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گالیههایدخترکشتیگیر
بعدازکسبدونقرهآسیا

از  پس  بابایــی  ســپیده 
کسب نقره آسیا گفت: کشتی 
آلیش جزو رشته های سنتی 
است و هیچ شــرایط شغلی 
نمی شــود  فراهم  مــا  برای 
از نظر شهریه دانشگاه  حتی 
هم مشکل داریم. به گزارش 
ایسنا، تیم ملی کشتی آلیش 
زنان ایران در دو بخش آزاد و کالسیک عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد.
ســپیده بابایی ملی پوش وزن ۵۵ کیلوگرم در هر دو بخش موفق به کسب 
مدال نقره شد. بابایی در گفت وگو با ایسنا به سطح این مسابقات اشاره و بیان 
کرد: مسابقات آسیایی از جهانی سنگین تر است و سطح باالیی داشت. از نظر 
میزبانی هم نســبت به قبل بهتر بود. با وجود ناداوری ها خوب کار کردیم و با 

مدال های رنگارنگ برگشتیم.
او با بیان اینکه حریفم در فینال قرقیزســتانی بــود و با ناداوری طال را از 
دست دادم، ادامه داد: شرایط مسابقات با تمرینات ما فرق داشت، کشتی ها با 
کفش برگزار می شد و مسابقاتمان در فضای باز بود. این مسائل را در بخشنامه 
مســابقات ذکر نکرده بودند و ما در عمل انجام شــده قرار گرفتیم. در فینال 
بدون هیچ دلیلی اخطار می دادند و چلنج نداشتیم.  زمانی که فینال آزاد تمام 
شــد و به هتل برگشــتیم، داور هندی با یک جعبه شیرینی پیش ما آمد و از 

من عذرخواهی کرد. گفت برایت متاسفم که طال نگرفتی.
بابایی به احســاس خود از کســب دو مدال نقره آســیا اشاره کرد و گفت: 
خدا شانســی به من داد که بتوانم در دو سبک شــرکت کنم و مدال بگیرم. 
نقره آسیا کم نیســت اما حقم طال بود. نتوانستم با پرچم کشورم دور افتخار 
بزنم که این خیلی برایم تاســف آور است. امیدوارم بتوانم در مسابقات جهانی 

مدال طال بگیرم.
او در ادامــه گفت: قبل از اعزام از طــرف کمیته ملی المپیک به اردوی ما 
آمدند و یکسری حرف ها و قول ها داده شد. کشتی آلیش جزو رشته های سنتی 
است و هیچ شرایط شغلی برای ما فراهم نمی شود. حتی از نظر شهریه دانشگاه 
هم مشکل داریم. ما با حجاب تالش می کنیم و پرچم ایران را باال می بریم اما 
حتی این شرایط برایمان فراهم نیست که درصدی از شهریه هایمان پرداخت 

شود یا شرایط شغلی نداریم. قول دادند که این مشکالت برطرف شود.
ملی پوش کشــتی آلیش زنــان افزود: ما برای حضــور در تیم ملی حقوق 
نمی گیریم. ســری قبل دو ماه در اردو بودیم و از کار افتادیم. مربی هســتم 
و وقتی در اردو باشم، باشــگاهم بسته می شود و منبع درآمدی ندارم. این به 
ضرر من اســت چون باشگاهم اجاره ای اســت و تمام امورات زندگی ام از این 

طریق می گذرد.
بابایی در پایان گفت: از مربیان و سرپرست تیم تشکر می کنم. امیدوارم به 
مردم ثابت کرده باشــیم که زنان می توانند موفق تر از مردان باشند. امیدوارم 
پیگیری شود. خیلی بد است یک ورزشکار به خاطر کم لطفی و دیده نشدن ها 

ورزش را کنار بگذارد.  

پیشبینیالکپشتزرد
ازقهرمانلیگقهرمانان۲۰۲۲

یک الک پشت سی ساله 
در شهر ماالگا حکم به برتری 
لیورپــول مقابل رئال مادرید 
در فینال لیگ قهرمانان داد.

به گزارش ایسنا و به نقل 
از مارکا، الک پشت سی ساله 
ای که پانزده ســال پیش از 
جزایــر کیمن بــه آکواریوم 
Sea Life در  مــاالگا رســید، پیش بینی کرد که لیورپــول در فینال لیگ 

قهرمانان اروپا مقابل رئال مادرید شنبه آینده در پاریس پیروز خواهد شد.
نگهبانــان این حیوان دو ظرف با فاصله حدود دو متر از هم را آماده کردند 
تا ببینند این الک پشت سمت کدام ظرف خواهد رفت که در نهایت او ظرفی 

