
دومین شوک
به صیادمنش

باشگاه هال سیتی 
با انتشار بیانیه ای 

اعالم کرد شوتا 
آروالدزه سرمربی 

خود را به دلیل 
کسب نتایج ضعیف 
برکنار کرد. اللهیار 
صیادمنش یکی از 

خریدهای تابستانی 
این مربی برای هال 

سیتی بود. اخراج 
شوتا می تواند 
جایگاه مهاجم 

ایرانی را در تیم 
به خطر بیندازد. 

مصدومیت بدموقع 
سبب شد تا این 

مهاجم جام جهانی 
را از دست بدهد.

خبر

امروز 
 ازسرگیری 

لیگ برتر

لیگ برتر فوتبال امروز  
و فردا در شهرهای 

مختلف برگزار می شود 
که برنامه آن به شرح 

زیر است:
شنبه 9 مهر

آلومینیوم اراک - ملوان 
ساعت 18:00

نساجی - نفت مسجد 
سلیمان

 ساعت18:00

گل گهر- استقالل 
ساعت18:30

فوالد- مس کرمان 
ساعت19:00 

ذوب آهن- پیکان 
ساعت 19:00

یکشنبه 10 مهر
هوادار-سپاهان 

ساعت 17:00

پرسپولیس- تراکتور 
ساعت 18:30

صنعت نفت آبادان- 
مس رفسنجان 

ساعت19:00

خبرخبر
روزروز

  آنتونیو کونته 
سرمربی تاتنهام از گمانه زنی ها 

در مورد احتمال همکاری با 
 یووه انتقاد کرد. این مربی

 ۵۳ ساله گفت: این اخبار در این 
مقطع از فصل باورنکردنی است.

  جواد خیابانی 
گزارشگر پرحاشیه فوتبال به دلیل مشکالت 

قلبی، در بیمارستان بستری شد. حال 
عمومی خیابانی خوب توصیف شده او 

چندی قبل با اشاره به دوپینگ استقاللی ها 
در دربی قدیمی جنجال ساز شد.

  گابریل ژسوس 
 مهاجم آرسنال درباره جدایی از سیتی 
گفت:»مسئله درک سبک فوتبال توسط 
پپ گواردیوال و درخواست هایی بود که 

او از بازیکنان در زمین داشت. اگر شما 
آن را نپذیرید، باید بروید«.

کارلوس کی روش درباره آینده حرفه ای اش با تیم 
ملی ایران گفت: امروز نمی دانم که سرنوشتم با 
تیم ملی به کجا خواهد رسید، اما امیدوارم این 
دوره حضورم در تیم ملی همراه با لحظه ای خاص 
برای هواداران ایران شود و اینکه بتوانیم به مرحله 
یک هشتم نهایی جام جهانی صعود کنیم، چون 

ما می خواهیم در میان بهترین بازیکنان و بهترین تیم ها باشیم.

می خواهیم کوسه بزرگ باشیم◾
وی در ادامه با اشاره به همگروهی ایران با تیم هایی همچون انگلیس 
و آمریکا اظهار کرد: وقتی ما در جام جهانی هستیم، کوسه های بزرگ 
ظاهر می شوند، اما واکنش من به قرعه ای که نصیب ایران شد این 
بود که این گروه خاصی است، اما مهم این است که در جام جهانی 
رقبایمان را بزرگ تر از چیزی که هستند، نکنیم و خودمان را هم کوچک 
فرض نکنیم. من سعی می کنم  از قدرتم استفاده کنم و از برتری ام برای 

محافظت از بازیکنانم بهره ببرم.

دوئل با بهترین های جهان◾
سرمربی پرتغالی تیم ملی در مواجهه با این پرسش که آیا به نظرتان 
این انتظار باالی هواداران از تیم ملی ایران واقع بینانه است؟«، گفت: 
)باخنده( به نظرم ما همچنین در گروهی قرار داریم که در رده بندی 
دستمزدی هم در بهترین جایگاه است. انتظارات هواداران باالتر از 
انتظاراتی که ما از تیم داریم، نیست. ما انتظارات باالیی از تیممان 
ــم. ما نمی توانیم بــدون چنین انتظاراتی زندگی کنیم، در غیر  داری
این صورت ما نیازی به هواداران نداریم، نیازی به نفس کشیدن نداریم 
و غیره و غیره. هر روز صبح به بازیکنانم می گویم شما یک چالش پیش 
روی خود دارید و آن هم این است که باید بر خودتان غلبه کنید، اینکه 

به دیروز فکر کنید که چه کار کردید و امروز باید بهتر از دیروز باشید.

