فوتبال
مدافع سرخها راهی فوالد
خوزستان شد

همشهری آنالین :مدافع چپ سرخها در نهایت
از این تیم جدا و راهی فوالد شــد .بعد از جدایی
حامد لک از پرسپولیس ،مدافع چپ سرخها هم
با این تیم خداخافظی کرد .سعید آقایی در لیست
خروج یحیی گل محمدی قرار داشــت دیروز با
فوالد خوزستان به توافق رسید تا فصل آینده را در
اهواز سپری کند .آقایی دو سال پیش از سپاهان
راهی پرسپولیس شد و البته در فصل اول حضورش
عملکرد بهتری در جمع سرخها داشت  .

بمب بوندسلیگایی استقالل آماده انفجار است

احمد نور ،اولین خرید لئوناردو ژاردیم

ایسنا :باشگاه استقالل با یک گزینه جذاب برای انتخاب سرمربی وارد مذاکره شد .باشگاه استقالل در چند روز گذشته شرایط
چند مربی اروپایی را مورد بررسی قرار داده ولی هنوز ســرمربی جدید این تیم انتخاب نشده است .البته مدیران این باشگاه به
شکل ویژه و جدی پروسه انتخاب سرمربی را جلو میبرند تا انتخاب نهایی را انجام دهند .اتفاق جالب اما شروع مذاکرات استقالل
با آلکس نوری است؛ مربی ایرانیاالصل که سابقه مربیگری در بوندسلیگا را دارد و حاال در تیررس آبیهای پایتخت قرار گرفته
است .در چند سال گذشته هم بارها بحث حضور آلکس نوری در فوتبال ایران مطرح شده و البته این اتفاق تا به امروز عملی نشده
است .حاال مدیران استقالل مذاکره با آلکس نوری را هم شروع کردهاند؛ گزینهای که حضورش در استقالل جذابیتهای خاص
خودش را خواهد داشت.

ورزش سه :احمد نوراللهی ،هافبک ملی پوش االهلی دبی ،قرارداد خود را به مدت دو سال با این باشگاه تمدید کرد.
احمد نوراللهی ،هافبک شــماره  ۸تیم ملی فوتبال ایران ،به مدت دو ســال آینده نیز به کار خود در باشگاه االهلی امارات ادامه
خواهد داد .نوراللهی قرارداد جدیدی با االهلی امضا کرده که مدت آن دو سال است .به این ترتیب او اولین بازیکنی است که بعد از
استخدام ژاردیم ،سرمربی مشهور پرتغالی ،به ادامه همکاری خود با االهلی صحه میگذارد .چندی پیش این شایعه وجود داشت
که نوراللهی دوباره به ایران برمی گردد تا در جمع پرسپولیسیها به کار خود ادامه دهد اما االهلی که یک سال توافق مشروط دیگر
با نوراللهی داشت ،قرارداد او را تمدید کرد و یک ســال دیگر هم روی آن گذاشت تا در دو فصل آینده نیز در خدمت این بازیکن
ارزشمند ایرانی باشد.

4

کریس از اتهام تجاوز تبرئه شد

مهر :پرونــده جنجالــی اتهام تجاوز جنســی
کریستیانو رونالدو در سال  ۲۰۰۹دوباره به جریان
افتاد و این بار ستاره فوتبال جهان از این اتهام تبرئه
شد .طبق گزارش نشریه «میرر» انگلیس جنیفر
دورسی قاضی فدرال شکایت کاترین مایورگا را رد
کرد و در نهایت حکم به تبرئه رونالدو داد .شکایت
زنی آمریکایی از کریستیانو رونالدو فوقستاره تیم
فوتبال منچستریونایتد که او را به تجاوز جنسی
متهم کرده بود به سال  ۲۰۰۹برمی گردد .رونالدو
پیش از این مبلغ  ۳۷۵هزار دالر به این زن ن ِوادایی
پس از ادعای تجاوز به او در السوگاس در ســال
 ۲۰۰۹پرداخت کــرده بود اما ایــن زن به دنبال
غرامت میلیون دالری بود که در نهایت موفق نشد
و فوق ستاره پرتغالی تبرئه شد.

