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انتخابات والیبال با 7 کاندیدا

بر اساس اعالم معاونت قهرمانی وزارت ورزش 
و جوانان، در تاریــخ 19 آبان بعد از بررســی های 
به  عمل آمده توســط مراجع ذی صــالح نظارتی، 
محمــود افشاردوســت، محمدرضا رشــیدی، 
محمدرضا داورزنی، احمد ســعادتمند، افشــین 
داوری و امیرحســین منظمی بــرای حضور در 
انتخابات ریاست فدراســیون والیبال مورد تایید 
قرار گرفتند. روز گذشــته و در فاصله دو روز مانده 
به برگزاری انتخابات فدراسیون والیبال صالحیت 
بهنام محمودی، آخرین نامزد انتخابات فدراسیون 
والیبال هم مورد تایید قرار گرفت تا تعداد کاندیدا به 
عدد هفت برسد. به این ترتیب رقابت برای رسیدن به 
صندلی ریاست فدراسیون والیبال داغ تر از گذشته 
دنبال می شود. علی فتاحی، سرپرست فدراسیون 
والیبال و دبیر مجمع انتخاباتی بــا تایید این خبر 
عنوان داشت:»هیچ مشکلی وجود ندارد و انتخابات 
فدراسیون والیبال ساعت 10 روز چهارشنبه، 29 

آبان برگزار خواهد شد.«
    

صعود سابر بدون سهمیه
در رقابت های تیمی جام  جهانی شمشیربازی در 
قاهره مصر، سابریست های کشورمان که با شکست 
ژاپن به یک چهارم نهایی رسیده بودند، در این مرحله 
مقابل تیم قدرتمند مجارستان قرار گرفتند که با 
شکست 45 بر 39 از رسیدن به مرحله نیمه نهایی 
بازماندند. محمد رهبری بهتریــن بازیکن ایران 
مقابل مجارســتان بود و 21 امتیاز کسب کرد، اما 
مجتبی عابدینی نمایش ضعیفی داشت و نتوانست 
از توانایی خود به خوبی بهره ببرد و تنها سه امتیاز به 

دست آورد.
در ادامه تیم ایران در جدال برای کســب رتبه 
پنجم ابتدا 45 بر 44 از سد فرانسه گذشت و در بازی 
دوم مقابل آلمان 45 بر 38 نتیجه را واگذار کرد و در 
نهایت ششم شد. نکته قابل توجه اینکه عابدینی در 
دیدار با مجارستان شرایط خوبی نداشت، در دو بازی 
بعدی مقابل فرانسه و آلمان جای خود را به محمد 
فتوحی داد. ایــن رقابت ها با قهرمانی تیم ملی کره 

جنوبی به پایان رسید.
پس از پایان جام جهانی، رنکینگ جهانی اسلحه 
سابر اعالم شــد که مجتبی عابدینی در همان رده 
دهم بخش انفــرادی باقی مانــد. همچنین علی 
پاکدامن رده 27، محمد رهبری رتبه 35 و محمد 
فتوحی جایگاه 41 این رنکینگ را از آن خود کردند. 
در بخش تیمی هم، سابریست های کشورمان با توجه 
به قرار گرفتن در رده ششم جام جهانی مصر، یک پله 
در رده بندی جهانی صعود داشتند و با  254 امتیاز، 
در رده پنجم جهان ایستادند. در نهایت با توجه به 
اینکه چین هم بین هشت تیم برتر مسابقات قرار 
گرفت قطعی شدن سهمیه تیمی ایران به جام جهانی 
بعدی کشیده شد. جام جهانی ورشو لهستان رقابت 
بعدی است که ایران باید برای قطعی شدن سهمیه 

خود تالش کند.
    

