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قضاوت در جام باشگاه هاي جهان 
سه ايراني در مراكش، جام باشگاه هاي جهان را س��وت مي زنند. عليرضا فغاني به همراه تيم ايراني 

متشكل از حسن كامراني فر و رضا سخندان به عنوان تنها تيم داوري آسيا به 
اين رقابت ها مي روند. رقابت هاي جام باشگاه هاي جهان هر ساله زير نظر 
فيفا و با حضور باشگاه هاي قهرمانان قاره ها برگزار مي شود. اين رقابت ها 
در حالي برگزار مي ش��ود كه قضاوت ها به طور دقيق ارزيابي مي ش��ود و 
داوراني كه قضاوت هاي خوبي داشته باشند از شانس بااليي براي داوري در 

جام جهاني برزيل خواهند بود. اي��ن رقابت ها از 20 تا 30 آذر در 
مراكش برگزار خواهد شد. در اين رقابت ها گوانجو چين از آسيا، 
اوكلند سيتي از قاره اقيانوسيه، تيم هاي راجا كازابالنكاي مراكش 

و االهلي مصر از قاره آفريقا، بايرن مونيخ آلمان از اروپا و از امريكاي 
شمالي و مركزي باشگاه سي اف مونتري مكزيك و از امريكاي جنوبي 

باشگاه اتلتيكو مينيرو برزيل حضور دارند. اين رقابت ها از 20 تا 30 آذرماه 
در مراكش برگزار خواهد شد. 

شاگردانوالسكودرميانغولها
پس از درخشش در اولين دوره ليگ جهاني واليبال، 
حاال با توجه به قرعه كش��ي لي��گ جهاني 2014 
شمارش معكوس براي بازي هاي فصل جديد اين 
رقابت ها كه از دو خرداد آغاز مي ش��ود شروع شده 
اس��ت. در اولين دوره واليباليست هاي ايراني كه با 
والسكو حاال جزو قدرت هاي دنيا هستند با تيم هاي 
ايتاليا، صربستان، روس��يه، كوبا و آلمان همگروه 
بودند و در پايان اين رقابت ها با پنج برد و پنج باخت 
با 15 امتياز در رده پنجم گروه قرار گرفتند. شكست 
دادن ايتاليا، صربستان، كوبا و آلمان از جمله نتايج 
فوق العاده واليبال ايران در ليگ جهاني 2012 بود. 
حاال پس از قرعه كش��ي رقابت ه��اي فصل جديد 
ايران با تيم هاي ايتاليا، برزيل و لهس��تان همگروه 
شده اس��ت، تيم هايي كه جزو قدرت هاي واليبال 
دنيا هستند و شاگردان والسكو سابقه رويارويي با 

اين تيم هاي بزرگ را دارند.  برزيل قدرتمندترين 
تيم گروهA است، تيمي كه در رقابت هاي جام بين 
قاره اي كه اواخر آبان در  ژاپن برگزار ش��د توانست 
قهرمان شود، مس��ابقاتي كه ايران هم برابر برزيل 
قرار گرفت و به رغم يك بازي خوب مقابل اين تيم 
3 بر يك شكست خورد.  ملي واليبال برزيل با كسب 
۹ مدال طال، 3 نقره و 4 برنز پر افتخارترين تيم ليگ 
جهاني واليبال است. اين تيم در سال هاي 1۹۹3، 
2001، 2003 تا 200۷، 200۹ و 2010 صاحب 
عنوان قهرماني شد تا بيش از پيش خود را به عنوان 
قدرت اول اين رقابت ها معرفي كند. سه قهرماني 
جه��ان و دو قهرماني المپيك از ديگ��ر افتخارات 
زردپوش��ان برزيلي اس��ت كه با قهرماني در جام 
بين قاره اي كه با شكست روسيه قهرمان المپيك 
لندن به دست آمد براي اولي در ليگ جهاني 2014 
آماده ش��ده اند.  ايتاليا حريف ديگر ايران اس��ت. 

