4

روزنامهصبحايران

چهارشنبه  26آذر  1 1399جمادیاالولی  16 1442دسامبر 2020

خبر كوتاه
دشمن دشمن من دوست من است

کار استقالل و پرسپولیس به پوهانگ و
اولسان کشید

در شرایطی که در ایران بحثهای زیادی
درباره حمایت هواداران باشگاهی از تیمهای
خارجی مطرح شده حاال در کره هم موضوع
مشابهی مورد توجه قرار گرفته.
درحالیکه بزرگترین نبرد باشگاهی فوتبال
در قاره آسیا امسال بین پرسپولیس از ایران و
اولسان هیوندای از کره جنوبی برگزار خواهد شد
این فینال به ایجاد اتحادی نانوشته بین هواداران
دو رقیب سنتی در ایران و کره دامن زده است.
به گزارش یونهاپ نیوز چهار روز مانده به
برگزاری فینال بزرگ آسیا بین پرسپولیس و
اولسان شاهد نبرد سرسختانه هواداران ایرانی و
کره ای در شبکههای اجتماعی هستیم .اما نکته
جالب اینجا است که نه تنها در فضای شبکههای
اجتماعی ایران ،هواداران استقالل رقیب سنتی
پرسپولیس هم در این میان حضوری پررنگ
دارند بلکه در کشور مقابل ،کره ،هم شاهد
حضور پررنگ هواداران رقیب سنتی اولسان،
یعنی هواداران پوهانگ استیلرز هستیم.
نکته جالب توجه اینجا است که در
فضای مجازی یک اتحاد نانوشته بین هواداران
پرسپولیس و پوهانگ استیلرز از یک سو و
از طرف دیگر شاهد اتحادی نانوشته بین
استقاللیها با هواداران اولسان هیوندای هستیم.
بعد از پیروزی اولسان بر ویسل کوبه و
راه یافتن این تیم به فینال هواداران این تیم و
سایر تیمهای لیگ کره در وهله اول در اقدامی
هماهنگ و ملی موجی از پیامهای تبریک
خطاب به اولسان هیواندای به راه انداختند.
اما خبرگزاری یونهاپ کره در گزارشی
میگوید پیامهای حمایت از باشگاه اولسان تنها به
کرهایها محدود نبود .این خبرگزاری به پیامی به
زبان فارسی اشاره میکند که در صفحه اینستاگرام
باشگاه اولسان هیوندای دیده میشود .حتی یک
حساب اینستاگرامی به زبان فارسی ایجاد میشود
که در پروفایل حساب خود قید کرده « :امیدوارم
اولسان هیوندای قهرمان آسیا شود».
یونهاپ در ادامه به مخاطبان کره ای خود
توضیح میدهد که ایرانیهایی که در شبکههای
اجتماعی پیامهایی در حمایت از اولسان هیوندای
منتشر میکنند هواداران استقالل ،رقیب سنتی
پرسپولیس در فوتبال ایران هستند .این رسانه
کره ای در ادامه توضیح میدهد دربی تهران که
هر ساله در ورزشگاه آزادی بین دو تیم برگزار
میشود بزرگترین نبرد فوتبالی ایران است و آن را
میتوان به نبرد دو تیم سوون سامسونگ و افسی
سئول در کره مقایسه کرد .این خبرگزاری کره ای
میگوید این گفته که «دشمن دشمن من ،دوست
من است» در میان هواداران ایرانی پرسپولیس و
استقالل ظاهرا ً خریدار دارد .به همین دلیل است
که استقاللیها دست به کار حمایت از اولسان
شده اند .البته پرسپولیسیها هم ساکت ننشسته
و شروع به حمایت از حریف سنتی اولسان ،یعنی
پوهانگ استیلرز کرده اند .یک هوادار پرسپولیسی
دو عکس از دو شکست باشگاه اولسان هیوندای را
منتشر کرده که بدترین شکستهای حافظه تاریخی
این باشگاه هستند .دو شکست تلخ اولسان مقابل
پوهانگ استیلرز در آخرین روز فصل  2013و
فصل  2019لیگ کره که مانع قهرمانی اولسان
در این لیگ شد .دو شکستی که هر دو در ماه
دسامبر اتفاق افتاده اند .این هوادار پرسپولیسی
در پست خود به زبان فارسی نوشت« :هواداران
پوهانگ استیلرز با به اشتراک گذاشتن این پست
و یادآوری شکستهای تلخ اولسان در ماه دسامبر
به پرسپولیسیها امیدواری دادند که شما قهرمان
خواهید شد».
دروازهبانهای صبر و تالش