جام جهانی جایی برای شهرت نیست◾
»آیــا فکر می کنید با وجــود انگلیس، ولز و آمریکا در گــروه B به 
خصوص با وجود دو تیم آخر، این بهترین فرصتی است که تاکنون 
برای رساندن ایران به مرحله حذفی جام جهانی داشته اید؟ به نظر 
می رسد ایران سطح برابری با تیم های ولز و آمریکا دارد«.کی روش 
این پرسش را هم این طور پاسخ داد: نه، من این گونه فکر نمی کنم، 
چون تمامی بازی های جام جهانی درجه سختی مشابهی دارند. 
در بازی اول رویکرد ذهنی تیم خیلی مهم است، سپس در حالی 
پا به بازی دوم می گذارید که به ترکیبی از نتایج گروه بستگی دارد و 
وقتی به بازی سوم می رسید فشار زیادی روی تیم وجود دارد؛ چون 
برای همه چیز یا هیچ بازی می کنید. ما مشکلی برای به رسمیت 
شناختن انگلیس نداریم، چون آن ها بخت اول صعود از این گروه 

به عنوان صدرنشین هستند. 

»کین« در لحظه بازی را تغییر می دهد◾
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه »تیم شما به 
خاطر دفاع بسیار مستحکمش در طول هشت سالی که پیش از این 

هدایت ایران را برعهده داشتید، مشهور بود. 

در تقابل با هری کین اوضــاع چطور پیش خواهد رفــت؟«، گفت: 
)باخنده( باید این پرسش را از هری کین هم بپرسید. کین بازیکنی 

است که می تواند در یک لحظه روند بازی را تغییر دهد.

ما هم شانس صعود داریم◾
»آیا این فرم بد انگلیس در بازی های اخیرش به تیم شما اعتمادبه نفس 
می دهد؟«، وی در پاسخ به این پرسش هم گفت: نه، این طور نیست. 
ما تنها می توانیم زمانی اعتمادبه نفسمان را باال ببریم که از بهترین 
تیم ها چیزهایی یاد بگیریم و روحیه برتری جویی  خودمان را تقویت 
کنیم. چنین چیزی وجود ندارد که ما بر این باور باشیم به خاطر مشکل 
تیمی دیگر به نتیجه می رسیم! اگر در روز مدنظر و در لحظه درست 
آماده نباشیم، مهم نیست که حریفمان مشکل دارد یا خیر، قطعاً 

رسید. این دوره از جام به موفقیت نخواهیم 
ــوران و اواســط جـــهـــانـــی درســــت  در ک
بـــرتـــر انــگــلــیــس فصل جاری لیگ 
که برای بازیکنان برگزار خواهد شد 
ــود، مـــــــــــا آســـــــــــان  نــخــواهــد بـ
ــا چـــون بازیکنان  انـــگـــلـــیـــس ب
جاه طلبی باال به آمادگی کامل و با 

انگلیس به لحاظ قطر خواهند آمد. 

تیمی خیلی خوب است، بنابراین ما باید بهترین عملکردمان را به 
نمایش بگذاریم و از شانس های خود مقابل تیم های انگلیس، ولز و 

آمریکا استفاده کنیم.

من برادر بزرگ تر بازیکنانم هستم◾
آیا بازیکنان تیم ملی ایران با شما در تماس بودند که به تیم ملی 
برگردید: نه، این طور نبود. پس از اینکه رئیس جدید فدراسیون 
فوتبال ایران )مهدی تاج( و هیئت رئیسه فدراسیون تصمیم به 
ایجاد تغییر در کادر فنی گرفتند، پیام هایی بین ما )فدراسیون و 
خودش( رد و بدل شد، اما باید بگویم این بازیکنان شگفت انگیز 
هستند و از زمانی که ایران را در سال 2019 ترک کردم با بسیاری 
ــودم و با رد و بــدل کــردن پیام ها از یکدیگر  از آن هــا در ارتــبــاط ب
حمایت می کردیم و من بازی های همه آن ها را دنبال می کردم. 
ما رابطه فــوق الــعــاده ای با هم داریــم.مــا عضوی از یک خانواده 
 فوق العاده هستیم و بهتر است بگویم که من مثل برادر بزرگ آن ها 

هستم.

