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خبر كوتاه
فینال لیگ قهرمانان آسیا  -قطر

ورود پرسپولیس به قطر با آرزوی
موفقیت خلبان

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس در حالی
وارد کشور قطر شده است که در هتل مشترک با
حریف کره ای خود در فینال اقامت دارد.
کاروان تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته
وارد کشور قطر شد تا اردوی خود را قبل از
دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا مقابل اولسان
هیوندای کره جنوبی برگزار کند .سرخپوشان در
حالی وارد کشور قطر شدند که بیماری کرونا
مانع از حضور تماشاگران ایرانی برای استقبال از
این تیم در فرودگاه دوحه قطر شد.
تبریک خلبان به اعضای تیم پرسپولیس

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس با پرواز
اختصاصی راهی کشور قطر شد .در مسیر پرواز
تهران به دوحه ،خلبان ایرانی میکروفن خود
را روشن کرد و صعود این تیم به فینال لیگ
قهرمانان  ۲۰۲۰را تبریک گفت .کادر پرواز نیز
ویژهترین پذیرایی را از پرسپولیسیها داشتند تا
دستورات غذایی پزشک پرسپولیس لحاظ شود.
پرسپولیس همچنان منتظر جواب کرونا

کاروان پرسپولیس بالفاصله پس از حضور
در کشور قطر مورد تست کرونا قرار گرفت تا
وضعیت سالمتی آنها در آستانه دیدار فینال مورد
ارزیابی قرار بگیرد .مسئوالن باشگاه پرسپولیس
منتظر دریافت پاسخ این تستها هستند .از قرار
معلوم عصر امروز جواب آزمایش سرخپوشان در
اختیار این باشگاه و مسئوالن کمیته مسابقات
لیگ قهرمانان آسیا قرار میگیرد.
هتل لوکس با عکسهای یادگاری خاص!

پرسپولیس در حالی  ۶روز قبل از برگزاری
دیدار فینال راهی کشور قطر شد که این تیم
در یکی از لوکسترین هتلها طبق قوانین
کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اسکان پیدا
کردهاند .این هتل محل اقامت شخصیتهای
مطرح دنیا و تیمهای باشگاهی بزرگ دنیا بوده
است که برای تعطیالت میان فصل خود به
قطر سفر میکردند .همین موضوع باعث شد تا
اعضای تیم فوتبال پرسپولیس عکسهایی را با
یادگاری این افراد بگیرند.
پرسپولیس و رقیب کرهای در یک هتل

طبق قوانین  AFCمحل میزبانی دو تیم
در فینال لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰باید یکجا باشد.
از این رو کاروان پرسپولیس در یک طبقه از این
هتل و اعضای تیم فوتبال اولسان هیوندای کره
جنوبی در طبقهای دیگر حاضر هستند.
شرایط یکسان برای فینالیستها

دو تیم پرسپولیس و اولسان هیوندای از
شرایط کام ً
ال یکسان برای استفاده از امکانات
هتل برخوردار هستند .سالنهای بدنسازی،
ماساژ و همایش به طور مساوی در اختیار دو
باشگاه قرار گرفته است .همچنین وعدههای
غذایی صبحانه آنها نیز یکسان است و برای
ناهار و شام غذاهایی که پزشکان تیم در نظر
میگیرند با توجه به لیست موجود در رستوران
سِ رو میشود.

از کشف آقای گل تا نمایشی
به سان ناصر

تینا نجفی ،در هفته ششم لیگ برتر فوتبال،
آبی های پایتخت میهمان شهرخودرو مشهد
بودند که این دیدار با برتری دو بر صفر شاگردان
فکری به پایان رسید.آبی ها با این پیروزی که
سومین پیروزی فصلشان بود ۱۱ ،امتیازی شدند
و با تفاضل گل بهتر نسبت به صنعت نفت آبادان
باالتر از این تیم در صدر جدول قرار گرفتند.
ِ
کشف آقای گل ،زننده گل!

سبحان خاقانی بازیکن  ۲۰ساله استقالل ،با
صالحدید آرش برهانی خریداری شد و خیلی زود
در تیم بزرگساالن فرصتی برای خودنمایی پیدا کرد.
او البته قدر این فرصت طالیی را به خوبی دانست و
گل اول آبی ها را به ثمر رساند.محمد دانشگر گل
دیگر این مسابقه را وارد دروازه حریف کرد.
با پیراهن ناصر ،به سان ناصر!