لک و هیوک؛ سرگذشت عجیب
گلرهای فینالیست

دو دروازهبان تیم های فینالیست آسیا در سال
 ،2020سرگذشتی عجیب و دراماتیک را طی سال
های متمادی دوران حرفهایشان برای رسیدن به
این درجه از موفقیت پشت سرگذاشتهاند!
نمیتوان حضور پرسپولیس در فینال
مسابقات را بدون درخشش خریدهای تابستانی
یحیی گلمحمدی تصور کرد؛ بازیکنانی که خیلی
زود در مناطق مختلف زمین جا افتادند و هر یک
نقش خودشان را برای رسیدن سرخپوشان به
فینال آسیا به خوبی ایفا کردند .از عملکرد بسیار
خوب آقایی در دفاع چپ تا درخشش دور از
انتظار میالد سرلک ،از پاس های طالیی احسان
تا ضربات طالیی و سه امتیازی عیسی و و حتی
علی شجاعی که پنالتی او امضای صعود به فینال
شد؛ از این نامها و هوشمندی یحیی در انتخاب آنها
به سادگی نمیتوان عبور کرد ،اما وقتی بخواهیم در
مورد حامد لک صحبت کنیم ،ابعاد ماجرا وسیعتر
و پیچیدهتر خواهد شد .لک مسئولیت سنگینی بر
دوش داشت و در حالی به پرسپولیس آمده بود که
هواداران این تیم پس از سال ها دلشوره و عذاب
از عملکرد گلرهای تیم ،از لیگ شانزدهم با حضور
بیرانوند خیالشان آسوده شد و این دروازه بان اینقدر
طی سال ها اخیر خوب بود که فاصله ای تا کسب
بهترین بازیکن سال آسیا نداشت و درنهایت نیز
کاری سخت را شدنی کرد و به عنوان گلر پس از
سال ها فوتبال ایران را صاحب یک لژیونر در فوتبال
اروپا کرد؛ با تمام اینها اما لک که انگار سالها در
انتظار پیوستن به پرسپولیس بوده ،با اعتماد به
نفسی مثال زدنی ،شروعی باصالبت و بدون اشتباه
داشت و پس از هفت بازی در لیگ قهرمانان و
چهار مسابقه در لیگ بیستم ،هنوز هم در جریان
بازی گل نخورده؛ او طی هفت بازی ( 4بازی در
مرحله گروهی و سه مسابقه در مرحله حذفی )
در لیگ قهرمانان آسیا تنها دو بار از روی نقطه
پنالتی دروازهاش را روی ضربات معز علی و حمداهلل
عبدالرزاق ستاره های الدحیل قطر و النصر عربستان
بازشده دید و در لیگ بیستم نیز تنها دروازه بانی
به شمار می رود که هنوز گلی دریافت نکرده ،تا
پرسپولیسیها که با کمبودها و مشکالت فراوانی به
فینال آسیا رسیده اند ،حداقل در پست شماره یک،
ی و اضطرابی نداشته باشند.
هیچ نگران 

ورزش
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نباید به خستگی حریف دلخوش باشیم؛

