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گزارش لحظه به لحظه از مجمع فوقالعاده کمیته ملی المپیک

برنامه جدید هفته بیست و نهم مشخص
نیست

انتخابات کمیته ملی المپیک شهریور ماه برگزار میشود

پنج مسابقه لیگ برتر لغو شد

سازمان لیگ از لغو پنج بازی لیگ برتر که
قرار بود روز سهشنبه برگزار شود خبر داد.
به گزارش ورزش سه ،از روز دوشنبه
ابهامات زیادی درخصوص برگزاری بازیهای
هفته بیست و نهم لیگ برتر به صورت
همزمان وجود داشت .تاخیر چند ساعتی
پرواز سپاهان به اهواز به خاطر گرد و غبار،
اولین ابهام را به وجود آورد .سپاهانیها در
ساعات پایانی دوشنبه شب خود را به اهواز
رساندند ولی سازمان لیگ از لغو بازی آنها با
فوالد و البته  4بازی دیگر خبر داد.
از صبح روز دوشنبه خبرهایی مبنی بر لغو
بازیهایی که قرار است در تهران برگزار شود،
منتشر شد .از تبریز ،اهواز و مسجد سلیمان
و دیگر استانها هم خبرهای مشابهی به گوش
میرسید تا اینکه به صورت رسمی اعالم شد،
پنج بازی برگزار نمیشود.
سایت سازمان لیگ با اعالم این خبر
نوشت :مسابقههای پرسپولیس و شهرخودرو
مشهد ،هوادار تهران و گل گهر سیرجان،
نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت آبادان،
فوالدخوزستان و سپاهان و نیز تراکتور تبریز
و فجرشهیدسپاسی از هفته بیست و نهم لیگ
برتر به دلیل آلودگی شدید هوا و همچنین
شرایط حساس جدول لغو شد .این مسابقهها
در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی
امروز (چهارشنبه) برگزار میشود.
سهیل مهدی روز دوشنبه اعالم کرده بود
مسابقاتی را که در صدر و قعر جدول اثرگذار
نباشد ،برگزار میکنیم ولی مسابقات اثرگذار
با یک روز تأخیر برگزار میشود .با این شرایط
باید دید که سازمان لیگ چه برنامهای برای
بازیهای لغو شده خواهد داشت .برنامه
جدید هنوز اعالم نشده و در خبر سازمان لیگ
هم برگزاری بازیها در روز چهارشنبه منوط به
مساعد بودن شرایط آب و هوایی خواهد بود.
این اتفاقات در حالی رخ داده که ملی پوشان
ایران روز سه شنبه هفته آینده از تهران راهی
ونکوور کانادا میشوند تا با تیم ملی این کشور
بازی دوستانه انجام دهند .به این ترتیب
پیش بینی میشود دو هفته پایانی لیگ (اگر
بازیهای این هفته ،روز چهارشنبه هم برگزار
نشود) بدون حضور ملی پوشان انجام بگیرد.
این آخرین اظهار نظر سهیل مهدی و دو
پیشنهاد او در چنین شرایطی برای برگزاری
دو هفته پایانی است :فعال باید صبر کنیم.
امیدوارم که آب و هوای این سه استان درگیر
با ته جدول (خوزستان ،آذربایجان شرقی و
تهران) که بازی تیمهای شهرخودرو ،فجر و
نفت مسجد سلیمان در آنها برگزار می شود
خوب شود .اگر این اتفاق رخ بدهد ،سه بازی
را به صورت همزمان برگزار میکنیم .اگر خوب
نشود باید سراغ پلن  Bبرویم؛ یا لیگ را با یک
هفته تاخیر دوباره شروع میکنیم یا اینکه
تیمها بدون ملی پوشان بازی کنند .این خیلی
سخت است ولی میتوانیم تا فیفا دی بازیها
را تمام کنیم یا اینکه نهایتا باید دو هفته را
منتقل کنیم به بعد از فیفا دی.
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به گزارش ایرنا ،مجمع فوقالعاده کمیته ملی المپیک
برای تعیین زمان انتخابات این کمیته از ساعت ۱۱
در محل آکادمی ملی المپیک به ریاست سیدرضا
صالحیامیری و با حضور سیدحمید سجادی وزیر
ورزش و جوانان آغاز شد.
رایگیری انتخابات مکتوب است
پیش از آغاز این مجمع با تصمیم کمیته ملی الپیک،
نوع رایگیری برای مشخص شدن تاریخ برگزاری
