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دنیا  حیدری

تنها 9 روز دیگر به 

فریدون  حسن
   گزارش  یک

آغاز جام جهانی 
باقی اس�ت، یک 
ج�ام جهان�ی متف�اوت. ی�ک ج�ام جهانی 
پرحاشیه و شاید پرحاش�یه تر از تمام ادوار 
گذش�ته این جام. حتی پرحاش�یه تر از جام 
جهان�ی 1978 آرژانتی�ن ک�ه می گوین�د 
سیاسی ترین جام جهانی تاریخ بوده، با این 

حال قطر 2022 را باید پرحاشیه خواند.
از حواش��ی میزبانی قطر و س��روصداهایی که 
اروپایی های مث��ًا متمدن ب��ه راه انداخته اند، 
بگذریم باید به فوتبال و کش��ور خودمان اشاره 
کنیم که ب��ا داش��تن انبوهی معاند و دش��من 
قس��م خورده یک جام جهانی سخت را پیش رو 
دارد. دش��منانی که طی دو ماه گذش��ته تمام 
تاش خودشان را کردند تا ایران را زمین بزنند و 
حاال میدان جام جهانی را فرصتی مناسب برای 
خود می دانند تا با حاشیه سازی برای تیم ملی به 

اهدافشان برسند.
برنامه ه��ای زی��ادی ت��دارک دیده ان��د. عمله 
و اکله ه��ای س��عودی، لندن��ی، امریکای��ی و 
صهیونیس��تی با کلی طرح و برنام��ه برای تیم 
ملی راهی قطر شده اند تا مثًا به مقابله با ایران 
س��ربلند برخیزند که نمونه های��ش را قبًا هم 
داش��ته ایم. بازی ایران و امریکا در جام جهانی 
1998 فرانسه و نقش��ه هایی که منافقان برای 
به حاش��یه بردن بازی داشتند هنوز در ذهن ها 
هست. دشمن، دش��منی اش را می کند، از هر 

فرصتی هم برای ضربه زدن استفاده می کند و 
این ما هستیم که باید برای مقابله با آنها برنامه 
داش��ته باش��یم. باید قدرتمند باش��یم، چه در 
زمین مس��ابقه و چه در بیرون زمین، حتی در 
خیابان های قطر هم باید قدرتمندانه گام برداریم 
تا هیچ فرصتی به دشمن ندهیم. یادمان نرود که 

برای یک نبرد همه جانبه به قطر می رویم.
در فرانس��ه بافاصله با تمهیداتی که اندیش��ه 
شد نقش��ه منافقین خنثی و ثمره آن هم یک 
پیروزی تاریخی بود برای ایران، حاال هم تفاوتی 
نمی کند. هرچند دش��من جری تر و گستاخ تر 
شده و نقشه ها پیچیده تر، اما باید برای مقابله با 
آنها برنامه داشته باشیم. هنوز عده ای هستند 
که به دنب��ال حذف ایران از ج��ام جهانی برای 
خود داستان س��رایی می کنند. نمونه اش سپ 
باتر، رئیس س��ابق فیفا ک��ه می گوید اگر من 
رئیس بودم ایران را ح��ذف می کردم. بیان این 
جمله از زبان کسی که وقتی از فیفا اخراج شد 
به نش��انه تمام زد و بندها و پولشویی هایی که 
کرده بود روی سرش دالر ریختند خود به خود 
اصل ماجرا را مشخص می کند که چه کسانی به 
دنبال حذف ایران از جام جهانی یا حاشیه سازی 
برای تیم ملی هس��تند، اما با تمام این حرف ها 

نباید از مقابله غافل شد.
دو هفته قبل بود که رئیس جمهور در جلس��ه 
هیئت دولت به وزارت امور خارجه دس��تور داد 
با همکاری دولت قطر جلوی بروز حاشیه برای 
تیم ملی و ش��یطنت های معاندین و دشمنان 