گل محمدی :به زور بازیکنان را بیرون کشیدم!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از انگیزه
باالی شاگردانش میگوید و این که شور و اشتیاق
برای قهرمانی آسیا در چشمان بازیکنان این تیم
موج میزند .یحیی گل محمدی با پیراهن قرمز
که در گوشه ای از آن اول اسم و فامیلی اش بود،
با اسکایپ روی آنتن زنده فوتبال برتر حضور یافت
تا به سواالت مجری برنامه پاسخ دهد؛ صحبت
هایش از تست منفی کرونا آغاز شد و در ادامه
به تمجید از میزبانی فدراسیون فوتبال قطر رسید.
یحیی گریزی هم به مدیران و مربیانی زد که سال
گذشته تالش داشتند تا لیگ ایران تعطیل شود.
سپس نوبت به وضعیت پرسپولیس رسید و او از
انگیزه باالی شاگردانش صحبت کرد؛ از این که
امروز به زور بازیکنان را از زمین بیرون کشید و آن
ها نمیخواستند تمرین را به پایان برسانند.
خوشبختانه تستمان منفی شد

نسبت به تیم هایی که من بازی هایش را دیدم ،به
قول معروف تیم تر است .کار گروهی بهتری نسبت
به بقیه تیم ها داشت ،آن ها روحیه جنگندگی دارند
و اگر این را نداشتند ،صعود به فینال خیلی سخت
میشد .با شایستگی به فینال رسیدند ،فینال هم
تک بازی است .ما از بازی های قبل چهار بازیکن را
نداریم و شاید آن موقع فکر نمیکردیم  40درصد
تیم را نداریم اما آن هایی که قرار است بازی کنند
از نظر انگیزشی چیزی از بقیه کم ندارند .شک
نکنید با تمام وجود و انگیزه بازی خواهیم کرد و
انشاهلل بتوانیم در نهایت قهرمان شویم.
نباید دلمان را به خستگی حریف خوش کنیم

ما قرار بود بعد از بازی با ذوب آهن روز
یکشنبه بیاییم قطر و خیلی راحت هم با رعایت
تمام پروتکل های بهداشتی آمدیم .یک پرواز
اختصاصی خوب هم گرفتیم و بدون هیچ گونه
مشکلی هم وارد هتل شدیم .در بدو ورود هم تست
گرفتند و خوشبختانه نتایج تستمان منفی گرفته
شد .امروز یک جلسه تمرین ریکاوری داشتیم و از
فردا تمریناتمان آغاز خواهد شد.

تشکر میکنیم .سال پیش بسیاری میخواستند
لیگ لغو شود و به هر کاری دست زدند که لیگ
لغو شود اما حرف ما این بود که اگر لغو شود ،سال
بعد قرار است چه کنیم؟ خوشحالیم که در بطن
مسابقات هستیم و این میتواند نوید بخش روزهای
خوب باشد .فوتبال هم بخشی از جامعه شده که به
مسئله در خانه ماندن کمک میکند.

در هر صورت فکر میکنم این برنامه ای که
ریختیم برای این بود که به شرایط خوبمان در بحث
فنی و تمرینی برسیم .امکانات اینجا خیلی خوب
است و جا دارد تشکری هم از فدراسیون فوتبال
قطر داشته باشیم .شرایط خیلی خوبی را مهیا کرده
اند که اینجا با رعایت تمام نکات بهداشتی و تست
های به موقع ،بازی ها را برگزار کنند .کار سختی
است و برنامه ریزی دقیق میخواهد و قطری ها با
امکاناتی که دارند ،خیلی خوب و منظم بازی ها را
برگزار میکنند .اگر قطر نبود این بازی ها معلق
میشد و فوتبال آسیا را قطری ها زنده نگه داشتند
و باید از آن ها تشکر کنیم.

انتظار ما این بود که دو مسابقه را برگزار کنیم
و با شرایط بازی و شرایط بدنی خوب وارد قطر
شویم .اما متاسفانه اتفاقاتی افتاد که برای بازی اول
در مازندران درخواست دادیم که بازی لغو شود.
بحث پروازی و رختکن تنگ و هتل و ...ریسک
ابتال را باال میبرد اما بازی دوم را هنوز هم نمیدانم
دلیل لغوش چه بود .چون تعداد کرونایی های ذوب
آهن زیاد نبود و شاید هم اطالعات غلط دادند که
این جای تاسف دارد .در هر صورت ما شرایط خوبی
برای مسابقه داشتیم و میخواستیم بازی برگزار
شود .ما برای انجام بازی فینال  20-19روز دور از
مسابقه هستیم و هرچه آن ها در شرایط مسابقه
هستند ،ما از آن دوریم .یک مسابقه درون تیمی
برگزار کردیم اما این بازی شرایطش متفاوت است.