را انتخاب کرد که پرچم لیورپول روی آن نقش بسته بود. 
مهمتریــن حیوانات و آبزیانی که نتایج مهــم فوتبال را پیش بینی کردند،  
هشت پایی به نام پل بوده است که در سال ۲۰۱۰ پس از پیش بینی درست 
هشت مسابقه جام جهانی ۲۰۱۰ از جمله پیروزی اسپانیا بر هلند در فینال به 
شهرت رسید. ماریا موروندو، مدیر بازاریابی آکواریوم Sea Life  خاطرنشان 
کرد این الک پشت که بیش از ۱۰۰ کیلوگرم وزن دارد، بسیار پرطرفدار است 
و خیلی هــا برای دیدن آن به این محل می آینــد. او همچنین ابراز امیدواری 
کرد در این مورد الک پشــت اشتباه کرده باشــد و تیم کارلو آنچلوتی برنده 

لیگ قهرمانان شود. 
این الک پشــت برای چندین دقیقه در مقابل هر دو ظرف پرسه زد بدون 
اینکه هیچ کدام از آنها را انتخاب کند شــاید به این معنی که این یک فینال 

نزدیک خواهد بود.
رئال مادریــد و لیورپول دوباره در فینال لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم 
می روند،در ســال ۲۰۱۸ تیم اســپانیایی با دو گل گرت بیل و یک گل کریم 
بنزما، لیورپول را ۳ بر یک شکست داد، در حالی که گل لیورپول توسط سادیو 

مانه به ثمر رسید.

شمسایی:
باوجودتغییرنسلبهدنبالقهرمانیهستیم

ملــی  تیــم  ســرمربی 
فوتســال می گویــد هــدف 
حام  در  قهرمانــی  تیمــش 
ملت های آســیا است. وحید 
ملی  تیم  شمسایی، سرمربی 
در گفت وگــو بــا ایســنا در 
با  ایران  هم گروهی  خصوص 
چین تایپــه، لبنان و اندونزی 
عنــوان کرد: برای ما این که با چه تیمی هم گروه می شــویم، در اولویت دوم 
اســت و اولویت اول ما قهرمانی اســت. ما این ذهنیــت را در بازیکنان ایجاد 
کردیم که در هر صورت و هر حالتی باید قهرمان شــویم. برایمان مهم نیست 
که در تغییر نســل هســتیم و تعداد بازی ملی یک سری بازیکنانمان به عدد 

۵ هم نمی رسد. 
وی ادامه داد: فوتســال آسیا در سال های اخیر پیشرفت زیادی کرده است 
و تیم هایی مثل کویت، ویتنام و ازبکستان هم به جمع تیم های قدرتمند آسیا 

اضافه شده اند.
برنامه ریزی همه تیم های آســیایی در این سطح برای مراحل حذفی است 
و دیگر کســی به حضور در مرحله گروهی قانع نیســت. ۵، ۶ سال پیش بود 
که برای اولین بار در تاریخ تمامی تیم های آسیایی توانستند از گروه خود باال 
بیایند که این نشان دهنده باال رفتن کیفیت فوتسال در آسیا است. ما اهداف 

بسیار باالیی داریم که یکی از آن ها قهرمانی است. 
کمترین انتظار هم از ما قهرمانی اســت و ما تالش خود را می کنیم در راه 

رسیدن به اهداف خود، به این مهم هم دست پیدا کنیم.
ســرمربی تیم ملی درباره تقابل با اندونزی با مربی گری هاشــم زاده عنوان 
کرد: اندونزی ۵ ســال یک مربی ژاپنی داشت که باعث شد فوتسال اندونزی 

پیشرفت زیادی در این سال ها کند. 
هاشــم زاده که مربی باهوشی اســت، بعد از این مربی، هدایت اندونزی را 

قبول کرد و فوتسال اندونزی را پیشرفت داد.
شــاید ســال ها قبل اندونزی، فوتسال سطح باالیی نداشــت اما اکنون به 

کیفیت خوبی رسیده است.
وی در خصوص بازی دوســتانه با آرژانتین و همچنین شرکت در تورنمنت 
تایلند تصریح کرد: بازی دوستانه با آرژانتین به صورت کامل هماهنگ شده و 
تنها تهیه بلیت و پرواز به آرژانتین برای انجام بازی مانده است. برای تورنمنت 
تایلند دعوت شده ایم و منتظر هماهنگی های فدراسیون هستیم زیرا به نظرم 

می تواند مسابقات خوبی پیش از جام ملت ها باشد.
شمسایی درباره قطعی شدن دیدار دوستانه با ژاپن تصریح کرد: این دیدار 

هم قطعی شده است و فقط تعیین تاریخ آن مانده است.
دوست دارم هر موقع رفتم، یک چیز ماندگار از خودم باقی بگذارم و آن هم 

مشخص کردن برنامه تیم ملی تا هفت، هشت ماه بعد است.