ایران را بگیرد. حاال خبر می رسد که می خواهند 
در بین تماشاگران شعارهای سیاسی سر دهند 
یا در فان دقیقه بازی سروصدا به راه بیندازند و 
همزمان با پخش سرود ایران به نشانه اعتراض 
حرکات خ��اص انج��ام دهند. قوانی��ن فیفا در 
این زمینه ها کامًا مش��خص اس��ت و حتی به 
تماشاگران هم اجازه سر دادن شعارهای سیاسی 
را نمی دهد، اما اینکه اجازه حضور معاندین در 
ورزشگاه داده نشود یا اینکه جلوی حرکات آنها 
و همراه داش��تن وسایل حاشیه س��از از جمله 
پرچم های مختلف گرفته شود را باید با میزبان، 

یعنی قطر و پلیس این کشور هماهنگ کرد.
فیفا تاکنون سفت و سخت ایستاده و جلوی تمام 
حاشیه سازی های سیاسی علیه ایران را گرفته 
است، اما هنوز حاشیه ها پابرجاست. فدراسیون 
بین الملل��ی فوتبال صراحتاً اع��ام می کند که 
فوتبال از سیاست جداس��ت. اینفانتینو رسماً 
می گوید که اجازه نمی دهد ج��ام جهانی قطر 
اسیر سیاس��ی بازی ش��ود و همه باید بیایند و 
فوتبال بازی کنند، اما وقت��ی هنوز هم عده ای 
خواب حذف ایران از جام جهان��ی را می بینند 
باید به هوش باشیم که بیکار نخواهند نشست و 
از هر فرصتی برای ضربه زدن استفاده خواهند 
کرد. اما س��ؤال اصلی اینجاست که آیا به ما هم 
اجازه می دهند علیه دش��منانمان تبلیغ کنیم 
و س��روصدا به راه بیندازیم؟ به طور حتم پاسخ 
منفی اس��ت. پس انتظار بجایی است که ما هم 
بخواهیم جلوی تحرکات ضدایرانی گرفته شود. 

یک خواس��ته منطقی، مطابق ب��ا قوانین فیفا. 
خواسته ای که برای رس��یدن به آن باید از قطر 

میزبان هم کمک بگیریم.
همین هفته قبل و در حاش��یه برگ��زاری جام 
بین قاره ای فوتبال ساحلی، پلیس امارات بیرون 
از ورزشگاه محل مسابقات جلوی حاشیه سازی ها 
را گرفت. هرچند شیطنت هایی انجام شد که با 
توجه به دش��منی های اماراتی ه��ا چندان هم 
عجیب نبود، اما آنچه مش��خص شد این بود که 
پلیس می تواند از بروز حاشیه ها جلوگیری کند. 
حاال کشور میزبان، قطر اس��ت که اتفاقاً روابط 
خوبی با ایران دارد و می توان از آنها توقع داشت 
که با برنامه ریزی درس��ت جلوی بروز حاش��یه 
برای تیم ملی ایران، به خصوص خارج از میدان 
مسابقه و حتی روی سکوهای ورزشگاه را بگیرند. 
برنامه ها کاماً مشخص است و باید برای مقابله با 

آنها درست پیش رفت.
دیپلماسی ورزشی درس��ت همین جاست که 
می تواند به کمکمان بیاید. همان دیپلماس��ی 
که سال هاس��ت عنوان می کنی��م نقطه ضعف 
ورزش ای��ران ب��رای جلوگیری از حواش��ی و 
حق خوری ه��ای بین المللی اس��ت. حاال جام 
جهانی قطر بهترین فرصت برای قدرت نمایی 
این دیپلماس��ی در میدان بزرگ فوتبال است. 
یک دیپلماسی قوی با همکاری کشور میزبان 
تا تمام نقش��ه هایی که برای ایران، تیم ملی و 
حاشیه سازی ها طراحی شده، نقش بر آب شود 

و کمترین اثر را داشته باشد.
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شیوا نوروزی