اگر قطر نبود فوتبال آسیا معلق میشد

به هر کاری دست زدند تا فوتبال تعطیل شود

برگزاری لیگ خودمان هم باعث شده که
فوتبال ما به راه خودش ادامه دهد .برگزاری بازی در
این شرایط سخت است ،از حمایت کنندگان لیگ

ذوب آهنی ها اطالعات غلط دادند؟ جای
تاسف دارد

مشکالت برای ما غیرطبیعی بود

حمایت فقط این که وقتی نزدیک فینال ،همه

به تکاپو بیفتند ،کمک نیست .ما از بدو ورود به
تهران پس از صعود به فینال ،مشکالتمان شروع
شد و دو تا از بازیکنانمان خیلی راحت از ما جدا
شدند .میتوانستیم با مدیریت بهتر ،این بازیکنان
را حفظ کنیم .نمیخواهم در این باره خیلی
صحبت کنم اما هنوز هم برایم قابل هضم نیست
چون خیلی غیر طبیعی بود .در هر صورت اگر هر
تیمی جای این بازیکنان بود ،از هم میپاشید و
به مشکالت بزرگتری بر میخورد اما خوشبختانه
بازیکنان با روحیه این مشکالت را پشت سر
گذاشتند و عملکردمان در لیگ هم بد نبود و بازی
های خوبی را برگزار کردیم.
االن آرامش خوبی داریم

بعد از حضور آقای سمیعی آرامش خوبی در
تیم به وجود آورد و پرداختی هایی هم به بازیکنان
انجام شد .بازیکنان انگیزه خوب و زیادی دارند.
امروز هم در تمرین ریکاوری انگیزه و شادابی را
در ته چهره همه آن ها میدیدم .ما چند روز بعد
باید فینال را برگزار کنیم و میبینم که با شور و
اشتیاق زیادی تمرین میکنند و امیدوارم بتوانیم
دل هواداران را شاد کنیم.
اولسان شایسته است اما نقطه ضعف دارد

تیم اولسان هیوندای سرعت خوبی در حمله
خوبی دارد ،نظم خوبی در دفاع دارد و بازیکنان
خوب و تاثیرگذاری در خط حمله دارد و به نظرم

همین بازی قبلی که برگزار کردند7-6 ،
تعویض داشتند و این نشان میدهد که تیم
دومشان دستکمی از تیم اول ندارد .از بازی آخر
تا روز شنبه هم  6روز فرصت ریکاوری داشته اند.
این زمان زیادی برای بازگشت به فرم خوب است
و باتوجه به امکاناتی که برای این کار دارند ،فکر
نمیکنم باید دلمان را به خستگی آن ها خوش
کنیم .هرچقدر آن ها در شرایط مسابقه هستند ،ما
از شرایط بازی دور هستیم .اما فاکتورهایی در تیم
هست که بر این ها غلبه میکند و این بحث غیرت
و انگیزه و ...است.
ترکیب ما قابل پیش بینی است

ما در چند بازی اخیر سعی کردیم بازی بدون
احسان [پهلوان] ،وحید [امیری] و عیسی [آل
کثیر] را تجربه کنیم .ناهماهنگی هایی بود اما
خوب میشد اگر بازی با ذوب آهن برگزار میشد.
ترکیب ما زیاد ناشناخته نیست و برای حریف و
هواداران هم قابل پیش بینی است .باید یک روزی
باشد که از آن غیرت ایرانی خیلی استفاده کنیم تا
روز خوبی را رقم بزنیم.
باید بجنگیم تا سربلند باشیم

ما حس خوب را از هواداران گرفتیم .در تمرین
امروز (دوشنبه) انگیزه را دیدیم .تمرین امروز ما
ریکاوری بود اما بچه ها میخواستند فوتبال بازی
کنند .به زور بچه ها را از زمین خارج کردیم تا در
هتل استراحت کنند .ما این شوق را از هواداران
گرفتیم و میدانیم که باید با تمام کمبودها،
بجنگیم و سربلند بیرون بیاییم .امیدوارم خوب
بجنگیم و خوب مبارزه کنیم.

