
با توجه به حساسيت 
سعید احمدیان

   گزارش
ب�االي بازي ه�اي 
امشب هفته بيست 
و هفتم مانند رويارويي اس�تقالل و سپاهان، شب 
داغ�ي در انتظ�ار ه�واداران فوتب�ال اس�ت.

ليگ برتر فوتبال از ديشب به هفته 27 رسيد و تنها 
س��ه هفته تا پايان ليگ نوزدهم باقي مانده اس��ت، 
رقابت هايي که برخالف فصل هاي اخير، کار تعيين 
قهرمان به دقيقه 90 نکشيد و پرسپوليسي ها چهار 
هفته زودتر از پايان مس��ابقات، هفته گذش��ته در 
مسجدسليمان جش��ن قهرماني گرفتند. با وجود 
رونمايي زودهنگام از قهرم��ان، اما رقابت هاي ليگ 
هرچه ب��ه هفته ه��اي پاياني نزديک تر مي ش��ود با 
جذابيت هاي بيشتري همراه است، به خصوص که 
هرچه ليگ به هفته هاي آخر مي رسد، جنگ بر سر 
سهميه آسيا و سقوط نکردن داغ تر مي شود و هواداران 

فوتبال را جلوي تلويزيون ميخکوب مي کند.
   استقالل- سپاهان، ساعت 21:30

ورزشگاه خالي از تماش��اگر آزادي امشب ميزبان 
مهم ترين بازي هفته بيست و هفتم است، جايي 
که استقالل و سپاهان تيم هاي دوم و سوم جدول 
مقابل هم قرار مي گيرند. دو تيمي که با 45 امتياز 
از 26 بازي براي نايب قهرماني تالش مي کنند. البته 
آنها رقيبان سرسختي هم دارند که منتظر لغزش 
اين دو تيم هس��تند تا جايگاه ش��ان را در جدول 
رده بندي بگيرند. با اين حال بازي امشب استقالل 
و سپاهان براي هر دو تيم يک نبرد شش امتيازي 

است که مي توانند با يک تير دو نشان بزنند؛ هم با 
جدي ترين رقيب شان فاصله بيندازند و هم جايگاه 

خود در جدول را تثيبت کنند.
استقاللي ها در حالي براي بازي امشب آماده شده اند 
که روند نتيجه گيري شان در هفته هاي اخير باال و 
پايين زيادي داشته است. البته آنها پس از برد پارس 
جنوبي در يک بازي معوقه ب��ا روحيه  بااليي براي 
ميزباني از زردپوشان اصفهاني آماده شده اند. هرچند 
آبي ها با سوغات سه امتيازي شان از جم به جايگاه 
دوم جدول رسيده اند، اما سپاهان و تراکتور سايه به 
سايه آنها حرکت مي کنند. در چنين شرايطي فرهاد 
مجيدي به خوبي آگاه است که امتياز از دست دادن 
در بازي امشب شايد به قيمت از دست رفتن سهميه 
آسيا تمام شود، اما کسب امتياز کامل از اين ديدار 
مي تواند آنها را در رسيدن به سهميه آسيا اميدوارتر 
کند. مانند بازي هاي قبلي در بازي با سپاهان هم 
نگاه هواداران استقالل براي باز کردن دروازه پيام 
نيازمند به ش��يخ دياباته اس��ت. البته سپاهاني ها 
برنامه ويژه اي براي مهار مهاجم تنومند آبي پوشان 

خواهند داشت.
در سوي ديگر سپاهان هم پس از کسب دو مساوي 
و يک باخت، سرانجام هفته گذش��ته با برد مقابل 
صنعت نفت به جاده پيروزي برگش��ت تا آنها نيز 
مانند استقاللي ها با روحيه بااليي براي بازي امشب 
مسافر تهران شوند. سپاهان پيش از ديدارهاي هفته 
بيست و هفتم با 45 امتياز و تفاضل گل 17 در رده 
سوم است. البته بازي امشب عالوه بر حساسيت هاي 