اخبار کوتاه

گروه ورزشــی - محمدحسین یزدی: 
حواشی فراوان درباره مسابقه دوستانه تیمهای 
ملی فوتبال ایران و کانادا که قرار بود شانزدهم 
خرداد ماه در کانادا برگزار شــود، ســرانجام 
موجب لغو ناگهانی این مســابقه، در فاصله ده 

روز تا برگزار آن شد.
فدراســیون فوتبال کانادا عصر پنجشنبه با 
انتشار بیانیه ای از لغو دیدار تدارکاتی با ایران 
خبر داد و اعالم کرد: »فدراسیون کانادا دیدار 
بــا تیم ملی ایران را که قــرار بود روز ۵ ژوئن 
)۱۶ خردادماه( برگزار شود و بخشی از برنامه 
تدارکاتی تیم ملی کانادا برای شرکت در جام 
جهانی ۲۰۲۲ محســوب می شــد را لغو کرده 
است. جزئیات بیشتر برای خریداران بلیت های 

این مسابقه ارائه می شود.«
لغو این مســابقه پس از آن صورت گرفت 
که جمعی از مخالفان جمهوری اســالمی در 
کانادا و همچنیــن خانواده های قربانیان پرواز 
اوکراینی، با این مســابقه مخالفت کردند. آنها 
برگزاری این بازی دوستانه را راهکاری از سوی 
ایران برای عادی جلوه دادن شــرایط ارزیابی 
کردنــد و معتقد بودند در شــرایطی که هنوز 
تکلیف مقصران اصابت موشــک به هواپیمای 
اوکراینی مشــخص نشــده، نباید فدراسیون 
فوتبال کانادا در مســیر عادی سازی روابط با 
ایران پیش بــرود. این موضوع موجب واکنش 
جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا هم شده 
بود. او روز چهارشنبه نارضایتی خود را از این 
بــازی اعالم کرد و گفت ایــده برگزاری بازی 

دوستانه با ایران ایده خوبی نبود.
سرانجام این فشــارها کارساز شد و کانادا 
بازی دوســتانه با ایران را لغــو کرد. این بازی 
از این جهت که کانادا شــبیه ترین تیم به تیم 
ملی فوتبــال آمریکا، همگروه ایــران در جام 
جهانی اســت از اهمیت خاصی برخوردار بود. 
لغو این بازی پس از لغو بازی با اکوادور بدین 
معناست که ایران در پنجره فیفا در خردادماه 
حتی یک بــازی تدارکاتی هم نمی تواند انجام 
دهد؛ موضوعی که کاســه صبر ســرمربی تیم 

ملی فوتبال را لبریز کرده است. 
دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران که تاکنون در تمام موارد سکوت اختیار 
کرده بود ایــن باردر یک پیام اینســتاگرامی 
نوشــت: به نظر می رســد که رتق و فتق امور 
مهم تری چــون برگزاری مجمع فدراســیون 
فوتبال موجب شــده آماده ســازی تیم ملی و 
برآورده کردن نیازهــای فنی و تدارکاتی این 
تیم، اولویت اول مســووالن مربوطه نباشد. در 
وضعیت ســورئال گونه فعلی، وظیفه حرفه ای 
و اخالقی کادر مربیان و بازیکنان این اســت 
که آنچه در تــوان دارند را با تمام وجود برای 
حفظ بزرگ ترین سرمایه تیم ملی که عشق و 
امید هواداران این تیم در سراســر دنیاست به 
کار گیرند. حق مســلم هر ایرانی است که در 
مورد تیم ملی و به ویژه آنچه از آغاز مسابقات 
انتخابی جام جهانی تــا به امروز بر این امانت 
ارزنده گذشــته و می گــذرد بدانند. به همین 
منظور طی چنــد روز آینده در یک کنفرانس 
خبری در این مورد به تفصیل صحبت خواهم 

کرد.
بدین ترتیب و در  حالی که اقدامات ســفر 
به آنکارا جهت اخذ ویزای سفر به کانادا برای 
بازیکنان تیم ملی فراهم شده بود، سفر ترکیه 

لغو شــد. پیش از این دیدار تیم  کشــورمان 
مقابل اکوادور نیز که قرار بود در کانادا برگزار 
شود، لغو شــده بود. از سنگال و نیوزیلند هم 
تیم کشــورمان  تدارکاتی  به عنوان حریفــان 
نامبرده می شــد که امکان بازی با سنگال نیز 
وجود ندارد. »محمد جماعت« مدیر رسانه ای 
تیم ملی فوتبــال ایران در گفت وگــو با ایرنا 
گفته: به احتمال فــراوان در فیفادی پیش رو 
به جای کانادا، اردوی ما در قطر برگزار خواهد 

