
تیم فوتبال رسانه ورزش که هرازگاهی بازی های خیرخواهانه انجام 
می دهد، این بار در جزیره به نفع بیماران کلیوی این جزیزه به میدان رفت. 
در بازی تیم رسانه  ورزش، با  تیم منتخب پیشکسوتان فوتبال خارگ 
را شش بر دو برد. عادل  فردوسی پور که یکی از چهره های سرشناس 
این تیم است، گل پنجم رسانه ورزش را زد. یکی از اتفاقات جالب این 
بازی پر شدن ورزشگاه خارگ بود. خارگ تیمی مطرح در لیگ ها ندارد 
و حضور تیم رسانه ورزش و کمک به بیماران کلیوی جزیزه، مردم را به 
ورزشگاه کشاند. استقبال تا حدی زیاد بود که بعد از بیست سال سکوها 
پر از جمعیت شد. به غیر فردوسی پور، محمود کلهر، محمدرضا سیانکی و 
پیمان اسدیان از چهره های شناخته شده تیم رسانه ورزش بودند. هوشنگ 

نصیرزاده، داور سرشناس فوتبال هم این تیم را همراهی کرد.

نیـمنگـاه

  لیلی خرسند

همه چیز به ضرر روس ها پیش می رود. هنوز پرونده 
دوپینگ دوومیدانی کاران روسیه در فدراسیون بین المللی 
باز است و بعضی از کشورها نظیر انگلیس در تالشند 
روسیه را از حضور در المپیک منع کند که دوپینگ 
ورزشکار دیگری دردسرساز شده است. آلکسی لچوف 
در روزهایی که بهداد سلیمی، روی تخت بیمارستان بود 
و نمی توانست وزنه بزند، در آمریکا روی صحنه رفت، 
قهرمان شد و رکورد و عنوان قوی ترین مرد جهان  را که 
در این چند سال در دست حسین رضازاده بود، گرفت. 
اما حاال مشخص شده است که لچوف دوپینگی است. 
ایرانی ها  برای  و  ناخوشایند  روس ها  برای  خبر  این 
خوشحال کننده است. هم رضازاده عنوانش را پس گرفته 
است و هم این که یکی از رقبای اصلی بهداد سلیمی در 

بازی های المپیک کنار رفته است. 
پنج شنبه شب بود که خبرآنالین به نقل از فدراسیون 
بین المللی وزنه برداری اعالم کرد، تست دوپینگ لچوف 
مثبت بوده است.  لچوف در هیوستون در حرکت یک 
ضرب وزنه 210 کیلوگرمی و در دو ضرب وزنه 265 
کیلو گرمی را باالی سر برده بود. از سال 2006 که حسین 

رضازاده توانسته بود وزنه 264 کیلوگرم را باالی سر ببرد، 
هیچ وزنه بردار دیگری نتوانسته بود، به رکورد او نزدیک 
شود. به نظر می رسید بعد از انتشار این خبر، لچوف و 
روسیه این موضوع را بپذیرند و مدال این وزنه بردار پس 
گرفته شود. اما او مدعی شده است مثبت شدن تست او 
نتیجه بازی های سیاسی است. لچوف در گفت وگو با 
خبرگزاری All Sport از خودش دفاع کرده است: »من 
فکر می کنم مثبت شدن تست دوپینگ من دلیل سیاسی 
دارد و مشابه همان موضوعی است که علیه ورزش روسیه 
در حال رخ دادن است. من کوتاه نمی آیم. تمام اقدامات 
الزم را انجام می دهم. باید نمونه B من هم آزمایش 
شود. من بی گناهم. همه این حرف ها دروغ است، چون 
می خواهند موفقیت من را پاک کنند. من به صورت منظم 
تست می دادم و اصاًل چنین چیزی صحت ندارد.« بعد از 
مثبت شدن تست دوپینگ تعداد زیادی از دوومیدانی کاران 
روسیه حتی دبیر کل فدراسیون بین المللی دو میدانی 
هم برکنار شد. دلیل این برکناری این بود که یاف در 
اعالم تست های مثبت تعلل کرده بود. با درخواست وادا 
رییس یاف برکنار شد اما روس ها، آمریکایی ها را متهم 
کردند که در این اتفاقات دست داشته  اند. حاال در دوپینگ 
لچوف هم روس ها ردپای آمریکایی ها را می بینند. در 