باالخره آبی ها خیالشان از بابت قفس توری
راحت شد .مظاهری اگرچه پیش از این نیز موفق
به ثبت کلین شیت شده بود .اما واکنش های خیره
کننده او در این مسابقه ،دیگر هیچ حرف و حدیثی
را در اثبات کیفیت خود باقی نگذاشت.او که در این
دیدار با پیراهنی به طرح پیراهن ناصر حجازی به
میدان رفت ،در چندین صحنه به خوبی از دروازه
استقالل دفاع کرد تا در زادروز قهرمان همیشگی
دروازه آبی ها ،اطمینان و قوت قلب را به آبیدالن
هدیه کند.البته در چندین صحنه هم شانس با آبی
ها یار بود و توپ مشهدی ها به تیر خورد ،اما راهی
به تور پیدا نکرد.
تغییر سیستم جواب داد!

در اینکه به استقالل فکری هنوز در بعد
فنی ،ایراداتی وارد است ،هیچ شکی نیست.
اما آبی ها در این مسابقه ،نسبت به بازی
قبل ،عملکرد بهتری داشتند و موقعیت های
گل بیشتری خلق کردند.این موضوع می تواند
ماحصل تغییر سیستم باشد .فکری در این
مسابقه شاگردانش را با آرایش  4_3_3روانه
میدان کرده بود.بدین ترتیب می توان امیدوار
بود در هفته های آتی با بازگشت مصدومین،
استقالل بتواند شرایط بهتری را تجربه کند.
ِ
مهاجمان ناکام!

اگرچه آبی ها این مسابقه حساس را با دو
گل پشت سر گذاشتند ،اما باز هم پای قایدی و
مطهری به گلزنی باز نشد.خط هافبک استقالل
هنوز به خوبی از پس تغذیه مهاجمان این تیم بر
نیامده است و همین امر موجب شده که بهترین
خط حمله فصل پیشین ،تنها یک گل در لیگ
بیستم ثبت کند.
مصدومیت های سریالی؛ این قسمت،
نادری!

اینکه بازیکنان استقالل به دلیل مصدومیت
اجبارا زمین مسابقه را ترک کنند ،اتفاق تکراری
این روزهای اردوگاه آبی است .این بار قرعه به
نام نادری افتاد که در اواخر بازی ،از زمین خارج
شود .باید دید وضعیت این مهره تاثیرگذار در
هفته های آتی چگونه خواهد بود.
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آنالیز نماینده ایران برای فینال آسیا؛

پرسپولیس  -اولسان؛ جدال سپر و نیزه

شاید تشبیه بازی پرسپولیس ایران و اولسان
کره جنوبی به جدال سپر و نیزه بهترین توصیف
برای عملکرد دو تیم باشد؛ یکی با بیشترین آمار
کلین شیت و دیگری با بیشترین گل زده و خط
حمله زهردار.
تیمهای فوتبال پرسپولیس ایران و اولسان
هیوندای کره جنوبی برگزار کننده فینال لیگ
قهرمانان  ۲۰۲۰آسیا هستند .این مسابقه روز
شنبه آینده به میزبانی ورزشگاه الجنوب در کشور
قطر برگزار خواهد شد.
پرسپولیس در شرایطی از منطقه غرب به
دیدار فینال رسید که در پنج مسابقه گلی دریافت
نکرد و در دو مسابقه دیگر ،دو گل از روی نقطه
پنالتی خورد .در واقع حامد لک و خط دفاعی
پرسپولیس در جریان مسابقه گلی دریافت نکردند.
از سوی دیگر تیم اولسان هم در حالی
فینالیست شد که هیچ باختی در کارنامه اش ثبت
نشد و با کسب حداکثر امتیاز و با به ثمر رساندن
 ۲۱گل زده در  ۹مسابقه آمار خارق العاده ای از
خود بر جای گذاشت.
سایت « »naverکره جنوبی عملکرد دو تیم
را تا پیش از فینال آنالیز کرده و از تقابل پرسپولیس
و اولسان به عنوان نبرد نیزه و سپر یاد کرده است.