برگزاری لیگ والیبال به 
تشخیص استان ها

دیدارهای هفته ششم لیگ برتر والیبال که قرار 
بود روز یکشنبه برگزار شــود، با اعالم فدراسیون 
والیبال لغو شد. براساس برنامه ریزی  قبلی، مسابقات 
هفته هفتم باید روز چهارشنبه در استان های مختلف 
برگزار شود. منوچهر پورحسن، سرپرست سازمان 
لیگ فدراسیون والیبال درمورد برگزاری بازی ها 
هفته هفتم عنوان داشت:»ما تشخیص برگزاری 
یا برگزار نشدن مسابقات هفته هفتم را به استان ها 
داده ایم. تاکنون غیر از اصفهان سایر شهرها مشکلی 
برای برگزاری بازی های هفته هفتم ندارند.«  وی 
افزود:»استان ها تا امروز می توانند شرایط را بررسی 
کرده و نظرشان را در مورد برگزاری یا برگزار نشدن 
بازی ها اعــالم کنند تا ما هم براســاس آن بتوانیم 

برنامه ریزی کنیم.«  
در هفته هفتم فوالد سیرجان ایرانیان باید به آمل 
برود تا با کاله روبه رو شود. سپاهان میزبان شهرداری 
ارومیه خواهد بود. پیکان در تهران از شهرداری گنبد 
پذیرایی خواهد کرد. شهروند اراک و راهیاب ملل 
مریوان به میزبانی اراک مقابل هم قرار می گیرند. 
پیام خراسان با سایپا در مشهد مصاف می دهد و در 
ورامین هم شهرداری ورامین با خاتم اردکان روبه رو 
خواهد شد. به دنبال اعالم اصفهانی ها مبنی بر برگزار 
نکردن مسابقه شان، سازمان لیگ فدراسیون والیبال 
پیشــنهاد داد تا میزبان دیدار تیم های سپاهان و 

شهرداری ارومیه تغییر کند.

منهای فوتبال

نگار رشيدي

ســعيد محمدپور ملی پوش 
ســابق وزنه برداری ایران که به 
تازگی مدال طالی المپيک 2012 
لندن به او بازپس داده شــده، 
به علت آســيب دیدگی قدیمی 
دستش تصميم به خداحافظی 
گرفته است. این در حالی است 
که این جــوان اردبيلی تنها 26 
سال دارد. با این حال محمدپور در 
طول دوران کوتاه حرفه ای وزنه 
زدنش به افتخارات زیادی دست 
یافت. او اولين وزنه بردار ایرانی 
است که در مسابقات نوجوانان 
جهان به مدال مجموع رســيد. 
اولين وزنه بردار جــوان تاریخ 
وزنه برداری ایران اســت که در 
دسته ۹۴ قهرمان جوانان جهان 
شد. جوان ترین وزنه بردار ایرانی 
اســت که در رقابت های جهانی 
بزرگساالن موفق به کسب مدال 
شــد. دومين وزنه بردار جوان 
ایران بعد از کيانوش رســتمی 
است که موفق شد دو بار متوالی 
قهرمان جوانان جهان شــود. 
اولين وزنه بردار ایرانی است که 
در همه رده های سنی موفق به 

کسب مدال جهانی شد. پنجمين 
طالیی تاریخ وزنه برداری ایران 
در المپيک ها به شــمار می رود. 
دومين وزنه بردار جوان ایران بعد 
از نصرا... دهنوی که در المپيک 
روی تخته رفت. پرافتخارترین 
وزنه بردار ایــران در رقابت های 
جوانان جهان )به همراه کيانوش 
رستمی(. رکورددار جوانان ایران 
و آسيا در دسته ۹۴ و جوان ترین 
وزنه بردار ایرانی که در رقابت های 
المپيک موفق به کسب مدال شد. 
این همه افتخارات باعث شــده 
تا نام او در تاریــخ وزنه برداری 
ایران جاودانه شود. خداحافظی 
زودهنــگام محمدپــور باعث 
شد تا به ســراغش برویم و او در 
گفتگویی که با »گل« داشــت، 
درباره ایــن موضوع به صحبت 

پرداخت.
    