ایلنا :منابع نزدیک به باشــگاه پاریسنژرمن در
حال خبرســازی درباره توافق زیزو با این باشگاه
هســتند .در پاریس برای آمدن زینالدینزیدان
روزشماری میکنند .گفته میشد اخراج پوچتینو
از سرمربیگری و لئوناردو از مدیریت ورزشی باشگاه
پاریسنژرمن  ۲شــرط از شرطهای امباپه برای
تمدید قرارداد بوده و البته شرط دیگرش نظارت
کامل روی نقلوانتقاالت بوده که بهنظر میرسد
به آن هم رسیده است .عمر التدانگ از خبرنگاران
نزدیک به باشــگاه که قب ً
ال خبر تمدیــد امباپه را
زودتر از دیگران داده بود ،ادعــا کرده که امانوئل
مکرون ،رئیسجمهور فعلی و نیکال ســارکوزی،
رئیسجمهور قبلی فرانسه با زیدان صحبت کردهاند
تا او را راضی به این انتقال کنند .مکرون برای ماندن
امباپه هم تالش زیادی کرده بود .او چند روز پیش
اظهار امیدواری کرد زیدان هم در لیگ فرانســه
مشغول به مربیگری شود .قطریها هم در همین
حین مجسمه ضربه سر او به تخت سینه ماتراتزی
را که بهدلیل اعتراض تندروها در این کشور برداشته
شده بود ،دوباره بر سر جای قبلیاش برگرداندند تا
از این طریق دل او را بهدست آورند  .

دختر روسی ادعای بزرگ
خود را ثابت کرد

ایلنا :یک دادگاه در روســیه علیه سردار آزمون
مهاجم تیــم ملی ایــران رأی داد .آزمون یک ماه
فرصــت دارد تا به این رأی اعتراض کند .ســردار
آزمون مهاجم تیم ملی ایران از سال گذشته درگیر
یک پرونده قضایی در روسیه شده است و جلسات
دادگاه در غیاب او در شهر سنتپترزبروگ ادامه
دارد .هرچند انتظار میرفت آزمون بعد از جدایی از
تیم زنیت روسیه و انتقال به تیم بایر لورکوزن آلمان
از این پرونده رها شود اما شاکی در غیاب آزمون در
جلسات دادگاه حاضر شده و طبق اعالم یک رسانه
روسی ،حتی رأی دادگاه را هم گرفته است .سایت
 sport-expressروســیه به نقل از «دمیتریف»
وکیل شاکی آزمون مدعی شــد قاضی نسبت به
احراز حق پدری و استیفای نفقه قانع شده و رأی
نهایی داده شده است.

مراسم خداحافظی مارسلو فردا
برگزار میشود

فارس :باشگاه رئال مادرید تأیید کرد فردا مراسم
خداحافظی مارســلو برگزار میشود .باشگاه رئال
مادرید اعالم کرد به زودی به وقت اسپانیا یک اقدام
نهادی برای ادای احتــرام و خداحافظی کاپیتان
مارسلو در سانتیاگو برنابئو با حضور فلورنتینو پرز
برگزار خواهد شــد .پس از این اقدام ،مارسلو در
ســالن مطبوعات رئال مادرید در مقابل رسانهها
حاضر خواهد شد.

توصیه مورینیو به ستاره تاتنهام:
انگلیس را ترک کن!

مهر :ژوزه مورینیو به سون توصیه کرد لیگ برتر را
ترک کند .ژوزه مورینیو ،سرمربی آ.س رم ،از سون
هیونگ مین ،مهاجم تاتنهام اسپرز ،درخواست کرد
پس از اینکه علیرغم داشتن یک فصل خوب مورد
بی مهری قرار گرفت ،لیگ برتر را ترک کند .سون
به همراه محمد صالح با  23گل بهترین گلزن لیگ
برتر انگلیس شد .سون البته آمار خاصتری داشت
زیرا تمام  23گل را بدون حتی یک پنالتی به ثمر
رســاند .مهاجم اهل کره جنوبی خودش اعتراض
کرد که رسانهها در انگلیس به او احساس کوچک
بودن میدهند .سرمربی سابق اسپرز در واکنش
به مخالفت خود از ســون خواســته است تا لیگ
برتر را به مقصد لیگ دیگری ترک کند که در آن
تالشهای او مورد تقدیر قرار بگیرد.