دیدار اولسان هیوندای با ویسل کوبه ژاپن در
نیمه نهایی لیگ قهرمانان

این سایت درباره اولسان نوشت« :مسیری که
ما طی کردهایم کام ً
ال متفاوت است .اولسان این
مسابقات را بدون شکست پیش برد .بعد از شیوع
ویروس کرونا بازیهای لیگ قهرمانان به تعویق
افتاد و از ماه نوامبر در قطر از سر گرفته شد که

اولسان از آن زمان در حال پیروز شدن است .این
تیم در هر مسابقه به طور میانگین بیش از دو گل
به ثمر رسانده است که قدرت خط حمله این تیم
را نشان میدهد .اولسان با به ثمر رساندن  ۲۱گل،
بیشترین گل زده را در آسیا دارد .با انجام  ۹مسابقه،
میانگین گلهای زده در هر مسابقه بیش از ۲.۳
گل در هر بازی است .اولسان قابلیتهای دفاعی

خوبی هم دارد .با این حال بازیکنان تهاجمی مانند
جانسن و جونیور با پنج گل زده و یون بیت گارام با
چهار گل و سه پاس گل شاخص و ویژه هستند».
سایت ُکره ای در خصوص تیم پرسپولیس
به توانمندیهای دفاعی این تیم اشاره کرده
است« :اغراق نیست اگر بگوییم پرسپولیس از نظر
دفاعی قدرتمند است .این تیم در پنج مسابقه هیچ
گلی دریافت نکرد .اگرچه آنها در مرحله گروهی
صدرنشین شدند اما با کسب سه پیروزی ،یک
تساوی و دو باخت کار آسانی نداشتند .پرسپولیس
در مرحله گروهی هشت گل به ثمر رساند؛ کمتر
از تیم الشارجه (قعرنشین گروه) اما با پنج کلین
شیت دفاعی عالی از خود به نمایش گذاشت ».در
بخش دیگری از این گزارش خط حمله پرسپولیس
و راههای گلزنی نماینده ایران اینطور آنالیز شده
است«:البته پرسپولیس در خط حمله هم قدرتمند
است .پرسپولیس به طور عمده از جناحین برای
حمالت خود استفاده میکند .بازیکنان این تیم
توانایی خوبی در سرعت و قدرت دارند و از قطع توپ
برای حمله استفاده میکنند .بیشترین گلهای زده
شده در این تورنمنت با سانتر از جناحین انجام شده
است .با این حال عیسی آل کثیر مهاجم پرسپولیس
به دلیل محرومیت این بازی را از دست داده است».

کیروش متلک انداخت که چرا با «بیزینس کالس» به ژاپن رفتیم

برانکو :پرسپولیس شانس برابری برای قهرمانی آسیا دارد

با توجه به محدودیتی که برای جذب بازیکن و تعداد بازیکنان
داشتیم ،باید از مصدومیت بازیکنان نیز جلوگیری میکردیم .در ژاپن
سیامک نعمتی محروم شد و این خسارت جبرانناپذیری را به تیم
برای بازی برگشت وارد کرد.
سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس شانس سرخپوشان برای
پیروزی در فینال لیگ قهرمانان آسیا مقابل نماینده کره جنوبی را
برابر دانست.
برانکو ایوانکوویچ در خصوص حضور این تیم در فینال لیگ
قهرمانان آسیا اظهار داشت :امیدوارم همه از رخداد پیشرو لذت
ببرند .متاسفانه در روز بازی ،نمیتوانم مسابقه را ببینم ،چون با توجه
به تعطیالت کریسمس عازم کشورم هستم ،البته سعی میکنم حتماً
نتیجه را پیگیری کنم تا ببینم سرانجام بازی چه شده است.
وی درباره اینکه یک بار با پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان
آسیا رسید و قهرمان نشد و اینکه آیا حسرت آن دیدار را میخورد
یا نه ،گفت :افتخار میکنم که توانستیم دو بار به نیمه نهایی برسیم
و یک بار هم به فینال رسیدیم اما همانطور که همه میدانند ،ما
مشکالت عدیدهای داشتیم .دو پنجره نقل و انتقاالتی ما بسته شده
بود و سرجمع شاید  13،14بازیکن در اختیار داشتیم و اوضاع به
مرحلهای رسید که بسیاری از بازیکنان جوان ما بیشتر از بازیهای
داخلی ،در دقایق زیادی از بازیهای بین المللی بازی کردند.
خوشحالم از اینکه توانستیم آن افتخارات را کسب کنیم.
سرمربی تیم ملی عمان افزود :اگر میتوانستم به آن دوران

