
ایران-کانادا 
باالخره لغو شد

تنهای تنها

اتفاقی که از قبل قابل پیش بینی بود
بعد از حرف  و حدیث های فراوان درباره بازی 
دوستانه دو تیم ملی ایران و کانادا، باالخره این 
مسابقه با اعالم فدراســیون فوتبال کانادا لغو 
شد. بازی تدارکاتی تیم های ملی ایران و کانادا 
قرار بود ۱۵خردادماه به میزبانی کانادایی ها در 
ونکوور برگزار شود. سفری طوالنی برای ایران 
با پروسه سخت تهیه ویزا که البته درباره سود 
و زیان های این مســابقه هم حرف و حدیث  
زیادی وجود داشت. جالب اینکه پس از اعالم 
بازی دوســتانه در کمتر از 24ساعت بیش از 
۵0هزار بلیت این بازی به فروش رسیده بود، 
اما این بازی که پیش از شروع، حواشی زیادی 
را در پی داشت، لغو شد و پیج رسمی فوتبال 
کانادا اعالم کرد جزئیات تکمیلی به خریداران 

بلیت این بازی ارائه خواهد شد. 
پیش تر قرار بــود ایران بعد از بــازی با کانادا 
یک بازی دوستانه هم با اکوادور داشته باشد 
اما به دلیل فشارهای سیاســی و غیرفوتبالی 
امکان ادامه اردو در کانادا وجود نداشت و آن 
مسابقه هم لغو شــده بود. فدراسیون فوتبال 
ایران به ناچار به انجام فقط یک مسابقه با کانادا 
راضی شده بود اما این بازی نیز از طرف میزبان 
لغو شد. سایت فدراســیون فوتبال ایران این 
لغو را یکجانبه و از طرف کانادا دانســته و طی 
اطالعیه ای از دالیل این اتفاق ابراز بی اطالعی 

کرده است.

 حکایت غم انگیز تیم ملی ایران که
در آستانه جام جهانی، به شدت مظلوم و 

مهجور واقع شده

 آیا این تنهاترین تیم ملی تاریخ فوتبال ایران 
است؟ اگر هم نباشد، قطعا یکی از تنهاترین 
و مظلوم ترین آنهاســت. لغو بازی دوستانه 
با کانادا کــه چندان هــم غیرمنتظره نبود، 
کلکســیون رنج های این تیم فراموش شده 
را کامل کرد. پیش از این، بــازی با اکوادور 
هم که مســابقه مهم و مفیدی بود لغو شد، 
اما داســتان بازی بــا کانادا، قشــنگ حکم 
تیر خالص به امیدها در مورد آماده ســازی 
مطلوب تیم ملی را ایفا کــرد. کمتر از 6 ماه 
تا آغاز مســابقات جام جهانــی باقی مانده و 
عالم و آدم می داننــد که تیم ملــی نیاز به 
برگزاری مسابقات تدارکاتی جدی دارد، اما 
فعال فدراســیون فوتبال در این مسیر مطلقا 
ناموفق بوده است. با لغو بازی با کانادا که در 
اثر فشارهای سیاسی اتفاق افتاد، تقویم تیم 
ملی در خردادماه به طــور کامل خالی مانده 
است، آن هم درحالی که خرداد با 4 فیفادی، 
مهم ترین پنجره آماده سازی تیم های حاضر 
در جام جهانی به شــمار مــی رود. وضعیت 
آنقدر خراب اســت که دراگان اســکوچیچ، 
یکی از سازشــکارترین مربیان جهان را هم 
به واکنش وا داشــته اســت، اما بعید به نظر 
می رسد اســتوری او، مثل اســتوری تندتر 
سردار آزمون به جایی برسد، چرا که کار از کار 
گذشته است. تیم های مختلف، تقویم شان را 
پر کرده اند و عربستان همین دیروز بازی با 
کرواسی را برای یک هفته قبل از جام جهانی 

نهایی کرد.
از روز برگزاری قرعه کشی و همگروه شدن با 
انگلستان و آمریکا، به دفعات هشدار داده شد 
که سر و شــکل این گروه »حیثیتی« است و 
مدیران ورزشی و غیرورزشی کشور باید برای 
تقویت تیم ملی سنگ تمام بگذارند، اما اتفاقی 
که در عمل رخ داد کامال برعکس بود. در هیچ 
دوره ای تیم ملی ایران پیــش از جام جهانی 
اینقدر ضعیف آماده نشــده بود. همین دوره 
قبلی، قبــل از برگزاری جام جهانی شــاهد 
انجام ۱0دیدار دوستانه بودیم، اما دست کم 
تا لحظه تنظیم این مطلب هنوز نخســتین 
بازی تیم ملی در دوره جاری مشخص نشده 
اســت. به طور کلی به نظر می رسد تیم ملی 
فوتبال کشــورمان در برهه کنونی از هر نظر 
مظلوم واقع شده است. فشــارهای سیاسی 
برون مرزی و تحریم هــای اقتصادی هم کار 
را برای این تیم سخت تر می کند و تازه از این 
که بگذریم، یک عده هنوز با صالحیت شخص 
دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی این تیم 
کنار نیامده اند. خالصه اینکه از هر کرانه تیری 
به پیکر تیم اول ایران شلیک شده؛ دوفردای 
دیگر هم همین هــا انتظار دارنــد تیم ملی 

جلوی آمریکا و انگلیس معجزه کند. 

سوژه روز

   شــنبه     7 خرداد  1401     26  شــوال  1443       ســال ســی ام          شـــماره  8506

مسئله گلر مازاد
گرفتاری عجیب پرسپولیس بعد از جذب 

بیرانوند؛ به نظر می رسد از بین لک و گوهری 
یکی باید از جمع قرمزها جدا شود

بعد از تمدید ترابی که اتفاق مهمی برای 
پرسپولیسی هاست، رسانه ها جذب بیرانوند، 
پورعلی گنجی و شهباززاده را قطعی می دانند

برای المپیک آماده می شویمحمله پرسپولیس به بازار
بهروز عطایی سرمربی تیم ملی می  گوید  با 
توجه به مصدومیت ها و کناررفتن  بعضی از 

چهره ها توقع از تیم باید منطقی باشد 

18

 روز مانده تا 
جام جهانی

لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

پخش زنده روز

لیگ برتر ایران - هفته 29

پرسپولیس

شهرخودرو 
20:00

هوادار

گل گهر
20:00

یکشنبه 8  خرداد 1401

فوالد

سپاهان
20:00

نامشخص

گل گهر

فجر سپاسی

صنعت نفت

ذوب آهن

پرسپولیس

هوادار

لیگ برتر ایران - هفته 30

سپاهان

نساجی

آلومینیوم

تراکتور

پیکان

استقالل

مس

نفت . م.س

شهرخودرو

فوالد

خبر روز

 بازی امشب رئال و ليورپول در آخرين بازی ليگ قهرمانان اين فصل
 تکراری ترين ديدار نهايی اين رقابت هاست
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