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امروز در ورزش

  هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر والیبال امروز 
با دیدار سارویه- بانک ســرمایه )17:30( استارت 

می خورد و فردا با 5 بازی دیگر به اتمام می رسد.
  در نخستین بازی هفته دوم دور برگشت لیگ برتر 
واترپلو، 2 تیم دانشگاه آزاد و نیروی زمینی امروز به 

مصاف هم می روند.
  مسابقات جام جهانی تکواندو از امروز در ساحل عاج 
استارت می خورد که تیم دانشگاه آزاد به نمایندگی از 

ایران در این رقابت ها با رقیبان خود مبارزه می کند. 

تیتربازی

  مراســم چشــمان قهرمان به مناسبت تقدیر 
از ورزشــکاران و قهرمانان مدال آور نابینا و کم بینا با 

حضور عراقچی، معاون وزارت امور خارجه برگزار شد.
  محمد صالح، مهاجم مصــری لیورپول از نگاه 

هواداران به عنوان بازیکن ماه لیگ جزیره انتخاب شد.
  حسن بیت سعید به دلیل آسیب دیدگی دیدار 
استقالل مقابل ســپاهان از هفته پانزدهم را از دست 

داد.
  عواید بلیت فروشــی دیدار پدیده خراســان - 
گسترش فوالد تبریز به زلزله زدگان کرمانشاه خواهد 

رسید.
  آرماند دوکا، رئیس فدراســیون فوتبال آلبانی 
با حضور در تهــران یک تفاهمنامه همــکاری را با 

فدراسیون فوتبال ایران امضا کرد.
  نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک بدون 
مشخص شــدن تکلیف آیین نامه انتخاباتی و زمان 

ثبت نام از کاندیداها برگزار شد.
  هفته دهم لیگ برتر بســکتبال با برتری نفت 
آبادان، پتروشــیمی،  دانشــگاه آزاد و مهرام به پایان 

رسید.
  تیم دانشــگاه آزاد به عنوان نماینــده ایران در 
جام جهانی تکواندو با ساحل عاج، چین و نیجر در یک 

گروه قرار گرفت.

انصراف رئیس فدراسیون کبدی از حضور در 
انتخابات|  محمدرضا مقصودلو، رئیس فدراسیون 
کبدی از حضــور در انتخابات این فدراســیون که 
قرار اســت 25 آذرماه برگزار شود،  انصراف داد. او در 
این خصوص گفت: »حرف و حدیث های چند صباح 
اخیر و اتهامات ناروایی که به بنده و خانواده من زدند 
سبب شــد تا ترجیح بدهم دیگر در کبدی حضور 
نداشته باشم. ما مســابقات کبدی قهرمانی آسیا را 
به بهترین شــکل ممکن برگــزار کردیم اما برخی 
از تنگ نظران با اتهامــات ناروایی درباره این که من 
فدراسیون را به شکل خانوادگی اداره می کنم، سعی 
کردند تا کارمان را زیر سوال ببرند. درحالی که این 

اتهام هرگز صحت ندارد.«
طارمی کفش طالیش را تحویل علی دایی داد| 
مهدی طارمی در اقدامی خداپسندانه کفش طالی 
خود را که پس از آقای گلی دریافت کرده بود برای 
فروش به سود زلزله زدگان تحویل علی دایی داد. قرار 
است این کفش طال در مراسمی به مزایده گذاشته و 
به باالترین قیمت فروخته شود تا درآمد حاصل از آن 