شاگردان والسكو كه در رقابت هاي جام بين قاره اي 
در ژاپن توانس��تند ايتاليا را شكس��ت دهند بايد 
خودشان را براي خرداد سال آينده و رقابت دوباره 
با اين تيم بزرگ در ليگ جهاني 2014 آماده كنند. 
فصل پيش هم ايران و ايتاليا همگروه بودند كه در دو 
مسابقه اي كه دو تيم انجام دادند، ايران در مسابقه 
اول توانست الجوردي ها راشكست دهد و در بازي 

دوم مقابل اين حريف قدرتمند شكست خورد. 
ايتاليا در المپيك دو مدال نق��ره و 3 مدال برنز را در 
كارنامه دارد و در سال هاي 1۹۹0 تا 1۹۹8 سه عنوان 
قهرماني جهان را به دست آورد. يك طال، دو نقره و 
يك برنز نيز دستاورد اين تيم از رقابت هاي جام جهاني 
واليبال است. ايتاليا همچنين با هشت قهرماني، سه 
نايب قهرماني و دو بار مقام س��ومي يكي از تيم هاي 
پرافتخار ليگ جهاني است. حاال قرار است شاگردان 
والس��كو دوباره در ليگ جهاني با اين تيم پرافتخار 

روبه رو ش��وند، تقابلي كه ايتاليايي ها به طور حتم با 
توجه به شكستشان در رقابت هاي جام بين قاره اي 
به دنبال تالفي هستند و والسكو و تيمش به دنبال 
تكرار پيروزي.  لهستان س��ومين همگروه ايران در 
ليگ جهاني 2014 است، هر چند اين تيم اروپايي 
از ايتاليا و برزيل افتخارات كمتري دارد اما آنها هم از 
قدرت هاي واليبال دنيا به شمار مي روند. لهستاني ها 
يك قهرماني در المپيك، يك قهرماني جهان و يك 
قهرماني ليگ جهاني را در كارنامه خودشان دارند. 
ايران تاكنون دوبار با لهستان بازي كرده است كه يك 

برد و يك شكست حاصل اين رويارويي بوده است. 
مساجدي:توانشكستبرزيلراداريم

احمد مساجدي، مربي تيم واليبال درباره قرعه كشي 
ليگ جهاني و گروه ايران به »جوان« مي گويد: »قرعه 
خوبي است كه باعث شده شانس ما براي حضور در 
مرحله نهايي ليگ جهاني بيشتر شود. واليبال ايران 
در دو سال گذشته با يك جهش فوق العاده حاال در 
جمع هشت تيم برتر قرار دارد و ديگر حريف دست 
و پا بسته اي نيس��ت. با توجه به اين پيشرفتي كه 
داشته ايم حتي اين توان را داريم كه برزيل را هم در 
ليگ جهاني شكست دهيم. در جام قهرمانان قاره ها 
برزيل به سختي ما را شكست داد و اگر كمي دقت 
مي كرديم مي توانستيم حتي از اين تيم با كشاندن 

بازي به ست پنجم امتياز هم بگيريم. «
مس��اجدي با اش��اره به اينكه برگزاري بازي ها به 
صورت رفت و برگشت شانس ايران را بيشتر كرده 
ادامه مي دهد: » با اين شرايط مي توانيم از بازيكنان 
بيش��تري اس��تفاده كنيم. تجربه حضور در دوره 
گذشته ليگ جهاني هم باعث مي شود تا با تجربه 
باالتري در فصل جديد ليگ جهاني شركت كنيم. 
به هر حال حضور در جمع برترين هاي واليبال دنيا 
مي تواند يك فرصت خوب براي واليبال ايران باشد تا 
با تيم هاي بزرگ بازي كند تا با استفاده ار تجاربي كه 
از اين بازي ها به دست مي آوريم، روند صعودي مان 
سرعت بيشتري بگيرد. به طور حتم والسكو از اين 
قرعه راضي است و 12 بازي با قدرت هاي بزرگ دنيا 

يك تجربه فوق العاده براي واليبال ايران است. «
بازيهايايراندرليگجهاني2014

۹ و 11 خرداد ۹3: ايتاليا – ايران
16 و 18 خرداد ۹3: برزيل – ايران 
23 و 25 خرداد ۹3: ايران – برزيل

