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نخست وزیر کانادا از برگزاری بازی با تیم ملی گالیه کرد

جاستین ترودو علیه فوتبال ایران؟

استقالل رکورد یوونتوس را می خواهد

تیم ملی فوتبال ایران روزهای ســختی را سپری می کند؛ شاگردان دراگان اسکوچیچ 
که خیلی ســریع مجوز حضور در جام جهانی قطر را به دست آورده اند، با کالف پیچیده 
مدیریتــی در فدراســیون روبه رو شــده و برای انجام بازی های دوســتانه به مشــکالت 
ریزودرشــتی برخورده اند. برخالف شــایعات اولیه که دبیرکل فدراســیون فوتبال خبر از 
برگزاری بازی تدارکاتی با تیم ملی برزیل و آرژانتین را داده بود، نهایتا مشــخص شــد گره 
کار «کورتر» از چیزی است که تصور می شود؛ پرو، نیوزیلند و کاستاریکا هم دیگر تیم هایی 
بودند که شــایعه انجــام بازی تدارکاتی با آنها به گوش رســید؛ ولی تماما در همان حد 
«حرف» باقی ماند و عملی نشد. اتفاق درخور در  این  بین نهایی شدن بازی تیم ملی ایران 
با کاناداست. در واقع این بازی تنها دیدار تدارکاتی رسمی است که در برنامه آماده سازی 
تیم ملی تاکنون گنجانده شــده اســت. طبق برنامه از پیش تعیین شده، ایران قرار است 
به کانادا ســفر کند تا بامداد ۱۶ خرداد به مصاف این کشور برود. از آنجا که ایران در جام 
جهانی با آمریکا هم گروه شده، بازی با کانادا، شبیه سازی بسیار خوبی برای دیدار رسمی 
ایران- آمریکا در جام جهانی است. ضمن اینکه مسئوالن فدراسیون فوتبال مدعی شده اند 
قرار است رقمی نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دالر هم بابت این بازی دوستانه عایدی داشته 
باشند. هرچند این موضوع نمی تواند جای مانور زیادی داشته باشد؛ چون هزینه های سفر 
رفت و برگشت به کانادا که بر  عهده فدراسیون فوتبال ایران است، بیش از رقمی می شود 
که قرار است فدراسیون فوتبال کانادا به طرف ایرانی بپردازد. با توجه به حضور ایرانی های 
بی شمار در کانادا، انتظار می رود این بازی مهیج از آب درآید؛ اتفاقا فروش همه بلیت های 
این دیدار آن هم در عرض چند ســاعت، بیانگر اســتقبال خوبی است که از این بازی شده 
اســت. آماده ســازی تیم ملی و انجام یک بازی تدارکاتی فوتبال فقط یک روی این سکه 
اســت؛ چون به تازگی جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، از اینکه فدراسیون فوتبال کانادا 
پذیرفته که تیم ملی ایران به کانادا ســفر کند، گالیه کرده و گفته این تصمیم «ایده خوبی 
نیست». جاستین ترودو می گوید: «دعوت فدراسیون فوتبال کانادا از ایران برای انجام بازی 
دوســتانه در ونکوور ایده خوبی نبود و برگزارکنندگان این دیدار باید توضیح دهند چرا به 
دنبال برگزاری آن هســتند». صحبت های نخست وزیر کانادا مشخصا برگرفته از اختالف 
دیپلماتیکی اســت که بین دو کشور ساری و جاری اســت. ایران و کانادا مدت هاست که 
روابط حســنه ای ندارند. کانادا از سال ۱۳۹۱ ارتباط سیاســی  خود را با ایران قطع کرده و 
برای آن دالیلی برشــمرده که چندان مورد پذیرش جوامع سیاسی نبوده است. با  وجود 
 این به نظر می رســد پشــت پرده اعتراض علنی جاستین ترودو به ســفر تیم ملی ایران 
به کانادا، نه تیرگی روابط دیپلماتیک دو کشــور، بلکه ساقط شــدن هواپیمای اوکراینی با 
شــلیک اشتباهی سپاه پاسداران در ایران است. از دی ۱۳۹۸ که آن اتفاق تلخ رخ داده تا 
همین روزها، ترودو واکنش های منفی زیادی نسبت به این جریان داشته است. او کمتر از 