به نفع زلزله زدگان استان کرمانشاه هزینه شود.
حمایت وزارت ورزش از فدراســیون کشتی 
و کریمی| شروین اســبقیان، مدیرکل دفتر امور 
مشترک فدراسیون ها تأکید کرد که وزارت ورزش 
در کنار فدراسیون کشتی خواهد بود تا از حقانیت 
این فدراســیون و مواضع ورزش دفاع شود. او گفت: 
»اگر نامه ای از اتحادیه جهانی کشتی آمده باشد در 
اختیار فدراسیون است ولی در هر صورت با تمام توان 
در کنار کشتی و فدراســیون هستیم. رسول خادم 
در سفر آمریکاســت و به محض بازگشت به ایران 
در جلسه ای با حضور ایشان و معاون قهرمانی ابعاد 
موضوع را بیشتر بررسی می کنیم. امیدوارم با توجه 
به جایگاه معتبری که آقای خادم در هیأت رئیســه 
اتحادیه جهانی کشــتی دارد، بتوانیــم از حقانیت 

کشتی و مواضع ورزش کشور دفاع کنیم.«
چهارشنبه،  قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا|  
روز چهارشنبه مراســم قرعه کشی لیگ قهرمانان 
آســیا 2018 در شــهر کواالالمپور مالزی برگزار 
می شــود و تیم های حاضر در این رقابت ها حریفان 
خــود را در مرحله گروهی ایــن رقابت ها خواهند 
شناخت. درحال حاضر نمایندگان تیم ها در مالزی به 
سر می برند و فردا بعد از کالس توجیهی باید خود را 
آماده حضور در مراسمی کنند که این بار سیاسی تر 
از همیشه برگزار می شــود. استقالل، پرسپولیس، 
تراکتورسازی و ذوب آهن نمایندگان ایران در لیگ 

قهرمانان آسیا هستند.

خارج از گود  

علیرضا جهانبخش، مهاجم تیم ملی ایران: 
انتظار نداشتم تیم ملی در این 

گروه ســخت قرار بگیرد / 
بدون استرس در جام جهانی 
فوتبال بازی می کنیم / در 
جام جهانــی بهترین دفاع و 

ضدحمله را خواهیم داشــت / 
می خواهیم رویای فوق العاده ای بــرای مردم ایران 
تعبیر کنیم / بازی مقابــل بهترین بازیکنان جهان 

دلچسب و هیجان انگیز است

علی دایی، سرمربی سایپا: تصمیمات کمیته 
انضباطــی یک طرفه اســت / 

مسئوالن این کمیته فقط 
پول می گیرند تا شــکایت 
ثبت کننــد / متاســفانه 
نظارتی روی داوران نیست و 

آنها هر کاری که دوست دارند، 
انجام می دهند / پیکان را می بریم و با برد به تعطیالت 
می رویم / گر تدارک خوبی بــرای تیم ملی در نظر 

گرفته شود، نتایج خوبی در روسیه می گیریم

محســن بیرانونــد، ســرمربی تیم ملی 
وزنه برداری: کسب سه مدال 

طــال و دو رکوردشــکنی 
توسط مرادی اتفاقی نیست 
/ تمرکز ســهراب روی طال 
بود نــه رکــورد / میری در 

ســال های آینــده حرف های 
بیشــتری برای گفتن دارد چون باید باتجربه شود 
/ ایوب موسوی می توانســت نقره بگیرد / کادر فنی 

تاثیری بر انتخاب وزنه های کیانوش نداشت

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال: تیم های 
عربستانی باید براساس قوانین 

AFC برای بازی با تیم های 
ایرانی به کشورمان بیایند / 
کمپی که ایتالیا برای حضور 
در جام جهانی در مسکو رزرو 