30 خرداد و يك تير ۹3: ايران – ايتاليا 
6 و 8 تير ۹3: ايران – لهستان

13 و 15 تير ۹3: لهستان – ايران 

نزديك بود عباسي از المپيك محروممان كند 
علي آبادي اين روزها حرف هاي جالبي درباره عباسي مي زند گويا قصد 
اعتماد س��ازي و مثبت كردن فضاي ورود به انتخابات كميته المپيك 
را دارد. او درصحبت ه��اي خود به فش��ار وزارت ورزش براي برگزاري 
انتخابات كميته قبل از رياس��ت جمهوري اشاره 
مي كند و مي گويد:در جلس��ه اي ك��ه در ماكائو 
داشتيم شيخ احمد بعد از صحبت هاي طوالني 
 ioc خطاب به عباس��ي گفت: اگر سه شرط
انجام نش��ود اين بار ورزش اي��ران تعليق 
مي شود، عباس��ي هم دستش را باال برد و 
گفت تسليم! اما متأسفانه به تهران آمد 
و گفت اين حرف ها صح��ت ندارد. يك 
روزهم خبرنگاري از عباسي سؤال كرد 
اگر با نماينده اسرائيل مواجه شويد چه 
كار مي كنيد كه عباس��ي جواب داد ما با 
آنها ب��ازي نمي كنيم. اين موض��وع به گوش 
مسئوالن  ioc رسيد و مي خواس��تند ما رادر 
المپيك تعليق كنند كه با رايزني هايي كه داشتيم 

توانستيم در المپيك شركت كنيم. 
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اس ام اس مي دهند تيم را نگه داريم 
ظاهراً حضور دوباره در ميدان فوتبال و بازي با ستارگان ميالن به مذاق 
بازيكنان پيشكسوت پرسپوليس خوش آمده تا جايي كه از علي پروين 

خواسته اند تا باز هم آنها را كنار يكديگر جمع كند. علي 
پروين درباره برگ��زاري اين بازي مي گويد: وقتي در 
ابتدا اين موضوع مطرح ش��د فكر نمي كرديم كه به 

حقيقت بپيوندد، اما واقعا كار خيلي قشنگي از 
آب در آمد. البته قش��نگ تر از آن اين بود 
كه بعضي ازپيشكس��وتان با ه��م دعوا و 
اختالف را كنار گذاشتند و آشتي كردند. 
وي با اشاره به اين كه از روز بازي به بعد 
اس ام اس هاي زيادي درباره حفظ اين 
تيم به ما شده اس��ت اظهار داشت: اگر 

بش��ود مي خواهيم اين تيم را در كنار هم 
نگه داريم و به نظرم بايد همين كار انجام شود تا 
اين بازيكنان هميشه كنار هم باشند. البته ما از 
همه دعوت كرديم، حاال برخي ها آمدند و بعضي  
هم نيامدند، اما اكثرش��ان محبت كردند و باعث 

خوشحالي ما و كل ايران شدند. 

  چـهـره ها / وحيد صابري

صداي من آش كشك خاله است 
»هنوز خودم نيز معتقدم صدايم خوب نيس��ت و ديگران به صداي من عادت كرده اند و در واقع آش 
كشك خاله شان ش��ده؛ ضمن اينكه هيچ وقت هم ادعا نداشتم كه صداي خوبي دارم 
و هركس گفته صدايم خوب نيست حق داشته است«. اين بخشي از صحبت هاي 
فردوسي پور در گفت و گوي راديويي است كه درباره صدايش از او سؤال شده است. 
فردوسي پور در پاسخ به اين پرسش كه تو اين همه فوتبالي ها را نقد مي كني آيا 
خودت را هم نقد مي كني اظهار داش��ت: سعي مي كنم به خودم گير بدهم و 
خودم را نقد كنم و اگر كس��ي هم من را نقد كند س��عي مي كنم ناراحت 
نشوم و حداقل ژست نقدپذيري را داشته باش��م. مجري برنامه  »نود« 
درباره اينكه معموال دوس��تان با توجه به جاي��گاه برنامه، جواب رد به 
دعوتمان نمي دهند، مي گويد:اين موضوع خيلي كم پيش مي آيد اما 
به هر حال كساني هستند كه اصال از مصاحبه خوششان نمي آيد. من 
خودم هيچ وقت مصاحبه نمي كنم و براي كسي هم كه نخواهد صحبت 

كند احترام قائل هستم. 

