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چهارشنبه  6اسفند 1393

اخبار

رونمایی از تراکتورسازی جدید

جامجهانی قطر زمستانی شد

فدراسیونجهانیفوتبالتاییدکردجامجهانی
 2022قبل از کریس��مس و در زمس��تان برگزار
خواهد شد .الیحه فوریتی فیفا (سهشنبه) درباره
زم��ان جامجهانی  2022ب��ود و در نتیجهگیری
نهایی قرار شد جامجهانی برای اولین بار در طول
تاریخ در زمس��تان برگزار ش��ود .اعضای کمیته
اجرایی فیفا  6ماه است که درباره زمان برگزاری
جامجهان��ی  2022بحث و تبادل نظر میکنند.
آنها در نهایت دیروز به این نتیج ه رس��یدند که
این رقابتها در زمس��تان برگزار ش��ود تا به این
ترتیب بحث بر سر زمان انجام جامجهانی 2022
خاتمه پیدا کن��د .با انتقال جامجهانی  2022به
زمس��تان تقویم فوتبالی در این س��ال با تغییر و
تحوالتی روبهرو خواهد ش��د .از جمله این تغییر
و تحوالت این است که لیگهای معتبر اروپایی
و همچنین لیگ قهرمانان اروپا باید زودتر از حد
معمول به پایان برسند تا بازیکنان  20روز تا یک
ماه قبل از ش��روع جامجهانی در اختیار تیمهای
ی باشند .به این ترتیب لیگ برتر انگلیس که
مل 
در ژانویه روزهای شلوغی را پشتسر میگذاشت،
دیگر در س��ال  2022چنین تجربهای را نخواهد
داشت .تمام نمایندگان  6کنفدراسیون عضو فیفا
با انتقال جامجهانی  2022از تابستان به زمستان
موافقت کردند .همچنین قرار است در جلسهای
که ماه آینده در زوریخ برگزار خواهد ش��د درباره
کاه��ش زمان جامجهانی قطر و همچنین تعداد
ورزشگاههای این کش��ور نیز بحث و تبادل نظر
صورت گیرد .شیخ سلمان ،رئیس کنفدراسیون
فوتبال آس��یا در پایان این جلسه به سایت فیفا
گفت :خوشحالیم در نهایت به همه نظرات احترام
گذاشته و تصمیم گرفته ش��د تا جامجهانی در
زمس��تان برگزار ش��ود .این بهترین تصمیم بود.
راستش را بخواهید گرفتن این تصمیم اصال کار
آسانی نبود .مدتهاست درباره این موضوع جلسه
برگ��زار میکنیم .حاال از همه اعضای فیفا که در
ای��ن مدت کمک کردند ای��ن تصمیم را بگیریم
تشکر میکنم و امیدوارم آسیا در دومین میزبانی
خود برای جامجهانی خود سربلند شود.

تقدیر فدراسیون فوتبال پرتغال
از کیروش

فدراس��یون فوتبال پرتغال در جش��ن صد
س��الگی خود از بزرگان فوتب��ال خود تمجید
میکند که کارلوس کیروش یکی از این افراد
است .فدراسیون فوتبال پرتغال در جشن صد
س��الگی خود با دعوت از بازیکن��ان و مربیان
ب��زرگ از برترینهای قرن فوتبال خود تجلیل
خواهد کرد .کریستیانو رونالدو بهعنوان بهترین
بازیک��ن و ژوزه مورینیو بهعنوان بهترین مربی
قرن فوتبال پرتغال انتخاب ش��دند .همچنین
از کارل��وس کیروش که در جامجهانی 2010
هدایت پرتغال را برعهده داش��ت نیز قرار است
بهعنوان یکی از افراد تاثیرگذار فوتبال پرتغال
تمجید ش��ود و جایزه افتخاری به او داده شود.
در این جشن از اوزهبیو که سال گذشته میالدی
درگذشت بهعنوان تاثیرگذارترین چهره فوتبالی
ق��رن پرتغال تجلی��ل خواهد ش��د .اوزهبیو در
جامجهانی  1966توانس��ته بود بهعنوان آقای
گلی دست پیدا کند.
کیوسک
آ.اس