امتيازي در جدول براي کسب سهميه آسيا، روي 
نيمکت ها هم حساسيت هاي خاص خودش را دارد. 
هرچند امير قلعه نويي به دليل حمله عصبي به تهران 
نيامده و از خانه سپاهان را ارنج مي کند، با اين حال 
گفته مي شود او يکي از مربياني است که در صورت 
ناکامي مجيدي در استقالل فصل آينده روي نيمکت 
آبي ها مي نشيند، ش��نيده هايي که به بازي امشب 

جنبه حيثيتي نيز داده است.
  نساجي- پرسپوليس، ساعت 19:30

قهرمان زودهن��گام ليگ به قائمش��هر رفته تا در 
مسابقه شماره 27 با نساجي بازي کند. شاگردان 
يحيي گل محمدي هفته گذش��ته با بردي که در 
مسجدسليمان به دست آوردند، قهرماني شان را 
قطعي کردند تا در چهار بازي باقي مانده تا پايان 
ليگ با خي��ال راحت به ميدان بروند و استرس��ي 
متوجه آنها نباشد. در بازي رفت پرسپوليس يک 
بر صفر نساجي را شکس��ت داد و حاال براي تکرار 
اين پيروزي در ورزشگاه ش��هيد وطني به ميدان 
مي رود. آنها در هفت بازي اخيرشان چه در داخل 
خانه و چه خ��ارج از خانه پيروز ش��ده اند و مقابل 
نساجي به دنبال هشتمين برد متوالي شان هستند 
تا رکورده��اي چهارمين قهرماني ش��ان دورتر از 

دسترس رقيبان شان در فصل هاي آينده شود.
نساجي اما رقيب سرسختي براي پرسپوليس خواهد 
بود. ش��اگردان محمود فکري از بهمن ماه گذشته 
شکست ناپذير نشان داده اند و در هفت بازي اخير خود 
باختي نداشته اند. قائمشهري ها هفته گذشته در يک 

کامبک جنجالي بازي 2 بر صفر باخته به فوالد را 3 بر 
2 پيروز شدند تا آنها نيز با برد به استقبال نبرد حساس 

امشب شان با قهرمان زودهنگام ليگ بروند.
  گل گهر- فوالد، ساعت 20:15

يکي براي فرار از سقوط مي جنگد و ديگري براي کسب 
سهميه آسيا، اين حکايت بازي امشب گل گهر و فوالد 
است. سيرجاني ها اگرچه در دو هفته اخير با دو برد 
توانسته اند از منطقه قرمز جدول دور شوند، اما مجيد 
جاللي به خوبي مي داند که با توجه به نزديک بودن 
فاصله امتيازي تيم ها، اگر تيمش نتيجه نگيرد خطر 
سقوط دوباره بيخ گوش شان قرار مي گيرد. آن سو هم 
فوالد اگرچه با 42 امتياز در رده ششم جدول ايستاده، 
اما با توجه به داشتن يک بازي کمتر نسبت به ساير 
تيم هاي باالي جدولي مي تواند به جمع تيم هايي که 

شانس کسب سهميه آسيا را دارند، اضافه شود.
  پارس جنوبي جم – ش�اهين ش�هرداري 

بوشهر، ساعت 20:30
دربي بوشهر از ديگر بازي هاي امشب است. جمي ها 
که هفته گذشته مقابل اس��تقالل نتيجه را واگذار 
کردند با 25 امتياز تيم يازدهم جدول هستند و فاصله 
تنها يک امتيازي با تيم چهاردهم جدول سبب شده 
آنها با يک لغزش دوب��اره در جمع تيم هاي منطقه 
قرمز جدول قرار بگيرند. در سوي ديگر شاهيني ها 
که با 18 امتياز قعرنشين جدول هستند با ادامه اين 
روند فصل بعد در ليگ دس��ته اول حضور خواهند 
داشت، به خصوص که شاگردان پاشازاده در شش 

بازي آخرشان چهار باخت و دو مساوي داشته اند.
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دنیا حیدري