درخششلژيونرهايايرانيدرليگهاياروپاييهمچنانادامهدارد.
درحالحاضرچندمليپوشكشورماندرليگهايآلمان،انگليس،
بلژيكوهلندبازيميكنندوهريكميكوشندتابهترينعملكرد
راداشتهباش�ند.دراينمياندانيلداوريوعليرضاجهانبخش
دراينهفتهازرقابتهادرخش�شفوقالعادهايداش�تندتاآنجا
كهرس�انههايهلندوآلمانبهتمجيدازاينبازيكنانپرداختند.

موتورگلزنيجهانبخشروشنشده 
 هفته پانزدهم ليگ هلند ب��ا پيروزي نايمخن به پايان رس��يد. ديدار 
نايمخن و آلكمار با پيروزي 3 بر 2 ياران جهانبخش به پايان رسيد. اين 
پيروزي در شرايطي حاصل شد كه مهاجم ايراني دو گل زد و يك پاس 
گل هم دارد. پيروزي شيرين نايمخن موجب شد تا روزنامه RTL هلند 
از عملكرد عليرضا جهانبخش قدرداني كند:»جهانبخش در طول ۹0 
دقيقه عملكرد بسيار خوبي از خود نشان داد. او به تنهايي براي پيروزي 
تيمش برابر آلكمار كافي بود. نايمخن موفق شد با كمك جهانبخش به 

پيروزي مهمي دست يابد و از منطقه خطر جدا شود.«
مهاجم تيم ملي كشورمان كه در نخستين بازي ملي خود يك گل به 
تايلند زد، در خصوص عملكردش در بازي يك شنبه شب گفت:»بازي 
خوبي بود، از جمله ديدارهايي ب��ود كه كل تيم  خوب بازي كرد و همه 
سرحال بودند. براي نتيجه گرفتن به زمين رفته بوديم. به لطف خدا در 
نيمه دوم با گلزني هاي من توانستيم به هدفمان برسيم. روي گل دوم از 
همان ابتدا اين حس را داشتم كه توپ روي سر من مي آيد. در اين بازي 
به  عنوان بهترين بازيكن زمين انتخاب ش��دم.« مهم ترين نكته اي كه 
روحيه اي مضاعف به جهانبخش داده دعوت به تيم ملي است:»شرايط 
در روزهاي اول برايم متفاوت بود اما با دعوت به تيم ملي اعتماد به نفس 
خوبي گرفتم. در حال حاضر سه هفته است كه فيكس هستم كه البته 

اين موضوع كار من را براي آينده سخت تر مي كند.
داوري،مغلوبسرافراز

 دانيل داوري سنگربان ايراني تيم برانشويگ به رغم عملكرد خوبي كه 
اين هفته داشت نتوانست مانع از شكست تيمش شود. تيم ته جدولي 

برانشويگ در هفته چهاردهم بوندس ليگا رودرروي بايرن مونيخ قرار 
گرفت. آرين روبن ستاره باواريايي ها توانست دو بار دروازه داوري را باز 
كند. با اين حال دروازه بان برانشويگ در نيمه دوم دروازه اش را چند بار 

نجات داد و اجازه نداد بازي با اختالف بيش از دو گل به پايان برسد.
نشريه كيكر در گزارش��ي به اين بازي اش��اره كرد. اين نشريه با چاپ 
تصاويري گلزني هاي روبن را به تصوير كش��يد و اينكه چگونه داوري 
نتوانست دروازه اش را بسته نگه دارد. اين در حالي است كه كيكر فاش 
كرده دروازه بان ايراني با چش��مي ورم كرده درون دروازه ايس��تاده و 

هم اكنون هم در حال مداواي مصدوميتش است.
وضعيتمبهمدژاگه 

 سقوط فوالم به رده هجدهم ليگ جزيره كاس��ه صبر سران باشگاه را 
لبريز كرد و حكم اخراج مارتين يول صادر شد. فوالم اين هفته با سه گل 
مغلوب وستهام شد و به روند نزولي اش ادامه داد. اين تيم فردا بايد رو 
در روي تاتنهام قرار بگيرد. رئيس پاكستاني فوالم عذر يول را خواست 
تا وضعيت اشكان در اين تيم مبهم تر از گذشته شود. هافبك فوالم در 
اين فصل از رقابت ها مورد غضب سرمربي قرار گرفته بود. مارتين يول 
اعتقادي به حضور او در زمين نداش��ت تا آنجا كه با گذشت 13 هفته 
از ليگ جزيره تنها دو بازي انج��ام داده. او در مجموع 151 دقيقه در 
مستطيل س��بز حضور داشته اس��ت. انتظار مي رود با آمدن رنه مولن 
اس��تين و س��رمربيگري او در فوالم، دژاگه دقايق بيش��تري در زمين 