۲۴ ســاعت بعد از آن اتفاق، در شرایطی که هنوز در ایران، خبری رسمی مبنی بر شلیک 
نبود، در یک کنفرانس خبری پرده از این اتفاق برداشــت و گفت اطالعاتی در دست دارد 
که نشان می دهد این هواپیما با شلیک زمین به هوا در ایران سقوط کرده است. «اطالعاتی 
از منابع متعدد داریم، از کشورهای مختلف و سازمان اطالعاتی خودمان که این هواپیما 
بر اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایرانی سقوط کرده است. ممکن است این شلیک 
اشــتباهی صورت گرفته باشــد؛ ولی اطالعات جدید به ما می گوید که نیاز به تحقیقات 
جدید و وســیع در این زمینه داریم». ادعای ترودو، دو روز بعد به صورت رسمی از سوی 
مسئوالن ایران مورد تأیید قرار گرفت. با این حال دلیل حساسیت بیش از حد نخست وزیر 
کانادا این بود که بیش از دو سوم سرنشینان آن هواپیما را مسافرانی تشکیل می دادند که 
مقصدشان کانادا بود. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز پی اس ۷۵۲، در تاریخ ۱۸ دی ماه  
۱۳۹۸ با شلیک اشتباهی دو موشک پدافند سپاه پاسداران ساقط شد و تمام ۱۷۶ سرنشین 
آن که اکثرا ایرانی و شهروندان دوتابعیتی ایرانی-کانادایی بودند، جان باختند. ۱۳۸ نفر از 
مســافران این پرواز قصد داشتند با پرواز بعدی به کانادا بروند و ۶۳ نفرشان هم شهروند 
کانادا بودند. ترودو از همان زمان به بعد خواســتار شــفافیت در این پرونده شده و تقاضا 
کرده بود که مســئوالن اصلی در این پرونده مورد بازخواســت قرار بگیرند. او همچنین 
خواسته بود تا دولت ایران به خانواده قربانیان غرامت پرداخت کند و خودش هم اعالم 
آمادگی کرده بود به خانواده های قربانی که خارج از ایران هستند، پناهندگی کامل بدهد. 
ترودو بعدها اشــاره ای هم به سیاست های خصمانه آمریکا کرد و گفت اگر تنشی در  این 
 بین وجود نداشــت، افرادی که در این ســانحه جان باخته بودند، االن نزد خانواده شــان 
در کانــادا بودند. با این حال واکنش های ترودو بخشــی از جبهــه ای بود که کانادا علیه 
ایران گرفت؛ چون دادگاهی در این کشــور ضمن «عمدی» خواندن این سانحه، ایران را به 
پرداخت ۱۰۶ میلیون دالر غرامت به بازماندگان این ســانحه هواپیمایی در کانادا محکوم 
کرد. این موضوع در چند سال اخیر مزید بر علت شده تا روابط دیپلماتیک دو کشور بهبود 
که پیدا نکند هیچ، بلکه به پیچیدگی هایش هم اضافه شــود. حال با اســتناد به همین 
داستان است که نخست وزیر کانادا به طور رسمی مسئوالن فدراسیون فوتبال این کشور را 
مورد شماتت قرار می دهد و می گوید آنها باید پاسخ گوی حضور تیم ملی ایران در کانادا 
باشند. هم زمان فدراسیون فوتبال کانادا هم دست به کار شده و پاسخ نخست وزیر را داده 
اســت؛ در بیانیه ای که امضای «ساندرا گیج» مدیر بازاریابی تیم کانادا پای آن قرار گرفته، 
خطاب به جاستین ترودو آمده است: «مسئوالن فدراسیون فوتبال کانادا به قدرت ورزش 
و توانایی آن برای گردهم آوردن افراد با پیشــینه و عقاید سیاسی مختلف برای یک هدف 
مشــترک اعتقاد دارند. ایران یکی از ۳۲ تیم شرکت کننده در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است 
و فدراســیون فوتبال کانادا از همه دستورالعمل های بین المللی در برگزاری این مسابقه 
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هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران امروز و امشب پیگیری می شود 
که در یکی از مهم ترین بازی ها، استقالل در ورزشگاه آزادی میزبان آلومینیوم اراک است. 
شاگردان فرهاد مجیدی که هفته گذشته قهرمانی شان در لیگ برتر را قطعی کرده اند، در 
این بازی انگیزه الزم برای کســب پیروزی را خواهند داشت. اول اینکه این دیدار خانگی، 
اولین بازی آنها بعد از ثبت قهرمانی است و از آنجا که مسئوالن سازمان لیگ دوباره قرار 
شــده بازی ها را با حضور تماشاگران برگزار کنند، ثبت یک برد شیرین آن هم پس از ثبت 
قهرمانی و مقابل هواداران خودی، به اندازه کافی لذت بخش خواهد بود. از طرفی دیگر، 
استقاللی ها در این فصل از سوی تماشاگران پرسپولیس متهم به کسب دو امتیاز اضافه 
هستند. ماجرا مربوط به رأی کمیته انضباطی در پرونده شکایت این تیم از باشگاه گل گهر 
ســیرجان است. استقالل در شرایطی برابر رقیب ســیرجانی بدون گل متوقف شد که با 
اعتراض به حضور اریک بانیاما، این بازی را ۳ بر صفر به سود تیم خود کرد. کسب آن دو 
امتیاز، نقش مهمی در قهرمانی زودهنگام استقالل داشته است. این مورد دیگر انگیزه ای 
برای اســتقالل خواهد بود تا همچنان فاصله اش با پرسپولیس رده دومی را حفظ کند و 
بدون حرف و حدیث به یکه تازی اش در فوتبال ایران ادامه دهد. البته انگیزه اصلی تیم 
آبی پایتخت فراتر از تمامی این موارد مربوط به ثبت رکورد شکست ناپذیری آنها در لیگ 
برتر است. تاکنون سابقه نداشته تیمی در ایران بدون شکست در طول یک فصل، قهرمان 