قدردانی اسکوچیچ از کادر درمان 
دراگان اسکوچيچ، سرمربی تيم ملی فوتبال ايران در قالب يک پيام ويدئويی 
در پويش همدلی با مدافعان سالمت شرکت و از تالش های کادر درمان 
برای بهبود بيماران کرونايی تقدير و تش��کر کرد: »برای همه ما اين يک 
تجربه دردناک است. مبارزه با کوويد 19 که دشمنی ناشناخته و نامرئی 
است تا به امروز به طور غم انگيزی جان عده زيادی را گرفته و در اين ميان 
افرادي هستند که با مسئوليت خودشان بيرون می آيند و روی زندگی شان 
برای حفاظت از جان ديگران ريسک می کنند. به راستی که شجاعت و 
انسانيت آنها قابل ستايش است. گفته می شود که در زمان سختی مردم 
بهترين و بدترين خودشان را نشان می دهند. شما پزشکان، پرستاران و 
کادر درمان، مسلماً بهترين وجهه انسانی را که تا به حال در بشر شناخته 
شده است نشان داده ايد. من اينجا می خواهم از تمام زحماتی که برای همه 

ما متحمل شده ايد قدردانی کنم. خداوند خيرتان دهد.«

منبع - موندو دپورتیوو

خواب 260 میلیونی اينتر برای مسی

زالتان در میالن مي ماند
روزنامه ايتاليايی »گاتزتا دلواسپورت« مدعی شد زالتان      بازتاب
ابراهيموويچ تصميم به ماندن در تيم فوتبال ميالن گرفته 
است و در چند روز آينده به منظور تمديد قراردادش پای ميز مذاکره با مديران اين باشگاه 

ايتاليايی خواهد نشست. ايبرای 38 ساله از زمانی که در ماه ژانويه به ميالن پيوست، تأثير 
ويژه ای روی اين تيم گذاشته و کمک شايانی به روسونری برای صعود به رده ششم جدول رده بندی 

سری آ کرده است. بر اساس گزارش »گاتزتا دلو اس��پورت«، قرارداد زالتان در حالی با ميالن تمديد 
خواهد شد که دستمزد او از 4 ميليون يورو در سال آغاز می شود و بندهای پاداشی در قرارداد وی وجود 
دارد که دس��تمزدش را می تواند افزايش دهد؛ از جمله تعداد گل زده مشخص، تعداد بازی مشخص، 
عملکردش در ليگ اروپا و کسب سهميه ليگ قهرمانان اروپا برای فصل 22-2021. ابراهيموويچ تا به 

اينجای فصل در 17بازی سری آ ايتاليا، آمار 9 گل زده و پنج پاس گل را از خود به جا گذاشته است.

ورزشگاه ويمبلي لندن امشب در 
فریدون حسن

    خبر
حالي ميزبان دي��دار نهايي جام 
حذفي فوتبال انگلستان است که 
دو تيم حاضر در اين مسابقه به هيچ عنوان شرايط مشابهي با هم 
ندارند. در يک سوي ميدان آرسنالي قرار دارد که طي فصل گذشته 
هيچ شباهتي به آن تيم جنگنده سال هاي قبل فوتبال انگلستان 
ندارد و در مقابل چلس��ي قرار گرفته که هرچند عملکردش مثل 
آرسنال چنگي به دل نمي زند، اما در مجموع بهتر از رقيب بوده و 
موفق تر نشان داده است. چلسي با هدايت فرانک لمپارد در پايان 
رقابت هاي لي��گ برتر با کس��ب 66 امتياز س��کوي س��وم را به 
منچستريونايتد باخت و چهارم شد. با اين حال  توانست سهميه 
حضور در ليگ قهرمانان فصل بعد را کسب کند، اما آرسنال بعد از 
ش��روع نااميد کننده با اوناي امري به مايکل آرتنا اميد بست و در 
نهايت نيز با به دست آوردن رتبه هشتم جدول رده بندي و 56 امتياز 
به فصل کابوس وار خود پايان داد. پاياني که نه سهميه ليگ قهرمانان 