حضور داشته باشد.
نقلمكاندرزمستان 

 رضا قوچان نژاد بر خالف تيم ملي اوضاع خوبي در استاندارد ليژ ندارد. 
قوچان نژاد پس از آنكه به تيم ملي ايران دعوت شد با گلزني هايش لقب 
ناجي ايران را به خود اختصاص داد. با اين حال اين بازيكن در تيم بلژيكي 
اوضاع خوبي ندارد. گوچي تنها فرصت حضور در چهار مس��ابقه را پيدا 
كرده. 15۹ دقيقه حضور آن چيزي نيست كه مهاجم ايراني را راضي كند. 
به همين دليل قوچان نژاد تصميم گرفته در نقل و انتقاالت زمس��تاني 
هر طور ش��ده تيمش را تغيير دهد. گوچي در صحبت هايش گفته كه 
با مسئوالن ليژ صحبت مي كند تا ش��رايط انتقالش در زمستان محقق 
شود. قرار گرفتن در تركيب اصلي تيم ملي و حضور موفق در جام جهاني 

مهم ترين داليلي است كه موجب نارضايتي رضا قوچان نژاد شده است.
شجاعيمحروم

 مسعود شجاعي با دريافت پنجمين كارت زرد خود در ليگ دسته دوم 
اس��پانيا فرصت حضور در بازي بعد الس پالماس را از دست داد. الس 
پالماس تيم رده چهارمي ليگ دسته دوم اسپانيا اين هفته از رقابت ها را 
با شكست پشت سر گذاشت. اين تيم برابر ميهمان خود ساراگوسا تن 
به شكست يك بر صفر داد. هافبك ايراني ۹0 دقيقه در تركيب تيمش 
حاضر بود اما نتوانست كمكي به تيمش كند. حال آنكه شجاعي در اين 
بازي يك كارت زرد گرفت و جمع كارت هاي زرد اين فصلش را به عدد 
پنج رساند. از همين رو اين بازيكن در بازي هفته بعد تيمش مي بايست 
روي نيمكت بنش��يند. هافبك الس پالماس محروميت از بازي بعد را 

شوكه كننده خواند.

شمارش معكوس براي قدرت نمايي دوباره در واليبال دنيا
اعالمزمانبازيهايايراندرليگجهاني2014

خصوصي سازي پرسپوليس و اس��تقالل طي سال هاي گذشته به يك 
مسئله تبليغاتي عظيم تبديل شده اس��ت. برد تبليغاتي اين مقوله با 
توجه به هجمه فوق الع��اده باالي هواداران اين دو تيم باعث ش��ده تا 
از رئيس جمهور گرفته تا نمايندگان مجلس و وزرا، براي رس��يدن به 
خواسته هاي خود، اين مهم را در برنامه هاي تبليغاتي خود بگنجانند. 
به همين دليل از زماني كه به ياد داريم هر مقام و مسئولي كه روي كار 
آمده يا قصد روي كار آمدن داشته، قول خصوصي كردن پرسپوليس و 
استقالل را داده، مسئله اي كه البته هميشه هم در حد يك وعده باقي 

مانده و حتي فكري براي عملي شدن آن نشده است.
اما حاال بعد از مدت ها، وزي��ر ورزش و جوانان ب��ا حرف هايش همه را 
متعجب و ش��گفت زده مي كند. البته صحبت هاي گودرزي خيلي هم 
خاص و خارق العاده نيست، اما همين اندازه كه او برخالف بقيه قولي در 

اين بابت نمي دهد كافي است تا شگفت زده شويم.
وزير ورزش و جوانان با مطرح كردن اين سؤال كه آيا با خصوصي سازي 
مشكل اين دو باشگاه حل مي ش��ود، قبل از هر چيز نشان مي دهد بعد 
از مدت ها قرار نيس��ت قولي با نيت و هدف عملي نشدن در اين مقوله 