مسابقات قهرمانی جهان 2015 وزنه برداری که در آمریکا 
برگزار شد، نادوی آمریکا مستقل از فدراسیون جهانی 
به جای  لچوف  نمونه   گرفت.  تست  وزنه برداران  از 
آزمایشگاه تخصصی فدراسیون جهانی در مجارستان در 
آمریکا ثبت شده است. لچوف اسم دارویی را در نمونه اش 
بوده، قبال به فدراسیون جهانی اعالم نکرده است و در این 

شرایط هیچ راه فراری برای او وجود ندارد. 
این اتفاق هرچند روس ها را در شوک برده اما برای 
یکی  سلیمی  بهداد  است.  خوشحال  کننده  ایرانی ها 
از نفراتی است که این اتفاق برای او خوشایند بوده اما 
می گوید ناراحت است که رقیب جدی اش در المپیک 
نیست: »خوشحالم دوباره نام ایران به جدول رکوردداران 
وزنه برداری بازگشت. اما از اینکه رقیبی را که دوست 
داشتم با او رقابت کنم از دست دادم، ناراحتم. لچوف 
وزنه بردار خوبی بود که حضورش می توانست گرمی 
خاصی به مسابقات بدهد و همه برای رقابت با او تالش 
کنند. شاید اگر این رکورد به اسم وزنه بردار روس باقی 
می ماند تالش ما هم برای ثبت رکوردهای بهتر، بیشتر 
می شد اما باز هم خوشحالم که نام ایران به صدر جدول 

رکورداران سنگین وزن بازگشت.«
سلیمی مدتی قبل جراحی کرد و حاال می تواند پای 

مصدومش را روی زمین بگذارد. او می گوید چند وقت 
دیگر بدون عصا راه می روم. در این مدت تمرینات باال 
تنه را انجام می دهم تا از شرایط آمادگی خارج نشوم. از 
حدود 40 تا 45 روز دیگر هم تمرینات جدی ام را شروع 

می کنم.« 
حسین رضازاده هم که نزدیک به 10 سال رکوردار 
بود، به نظر می رسد که از این اتفاق خوشحال است. او 
در گفت وگو با خبرگزاری ها این خوشحالی اش را پنهان 
نکرده بود: »از همان روز اول که این وزنه بردار روس در 
یک مسابقه توانست این رکورد را ثبت کند می شد به 
او شک کرد اما چیزی نگفتم. اگر حرف می زدم،  همه 
می گفتند حسادت می کند در حالی که من برای ثبت این 
رکوردها، سال ها زحمت کشیده بودم.« رضازاده امیدوار 
است که سلیمی به شرایط ایده آل برسد و او بتواند در 

المپیک رکوردش را بزند. 
پیش از این سعید علی حسینی در تمرینات درون 
اردو، رکورد حسین رضازاده را زده بود اما در مسابقات 
قهرمانی جهان 2009 قبل از این که روی صحنه اعالم 
شد که به دلیل دوپینگ نمی تواند وزنه بزند. او در همه 
این مدت مدعی بوده که به خاطر حسادت های رضازاده 

دوپینگش مثبت اعالم شد.  
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ورزش و زپشکی

مسعود اوزیل چرا در فوتبال انگلیس موفق است؟

رژیم غذایی، استراحت و رفتن به باشگاه

هواداران آرسنال روزهای فوق العاده ای را پشت سر می گذراند. تیم آنها 
بعد از گذشت 17 هفته از لیگ برتر،فقط دو امتیاز با صدر جدول فاصله دارد 
و با قرار گرفتن در رده دوم، این امیدواری را بین هوادارانش ایجاد کرده که 
شاید بعد از سال ها بتواند دوباره قهرمان جزیره شود. در موفقیت این فصل 
توپچی ها، بدون شک هافبک آلمانی این تیم نقش ویژه ای دارد. مسعود 
اوزیل تا امروز 15  پاس گل داده و بهترین پاسور لیگ های معتبر اروپایی 
محسوب می شود. به عقیده رسانه های انگلیسی عملکرد فوق العاده امسال 
اوزیل به خاطر این است که او توانسته خودش را با فوتبال فیزیکی جزیره 
هماهنگ کند و آمادگی خوب بدنی اش به خاطر رژیم غذایی ویژه ای 
است که برای خودش در نظر گرفته. آرسن ونگر،  سرمربی آرسنال درباره 
شرایط اوزیل می گوید: »او به نسبت 18 ماه قبل وضعیت بسیار بهتری پیدا 