کرده بودند را بــرای تیم ملی 
گرفتیم / فدراسیون و کی روش برای حضور پرقدرت 

در جام جهانی کنار هم هستند

تریبون

تالش شفیع برای ادامه ریاست
حضــور  منــع  ماجــرای 
سمت های  در  بازنشسته ها 
دولتی، در بخــش ورزش 
هم قربانیانی داشــت. بعد 
از رفتن محمود مشــحون و 
علی اکبر طاهــری، پیش بینی 
می شد که بهرام شفیع نیز از سمتش در فدراسیون 
 هاکی استعفا دهد. این اتفاق رخ داد و وزارت ورزش 
هم واکنشی نداشته اما به نظر می رسد نزدیک بودن 
انتخابات این فدراســیون دلیل اصلی ماجراست. 
با اعــالم وزارتخانه، انتخابات فدراســیون  هاکی 5 
دی ماه برگزار می شود که بهرام شفیع به همراه 4نفر 
دیگر برای رقابت در این انتخابات ثبت نام کرده اند. 
پیش بینی می شــود وزارت ورزش طبق دســتور 
سازمان بازرسی از حضور بهرام شفیع در انتخابات 
فدراسیون  هاکی جلوگیری کند، اگرچه این مجری 
باسابقه ورزشی این مسأله را قبول ندارد. در آخرین 
اظهارنظر دبیر فدراسیون  هاکی اعالم کرده؛ شفیع 
برای حضور در انتخابات مشــکلی ندارد: »شفیع 
ثبت نام کرده و مشکلی هم از این بابت ندارد. طبق 
قانون بازنشستگی او از ایثارگری استفاده می کند.« 
این درحالی است که نماینده سازمان بازرسی چند 
هفته قبل در مصاحبه ای اعالم کرد، شفیع مدارکی 
بابت ایثارگــری ارایه نکرده اســت. باید دید تدبیر 
وزارت ورزش برای انتخابات 5 دی ماه چه خواهد بود 
و آیا شفیع می تواند بار دیگر به مدیریت طوالنی مدت 

خود در فدراسیون  هاکی ادامه بدهد یا خیر.

چهره روز

شهروند|  با نزدیک شــدن به زمان نقل و انتقاالت نیم فصل، باز هم 
داستان نقل و انتقال بازیکنان سرباز بر سر زبان ها افتاده و تیم های لیگ 
برتری ستاره های جوان خود را به دلیل سرباز شدن از دست می دهند. به 
این ترتیب این بازیکنان با جدایی، باشگاه خود را تضعیف می کنند تا به 
تراکتورسازی، تنها تیم نظامی لیگ برتر و رقیب تیم سابق بروند! داستانی 
که باز هم باعث اوج گیری جنجال و اختالفات اساسی در فوتبال ایران شده 
است. ماجرایی که از روز گذشته با قطعی شــدن حضور 3 ستاره جوان 
باشگاه ذوب آهن به دلیل سربازی در تراکتورسازی، زمینه ساز مطرح شدن 
یک سوال بی جواب و مهم در فوتبال کشور شده است؛ این که چرا همیشه 

همه سرباز ها باید به تراکتورسازی بروند؟
قدرت نمایی از نوع تراکتورسازی

باشگاه های لیگ برتری هزینه و برنامه ریزی می کنند تا فوتبالیست های 
جوان را پرورش بدهند. این ستاره ها به محض این که مشمول به خدمت 
شوند هیچ چاره ای ندارند جز این که راهی خدمت سربازی شوند و برای 
این کار هم تنها راه آنها انتقال به یک تیم نظامی اســت. در فوتبال ایران 
تراکتورسازی در لیگ برتر می تواند بازیکن ســرباز جذب کند. در لیگ 
دسته اول هم ملوان و فجر شهید سپاسی از این امتیاز برخوردار هستند، 
اما تیم های عقاب، نیروی زمینی، مقاومت ســپاه و... نیز ســایر تیم های 
نظامی هستند که طبق قانون می توانند فوتبالیست  سرباز جذب کنند. 
جنجال بر سر نقل و انتقال بازیکنان سرباز اما در لیگ برتر در تمام سال های 
گذشته وجود داشته و هنوز هیچ فکری برای پایان دادن به آن نشده است. 
تراکتورسازی تیم پرهوادار تبریز معموال در تمام سال های اخیر بهترین 
ستاره های سرباز لیگ برتر را جذب کرده و حاال با نزدیک شدن به نقل و 
انتقاالت نیم فصل مذاکرات ماه های اخیر مسئوالن این باشگاه با ستاره های 
جوان سایر تیم ها جواب داده و با پایان یافتن محرومیت این باشگاه از دو 
پنجره نقل و انتقاالتی، از نیم فصل تی تی ها می توانند بازیکن جدید جذب 
کنند تا با تیم قوی تری لیگ را ادامه بدهند و راهی لیگ قهرمانان آســیا 