بشنويم و اين جاي بسي خوشحالي دارد. 
البته خصوصي س��ازي حق پرسپوليس و اس��تقالل است و حق همه 
مردمي كه نمي خواهند سهمشان از بيت المال و منابع دولتي به جيب 
فوتبالي ها برود و تا زماني كه اين دو باشگاه و باشگاه هاي ديگر خصوصي 
نشوند، اين حق ادا نمي شود. وزير ورزش و جوانان هم به اين مهم اشاره 
دارد: » نه اينكه مخالف خصوصي سازي باشم، يعني من هم اگر موافق 
اين قضيه نباشم قانون چيز ديگري مي گويد و ما مقيد به قانون و تابع 
هستيم كه بايد خصوصي سازي كنيم. اما مگر دولت بايد از تصدي گري 
روي اين دو باش��گاه دوري كند و برنامه ريزي داش��ته باش��د كه اين 
باشگاه ها خصوصي اداره شوند؟ خصوصي سازي دو باشگاه پرسپوليس 
و استقالل مربوط به بخش قهرماني وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال 
است كه آنها بايد در اين خصوص پاسخ بگويند و خيلي عالقه مند نيستم 

كه در اين بحث ورود پيدا كنم. «
بعد از سال ها كه مدام شاهد قول ها و وعده هاي عملي نشده در مقوله 
خصوصي سازي پرسپوليس و استقالل بوديم، حاال وزير ورزش و جوانان 
آب پاكي را مي ريزد روي دس��ت همه كه قصدي در اين زمينه ندارد. 
يعني حداقل قرار نيست ديگر قولي در اين خصوص بشنويم كه هرگز 
به مرحله اجرا در نمي آيد و تنها يك بازار گرمي است. گودرزي هم مثل 
ما تأكيد دارد كه اين يك حق است و از قانون نمي شود عبور كرد. با اين 
وجود اما پايش را از اين مقوله بيرون مي كش��د تا خوشحال باشيم كه 
ديگر قرار نيست با افكار عمومي در اين زمينه بازي شود و همانطور كه 
تصور مي شود خصوصي سازي دو تيم پرسپوليس و استقالل مسئله اي 

نيست كه به اين زودي ها حل شود!
اين حرف وزي��ر ورزش و جوانان اگ��ر چه يك تلنگر محكم اس��ت به 
خصوصي سازي كه حاال حاال ها نمي تواند گرد فوتبال و دو تيم سرخابي 
محبوب آن پيدايش ش��ود، اما از جهت ديگر يك اعتماد سازي است، 
چراكه اگر گودرزي غير از اين مي گفت و مثل ديگران تأكيد مي كرد بر 
خصوصي سازي اين دو تيم و قولي مي گذاشت روي قول هاي ديگر كه 
در اين خصوص داده شده است، قبل از هر چيز يك چوب خط برايش 
مي كشيديم در بدقولي كه او هم مثل ديگران قصد عوام فريبي دارد و 
نمي توان خيلي هم رويش حساب كرد و به او اميدوار بود. حاال اما او با 
همين چند جمله ساده، اعتماد ها را به خود جلب كرده و حاال اميدواريم 

كه او در ديگر مسائل هم متفاوت و صادقانه تر از ديگران ورود كند. 

بررسيعملكردلژيونرهايايراندرفوتبالاروپا
از گلزني جهانبخش تا توپگيري هاي داوري

اعتماد سازي به سبك وزير ورزش

دنيا حيدري شيوا نوروزي

مسابقات تنيس روي ميز جانبازان 
مس��ابقات تنيس روي ميز جانبازان به مناسبت هفته بسيج سه شنبه 
هفته آينده 1۹ آذر ماه در مجتمع ورزشي قمر بني هاشم شهر ستان ري 
بر گزار مي شود. در اين مسابقات كه از سوي بنياد شهيد برپا مي شود 50 
پينگ پنگ باز جانباز 25 درصد به باال از تهران و شهر ستان هاي تابعه 
به صورت آزاد با هم به رقابت مي پر دازند، اين مسابقات از ساعت 14 تا 

20 روز 1۹ آذر ماه بر گزار مي شود. 
---------------------------------------------------