کرده و کامال مشخص است که روی قدرت بدنی اش کار کرده است.«
اوزیل سال 2013 از رئال مادرید به آرسنال پیوست و با قراردادی42/5  
میلیون پوندی تبدیل به گران ترین بازیکن تاریخ باشگاه شد. او به تازگی 
در مصاحبه ای با مجله کیکر آلمان درباره راز موفقیتش در فوتبال جزیره 
صحبت کرده است. ستاره آلمانی آرسنال می گوید: »مهم ترین تغییری که 
بعد از مصدومیت سال گذشته ام ایجاد کردم، تغییر رژیم غذایی ام و توجه 
ویژه به جزئیات آن بود. برای مثال در روزهایی که تیم تمرین نداشت، 
روی آمادگی بدنی ام کار کردم و به باشگاه رفتم و تمرین کردم. از طرف 
دیگر مطمئن شدم که به اندازه کافی می خوابم و استراحت می کنم. این 
نکته فوق العاده مهمی در فوتبال انگلیس محسوب می شود چرا که اینجا نه 
تنها سریعترین لیگ فوتبال دنیاست، بلکه فشردگی بازی ها در جزیره زیاد 

است و خبری از تعطیالت هم نیست.« 
 اوزیل سال گذشته 13 هفته را به خاطر مصدومیت زانو از دست 
داد اما امسال فقط در یک بازی آرسنال غایب بود که این به خاطر همان 
تمرینات بدنی ویژه ای است که او انجام می دهد: »تالش کردم تا دوباره 
اتفاقاتی که باعث مصدومیتم شد، سراغم نیاید. وقتی بهتر بازی می کنی، 
طبیعتا اعتماد به نفست هم بیشتر می شود و این موضوع روی عملکرد تیم 
تاثیر مثبت می گذارد.«  

اگر چه جزئیات زیادی درباره برنامه تمرینی اوزیل در 
رسانه ها منتشر نشده اما آن طور که سایت goonertalk نوشته، اوزیل 
برای اینکه بتواند در فوتبال فیزیکی انگلیس دوام بیاورد، هنگام رفتن به 
باشگاه از برنامه ای استفاده می کند که باعث افزایش وزن و حجم عضالت 

او می شود.
تغذیه سالم: غیر از بحث تمرینات ویژه بدنی هافبک تیم ملی آلمان، 
نکته دیگری که او در زندگی ورزشی اش توجه زیادی به آن دارد، بحث 
تغذیه اش است. 11 اکتبر سال 2013 بود که نقل قولی از اوزیل تبدیل به 
تیتر روزنامه های انگلیسی شد. اینکه او »چیپس و ماهی« را که یکی از 
معروف ترین و محبوب ترین فست فودهای این کشور است، وارد برنامه 
غذایی اش نکرده و این یکی از دالیل موفقیت او در فوتبال انگلیس است: 
»من تا االن این غذا را تجربه نکرده ام و ترجیح می دهم غذایی بخورم که 
مناسب یک ورزشکار حرفه ای باشد. برای این که به لحاظ بدنی کامال آماده 
باشی باید به دو نکته فوق العاده مهم توجه کنی. تمرین درست و سالم 
زندگی کردن. اگر این دو فاکتور را رعایت نکنی، نباید انتظار موفقیت 

را داشته باشی.« 
ماهی به جای نوشابه: توجه اوزیل به رژیم غذایی در برنامه اش بحثی 
مربوط به امسال و پارسال نیست و او از زمانی که در رئال مادرید بازی 
می کرد، حواسش به این نکته بود. سال 2012 یکی از سایت های نزدیک 
به باشگاه رئال مادرید از قول مصطفی، پدر اوزیل رژیم غذایی مسعود را 
فاش کرد. به گفته او اوزیل دور تمام نوشیدنی های کربنات دار نظیر نوشابه 
را خط کشیده بود و هفته ای و دو روز ماهی می خورد. این موضوع باعث 
شده بود وزن او 4 کیلو بیشتر شود. 4 کیلویی که البته توده عضالنی بود 

نه چربی!