کی روش نگران مصدومان و سجادی امیدوار به صعود 

 روحیه باال
 ثمره غلبه  بر نیکاراگوئه

تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی در آخرین دیدار تدارکاتی خانگی به دوحه 
سفر می کند. نیکاراگوئه حریفی نبود که ملی پوشان کشورمان را به دردسر 
بیندازد. پیروزی یک بر صفر مقابل این تیم امریکایی یک مصدوم روی دست 
کی روش گذاشت. برای کادر فنی مهم بود که یوزپلنگ ها قبل از اعزام به 
قطر، نیکاراگوئه را شکست دهند. برد مقابل این تیم با تک گل مهدی ترابی 
به ارمغان آمد تا ایران با روحیه خوب راهی دوحه ش��ود و منتظر تونس و 
آخرین بازی دوستانه قبل از شروع مسابقات باشد. سرمربی پرتغالی تاش 
کرد شرایط بازیکنانش را به خوبی محک بزند. ملی پوشان نیز در زمین نشان 
دادند انگیزه زیادی برای موفقیت در جام جهانی دارند. تیم ملی دوش��نبه 
تهران را به مقصد دوحه ترک می کند و روز چهارشنبه نیز به مصاف تونس 
می رود. کارلوس کی روش بعد از این مسابقه نتوانست نگرانی و ناراحتی اش 
را از مصدومیت امید ابراهیمی پنهان کند: »بازی خوبی بود. برد همیشه 
خوب است. بعد از چند روز پرفشار، بازیکنان جوان فرصت بازی پیدا کردند. 
توانستیم یک بازی تمرینی داشته باشیم. نگران ابراهیمی هستم. بدترین 

قسمت بازی با نیکاراگوئه مصدومیت امید ابراهیمی بود.«
سرمربی نیکاراگوئه معتقد است یک اشتباه باعث باخت تیمش شد. مارکو 
آنتونیو فیگوئرا در این خصوص گفت: »بازی را به دو نیمه تقسیم می کنم؛ 
۴۵ دقیقه اول برای ما متوس��ط و برای ایران خوب بود. می توانم بگویم در 
نیمه اول فقط یک اشتباه داش��تیم و همان هم تبدیل به گل شد. در نیمه 
دوم بهتر بودیم و گاهی ایران را به عقب راندیم. اشتباهی که در نیمه اول 
داشتیم، در طول بازی به ما فشار آورد. اگرچه از نتیجه راضی نیستیم، اما 
خیالمان راحت است. تیم ما دارای میانگین سنی ۲۳ سال و چهار ماه است. 
این مسئله حس خوبی به ما می دهد. در ماه مارس میادی بازی های لیگ 
ملت ها را داریم و این موضوع برای ما خوب است. فکر می کنم نیمه اول برای 
ایران و نیمه دوم برای ما بود. می دانیم خیلی از بازیکنان اصلی ایران در این 
بازی نبودند. واقعاً از صمیم قلب برای ایران آرزوی موفقیت دارم. باید قبول 
کرد که ایران در گروه سختی قرار گرفته است اما اگر همانند نیمه اول بازی 
با نیکاراگوئه عمل کند، می توان امیدوار بود که نتیجه خوبی بگیرد. بیرانوند 

بهترین بازیکن ایران بود. مطمئنم که فرد با اعتماد به نفسی است.« 
وزیر ورزش یک بار دیگر بر صعود تیم ملی به دور بعد جام جهانی تأکید 
کرد. حمید سجادی بعد از تماشای بازی نیکاراگوئه از همراهی این تیم 
در جام جهانی خبر داد: »امیدوار هستیم در دیدار تدارکاتی بعدی برابر 
تونس به نحو احسن بازی کنیم که این مسابقه در دوحه برنامه ریزی شده 
است. ان ش��اءاهلل تیم ملی ایران به بهترین شکل آماده شود و با بهترین 
ش��رایط در جام جهانی حضور پیدا کند. همه ما خوش��بین هستیم و 
امیدواریم تیم از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند، چراکه تیم خوبی 
داریم. کار سختی است، ولی واقعاً به این تیم امیدوارم، چراکه تک تک 