برگردم ،قطعاً کاری میکردم که در برخی تصمیماتم بیشتر دقت
کنم .شاید من هم بیشتر اصرار میکردم به فدراسیون یا سازمان
لیگ ،همانطور که اکنون برای یحیی گلمحمدی 14 ،روز بازیها
را متوقف کردند ،من هم اصرار میکردم تا استراحت فراوانی داشته
باشم و بازیکنانم را با استراحت بیشتری به فینال میبردم .خودتان
اطالع دارید که  5روز قبل از اعزام ما به ژاپن یک بازی سخت برای ما
گذاشتند که آن هم بازی با سایپا و بسیار طاقت فرسا بود.
برانکو خاطرنشان کرد :وقتی راهی ژاپن شدیم ،سرمربی وقت تیم
ملی (کارلوس کیروش) یک متلکی انداخت که چرا با بیزینس کالس
به ژاپن رفتیم .کام ً
ال مشخص است که ما با چه مشکالتی روبهرو بودیم
و ضمن اینکه بعد از آن دوباره بازیهای لیگ را پیشرو داشتیم .با
توجه به محدودیتی که برای جذب بازیکن و تعداد بازیکنان داشتیم،
باید از مصدومیت بازیکنان نیز جلوگیری میکردیم .در ژاپن سیامک
نعمتی محروم شد و این خسارت جبرانناپذیری را به تیم برای بازی
برگشت وارد کرد.
سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص اینکه چقدر
به قهرمانی این تیم با یحیی گلمحمدی امیدوار است ،گفت :شانس
بسیار مناسبی را برای قهرمانی تیم پرسپولیس قائلم .اگرچه االن
پرسپولیس در زمین بیطرف بازی میکند اما میدانید که در آنجا
بیشتر مردم طرفدار پرسپولیس هستند و شرایط آب و هوایی نیز
بیشتر به کار پرسپولیس میآید تا تیم حریف ،چون هر دو طرف
هوادار مشخصی ندارند ،شانس برای هر دو تیم یکسان است اما

متاسفانه پرسپولیس سه بازیکن کلیدیاش را ندارد با این حال در
هر صورت شانس برای هر دو تیم برابر خواهد بود.
وی درباره اینکه چه پیامی برای هواداران پرسپولیس دارد ،گفت:
باید بگویم که پرسپولیس هواداران فوق العادهای دارد که چه در روز
باخت و چه در روز پیروزی ،همیشه کنار تیمشان هستند .در دیدار
فینالی که ما در تهران برگزار کردیم ،هواداران ما نشان دادند که هم
چقدر برای حریف احترام قائل هستند و هم برای تیم خودشان ،چون
یک وداع زیبا را پس از پایان بازی شکل دادند .به همین دلیل ابتدا
باید از هواداران پرسپولیس قدردانی کنم که مشوق اصلی تیم هستند
و بعد باید از بازیکنان قدردانی شود ،چون این بازیکنان هستند که
بازیهای زیبا و نتایج خارقالعاده را رقم میزنند.

فینال لیگ قهرمانان آسیا؛

گزارش سایت ُکرهای از پرسپولیس و خوشحالی بابت غیبت آلکثیر

یک سایت ُکرهای با اشاره به اتفاقات رخ
داده برای پرسپولیس در راه صعود به فینال لیگ
قهرمانان آسیا ،غیبت عیسی آل کثیر در دیدار
نهایی را خبر خوبی برای تیم اولسان دانست.
تیم فوتبال اولسان هیوندای کره جنوبی روز
گذشته موفق شد تیم ویسل کوبه ژاپن را با نتیجه
 ۲بر یک شکست بدهد و به فینال لیگ قهرمانان
 ۲۰۲۰آسیا راه یابد .دیدار فینال روز شنبه آینده
در ورزشگاه الجنوب بین اولسان و پرسپولیس ایران
برگزار میشود.
سایت« »naverکره جنوبی گزارشی
درباره نحوه فینالیست شدن پرسپولیس با محور
محرومیت عیسی آل کثیر منتشر کرده است که
به خاطر آنچه که کنفدراسیون آسیا رفتار «تبعیض
نژادی» عنوان کرد ،از فینال لیگ قهرمانان محروم
شد.
این سایت نوشت« :انتظار نمیرود آل کثیر

مهاجم پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان بازی
کند .این یک خبر خوب برای تیم اولسان ،حریف
پرسپولیس در فینال است».
سایت ُکره ای با اشاره به سفر پرسپولیس به
کشور قطر در ادامه گزارش خود آورد:
«پرسپولیس با سرمربیگری یحیی گل
محمدی تنها باشگاهی بود که از سپتامبر تا اکتبر
در لیگ قهرمانان آسیا از منطقه غرب باقی ماند.
پرسپولیس بعد از نبردی سخت در مرحله نیمه
نهایی مقابل النصر عربستان و تساوی در وقت
قانونی ،در ضربات پنالتی با نتیجه  ۵بر  ۳پیروز
شد و به عنوان نخستین تیم به فینال صعود کرد.
پرسپولیس بعد از تیم پاس که در سال ۱۹۹۳
از ایران قهرمان آسیا شد ،انگیزه فوق العاده ای دارد
که در  ۲۷سال گذشته به عنوان یک تیم ایرانی به
قویترین تیم آسیا تبدیل شود .با این حال این تیم
از نظر قدرت هجومی ،مشکالتی دارد.