مهدی رحمتی یک ماه 
خانه نشین شد.  مهدی 
دروازه بان  رحمتی، 
بازی  در  که  استقالل 
در  تراکتورسازی  با 
مصدوم  جذفی  جام 
شد، چهار هفته به اجبار 
کند.  استراحت  باید 
ازتاندون  سانتی متر   9
چهار سر ران او آسیب 
دیده است. رحمتی فعال 

باید فیزیوتراپی کند.

 دوپینگ وزنه بردار روس 
به نفع ایران

رضا چاچا هم رفت. سکوهای خوزستان شاید تا سال ها 
او را فراموش نکنند. هواداری که روی این سکوها 
غوغایی به راه انداخته بود، فریادها به سر داده بود تا 
هواداران فوتبال اهواز را به  وجد بیاورد، تا تیم های 
فوتبال شهرش با تشویق های او و تماشاگران بهتر بازی 

کنند و بهتر نتیجه بگیرند. 
رضا صفاریان از خیلی  سال ها قبل به رضا چاچا 
معروف شده بود. فوتبال و تماشاگرانش را تنها نگذاشته 
بود اما روز دوم دی ماه در خانه اش و در تنهایی رفت. 
چاچا از هواداران قدیمی فوتبال خوزستان بود و با 
حرکات نمایشی که روی زمین چمن استادیوم تختی 
اهواز می داد، معروف شده بود. او که ناراحتی قلبی 
داشت، در سن 72 سالگی درگذشت. او در اهواز به دنیا 
آمده بود و عالقه زیادش به فوتبال، او را به استادیوم برد. 

آن روزها تنها کاری که می توانست انجام بدهد،  توپ  
جمع کنی بود. اما راه بهتری را برای بودن در فوتبال 
انتخاب کرد. چند دوره کالس رفت و به عنوان 
ماساژور وارد تیم های فوتبال شد. ماساژور تیم های 
خوزستان، پاس تهران و حتی تیم ملی بود. چاچا 
فوتبال هم بازی کرده بود. در زمین  خاکی های کنار 
کارون فوتبال را شروع کرده بود اما به حدی نرسیده 
بود که کسی او را بشناسد. اما همه می دانستند که او 
یکی از بهتر ماساژورهاست. چاچا در جام جهانی 
78 آرژانتین عضو کاروان اعزامی تیم ملی ایران 
بود. در یکی از مصاحبه هایی که با مهر داشت، 

درباره آن روزها گفته بود: »زمانی که حشمت مهاجرانی 
و حسن آقای حبیبی در تیم ملی مربی بودند، من در 
کنارشان بودم. حتی با تیم ملی به جام جهانی 1978 

آرژانتین نیز رفتم.« اما بعد از این یک حادثه او مسیر 
زندگی اش را تغییر داد. گفته بود: »حدود 30 سال سن 
داشتم که ناگهان چربی بدنم به شدت باال رفت هرچه 

عمل جراحی کردم، فایده نداشت و هر روز 
چاقتر می شدم.« با وزن باال ادامه کار با تیم های 
فوتبال امکان پذیر بود و او هم خانه نشین شد. 
برای کسی که ماساژور تیم ملی بود،  سخت بود 
که از فوتبال دور بماند. رفتن به ورزشگاه برای او 
عادت شد. این تنها راه ارتباط او با فوتبال بود. حتی 
برای بازی های لیگ دسته به ورزشگاه می رفت. 
قبل از بازی وسط زمین حرکات نمایشی انجام 
می داد تا تماشاگران با روحیه بهتری تیم را تشویق 
کنند. چند سال قبل وسط ورزشگاه سکته کرد. 
دوباره به کنج خانه برگشت. در همه سال ها دلگیر 
بود که چرا کسی حالش را نپرسیده به خصوص 
بازیکنانی که در این سال ها او به خاطر آنها هر کاری که 

می توانست بود، انجام داده بود. 

بیماری قلبی، نقطه پایان رضا چاچا

گلزنی عادل فردوسی پور به نفع بیماران کلیوی خارگ 