شــود. استقالل تا به االن به این مهم رسیده و در فاصله 
ســه هفته مانده به پایان، تنها تیم بدون شکســت لیگ 
برتر اســت. فرهاد مجیدی پیش  از  این گفته از سه دیدار 
پیش رو کــه اولین آنها همین بازی با آلومینیوم اســت، 
۹ امتیاز می خواهد. حال اگر چنین شود یا حتی استقالل 
با ثبت تســاوی هم  بازی هایش را پشــت سر بگذارد، آن 
وقــت قهرمانی آنهــا تاریخی تر نیز می شــود. در کل به 
غیر از فوتبال ایران، در دنیا هم زیاد ســابقه نداشــته که 

تیمی در یک فصل بدون حتی یک شکســت قهرمان شــود. تا به حال آرسنال (۲۰۰۳-
۲۰۰۴)، یوونتوس (۲۰۱۱- ۲۰۱۲)، میالن (۱۹۹۱-۱۹۹۲) و پرستون (۱۸۸۸-۱۸۸۹) تنها 
تیم هایی هستند که قهرمانی بدون شکست را در فوتبال دنیا به نام خود ثبت کرده اند. 
استقالل حاال می تواند اولین تیم ایرانی و پنجمین تیم دنیا شود که به این مهم می رسد. 
شــاید این موضوع بیش از هر دلیل دیگری انگیزه ای به بازیکنان فرهاد مجیدی بدهد 
که دســت پر از بازی های پیش رو خارج شوند. بازی استقالل قرار شده از ساعت ۲۱:۱۵ 
شروع شــود. با  وجود  این، مهم ترین بازی امروز را تیم های تراکتور و پرسپولیس برگزار 
می کنند. این بازی همیشــه یکی از حســاس ترین بازی های لیگ بوده و حاال به غیر از 
مسائل فوتبالی، اختالف ریشه ای بین این دو باشگاه هم به حساسیت های موجود دامن 
زده است. برخالف استقالل که تکلیف قهرمانی اش مشخص شده و جام قهرمانی را به 
دست آورده، وضعیت نایب قهرمانی پرسپولیس هنوز مشخص نیست. این تیم در سه 
هفته مانده به پایان، شانســی برای قهرمانی ندارد، ولی به شدت از سوی سپاهان، تیم 
سوم جدول تهدید می شــود. فعال پرسپولیس ۵۴ امتیاز و سپاهان ۵۲ امتیازی هستند 
و پرواضح اســت که در ســه هفته آینده بازی ها این دو تیم حساسیت ویژه ای خواهد 
داشت. سپاهان در بازی رودررو با پرسپولیس هم نتیجه بهتری گرفته و حتی در صورت 
تســاوی امتیازات دو تیم، باز این ســپاهان خواهد بود که باالتر از پرســپولیس در رده 
دوم جدول قرار خواهد گرفت. تصور اینکه پرسپولیس، 
تیمی که در پنج فصل اخیر به صورت متوالی قهرمان 
لیگ شده، در این فصل دوم هم نشود، برای هوادارانش 
ســخت اســت. تراکتور و پرســپولیس از ســاعت ۱۹ 
رودرروی هــم قــرار می گیرند تا این بازی حســاس را 
برگزار کنند. در مقایســه با پرسپولیس، سپاهان شرایط 
مساعدتری دارد. آنها باید در دیداری خانگی، به مصاف 