شد.
بدین ترتیب فدراســیون فوتبــال حاال به 
دنبال پیدا کردن یــک حریف تدارکاتی برای 
روزهای پیش رو اســت. ما می توانســتیم تا 
آغــاز جام جهانی قطــر در ۲ پنجره خرداد و 
شهریور ۶ بازی دوســتانه را به انجام برسانیم 
اما حاال و پــس از لغو دیدار بــا کانادا، چهار 
دیدار ممکن در پنجره نخســت را از دســت 
دادیم و اگر فدراســیون فوتبال نتواند حریفی 
را برای این پنجره مهیا کند می بایســت نهایتا 
با انجام ۲ مســابقه به جام بیست و دوم اعزام 
شویم. این یعنی بدترین آماده سازی در تاریخ 
فوتبال ایــران. حتی اگر در ایــن پنجره یک 
دیدار دوســتانه تدارک دیده شــود و بتوانیم 
از هر ۲ فرصت پنجره بعدی اســتفاده کنیم؛ 
بازهم آماده ســازی این جــام جهانی در قعر 
جدول آماده سازی های فوتبال ایران در تاریخ 
بزرگترین رویداد فوتبالی جهان قرار می گیرد. 
تیم مالی فوتبــال ایران در راه جام جهانی 
۱۹۷۸، پنج مســابقه تدارکاتــی؛ در راه جام 
جهانی ۱۹۹۸، ۱۱ مســابقه تدارکاتی؛ در راه 
جام جهانی ۲۰۰۶، هفت مسابقه تدارکاتی؛ در 
راه جام جهانی ۲۰۱۴، ۹ مســابقه تدارکاتی و  
در راه جام جهانی ۲۰۱۸، ۹ مسابقه تدارکاتی 
انجام داده بــود و حاال اگر فرصت پنجره فیفا 
در خــرداد را از دســت بدهد حتی در صورت 
انجام دو بازی در پنجره شــهریور، فقط با دو 
بازی تدارکاتی به جام جهانی قطر می رود که 

فاجعه است!
جالب اینجاست که سایر حریفان ایران در 
جام جهانی، تالش فراوانی برای حضور موفق 

در جام جهانــی دارند. به عنوان مثال با اعالم 
فدراســیون فوتبال عربســتان، تیم ملی این 
کشــور آخرین بازی دوستانه و رسمی خود را 
پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در شهر ریاض 
و در تاریخ ۱۶ نوامبر)۶ روز پیش از بازی اول 
در جام جهانی( مقابل تیم ملی کرواسی، نایب 
قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ برگزار خواهد کرد. 
آنهــا در ۲ پنجــره فیفا دی ۲ بار به اســپانیا 
ســفر می کنند و با تیم های کلمبیا، ونزوئال و 
اکوادور هم بازی دوستانه به انجام می رسانند. 
طبق اعالم فدراسیون فوتبال کره جنوبی هم، 
تیم ملی این کشــور مقابل ۳ تیم بزرگ قاره 
آمریکای جنوبی یعنی برزیل، شیلی و پاراگوئه 
بازی خواهد کرد. ژاپن نیز روز شانزدهم خرداد 
در دیــداری تدارکاتی به مصاف برزیل خواهد 
رفــت و دیداری هم با پاراگوئــه برنامه ریزی 

کرده است.
فدراسیون فوتبال به دنبال دریافت 

خسارت از کانادا
با لغــو این بازی، گویــا دریافت غرامت از 
کانادا، اولویت بیشــتری نسبت به پیدا کردن 
حریف تدارکاتی بــرای تیم ملی فوتبال ایران 
پیدا کرده اســت! احســان اصولی سخنگوی 
فدراســیون فوتبــال پــس از لغو بــازی تیم 
کشــورمان مقابل کانــادا، گفت: هــر تیمی 
قرارداد را لغو کند متعهد به پرداخت خسارت 
مادی و معنوی اســت. البته بند یازده - یک؛ 
کــه کانادایی ها به آن اشــاره کرده اند اینگونه 
می گوید که هــر یک طرفین قــرار داد مفاد 
قرارداد را نقــض کند نیز طرف دیگر می تواند 
بازی را کنسل کند و این موضوع را نفی کند. 
این موضــوع ابعاد حقوقــی دارد به هر حال 
دوستان و همکاران ما باید در حوزه بین الملل 
و حقوقی بررســی کنند و براساس آن نتایج را 

خدمت رسانه ها اعالم خواهیم کرد.
اصولی گفــت: بی تردید ما حقوق تیم ملی 
فوتبال و فدراســیون را قویا پیگیری خواهیم 
کرد و ضمــن هزینه هایی که متحمل شــده 
فدراســیون فوتبال جمهوری اســالمی ایران 
فرصت بازی تدارکاتی را که در ایام »فیفا دی« 

پیــش رو دارد به هر حال از دســت داده نیز 
مورد مطالبه قرار خواهد داد و ما نیز جزئیات 
پرونده وقتی کامل شــد آن را اختیار رسانه ها 