عیسی آل کثیر  ۳۰ساله تمام دوران حرفهای
فوتبال خود را در لیگ ایران بازی کرده است .او
تا حدودی بازیکن ناشناختهای است و بازی ملی
ندارد اما در لیگ قهرمانان آسیا فرق داشت .او به
عنوان بازیکنی در نظر گرفته میشود که بیشترین
سهم را در صعود پرسپولیس در لیگ قهرمانان
داشته است.
وی در دقیقه  ۴۳نیمه دوم بازی با السد در
مرحله یک هشتم یک گل دراماتیک به ثمر رساند
و باعث شد پرسپولیس به مرحله یک چهارم نهایی
برسد .در مرحله یک چهارم هم مقابل پاختاکور
تاشکند پرسپولیس را به نیمه نهایی رساند .او در
این مسابقات  ۶بازی انجام داد و چهار گل به ثمر
رساند که باالترین تعداد گل در پرسپولیس است.
با این حال این بازیکن نمیتواند در دیدار با اولسان
بازی کند.
دلیل این محرومیت ،رفتار نژادپرستانه

است .آل کثیر در دیدار با پاختاکور نمایش
قهرمانانهای داشت و بعد از گلزنی ،با قرار
دادن دو دست کنار چشمانش شادی کرد .به
نظر میرسد آل کثیر بارها در لیگ ایران این
کار را انجام داده بود اما او به دلیل یک رفتار
نژادپرستانه مورد انتقاد قرار گرفت .در تاریخ ۳
اکتبر ،کنفدراسیون فوتبال آسیا آل کثیر را ۶
ماه تعلیق و  ۱۰هزار دالر جریمه کرد .او به
شدت جریمه شد و برای همین نمیتواند در
فینال برابر اولسان بازی کند.
خالء آل کثیر به احتمال زیاد برای پرسپولیس
دردناک است .پرسپولیس ابتدا تا حدود زیادی به
قدرت گلزنی علی علیپور مهاجم  ۲۵ساله خود
متکی بود .اما انتقال این بازیکن به باشگاه ماریتیمو
پرتغال شکافی را در بخش تهاجمی این تیم ایجاد
کرد و در نتیجه عیسی آل کثیر که در تیم صنعت
نفت بود ،جایگزین شد».

از ژاوی و اینیستا تا هالک ،اسکار و کاناوارو؛

 10ستاره ای که قربانی پرسپولیس و اولسان شدند!
فهرست بلند باالیی از ستارگان و چهره های شاخص در لیگ
قهرمانان آسیا حذف شدند تا پرسپولیس و اولسان هیوندای به فینال
برسند.
لیگ قهرمانان آسیا  2020به ایستگاه پایانی رسیده و حاال تنها
یک بازی تا مشخص شدن قهرمان باقی مانده است .زمانی که در
زمستان سال گذشته فصل جدید این رقابت ها آغاز شد ،شاید کمتر
کسی تصور صعود پرسپولیس و اولسان هیوندای را به مرحله پایانی
داشت؛ دو تیمی که ستاره شاخص و سرشناسی ندارند و حتی از
مربیان داخلی روی نیمکت استفاده کردهاند.
اما این دو به هر شکلی که بود ،رقبای سرشناس و نامدار را
کنار زدند و باالتر از تیم های پرستاره ،راهی بازی فینال شدند؛ از
ابتدای تورنمنت تا حاال چه کسانی حذف شدند که کنار رفتنشان،
یک سورپرایز بزرگ بود؟ اینجا  5نفر از مهمترین حذف شده
های منطقه شرق و  5نفر از غرب را آورده ایم و نحوه حذفشان
را بررسی میکنیم.
 .1آندرس اینیستا (ویسل کوبه ژاپن -نیمه نهایی):
بی اغراق او بزرگترین بازیکن حاضر در این تورنمنت بود.
ستاره سابق بارسلونا که فصل گذشته با ویسل کوبه به عنوان
قهرمانی جام حذفی رسید و توانست یک تنه این تیم را به لیگ
قهرمانان آسیا برساند .این نخستین باری بود که ویسل در ACL
بازی میکرد و یاران اینیستا در اولین تجربه ،صعود مقتدرانه
ای را از گروه داشتند و در همان گام نخست گوانژو اورگراند
را کنار زدند .در ادامه با درخشش اینیستا شانگهای SIPG
هم حذف شد و در بازی یک چهارم نهایی نیز آندرس اینیستا
پنالتی نخست تیمش را زد تا مقدمه برتری کوبه بر سامسونگ را
بنویسد .سرانجام اما در روز سکونشینی ستاره اسپانیایی به دلیل
مصدومیت ،ویسل کوبه با گل دقیقه  119حذف شد تا اینیستا نیز
مثل ژاوی از رسیدن به فینال ناکام بماند.
 .2ژاوی ارناندس (السد قطر -یک هشتم نهایی)
السد با هدایت ژاوی یکی از جذاب ترین تیم های لیگ قهرمانان
بود .آن ها در مرحله گروهی دوم شدند تا در یک هشتم مقابل