تیم قعر جدولی شهرخودرو بروند. 

منهـاى فـوتبـال

ریاست حداکثر ۳ دوره ای در فدراسیون ها
معضلی جدی برای ورزش کشور

با توجه به اینکه در اساسنامه جدید فدراسیون ها آمده که رؤسای فدراسیون ها بیشتر 
از ســه دوره نمی توانند این سمت را بر عهده داشــته باشند، ورزش کشور با مشکل عدم 
ثبات مدیریت روبه رو خواهد شــد. به گزارش ایرنا، اساسنامه جدید فدراسیون ها چالش 
جدیدی درخصوص تعداد دوره هایی که یک فرد می تواند رئیس فدراســیون شود ایجاد 
کرده اســت. وزارت ورزش این استنباط را داشت که سوابق ریاست افراد در فدراسیون ها 
قبل از ابالغ اساسنامه جدید محاسبه نخواهد شد؛ اما با استعالمی که از سازمان بازرسی 
گرفته شــد، این سازمان اعالم کرد این سوابق محاسبه می شــود. در ادامه وزارت ورزش 
اســتعالمی را هم از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری انجام داد و نظر ابتدای این 
معاونت این بود که تا زمان پاســخ رسمی به استعالم وزارت ورزش، سوابق ریاست افراد 
قبل از ابالغ اساسنامه که تیر ســال گذشته بود محاسبه نشود. به تازگی خبرهایی منتشر 
شده مبنی بر اینکه سوابق ریاست افراد در فدراسیون ها که پیش از تیر ۱۴۰۰ بوده هم در 
احتساب سه دوره یادشده لحاظ می شود. با این اوصاف افرادی که پیش از این در سه دوره 
رئیس فدراسیون بوده اند دیگر نمی توانند رئیس فدراسیون شوند. البته ریاست فدراسیون 
برای چهارمین دوره هم به یک شــرط  امکان پذیر اســت و آن هم داشــتن ســمت هایی 
همچون ریاست، نایب رئیسی و دبیرکلی کنفدراسیون آسیا و ریاست، دبیرکلی و عضویت 
در هیئت رئیسه فدراســیون جهانی است. محمد پوالدگر، معاون ورزش قهرمانی وزارت 
ورزش، دو روز پیش این مســئله را تأیید کرد و گفت: بحث حضور ســه دوره ای رؤســای 
فدراســیون ها از بخش حقوقی ریاست جمهوری استعالم شد و ابالغ شده و اعالم کردند 
عطف به ماســبق هم می شود؛ اما به  دنبال حل آن هستیم. او درباره مسئله بازنشستگی 
رؤســای فدراسیون ها گفت: در حوزه قانون بازنشستگی هم شاهد اتفاق تلخی در ورزش 
بودیم  که در جهان بی بدیل اســت. میانگین ســنی رؤسای فدراســیون های بین المللی 
باالی ۷۰ ســال است و در ورزش دنیا بازنشســتگی وجود ندارد. در ورزش همان طور که 
کســوت اهمیت دارد، در حوزه مدیریت آن نیز این گونه اســت و کسانی که سال ها تجربه 
کســب کرده اند، تازه لیاقت نشستن بر کرسی مدیریت را پیدا می کنند، ولی ما با این قانون 
بازنشستگی شــرایط را تغییر دادیم. به نظر می رسد وزارت ورزش به درستی متوجه این 
مشکالت چالش برانگیز که عدم ثبات مدیریت در ورزش کشور را به دنبال خواهد داشت 

شده است و باید دید چه راهکاری در این خصوص پیدا خواهد کرد.