 در خصوص خداحافظی ات از 
دنيــای وزنه بــرداری صحبت 

می کنی؟
بعد از آســیب دیدگی که داشتم 
و جراحــی هم کردم و طــول درمان 
طوالنی هم داشــت، دو بار شروع به 
تمرین کردم. بــار اول در اردو بودم و 
کم مانده بود که دوباره آسیب ببینم و 
بعد از آن یک مدت استراحت کردم و 

دوباره خیلی جدی تر و محکم تر شروع 
کردم که از ریشه دستم و بدنم را تقویت 
کنم که مشکلی پیش نیاید اما وقتی به 
وزنه های باالی 80 درصد می رسیدم، 
دستم اذیت می شــد و می دیدم که 
استحکام الزم را زیر وزنه ندارم. دکتر 
امینی که ســهراب مرادی را جراحی 
کرد، بعد از معاینه ای کــه انجام داد 
گفت یا خوب جراحی نشده ام و یا خوب 
فیزیوتراپی انجام نشده است. گفتند 
نیاز بــه جراحی دوبــاره دارد و برای 
همین گفتم معلوم نیست که بتوانم 
دوباره برگردم یا نه. متاسفانه من را آن 
موقع گول زدند. من حتی حاضر بودم 
با هزینه شخصی به خارج بروم. دکتر 
امینی می گفت اگر پرونده پزشــکی 
به آلمان می رفت، می شــد کارهایی 
کرد اما من را گول زدنــد و گفتند ما 
پرونده ات را به آلمان و فرانسه و آمریکا 
فرستاده ایم، هیچ تضمینی نمی دهند. 
در همین ایران جراحی کن، بهتر است 
اما دیدیم که سهراب کارهایش را در 

آلمان انجام داد و الحمدا... خوب شد.
  این صحبت ها را فدراسيون 
پزشکی ورزشی با تو انجام داد یا 

جای دیگر؟
بله فدراســیون پزشــکی گفت و 
من را بعد از 6 ماه دواندن و بعد از این 
که چنــد ماهی از آســیب دیدگی ام 
می گذشت، جراحی کردند. متاسفانه 

من را گول زدند و مدارک پزشکی ام را 
به خاطر هزینه اش به جایی نفرستاده 
بودنــد و حتی بــرای ســهراب هم 
می خواستند چنین کاری انجام دهند 
که خوشبختانه سهراب قبول نکرد که 
در ایران جراحی شود و اصرار کرد که 
به خارج از ایران برود. اما من بچه بودم 
و گولم زدند و بعد از آن هم فیزیوتراپی 
خوبی هم در ایران انجام ندادند تا من 
در جوانی مجبور به خداحافظی شوم.

   چه زمانی جراحی کردی؟
من ســال 2015 دســتم آسیب 
دید و چنــد ماه قبــل از المپیک ریو 

عمل کردم.
  بعد از آن هم که به صورت 
رسمی در مسابقات وزنه برداری 

شرکت نکردی؟
نه من 6،7 ماه بعد از آسیب دیدگی 
جراحی کردم و تقریبا 6 ماه فیزیوتراپی 
و دوران نقاهت من طول کشید. بعد از 
هفت،هشت ماه دوباره تمرین کردم که 
اذیتم کرد و بعد که دوباره به وزنه های 

سنگین می رسیدم، اذیت می شدم.
 پس در این مدت، تنها اتفاق 
خوبی که برایت افتاد، همين مدال 
طالی المپيک 2012 لندن بود که 

به تو پس داده شد.
بله همین طور است. من در مسابقات 
قهرمانی 2017 در ترکمنستان بود که 

رفتم و مدال طال را به من دادند.