شوند.
سرباز شدن 3 ستاره ذوب آهن

از مدت ها قبل شــایعاتی دربــاره حضور چند بازیکــن ذوب آهن در 
تراکتورسازی به دلیل خدمت سربازی در محافل ورزشی مطرح شده بود 
و روز گذشته به صورت رسمی اعالم شد که دانیال اسماعیلی فر، مهدی 

مهدی پور و احسان پهلوان سه ســتاره جوان ذوب آهن به صورت رسمی 
با پســت کردن دفترچه اعزام به خدمت خود ، ناچار به ترک ذوب آهن و 
حضور در تراکتورسازی هستند. این اتفاق همان طور که پیش  بینی می شد، 
زمینه ســاز ایجاد یک اختالف و دعوای بزرگ در فوتبال ایران شد و عمال 

مربیان و مقامات دو باشگاه تراکتورسازی و ذوب آهن را مقابل هم قرار داد.
پیشنهاد 1.2 میلیاردی به بازیکن سرباز

طبق قانون، فوتبالیست هایی که به دلیل سپری کردن خدمت مقدس 
سربازی در هر رده ای راهی تیم های نظامی می شوند، اجازه بستن قرارداد 
با تیم های باشگاهی خود را نخواهند داشــت و همان حقوقی را دریافت 
خواهند کرد که به سایر سربازان ارگان های نظامی دیگر پرداخت خواهد 
شد. در شرایط کنونی و با قطعی شدن جدایی سه نفر از بهترین بازیکنان 
جوان ذوب آهن برای رفتن به تراکتورســازی، سعید آذری، مدیرعامل 
باشگاه اصفهانی با یک افشاگری جنجالی تأکید کرد که به بازیکنان سرباز 
پیشنهادهای میلیاردی داده شده اســت. موضوعی که در صورت تأیید 
شــدن می تواند تخلفی بزرگ باشد. آذری گفته اســت: »بازیکن به من 
می گوید از فالن باشــگاه نظامی تماس گرفته اند که خدمت سربازی ات 
را پیش ما بگذران و حتی یک میلیــارد و 200 میلیون تومان با تو قرارداد 
می بندیم. آیا آن مجموعه نظامی توان پرداخت این پول را دارد؟ اینها دارند 

بازیکنان را گمراه می کنند.«
توضیحات گل محمدی

یحیی گل محمدی، ســرمربی تراکتورســازی هم دربــاره جنجال 
فوتبالیست های سرباز و جذب آنها این گونه صحبت کرده است: »سوال 
من این است که مگر در سال های قبل شرایط دیگری وجود داشته است؟ 
سال هاست که این قانون بازیکن ســرباز وجود دارد. زمانی که ما هم در 
ذوب آهن یا نفت بودیم، بازیکنان سرباز برای انجام خدمت سربازی از تیم 
جدا می شدند. تفاوت شرایط اینجاست که برخالف سال های قبل حاال 
تراکتورسازی تنها تیم نظامی شاغل در لیگ برتر است و همه بازیکنان 
سرباز دوســت دارند در چنین تیمی حضور پیدا کنند. از طرفی، تیم ما 
هم دو پنجره از نقل و انتقاالت محروم بوده و بســیاری از بازیکنان سرباز 
می خواهند در این مقطع به تراکتورســازی ملحق شوند. طبیعی است 
تراکتورسازی برای رفع نقاط ضعف خودش بازیکنانی را به خدمت بگیرد. 