انتخابات ،به صورت مکتوب شد .با پیشنهاد هیئت
اجرایی کمیته ملی المپیک ،تاریخهای  ۲۰تیر و ۲۰
مرداد برای تاریخ برگزاری انتخابات پیشنهاد داده شده
که مجمع باید با رای خود تاریخ اصلی انتخابات را
مشخص کند.
ی در مجامع ملی
پیش از این مرسوم بود رایگیر 
المپیک با باال بردن دست انجام شود که در آخرین
مجمع حواشی زیادی ایجاد شد .بنابراین تصمیم گرفته
شد از این مجمع ،رایگیری به شکل مکتوب انجام
شود.
قطع برق و بینظمی در محل برگزاری مجمع
برای مدت کوتاهی در محل برگزاری این مجمع ،برق
سالن رفت و بعد از چند دقیقه دوباره وصل شد .نکته
قابل توجه این است که برق این مجموعه مجددا قطع
شد و برگزاری مجمع با مشکل روبه رو شد.
مجمع فوقالعاده کمیته ملی المپیک که قرار بود از
ساعت  ۱۱آغاز شود ،به دلیل حضور حمید سجادی
وزیر ورزش در افتتاحیه سالن آموزش آکادمی المپیک
با تاخیر برگزار شد .همچنین به دلیل تداخل زمانی
مجمع فوقالعاده کمیته ملی المپیک و افتتاحیه سالن
آموزش آکادمی المپیک ،بینظمیهای زیادی به وجود
آمده است.
میراسماعیلی :کمیته ملی المپیک باید به دور از
سیاسیکاری مدیریت شود
آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو پیش از
آغاز مجمع فوقالعاده کمیته ملی المپیک به خبرنگاران
گفت :امیدوارم که تصمیم درستی برای ورزش ایران
گرفته شود .من در مجمع قبلی اعالم کردم که رای
گیری مکتوب باشد اما متاسفانه نشد ۲ .تاریخ اعالم
شده زیاد تفاوتی ندارند اما من به تاریخ  ۳۰مرداد رای
خواهم داد چون بعد از بازیهای همبستگی کشورهای
اسالمی است .منفعت رشته ورزشی تحت نظر خودم
را در نظر خواهم گرفت و باور دارم مسئوالن کنونی
میتوانند تا  ۳۰مرداد باشند زیرا برنامه ریزی دارند.
وی ادامه داد :من موضع گیری شفافی داریم و اعالم
میکنم که کمیته باید توسط خانواده ورزش اداره شود
تا از سیاسی کاری دور باشد .شاید وزارت ورزش به
خاطر ارتباط با دولت نیاز بیشتری به افراد سیاسی
داشته باشد .کمیته مال ورزش ایران است و باید رئیس
آن از اهالی ورزش باشد .عزیزان سیاسی ورود نکنند.
کمیته تخصصیتر از هر جایی است و باید در راس آن
یک فرد ورزشی باشد .به عنوان یکی از اهالی ورزش
اعالم میکنم که در انتخابات آینده نوبت انتخاب یک
فرد ورزشی است .نباید انتخابات کمیته ملی المپیک
طوالنی می شد زیرا در دنیا بعد از المپیک انتخابات
برگزار میشود .میراسماعیلی گفت :جلسه قبل به
صورت کتبی نبود و شاید برخی با تعارف رای دادند .من
هم اعتقاد دارم با توجه به اینکه یک ماه به بازیهای
کشورهای اسالمی باقیمانده فضای مناسبی برای
انتخابات نیست و برگزاری اتتخابات قبل از مسابقات،
تاثییر منفی خواهد داشت .انتخابات را می شود در ۳۰
مرداد یا حتی  ۷شهریور برگزار کرد.
داورزنی :بعید میدانم مجمع چالشبرانگیز باشد
همچنین محمدرضا داورزنی نیز در جریان برگزاری
نشست فوقالعاده مجمع کمیته ملی المپیک ،اظهار
کرد :قرار بود حسین مسلم و حیدر فرمان از شورای
المپیک آسیا نیز در جلسه باشند که به دلیل شرایط
جوی کشور کویت ،سفر آنان به تهران کنسل شد.
همچنین گزارشاتی درخصوص شرایط تیمها برای حضور
در بازیهای کشورهای اسالمی و اقدامات کمیته ملی
المپیک ،ارائه خواهد شد .بعید میدانم جلسه چالش
برانگیز باشد ،چرا که رویدادهای مهمی در پیش داریم.
حفظ ثبات بسیار مهم است و امیدوارم با تصمیمات
امروز ،روند آمادهسازی تیمها برای حضور در بازیهای
کشورهای اسالمی آسیب نبیند.