پرسپولیسی قرار بگیرند که یک بار در نیمه نهایی ،مانع از صعود
ژاوی به فینال شده بود .ستاره سابق بارسا در این بازی با شور و
حرارت تیمش را هدایت میکرد اما تنها لحظاتی پیش از سوت پایان
ضربه سر تماشایی ال کثیر به تور دروازه السد رسید تا گزینه هدایت
بارسلونا ،خیلی زود از تورنمنت کنار برود.
 .3اسکار (شانگهای  - SIPGیک هشتم نهایی)
تقابل اسکار با اینیستا در مرحله اول حذفی ،چیزی شبیه
به فینال زودرس بود .تیم شانگهای که پرستاره ترین تیم چینی
محسوب میشود اما در این بازی کاری از پیش نبرد و همراه با
کاپیتان خود اسکار از جام کنار رفت تا ستاره سابق چلسی برخالف
این تیم لندنی ،همچنان عملکرد نامطلوبی با شانگهای  SIPGدر
مسابقات قاره ای داشته باشد.
 .4سانتی کازورال (السد قطر  -یک هشتم نهایی):
حضور ستاره سابق ویارئال در لیگ قهرمانان آسیا ،یک اتفاق
ویژه بود .پس از تقابل با سپاهان ،او در اولین گام به پرسپولیس رسید
و اتفاقا در نیمه نخست یک فرصت بسیار خوب گلزنی هم داشت که
حامد لک او را ناکام گذاشت تا با گل آل کثیر ،شاگرد ژاوی هم از
رسیدن به مراحل پایانی باز بمانند .کازورال در آرسنال نیز ناکامی در
لیگ قهرمانان را در کارنامه داشت اما شاید این بار تصور میکرد که
کار راحت تری را نسبت به اروپا پیش رو داشته باشد.
 .5هالک (شانگهای  -SIPGیک هشتم نهایی):
غیبت او یکی از مهم ترین اتفاقات لیگ قهرمانان آسیا بود .هالک
از شانگهای تا دوحه با خوبی و خوشی همراه شاگردان ویتور پریرا بود
اما مشخص نیست که در قطر چه اتفاقی رخ داد که ستاره برزیلی از
جمع نفرات کنار گذاشته شد .خیلی ها امیدوار بودند که شانگهای
 SIPGبا هالک و اسکار به فینال برسد تا یک تقابل جذاب شکل
بگیرد اما این اتفاق رخ نداد.
 .6سباستین جووینکو (الهالل-مرحله گروهی):
ستاره پیشین یوونتوس سال پیش با الهالل قهرمان آسیا شد و
این بار با انگیزه تکرار قهرمانی و جاودانگی پای به تورنمنت گذاشت
اما ...یاران جووینکو نه در داخل زمین ،بلکه خارج از آن با ویروسی