این یک اتفاق کامال قانونی است.«

گالیه های قلعه نوعی
بعد از انتشــار توضیحات یحیی گل محمدی درباره حضور بازیکنان 
سرباز، البته امیر قلعه نوعی در مصاحبه ای به صحبت های یحیی واکنش 
نشان داد و گفت: »ما 3 بازیکن داشتیم که در شرایط خوبی نبودند. یکی 
احسان پهلوان بود که می دانستیم می خواهد به سربازی برود، اما دو بازیکن 
دیگر )مهدی پور و اسماعیلی فر( را بعد از دیدار با فوالد متوجه شدیم. من 
برای یحیی گل محمدی احترام قایل هستم، اما این که ایشان می گویند در 
زمان حضورش در ذوب  آهن هم نفراتش ســرباز شده اند، با شرایط االن 
فرق دارد. ما پارســال فقط  هادی محمدی را از ذوب  آهن سرباز کردیم و 
آن هم اول فصل بود اما االن آنها دارند 3 بازیکن اصلی تیم ما را در نیم فصل 
به دلیل سرباز شدن جذب می کنند. من در ابتدای همین فصل به بسیاری 
از بازیکنان تراکتورسازی بعد از جدایی گفتم در این تیم بمانند و به دلیل 
محرومیت آنها در نقل و انتقاالت قید جذب بازیکنان تراکتورسازی را زدم. 
منتهی االن آقایان بازیکنان جوان ما را برای سربازی هوایی کرده اند. ضمنا 
اگر ما  سال گذشته نوراللهی و عالیشــاه را به عنوان سرباز از پرسپولیس 
گرفتیم من با برانکو جلسه گذاشــتم و برای این کار اجازه گرفتیم و تازه 
سروش رفیعی هم راهی پرسپولیس شد. این دو بازیکن هیچ راهی هم جز 

سرباز شدن در آن مقطع نداشتند.«
ابعاد دعوا بزرگتر می شود

مهدی ترابی، امید نورافکن، سیدمجید حسینی ، علیرضا بیرانوند، علی 
علیپور و چندین ستاره سرشــناس دیگر لیگ برتر هم در ماه های اخیر 
بحث سرباز شدن و حضورشان در تراکتورسازی مطرح شده است. بدون 
تردید نقل و انتقاالت تیم تبریزی با جذب بازیکنان سرباز فقط به جذب سه 
بازیکن ذوب آهن ختم نخواهد شد و به خدمت گرفتن ستاره های جوان 
ســایر تیم های لیگ برتری نیز می تواند ابعاد این جنجال را بزرگتر کند. 
به ویژه در شرایطی که شنیده می شود گل محمدی و مدیران تراکتورسازی 
حتی نیم نگاهی به جذب چند ســتاره نام آشــنای لیگ همچون احمد 

نوراللهی در بازار آزاد نقل و انتقاالت هم دارند.

ستاره های لیگ برتری یکی یکی راه تبریز را در پیش می گیرند

گسترش قوای پادگان تراکتور
  قطعی شدن حضور 3 بازیکن ذوب آهن به عنوان سرباز در تراکتورسازی، صدای مسئوالن این باشگاه را درآورد

شهروند| این روزها محمدعلی پورمتقی به شهرتی 
فراتر از یک کمک داور معمولی در فوتبال ایران دســت 
پیدا کرده است. این کمک داور جوان که امسال فرصت 
حضور در لیگ برتر فوتبال را به دست آورده، روحانی ای 
است که قضاوت در فوتبال را با لباسی که بر تن می کند، 

شبیه می داند.
تمجید کمیته داوران از داور روحانی

برای اولین بار در تاریخ اســت که یــک فرد با لباس 
روحانیت در مستطیل سبز می ایستد و پرچم می زند. 
حجت االسالم محمدعلی پورمتقی متولد  سال 68 بوده 
و با 27 سال سن یکی از جوان ترین کمک داوران فوتبال 
ایران شده اســت. او در فصل ۹7-۹6 برای نخستین بار 
وارد چرخــه داوران لیگ برتری شــده و در ابتدای راه 
برای رســیدن به رویاهایش که قضاوت در مســابقات 
بین المللی است، قرار دارد. پورمتقی در هفته دوازدهم 
نخســتین قضاوت خود در ســطح اول فوتبال ایران را 
به عنوان کمک داور دوم در دیدار تیم های نفت و سایپا 
پشت سر گذاشــت که اتفاقا بدون نقص هم کارش را 
انجام داد و مورد تقدیر کمیتــه داوران قرار گرفت. او در 
هفته آخر نیم فصل لیگ برتر کمک داور دربی حساس 
بین استقالل خوزستان و صنعت نفت است تا به تدریج 