بازیکنان عالی هستند و باید برای موفقیت شان دعا کنیم.«

در روزهایی که برخی چهره های ورزش��ی برای خودنمایی و دیده 
شدن بیشتر، آن هم از سوی دشمنان قسم خورده ایران با ریاکاری 
محض یا سرود نمی خوانند یا ژس��ت ماتم زدگی به خود می گیرند، 
ملی پوش��ان پارادوومیدانی ایران در مسابقات بین قاره ای آسیا و اقیانوس��یه که در استرالیا برگزار 
شد، مثل همیش��ه جور تمام ورزش کشور را کش��یدند و هم مدال آوری کردند و هم اینکه با عزت 
پرچم خوشرنگ ایران اسامی را برداش��تند و دور افتخار زدند. اما اوج کار این قهرمانان جایی بود 
که حسن دهقان عاوه بر پرچم ایران تصویر رهبر معظم انقاب اسامی را هم همراه خود داشت. 
ملی پوش دوومیدانی جانبازان و معلولین کشورمان پس از قهرمانی در مسابقات آسیا و اقیانوسیه 

با پرچم س��ه رنگ ایران و پیراهنی منق��ش به تصویر 
مقام معظم رهبری دور افتخار زد. حس��ن دهقان، 

نماینده کش��ورمان که در پرتاب دیس��ک 
موفق به کسب نشان 
نق��ره ش��ده ب��ود 
و در ادام��ه ای��ن 

رقابت ه��ا در پرت��اب 
نیزه ب��ه گردن آویز طا 

دس��ت یافت و بعد از کسب 
خوشرنگ ترین مدال طی اقدامی 

جالب با پرچم پرافتخار ایران و همچنین 
پیراهنی که تصویر رهبری بر آن نقش بسته 
ب��ود دور افتخ��ار زد و به خاطر کس��ب این 

موفقیت به خوشحالی پرداخت.

نخستین مدال پاراتیراندازی ایران در امارات

دور افتخار با پرچم و تصویر رهبر انقالب

      خبر عبدالرضا توس��لی خواه، نخس��تین مدال کاروان ایران در مسابقات 
پاراتیراندازی قهرمانی جهان امارات را به نام خود زد. تیم ملی تیراندازی 
ایران در حالی برای حض��ور در رقابت های قهرمانی جهان راهی امارات ش��د که بع��د از جام جهانی 
کره جنوبی دستخوش تغییرات شد و س��کان هدایت آن را بار دیگر حس��ین امیری به دست گرفت. 
رقابت هایی که نخستین مدال آن توسط عبدالرضا توسلی خواه در ماده تراپ به ارمغان آمد. توسلی خواه 
در ادامه رقابت های قهرمانی جهان امارات به گردن آویز نقره دست یافت. این در حالی است که رقیه 
شجاعی در ماده R۲ تفنگ بادی با ایستادن در جایگاه دوم مرحله مقدماتی راهی فینال شد، اما در این 
مرحله در رده هشتم ایس��تاد. زهرا غامزاده نیز در مس��ابقات حذفی ماده R9 تفنگ خفیف ۵0 متر 
توانست به مرحله مقدماتی صعود کند. همچنین مصطفی خادم و محمدرضا میرشفیعی در ماده تپانچه 

بادی مردان ماده P1 با حریفان خود به رقابت پرداختند و از راهیابی به فینال بازماندند.

شمیم  رضوان
      چهره
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موفقیت های طارمی و کس�ب جوایز متعدد توس�ط 
ملی پوش ایرانی پورت�و در لیگ پرتغال تمامی ندارد. 
موفقیت هایی که مهدی طارمی به سختی اجازه ربودن 
آنها را به دیگر بازیکنان می دهد. لژیونر فوتبال ایران 
این بار دو جایزه را از آن خود کرد که دستاوردی جدید 
برای او بود. طبق رس�م هر ماه، س�رمربیان تیم های 
حاضر در لیگ برتر پرتغال اقدام به انتخاب برترین های 
هر پس�ت می کنند که مهدی طارمی، مهاجم ایرانی 
پورتو توانست عنوان برترین مهاجم را از آن خود کند. 
این انتخاب ها در زمینه انتخ�اب بازیکنان ماه)بدون 
در نظر گرفت پست( نیز هس�ت که این عنوان نیز با 
بیشترین آرا به طارمی رسید که در این ماه روی پنج 

گل تیمش در چهار بازی تأثیر مستقیم داشت.