هدایت تیم ملی هندبال جمهوری آذربایجان
 در اختیار مربی ایرانی

سرپرست پیشــین تیم ملی هندبال ایران هدایت تیم ملی جمهوری آذربایجان را در 
اختیار گرفت. به گزارش ایسنا، ناصر سلیمی، آنالیزور و سرپرست پیشین تیم ملی هندبال 
ایران، به عنوان ســرمربی تیم ملی هندبال جمهوری آذربایجان انتخاب شــد. سلیمی 
سابقه مربیگری باشــگاه های مختلف ایران را در کارنامه دارد. او در مسابقات قهرمانی 
آســیا عربستان به عنوان آنالیزور و سرپرســت در کادر فنی تیم ملی فعالیت داشت. تیم 
ملی هندبال ایران در عربستان با کسب مقام چهارمی سهمیه مسابقات قهرمانی جهان 
را به دست آورد. ناصر سلیمی دراین باره به ایسنا گفت: امروز مشخص شد که تیم ملی 
هندبال جمهوری آذربایجان در مســابقات کشورهای اسالمی شرکت نمی کند. البته من 
فعال تا پایان ســال ۲۰۲۲ در کنار این تیم خواهم بود و برای ســال آینده باید ببینیم چه 
پیش می آید. تیم ملی آذربایجان چون در زیرگروه اروپا هم قرار دارد، تالش این است که 

سهمیه حضور در مسابقات اروپایی را به دست بیاورند.

پیروی می کند. این فدراســیون فارغ از تمام موضع گیری ها بر آماده سازی تیم ملی مردان  
برای رقابت در صحنه جهانی متمرکز است».

بازی با کانادا لغو می شود؟
حاال که فدراســیون فوتبال کانادا به طور رســمی عنوان کرده این بازی فراتر از عقاید 
سیاسی و فقط برای آماده سازی بیشــتر تیم در نظر گرفته شده، بدیهی است که خطری 
انجام این مســابقه فوتبال را تهدید نکند؛ اما مسئله مربوط به جایی است که باید روادید 
بازیکنان و اعضای همراه تیم ملی ایران به کانادا را صادر کند. اینجاســت که پای وزارت 
امور خارجه کانادا و دولت این کشــور به میان می آید. جمعی از خانواده قربانیان سانحه 
هواپیمــای اوکراینی با رد اظهارات ترودو که خودش را بی اطالع از دعوت تیم ملی ایران 
بــه کانادا می داند، اعتقاد دارند دولت کانادا باید مانع از صدور روادید برای همراهان تیم 
ملــی ایران برای حضور در این بازی شــود. هم زمان به نظر می رســد اگر این موانع هم 
برطرف شود، باز جو این بازی آن طور که باید، روی سکوهای ورزشگاه محل این دیدار آرام 
نخواهد بود؛ انجمن خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی اعالم کرده اند قرار است در 
زمان این دیدار با عکس های قربانیان این ســانحه تلخ در ورزشگاه حاضر شوند؛ اقدامی 
که ناگفته پیداســت می تواند بر فضای این بازی فوتبال تأثیر گذاشته و آن را از حالت یک 

بازی فوتبال ساده خارج کند.

برنامه بازى هاى پنجشبه 29 اردیبهشت

پیکان – فوالد ۱۸:۳۰
تراکتور – پرسپولیس ۱۹:۰۰

سپاهان – شهرخودرو ۱۹:۳۰
گل گهر – نفت مسجد سلیمان ۲۰:۰۰

صنعت نفت – مس رفسنجان ۲۱:۰۰
استقالل – آلومینیوم ۲۱:۱۵
فجر – ذوب آهن ۲۱:۳۰