قرار خواهیم داد.
سخنگوی فدراســیون فوتبال در پاسخ به 
این ســوال که شــیطنت های سیاسی در این 
قضیه دخیل بوده اســت یا خیر؟ افزود: به هر 
حال بی تاثیر نبوده اســت که البته باید ابعاد 
آن بررسی شــود. باالخره همه مطلع هستید 
ورود مقامــات سیاســی کانــادا در این حوزه 
علنی و شــفاف بــود و اظهــار نظراتی انجام 
دادند. انتظــاری که می رفت این بود فوتبال و 
فدراسیون فوتبال کانادا تحت تاثیر قرار نگیرد.
وی بــا بیان اینکه موضوع لغو بازی ایران و 
کانادا باید مورد بررسی قرار گیرد، خاطرنشان 
کرد: قاعدتا آن چیزی که االن مشخص است 
فدراســیون فوتبال جمهوری اســالمی ایران 
طبق قرارداد عمل کرده و مفاد قرارداد را عینا 

و مو به مو پیگیری کرده است. 
ما حتی فردا در آنکارا وقت سفارت داشتیم 
تا تیم و کاروان اعزامی کارهای ســفر و اعزام 
به کانــادا برای این دیــدار را انجام دهند. به 
هــر حال عمال کانادا یک جانبــه این بازی را 
لغو کرده و هیچ نقض عهدی از ســوی فوتبال 
جمهوری اسالمی ایران انجام نشده است و ما 
نیز پیگیری مطالبات خود برای لغو شدن این 

بازی هستیم.
صفی اهلل فغانپور رییــس دپارتمان حقوقی 
فدراســیون فوتبال نیز روز جمعه در گفت وگو 
با برنامه تلویزیونی ورزشــگاه درباره لغو دیدار 
تدارکاتــی تیم ملی ایران مقابــل کانادا اظهار 
داشــت: اگر ما بازی را کنسل می کردیم باید 
خسارت می دادیم. طبیعتاً وقتی کانادا بازی را 

لغو کرده  ما باید غرامت بگیریم.
وی درباره اینکه آیا خســارت مشــخصی 
در قــرارداد ایــن بازی دیده شــده اســت یا 
خیــر، خاطرنشــان کرد: در قــرارداد موضوع 
خســارت دیده شــده، اما مبلغ دیده نشــده 
اســت. از آنجایی که قرار بود ۴۰۰ هزار دالر 
بــرای این بازی به ما داده شــود؛ طبیعتاً باید 

حداقل همین مقدار غرامت به ما داده شــود. 
این میزان ارزش ندارد، ولی این مبلغ در نظر 
گرفته شد. ما همیشه برای بازی های تدارکاتی 
پول پرداخت کردیم، اما این بار قرار بود مبلغی 

هم به ما پرداخت شود.
رییس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال 
در پاســخ به این ســوال که آیا قبول دارد به 
فدراســیون فوتبال ایران توهین شــده است 

گفت: این را قبول دارم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا او به عنوان 
مسئول حقوقی فدراسیون درباره قرارداد بازی 
دوســتانه با کانادا اظهارنظر کرده بود یا خیر، 
بیان داشت: این قرارداد را به من ارجاع نداده 
بودند. زمانی قرارداد را به من ارجاع دادند که 
بسته شده بود و گفتند نظرت را بگو! من نامه 
نوشــتم به دبیرکل و سرپرســت فدراسیون و 
گفتم که قرار اســت من به فدراسیون کمک 
کنم، ولی اگر قرار نیست از من کمک بگیرید، 

مشکالت حل نخواهد شد.
فغانپور اضافــه کرد: من گفتــم به خاطر 
حقوق نیامدم، چرا با من مشورت نمی کنید!؟ 
همین قــرارداد کانادا را آقایان به من نشــان 
دادند، ولــی زمانی که بحــث تنظیم قرارداد 
بــود. من باید در مورد بحــث حقوقی قرارداد 
نظر بدهــم و می گویند در بحــث مالی نباید 
اظهارنظری داشته باشم. من هفته گذشته در 
حضور دبیرکل و سرپرســت فدراسیون گفتم 
که من اینجا هســتم تــا از من کمک بگیرید. 
من ادعا دارم کارم را بلدم، ولی شــما جلســه  
بگذاریــد. من در این مــورد نامه هایی هم به 

رؤسای فدراسیون زدم.
فغانپــور درباره امکان منتشــر کردن متن 
قرارداد این بازی گفت: این بحث اصاًل منافاتی 
نــدارد. همیــن االن منتقد هســتم چرا باید 
سرپرســت و دبیرکل برای یک بازی تدارکاتی 
به خارج بروند، االن فدراســیون را چه کسی 
اداره می کند؟ چرا باید ایــن اتفاقات بیفتد!؟ 
االن قرارداد لغو شده است و پخش کردن آن 

