ورزشی

چهارشنبه  4خرداد 1401
 23شوال .۱۴۴۳شماره 20945

گزارش

5
آفساید

دست رد دایی و کریمی
به سینه فدراسیون

رأی تراکتور – پرسپولیس
بعد از اپیان لیگ!

گروه ورزش /دوشنبهکمیتهانضباطیبرایصدوررایبازیجنجالی
تراکتور و پرسپولیس جلسه ای را با داور مسابقه و ناظر بازی برگزار
کرد .جلسه دیروز جزو معدود دفعاتی بود که کمیته انضباطی با داور
مسابقه جلسه حضوری برگزار می کرد ،چراکه معموال گزارش داور
و نماینده فدراسیون فوتبال برای صدور رای در خصوص بازی های
نیمه تمام کفایت میکند .بعد از این نشست کمیته انضباطی از امید
عالیشاه و سعید آقایی دو بازیکن باشگاه پرسپولیس نیز به منظور ارائه
توضیحاتدراینخصوصدعوتکردتاروزپنجشنبهدردومینجلسه
رسیدگی به پرونده حضور یابند .همچنین افشین پیروانی و کاظم
محمودی مدیران دو تیم پرسپولیس و تراکتور به همراه نمایندگان
حقوقی باشگاهها روز دوشنبه نهم خرداد در جلسه کمیته انضباطی
فدراسیون فوتبال حضور خواهند یافت .بعد از این جلسات رأی
کمیته انضباطی در خصوص بازی نیمه تمام تراکتور – پرسپولیس
نهایی خواهد شد .اما بر اساس اعالم صریح خداداد افشاریان ،رئیس
کمیته داوران ،سیدرضا مهدوی داور مسابقه به دلیل نبود امنیت در
ورزشگاه یادگار امام بازی را نیمه تمام اعالم کرد .خداداد افشاریان
در خصوص گزارشی که داور برای کمیته انضباطی ارسال کرده است
و آن را در جلسه حضوری با اعضای کمیته انضباطی اعالم کرد ،گفت:
«به هر حال تصمیم داور در همه بازیها نهایی است .داور با توجه به
رفتارها تصمیمش را میگیرد .من از تصمیم داور حمایت میکنم.
با داور هم صحبت کردم و گفت امنیت برای ادامه بازی نبود و بازی
را تعطیل کرده است ».از آن جایی که جلسه پایانی و نهایی کمیته
انضباطی برای بررسی این پرونده  9خرداد یعنی یک روز بعد از پایان
بازیهای لیگ برتر برگزار می شود ،کمیته انضباطی رای این بازی
را بعد از پایان بازی های لیگ برتر اعالم خواهد کرد .با وجود این که
در آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال به این نکته اشاره شده که
کمیته انضباطی موظف است ظرف مدت یک هفته تکلیف بازی های
نیمه تمام را مشخص کند ،ابعاد پیچیده این پرونده کمیته انضباطی
را مجاب کرده است برای صدور رای نهایی پرونده این بازی وقت
بیشتری را صرف کند .در حالی قرار است رای نهایی نهم خرداد و
بعد از پایان لیگ اعالم شود که احتماال رای صادر شده صدر جدول
را دستخوش تغییراتی خواهد کرد و اگر فاصله سپاهان و پرسپولیس
حفظ شود این رأی می تواند جای نایب قهرمان و تیم سوم را عوض
کند .بدون تردید این مسئله می تواند چالش ها و حواشی زیادی را
در پایان لیگ به همراه داشته باشد .در حالی کمیته انضباطی زمان
صدور رأی را نهم خرداد اعالم کرده که طبق آیین نامه رقابت های
لیگ برتر ،در صورت ناتمام ماندن بازی ارکان قضایی فدراسیون در
نهایت یک هفته فرصت دارند تا رأی نهایی خود را صادر کنند!

تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت  3:30بامداد روز 16
خــرداد ،در شهر ونکوور کانادا به مصاف تیم ملی کانادا
میرود.مدیررسانهایتیمملیایرانبااشارهبهاینمسابقه
گفت«:فدراسیونفوتبال ،علیدایی،خدادادعزیزیوعلی
کریمیرابرایهمراهیملیپوشاندرسفربهکانادادعوت
کردهاستکهبهغیرازخدادادعزیزی،دوبازیکنپیشینتیم
ملیاعالمکردندکهفرصتهمراهیتیمملیراندارند».

مجمع کمیته ملی المپیک؛ از م

شاجره وزیر با صیامی تا انتخ
اب تاریخ  6شهریور برای انتخابات

حمله تند وزیر به پناهندگان ورزشی
گروه ورزش /مجمع فوقالعاده کمیته ملی المپیک
درحالی دیــروز برگزار شد که برخالف شایعاتی که
درخصوصشائبهحضورسوالبرانگیزحسینالمسلم
مدیر کل شــورای المپیک آسیا و حیدر فرمان مدیر
بازیهای آسیایی و دپارتمان ورزش شورای المپیک
آسیا بهعنوان مهمان ویژه مجمع ،مطرح شده بود اما
پرواز این دو چهره عالیرتبه ورزش جهان به ایران به
دلیل گرد و غبار شدید لغو شد .با این حال اما مجمع
درحالی برگزار شد که پیشتر هیئت اجرایی دو تاریخ
برگزاری را برای مجمع انتخاباتی پیشنهاد داده بود؛
 20تیر یا  30مرداد .با این حال در جریان مجمع و به
درخواستاعضاوالبتهبهدلیلدرپیشبودنبازیهای
کشورهای اسالمی پیشنهاد شد تاریخ ششم شهریور
جایگزین سیام مرداد شود و درنهایت از بین 60رای،
شامل  57رای حاضر و سه رای وبیناری 15 ،نفر به
برگزاریانتخاباتدرتاریخ 20تیرماهرایدادندتا41
رای به تاریخ ششم شهریور اختصاص یابد .چهار رای
هممخدوشاعالمشد.بهاینترتیبمقررشدانتخابات
کمیتهملیالمپیکدرتاریخششمشهریوربرگزارشود.
▪حاشیههایی که بیش از متن برجسته شد

نکته جالب توجه این که این مجمع دیــروز خالی از
حاشیه نبود؛ از تذکر تند و تیز وزیــر ورزش به هاشم
صیامیکهسوژهداغرسانههاشدتاقطعبرقمجموعه
ورزشــی انقالب که گفته میشد طی سه ماه گذشته
بیسابقه بوده است .همین مسئله هم شائبههایی را
در این خصوص ایجاد کرد و حتی اینترنت سالن برای
مدتیبهدلیلنبودبرق،قطعشدکهبرایلحظاتیکار
کادرخبریرابامشکلمواجهکرد.یکیدیگرازحاشیه

های مجمع دیروز ،انتقاد مجید شایسته عضو هیئت
اجراییکمیتهازعلیرضادبیررئیسفدراسیونکشتی
بود .دبیر درحالی رای خود را به صندوق انداخت و
بالفاصله مجمع را ترک کرد که شایسته این کارش را
بیاحترامی تلقی کرد تا بگوید« :اینکه میکروفون را
روشنکنیموبرویمتوهیناست.دبیرمثلجلسهقبلی
رایخودراانداختوقبلازپایانجلسهرفت.اینرفتار
درست نیست ».انتقادات شایسته اما با حمایت آرش
میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو از دبیر مواجه
شد تا بگوید« :چرا وقتی دبیر نیست علیه او صحبت
میشود؟» در حاشیه مجمع دیروز اما مصاحبههایی
انجامشدکهخواندنشخالیازلطفنیست؛ازواکنش
علیمرادیبهپناهندهشدندخترانوزنهبردارگرفتهتا
توبیختندمهاجرانورزشیتوسطوزیرورزش.
▪سجادی:چراورزشرابدناممیکنید؟