افتتاحیه ســالن تیراندازی باشگاه سپاهان
در کمپ صفاییه فرصتی بود تا تمام مدیران
فوالد مبارکه در یک مکان حاضر شــوند.
پس از اســتعفای محرم نویدکیا از هدایت
سپاهان در لیگ بیست و دوم و پذیرش این
تصمیم از ســوی هیئت مدیره این باشگاه،
انتقال دانیال اســماعیلیفر به پرسپولیس
و زمزمههایی مبنی بر جدایی گولســیانی،
شهباززاده و سروش رفیعی بر نگرانیهای
هواداران سپاهان افزود .با اینحال باشگاه
سپاهان طبق برنامهای از پیش تعیین شده
دیروز به افتتاح یک سالن تیراندازی مدرن
در کمپ اختصاصی خود در صفاییه اصفهان
اقدام کرد که خبرنگار «ورزش سه» هم در
این مراسم حاضر بود .رفتار مدیران سپاهان
و آرامش خاطر آنها در طول مراســم نشان
میداد تنها دغدغهای که در ذهن آنها جایی
ندارد ،انتخاب جانشین محرم نویدکیا است.
کنار هم گذاشتن مشــاهداتی که در ادامه
مطلب آمده ،به خوبی نشــان میدهد کار
انتخاب سرمربی باشــگاه در مراحل پایانی
قرار دارد .به طور عادی وقتی باشگاه تحت
مدیریت شما با شوک استعفای یک سرمربی
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مراسم افتتاحیه سالن تیراندازی باشگاه سپاهان برگزار شد:

ساکتدرسکوتبمبرامنفجرمیکند!
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محبوب با پایگاه هواداری قدرتمند مواجه
میشود ،توقع میرود کمحوصله و بیقرار
باشید .طبیعی است که مدیرعامل سپاهان
به عنوان یکی از باشگاههای ورزشی که به
معنای واقعی کلمه متشــکل از تیمهایی

در چندین رده سنی و رشته ورزشی است
تمام تمرکــزش را روی فوتبال نگذارد و به
دیگر رشــتهها هم فکر کند ،اما با این حال
آرامش عجیب و غریب محمدرضا ســاکت
و همراهانش بیشتر به آرامش قبل از طوفان

بایرن مونیخ بیخیال لواندوفسکی نمیشود

ایسنا :روبرت لواندوفسکی فشار زیادی را تحمل میکند تا بتواند بایرن مونیخ را ترک کرده و به بارسلونا بپیوندد.
رابرت لواندوفسکی تعهد مطلق خود را به باشگاه بارسلونا نشان میدهد و رهبران بایرن مونیخ اص ً
ال از رفتار او راضی
نیستند .آخرین کسی که علناً این را تأیید کرد ،مدیر ورزشی تیم ،حســن صالح حمیدزیچ بود که همچنین به
گلزن کهنه کار یادآوری کرد که «تا سال  2023قرارداد دارد» .صالح حمیدزیچ به کریستین فالک ،روزنامهنگار
بیلد گفت :او تا سال  2023با ما قرارداد دارد و ما بسیار خوشحالیم که او هنوز اینجاست .فکر میکنم از این به بعد
همه چیز آرام خواهد شــد .وی درباره صحبتی که چند روز پیش با این فوتبالیست داشت به همین رسانه اعالم
کرد ،افزود :درباره اظهارات علنی او صحبت کردیم و همه باید آرام باشیم .در آلمان کام ً
ال واضح است که به راحتی
از شر مهاجمی خالص نخواهند شــد که طی  7فصل بیش از  40گل زده است .بایرن مونیخ همچنان در پرونده
لواندوفسکی بازی میکند .مهاجم لهستانی معتقد است که مرحله او در باشگاه باواریایی به پایان رسیده اما رهبران
باشگاه با او هم عقیده نیستند.