خیال گل محمدی راحت میشود؟

دیگر تنها تیم باکیفیت والیبال آسیا
نیستیم

مجمع فوقالعاده کمیته ملی المپیک برای تعیین زمان انتخابات این کمیته برگزار شده است.

 ۶۰رای داخل
صندوق قرار
گرفت که از این
آرا  ۱۵نفر به
تاریخ  ۲۰تیر رای
دادند و  ۴۱نفر نیز
ششمشهریورماه
را انتخاب کردند.
همچنینچهار
رای نیز مخدوش
بود
آغاز با تاخیر مجمع به دلیل بینظمیهای مکرر
مجمع فوقالعاده کمیته ملی المپیک درنهایت در
ساعت  ۱۱:۲۰آغاز به کار کرد .مسئوالن سالن محل
برگزاری مجبور شدند با برق اضطراری ،روشنایی و
سیستم صدا را راهاندازی کنند.
همچنین در حالی که گفته میشد علیرضا دبیر،
رئیس فدارسیون کشتی در مجمع حضور پیدا نمیکند،
او خود را به محل برگزاری انتخابات رسانده تا در
رایگیری شرکت کند.
بدون سیگنال مثل مجمع کمیته المپیک
با قطع شدن برق باشگاه انقالب ،اینترنت مجموعه
هم قطع شد و با توجه به آنتندهی ضعیف سالن،
خبرنگاران برای ارسال اخبار با مشکل مواجه شدند.
برق اضطراری مجموعه هم دچار مشکل شد و با قطع
شدن مانتیتورهای سالن ،تنها راه ارتباطی خبرنگاران با
مجمع نیز قطع شد.
سجادی :انتخابات در شهریور برگزار شود
نصرالله سجادی ،مشاور رئیس کمیته ملی المپیک
گفت :وقتی رئیس و دبیر کمیته ملی المپیک تغییر
میکند باید خزانهدار به وزارت دارایی معرفی شود.
این پروسه حدود چهار هفته طول میکشد .در فاصله
 ۲هفته تا اعزام به کشورهای اسالمی انتخابات باعث
ایجاد مشکالت در اعزام میشود .به نظر من باید به
جای سیام مرداد ،انتخابات ششم یا هفتم شهریور
برگزار شود.
دبیر :صحبتهایم کارشناسی بود اما خوب بیان
نکردم ،خداروشکر برق رفت وگرنه صحبتهای
سعیدی پایان نداشت
دبیر درخصوص زمان برگزاری مجمع اظهار کرد :وقتی
گفتم انتخابات زودتر برگزار شود ،االن به حرف من
رسیدید .صحبتهای من کارشناسی بود اما خوب بیان
نکردم چرا که به قول محمود خسرویوفا رئیس کمیته
ملی پارالمپیک خوب بیان نکردم .برای صالحیامیری
احترام زیادی قائلم .خوش استقبال و بد بدرقه نباشیم.
دوستان تصمیمی بگیرند که ورزش لطمه نخورد .من در
بحث بودجه نقد دارم اما صالحی امیری در این موضوع
از هیات اجرایی جلوتر بود.
وی ادامه داد :امیدوارم در  ۱۰دقیقه رای گیری شود و
ما زودتر برویم و به کارهایمان برسیم.
او همچنین با کنایه به کیکاووس سعیدی دبیر کل
کمیته ملی المپیک گفت :شانس آوردم برق رفت وگرنه
شما میخواستید همچنان صحبت کنید.
ساعی ،رئیس فدراسیون تکواتدو گفت :من فنی
هستم و باید فنی صحبت کنم .از همکارانم در هیئت
اجرایی که در آینده رئیس فدراسیون نیستند باید
دفاع کنم .هجمههای زیادی علیه آنها شکل گرفت.
دوستانمنافع ملی را همیشه در نظر داشتند.
وی ادامه داد :ما بازیهای کشورهای اسالمی را در
م معاون کاروان ایران هستم ۲۰ .روز
پیش داریم و خود 
قبل مسابقات ،صالح نیست انتخابات برگزار شود.
امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو نیز بیان کرد:

در تاریخ  ۱۷اسفند به دلیل در پیش بودن بازیهای
آسیایی تصمیم گرفته شد انتخابات کمیته بعد از این
رقابتها برگزار شود .در حال حاضر به چند نکته
درخصوص تعیین زمان برگزاری مجمع اشاره میکنم
و آن اینکه در حال حاضر تمام امکانات برای اعزام به
بازیهای کشورهای اسالمی فراهم است.
وی تاکید کرد :نصراله سجادی درخصوص عوض
شدن امضاها درصورت برگزاری انتخابات کمیته پیش از
کشورهای اسالمی تذکری مطرح کرد ولی باید در نظر
داشت در حال حاضر امضاها به صورت توکن انجام
میشود .از طرفی توجه همه را به برگزاری بازیهای
آسیایی  ۲۰۲۶جلب میکنم که در آن زمان نیز دوره
 ۵ساله بسیاری از فدراسیونها به پایان میرسد .از
دوستان خواهش میکنم انتخابات در اولین فرصت
یعنی  ۲۰مرداد ماه برگزار شود.
علیپور :دبیرکل دیگر نمیتواند رای دهد
محمد علیپور رییس فدارسیون انجمنهای ورزشی
نیز گفت :همکاری و همفکری وزیر ورزش را باید در
نظر گرفت ۳۰ .سال است در ورزش حضور دارم .وزیر
ورزش هیچ تنشی ایجاد نکرد .دبیرکل و خزانه دار دیگر
نمی توانند رای بدهند .به همین خاطر پیشنهاد میکنم
یک رییس فدراسیون به هیات اجرایی اضافه شود.
صالحیامیری نیز در واکنش به اینپیشنهاد گفت:
باید در محمع بعدی این تصمیم گرفته شود .چون باید
اساسنامه تغییر کند و در ادامه به تایید  IOCبرسد.
انتقاد عضو هیئت اجرایی از علیرضا دبیر
مجید شایسته عضو هیئت اجرایی کمیته ملی
المپیک نیز اظهار کرد :در حق هیئت اجرایی خیلی کم
لطفی شد .صالحی امیری خیلی زحمت کشید ،ولی
اگر همراهی هیات اجرایی نبود این اتفاقات خوب رخ
نمیداد .وی ادامه داد :اینکه میکروفون را روشن کنیم
و برویم توهین است .دبیر مثل جلسه قبلی رای خود
را انداخت و قبل از پایان جلسه رفت .این رفتار درست
نیست .وی ادامه داد :اینک ه میگویند هیئت اجرایی
میخواهد زمان بخرد باید بگویم وظیفه ماست که حتی
تاریخ انتخابات را تعیین کنیم اما همین حق را به مجمع
دادیم .نظر هیئت اجرایی در هر  ۲مجمع اولین تاریخ
پیشنهادی برای انتخابات بود.
حمایت میراسماعیلی از دبیر
میراسماعیلی نیز در واکنش به صحبتهای شایسته
گفت :چرا وقتی دبیر نیست علیه او صحبت میشود؟
 IOCآییننامه انتخابات کمیته ملی المپیک را پس
فرستاد
کمیته بینالمللی المپیک آییننامه انتخابات کمیته که
در مجمع کمیته در اسفند تصویب شده بود را برای
تایید به  iocفرستاده بود و حاال این آییننامه با ذکر
اصالحاتی به کمیته پس داده شد تا اصالحات به تایید
مجمع برسد.
صالحی امیری :همه موظف به همکاری با سجادی
هستیم
صالحیامیری در ادامه این مجمع تصریح کرد :باید