  آخرین مسابقه رسمی ات 
چند سالگی بود؟

19 -سالگی.
  ولی با این حال افتخارات و 
رکوردهای بســيار خوبی را در 
وزنه برداری تاریخ ایران در این 

مدت کم به دست آوردی؟
-خدا را شکر می کنم که توانستم 
کم و بیش افتخاراتی را برای مملکتم به 
دست آورم. هرچند که می توانستم به 
موفقیت های بیشتری دست پیدا کنم 
ولی کم لطفی مسئوالن ورزش باعث 
شد تا به طور کامل از ورزش دور بمانم.

  حاال می خواهی وارد دنيای 
مربيگری شــوی یا برنامه های 

دیگری در سر داری؟
بله می خواهم دوره های مربیگری 
را شروع کنم و دنبال زندگی خودمان 
هم هستیم ولی مطمئنا ما هرچه داریم 
از وزنه برداری بوده و دوست دارم اگر 
بتوانم به ورزشم در عرصه مربیگری 

خدمت کنم نه چیز دیگر.
  در حال حاضر شرایط تيم 
ملی وزنه برداری را چطور ارزیابی 

می کنی؟
شرایط خوبی که نداریم. البته وقت 
انتقاد هم نیست ولی پشتوانه سازی 
اصال صورت نگرفته است. در ورزش 
همه تالش می کنند که مدال المپیک 
بگیرند ولی این که بگوییم جوانان مان 
روی ســکو رفته اند، فقط عوام فریبی 
اســت. ما وزنه برداری در رده جوانان 
نداریم که در سطح بزرگساالن مدعی 
باشــد. بچه های بزرگساالن مان هم 
رکوردهای شان با رکوردهایی که در 
سطح جهان زده می شود، فاصله دارد. 
ان شــاء ا... برنامه ریزی خوبی صورت 
بگیرد ولی واقعا یک نسل کامل محو 
شد و پشتوانه سازی هم نشد و خیلی 
سخت خواهد بود که در این چند سال 

نتیجه بگیریم. 
خیلــی از تیم ها در حــال حاضر 
هدف شان کسب مقام تیمی نیست 
و سه،چهار ورزشــکار خوب پرورش 
می دهنــد کــه بتوانند در ســطح 
جهان مــدال بگیرند. ما اگر امســال 
هم می توانســتیم مقــام دوم تیمی 
دنیا را به دســت آوریم ولی یک مدال 
طال در مجموع نداشــتیم. خیلی از 
کشورها دو،سه تا مدال طال داشتند. 
به خاطر همین اســت که می گویم 

شــرایط خوبی وجود ندارد. ان شاءا... 
برنامه ریزی خوبی صورت بگیرد و از 
بزرگان وزنه برداری اســتفاده شود. 
مخصوصا آنهایی که خاک این ورزش 
را خورده اند و االن هیچ کدام شان چه از 
نسل قدیم و چه از نسل جدید نیستند. 
حاال به خاطر اختالف نظر است یا چیز 
دیگر. به نظرم خیلی بهتر می شود که 
از ورزشکاران یا بزرگان وزنه برداری 
استفاده شود تا مثل قدیم دوباره شاهد 

افتخارآفرینی وزنه برداری باشیم.
  درباره وضعيت ســهراب 
مرادی که مثل تو آسيب دیده بود، 
چه نظری داری. فکر می کنی او 
بتواند در توکيو به موفقيت برسد؟

او باید بجنگد. من سهراب را خیلی 
دوست دارم. پسر بی حاشیه ای است 
که با کسی هم کاری ندارد. او لیاقتش 
را دارد و امیدوارم کــه بتواند نتیجه 
بگیرد. البته کارش سخت است اما من 
به تالش و پشتکار سهراب ایمان دارم 
و می تواند دوباره برگــردد و هم طال 
بگیرد و هم رکورد جهان و المپیک را 

جابه جا کند.
  سعيد علی حسينی هم که 
مثل تو از دنيای وزنه برداری زود 

خداحافظی کرد.
بله متاسفانه سعید هم خداحافظی 
کرد. او هدفــش این بود کــه بتواند 
در المپیک شــرکت کند اما با توجه 
به مشــکالتی که برایش بــه وجود 
آمد و نتوانست ســهمیه المپیک را 
بگیرد، مجبور شد خداحافظی کند و 

انگیزه ای برایش نمانده بود.