بهترین لحظه حرفهای من

مارکا

مصاحبه با تورس

تراکتورسازی و فوالد خوزس�تان در حالی روز
چهارشنبه به مصاف حریفان آسیایی خود میروند
که انتظار میرود هر  2تیم  3امتیاز مصافهایشان را
به دست بیاورند 2 .نماینده ایران در لیگ قهرمانان
آسیا روز چهارشنبه به مصاف حریفان خود میروند.

نسفقارشی ازبکستان ـ تراکتورسازی ایران

تراکتورس�ازان که در لیگ برتر شرایط بسیار
خوب�ی دارند امیدوار هس�تند تا بتوانن�د ناکامی
خود را در رقابتهای آس�یایی پایان بخشند .آنها
در دورههای قبلی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا
نتایج خوبی به دس�ت نیاوردند ،اما االن با توجه به
تیم یکدس�ت و خوبش�ان امیدهای زیادی برای
ای�ن موفقیت آنها در گروه چهارم رقابتهای لیگ
قهرمانان آسیا وجود دارد .تونی اولیویرا ،سرمربی
تراکتورس�ازی تجربه رقابتهای آسیایی را با این
تی�م دارد و با توجه به ش�ناختش از این رقابتها
پیروزی برابر نسفقارش�ی مطلب دور از انتظاری
نیس�ت .کما اینک�ه تراکتورس�ازان هم�واره گام
اول را در رقابتهای آس�یایی محکم برداش�تند.
تراکتورس�ازی با تمام بازیکنانش و بدون محروم و
مصدومی به این مصاف میرود.دیدار تراکتورسازی
و نسفقارشی ساعت  16:30برگزار میشود .دیگر
دیدار این گروه را االهلی امارات و االهلی عربستان
برگزارمیکنند.

نگاهی به نتایج نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا

غرش پرسپولیس

گ�روه ورزش�ی :پرس��پولیس در یک ش��ب رویایی
نماینده قطر را در آزادی تحقیر کرد تا بعد از مدتها
هواداران این تیم یک بازی بس��یار دیدنی و جذاب را
از شاگردان درخشان شاهد باشند .شاید گزاف نباشد
اگر بگوییم این بازی رویاییترین نبرد پرسپولیس در
یک س��ال اخیر بود و پیروزی در ورزشگاه آزادی آن
ه��م در اولین روز بازیه��ای گروهی لیگ قهرمانان
آس��یا آنقدر دلچس��ب بود که قابل توصیف نیست.
برد شیرین پرسپولیسیها تقریبا شکست نفت مقابل
حریف ازبکس��تانی را کمرنگ کرد .کمتر کسی فکر
میکرد درخشان و اندیشههایش بتواند مقابل میشل
الدروپ به برتری برسد ولی نوع فوتبال تک ضرب و
جنگندگی و دوندگی باالی بازیکنان پرسپولیس یخ
ورزش��گاه آزادی را شکس��ت و سبب شد تا این تیم
مقابل چش��م هوادارانش با نتیجه رویایی  3بر صفر
پیروز ش��ود .پرسپولیس بارس��ایی بازی کرد و تیم
متمول قطری را با تمام س��تارههای ریز و درشتش
تحقیر کرد .پرس��پولیس با گلهای بنگ��ر ،نوروزی
و نوری غرش بلندی در ورزش��گاه آزادی داش��ت تا

قطریها تا روز بازی برگشت به یاد این شکست تلخ
در تهران باشند.

■■نفت سوخت!