ظرفمان را بزرگ کنیم و تحمل سخنان مختلف را
داشته باشیم .از همه کسانی که طی این مدت از من
حمایت کردند تشکر میکنم.
وی تاکید کرد :امروز حمید سجادی به عنوان وزیر
ورزش ،نماد ورزش ایران است و همه ما موظف به
همکاری با او هستیم .هرکسی روی صندلی ریاست
و هیات اجرایی بنشیند ،باید بداند محور ورزش ایران،
وزیر ورزش است و نمیتوان ورزش کشور را با چند
مدیر اداره کرد .چون با هیچ منطق مدیریتی سازگار
نیست.
صالحیامیری ادامه داد :طی چهار سال حضورم،
تالشم این بود اخالق و معرفت را مقدم بر همه امور
بدانم .چرا امروز از دبیر ،ساعی ،زهرا نعمتی و… تجلیل
میکنیم؟ چون قهرمانان ما ،پهلوانان ما هستند و
ارزشهای معنوی ایران با کسب مدالکمتر ،کم نخواهد
شد .بنابراین تالش کردم حوزه فرهنگ را در متن بدانم
نه حاشیه .طی این مدت تالش کردم از پیشکسوتان
قدردانی کنیم .روش ناصوابی بود که بزرگان ورزش در
انزوا زیست کنند .فلسفه ما این بود که پیشکسوتان و
تندیس آنها را به نمایش بگذاریم.
یرانیم و این
وی گفت :ما هرکسی را با انگزدن م 
باعث تفکیک شدن خانواده ورزش میشود .جا دارد
از دوستان حاللیت بطلبم .باید بگویم من یک رای در
مجمع دارم و آن رای را بهصورت مخفی در صندوق
میاندازم و هرکسی روی صندلی ریاست بنشیند ،با او
همکاری حداکثری خواهم داشت.
رایگیری برای اصالحات آیین نامه انتخابات به
صورت باال بردن دست صورت گرفت که همین مسئله
حاشیه ساز شد.
افراد ردصالحیتشده میتوانند توسط مجمع تایید
صالحیت شوند
یکی از موارد اصالحات آییننامه این است که IOC
گفته مجمع کمیته میتواند افراد رد صالحیت شده را
تایید صالحیت کنند.
صالحیامیری در واکنش به این موضوع گفت:
این مسئله کار را سخت میکند .من پیشنهاد میکنم
که مجمع روی همان مصوبه خودش تاکید کند .وی
به هیات اجرایی پیشنهاد داد که مجمع ،اصالحات
آییننامه را دنبال کند.
انتخابات کمیته ملی المپیک ششم شهریورماه برگزار
میشود
با شمارش رایگیری انتخابات مجمع مشخص شد که
انتخابات مجمع کمیته ملی المپیک در تاریخ  ۶شهریور
ماه برگزار شود.
 ۶۰رای داخل صندوق قرار گرفت که از این آرا ۱۵
نفر به تاریخ  ۲۰تیر رای دادند و  ۴۱نفر نیز ششم
شهریورماه را انتخاب کردند .همچنین چهار رای نیز
مخدوش بود.
وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک از سردار
مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی که در فتح
خرمشهر حضور داشت تقدیر شد.