سعيد محمدپور: 

آنقدر کم لطفی کردند که خداحافظی کردم

سوژه روز

اریک آبیدال مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا 
تایید کرد که امیدوار است به زودی قرارداد 
جدیدی با هم تیمی ســابقش منعقد کند. 
قرارداد مســی در پایان فصل آینده به اتمام 
می رســد و پیش از این بحث هایــی درباره 
احتمال جدایــی او از آبی و اناری ها صورت 
گرفته بود. آبیدال اما اعالم کرد که به زودی 
قرارداد بازیکنی که 18 ســال از حضورش 
در بارســلونا می گــذرد، تمدید می شــود. 
آبیدال در این باره به نشریه موندودپورتیوو 
گفت:»پیش از این صحبت هایی شده است. 
من نمی دانم که به زودی خبر تمدید قرارداد 
منتشــر می شــود یا نه چون تصمیم گیری 
نهایی بــا خود بازیکن اســت امــا از طرف 
باشــگاه می توانم بگویم که مــا امیدواریم 
 که تمدیــد قرارداد مســی هرچــه زودتر 

صورت بگیرد.«
آبیدال در پاســخ به این ســوال که چه 
زمانی قــرارداد مســی تمام خواهد شــد، 
عنوان داشــت:»زمانی که مشــخص شود، 
اعالم خواهیم کــرد اما مــن مثبت اندیش 
هســتم.« آبیدال ســپس از برنامه بارسلونا 
بــرای تمدید قرارداد آنســو فاتــی، پدیده 
جوان ایــن فصــل آبی و اناری هــا خبر داد 
و گفت:»ما دربــاره تمدید قــرارداد او هم 
صحبت هایی انجــام داده ایــم. او بازیکنی 

جوان اســت که باید تحت حمایت باشــگاه 
 قرار بگیرد. باید بــا خانــواده و نمایندگان 

او صحبت کنیم.« 
مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا البته اعتراف 
کرد که با وجود ناکام ماندن او و همکارانش 
بــرای خرید نیمــار از پاری ســن ژرمن در 
تابستان ســال جاری، این بازیکن 27 ساله 
برزیلی همچنان در لیســت خرید قهرمان 
اللیگا قــرار دارد:»نیمار بازیکنــی تراز اول 
است که با فلسفه بازی بارســلونا آشناست 
و عملکردی ســطح باال ارائه می کند. نیمار 
همیشه برای بارســلونا یک گزینه است. با 
این حال ما فقط در زمینه ورزشی می توانیم 
تصمیم گیری کنیم و در مورد مسائل مالی، 
مواردی هست که می توان آنها را محقق کرد 
و مواردی هم وجود دارد کــه امکان تحقق 
آنها وجود ندارد. آینده همه چیز را مشخص 
خواهد کرد. اگر وضعیت بــه همین منوال 
ادامه داشته باشد، چون فصل بسیار طوالنی 
اســت، نخواهم گفت که خرید نیمار گزینه 
اول بارسلونا اســت اما او می تواند گزینه ای 

واضح باشد.« 
موضوع دیگری که آبیدال درباره آن پاسخ 
داد، بحث احتمال خریــد الئوتارئو مارتینز، 
مهاجم 22 ســاله اینتر به عنوان جانشــین 
لوییس سوارس اســت. بازیکنی که در تیم 