 برگزاري سومين همايش ملي
 استعداديابي ورزشي بسيج 

بسيج سومين همايش ملي استعداديابي ورزشي كشور را برگزار مي كند. 
س��ازمان ورزش بس��يج پس از راه اندازي پايگاه هاي استعداديابي در 
سراسر كشور براي شناسايي ورزشكاران نخبه، در راستاي علمي كردن 
اين حركت هم اقدام به برگزاري همايش كرده و قرار است از چهارشنبه 
به مدت دو روز س��ومين همايش ملي اس��تعداديابي ورزشي كشور را 
برگزار كند. مديريت استعداديابي، استعداديابي با رويكرد فيزيولوژي 
ورزشي، استعداديابي با رويكرد رفتار حركتي و روان شناختي ورزشي، 
استعداديابي با رويكرد بيومكانيك، طب ورزشي و فناوري محورهاي 

اين همايش دو روزه هستند. 
---------------------------------------------------

اعالم رنكينگ 8 ملي پوش تكواندوكار
مرحله نخس��ت از رقابت هاي تكواندو گزينش��ي المپيك در حالي به 
ميزباني منچس��تر برگزار خواهد شد كه هش��ت ايراني حاضر در اين 
مسابقات به دليل رنكينگ خود كار دشواري در اين رقابت ها خواهند 
داشت. اين مسابقات طي روزهاي 22 تا 24 آذرماه برگزار خواهد شد 
و 31تكواندو كار برتر هر وزن طبق رنكينگ جهاني و نماينده كش��ور 
ميزبان در مجموع 32 تكواندوكار به رقابت خواهند پرداخت و بر همين 
اساس هم هش��ت تكواندوكار برتر هر وزن از سوي فدراسيون جهاني 

معرفي شدند. 

سعيد احمديان
  گزارش يك

ديروزبرنامهليگجهانيواليبال2014اعالمشدوشاگردانوالسكودراولين
مسابقهش�ان9خردادباايتالياروبهروميش�وند.قرعهكشياينمسابقات
يكشنبهانجامشدوش�اگردانوالس�كوباقرارگرفتندرجمعهشتتيم
برتردنيادرگروهاولقرارگرفتهاند.آنهادردستهAباتيمهايايتاليا،برزيل

ولهستانهمگروهشدهاندوطبقبرنامهبازيهاكهيكشنبهشباعالمشد
بازيهايشانراازخردادآيندهدراينرقابتهاشروعميكنند.ايندومينحضور
ايراندرليگجهانيواليبالاست،سالگذشتهايرانبهرغماينكهاولينباردر
اينرقابتهايمعتبرشركتميكردتوانستپديدهاينمسابقاتلقببگيرد.

رونمايي از توپ جام جهاني 
ت��وپ رس��مي مس��ابقات فوتبال 
جام جهاني بر زي��ل امروز رو نمايي 
مي شود. شركت آديداس نام توپ 
جديد خود را بر ا زوكا گذاشته است. 
برازوكا واژه اي غير رس��مي در زبان 
برزيلي و به معني غرور ملي است.  
جالب اينكه شركت آديداس اعالم 
كرده به تمامي نوزاد هايي كه امروز در برزيل متولد مي شوند يك 
توپ جام جهاني هديه مي دهد. بر اين اساس والدين اين نوزادان 
مي توانند در م��دت چهار روزي كه شناس��نامه ك��ودك صادر 
مي شود از يكي از فروش��گاه هاي اين شركت در 12 شهر ميز بان 
جام جهاني باز ديد كنند و با ارائه شناسنامه فرزند خود توپ خود 

را تحويل بگيرند. 

توهين نژاد پر ستانه به بالوتلي 
هواداران آث ميالن در جريان ديدار 
يكشنبه شب اين تيم مقابل كاتانيا 
شاهد بر خورد شديد ماريو بالوتلي 
با يكي از بازيكنان حريف بودند. در 
دقيقه 33 ب��ازي دو بازيكن با هم 
در گيري لفظي شديدي پيدا كردند 
كه با لوتلي بعد از پايان بازي علت 
آن را توهين نژاد پر س��تانه بازيكن حريف عنوان كرد. در صورتي 
كه حرف ها و ادعاي بالوتلي تأييد شود، نيكالس اسپولي بازيكن 
آرژانتيني كاتانيا با محروميتي جدي مواجه مي شود. در سال هاي 
اخير بازيكنان ميالن بار ها قرباني ش��عار نژاد پر س��تانه شده اند. 
با لوتلي رسماً اعالم كرده است كه اس��پولي او را »سياه آشغال« 

ناميده است. 