باید جادو کنم!◾
کی روش همچنین دربــاره فرصت کمی که برای آماده سازی تیمش 
برای جام جهانی قطر و آنالیز رقبا خواهد داشت، گفت: این چالش 
پیش روی من است و در این بازه زمانی کوتاه باید جادو کنم. شرایط 
به هر حال همین است و شکایتی هم نــدارم. پس از این همه سال 
کار در فوتبال حرفه ای، این دشوارترین چالشی است که تاکنون خدا 

پیش روی من گذاشته است.

 با هیچ مربی ای رقابت ندارم◾
سرمربی پرتغالی تیم ملی کشورمان که در قطر چهارمین 
حضورش در رقابت های جام جهانی به عنوان سرمربی را 
تجربه خواهد کرد، در پاسخ به این پرسش که »فرصت 
برای رسیدن به رکورد بورا میلوتینوویچ که پنج حضور در 
جام جهانی داشته، چقدر در تصمیمتان برای بازگشت 
به تیم ملی تأثیرگذار بوده اســت؟«، گفت: »من در 
مورد جام جهانی با هیچ مربی ای رقابت ندارم. رؤیای 
من این بود که چهار بار از طریق مسابقات انتخابی 
به جام جهانی برسم که این اتفاق منحصربه فردی بود و 

طعم خاصی داشت«.
سرمربی پرتغالی تیم ملی در پایان این پرسش را که »درست 
ــد، امــا با  اســت بازیکنان تیم ملی از شما شناخت خوبی دارن
توجه به فرصت کمی که تا آغاز جام جهانی باقی مانده، اگر در 
قطر اوضاع طبق خواسته شما پیش نرود و جام جهانی ضعیفی 
داشته باشید، نگران این نیستید که میراثی که در ایران از خود به 
جا گذاشته اید، تحت تأثیر قرار بگیرد و اینکه چطور در این کشور 
از شما یاد شود؟«، گفت: البته که این یک ریسک است! هدف 

من و تیمم این است که هواداران را خوشحال کنیم.
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی 2022 
قطر در تاریخ 30 آبان به مصاف انگلیس خواهد رفت و در ادامه با 

تیم های ولز و آمریکا روبه رو می شود.