حضور خود را در سطح اول فوتبال ایران افزایش بدهد.
اولین داور طلبه در فوتبال ایران

در ســالیان اخیر داوران و کمــک داوران زیادی در 

فوتبال ایران حضور داشــتند که داوری شغل دوم آنها 
بوده امــا چون عالقه ویــژه ای به داوری داشــته اند، با 
گذراندن دوره ها و تأییدشدن توسط کمیته داوران وارد 
سطح اول فوتبال ایران شدند. دربی اخیر بین استقالل 
و پرســپولیس را بیژن حیدری که جراح و متخصص 
ارتوپد است، قضاوت کرد. در دوره های اخیر لیگ برتر 
شاهد حضور داورانی بوده ایم که مشاغل مختلفی ازجمله 
پزشک، آتش نشان، کارمند، معلم ورزش، مهندس راه 
و ساختمان و... داشته اند اما محمدعلی پورمتقی اولین 
داوری است که با لباس روحانیت در فوتبال ایران فعالیت 

می کند.
دوراهی بر سر حوزه و فوتبال

محمدعلی پورمتقی داوری را از  سال 83 شروع کرد. 
او با انگیزه تعبیر رویاهای بزرگش پرچم به دست شد اما 
3 سال بعد از آغاز فعالیتش در این زمینه توانست وارد 
حوزه علمیه شــود. این روحانی وقتی توانست به حوزه 
علمیه راه پیدا کند، در دوراهی ســختی قرار گرفت. از 
یک طرف داوری برایش اهمیت داشت و می خواست به 
اهدافش جامه عمل بپوشاند و از طرف دیگر هم باید وارد 
حوزه می شد. سنگین بودن درس ها در حوزه علمیه به 
نحوی بود که پورمتقی باید تصمیم خودش را می گرفت 
و وجود عالقه زیادش به داوری در آستانه کنارگذاشتن 
این شــغل بود. او در ســال های ابتدایی حضورش در 
حوزه می توانســت به داوری هم مشــغول باشد اما در 

سومین  سال حضورش در حوزه تصمیم گرفت داوری 
را کنار بگذارد که حجت االسالم تلخابی که اکنون عضو 
خبرگان رهبری قزوین است، او را متقاعد کرد در داوری 
بماند. همین باعث شد طلبه جوان هم به درس هایش 
در حوزه رســیدگی کند، هم داوری را ادامه دهد. طلبه 
جوان درباره سختی های حضور در حوزه و ادامه داوری 
حرف های جالبی می زند: »درحال حاضر در مدرسه امام 
حسن عسگری مشغول تحصیل فقه و اصول هستم. به 
نظر من حضور در حوزه و داوری فوتبال هیچ منافاتی با 
هم ندارند. قوانین داوری یک چیز مشخص است که باید 
اجرا شود اما اگر هم من در این زمینه اشتباه کنم، ربطی 
به طلبه بودنم ندارد، چون ما داورانی داریم که پزشک یا 
مهندس هستند و شغلشــان تأثیری در داوری آنها در 

فوتبال ندارد«.
تالش برای مهار ناپاکی در فوتبال

ماجرای حضور محمدعلی پورمتقی در فوتبال ایران 
به دلیل لباس اوست که جالب به نظر می آید. پورمتقی 
درباره لباس روحانیت و لباس داوری می گوید: »ظاهر 
لباس ها به هم ارتباطی ندارد، اما باطن آنها شــبیه هم 
است. اهالی فوتبال تاکنون ندیده اند که فرد روحانی در 
این رشــته قضاوت کند اما وقتی رئیس کمیته داوران 
اولین قضاوت من را دید، ابراز رضایت کرد و کمک داوری 
بازی اســتقالل مقابل ملوان نوین در جام حذفی را به 
من ســپرد.« وقتی حرف از فضای ناپاک فوتبال شود، 