شکست نفت تهران مقابل پاختاکور در اولین روز
مرحلهگروهیلیگقهرمانانآسیانوارشکستناپذیری
شاگردان منصوریان را پاره کرد .نفت پیش از این در
 21ب��ازی در لیگبرتر ،جامحذف��ی و پلیآف لیگ
قهرمانان آس��یا شکس��ت نخورده بود اما شکست 2
ب��ر یک برابر پاختاکور به این رکورد دس��ت نیافتنی
پایان داد .نوع بازی شاگردان منصوریان در هوای سر
و بارانی تاشکند نش��ان داد نوع برنامهریزی در لیگ
برتر با بازی مقابل حریف سرس��ختی مثل پاختاکور
زمین تا آسمان متفاوت است .پاختاکور تیمی است
که تاکنون در خانه خود مقابل هیچ حریفی از ایران
شکست نخورده و حتی 10نفره شدن آنها نیز سبب
نشد تا نفت بتواند از این مساله کمال استفاده را بکند
و تیم ازبکستانی را در خانه زمینگیر کند .قدرت بدنی
باالی بازیکنان پاختاکور و سردرگمی بازیکنان نفت
اصلیترین موضوع شکست نماینده ایران بود .شاید

کفاشیان :تمایلی برای حضور
در انتخابات فدراسیون فوتبال ندارم
علی کفاش�یان درباره آخرین وضعیت تیم
ملی فوتب�ال برای برگ�زاری اردوی اروپایی در
فروردین س�ال  94گفت :طبق هماهنگیهایی
که با کارلوس کیروش داشتهایم 80-90 ،درصد
ترکیب تیم ملی برای این اردو مشخص شده و
منتظری�م او به ایران بیاید تا ترکیب نهایی تیم
ملی اعالم ش�ود .کیروش هفته آینده به ایران
خواهد آمد و برنامههای تی�م ملی برای اردوی
اروپا برنامهریزی خواهد ش�د ضمن اینکه قرار
است شیلی و س�وئد با صددرصد نفرات اصلی
خود و ترکیب کامل مقابل ای�ران قرار بگیرند.
رئیس فدراس�یون فوتبال درباره وضعیت ادامه
کار کارلوس ک�یروش تصریح کرد :هیچ اتفاق
ت�ازهای نیفت�اده و ما قطع�ا با ک�یروش ادامه
خواهیم داد و از او برای مس�ابقات انتخابی جام
ملتها و جامجهانی برنامه خواستهایم .کفاشیان
درباره مهمترین برنامه پیش روی فدراس�یون
فوتب�ال گفت :در حال حاض�ر مهمترین برنامه
پی�شروی م�ا مجم�ع فوقالعادهای اس�ت که
باید برای فدراس�یون برگزار شود .همانطور که
میدانید اسلامیان بهعنوان سرپرس�ت نایب
رئیس�ی فدراس�یون و عربعام�ری
بهعن�وان نایب رئیس فدراس�یون
بانوان انتخاب ش�دند و همچنین
اس�دی هم در مقام دبیرکلی قرار
گرفته که باید درباره نواب رئیس
در مجمع تصمیمگیری شود .ضمن
اینکه در این مجم�ع فوقالعاده