کی روش و آرزوی صعود به یک هشتم نهایی جام جهانی

باید به فکر یک جادوی بزرگ باشیم
زیرذرهبین

خبر

آبروریزی در لیگ دسته 2 و 3؟
 کارنامه سازی مردود

در فوتبال خراسان رضوی
سرانجام پس از چند ماه بالتکلیفی با پیگیری های 
صــورت گرفته ، امتیاز تیم پیام توس مشهد در 
خــراســان رضــوی ماندنی شد و ایــن تیم از طرف 
مشهد در رقابت های فصل آتی لیگ دسته دوم، 
جام آزادگان شرکت خواهد کرد.پیش از این اخبار 
متفاوتی منتشر می شد مبنی بــر اینکه هیوا 
حسین زاده، مالک سابق پیام می خواهد امتیاز 
تیم را به مجموعه ای در استان مازندران واگذار کند 
که البته با مخالفت مدیران ورزش روبه رو شده  بود.
به این ترتیب، از عصر روز پنجشنبه هفتم مهرماه 
تمرینات تیم مشهدی در زمین شماره 2 تختی آغاز 
شد. به زودی اسامی مدیران و کادرفنی جدید تیم 
اعالم خواهدشد.تیم فوتبال پیام باید در نخستین 
مسابقه خود در لیگ 2، یکشنبه دهم مهرماه در 
مشهد به مصاف شهرداری نوشهر برود. بسیاری 
معتقدند با مدیریت فوتبال در مشهد که متولی 
آن احسان اصولی است پیام هم به سرنوشت 
امیدوحدت دچــار خواهد شد. در واقــع اصولی 
می کوشد با تصمیم های احساسی و بدون پشتوانه 
برای هیئت تحت امر خود کارنامه سازی کند و با 
خلق و حفظ تیم هایی که مثل روز روشــن است 
آینده شان سیاه است، با حیثیت فوتبال خراسان 
بازی کند. تأسف برانگیز اینکه دارودسته اصولی 
پس از راه انداختن پروپاگاندای رسانه ای در مورد 
عملکرد خود تیمی با شاکله ای نظامی در لیگ 
دسته سوم را هم قرار است حمایت کنند. حمایتی 
که به گفته خود اصولی وظیفه هیئت نیست. در 
بینش غیرفوتبالی احسان اصولی، وقتی تیمی 
موفق می شود، هیئت وظیفه اش را به خوبی انجام 
داده و وقتی تیمی آبروریزی به راه می اندازد هیئت 
وظیفه ای در قبال تیم داری ندارد.آنچه عیان است 
اینکه اصولی پس از خروج از شورای شهر و کوتاه 
شدن دستش از منابع مالی شهری تمام وقتش 
را برای فدراسیون گذاشته و عمالً فوتبال خراسان 
رضــوی را تنها با بــرگــزاری چند کــالس و ســرزدن 
به شهرستان ها بــرای جمع آوری رأی مجمع به 
حال خود رها کرده است. امروز برای اهالی فوتبال 
مشهد آنچه بیش از برگزاری کالسA آسیا اهمیت 
دارد، سرنوشت تیم هایی است که قرار است برای 

اصولی و دارودسته اش کارنامه سازی کنند.

آخرین رنکینگ فیفا پیش از جام جهانی

ایران در رتبه بیستم فوتبال جهان
در آخرین رنکینگ فیفا پیش از آغاز جام جهانی 
که چند روز دیگر به صورت رسمی اعالم می شود، 

ایران در رتبه بیستم قرار دارد.
ــه 5/78 و تــســاوی مقابل  پــیــروزی بــرابــر اروگــوئ
سنگال نیز 0/20 امتیاز مثبت به تیم ملی اضافه 
کرد تا در مجموع با کسب5/98 امتیاز مثبت، 
مجموع امتیازات ایران به عدد 1564/62 برسد 
و شــاگــردان کــی روش با دو پله صعود، خــود را به 
جایگاه بیستم دنیا رسانده و صدر آسیا را همچنان 
در اختیار داشته باشند. هر سه تیم همگروه ایران 
در رقابت های جام جهانی 2022، روزهای تاریکی 
را سپری کردند. تیم ملی انگلیس که دوران بدی را 
می گذراند، با شکست برابر ایتالیا و تساوی مقابل 
آلمان، 8/99 امتیاز از دست داد و در مجموع با 
کسب 1728 امتیاز در همان رتبه پنجم دنیا باقی 
ماند، اما اختالف آن ها با ایتالیا به تنها 2 امتیاز 
رسید. شکست دور از انتظار برابر ژاپن و تساوی 
مقابل عربستان سبب شــد آمریکا دو پله در 
رنکینگ فیفا سقوط کند. آن ها با 7/54 امتیاز 
منفی روبه رو شدند و از رتبه چهاردهم به جایگاه 

شانزدهم سقوط کردند.
ولز بیشترین امتیاز ممکن را در این فیفا دی از 
دســت داد ولــی رتبه نوزدهم خــود را حفظ کرد. 
آن ها برابر بلژیک و لهستان شکست خوردند تا 
با کاهش 12/31 امتیاز روبه رو شوند. اکنون آن ها 

1569 امتیازی هستند.
تیم ملی برزیل در این فیفا دی دو برد برابر غنا و 
تونس کسب کرد تا  3/75 امتیاز مثبت را بدست 
آورد و شمار نمرات خود را به عدد 1841 رساند تا به 

تنهایی درصدرباقی بماند.
شکست بلژیک برابر هلند 9/48 امتیاز از تیم 
روبرتو مارتینز کسر شد. البته پیروزی برابر ولز 
4/24 امتیاز مثبت را به اندوخته های آن ها اضافه 
کرد اما در مجموع برآیند کاری شیاطین اروپا در 
این فیفا دی منفی بود و آن ها با 1816 امتیاز، اکنون 