پورمتقی راه حل جالبی برای از بین بردن فساد در فوتبال 
دارد. او می گوید: »همواره چنین بحث هایی در فوتبال 
وجود دارد. ما مربیــان و بازیکنان خوبی در حوزه داریم 
که می توانند در فوتبال فعالیــت کنند. به نظر من هر 
چقدر افراد بیشتری از حوزه وارد عرصه فوتبال شوند، 
می توانند این نگاه که می گویند فوتبال کثیف است را 
عوض کنند. شخصا تا جایی که امکان دارد، خودم را وارد 
فضای ناپاکی ها نمی کنم اما می توان فضای فعلی فوتبال 

را تغییر داد و آن را اصالح کرد.«
رویای حضور در جام جهانی

فوتبال تنها رشته ای نیست که این طلبه جوان به آن 
عالقه دارد. او استاد رزمی فول کیک بوکسینگ است و 
رشته ووشو را هم به صورت حرفه ای دنبال می کند اما 
مهمترین هدف او در داوری فوتبال خالصه می شــود. 
پورمتقی رویاهای بزرگی در داوری دارد. علیرضا فغانی 
داور بین المللی فوتبال ایران الگوی این روحانی است و 
او می خواهد مثل فغانی در مسابقات بین المللی قضاوت 
کند: »در خودم این توانایی را می بینم که مثل علیرضا 
فغانی پیشرفت کنم و در خارج از ایران قضاوت داشته 
باشم. می دانم رســیدن به این هدف سخت است، اما 
همین که اینجای کار حضورم در داوری بازخورد خوبی 
داشته، من را به آینده امیدوار می کند. بزرگترین هدف 
من حضور در جام جهانی است، البته اگر خدا بخواهد، 

چون نگاهم به آن باالیی است«.

شهروند|  بعد از این کــه در چند روز اخیر و بعد 
از قرعه کشــی جام جهانی شاهد مصاحبه های تند 
کی روش علیه فدراســیون فوتبال ایران بودیم، روز 
گذشته سرمربی پرتغالی با رئیس فدراسیون دور یک 
میز نشست و به نظر می رسد دو طرف به تفاهماتی 

هم دست پیدا کردند. 
برنامه تیم ملی قبل از جام جهانی

کارلوس کی روش بعد از جلسه 3 ساعته با مهدی 
تاج در نشست خبری مقابل خبرنگاران نشست و از 
برنامه های خود برای تیم ملی تا شروع جام جهانی 
پرده برداری کرد: »در اردیبهشــت  سال آینده که 
تاریخ های خارج از روزهای فیفا است و امکان این را 
داریم تا تنها از کشورهای همسایه مثل ازبکستان، 
ســوریه و لبنان برای بازی دوســتانه دعوت کنیم. 

سپس ســه بازی نهایی دوستانه قبل از جام جهانی 
خواهیم داشت. باید ســعی کنیم با تیم هایی دیدار 
کنیم که سبک و ســیاق تیم های آفریقایی داشته 
باشند زیرا با مراکش همگروه هستیم. تیم هایی مانند 

مصر، تونس و الجزایر تیم های مدنظر ما هستند.« 
درخواست مرد پرتغالی از باشگاه ها

کارلوس کــی روش با اعــالم برنامــه خودش، 
بازی های لیگ قهرمانان آســیا در اردیبهشت ماه 
را مشکل اصلی دانست که بازیکنان 4 تیم آسیایی 
نمی توانند در اختیار تیم ملی باشند. او همچنین با 