که میلیون ها نفر را مبتال کرده ،از پای درآمدند و در نهایت پس از
ابتالی دسته جمعی ،از تورنمنت کنار گذاشته شدند .قطعا با حضور
الهالل ،مرحله حذفی جذاب تر میبود.
 .7فابیو کاناوارو (گوانژو اورگراند  -مرحله گروهی)
کاناوارو امیدوار بود که تجربه اش در رئال مادرید و یوونتوس در
دوحه به کارش بیاید .تیم او شروع خوبی داشت اما کار به شکلی پیش
رفت که پیروزی پرگل سوون سامسونگ برابر ویسل کوبه ،این تیم را
حذف کرد .حاال دستمزد باالی کاناوارو سبب شده تا پروسه اخراجش
سخت و چیزی شبیه به غیرممکن باشد و احتماال او یک بار دیگر
شانس حضور در لیگ قهرمانان را خواهد داشت.
 .8مهدی بن عطیه (الدحیل -مرحله گروهی)
باورکردنی نیست؛ یاران بن عطیه رفت و برگشت پرسپولیس
را شکست دادند اما حاال پرسپولیس در فینال است و آن ها از خانه
تورنمنت را دنبال میکنند .بن عطیه که رویای باال بردن جام قهرمانی
را داشت ،در بازی با الشارجه اخراج شد و همین زمینه ساز حذف
الدحیل بود؛ حذفی که اسم مدافع مراکشی سابق یوونتوس را هم به
این فهرست باز کرد.
 .9آندرسون تالیشکا (گوانژو اورگراند -مرحله گروهی)
او در بشیکتاش چهره شد و انتقالش به اورگراند اتفاقی بزرگ در
سطح فوتبال آسیا بود .تالیشکا فوتبالیستی برزیلی است که مهارت
شوتزنی قابل توجهی دارد و اتفاقا در لیگ قهرمانان هم دروازه ویسل
کوبه را باز کرد اما تیم آندرسون در نهایت یک گل برای صعود کم
آورد تا این ستاره نیز خیلی زود به چین بازگردد.
 .10عبدالرزاق حمداهلل (النصر عربستان  -نیمه نهایی)
حمداهلل هم مثل اینیستا خود را در فینال میداد اما ناگهان
گلش با ضربه سر مهاجم جوان پرسپولیس پاسخ داده شد و در نهایت
به جای صعود به بازی نهایی ،او به صدر جدول ترندهای توییتری
صعود کرد؛ جایی که از خودی و غیرخودی کنایه شنید و در نهایت
هم به دلیل اضافه وزن از سوی باشگاه النصر جریمه شد .عبدالرزاق
حمداهلل به عنوان آقای گل تورنمنت ،فقط از تلویزیون میتواند
تماشاگر فینال آسیا باشد.

گزارش
واقعیتی درباره مسعود شجاعی که
نمیدانستید

تیم های تراکتور و ماشین سازی در چارچوب
هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام شهر
تبریز به مصاف هم رفتند .این دیدار با گل دقیقه
 90+3محمد قنبری ،یک بر صفر به سود تراکتور
به پایان رسید .تراکتور با این برد  9امتیازی شده
و به رده هفتم صعود کرد .ماشین هم یک امتیازی
باقی ماند .در ادامه نگاهی داریم به چهره های ویژه
این دیدار:
مسعود شجاعی؛ دشت بزرگ

بعد از این که فصل گذشته حرف و حدیث
های زیادی در خصوص حضور مسعود شجاعی
در کادر فنی تراکتور مطرح شد ،باشگاه تراکتور
سرانجام این گمانه زنی را به حقیقت تبدیل
کرده و کاپیتان باتجربه تیمش را به عنوان
سرمربی موقت بعد از برکناری منصوریان انتخاب
کرد .این یک چالش بزرگ برای مسعود شجاعی
به حساب می آید و کاپیتان/مربی تراکتوری ها
که از او به عنوان سرمربی موقت یاد می شود،
در گام اول موفق شد یک برد ارزشمند را برای
تیمش کسب کند .نکته اوج تجربه اول شجاعی
در کسوت سرمربی ،گلی بود تراکتور به ثمر
رساند؛ این گل را بازیکنی به ثمر رساند که
مسعود شجاعی در دقیقه  74به میدان فرستاده
بود .تعویض طالیی مسعود درشرایطی که
تراکتور نیاز مبرمی به برد در دربی داشت ،دشت
بزرگی را برای او در گام اول رقم زد.
محمود شجاعی؛ برادر مسعود...

محمد سعید اخباری به عنوان سرمربی
موقت ماشین سازی بعد از قطع همکاری باشگاه
با وحید بیاتلو ،در کنار خود محمود شجاعی را
به عنوان دستیار می بیند .محمود شجاعی ،برادر
مسعود شجاعی را باید یکی از چهره های ویژه
دربی بدانیم چرا که تقابل او با برادرش مسعود
بسیار جالب توجه بود .زمانی که نقش محمود
بعد از استعفای بیاتلو در کادر فنی ماشین
پررنگ تر شد ،رابطه خویشاوندی او با مسعود
شجاعی که همه فوتبال ایران او را می شناسند،
توجه زیادی را به سمت این مربی جلب کرد
تا بیش از اینکه محمد سعید اخباری به عنوان
سرمربی موقت ماشین سازان مورد توجه باشد،
محمود شجاعی به چهره ای بدل شد که رسانه
ها عالقه بیشتری به ثبت و بررسی رفتار و
صحبت های او دارند.
محمد قنبری؛ بی نیاز از سند!