سیدحمید سجادی وزیر ورزش طی برگزاری مجمع
کمیتهملیالمپیکبالحنیتندوتیزخطاببهمهاجران
و پناهندگان ورزش اینطور تذکر داد« :چــرا سایر
ورزشکاران را بد نام میکنید؟ مگر مهاجرت کار بدی
است؟ اگر قرار است در کشور دیگری زندگی کنید یا
اینکه یک سال به کشور دیگری بروید یا برای تحصیل
به کشور دیگری مهاجرت کنید چرا در قالب تیمهای
ورزشی به این کار دست میزنید و سایر ورزشکاران را
بدناممیکنید؟»
▪مرادی  :باند قاچاق انسان پشت فرار یکتا جمالی
است

علیمرادیرئیسفدراسیونوزنهبرداریدرواکنشبه
پناهندگی یکتا جمالی و پریسا جهانفکریان دو دختر

تمدید استقالل با داسیلوا
پس از پایان لیگ

وزنهبردار ایرانی گفت« :احساسم این است که یک
شبکه قاچاق انسان این مسائل را مدیریت میکند ».او
در واکنش به این سوال خراسان که گفته میشود یکتا
جمالی را توبیخ کرده و این اتفاق عامل مهاجرت وی
بودهاستهمگفت«:اینبحثحاشیهایومسائلدرون
خانوادگیاست.پدرخانوادهاگرتذکرندهد،وظایفش
راانجامندادهاست».
▪ماجرایمکالمهعجیبوزیرباهاشمصیامی
چهبود؟

درست در زمانی که هنوز مجمع انتخاباتی به پایان
نرسیده بود ،فیلمی از لحظه ورود وزیر ورزش به سالن
مجمع منتشر شد که نشان م ـیداد حمید سجادی
وزیر ورزش خطاب به هاشم صیامی رئیس فدراسیون
دوومیدانیباادبیاتیتندمیگوید«:اینحرفهارانزن،
دفعه آخرت باشد!» هرچند صیامی در مصاحبههای
مختلف با رسانهها موضوع را رفع و رجوع کرده و گفته
وزیر ورزش را به جام بینالمللی امام رضا دعوت کرده
ولی وزیــر گالیههایی داشته که در مجموع موضوع
خاصی نبوده است اما خبرگزاری تسنیم ،پشت پرده
دیگری از ماجرا را رو کرد و نوشت« :شنیده شده برخی
پیش کسوتان دوومیدانی نقل قولی از صیامی به وزیر
گفتهاند که در آن ،صیامی دلیل اعــزام نکردن پیش
کسوتان به مسابقات در اروپا با هزینه فدراسیون را پول
ندادن وزارت ورزش به فدراسیون اعالم کرده است».
گویا همین مسئله هم موجبات خشم وزیر را به دنبال
داشته است .البته گفته میشود سجادی از وضعیت
دوومیدانی هم ناراضی است و در مجموع رابطه این دو
چندانباهمخوبنیست.

رافائل داسیلوا با قراردادی که مدت آن تا پایان فصل بود
به عنوان بازیکن آزاد به استقالل پیوست و بر اساس مفاد
این قرارداد برای فصل بعد امکان جدایی از این تیم را
دارد .باشگاه استقالل تمایل زیادی به تمدید با داسیلوا
دارد و در همین راستا مذاکرات تلویحی هم صورت گرفته
است که پاسخ نهایی و قطعی این مدافع باتجربه به پایان
قطعی و رسمی فصل موکول شده است.

