بدهند .داویدز وقتی
به اصل ماجرا پی برد ،لبخندی زد و گفت« :شما
واقعا با این ش��کم مربیگری هم میکنید؟ عالی
است واقعا! شما اگر در اروپا باشید ،برای سرمربی
شدن اول باید اضافه وزن خود را از بین ببرید»،
همین ش��د که بعد از بازی منصوریان ،استیلی،
گلمحمدی و چند ش��کمگنده دیگر با هم قرار
گذاشتند تمرین کنند تا مثل ستارههای خارجی
اضافهوزن نداشته باشند.
بازتاب

حرف و حدیثهای درگذشت عباسپور ادامه دارد

«جیمز» مکمل نداده است

بس��یاری بعد از افت محسوس لیونل مسی در
س��ال  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴از پایان دوران این س��تاره
آرژانتینی سخن به میان میآوردند .انتخاب لوئیس
انریکه به عنوان سرمربی جدید بارسلونا باعث شد تا
گمانهزنیها درباره مسی زیاد شود .بعضی بر این باور
بودند که این مربی تفکراتی شبیه به گوآردیوال دارد
و میتواند مسی را به روزهای اوج خود بازگرداند اما
بعضی هم بر این باور بودند که انریکه با ستارههای
بزرگ به مشکل میخورد و مثال فرانچسکو توتی را
در رم میآوردند .اما چرا مسی شایسته رسیدن به
جایزه بهترین بازیکن فوتبال اروپا در س��ال ۲۰۱۵
است؟ در گزارشی کوتاه به دالیل انتخاب قاطعانه
مس��ی میپردازیم .س��تاره آرژانتینی بارسلونا در
بس��یاری از بازیهای فصل قبل یا گل پیروزی را
برای تیمش به ثمر رساند یا اینکه نقش تاثیرگذاری
در پیروزی آبیواناریها داش��ت؛ آمار زیر به خوبی

به بهانه جا گذاشتن کریس رونالدو و سوارز

چرا مسی بهترین شد؟

ثابت میکند که این س��تاره بزرگ فوتبال اروپا و
جهان شایسته رسیدن به این انتخاب قاطعانه بود.
در  ۷بازی فصل قبل بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا
لیونل مسی یا گل پیروزی را برای بارسلونا به ثمر
رس��اند یا در پیروزی این تیم تاثیرگذار بود و پاس
گل داد .با همین بازیهای درخشانی مسی بود که
آبیواناریها در نهایت جام قهرمانی را باالی س��ر
بردند .لوئیس سوارس که به همراه مسی و رونالدو
جزو  3نامزد نهایی بود تنها در  4بازی آبیواناریها
در لیگ قهرمانان اروپا گل پیروزی را به ثمر رساند
ی��ا در پیروزی این تیم تاثیر گذار بود.کریس��تیانو
رونالدو س��تاره پرتغالی رئالمادری��د در  ۶بازی در

لیگ قهرمانان اروپا که با پیروزی رئالمادرید همراه
ش��د یا در نقش زننده گل یا در نقش سازنده گل
ظاهر شد .رونالدو آمار بسیار خوبی از خود به جای
گذاش��ت اما در نهای��ت رئالمادرید در نیمهنهایی
برابر یوونتوس تن به شکست داد و نتوانست برای
دومین سال پیاپی به فینال راه یابد.
■■گلزنی مسی و رقبایش

مسی فصل بسیار خوبی را با آبیواناریها چه
در لیگ قهرمانان اروپ��ا و چه در رقابتهای لیگا
و جام حذفی پشتسر گذاش��ت .او توانست ۵۸
گل به ثمر برساند و  ۳۱پاس گل بدهد ،یعنی در
 ۸۹گل آبیواناریها تاثیر مستقیم داشت .لوئیس

سوارس که نخستین فصل حضورش در بارسلونا
را پشتس��ر گذاش��ت  ۲۵گل بهثمر رساند و ۲۴
پ��اس گل هم داد یعنی در مجم��وع در  ۴۹گل
آبیواناریها نقش داشت و اما کریستیانو رونالدو
که به عنوان بهترین گلزن رقابتهای لیگا و فوتبال
اروپا انتخاب شد  ۶۱گل به ثمر رساند و  ۲۲پاس
گل داد ب��ه عبارت دیگر او در  ۸۳گل رئالمادرید
نقش داش��ت .با این آمار ه��م میتوان ثابت کرد
لیونل مسی از  2گزینه دیگر برای انتخاب به عنوان
بهترین بازیکن اروپا در سال  ۲۰۱۵شایستهتر بود.
او برای دومین بار توانست این عنوان را به دست
آورد و با این انتخاب ثابت کرد که شانس نخست
را برای انتخاب به عنوان بهترین بازیکن جهان در
سال  ۲۰۱۵دارد و به احتمال خیلی زیاد پنجمین
توپ طالی خود را به دس��ت م��یآورد تا بیش از
پیش جاودانه شود.

با درگذشت بیتاهلل عباسپور پس از تحمل
یک دوره بیماری س��خت ،حرف و حدیثهایی
درباره علت این بیماری و درگذش��ت عباسپور
مطرح ش��د .یکی از پربحثتری��ن دالیل این
بیماری ک��ه بازتاب زیادی هم داش��ت ،مربوط
به مکملهایی بود که توس��ط «دنیس جیمز»
بدنس��از آمریکایی به وی داده ش��ده بود .مازیار
ناظمی ،مدیر مرکز اطالعرسانی وزارت ورزش در
اینباره از قول خانواده عباسپور اعالم کرده بود
«تمام ای��ن گرفتاریها از مكملهای آمریكایی
آقای جیمز كه برایش میفرس��تاد شروع شد».
با این حال این موضوع با تکذیب مدیربرنامههای
قهرمان بدنس��از ایران مواجه شده است .وی با
بیان اینکه اعالم این خبر باعث ناراحتی جیمز
ش��ده اس��ت ،تاکید کرده این مربی آمریکایی
حتی یک نخود هم به عباس��پور نداده اس��ت.
ناظمی در اینباره روی صفحه اینستاگرام خود
نوشت ...« :مدیر برنامههای مرحوم عباسپور بعد
از پست قبلی از آلمان تماس گرفت و از ناراحتی
طرف آمریكایی خبر داد .ایشان گفت من از تمام
برنامههای بیتاهلل اطالع دارم .دنیس جیمز هیچ
مكملی حتی یك نخ��ود هم به او نداده و صرفا
این اتفاق برای بیتاهلل یك بدشانسی تمام بود.
اطالع��ات دقیق را از م��ن بخواهید كه حتی از
خانواده او هم بیش��تر از زندگی ورزشی بیتاهلل
عباسپور خبر دارم.»...