پير لو آسيب ديد 
آندره پير لو در دقيقه ش��ش بازي 
يوونتوس مقابل اودني��زه از ناحيه 
زانو دچار آسيب ديدگي و ۹ دقيقه 
بعد مجبور به ترك زمين مس��ابقه 
شد. اين بد ترين خبر براي هواداران 
يوونتوس بود، چرا كه غيبت هافبك 
تأثير گ��ذار ي��ووه مي توان��د ضربه 
سنگيني به صدر نشين ليگ ايتاليا وارد كند. البته كادر پزشكي 
يوونتوس تالش كردند تا او را به مسابقه بر گردانند اما شرايط مهيا 
نشد. با توجه به در پيش بودن ديدار هاي حساس ليگ قهرمانان 
اروپا براي يوونتوس به خصوص بازي با گاالتا سراي غيبت طوالني 
مدت او به راه راه پوشان ضرر مي زند، هنوز شدت آسيب ديدگي و 

مدت غيبت پير لو مشخص نيست. 

رقابتهايفوتبالباشگاهيدراروپايكشنبهشببابرگزاري
ديدارهاييدراس�پانيا،ايتاليا،انگليسوفرانسهبرگزارشدكه
ازمهمتري�ننتايجآنميتوانبهشكس�تبارس�اوليورپولو

پيروزيهاييوونتوسوچلسياشارهكرد.
در الليگا اتلتيك بيلبائو اولين شكست اين فصل بار سلونا را به اين تيم 
تحميل كرد. بار سلونا در اين ديدار مانند يكي، دو هفته قبل مسي را در 
اختيار نداشت و با نيمار و سانچس خط حمله خود را به ميدان فرستاد 
كه البته ناكام بود تا بيلبائو سه امتياز خانگي اين ديدار را به حساب خود 
واريز كند.  بار سا با اين شكست 40 امتيازي باقي ماند اما حاشيه امنيت 
خود را از دست داد چرا كه آتلتيكو مادريد نيز حاال 40 امتيازي است و 
تنها به خاطر گل كمتر در رده دوم جدول رده بندي قرار گرفته. از سوي 
ديگر رئال مادريد با پيروزي هاي هفته هاي اخير حاال 3۷ امتيازي شده 

و خود را به فاصله سه امتيازي صدر  جدول رسانده است.  
ادامهصدرنشينييووه

در ادامه هفته چهار دهم سري A يوونتوس با گل دقايق پاياني يور نته 

مقابل اودنيزه به پيروزي دس��ت يافت تا اختالف خود را با تيم دوم 
جدول رده بندي به عدد سه بر ساند. ش��اگردان كونته در اين ديدار 
خانگي تالش زيادي كردند اما حمالت آنها تنها يكبار به تور  نشست تا 
در نهايت با حد اقل اختالف به پيروزي دست پيدا كنند.  يوونتوس با 

اين پيروزي 3۷ امتيازي شد، رم تيم دوم جدول رده بندي با 34 امتياز 
نزديك ترين تعقيب كننده يووه است. 

شكستبدليورپول
ليگ بر تر جزيره اين هفته شاهد شكس��ت بد ليو ر پول مقابل تيم نه 
چندان مطرح هال سيتي بود. ش��اگردان بر ندان راجرز در حالي در 
خانه حريف 3 بر يك تن به شكست دادند كه كمتر كسي انتظار چنين 
نتيجه اي را داشت. در ديگر بازي چلس��ي در حالي كه نيمه اول را با 
يك گل از ساوت همپتون شكست خورد با بر تري 3 بر يك بازي را به 
پايان رساند تا به رده دوم جدول رده بندي صعود كند.  در ليگ جزيره 
آرسنال 32 امتيازي و صدر نشين است و چلسي با 2۷ امتياز در رده 

دوم قرار دارد، ليور پول هم با 24 امتياز به رده چهارم سقوط كرد. 
PSJپيروزيپرگل

در فرانسه پاري سن ژرمن همچنان صدر نشين است، شاگردان لوران بالن 
اين هفته ميز بان ليون بودند كه در نهايت با چهار گل مهمان خود را بدر قه 

كردند تا با 3۷ امتياز موقعيت خود را در صدر جدول استحكام بخشند.

اولين شكست بار سا در الليگا 
تحقيرليورپولتوسطهالسيتي فريدون حسن

    فوتبال اروپا