راز شادی گل طارمی
در فینال جام حذفی فوتبال پرتغال ،مهدی طارمی بعد از
گلزنی در کنار «پپه» کاپیتان پورتو پیراهنی را با شماره ۱۰
در دست گرفت .روی این پیراهن پورتو حرف NIهک شده
بود.طارمیوبازیکنانپورتوبااینپیراهن،گلوشادیخود
رابه«اینشپینتو»دختر ۱۶سالهطرفدارپورتوتقدیمکردند
کهازسال ۲۰۲۰باسرطانخوندستوپنجهنرممیکند.

استقالل  ۸۰میلیون جریمه شد
دیدار تیمهای استقالل تهران و نساجی مازندران از سری
رقابتهایجامحذفی،روز 22فروردینبرگزارشدوازسوی
تماشاگرانتیماستقاللتهران،تخلفاتیمبنیبرفحاشیبه
مقامرسمیمسابقهوپرتاباشیابهسمتداوررخداد.براین
اساسباشگاهاستقاللتهرانبهپرداخت 500میلیونریال
جریمهنقدیمحکومشد.همچنینبهدلیلسوءرفتارتیمی
باید 300میلیونریالجریمهنقدیپرداختکند.

تراکتور با ساغالم ادامه می دهد
باشگاه تراکتور اخبار مذاکره با افراد مختلف بهعنوان
گزینههای سرمربیگری را تکذیب کرده و همان گونه
که پیشتر اعالم شده ،تأکید باشگاه بر ادامه همکاری با
ارطغرول ساغالم است.

باشگاه پرتغالی به دنبال عبدی

لغو 6دیدار لیگ برتر

سیدعباسی :از بالتکلیفی اذیت نمیشویم

نشریه «آبوال» پرتغال خبر داد ،باشگاه بواویشتا مهدی عبدی مهاجم 23ساله پرسپولیس
ایرانرازیرنظردارد.ایننشریهپرتغالینوشت«:بواویشتابهدنبالجذبمهدیعبدی
مهاجم پرسپولیس است که در دو فصل گذشته برای این تیم ایرانی  19گل به
ثمر رسانده است ».عبدی که تا سه فصل دیگر قرارداد قطعی با پرسپولیس
دارد و در ازای پرداخت  ۴۰۰هزار دالر میتواند از جمع سرخپوشان جدا
شود و فوتبال خود را در کشورهای دیگر دنبال کند .مهاجم جوان سرخ ها با
وجوداینکهبا 7گلزدهبهترینگلزنتیممحسوبمیشود،هرگزنتوانستجایگاهاصلی
اشرادرترکیبتیمتثبیتکندوهمینمسئلهواعتمادنداشتنیحییگلمحمدیباعث
شدهتااحتمالجداییاودرپایانفصلقوتبگیرد.باتوجهبهاینشرایطبهاحتمالفراوان
عبدیبهپیشنهادرسمیبواویشتاپاسخمثبتخواهدداد.بواویشتافصلگذشتهعلیرضا
بیرانوند دروازه بان تیم ملی کشورمان را به صورت قرضی در اختیار داشت.

به نقل از روابــط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایــران ،دیدارهای
پرسپولیس-شهرخودرویمشهد،هوادار-گلگهرسیرجان،نفت
مسجدسلیمان-صنعتنفتآبادان،فوالدخوزستان–سپاهان،
تراکتورتبریز-فجرشهیدسپاسیوآلومینیوماراکوپیکان
تونهملیگبرتربهدلیلآلودگیشدید
تهرانازهفتهبیس 
هواوهمچنینشرایطحساسجدولیلغوشد.ایندیدارها
درصورتمساعدبودنشرایطآبوهواییامروزبرگزارمیشود.به
گفتهکارشناسانهواشناسی،اوجآلودگیروزگذشتهبودهاماامروز
هم هوا آلوده است و از پنج شنبه به بعد هوا مساعدتر خواهد شد .با
توجه به این شرایط احتمال دارد امروز هم بازی ها برگزار نشود و به
روزپنجشنبهیاجمعهموکولشود.