فاصله خود را با برزیل بیشتر از قبل می بینند.
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◾B پاداش 12 درصدی برای صعود از گروه
بر اســاس توافقی که کــارلــوس کــی روش با فدراسیون 
فوتبال کشورمان داشته، او تا پایان جام جهانی ماهیانه 
50 هزار یورو دریافت خواهد کرد.همچنین در صورت 
 صعود تیم ملی به مرحله بعد جام جهانی، کادرفنی
 12 درصد پاداش صعود را دریافت خواهند کرد. عالوه 
بر ایــن بــرای پــیــروزی و کسب نتایج خــوب نیز پــاداش 

جداگانه  پرداخت خواهد شد.

محمدحسین محمدیان زیر تیغ ◾
محمدحسین محمدیان ملی پوش وزن 97 کیلوگرم 
کشتی آزاد که دستش از رسیدن به مدال جهانی کوتاه 
ماند از خجالت اینکه مــدال نگرفته در منزل یکی از 
اقوامش در انزلی حضور دارد و هنوز به خانه بازنگشته 
ــا( را از  ــاکــی)زون اســت. ایــن کشتی گیر سوغاتی دردن
مسابقات جهانی با خود به ایران آورده و به همین دلیل 

نیز مورد عمل جراحی قرار گرفت.

پرونده نکونام در تیم ملی بسته شد◾
پس از بازگشت کی روش به نیمکت تیم ملی یکی از 
ابهامات موجود، انتخاب یک دستیار ایرانی برای سرمربی 
پرتغالی بود. در ابتدا چنین عنوان شد جواد نکونام به 
عنوان مربی روی نیمکت تیم ملی خواهد نشست اما 
دیروز در پایان نشست خبری پیش از بازی با مس، نکونام 
به صورت رسمی اعالم کرد در خدمت فوالد خواهد بود تا 

پروژه حضور این مربی در کادرفنی تیم ملی بسته شود.

شروع خوب مشهدی ها در لیگ برتر بسکتبال◾
تیم بسکتبال آویژه  صنعت مشهد در نخستین بازی خود 
در لیگ برتر بسکتبال پیروز شد.هفته نخست رقابت های 
لیگ برتر بسکتبال برگزار شد و تیم بسکتبال آویژه صنعت 
پارسای مشهد در نخستین گام، در سالن سجاد مشهد 
میزبان تیم نبوغ اراک بود.این بازی با پیروزی 70 بر 68 
شاگردان سرجان ایوانوویچ به پایان رسید تا مشهدی ها گام 

نخست را در لیگ برتر امسال محکم بردارند.

ستارگان ورزش

حمیدرضا عرب   دروازه بــان استقالل در 
بــازی با سنگال یکی از مــردان اصلی ترکیب 
کی روش بود. حسینی از تجربه بازی با سنگال 
می گوید:» با حریفی بازی داشتیم که قهرمانی 
قاره آفریقا را یدک می کشد و یکی از تیم های 
عنوان دار فوتبال جهان اســت. سنگال در 
رنکینگ باالتر از فوتبال ایران است اما شکر 

ــه یک فوتبال  خــدا ما توانستیم با ارائ
رو بــه جــلــو و حــســاب شـــده گل 
آن ها را جبران کنیم. پیش بینی 
می کردیم بــازی سختی باشد و 
آن ها روی دروازه ما فشار بیاورند. 

من خــودم را آمــاده یک 
روز سخت کرده بودم. 
همین طــورهــم شد. 
ــنـــگـــال حــمــالت  سـ
ــت اما  ــادی داشـ ــ زی
از طـــرفـــی نــبــایــد 
فراموش کنیم که 
سرمربی تیم ملی 
دنــبــال شناخت 
بیشتر نفرات بود 
و تــعــویــض هــای 
زیــادی درجریان 
ایــن بـــازی انجام 
ــاره  شــد«. او درب
گلی که دریافت 