رونمایی از طرح خود از باشگاه ها درخواست کمک 
کرد: »باید برای بازیکنان داخلی یک برنامه خاص 
تدوین کنیم زیرا آنها سطح مناسب برای حضور در 
جام جهانی را ندارند. تنها یک راه حل خواهیم داشت 
و آن این است که از باشگاه ها و مربیان آنها تقاضای 
کمک کنیم و آن هم این که بعد از هر بازی لیگ، یک 
روز یا یک روز و نیم بازیکنــان تیم ملی را در اختیار 
تیم ملی قرار دهند تا با آنها کار کنیم. امیدوار خواهم 
بود که مربیان لیگ به من و تجربه 36ساله ام اعتماد 

کنند.«

رویارویی احتمالی با کرواسی و ایتالیا
سرمربی تیم ملی در پایان این نشست به گروه 
دشــواری که ایران در آن قرار گرفته، اشاره کرده و 
می گوید: »رومانی، بلغارستان، کرواسی، بوسنی 
و حتی ایتالیا ســبک بازی هایشان شبیه پرتغال 
و اســپانیا اســت. اما جام جهانی برای ما با بازی با 
مراکش آغاز می شود و بازی با مراکش برای ما حکم 
فینال جام جهانی را دارد و این بازی فینال ماست. 
باید تأکید کنیم که بزرگترین چالش تاریخ فوتبال 
ایران در راه است. اگر مقایســه کنیم با جام های 
جهانی گذشته، تشــبیه می کنم آن گروه ها یک 
کیک بود. هدف ما صعود به دور دوم است و اگر از 
برنامه من حمایت شود، شانس داریم به هدفمان 

برسیم.«

بازیکنانتان را یک روز بعد از بازی به من بدهید!

فشار کی روش به باشگاه ها

درباره حجت االسالم پورمتقی که به داوری مسابقات فوتبال اشتغال دارد

طلبه ای در لباس قضاوت
 پورمتقی: می شود با لباس روحانیت ناپاکی های فوتبال را مهار کرد

توییت ورزشی

کاربران توییتر در واکنش به برخی اتفاقات 
روز ورزش توییت های جالبی مخابره کردند. 

برخی از این جمالت را بخوانید:    
 حســین کنعانی زادگان گفته؛ دوست 
دارم ایسکو را مهار کنم. داداش ما پژمان و 
سیدجاللو سِر پیری داریم می بریم که تو رو 

مهار کنن.
  بعضي وقتا تــو زندگیم حس مي کنم تو 

گروه B جام جهانی قرار دارم.
  با هر متــر و معیاری باید ســردار تو 

جام جهانی فیکِس نیمکت باشه!
 کیانوش خیلی برامون عزیزی، می دونیم 
که بیشتر از هرکسی، دوست داشتی طال 
رو تقدیم هم استانی های زلزله زدت بکنی، 
اما قبول کن بدون مربی نمیشــه همیشه 

قهرمان شد.
 اگه هر کی ســر جای خودش بود، قانونا 

آنتونیو والنسیا باید والنسیا بازی می کرد.
 اسپانیا و پرتغال ســرباز ندارن تراکتور 

نیم فصل بگیره؟
 یه جوری از آرســنالی شدن پسر بکام 
تعجب می کنین انگار یادتون نیست نوه علی 
پروین استقاللیه، اون به مراتب خیلی بیشتر 

جگر میخواد!
 ما پیرشــدیم رفت ولی احمد نوراللهی 

هنوز سربازیش تموم نشده.
  تصور زندگــی بدون فوتبــال خیلی 

وحشتناکه.
  اسم فیلم زندگی خواهران منصوریان رو 
گذاشتن »صفر تا سکو«، اگه زندگی من قرار 
بود فیلم بشه اسمش می شد »صفر تا هیچ«.

  توی زندگیم همیشه مثه توپ مشکی 
بیلیارد بودم، همیشه آخرین گزینه بودم. 
هر کی زودتر از گزینه آخر بهم می رسید، 

سوخته بود.
 عکس توییــت: خورخــه کامپوس! 
کارت بازاش میدونن ایشون با این پیرهن 
معروف بــه هفت رنگش سرنوشــت چه 

بازی هایی رو عوض کردن!