سیدداوود سیدعباسی سرمربی شهرخودرو در خصوص لغو بازی تیمش
مقابل پرسپولیس گفت« :امسال خیلی در لیگ برتر سورپرایز شدیم اما با
توجه به اتفاقاتی که برای تیم رخ داده است ،از بالتکلیفی اذیت نمیشویم
زیرا به این مسائل عادت داریم .برنامه پیچیدهای نداریم که بخواهد به آن
آسیبی وارد شود .از روزی که من آمدم ،فکر نمیکنم حتی یک روز هم این
تیم شرایط باثباتی داشته .وضعیت ما قابل گفتن نیست و اظهر من الشمس
است .از روز اولی که به این تیم آمدیم شرایط سخت بوده و شاید در ابتدای
کار ،وضعیت  20برابر سختتر از االن بود اما به بچهها گفتیم فارغ از
هرگونه اتفاقی ،وارد بازیها شوند .همین االن که دو هفته به پایان فصل
به بقا امید داریم ،نشان میدهد بچهها واقعا تالش کرده اند زیرا چهار هفته
مانده به پایان فصل همه میگفتند سقوط شهرخودرو قطعی شده است».

سوژه

بدهی پرسپولیس به استوکس
فردا بیشتر از امروز
بعد از صدرو حکم آنتونی استوکس در کمیته وضعیت
فیفا ،پرسپولیس این پرونده را به دادگــاه  CASبرد
تا بلکه بتواند اندکی از مبلغ محکومیت را کم کند.
با این حال بعد از تایید رأی در دادگــاه عالی ورزش،
پرسپولیسیهانتوانستنددرموعدمقرربدهیخودرابه
این بازیکن بپردازند تا پنجره نقل و انتقاالتی این باشگاه
در  ۱۲اردیبهشت  ۱۴۰۱بسته شود .با وجود این که
استوکس در زمان امضای قرارداد  ۱۵۰هزار دالر از
قرارداد  ۲۷۰هزار دالری خود را به صورت نقد دریافت
کرد ،بعد از مدتی بدون دلیل موجه از ایران رفت و در
شرایطی که همه انتظار داشتند پرسپولیس او را در
مراجع قضایی فوتبال محکوم کند ،مهاجم ایرلندی،
پرسپولیس را محکوم به پرداخت  ۸۶هزار و  ۳۳۳دالر
کرد .در شرایطی که پرسپولیس تا پایان فصل فعالیتی
در نقل و انتقاالت نخواهد داشت و به همین دلیل عمال
بستهبودنپنجرهنقلوانتقاالتیتاثیریبرفعالیتهای
این باشگاه ندارد اما گذشت زمان مبلغ بدهی را بیشتر
میکند که این موضوع فقط به سود استوکس است .بر
اساس حکم فیفا پرسپولیس باید  ۵درصد سود ساالنه
هم به استوکس بدهد و به همین دلیل بدهی به این
بازیکن تا امروز  ۹۲هزار و  ۸۳۰دالر برآورد شده است.
این یعنی استوکس هر روز طلبش از پرسپولیس بیشتر
میشود .در این میان نباید فراموش کرد که نرخ ارز نیز
در حال رشد است و هرچه پرداخت بدهی استوکس
طوالنیتر شود قطعا به زیان پرسپولیس خواهد بود و
ممکن است در صورت تاخیر در پرداخت ،بدهی سرخ
ها به بازیکن ایرلندی از  100هزار دالر هم عبور کند؛
رقمی که با توجه به قیمت دالر می تواند به دردسر
بزرگی برای مدیران پرسپولیس تبدیل شود.