ترانسفر

پیشبینی اولین خریدهای تابستانی استقالل رونمایی میشود:

یک آقای گل
و یک آقای پاس گل

طبق شایعات مطرح شده ،سجاد شهباززاده و سعید صادقی دو بازیکنی
هستند که ممکن است بهعنوان اولین خریدهای استقالل رونمایی شوند.
مدیران استقالل کام ً
ال بهصورت موازی در حال پیش بردن برنامههای
خود برای جذب ســرمربی و بازیکنان مورد نظرشان هستند .جانشین
فرهاد مجیدی قطعاً یک گزینه اروپایی است و آبیپوشان پس از جدایی
استراماچونی ،شاهد حضور یک سرمربی خارجی روی نیمکتشان خواهند
بود .با این حال ،جذب چند بازیکن اسم و رسم دار مانند علیرضا بیرانوند،
مرتضی پورعلی گنجی و دانیال اسماعیلیفر در تیم رقیب باعث شده است
تا هواداران استقالل کمی از بابت خریدهای پر سر و صدای پرسپولیس
نگران باشــند تاجاییکه انفعال در جمع آبیها حتــی باعث اعتراض
طرفداران این باشگاه در فضای مجازی شد.
این مسئلهای اســت که محمد مؤمنی ،عضو هیئت مدیره استقالل نیز
روز گذشته به آن اشــاره و اعالم کرد که آبیها با  4 ،3بازیکن جدید به
توافق رسیدهاند و باشگاه تنها در انتظار اعالم نام سرمربی جدید است تا
از خریدهای خود بهصورت رسمی رونمایی کند .سعید صادقی از جمله
نامهایی است که در این مدت بارها و بارها اخباری پیرامون حضور او در
استقالل شنیده شده اســت .بازیکنی که با  14پاس گل توانست عنوان
بهترین پاسور لیگ بیست و یکم را از آن خود کند و تقریباً تمام تیمهای
بزرگ فوتبال ایران به دنبال جذب این بازیکن هستند.
سجاد شهباززاده نیز دیگر بازیکنی اســت که ابتدا شایعات حضور او در
پرسپولیس به گوش میرسید ولی اکنون اخباری درباره بازگشت دوباره
او به استقالل به گوش میرسد .آقای گل لیگ بیستم در پایان قراردادش
با سپاهان به سر میبرد و بازیکن آزاد است و اکنون دو تیم بزرگ پایتخت
را خواهان خود میبیند .به هر شــکل طبق شــایعاتی که در رسانهها
منتشر شده ،سعید صادقی و سجاد شهباززاده دو بازیکنی هستند که به
عقد قرارداد با باشگاه اســتقالل نزدیک بوده و ممکن است آنها بهعنوان
نخستین خریدهای تابستان  1401آبیپوشان ،راهی این تیم شوند .نکته
جالب اینکه پرسپولیس از مشتریان پر و پا قرص این دو بازیکن است و
حتی روز گذشته در حاشیه مراسم افتتاحیه سالن بدنسازی سیدجالل
حسینی ،رضا درویش و محمد محمدی مدیران پرسپولیس به صحبت
درخصوص سعید صادقی و سجاد شهباززاده پرداختند.
این در حالی است که در سمت مقابل ،مدیران استقالل تاکنون بهصورت
رسمی درباره این دو بازیکن صحبتی را مطرح نکردهاند که دلیل اصلی آن
نیز مشخص نبودن نام سرمربی جدید آبیهاست.