بحث مسائل مالی و بودجه فدراسیون هم قطعا
مطرح خواهد شد .از نظر مسائل مالی فدراسیون
بش�دت در مضیقه اس�ت و باید این موضوع را
ه�م با اعضای مجم�ع در میان بگ�ذارم .رئیس
فدراسیون فوتبال درباره اینکه آیا در انتخابات
دور آین�ده ای�ن فدراس�یون ش�رکت خواهد
کرد ،گفت :خودم تمای�ل چندانی ندارم اما اگر
اعضای مجمع بخواهند در این انتخابات شرکت
میکنم .کفاش�یان درباره بحث نایبرئیسیاش
در کنفدراس�یون فوتبال آس�یا گفت :موافقت
کش�ورهای منطقه جدید کنفدراسیون فوتبال
آس�یا را گرفتهام اما هن�وز این انتخاب قطعی
نش�ده اس�ت و باید ب�ه رایزنیهایم�ان ادامه
دهیم .وی درباره خاطرات خوب خود از س�ال
 93گف�ت :اینکه برای نخس�تین بار در دوران
مدیریتم تیم ملی تجربه حضور در جامجهانی
را داشت بسیار خوشحالم ضمن اینکه بانوان ما
در آسیا عملکرد خوبی داشتند و توانستند به
جمع تیمهای برتر آسیا راه پیدا کنند .بهترین
خاطره شخصیام از سال  93تولد نوهام است.
وی درب�اره خاطرات بدش از س�ال  93گفت:
در س�ال  93حذف تیم مل�ی در جام
ملتهای آس�یا خاطره بد من بود
اما یکی دیگر از خاطرات بد که
آن را هن�وز به ی�اد دارم حذف
تیم امید بهخاطر حضور بازیکن
دواخطاره بود .امیدوارم تیم امید
در سال  94المپیکی شود.

فوالد ـ السد قطر

یک��ی از دالیلی که ضعف بدنی بازیکنان نفت به رخ
کش��ید این بود که آنها ب��رای توقف حریف در نیمه
اول تمام انرژی خود را حفظ کردند ولی در نیمه دوم
در عرض چند دقیقه دروازهشان باز شد .دفاع نامنظم
و از همگس��یخته نفت با ارسال یک توپ بلند خیلی
راحت جا ماند تا بازیکن پاختاکور دروازه این تیم را به
آسانی باز کند .این درست است که چند دقیقه بعد
علی قربانی برای نفتیها گلزنی کرد ولی پایان ماجرا
به همین نتیجه تساوی ختم نشد .مدافعان نفت در
اکثر توپهای بلند که روی دروازهشان ارسال میشد
با جاگیری غلط غافلگیر میشدند و حتی تذکرهای
بیرانون��د نیز به مدافعان تاثیرگذار نبود .خط هافبک
نفت نیز روز خوبی را پشتس��ر نگذاش��ت و همین
مساله شکاف بزرگ لیگ ضعیف و تیمهای بیبرنامه
ما را با تیمهایی مثل پاختاکور به رخ کش��ید .روزی
در فوتبال آسیا نمایندگان ایران آنقدر با اقتدار ظاهر
میشدند که تیمهای درجه چندمی آسیایی حرفی
برای گفتن نداشتند ولی ضعف فنی لیگ برتر در این
سالها در چنین بازیهایی نمایان میشود.

فوالدیها مثل س�ال گذش�ته تیمی جوان و
پرانگیزه و کامال فن�ی را در اختیار دارند و البته
حضور دراگان اس�کوچیچ در راس کادرفنی این
تیم این انتظ�ار را ایجاد میکند که این نماینده
ایران هم در نخس�تین گامش موفق عمل کند.
فوالدیه�ا هم مث�ل تراکتورس�ازی از مدعیان
قهرمانی این فصل رقابتهای لیگ برتر هستند
و به لحاظ روحی ـ روانی ش�رایط مطلوبی دارند.
فصل گذشته فوالد خوزستان در لیگ قهرمانان
آسیا نتایج خوبی گرفت ،اما در مرحله حذفی با
 2تساوی برابر همین السد از رقابتهای آسیایی
کن�ار رفت و ح�اال فرصت خوبی ب�رای انتقام از
این تیم به دس�ت آمده است .حضور تماشاگران
اهوازی در این دیدار میتواند به فوالدیها کمک
ش�ایانی کند .هر چند الس�دیها هم تیم بسیار
قدرتمندی هستند که در این فصل از رقابتهای
لیگ قطر جزو مدعیان محسوب میشوند .دیدار
فوالد و الس�د قطر از گروه سوم رقابتهای لیگ
قهرمانان آسیا ساعت  16برگزار میشود و دیگر
دیدار این گروه را الهالل عربس�تان و لکوموتیو
تاشکندبرگزارمیکنند.