را براي توپچي هاي لندني به همراه داشت و نه مجوز حضور در ليگ 
اروپ��ا را. بنابراي��ن ناگفته پيداس��ت که امش��ب آخرين فرصت 
قرمزپوشان آرسنال براي رسيدن به ليگ قهرمانان اروپاي فصل بعد 
است. ديويد سيمن، دروازه بان سابق آرسنال با اشاره به دشواري کار 
بازيکنان اين تيم در ديدار امشب مقابل چلسي مي گويد: »اين يک 
بازی بسيار مهم برای آرسنال است و فکر می کنم که ما بيشتر از 
چلسی به پيروزی در آن احتياج داريم، چراکه بايد جواز حضور در 
ليگ اروپای فصل آينده را کسب کنيم.« سيمن با اشاره به عملکرد 
ضعيف آرسنال در ليگ و رتبه هشتمي تيم در پايان فصل ادامه 
مي دهد: »پايان دادن به فصل با رتبه هشتمی اصاًل برای آرسنال 
خوب نيس��ت. ما واقعاً به حضور در رقابت های ليگ اروپا احتياج 
داريم، اما من کمی نااميد هستم، چراکه ما بهترين فصل خود را 
پشت سر نگذاش��ته ايم. به هر حال به کسب اين سهميه اروپايی 
احتياج مبرمی داريم. کسب سهميه نه فقط برای باشگاه، بلکه در راه 

جذب بازيکن نيز از اهميت بااليی برخوردار است.«

امشب فينال جام حذفي انگلستان 
آرسنال محتاج تر از چلسي!

در هفته های اخير دوباره ش��ايعات 
حامد قهرماني

     چهره
جدايی ليونل مس��ی از بارسلونا داغ 
شده و از اينتر به عنوان يکی از مقاصد 
احتمالی او نام برده می شود. هرچند که مدير و سرمربي اينتر چنين 
انتقالي را غيرممکن مي دانند، اما گاتزتا دلواسپورت مدعی شده 
مديران چين��ي نراتزوری در ح��ال برنامه ريزی ب��رای خريد اين 
فوق ستاره آرژانتينی در تابستان س��ال بعد هستند. قرارداد ليونل 
مسی در تابستان 2021 با بارسلونا تمام می شود و اختالف 
او با مديران باشگاه، اينتر را اميدوار به جذب اين بازيکن 
کرده اس��ت. مديران شرکت س��ونينگ قصد دارند 
مجموعاً 260 ميليون يورو دس��تمزد برای ليونل 
مسی در نظر بگيرند و از روش يوونتوس برای جذب 
کريستيانو رونالدو اس��تفاده کنند. دو سال قبل 
بيانکونری در شرايطی با رئال مادريد برای خريد 
رونالدو به توافق رسيد که از اسپانسرهای مختلف 
برای پرداخت دستمزد استفاده کرد. سونينگ در 
چين ني��ز از همين حاال با مناب��ع پولداری برای 
تأمين حقوق ليونل مسی به توافق رسيده است. 
البته همه اين اتفاقات به نظر خود ليونل مسی 
بستگی دارد. انگيزه رقابت دوباره با کريستيانو 
رونالدو در صورت تمديد با يوونتوس، می تواند 
ليونل مسی را راهی س��ری آ کند. ضمن اينکه 

سکونت پدر مسي در ميالن هم مي تواند مزيد بر علت باشد.