طارمی، 2 جایزه در یک ماه
قاب

 قطر باید تفهیم شود
ایران یک پرچم بیشتر ندارد

بالتکلیفی امیدهای فوتبال
حسرت المپیکی ش��دن امیدهای ایران هر سال بزرگ تر می شود، 
بی آنکه کوچک ترین تاش��ی برای متوقف کردن این س��ن و سال 

انجام شود. 
سال هاس��ت که امیدهای فوتبال ایران باتکلیف هستند و بازیچه 
تصمیم های آنی و حمایت هایی که با وجود شعارهای متعدد، هیچ 

رد و نشانی از آن برای امیدها دیده نمی شود. 
هرچند انتخاب مهدوی کیا بذر امید را در دل زیر ۲۳ ساله ها کاشت، 
اما داس��تان با همان س��ناریوی قبلی پیش رفت و ع��دم حمایت 
مسئوالن و همکاری باش��گاه ها کار را به جایی رساند که سرمربی 
وقت تیم امید حضور در بازی های همبس��تگی کشورهای اسامی 
را منتفی کرد ت��ا تیمش زنگ تفری��ح حاضران در قونیه نش��ود و 
دست آخر نیز کادر فنی از ادامه کار خود انصراف داد که اگر نمی داد 
هم شهریورماه قرارداد بسته شده با کیا به اتمام می رسید ، بی آنکه 
فکری برای وضعیت این تیم و سرمربی جدید آن شود. درست مثل 
این روزها که حتی پیشنهاد سرپرست تیم نیز نادیده گرفته می شود 

تا اوضاع بغرنج تر از قبل شود. 
مقدماتی المپیک از س��ال آینده برگزار می ش��ود، اما اس��تفاده از 
فیفا دی ها برای آماده سازی امیدها حداقل کاری بود که فدراسیون 
می توانست برای این تیم انجام دهد. مسئله ای که فراز فاطمی بارها 
بدان اشاره و تأکید کرد، اما سپری شدن فیفادی آبان ماه نشان داد 
این پیشنهاد خوب برای آقایان مس��ئول کمترین اهمیتی نداشته 
که حتی یک بازی دوستانه نیز برای این تاریخ در نظر گرفته نشده 
است، آن هم در شرایطی که در این مورد خاص)فیفادی( باشگاه ها 
دیگر توانی برای مخالفت جهت در اختیار گذاشتن بازیکنان خود 
نداش��تند. مس��ئله ای که طی س��ال های اخیر یکی از بزرگ ترین 

معضات تیم ملی فوتبال امید ایران بوده است. 
امروز اما جدا از این داس��تان تکراری امیدها با مسئله ای به مراتب 
بزرگ تر مواجه هستیم و آن وضعیت نامشخص کادر فنی است که 
هیچ گمانه زنی بعد از جدایی مهدوی کیا برای آن انجام نشده است، 
به طوری که به نظر می رسد امیدها کوچک ترین اهمیتی برای آقایان 
مسئول ندارند که اگر داشتند در این فاصله اقدامی برای سروسامان 
به وضعی��ت کادر فنی آن انجام می دادند تا تیم زیر ۲۳ س��اله های 
فوتبال ایران حداقل در فیفادی ها هم که شده یک بازی تدارکاتی 
و آماده سازی را در برنامه های خود داشته باشد، اما به نظر می رسد 
حضور در اردوی مشترک بزرگساالن به عنوان حریف تمرینی تیم 
ملی فوتبال ایران و تمرین کردن زیر نظر کی روش در آخرین اردویی 

که در تهران برگزار شد برای آقایان کفایت می کند. 
البته بعید هم نیست که مسئوالن فدراسیون فوتبال تا بعد از جام 
جهانی دست روی دست بگذارند و بعد از پایان کار ایران در این 
رقابت ها با توجه به نتایج کسب شده با کی روش در خصوص کادر 
فنی امیدها به مش��ورت و همفکری بنشینند. اگرچه همفکری 
گرفتن از س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران اتفاق بدی نیس��ت و 
با توجه به ش��ناختی که مرد پرتغالی از فوتبال ایران دارد، این 
همفکری می تواند به سود امیدها باش��د، اما هدر دادن زمان تا 
چند هفته دیگر بی ش��ک هیچ س��ودی برای فوتبال امیدهای 
ایران ندارد و این مسئله ای است که چون میخ آهنین به گوش 
مسئوالن فوتبال ایران نمی رود که اگر می رفت وضعیت امیدها 

تا این اندازه بغرنج نبود.