ی بینالمللی فدراسیون اتومبیلرانی
گفتوگو با حسین نبوی ،مسؤول رال 

امکانات کافی نداریم

نیلوف�ر رهگذر :موفقی�ت تیم اتومبیلران�ی ایران
در اولی�ن مرحل�ه مس�ابقات رال�ی خاورمیانه که
در کش�ور قطر برگزار ش�د ،بازتاب زیادی در بین
کشورهای منطقه داشته است .مسابقاتی که در آن
اتومبیلرانهایایرانیتوانستدبهخوبیبدرخشندو
تواناییهای خود در یک تورنمنت بینالمللی را به
اثبات برسانند .تیم ایران در میان  15تیم حاضر در
این رقابتها به مقام ششم دست یافت و در گروه N
هم که متعلق به موتورهای 2هزار سیس�ی بود ،به
مقام دوم رسید .ضمن اینکه  2تن از اتومبیلرانهای
تیم ایران در این رقابتها ،یعنی اشکان مسگرها به
همراه نقشهخوان خود وحیدرضا وحدتی توانستند
عنوان بهترین اتومبیل�ران خارجی رالی قطر را به
دست آورند اما این موفقیت مرهون عوامل مختلفی
در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری
اسلامی ایران اس�ت.یکی از این عوامل ،حس�ین
نبوی مس�ؤول رالیه�ای بینالمللی فدراس�یون
موتورس�واری و اتومبیلران�ی اس�ت ،کس�ی ک�ه
سرپرستی تیمهای ایرانخودرو و سایپا را به عهده
داشته ،قهرمان سابق اتومبیلرانی ایران که حاال در
عرصه دیگری به رشد و توسعه این رشته ورزشی
جذاب و مهیج کمک میکند.

درباره حض�ور تیم اتومبیلران�ی ایران در
مسابقات رالی قطر ،صحبت میکنید؟

م�ا بعد از اینکه در رالی کاندیداتوری ش�یراز
 ،2014توانس�تیم حض�ور خ�ود را در صحن�ه
رقابتهای رالی خاورمیانه اعلام و اثبات کنیم،
تمام نگاهها به سمت ایران جلب شد .در این میان،
آقای ناصر العطیه ،رئیس فدراسیون اتومبیلرانی
قطر و نایب رئیس فدراسیون جهانی اتومبیلرانی
هم پش�تیبانی و حمایت خوبی از ما داش�تند که
هنوز هم ادام�ه دارد و در واقع با این حمایتهای
همهجانبه بود که از ما ب�رای حضور در رالی قطر
دعوت به عمل آمد .واقعیت این است که ما ماشین
مسابقهای برای حضور در این مسابقات نداشتیم
و ب�ا رایزنیهای�ی که دکت�ر مهرعلی ،ریاس�ت
فدراس�یون با مسؤوالن فدراس�یون قطر داشت
 2ماش�ین مس�ابقهای در اختیار تیم ای�ران قرار
داده ش�د و به ما اعالم کرد که ش�ما فقط تیمتان
را بیاورید .در این میان چیزی که دکتر مهرعلی،
رئیس فدراسیون موتورس�واری و اتومبیلرانی از
ما انتظار داش�تند ،این بود که تیم خوبی را برای
حضور در این مسابقات تشکیل دهیم.

ب�ا این ش�رایطی که اش�اره کردی�د ،فکر
میکردید چنین موفقیتی به دست آید؟

واقعیت این اس�ت ک�ه با امکانات وی�ژهای که

تیمهای دیگر داشتند ،این موفقیت قابل باور نبود،
ما در اصل برای کسب تجربه رفتیم نه کسب مقام!
اما چیزی که ما از قبل هم به آن اطمینان داشتیم،
ای�ن ب�ود که بچههای م�ا از لحاظ تکنی�ک و علم
اتومبیلرانی در سطح باالیی هستند و مهارت زیادی
دارند و مشکل اصلی ما امکانات کم است .همانطور
که واردات ماش�ینهای خاص به کش�ور ما ممنوع
است ،واردات ماشین مسابقهای ممنوعتر است.