هیچ ایرادی ندارد.
رئیس فدراسیون فوتبال کانادا: 

هیچ پولی به ایران پرداخت
نشده است

نیــک بونتیس، رییس فدراســیون فوتبال 
کانادا پــس از لغو بازی دوســتانه مقابل تیم 
ملی ایران در تاریــخ پانزدهم خردادماه اظهار 
داشــت: ایران به عنوان حریف کانادا انتخاب 
شــد زیرا این تیم سبک مشــابهی با مراکش 
داشــت. تیمی که کانادا در جام جهانی با آن 

روبه رو خواهد شد. 
موضوع ژئوپلیتیک )جغرافیای سیاسی( نیز 

مورد توجه قرار گرفت.  
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: فوتبال 
کانادا با حرکت رو به جلو می تواند در ارزیابی 
سیاســی از حریف کمی جامع تــر عمل کند. 
فقط می خواهم تکرار کنم که ما یک ســازمان 
فوتبال هســتیم و در نهایت جنبه سیاســی 
تیم هایــی کــه مقابــل آنها بــازی می کنیم، 
توسط سیاستمداران وضع می شود نه مدیران 
فوتبال. رئیس فدراسیون فوتبال کانادا درباره 
قراردادی که با فدراســیون فوتبال ایران برای 
این بازی دوستانه امضا کرده بود بیان داشت:  
آنچه می توانیم به شــما بگوییم این است که 

هیچ پولی به ایران پرداخت نشده است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در رابطه با سفر 
تیم ملی فوتبال به کانادا گفت: در خصوص مسافران اعزامی 
به کانادا و برخی تصمیم گیری ها اصال با ما مشورت نشده بود؛ 
اگر همان موقع با ما مشــورت می شد تصمیم بهتری اتخاذ 

می شد. اکنون هم که موضوع به کلی منتفی شد.   
به گزارش ایرنا، محمد پوالدگر روز جمعه اظهار داشــت: 
بدیهی است مشکالت و کم و کاستی ها در ورزش یک شبه 
مرتفع نمی شــود، بلکه باید بسیار تالش کنیم تا بتوانیم به 
نقطه مطلوب برسیم. در سال های متمادی اقدامات زیادی در 
عرصه ورزش صورت گرفته اما این اقدامات کافی نیست و ما 
هنوز در جایگاهی که باید باشیم، قرار نداریم. این کاستی ها 
به خصوص در بخش سخت افزاری و زیرساخت ها غیر قابل 

انکار است.
وی در ارتباط با اساسنامه جدید فدراسیون ها خاطرنشان 
کرد: به عنوان مثال سال های طوالنی اساسنامه فدراسیون های 
ورزشــی تغییر نکرده بود. حتی آیین نامه هایی که قرار بوده 
به عنوان دســتورالعمل اجرایی همان اساسنامه تدوین شود 
مغفول مانده بود. حاال اساسنامه جدیدی تنظیم شده است. 
شــاید این اساسنامه هم اشکاالتی داشته باشد اما نسبت به 
اساسنامه قبلی بسیار بهتر است و قرار شد اساسنامه جدید 

مالک انتخابات فدراسیون ها باشد. به اعتقاد من هر سال باید 
اساسنامه مورد بررســی و بازنگری قرار گیرد تا مشکالت و 

کاستی های احتمالی برطرف و سند به روز داشته باشیم.
معــاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با اشــاره به 
موضوع بازنشستگی برخی مدیران و روسای فدراسیون های 
ورزشی بیان داشت: در دنیا بحث بازنشستگی مدیران ورزشی 
وجود نــدارد، اما از آنجایی که این امر در کشــور ما قانون 
شــده موظف به اجرای آن هستیم و بازنشسته ها باید جای 
خــود را به افراد دیگری بدهند. شــاید این موضوع به زعم 
عده ای ناخوشایند باشد چون معتقدند بازنشستگی مدیریتی 
در ورزش معنا ندارد با این وصف همانطور که ذکر شد ما باید 
قانون را اجرا کنیم. وی با اشاره به عزیمت برخی ورزشکاران 
به کشورهای خارجی تصریح کرد: در گذشته اگر ورزشکاری 
به خارج می رفت معمــوال صاحب مدال و عنوان بین المللی 
بود، اما االن مشــاهده می شود که بی مدال ها هم به این امر 
مبادرت می کنند. این جوانان سرمایه های کشور هستند که 