ملی آرژانتین رابطه خوبی با مســی داشته 
و بند فســخ 110 میلیون یورویی هم دارد. 
او احتمال دســت به کار شدن بارسلونا برای 
خرید مارتینز را رد نکرد و گفت:»او بازیکنی 
کامل اســت و من فکر می کنم کــه دارد در 
سطحی فوق العاده بازی می کند. ما مارتینز 
را می شناسیم اما بازیکن دیگری هم هستند 
که عملکرد باکیفیتی دارند. من بارســلونا را 
هم به خوبی می شناسنم و می دانم که پروسه 
تطبیق پذیری در این باشگاه چگونه است اما 
من به بازیکنی که هر هفته دارد برای تیمش 
بازی می کند توجه نمی کنم بلکه توجهم به 

سایر بازیکنان است.« 
 کلوپ مثل کومان 

از فن دایک بازی می گيرد
ویرجیل فن دایک که از زمان پیوســتن 
به لیورپول از ســاوتهمپتون در سال 2018 
کمک شایانی به استحکام خط دفاعی این تیم 
کرده است، از یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی 
خود تمجید کرد. این مدافع هلندی که فصل 
گذشته با لیورپول فاتح لیگ قهرمانان اروپا 
شد و تا یک قدمی قهرمانی لیگ برتر انگلیس 
هم پیش رفت، اخیرا عنوان مرد سال فوتبال 
اروپا را از آن خود کرد و شانس کسب عنوان 

توپ طالی فرانس فوتبال را هم دارد. 
فن دایک در تازه تریــن اظهارنظرش در 

تمجید از ســرمربی آلمانی سرخپوشــان 
مرسی ســاید گفت:»من همــان ارتباطی 
را با یورگــن کلوپ در لیورپــول دارم که در 
ساوتهمپتون با رونالد کومان داشتم. کلوپ 
هم به مانند کومان، دقیقا می داند که چطور 
بهترین بهترین بــازی را از من بگیرد که این 
خیلی مهم است. وقتی رسانه ها خیلی مثبت 
هستند و به تمجید از من می پردازند، کلوپ 
این تعریف و تمجیدها را اغلب با یک چشمک 
زدن پایین می آورد. وقتی من به عنوان مرد 
ســال فوتبال اروپا انتخاب شــدم و باید در 
مراسم حضور پیدا می کردم، یورگن بازیکنان 
را جمع کرد و گفت که ویرجیل این جایزه را 
به نمایندگی از کل تیــم می گیرد. بازیکنان 
تیم هم احترام زیادی برای من قائل هستند و 

مسئولیت زیادی را به من سپرده اند.« 

مدافــع 28 ســاله و هلنــدی لیورپول 
همچنیــن درباره شــانس بــاالی این تیم 
برای کســب اولین عنــوان قهرمانی اش در 
رقابت های لیگ برتر انگلیس پس از 30 سال 
عنوان داشــت:»می  بینیم که چقدر درباره 
قهرمانی ما در لیگ برتر صحبت می شود. از 
آن جایی که مدت طوالنی است که لیورپول 
در لیــگ برتر بــه قهرمانی نرســیده، برای 
هواداران مان قهرمانی در این لیگ بر هر چیز 
اولویت دارد. ما اما باید این تب را بیرون از تیم 
نگه داریم. کلوپ هر هفته به ما می گوید که 
تنها باید روی بازی بعدی تمرکز داشته باشیم 
و من با حرف او موافق هستم. ما کارمان را به 
خوبی انجام  می دهیم، اما تازه در ماه نوامبر 
هستیم. ماه های سخت هنوز در انتظارمان 

است.«

نيمارهميشه گزینه بارسلوناست!

آبیدال: امیدواریم قرارداد مسی تمدید شود

فدراسيون پزشکی من 
را بعد از 6 ماه دواندن و 

بعد از این که چند ماهی 
از آسيب دیدگی ام 

می گذشت، جراحی کردند. 
متاسفانه من را گول زدند 
و مدارک پزشکی ام را به 
خاطر هزینه اش به جایی 

نفرستاده بودند. بعد از 
آن هم فيزیوتراپی خوبی 

در ایران انجام ندادند تا 
من در جوانی مجبور به 

خداحافظی شوم
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