شرایط میزبانی مرحله سوم رالی خاورمیانه
در شیراز را دارید یا میخواهید آن را به وجود
آورید؟

ما شرایط میزبانی را داریم .میزبانی مسابقاتی
که مهر ماه گذش�ته در ش�یراز برگزار ش�د ،کار
بزرگی بود .البته کاش اتفاق تلخی که باعث شد
در آن رقابتها ما دوس�ت خوبمان آرش را در
س�انحه رانندگی از دس�ت بدهیم رخ نمیداد تا
این خاطره تلخ تا ابد در ذهن ما ثبت نشود .من
در مسابقات ابوظبی و قطر خیلی چیزها را دیدم
و خود آق�ای دکتر مهرعلی ه�م بهعنوان ناظر
مسابقات در قطر حضور داشتند و همین موضوع
باعث شد تا ما تجربه بیشتری پیدا کنیم و دید ما
برای میزبانی بازتر شود .با این حال ،برای میزبانی
هنوز مشکالتی داریم که امیدوارم تا زمان شروع
مسابقات برطرف ش�ود و برای حل آن ،نیازمند
هم�کاری ارگانها و نهادهای مختلف هس�تیم.
بهعن�وان مثال یکی از مش�کالت م�ا در زمینه
گمرک اس�ت که باید اجازه دهند ماش�ینهای
مسابقهای کش�ورهای خارجی ،بدون طی شدن
مراح�ل خاص گمرکی ،به کش�ور بیایند و بعد از
مسابقات هم خارج شوند یا بحث ویزا . ...میهمانان
ما گاها بیش از  3ساعت در فرودگاه شیراز معطل
میشدند تا مهر ورود در گذرنامه آنها ثبت شود!
این رویداد اتفاق بزرگی اس�ت که در کشور رخ
میدهد .ما به کمک نهادهای مختلف نیازمندیم
و همه باید کمک کنند.

چه کشورهایی برای حضور در ایران اعالم
آمادگی کردهاند؟

تمام کش�ورهایی که در رالی قط�ر بودند و در
کویت هم هس�تند ،آمادگی خود را برای حضور در
ایران اعالم کردهاند .کشورهایی مانند قطر ،کویت،
امارات ،عربستان ،لبنان ،قبرس و ...برای حضور در
ایران ثبتنام کردهاند البته در اینجا الزم اس�ت از
زحمات فدراسیون موتورس�واری و اتومبیلرانی و
از ش�خص آقای دکتر مهرعلی ،ریاست فدراسیون
تشکر کنم که در این مدت تالشهای زیادی را برای
رشد و توسعه این رشته در ایران انجام دادهاند.

منهایفوتبال

انتخابات فدراسیون همگانی
 19اسفند برگزار میشود

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش
و جوانان گفت :انتخابات فدراسیون ورزشهای
همگانی  19اسفندماه برگزار میشود .غالمرضا
ش��عبانیبهار با اع�لام این خبر اف��زود :دکتر
گودرزی تاکید جدی بر رعایت قانون و عدالت
در انتخابات فدراس��یونها دارد و تالش ما این
اس��ت که روند برگزاری انتخابات فدراس��یون
همگانی هم بدون حاش��یه و در نهایت صحت
و سالمت باش��د .تاریخ برگزاری انتخابات این
فدراسیون دوش��نبه  19اسفندماه ساعت 10
صب��ح خواهد بود .دکترعلی مج��دآرا که در 4
س��ال اخیر ریاست این فدراس��یون را برعهده
داش��ت و  11نامزد ثبتنامی دیگر برای پست
ریاس��ت فدراسیون ،از س��وی وزارت ورزش و
جوانان تایید صالحیت شدهاند.
گزارش