امید ابراهیمی ب��ه دلی��ل مصدومیت از 
ناحیه کشاله پا حضور در جام  جهانی 
را از دست داد. هافبک تیم کشورمان 
در مصاف ب��ا نیکاراگوئه به ش��دت 
مصدوم ش��د و حاال مش��خص شده 

این بازیکن ۳۵ ساله به خاطر پارگی 
عضله، حس��رت بازی در قط��ر به دلش 

خواهد ماند. مصدومی��ت ابراهیمی ناراحتی 
شدید کی روش را به دنبال داشت.

    
اسطوره فوتبال برزیل معتقد است امسال 

سلسائو قهرمان جام ۲0۲۲ می شود و 
برای شش��مین بار جام را باالی سر 
خواهد برد. پله با توجه به صعود بدون 
شکست این تیم در مرحله مقدماتی 

جام جهان��ی در صفحه ش��خصی اش 
نوشت: »شاید حتی فکر کنید که بیش از 

حد اطمینان دارم، اما احس��اس می کنم دوباره شاهد قهرمانی 
برزیل خواهیم بود.«

    
مصدومی��ت لیون��ل مس��ی، کاپیت��ان 

آلبی سلس��ته برطرف ش��ده اس��ت. 
کاپیت��ان آرژانتی��ن چن��د ب��ازی 
پاری سن ژرمن را از دس��ت داد، اما 
التهاب تاندون آش��یل مس��ی بهبود 

یافته و تمریناتش را آغاز کرده است. 
این موضوع مسرت بخش ترین خبر برای 

آرژانتینی ها بود. تیم ملی آرژانتین در نخستین 
بازی جام جهانی با عربستان بازی می کند.

    
لیس��ت نهایی تیم مل��ی انگلیس اعام 

شد. لیست اعامی ساوت گیت تعجب 
بس��یاری را برانگیخت. خط خوردن 
جیدون س��انچو از جمل��ه مهم ترین 
حواش��ی انتخاب های س��رمربی بود، 

اما کایل واکر س��تاره من سیتی در قطر 
حض��ور خواهد داش��ت. بلینگه��ام، هافبک 

دورتموند تنها بازیکنی است که در خارج از جزیره بازی می کند.
    

فاطما سامورا، دبیرکل س��نگالی فیفا در 
اظهارنظری عجیب مدعی اس��تفاده 

از جادوگر ب��رای رف��ع مصدومیت 
سادیو مانه، ملی پوش سنگال شد: 
»از پزش��کان جادوگر برای درمان 
سادیو مانه اس��تفاده خواهیم کرد. 

البته من نمی دان��م مؤثر خواهد بود یا 
خیر، اما در این مورد خاص ما از این روش 

استفاده می کنیم.«
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ادامه شکست ناپذیری آمل، شروع سایپا

هفته هشتم مس��ابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان 
چهارشنبه با برگزاری هفت دیدار در شهرهای ارومیه، اصفهان، 
آمل، رفس��نجان، یزد، تهران و مش��هد پیگیری ش��د، آن هم در 
شرایطی که موفقیت جزیده در نخستین مس��ابقه رسمی خود 
در س��ایپا همه نگاه ها را به خود جلب کرد. س��ایپا ک��ه به دلیل 
کس��ب نتایج دور از انتظار و ضعیف تغییراتی در کادر فنی ایجاد 
و عظیم جزیده را به عنوان س��رمربی جدید معرفی کرده بود، در 
نخستین دیدار رس��می خو با س��رمربی جدید شگفتی ساز شد، 
به طوری که هورس��ان رامس��ر را در خانه والیبال تهران شکست 
داد. این در حالی بود که س��ایپا با ش��ش باخت و تنها یک برد در 
رده دوازدهم حضور داش��ت، اما جزیده در نخس��تین گام موفق 
به کسب دومین برد نارنجی پوشان ش��د و سومین شکست این 
فصل را به هورسان تحمیل کرد. در مهم ترین دیدار هفته هشتم، 
لبنیات هراز آمل میزبان شاگردان پیمان اکبری در پیکان تهران 
بود. تیم های رده اول و دوم جدول که جدالی دیدنی را رقم زدند 
و در نهایت ش��اگردان عطایی با برتری ۳ بر صفر مقابل پیکان به 
روند شکس��ت ناپذیری خود به عنوان تنها تیم بدون باخت لیگ 
ادامه دادند. در دیگر بازی های هفته، ش��هداب یزد مدافع عنوان 
قهرمانی ۳ بر ۲ از سد فوالد سیرجان ایرانیان گذشت. شهرداری 
ارومیه در مصافی خانگی برابر پاس گرگان تن به شکس��ت داد. 
ش��هرداری گنبد در اصفهان برابر گیتی پس��ند به برتری ۳ بر ۲ 
دست یافت. مس در رفسنجان ۳ بر یک به ایفاسرام اردکان باخت 
و نیان الکترونیک در دیداری خانگی راهیاب ملل مریوان را ۳ بر 