یک امضا تا بازگشت به پرسپولیس

دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران تمام تالش خود را برای بازگشت
به پرسپولیس میکند.
به گزارش مهر ،یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
در جلسه با رضا درویش خواستار جذب بازیکنانی نظیر علیرضا
بیرانوند شد تا خیال خود را بابت چارچوب دروازه این تیم در فصل
آینده راحت کند.
درویش نیز مذاکره با دروازهبان تیم ملی ایران که اشتیاق به

بازگشت از فوتبال پرتغال دارد را آغاز کرد .بیرانوند در سالی که
قرار است جام جهانی  ۲۰۲۲قطر برگزار شود تمایل دارد در فوتبال
باشگاهی کشور بازی کند .او با توجه به اینکه سالهای درخشان
فوتبالیاش را در این تیم بوده است قید پیشنهاد سه تیم شهرستانی
لیگ برتر را با ارقام نجومی زد و به آنها اعالم کرده است تنها در
پرسپولیس میخواهد بازی کند .بیرانوند برای پیوستن به پرسپولیس
حاضر شده است قید قرارداد سال آینده با رویال آنتورپ بلژیک را

هم بزند تا پولی بابت رضایتنامهاش به این تیم پرتغالی پرداخت
نکند .مسئوالن باشگاه رویال آنتورپ نیز با بیرانوند به توافق شفاهی
رسیدهاند اما هنوز رضایتنامه او را به مقصد پرسپولیس صادر
نکردهاند.
از این رو دیگر پرسپولیس نیازی به پرداخت پول رضایتنامه به
آنتورپ ندارد اما قرار است مبلغ قابل توجهی را به بیرانوند پرداخت
کند تا احتماال ًگرانترین بازیکن چند سال اخیر خود را بخرد.

بررسی احتماالت لغو تنها بازی

بست» کانادا
«بن ِ

فدراسیون فوتبال که امیدوار بود بتواند با برگزاری دیدارهای تدارکاتی
تیم ملی را برای حضور در جام جهانی آماده کند ،حاال با چالش بزرگی
برای تنها بازی تدارکاتی با تیم ملی کانادا مواجه شده است.
به گزارش مهر ،تیم ملی فوتبال ایران که باید خود را برای حضور
در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر آماده کند هنوز در پیچ اول قرار دارد و به
درستی مشخص نیست تا زمان رسیدن زمان جام جهانی این تیم دیدار
تدارکاتی مناسبی برگزار خواهد کرد یا نه؟
در حالی که اکثر کشورهای حاضر در قطر با برنامهریزی دقیق و از
پیش تعیین شده ،دیدارهای تدارکاتی و حریفان خود را مشخص کرده
اند ،فدراسیون فوتبال ایران با بی ثباتی و خودزنیهای داخلی بهترین
زمانها را از دست داد اما درنهایت موفق شد یک دیدار تدارکاتی با
کانادا را نهایی کند.
براساس توافقهای صورت گرفته ،تیم ملی ایران بامداد روز  ۱۶خرداد
در شهر ونکوور به مصاف تیم ملی کانادا خواهد رفت .البته قرار بود در
این سفر تیم ملی ایران با اکوادور هم دیدار تدارکاتی دیگری را برگزار
کند اما بنابر دالیلی این بازی نهایی نشد.
در شرایطی که تیم ملی خود را آماده سفر به کانادا میکند ،ابهاماتی
درمورد برگزاری این بازی به وجود آمده است و به نظر میرسد ادامه
این روند منجر به لغو این دیدار خواهد شد .در این مورد گفته میشود
برخی نهادها به شرکت واسطه این بازی ایراد وارد کرده اند و خواستار

عطایی:

تغییر شرکت واسطه شدهاند .از آن سوی برخی نهادهای کانادایی نیز
مخالفت خود را برای برگزاری این دیدار اعالم کرده اند.
با این حال اظهارات روز سهشنبه خطیب زاده سخنگوی وزارت امور
خارجه بر ابهامات برگزاری دیدار با کانادا بیش از پیش اضافه کرد و
به نظر میرسد اتفاقاتی رخ داده است که این وزارتخانه هم نگران لغو
این دیدار است.
سعید خطیب زاده در نشست خبری روز سه شنبه خود در واکنش
به پرسشی پیرامون اظهارات سیاسی برخی از دولتمردان کانادایی
درخصوص دیدار تدارکاتی تیمهای ملی ایران و کانادا گفت :هماهنگی
این دیدار مستقال ًاز سوی فدراسیونهای فوتبال دو کشور ،در چارچوب
دیدارهای معمول تدارکاتی فوتبال صورت گرفته و فدراسیون فوتبال
کانادا در این خصوص اعالم کرده که مصمم است با جلوگیری از
هرگونه سوء استفاده سیاسی گروههای شناخته شده ضد ایران ،این
رویداد صرفا ًورزشی را میزبانی کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :متاسفانه به نظر میرسد برخالف
ادعاهای نمایشی ،ورزشی ترین امور هم بازیچه جهتگیریهای حزبی
و جبههبندیهای سیاسی در داخل کانادا شده است .موضعگیریها و
اظهار نظرهای منفی نخست وزیر کانادا و برخی افراد دیگر ،حاکی از
تفوق نگاه صرف سیاسی و حزبی بر همه وجوه حکمرانی در کانادا بوده
و به همین دلیل رفتار مقامات این کشور در علن به راحتی بازیچه