باید به مشــکالت آنها توجه و نســبت به رفع آن اقدام الزم 
صورت گیرد. اغلب جوانان کشورمان عالقه ای به ترک کشور 
ندارند و اگر با آنان صحبت و مشکالت شان  مورد توجه قرار 
گیرد وارد حاشیه نخواهند شد. در هر حال امیدوارم جوانان با 
درک واقعیت ها و تکیه بر روحیه ملی در جهت افتخار آفرینی 
برای کشور خودشان تالش کنند و وارد عرصه هایی نشوند که  
فرجام آن چندان روشن نیست. پوالدگر در ارتباط با ضعف 
مدیریت ها در ورزش خاطرنشان کرد: عده ای تصور می کنند 
باید همواره از ورزش طلبکار باشند در حالی که یک ورزشکار 
یا مدیر ورزشی متعهد همواره خود را بدهکار ورزش و مملکت 
خود می داند. گروهی هم دوست دارند طبق شرح وظایف کار 
کنند و به هیچ عنوان حاضر نیستند قدمی فراتر از آن بردارند 
در حالی که خدمت در این کشور نیاز به شرح وظیفه ندارد. 
هر کجا نیاز بود باید وارد شــوند و کمک کنند. اینکه برخی 
بگویند به ما کار ارجاع داده نمی شــود، از نظر من حرف بی 
معنی است. وقتی این همه کار انجام نشده وجود دارد، مگر 

می شود یک نفر هیچ کاری انجام ندهد صرفا به خاطر اینکه 
شرح وظیفه ای ندارد؟ معاون وزیر ورزش و جوانان در ارتباط 
با ســفر تیم ملی فوتبال به کانادا، همراهانی که قرار بود در 
کنار تیم باشند و برخی اتفاقات دیگر در این فدراسیون گفت: 
وزارت ورزش تــا حد امکان دخالتی در امور  فدراســیون ها 
از جمله فوتبال نمی کند، زیرا معتقدیم سازوکارهایی که در 
فدراسیون ها وجود دارد می تواند در مواقع الزم به مرحله اجرا 
گذاشته شود. به عنوان مثال تصمیم کمیته اخالق در موضوع 
ریاســت قبلی فدراسیون فوتبال در همین راستا گرفته شد. 
در خصوص مسافران اعزامی به کانادا و برخی تصمیم گیری ها 
اصال با ما مشــورت نشده بود.   اگر همان موقع با ما مشورت 
می شــد تصمیم بهتری اتخاذ می شد. اکنون هم که موضوع 
به کلی منتفی شــد. پوالدگر اذعان داشت: در عرصه ورزش 
از هــر فکر و ایده تازه ای کــه بتواند به این مهم کمک کند 
اســتقبال می کنیم. از جمع اعضای این کارگروه درخواست 
می کنم در راستای پیشــرفت و اعتالی ورزش کشور به ما 
کمک کنند. مملکت ما پر از نعمت و برکت است و خیلی از 
همین مردم و نیروها با فکر و اندیشه خالق خود می توانند در 
 هر بخشی از جمله ورزش مثمر ثمر باشند لذا ما باید از تمام 

ظرفیت ها استفاده کنیم.

تکمیلکلکسیونمشکالتآمادهسازیتیمملیفوتبالدرراهجامجهانی

بازی با کانادا لغو شد، کاسه صبر اسکوچیچ لبریز شد
عربستانباکرواسی؛ژاپنوکرهجنوبیبابرزیلبازیتدارکاتیبرگزارمیکنند

معاونتوسعهورزشقهرمانی:

فدراسیونفوتبالبایدبامامشورتمیکرد

۵ بازیکن اســتقالل قراردادشان تا پایان این فصل 
با استقالل به پایان می رســد و ماندن یا نماندن این 
بازیکنان به لیست و ورودی و خروجی فرهاد مجیدی 

در نقل و انتقاالت بستگی خواهد داشت.
به گزارش ایســنا، سه شــنبه شــب، تیم فوتبال 
اســتقالل در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت های 
لیگ برتر موفق شد با ۲ گل مس رفسنجان را شکست 
دهد تــا با خیال راحت تری به ســراغ هفته آخر این 
مســابقات  و برگزاری جشــن قهرمانــی و همچنین 
حفظ رکورد شکســت ناپذیری خود بــرود. در حالی 
که اســتقاللی ها به پیشواز قهرمانی این فصل خود در 
رقابت های لیگ برتر می روند اما مساله مهمی که برای 
هواداران اســتقالل مهم اســت، بحث تمدید قرار داد 
بازیکنان اســتقالل است. وریا غفوری، روزبه چشمی، 
آرمان رمضانی، رافائل ســیلوا، عارف غالمی بازیکنانی 
هســتند که با پایان یافتن این فصل، قراردادشــان با 
استقالل به پایان خواهد رسید. همچنین بازیکنانی در 
استقالل هستند که با وجود اینکه با استقالل قرارداد 
دارنــد، اما نمی توان به طور قطــع گفت که در فصل 
آینده در جمع آبی پوشــان پایتخــت حضور خواهند 
داشت. استقالل در فصل پیش رو، بازیکنان مختلفی 