یک شکست داد.

تن هاگ: خوشحالم و راضی!
جام  اتحادیه فوتبال انگلیس برای توپچی ها 
آمد نداشت. دور چهارم این رقابت ها در حالی 
قرعه کشی ش��د که آرسنال، چلس��ی و تاتنهام از 
صعود بازماندند. آرسنال ناباورانه ۳ بر یک به برایتون 
باخت تا خیلی زود یک جام را از دست بدهد. نبرد چلسی 
و منچسترسیتی هم با برد ۲ بر صفر شاگردان گواردیوال همراه 

شد تا سیتیزن ها در مرحله بعد حریف لیورپول شوند. 
تیم کونته با دو گل به ناتینگهام فارس��ت باخ��ت و تاتنهام هم 
به جمع حذف شدگان پیوس��ت. یاران رونالدو در اولدترافورد 
۴ بر ۲ اس��تون ویا را از پی��ش رو برداش��تند و در مرحله بعد 
منچس��تریونایتد باید به مصاف برنلی برود. نکته جالب اینکه 
شیاطین سرخ چند روز قبل به استون ویا باخته بودند، ولی در 

جام اتحادیه جبران کردند. 
تن هاگ، سرمربی منچستر از اینکه شاگردانش موفق به صعود 
ش��ده اند ابراز رضایت کرد: »واقعاً بعد از شکس��ت لیگ مقابل 
اس��تون ویا و البته بعد از دو بار عقب افتادن این تیم به س��بک 

بازی خودم��ان در جام اتحادی��ه افتخار می کن��م و از عملکرد 
تیم خوش��حالم. من و بازیکنانم از این بازی ل��ذت بردیم و حاال 
خیلی خوش��حالیم که راهی دور بعدی ش��ده ایم. واقع��اً از این 

انعطاف پذی��ری رضایت دارم و این چیزی اس��ت ک��ه ما به آن 
نیاز داش��تیم. ما باید این ویژگی را در هر دیداری نشان دهیم و 
به همین دلیل است که من بعد از مس��ابقه ابتدای هفته بسیار 

ناامید شده بودم.« 
میکل  آرتتا حذف آرسنال را اینگونه توجیه کرد: »این تیمی است 
که ما در اختیار داریم. باید بهترین استفاده ممکن را از آنها ببریم. 
این همان تیمی است که در زمان پیروزی تحسینش می کنیم. 
از روز اول گفتم ما تیم کوچکی داری��م و تعداد بازیکنان ما زیاد 
نیست، چون در آخر تعدادی از بازیکنان را کنار گذاشتیم و باید با 
همین روند بسازیم. مصدومیت هایی در طول فصل برای بازیکنان 
پیش آمده است. اگر به دنبال کسب موفقیت در طول این فصل 

هستیم باید از فرصت پنجره ژانویه استفاده کنیم.« 
گراهام پاتر، س��رمربی آبی های لندن هم در مورد حذف چلسی 
گفت: »از عملکرد تیم در برابر منچسترسیتی راضی بودم، ولی 
از نتیجه ناامید شدیم. صادقانه معتقدم نکات مثبتی در بازی ما 

وجود داشت.«

 حذف چلسی 

و آرسنال و صعود 

یونایتد در جام  اتحادیه

اشرف  رامین 
      فوتبال  اروپا