شب داغ فوتبال
مروري بر بازي هاي روز دوم هفته بيست و هفتم ليگ برتر که امشب برگزار مي شود

تمجید سرمربی تیم ملی روسیه از آزمون
سردار آزمون يک بار ديگر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. آقای 
گلی لژيونر ملی پوش زنيت با 17گل زده، نه فقط طبق ادعای س��ايت 
ترانسفر مارکت ارزش مهاجم تيم ملی ايران را از 3/5 به 18ميليون يورو 
افزايش داده که حاال تمجيد استانيس��الو چرچسوف، مربی تيم ملی 
روسيه را نيز به دنبال داشته است: »آزمون يکی از بهترين بازيکن ليگ 
روسيه اس��ت و  اگر او در کنار دزوبا نبود، تعداد پاس  گل هايش کمتر  
می ش��د. ما وقتی در کميته فنی ليگ روسيه به دنبال بهترين بازيکن 
بوديم جيوبا را به خاطر تعداد گل ها و پاس گل هايش انتخاب کرديم، اما 

او رقيبی مثل آزمون را هم در کنار خود داشت.«

پاسخ مثبت به آرسنال به دلیل فقر مالی!
اميليانو مارتينز که پس از هشت سال تالش از آکادمی آرسنال به گلر 
اصلی اين تيم تبديل شد بعد از درخشش��ی که درون دروازه اين تيم 
داشت واقعيتی را فاش کرد که به سوژه رسانه های اروپايی تبديل شد: 
»س��ال2010 که با پيشنهاد آرسنال مواجه ش��دم، خانواده ام شرايط 
اقتصادی بدی داشتند. پيشنهاد آرس��نال که به دستم رسيد برادر و 
مادرم کامالً اشک می ريختند و می گفتند خواهش می کنيم نرو! اما من، 
پدرم را نيمه های شب در حالت گريان ديدم که نتوانسته بود قبض های 
خانه را پرداخت کند. به همين خاطر به پيشنهاد آرسنال جواب مثبت 

دادم تا خانواده ام زندگی بهتری داشته باشند.«

دوصد گفته چون نیم کردار نیستشیوا نوروزي
خوب حرف زدن نه کاری دارد، نه خرجی. می توان خوب حرف زد و با همين 
حرف های خوب به آقايی آسيا رسيد، از مرحله اول جام جهانی صعود کرد 
و در المپيک هم به مدال ها و جايگاهی در خور توجه رسيد. با خوب حرف 
زدن می توان ورزشگاه ها را تجهيز و تيم های پايه را برای پشتوانه سازی 
تجهيز کرد. با خوب حرف زدن همچنين می توان صرفه جويي ارزی قابل 
توجهی داش��ت، چراکه در واقع همانطور که علی نژاد می گويد به صالح 
کشور نيست بخواهيم منابع ارزی مان را برای جذب بازيکن و مربی خارجی 
جديد در استقالل و پرسپوليس از دست بدهيم. صدالبته که حرف های 
معاون وزارت ورزش و جوانان قشنگ است و درست، خصوصاً در اين اوضاع 
نابسامان اقتصادی که قيمت دالر افسارگسيخته باال می رود. اما آيا برنامه ای 
برای مديريت هزينه هايی که قرار است صرف خريد بازيکن و مربی خارجی 

نشود، ريخته شده است يا صرفاً اين يک حرف و ايده خوب است؟!
رهاورد استفاده از مربيان و بازيکنان خارجی )البته به شرط با کيفيت بودن، 
نه صرفاً خارجی بودن برای پر کردن جيب دالل ها و مديران بی کفايت و 
نااليق( تبادل اطالعات است و اس��تفاده از دانش و داشته های فنی به روز 
شده، کاری که در کل دنيا مرسوم است و نيازی هم به تشريح سود و فايده 
بهره برداری از اطالعات به روز دنيا نيست. ضمن اينکه استفاده درست و 
انتخاب درست و بجا نه فقط حيف و ميل ارزی به حساب نمی آيد که به نوعی 
صرفه جويی هم محسوب می شود، چراکه باعث رشد و پيشرفت خواهد 
شد. حال آنکه دور خوردن در يک ليست مشخص با مربيانی که آخرين 
به روز رسانی دانش و اطالعات شان مشخص نيست که برای چه زمانی است، 
نه فقط در نبردهای بين المللی هيچ حرفی برای گفتن ندارند که در ليگ 