گروههای مخالف و ایران ستیز میشود.
وی تصریح کرد :از دولت و فدراسیون کانادا انتظار میرود فارغ از
جوسازیها ،در اساس منشور حرفهای ورزش و اصول شناخته شده
فیفا ،برگزاری این دیدار تدارکاتی و دوستانه را به دور از شائبهها و
انگیزههای سیاسی و نیز شانتاژهای تبلیغاتی مخالفین تعامالت
غیرسیاسی میان مردم کشورها ،تسهیل کند .فدراسیون فوتبال
جمهوری اسالمی ایران به ما اطمینان داده است کلیه توافقات الزم را
با فدراسیون فوتبال کانادا در همین چارچوب انجام داده و در صورت
نقض توافقات ،مسئولیت تمامی عواقب آن بر دوش طرف کانادایی
خواهد بود.
به گزارش مهر ،با این اظهار نظر مشخص می شود که برگزاری دیدار
با کانادا در بن بست قرار گرفته و مشخص نیست تیم ملی می تواند
تنها دیدار تدارکاتی اش را برگزار کند یا باید منتظر رایزنی های فدراسیون
فوتبال با کشورهای دیگر باشد .هر چند که به نظر می رسد با وضعیتی
که فدراسیون فوتبال دارد ،حریف قدرتمند و به دردبخوری برای دیدار
تدارکاتی با تیم ملی مهیا نشود.
همه این گمانهزنیها در حالی صورت می گیرد که حمیرا اسدی
مسئول امور بینالملل فدراسیون فوتبال روز سه شنبه در گفتوگو
با مهر تاکید کرد که دیدار تیم ملی برابر کانادا در زمان تعیین شده
برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت :پس از
المپیک توکیو میالد عبادیپور به عنوان کاپیتان
تیم ملی انتخاب شد و در مسابقات قهرمانی آسیا
به خوبی توانست وظایف خود را به عنوان کاپیتان
تیم ملی ایفا کند .او کاپیتان خوبی برای تیم ملی
است.
بهروز عطایی در گفتوگو با ایرنا ،درخصوص
اینکه آیا در  ۴۰روزی که از اردوی تیم ملی والیبال
ف خود رسیده است ،اظهار
گذشته به اهدا 
داشت :در این  ۴۰روز سعی کردیم به لحاظ
آمادگی جسمانی و همینطور کار گروهی بازیکنان
را به وضعیت قابل قبولی برسانیم .خوشبختانه
تیم ملی در حال حاضر شرایط خوبی دارد .ضمن
اینکه در یک بازه زمانی  ۲۰روزه ما بازیکنان پیکان
و شهداب که به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند
را در اختیار نداشتیم که این مسئله در برنامههای
ما خلل وارد کرد؛ اما به دنبال این بودیم که در
نبود بازیکنان این  ۲تیم ،کار را پیش ببریم.
وی درباره عملکرد ملیپوشان پیکان و شهداب
در جام باشگاههای آسیا گفت :حضرتپور و موذن
عملکرد خیلی خوبی در جام باشگاهها داشتند.
اسماعیلنژاد بازیهای قابل قبولی از خود نشان
داد و وادی هم در لحظاتی که در زمین حضور
داشت تاثیر مثبتی روی عملکرد تیمش داشت.
سرمربی تیم ملی والیبال درخصوص حضور
ستارگان بزرگ والیبال جهان در ترکیب تیمهای
پیکان و شهداب و اینکه آیا حضور چنین بازیکنانی
در لیگ برتر باعث پیشرفت والیبال کشور
میشود ،تصریح کرد :استراتژی پیکان و شهداب
این بود که در جام باشگاههای آسیا از بازیکنان
خارجی استفاده کنند و این بازیکنان هم کیفیت
باالیی داشتند؛ اما برای استفاده از بازیکنان
خارجی در لیگ برتر باید مواردی مثل پرداخت
دستمزد به صورت دالری را در نظر گرفت .با
توجه به وضعیت اقتصادی نمیتوان توقع داشت
بازیکنان بزرگی به ایران بیایند و اگر قرار است
بازیکنان خارجی که به لحاظ کیفی در سطح
متوسط هستند جذب تیمهای ایرانی شوند بهتر
است این اتفاق صورت نگیرد.
عطایی درمورد درخشش تیم سانتوری ژاپن در
جام باشگاههای آسیا گفت :سانتوری ژاپن تیم
بسیار خوبی داشت .واقعیت این است که والیبال
ژاپن کیفیت باالیی دارد و اینگونه نیست که ایران
تنها تیم باکیفیت والیبال آسیا باشد .رشد والیبال
ژاپن در چند سال اخیر بسیار چشمگیر بوده و تیم
پیکان که به نوعی تیم منتخب والیبال جهان بود
به سختی تیم سانتوری را شکست داد .سانتوری
تنها یک بازیکن بزرگ خارجی داشت و باید در
نظر گرفت که در والیبال تنها به صرف داشتن یک
بازیکن بزرگ نمیتوان موفق شد .به همین خاطر
ما در رقابتهای مختلف آسیایی و جهانی کار
بسیار سختی مقابل تیم ملی ژاپن خواهیم داشت.
این تیم در رنکینگ جهانی هم تنها یک پله با ما
فاصله دارد و یازدهم است.
وی درباره اضافه شدن توتولو به کادرفنی تیم
ملی والیبال گفت :هماهنگیهای الزم با توتولو
انجام شد و این مربی طبق وظایفی که به او محول
شده فعالیت میکند.
عطایی در پاسخ به این سوال که آیا میالد
عبادیپور میتواند کاپیتان مطمئنی برای تیم ملی
باشد ،اظهار داشت :پس از المپیک توکیو میالد
عبادیپور به عنوان کاپیتان تیم ملی انتخاب شد
و در مسابقات قهرمانی آسیا به خوبی توانست
وظایف خود را به عنوان کاپیتان تیم ملی ایفا کند.
او کاپیتان خوب و مطمئنی برای تیم ملی است.
سرمربی تیم ملی والیبال توضیحاتی را هم در
مورد بازیکنان دعوت شده به گروه ب تیم ملی
داد و گفت :ما اصال چیزی به نام تیم الف و تیم
ب نداریم و چون تعداد بازیکنان زیاد بود آنها را
در  ۲گروه قرار دادیم تا تمریناتشان را به صورت
مجزا دنبال کنند .هر کدام از بازیکنان تیم ب
کیفیت قابل قبولی داشته باشد به تیم ملی اضافه
خواهد شد .تا االن همه بازیکنان حاضر در اردوی
تیم ملی عملکرد خوبی از خود نشان دادند .ما
تیم خوبی داریم؛ اما این تیم نیاز به تجربه دارد.
مسابقات سختی در پیش است و سعی میکنیم
در لیگ ملتها از همه بازیکنان استفاده کنیم و
به بازیکنان باتجربه تیم ملی استراحت بیشتری
دهیم.