را به باشگاه های دیگر قرض داد که امین قاسمی نژاد و 
متین  کریم زاده از شاخص ترین این بازیکنان هستند و 
مشخص نیست که این بازیکنان پس از اتمام قرارداد 
قرضی خود به جمع شــاگردان مجیدی بازمی گردند 
یا خیر. باشــگاه اســتقالل همچنین ۲ بازیکن سرباز 
یعنی ســیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند را در 
جمع خود دارد کــه این ۲ بازیکن  فعال به علت طی 
کردن دوره خدمت در تیم فوتبال ملوان حضور دارند 
و همچنان اخبار مختلفی از حضور و بازگشــت این ۲ 
بازیکن به جمع آبی ها به گوش می رسد اما تا اینجای 
کار هیچ اتفاق مثبتی مبنی بر بازگشت این ۲ بازیکن 

رخ نداده است.
تمام ایــن معادالت به لیســت ورودی و خروجی 
فرهاد مجیدی مربوط خواهد بود و طبق پیگیری های 
انجام شــده، باشگاه اســتقالل تالش کرده است تا به 
گمانه زنی های نقل و انتقاالتی بی توجه باشــد و پس 
از پایان لیگ، اســتارت رســمی خــود را برای نقل 
و انتقــاالت آغــاز کنــد  و باید دیــد در پایان فصل 
بیســت و یکم لیگ برتر چه بازیکنانی در اســتقالل 
 ماندنــی خواهند بود  و  چــه بازیکنانی باید از جمع 

آبی ها جدا شوند.

ســتاره ملی پوش پرسپولیس گفت: من که صحبتی 
برای رفتن نداشــتم و مشــخص بود که می مانم؛ ابتدا 

گذاشتم اول تکلیف لیگ مشخص شود.
به گزارش ایرنا، مهدی ترابی پس از تمدید قراردادش 
با پرسپولیس اظهار داشت: خیلی خوشحالم که امسال 
هم قراردادم را با پرسپولیس تمدید کردم. انشاهلل بتوانیم 
سال  آینده افتخارات گذشته را دوباره تکرار کنیم و دل 
هواداران را شــاد کنیم. وی در ادامه افزود: خوشــحالم 
بازهــم در خدمت این مجموعه بزرگ و خوب هســتم. 
همه تالشــم را می کنم تا فصل بعد با جام های بیشــتر 
دل هواداران را شاد کنیم. بازیکن ملی پوش پرسپولیس 
درباره فصلی که گذشت گفت: فصلی که بدون جام تمام 
شود فصل خوبی نیســت. انگیزه من برای تمدید تکرار 
موفقیت های گذشته است. در کنار هواداران، کادرفنی، 
بازیکنان و مجموعه مدیریتی پرچم پرســپولیس را باال 
نگه می داریم. وی همچنین بیان داشت: در پرسپولیس 
یاد گرفتیم مهدی ترابی مهم نیســت و تیم مهم است. 
هدف اصلی ما قهرمانی لیگ است. در مسابقات آسیایی 
نیز موفق باشیم )مسابقات آسیایی در فصل بعد برگزار 
نمی شــود(. هر وقت همه دســت به دست هم دادیم و 
اتحاد خوبی داشــتیم به موفقیت رســیده ایم. هافبک - 

مهاجــم پرســپولیس در ادامه تصریح کــرد: می دانیم 
هــواداران فقط به قهرمانی فکــر می کنند و به کمتر از 
آن راضی نمی شــوند. پرسپولیس در این سال ها به همه 
یاد داد، می شــود با سختی و در هر شرایطی جنگید. ما 
بلند می شــویم و موفقیت های قبلی را تکرار می کنیم. 
ترابی در پایان گفت: من که صحبتی برای رفتن نداشتم. 
مشخص بود که می مانم. ابتدا گذاشتم اول تکلیف لیگ 
مشــخص شود. هر چه سریع تر تمدید کردم تا هواداران 
خوشحال شــوند. قول می دهم توان زیادی بگذارم تا به 
قهرمانی برسیم. همچنین مدافع تیم ملی فوتبال ایران 
با پرســپولیس به توافق نهایی رسید. به گزارش ایسنا، 
در هفته های اخیر که به پایان لیگ بیست ویکم نزدیک 
می شویم، باشگاه پرسپولیس مذاکراتی برای به خدمت 
گرفتــن مرتضی پورعلی گنجی انجــام داد و حاال تمام 
شرایط برای پوشــیدن پراهن پرسپولیس توسط مدافع 
تیم ملی مهیا شده است. بر اساس اطالعاتی که خبرنگار 
ایسنا از منابعی در باشــگاه پرسپولیس کسب کرده، با 
توجه به توافق حاصل شده میان مرتضی پورعلی گنجی 
با پرسپولیس، قراردادی میان طرفین به امضا رسیده اما 
باشگاه پرسپولیس هنوز این موضوع را رسما اعالم نکرده 

است.
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