داخلی هم چيز تازه ای برای رو کردن ندارند و اين درجا زدن است و بس.
با وج��ود اين نمی توان گفت که مع��اون وزارت ورزش ب��ی راه می گويد. 
حرف های علی نژاد می تواند دس��تاوردهای خوبی برای ورزش و فوتبال 
ايران به دنبال داشته باشد. البته به شرط آنکه صرفاً حرف نباشد و به مرحله 
اجرا در آيد، چراکه خوب حرف زدن کار س��ختی نيست و عمل کردن به 
اين حرف های خوب است که زحمت و هزينه دارد. در اصل برای عملی 
کردن اين ايده خوب بايد برنامه داشت تا با اين ترفند که بدون ترديد برای 
جلوگيری از هدررفت ارزی مطرح شده، قيمت مربيان و بازيکنان سطح 
پايين داخلی را ناخواسته چندين برابر نکنيم. درست مثل داستانی که چند 
سال قبل با گذاشتن ممنوعيت استفاده از دروازه بان خارجی رخ داد و قيمت 

گلرهای داخلی را چنان باال برد که کمتر کسی تصورش را می کرد.
عالوه برآن بايد برنامه و هدف داشت برای استفاده از اين  صرفه جويی 
هنگفت. اگرچه هزينه کردن ب��رای مربيان و بازيکنان باکيفيت حيف 
و ميل ارزی نيس��ت و بحث بدهی های هنگفت و ريخت��ن ارز به پای 
بازيکنان و مربيان بی کيفيت تنها ب��ه بی کفايتی مديران برمی گردد و 
عدم نظارت، اما در صورت جدی بودن طرحی که معاون وزير ورزش و 
جوانان پيشنهاد داده بايد حساب و کتاب کرد که اين مبلغ  در صورت 
صرفه جويی در چه زمينه ای هزينه خواهد شد. آيا برای زيرساخت های 
فوتبال خرج می شود و چاله وچوله های اين رشته را پر می کند يا به جای 
بازيکنان بی کيفيت خارجی به پای بازيکنان بی کيفيت داخلی ريخته 
می شود و رقم قرارداد آنها را به شکلی غيرمتعارف باال می برد و اوضاع را 

از چيزي که هست بدتر می کند.
اين روزها حرف ه��ای خوبی می توان از زبان مس��ئوالن ورزش و فوتبال 
شنيد. ايده هايی که در صورت عملی شدن می تواند باری از دوش ورزش 
کش��ور بردارد، اما از حرف تا عمل راهی بس دراز است و برای به مرحله 
اجرا درآوردن اين حرف ها و ايده های قابل قبول برنامه ريزی نياز اس��ت، 
نه نوشتن قوانينی ضرب العجل که اوضاع را از چيزي که هست بدتر کند. 
بايد کارشناسانه پای کار نشست و حساب و کتاب کرد که قران به قرانی که 
قرار است صرفه جويی شود در کجا  و به چه دليلی بايد خرج شود که در اين 
صورت اين صرفه جويی سودی هنگفت برای ورزش و خصوصاً فوتبال ايران 
در پی خواهد داشت. در غير اين صورت مانند کوبيدن آب در هاوان است، 

چراکه به قول معروف دوصد گفته چون نيم کردار نيست.

در جلسه CAS از حق ورزش ايران دفاع می شود
از مظلومیت جودو تا تعلیق ناجوانمردانه

تالش ها برای رفع تعليق جودو همچنان ادامه دارد. در حالی که يک ماه 
ديگر به زمان برگزاری جلسه رسيدگی به پرونده تعليق جودو در دادگاه 
بين المللی حکميت ورزش باقی مانده، مس��ئوالن فدراسيون و وزارت 
اميدوارند مشکل پيش آمده هرچه زودتر حل شود و جودوکاران ايرانی 