تیم ملی

خبر روز

شــبیه بود! ســاکت در بحبوحه اضطراب
هواداران تیمش برای تعیین تکلیف سرمربی
باشگاه و ورود سپاهان به نقل و انتقاالت۶۰ ،
کیلومتر دورتر از دفتر باشــگاه در مجموعه
ورزشی صفاییه متعلق به فوالد مبارکه حاضر

ورزش

Sport

شــده بود تا یکی از مدرنترین سالنهای
تیراندازی کشور را افتتاح کند .درحالی که
توقع بر این بود که محمدرضا ساکت در این
ســاعات مرتب با تلفن همراهش در تماس
باشــد و بخواهد در جریــان آخرین اخبار
مربوط به انتخاب سرمربی تیمش باشد ،او
در طول این  ۵ســاعت حتی یکبار هم به
سراغ گوشی خودش نرفت و در تمام زمانی
که برای حضــور در افتتاحیه این مجموعه
گذاشته بود ،با انرژی و البته آرامش خاصی
دیده میشد .از طرف دیگر کمترین دغدغه
و استرسی در چهره سایر مسئوالن باشگاه
ســپاهان هم دیده نمیشد .وقتی بعضی از
خبرنگاران بومی حاضر در کمپ صفاییه با
نگرانی از مسئوالن باشگاه در خصوص عقب
ماندن از نقل و انتقاالت ســؤال میکردند،
مدیران ســپاهان معتقد بودند جایی برای
کمترین نگرانی نیست.به هرحال آنچه که از
زبان بدن مدیران باشگاه سپاهان و در رأس
آنها محمدرضا ســاکت در کنار زمزمههای
سایر مسئوالن باشگاه و کارخانه مشخص
بود ،تکلیف سرمربی سپاهان تا حدود زیادی
مشخص شده و به احتمال بسیار زیاد برای
فصل آینده پای یک ســرمربی مشهور به
فوتبال ایران باز خواهد شد!

مراسم ازدواج ستاره سابق بارسلونا در متاورس!

ایرنا :بازیکن سابق تیم بارسلونا با مدل ایتالیایی در متاورس مراسم ازدواجش را برگزار کرد.
کوین پرینس بواتنگ و همسرش والنتینا فرادگرادا اولین زوجی هستند که مراسم عروسی خود را در متاورس
سازماندهی کردند .این فوتبالیست و مدل ایتالیایی از اواخر سال  2021نامزد هستند .این پس از آن بود که ستاره
هرتابرلین پس از  9سال زندگی مشترک در دسامبر  2020به ازدواج خود با همسر سابق ،ملیسا ساتا پایان داد.
بواتنگ و ملیسا پسری به نام مدوکس دارند و در سال  2016ازدواج کرده بودند .مراسم ازدواج این زوج روز شنبه
 11ژوئن  2022برگزار شد .مراسم عروسی در متاورس  OVERبرگزار شد و به صورت نسخه محدود  NFTدر
بازار  NFT OpenSeaبرای مدت کوتاهی در دسترس خواهد بود .بواتنگ در مورد عروسی خود گفت :میخواستم
برای والنتینا کار خاصی انجام دهم ،کاری که هیچ کس تا به حال انجام نداده بود .و به لطف  ،Overما میتوانیم
عشق خود را در یک مکان فضایی جشن بگیریم .این ملی پوش سابق غنا تابستان گذشته به عنوان بازیکن آزاد
به باشگاه دوران کودکی خود هرتابرلین بازگشت و راه خود را از سری مونزا جدا کرد.

چهره ناشناخته اردوی تیم ملی فوتبال را بشناسید؛

تنیس

ستاره سوییسی تنیس جهان:

شاگرد و رفیق اسکوچیچ با سابقه کار
در لیگ برتر ایران

قطع ًا در سال  ۲۰۲۳به سطح اول تنیس
برمیگردم

کرونوسالو رندولیچ در  ۲مقطه شاگرد اسکوچیچ بوده و در تیم فوالد
خوزستان هم به عنوان دستیار در کنار سرمربی تیم ملی فوتبال ایران
فعالیت داشته است.
در حاشیه آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار دوستانه
با الجزایر شــاهد حضور یک چهره و تازه ویژه در بین مربیان بودیم.
جایی که کرونوسالو رندولیچ ،در قامت مربی جدید به کادرفنی اضافه
شد تا دستیاران خارجی اسکوچیچ به عدد سه افزایش پیدا کند.
رندولیچ  ۴۸ساله با وجود اینکه فقط پنج سال از اسکوچیچ کوچکتر
است؛  ۲فصل در تیمهای ریکای کرواسی و اینتربلوک اسلوونی شاگرد
اسکو بوده و در تیم فوالد خوزســتان هم به عنوان دستیار در اسکو
فعالیت داشته تا تیم ملی ایران چهارمین جایی باشد که این  ۲رفیق
قدیمی با یکدیگر در یک پروژه همکار میشوند.
این مربی ترکهای و این مدافع ســابق ،در دوران بازیگریاش که ۲۲
ســال به طول انجامید بارها تیم عوض کرد و در  ۱۳تیم مختلف به
میدان رفت .او به جز  ۲سالی که در اسلوونی بازی کرد الباقی دوران
بازیگریاش را در کرواســی ســپری نمود و با  ۳۶۸بازی ،جزو پنج
فوتبالیست برتری رکوردداری اســت که در لیگ کرواسی به میدان
رفته است.
او در دوران بازیگری چهار جام را کسب کرد که یک لیگ و یک جام
حذفی در کرواسی و یک جام حذفی و یک سوپرجام در اسلوونی به
ارمغان آمد ۲ .جام تصاحب شده در اسلوونی به همراه اسکوچیچ به
دست آمد.
رندولیچ مربیگریاش را با اسکوچیچ آغاز کرد و  ۲سال در فوالد شاگرد
او بود .اتفاق عجیب این است که رندولیچ در آن سال با عنوان بدنساز
در تیم فوالد حضور داشت .این مربی در ادامه به قطر رفت تا در تیم
العربی دستیار لوکا بوناچیچ شود .سپس نوبت به سرمربیگری رسید.
او در ایسترا ناکام بود و مجبور شــد به سطوح پایینتر برود و هدایت
شِ بینک را به دست بگیرد .توانست این تیم را در لیگ  ۲به قهرمانی
برساند و راهی لیگ حرفهای کرواسی کند.
آخرین تجربه سرمربیگری کرونوسالو در تیم گوریکا بود .او در سال
 ۲۰۲۱به این تیم پیوست و تا سال  ۲۰۲۴با آنها قرارداد داشت اما حاال
این همکاری به اتمام رســیده و او در اولین تجربه ملی به اسکوچیچ
سرمربی یونس دلفی بود
پیوسته است .جالب است بدانید او در گوریکا
ِ
و سابقه کار کردن با بازیکنان ایران در خارج از کشور را دارد.