کرد، گفت:» ازاین اشتباه ها برای هر مدافعی 
پیش می آید و مرتضی جزو یکی از بهترین 
مدافعان فوتبال ایران است. همه ما باید تالش 
کنیم تا شــروع جام جهانی اشتباهات خود 
را به حداقل برسانیم«. حسینی که دوبــاره 
باید درلیگ درچارچوب دروازه استقالل قرار 
بگیرد به بازی سخت مقابل گل گهر هم اشاره 
دارد:» کمی فشار روی ماست، اما موظفیم 
برای استقالل بازی کنیم. گل گهر تیم خوبی 
است. آن ها مدعی قهرمانی درلیگ برتر 
هستند. اگر این تیم را شکست بدهیم 
شرایط بهتری درصدر جدول 
پیدا می کنیم. پس از این بازی 
هــم باید مقابل فـــوالد قــرار 
بگیریم. دو بــازی سخت و 
پرفشار پیش روی ماست که 
امیدوارم با بهترین عملکرد 
ممکن این دو بازی را به پایان 
برسانیم.« حسینی درپایان 
ــیــل رشــد  ــش دل حــرف هــای
خـــودش در یــک ســال و نیم 
اخیر را بیان کرد:» تمرینات زیادی 
انــجــام مــی دهــم. هــم درتمرینات 
گــروهــی فعالم و هــم اختصاصی 
تمرین می کنم. مزد تمرینات سختم 
را با حضور درترکیب اصلی تیم ملی 

گرفتم«.

حـــذف عــلــیــرضــا فــغــانــی از لــیــســت داوران 
بین المللی، اماو اگرهایی را به دنبال داشت. 
خـــداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران در 
این باره گفت: »در سال 2022 خودم به عنوان 
مسئول کمیته داوران وی را بــه عــنــوان نفر 
نخست لیست معرفی کــردم، چراکه شانس 
اصلی قضاوت در جام جهانی بود .اما باتوجه 
به تغییر محل جغرافیایی زندگی فغانی، اینکه 

در اول سال میالدی 44سال و 9ماه سن 
خواهد داشت و تورنمنتی وجود ندارد 
که او تا به حال موفق به حضور در آن 
نشده باشد، تصمیم به خط زدن او 

گرفتیم«.
افــشــاریــان در شــرایــطــی در 

مصاحبه خـــود عــنــوان 
کـــرده فغانی بــه زودی 
45 ساله می شود و تا 

قبل از 45 سالگی 
او تــورنــمــنــتــی 
ــرای قــضــاوت  ــ بـ
ــدارد  ــ ــ وجـــــــود ن
ــرای  ــه فیفا ب ک
دیــگــر  داوران 

ــت سنی  مــحــدودی
ندارد. 

در ایران داوران تا 45 سالگی 
ــــد، امــا در  حــق قــضــاوت دارن

 AFC تورنمنت های بین المللی زیر نظر فیفا و
دیگر محدودیت سنی برداشته شده و داوران 
تا هر زمان که آمادگی جسمانی داشته باشند،  
می توانند در عرصه های بین المللی سوت 

بزنند.
بر این اساس فغانی اگر در لیست ایران باقی 
می ماند،  شانس اول قضاوت در جام ملت های 
آسیا 2023 را داشـــت. امــا خــروج نــام او این 
شانس را از او خواهد گرفت. شانس مجدد 
ــرای قضاوت فغانی در جــام ملت های  ب

صورتی داده می شود که آیــــنــــده در 
او در لیست الیت 
داوران اســتــرالــیــا 
قــرار گرفته باشد که 
پــیــگــیــری هــا نــشــان 
ــن کشور  مــی دهــد ای
ــیــت  هـــفـــت داور ال
خود را انتخاب کرده و اثری 
از فغانی در فهرست فدراسیون 

استرالیا دیده نمی شود. 
هرچه هست جــام جهانی قطر 
آخرین تورنمنتی است که فغانی 
زیــر پرچم ایـــران بــه قــضــاوت می 
ــردازد و از ســال 2023 او دیگر  پـ
ــران نیست و  در لیست الیت ای
احتماالً شاهد خداحافظی اش 
از قضاوت های بین المللی باشیم.

ورزش7

سید حسین حسینی در گفت وگو با قدس:
 مزد تمرین هایم را می گیرم 

جوان گرایی یا اختالفات پشت پرده؟

حذف فغانی از لیست داوران بین المللی