به عرصه رقابت هاي بين المللی بازگردند. 
  جلسه سرنوشت ساز

قصه محروميت جودو ايران زمانی آغاز ش��د که فدراسيون جهانی اين 
رشته پاييز سال گذشته پس از پايان مسابقات جهانی 2019 مدعی شد 
که کشورمان از منشور المپيک تخطی کرده است. به همين خاطر رأی 
به تعليق فعاليت های جودو ايران داد. IJF در بيانيه خود از کش��ورمان 
برای پايبند بودن به اساسنامه فدراسيون جهانی تضمين خواسته که در 
غير اين صورت جودوکاران ما حق حضور در رقابت های بين المللی جودو 
را نخواهند داشت. فدراسيون جودو و مقامات ورزش کشورمان پس از اين 
 )CAS( تصميم شائبه برانگيز فدراسيون جهانی، به دادگاه عالی ورزش
شکايت کردند تا از اين طريق حق جودو ايران را بگيرند. با اينکه قرار بود 
جلسه بررسی پرونده تعليق اين رش��ته فروردين ماه برگزار شود، اما با 
شيوع کرونا زمان بندی CAS نيز تغيير کرد و حاال قرار است 26شهريور 

اين جلسه سرنوشت ساز در سوئيس برگزار شود. 
   مظلوميت جودو

رئيس فدراسيون جودو تصميمات فدراسيون جهانی را ناعادالنه خوانده 
است. آرش ميراسماعيلی در حاشيه برگزاری مراسم اختتاميه ليگ های 
جودو به اين مس��ئله اش��اره کرد: »با وجود تعليق ناعادالنه از س��وی 
فدراسيون بين المللی، ليگ های جودو را آغاز کرديم که متأسفانه ويروس 
کرونا اجازه نداد به سرانجام برسد. از برخی تيم ها عذرخواهی می کنم، 
چراکه ش��ايد با اتمام کامل مس��ابقات به جايگاه بهتری می رسيدند. 
مظلوميت و تنهايی جودو اي��ران را همه می بينند. ب��ا اين حال نااميد 
نيستيم و تمام توانمان را عليه اين اقدام به کار مي گيريم. کار سختی روز 
26 شهريورماه در دادگاه بين المللی ورزش داريم، اما با دلگرمی خانواده 
جودو و با تمام قدرت تالشمان را به کار خواهيم بست. از وزير ورزش و 
معاونانش هم به خاطر حمايت ها و پشتيبانی هاي شان تشکر می کنم.«

  اميدوار به آينده
عبدالحميد احمدی ابراز اميدواری کرد مشکل تعليق جودو به زودی حل 
شود. معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش با تأکيد بر 
اين موضوع گفت: »با تالش های همکارانمان در فدراسيون جودو، مشکل 
تعليق اين فدراسيون رفع خواهد شد. جودو با يک تصميم ناجوانمردانه 
تعليق شد. حق جودو ايران محروميت از حضور در مجامع و مسابقات 
بين المللی نبود. با حمايت هايی که وزارت ورزش و جوانان، کميته ملی 
المپيک و س��اير بخش های ذی ربط انجام داده ان��د و تالش های خود 

فدراسيون مطمئن هستم اين تعليق برداشته خواهد شد.«
  تأثيرات رايزنی ها

بحث انصراف نصراهلل س��جادی از حضور در جلسه CAS در شرايطی 
مطرح شد که نتيجه اين جلس��ه برای کل ورزش کشور حائز اهميت 
است. تيم شش نفره اي از ايران متشکل از محمدرضا داورزنی، نصراهلل 
سجادی، آرش ميراسماعيلی، مجيد زارعيان، ساعد )وکيل( و دستيار 
او برای حضور در جلسه فوق معرفی شده بودند. با وجود اين سجادی 
از همراهی هيئت اعزامی به س��وئيس انصراف داد و انتش��ار اين خبر 
شائبه هايی را ايجاد کرد. سجادی که مسئوليت های اجرايی زيادی در 
بحث اعزام کاروان های ورزش��ی ايران به بازی های آسيايی و المپيک 
داشته، قرار بود به عنوان يکی از شهود در سوئيس از حق و حقوق ايران 
دفاع کند. با اين حال رئي��س کاروان ورزش ايران در المپيک توکيو از 
مسئوليتی که به او سپرده شده سرباز زده و هنوز هم معلوم نيست کسی 