ستاره سوییسی تنیس جهان گفت که قطعاً در سال  ۲۰۲۳به مسابقات
ســطح اول تنیس جهان بازمیگردد« .راجر فدرر» گفته است که قطعاً
قصد دارد در سال  ۲۰۲۳به ســطح باالی تنیس بازگردد اما هنوز هیچ
برنامه مشخصی غیر از حضور در «لیور کاپ» و مسابقاتی که اواخر امسال
در بازل زادگاه وی برگزار میشود ،ندارد.
مرد شماره یک پیشین تنیس جهان که  ۲ماه دیگر  ۴۱ساله میشود ،از
حدود یک سال پیش و پس از اینکه در مرحله یکچهارم نهایی مسابقات
ویمبلدون مقابل «هوبرت هورکاچ» حذف شد ،در هیچ مسابقه دیگری
شرکت نکرده است .اوایل امسال ،فدرر گفته بود که میخواهد یک تیم با
«رافائل نادال» تشکیل دهد تا در لیور کاپ لندن شرکت کند.
این تنیسور پرافتخار در گفتوگو با روزنامه « »Tages-Anzeigerو در
پاسخ به این سؤال که آیا میخواهد به مسابقات حرفهای بازگردد؟ گفت:
بله ،قطعاً .فدرر گفته اســت :هنوز غیر از لیور کاپ و تورنمنت بازل برای
شرکت در مســابقات دیگری برنامهریزی نکردهام .پس از بازل ،فصل به
پایان میرسد .برایم مهم است که دوباره تناسباندام داشته باشم تا بتوانم
به طور کامل تمرین کنم .وقتی این کار را انجام دادم ،میتوانم انتخاب کنم
که در چه تورنمنتهایی شرکت کنم.
وی ادامه داد :لیور کاپ شروع خوبی است چون مجبور نیستم در  ۶روز
پنج مسابقه بدهم .میتوانم این کار را در بازل انجام دهم .امیدوارم و راهی
طوالنی را پیمودهام .نادال که قرار است در لیور کاپ همتیمی فدرر باشد،
بهتازگی با شکست «کســپر رود» نروژی برای چهاردهمین بار قهرمان
مسابقات «رولنگاروس» شــد و تعداد قهرمانیهای خود در گرند اسلم
را به  ۲۲رساند.
فدرر درباره کارنامه نادال گفت :آنچه رافا به دســت آورده غیرقابلباور
است .رکورد «پیت سمپراس» که من شکستم  ۱۴قهرمانی گرند اسلم
بود .حاال رافا فقط در مسابقات آزاد فرانسه  ۱۴بار قهرمان شده است .این
باورنکردنی است .برای او خوشحالم و به احترامش کاله از سر برمیدارم.
بعد از قهرمانی دهم و یازدهم فکر نمیکردم که این روند ادامه داشته باشد
اما نادال همچنان پیش میرود ،او واقعاً تنیسور بزرگی است.
راجر فدرر نخستین تنیسور مردی بود که به  ۲۰قهرمانی در گرند اسلم
رسید اما حاال نادال با  ۲۲قهرمانی در این مسابقات پرافتخارترین تنیسور
تاریخ محسوب میشــود .فدرر و نادال که رابطه دوستانهای دارند ،برای
نخستینبار در مســابقات لیورکاپ پراگ در سال  ۲۰۱۷با هم یک تیم
تشکیل دادند.

گفت و گو


نائب قهرمان المپیک توکیو:

مرادی  ۲۰روز زودتر
از من به توکیو رفت

نائب قهرمان المپیک توکیو با اشــاره به مشکالت
اردوی تیم ملی وزنهبرداری و ترک اردو از ســوی
ملیپوشــان گفت :یک هفته قبل از المپیک هیچ
چیزی برای خوردن درصبحانه نداشتیم و «علی
مرادی» رئیس فدراسیون نیز  ۲۰روززودترازمن
به توکیو رفته بــود و در جریان مشــکالت نبود.
علی داودی درباره مناظره بــا علی مرادی رئیس
فدراســیون وزنهبرداری،اظهارداشــت:رئیس
فدراسیون دربرنامه تلویزیونی صحبتهایی کرد
و همه ما شنیدیم .تنها دلیل حل نشدن مشکالت
تیم ملی وزنهبرداری این اســت که او نمیخواهد
کاری انجــام دهد و نمیدانم دلیل آن چیســت.
وی به راحتی میگوید که بودجــه نداریم .وقتی
ورزشکاری نیست ،دلیل تشکیل شدن فدراسیون
وزنهبرداری چیست؟ در اوج بی امکاناتی هستیم و
امیدوارم بستری برای این امکانات فراهم شود .وی
با اشاره به اینکه در برنامه تلویزیونی به نمایندگی
از  ۳۰وزنهبردار ســخن گفتم ،یادآور شــد :همه
چیزهایی که گفتم ،حرف دل وزنهبرداران بود .تا
زمانی که علی مرادی این وضعیت را درست نکند،
به اردوی تیم ملی برنمیگردیم .همچنین اگر قرار
بود تیم جوانان را راهی یونان کنند ،چرا فقط یک
نفر را به این مسابقات اعزام کردند؟ قهرمان جوانان
جهان خاطرنشــان کرد :محمدحســین برخواه
سرمربی ســابق تیم ملی نیز طرف حق را گرفت و
مرادی خوشــش نیامد .ما مشکلی با او نداشتیم و
برنامهها هماهنگ شده بود .متاسفانه مرادی هیچ
کاری نکرد تا این مشکل برطرف شود .حتی سابقه
نداشت تا او یک بار از اردوی تیم ملی ،رستوران و
خوابگاه ملیپوشان سرکشی کند .شاید هم مرادی
به اردوی تیم ملی آمده باشــد؛ اما ما نبودیم .وی
ادامه داد :کسانی از اردوی تیم ملی بازدید میکنند
که جرات ندارند تا به مرادی بگویند که مشکلی در
امکانات و اردوی تیم ملی وجود دارد .آنان پس از
سرکشی نزد رئیس فدراسیون وزنهبرداری میروند
و برای آنکه وی آزرده خاطر نشــود ،میگویند که
همه امکانات عالی است و دســت شما درد نکند.
داودی در پاسخ به این پرسش که چرا در نشست
خبری ایرنا اجازه انتشــار گالیههای خود درباره
علی مرادی را ندادید ،گفت :بحث شــخصی فرق
میکند و دنیال حاشــیه نیســتم .علی مرادی به
لحاظ شخصی خیلی به من کم لطفی کرد .سهمیه
بورسیه را به من نداد و به شخص دیگری داد و باعث
شد تا ناراحت شوم .رئیس فدراسیون حتی کمتر
به من پاداش داد و اعتراض کردم .او گفت همین
که هســت و اگر نمیخواهید روی یک وزنهبردار
دیگر سرمایهگذاری میکنم .نمیدانیم این ادبیات
درست است؟ این موضوعات را رسانهای نکردم و
دوست داشتم در خفا تمرین کن و بیحاشیه باشم.
اگر این موضوع رسانهای میشد حتماً مرادی جبران
میکرد .اعتراض به این رویه سبب میشود تا به جز
مرادی همه مسئوالن هم در جریان مشکالت قرار
گیرند و کمک کنند .وی در واکنش به ســخنان
رئیس فدراسیون که عنوان کرده بود ملیپوشان
چرا از خوردن ماهیچه در اردو سخن نمیگویند،
تاکید کرد :مرادی همواره میگوید که منابع محدود
اســت .غذای تیم ملی وزنهبــرداری افتضاح بود.
وظیفه فدراســیون اســت تا بهترین تغذیه را در
اختیار ورزشکار بگذارد .یکسال است که تغذیه ما
خوب نیست .یک هفته قبل از المپیک هیچ چیزی
برای خوردن برای وعده صبحانه نداشتیم و مرادی
 ۲۰روز زودتر از من به توکیو رفته بود و در جریان
مشکالت نبود.
نائب قهرمان المپیک اضافه کرد :وقتی علی مرادی
درباره ماهیچه صحبت میکنــد درباره وضعیت
صبحانه هم بگوید .یکی از مسئوالن فدراسیون به
خزانهدار اعتراض کرده بود و گفت که فدراسیون
روزانه یــک میلیون صــرف غذای ورزشــکاران
میکند و حاال صبحانه نخورند ،اتفاقی نمیافتد.
وقتی فردی درک ورزشــی ندارد عمق فاجعه را
متوجه نمیشــود .ما یک هفته قبــل از المپیک
صبحانه نداشتیم .وی خاطرنشــان کرد :همواره
اختالف نظر وجود دارد و در مناظره با علی مرادی
با کمال احترام صحبت کردم .او اص ً
ال نمیخواهد
تا مشکالت حل شود .صد درصد حق با وزنهبرداران
است .این درست است که قهرمان جهان و المپیک
به دلیل نداشتن غذابی مناســب و نبود امکانات،
اردوی تیم ملی را ترک کند؟ این موضوع خندهدار
است .اگر مرادی عزمی برای حل مشکالت داشت،
دست به این کارها نمیزدیم .ما حتی با وجود ترک
اردو مصاحبه نکردیم؛ اما مرادی با خیلی از رسانهها
مصاحبه و حتی به تریبون رسانه ملی پشت کرد .او
با رسانه ضد انقالب صحبت کرد و در نهایت گفت
که در عمل انجام شــده قرار گرفته است .حتی از
مجری پرسید که پیشنهادتان چیست؟ کار ما به
کجا رسیده که یک رسانه معاند باید برای تیم ملی
وزنهبرداری پیشنهاد بدهد.