ولبک
آرسنال را به چالش کشیده است

پارس�ا پاینده :دنی ولبک آرس��نال را به چالش
کش��یده تا در خانه در دور رفت یکهشتم لیگ
قهرمانان مقابل موناکو در روز سهشنبه به پیروزی
برسند.آرسنال در دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا
در ورزش��گاه امارات هیچگاه بازنده نبوده .اگرچه
تساوی  3-3مقابل اندرلخت برای آنها دردسرساز
ش��د و باعث شد صدرنش��ینی گروه را از دست
بدهند و بهعنوان تیم دوم به دور بعد صعود کنند.
موناکو در این فصل لیگ قهرمانان فقط  4گل به
ثمر رسانده و با این حال باالتر از لورکوزن به دور
یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان رسید .دنی ولبک
میگوید اینکه در دور رفت آرسنال باید در خانه
بازی کند میتواند امتیازی باشد تا این تیم برای
اولین بار از فص��ل  2009-10به دور یکچهارم
نهایی برسد .ولبک میگوید« :هر تقابلی در لیگ
قهرمانان مش��کل خواهد بود و موناکو هم از این
قاعده مستثنا نیست .آنها بازیکنان خوبی دارند و
این چالشی بزرگ در دور رفت و برگشت برای ما
خواه��د بود .ما ابتدا در خانه بازی خواهیم کرد و
این فرصت خوبی است که جایگاه محکمی برای
خود ایجاد کنیم .با این حال باید خود را برای 2
دیدار س��خت آماده کنیم .در موقعیت فعلی هر
مسابقه برای ما چالشی بزرگ خواهد بود ولی ما
میخواهیم از آن لذت ببریم .ما الزم اس��ت قوی
باشیم و استحکام خود را نشان دهیم .ما روحیه
خوبی در تیم داریم .ما میخواهیم این فصل لیگ
قهرمانان اروپا را به چالش بکش��یم ».دنی ولبک
که در ماه سپتامبر از منچستریونایتد به آرسنال
پیوسته است ،دلیلی نمیبیند که آرسنال در اروپا
موفق نباش��د .آرسنال در  2فصل گذشته مقابل
بایرنمونی��خ تیم ب��زرگ آلمانی حذف ش��ده و
بدیهی است که امسال با قرعهای بهتری روبهرو
شده است .مهاجم انگلیسی ادامه میدهد« :این
یک رقابت خاص است .شما با روشهای مختلف
بازی فوتبال در اروپا مواجه میشوید .شما در آنجا
با بهترین تیمهای جهان روبهرو میش��وید و هر
بازیکنی آرزو دارد در لی��گ قهرمانان اروپا بازی
کند .این اتفاق بزرگی اس��ت که در این رقابتها
پیش بروید و ما میخواهیم تا جایی که میتوانیم
پی��ش برویم .م��ن میخواه��م ب��ه ادوار نهایی
این رقابت برس��یم و این چیزی اس��ت که تمام
همتیمیهای من میخواهند .آزمایش خود مقابل
بهترین بازیکنان دنیا اینجا در لیگ قهرمانان بسیار
عالی است .ما به چیزی جز مسابقه فکر نمیکنیم.
تمام تمرکز ما روی این اس��ت که این  2بازی را
با موفقیت پشتسر بگذاریم و به دور بعد صعود
کنیم ».آرسن ونگر برای اولین بار در یک مسابقه
رس��می به دیدار تیم س��ابق خود موناکو خواهد
رفت .س��رمربی فرانس��وی در فصل 1987-88
تیم موناکو را قهرمان لوشامپیونا و در سال 1991
قهرم��ان کوپ دو فرانس ک��رد و آنها را به فینال
جام برندگان اروپا در س��ال  1992و نیمهنهایی
لیگ قهرمانان اروپا در 1994
رساند .بعد از سال 1994
ونگر موناک��و را به مقصد
ناگویا گرامپوس ترک کرد
و سرمربی این تیم
ژاپنی شد.