پی اس جی به دنبال مربی فرانسوی

زیدان گرانترین مربیتاریخ فوتبال میشود؟
گروه ورزش /مائوریسیو پوچتینو که موفق
شد پاریسنژرمن را این فصل به قهرمانی
در لوشامپیونه برساند که دهمین قهرمانی
این تیم در سطح اول فوتبال باشگاهی
فرانسه اســت ،گفته میشود در روزهــای
پیشرو از سمت سرمربیگری  PSGاخراج
ن محتملترین
خواهد شد و زینالدین زیدا 
گزینه بـــرای جانشینی ای ــن سرمربی
آرژانتینی است .پیش از این گفته شده بود
یکی از شروط عجیب امباپه برای تمدید
قرارداد تغییر سرمربی و مدیر ورزشی تیم
است.بعدازاینادعا،لئوناردومدیرورزشی
باشگاه اخراج شد و حاال به نظر می رسد
نوبت به پوچتینو رسیده تا با حکم اخراج
پاریسراترککند.شبکهتلویزیونی«»TF1
فرانسه نیز با تایید این خبر مدعی شده که
گزینه اول پاریسی ها سرمربی سابق رئال
مادرید اســت .نشریه «موندو دپورتیوو»
اسپانیاهمدرگزارشیازتالشهایباشگاه

پاری سن ژرمن برای دیدار با زین
الدین زیــدان سرمربی سابق
رئال خبر داد .طبق گزارش این
رسانه اسپانیایی ،ناصر الخلیفی
مالک باشگاه پاریس قصد
دارد شنبه آیــنــده در
پــاریــس هــمــزمــان با
دیـــدار فینال لیگ
قهرمانان اروپا میان
لــیــورپــول و رئ ــال
مالقاتی بــا زیــدان
داشتهباشد.قطری
ها به هر نحوی می
خواهند زیــدان را
راضــی کنند .این
بــــار الــخــلــیــفــی با
پیشنهاد دستمزد
خـــالـــص س ــاالن ــه
 25میلیون یــورو،

قهرمانی؛ میراث خاندان مالدینی در میالن
یک جمله معروف وجود دارد که میگوید
فرزندان فوتبالیستهای بزرگ معموال
نمیتوانند کیفیت پدرشان را تکرار کنند.
البته که هر موضوعی استثنا هم دارد.
یکی از بزر گترین مثا لهای نقض این
جمله هم پائولو مالدینی ،فرزند چزاره

مالدینی بزرگ است .پیش از این در دهه
های  50و  60میالدی چزاره مالدینی
چهار بار موفق شده بود عنوان قهرمانی
فوتبال ایتالیا را به دست بیاورد ۲۳ .سال
بعد از اولین قهرمانی چزاره در سطح اول
باشگاهی فوتبال ایتالیا ،پسرش پائولو

مذاکره با زیزو را آغاز می کند تا رضایت
مربیفرانسویراجلبکند.پروژهبزرگ
پاریس با تمدید قرارداد کیلیان امباپه
ستاره فرانسوی و لغو شدن انتقالش
بــه رئــال مــادریــد آغــاز شد.
ستاره پاریسی ها با وجود
تـــاش هـــای دوســالــه
رئ ــال ولــی در نهایت
بــه پیشنهاد نجومی
پاریس پاسخ مثبت
داد و تا سال2025
در پاریس ماندگار
شــــد .در صـــورت
تــوافــق زیـــــدان با
پ ــاری ســن ژرمــن،
سرمربی سابق رئال
با کسب دستمزد25
میلیون یــورو در سال
باالتر از دیگو سیمئونه

سرمربی اتلتیکو مادرید (دستمزد 24
میلیون یورویی) و پپ گواردیوال سرمربی
سیتی (دستمزد  23میلیون یورویی) به
گران ترین مربی فوتبال در جهان تبدیل
می شــود .مالکان این باشگاه فرانسوی
سعی داشتند تا زیزو را در پنجره زمستانی
اخیربرایحضوردرپاریسنژرمنمتقاعد
کنند اما او در آن مقطع به دنبال هدایت
تیم ملی فرانسه بود .حاال با ماندن دیدیه
دشان در تیم ملی فرانسه ،زیــدان ممکن
است برای حضور در  PSGمتقاعد شود.
این مربی فرانسوی در ماه ِمی  2018پس
از کسب سومین قهرمانی متوالیاش در
لیگ قهرمانان اروپا با رئال مادرید این تیم
را ترک کرد و در ادامه در کمتر از یک سال
بهسانتیاگوبرنابئوبرگشتودردومیندوره
مربیگریاش در این تیم یک قهرمانی در
سوپرجام اسپانیا و یک قهرمانی در اللیگا
کسب کرد.