جايگزين او می شود يا نه. 
اگرچه سجادی انصرافش را اعالم کرده، اما احمدی معاون وزير ورزش 
گفته است در صورت نياز سجادی نيز در دادگاه حکميت ورزش حاضر 
خواهد شد: »حسب هماهنگی های انجام ش��ده قرار است اگر نياز به 
حضور در دادگاه داشته باشيم، حتماً ايش��ان حضور يابند، اما پيش از 
برگزاری جلسه دادگاه، جلساتی انجام خواهد شد که می تواند در اين 
مورد تأثيرگذار باشد. لذا بايد منتظر باشيم و ببينيم رايزنی فدراسيون 
جودو با فدراس��يون جهانی به کجا مي رسد و ش��رايط تشکيل دادگاه 

چگونه خواهد بود. .«
  پيگيری برنامه ها

به رغم تحميل تعليق ناجوانمردانه فدراس��يون ج��ودو برنامه هايش را 
پيگيری می کند. سعيد قمی، رئيس سازمان ليگ اين رشته در گفت وگو 
با فارس در خصوص آينده ليگ های جودو اظهار داشت: »بدون توجه به 
تعليقی که جودوی ايران از سوی فدراسيون جهانی متحمل شده است، 

برنامه هايمان در خصوص برگزاری ليگ را دنبال می کنيم.«

 آخرين فرصت ستین 
برای استفاده از نبوغ مسی

سرمربی بارسلونا می خواهد ستاره آرژانتينی تيمش در ليگ قهرمانان 
اروپا به شکل متفاوتی بازی کند. بارسلونا پس از يک فصل نااميدکننده 
که منجر به از دست رفتن قهرمانی در الليگا شد، ليگ قهرمانان اروپا را 
پيش رو و اين فرصت را دارد که حداقل يک جام در اين فصل فتح کند. 
ناپولی نخستين حريف آبی واناری هاست و تيم کاتاالنی می داند تنها چهار 
پيروزی با قهرمانی فاصله دارد. به همين خاطر به بهترين نمايش ليونل 
مسی نياز دارد. کيکه ستين در تالش است تا تيم و ستاره آرژانتينی به 
بهترين وضعي��ت فيزيکی خود برس��ند. اين رقابت ها ب��ه نوعی آينده 
سرمربی اسپانيايی را هم تعيين خواهد کرد. سرمربی بارسلونا می خواهد 
از بيشترين ظرفيت مسی بهره ببرد. او تصميم گرفته که کاپيتان تيم 
را از موقعيت سازی رها کند تا تمرکز اين بازيکن تنها روی گلزنی باشد. 
سرمربی اس��پانيايی برای ديدار برابر ناپولی ميانه ميدان را کاماًل پر از 
مهره خواهد کرد تا توپ ها به مسی برسند و ستاره آرژانتينی با تمرکز 
بيشتر به هدف خود يعنی گلزنی بپردازد. مسی می تواند مانع از اين شود 
که بارسلونا يک فصل بدون جام را سپری کند. ستاره آبی واناری ها اين 
توانايي را دارد که به عنوان کاپيتان ششمين جام بارسلونا را در تاريخ اين 
رقابت ها باالی سر ببرد. از ميان سيستم های مختلف، ستين می تواند از 
سه مدافع ميانی بهره ببرد تا پنج بازيکن ميانه ميدان را پوشش دهند، 
يعنی با سيس��تم 3-1-4-2 بازی کنند که مسی و لوييس سوارس در 
خط حمله حضور خواهند داشت. ستين فرصت دارد تا هشتم آگوست 
)18مرداد( اين احتماالت را بررسی کند. بارسلونا در اين روز در ديدار 
برگشت يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان اروپا ميزبان ناپولی خواهد بود.