برای تبدیل شدن به یکی از چهره های
ویژه دربی آذربایجان همین که در دقیقه  74به
عنوان یار جایگزین وارد میدان شده و تک گل
تیمت را در سومین دقیقه از وقت های اضافه
به ثمر برسانی کافی است .وینگر فصل گذشته
تیم خوشه طالیی ساوه که اولین خرید تابستانی
تراکتور بود ،از انگیزه های باالیی برای درخشش
در لیگ برتر برخوردار است و گلی که به ثمر
رساند می تواند نقطه اوجی برای او به حساب
بیاید .البته خیلی زود است که بخواهیم با یک
گل از آینده ای درخشان برای این بازیکن 22
ساله ارومیه ای صحبت کنیم اما بی شک قنبری
با ِ
گلزن سه امتیازی تراکتور
ثبت نامش به عنوان
ِ
در دربی آذربایجان ،به چهره ای شناخته شده تر
در میان تی تی ها تبدیل شد که این یک اقبال
بلند برای اوست.
محمد امین رضایی؛ درخشش در اوج
بدشانسی

در حالی که ماشین سازی دو دروازه بان
باتجربه به نام های مهدی اسالمی و محمدباقر
صادقی را در اختیار دارد ،حضور محمد امین
رضایی به عنوان دروازه بان ماشین در دربی،
این بازیکن جوان را به یکی از چهره های
ویژه بازی تبدیل کرد .او مقابل تراکتور نشان
داد که انگیزه بسیاری برای اثبات توانایی های
خود دارد و با عکس العمل های نجات بخش
اش توانست چندین بار سد راه مهاجمان تراکتور
در راه گلزنی شود .رضایی اما بسیار بدشانس
بود که در واپسین لحظات بازی دروازه اش باز
شد .بی شک در صورتی که این گل وارد دروازه
ماشین نمی شد ،می توانستیم رضایی را جزو
کاندیداهای بهترین بازیکن میدان بدانیم .البته
درخشش رضایی که تنها  24سال دارد می تواند
متضمن تداوم حضورش در ترکیب ماشین در
دیدارهای آینده باشد.
اشکان؛ کاپیتانی با خلوص باالتر

بعد از اینکه مسعود شجاعی و اشکان دژاگه
به صورت همزمان به تراکتور پیوستند ،با توجه
به شرایط دو بازیکن در تیم ملی ،مسعود به
عنوان کاپیتان اول تراکتور منصوب شد .اشکان
هم در غیاب مسعود بازوبند را بر بازو می بست تا
این که این روزها شرایط اندکی تغییر یافته است.
با انتخاب مسعود شجاعی به عنوان سرمربی
موقت ،او رغبت زیادی به حضور در میدان ندارد
و بیشتر به دنبال معطوف کردن کل ذهن خود
روی وضعیت بازی تیم و انجام به موقع تدابیر
تاکتیکی و تغییرات در ترکیب تیم است .در
چنین شرایطی ،اشکان دژاگه به کاپیتان اول تیم
تبدیل شده و به نوعی می توان گفت که کاپیتانی
اش خلوص بیشتری پیدا کرده است .اشکان در
دربی آذربایجان به عنوان کاپیتان تراکتور ،از نظر
روحی و روانی به خوبی توانست از پس وظایفی
که باید در زمین ایفا می کرد ،بربیاید.
پیمان بابایی؛ افسوس...

در مورد انگیزه های پیمان بابایی در دربی
آذربایجان طی روزهای اخیر مطالب زیادی
نوشته شد و همه از ماجرای او در نقل و انتقاالت
باخبر هستند .بابایی که از تراکتور به فوتبال
ایران معرفی شد اما در ماشین خود را به عنوان
یک مهاجم قابل اعتماد معرفی کرد ،انگیزه
بسیاری داشت که مقابل تراکتور گلزنی کند.
مهاجم ماشین که حضورش در میدان همواره
قدرت تهاجمی ماشین را باال برده ،در نیمه اول
دربی با یک حرکت فردی زیبا و شوتی دیدنی
می رفت که دروازه تراکتور را باز کند اما عکس
العمل استثنایی محمدرضا اخباری این اجازه را
به او نداد .پیمان با این که موفق به گلزنی نشد
اما یکی از چهره های ویژه دربی لقب گرفت.