اولین قهرمانی را به دست آورد .پائولو
که تا روز خداحافظیاش از فوتبال در
میالن مانده بــود ،شش قهرمانی دیگر
را هــم بــا قــرمــز و مشکیپوشان کسب
کرد تا یکی از پرافتخارترین بازیکنان
تاریخ این باشگاه شود .حاال و درست در
زمانی که پائولو به عنوان مدیر ورزشی در
باشگاه حاضر است ،پسرش دنیل دومین

فصل حضورش در میالن را پشت سر
میگذارد .با قهرمانی یک شنبه شب آث
میالن ،دنیل به عنوان نوه چزاره و فرزند
پائولو ،سومین نسل از خانواده مالدینی
بود که جام قهرمانی فوتبال ایتالیا را به
دســت گرفت تا دوازدهمین اسکودتو
خاندان مالدینی توسط دنیل به دست
آمده باشد.

ویژه

یوزها در بن بست بازی های دوستانه!
در حالی که اکثر کشورهای حاضر در قطر با برنامهریزی
دقــیــق و از پیش تعیینشده ،دیــدارهــای تــدارکــاتــی
و حریفان خــود را بــرای حضور در جــام جهانی فوتبال
مشخص کردهاند ،فدراسیون فوتبال ایران با بیثباتی و
خودزنیهای داخلی بهترین زمانها را از دست داد اما
درنهایت موفق شد یک دیدار تدارکاتی را با کانادا نهایی
کند .براساس توافقهای صورتگرفته ،تیم ملی ایران
 ۱۶خرداد به مصاف تیم ملی کانادا خواهد رفت .قرار بود
در این سفر تیم ملی با اکوادور هم دیدار تدارکاتی برگزار
کند اما بنابر دالیلی این بازی نهایی نشد .در شرایطی
که تیم ملی خود را آماده سفر به کانادا میکند ،ابهاماتی
در خصوص برگزاری این بازی به وجود آمده است .گفته
میشود برخی نهادها خواستار تغییر شرکت واسطه
شدهاند .از آن سو برخی نهادهای کانادایی نیز مخالفت
خود را برای برگزاری این دیدار اعالم کردهاند .با این حال
اظهارات دیروز خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه
بر ابهامات افزود .خطیبزاده در نشست خبری خود در
واکنش به پرسشی دربــاره اظهارات سیاسی برخی از
دولتمردان کانادایی در خصوص دیدار تدارکاتی ایران و
کانادا گفت« :متاسفانه به نظر میرسد برخالف ادعاهای
نمایشی ،ورزشیترین امور هم بازیچه جهتگیریهای
حزبی و جبههبند یهای سیاسی در داخل کانادا شده
اســت .موضعگیری ها و اظهارنظرهای منفی نخست
وزیر کانادا و برخی افراد دیگر ،حاکی از تفوق نگاه صرف
سیاسی و حزبی بر همه وجوه حکمرانی در کاناداست ».با
این اظهار نظر مشخص میشود برگزاری دیدار با کانادا
در بن بست قرار گرفته است .این درحالی است که حمیرا
اسدی مسئول امور بینالملل فدراسیون فوتبال نیز در
گفتوگو با مهر تاکید کرد ،دیدار تیم ملی برابر کانادا در
زمان تعیین شده برگزار خواهد شد.