حاجرضایی:

بازی پرسپولیس من را یاد حرف های «فرگوسن» و «نیمار» می اندازد

کارشناس فوتبال ایران با اشاره به بازی پرسپولیس و اولسان
هیوندای کره جنوبی در فینال لیگ قهرمانان آسیا گفت :انگیزه ها
میتوانند نقش قهرمان این بازیها را تعیین کند.
امیر حاج رضایی در خصوص دیدار فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰
آسیا بین تیمهای فوتبال پرسپولیس و اولسان هیوندای کره جنوبی
گفت :دو فصل پیش هم پرسپولیس به فینال رسید؛ اگرچه این بازی
با قهرمانی پرسپولیس همراه بود اما صحنههای باشکوهی را رقم زد
که به عزت هواداران ایرانی افزود .برگزاری دیدار برگشت همچون
همایش ملی بود که جهان دید .تمام رهبران جهان فوتبال به تهران
آمدند و بسیاری از افراد توانستند ایران را ببینند .فرهنگ ایرانی از
سوی هواداران فوتبال در ایران به نمایش درآمد.
مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران افزود :بر هیچکس پوشیده
نیست لذتی در فینال هر تورنمنتی باالتر از گرفتن جام نیست اما به
نظرم پرسپولیس توانست در آن بازی ،فرهنگ ایرانی را به رخ بکشد.
حاال قرار است یک بار دیگر تاریخ برایمان در کشور قطر تکرار شود.
کارشناس فوتبال ایران درباره حضور اولسان هیوندای کره
جنوبی در فینال تاکید کرد :کره جنوبی یکی از پیشرفتهترین
کشورهای دنیاست .ورزش این کشور هم ساختار ویژه ای دارد .این
موضوع کمک زیادی به صعود اولسان کره جنوبی به فینال داشته
است .آنها هدفمند رفتار میکنند و تیمی باال میآید که بهتر توانسته
است تئوریهای از پیش تعیین شده خود را عملی کند.

وی درباره شانس دو تیم برای کسب جام قهرمانی افزود :دیدار
بین دو تیم مسلح به علم و دانش و تیمی دارای انگیزه است .از
لحاظ معادالت فوتبالی ،کفه ترازو برای اولسان هیوندای کره جنوبی
سنگینی میکند اما انگیزه پرسپولیسیها چندین برابر است .به هیچ
وجه قابل پیش بینی نیست.
حاج رضایی تصریح کرد :این بازی من را یاد صحبتهای «الکس
فرگوسن» میاندازد .او درباره اصلی ترین دلیل موفقیت خود هنگام
هدایت منچستریونایتد گفت :همواره در دوران مربیگری بازیکنان
با انگیزه را به بازیکنان با استعداد ترجیح میدادم .فرگوسن اعتقاد
داشت بازیکن نیاز به کارایی دارد و فوتبالیست با وجود انگیزه میتواند
نمایش خوب داشته باشد .االن هم من فکر میکنم انگیزهها میتوانند
خودنمایی کنند و قهرمان را تعیین کنند.
کارشناس فوتبال ایران درباره احتمال موفقیت این تیم با وجود
سه محروم در دیدار فینال گفت :پرسپولیس راه خیلی سختی برای
فینال طی کرد .حتی تالشهای مذبوحانه النصر عربستان برای باطل
کردن حضور پرسپولیس در فینال هم جواب نداد .این دیدار بیشتر
از ابعاد فنی دارای تقابل روانی است .انگیزه بازیکنان پرسپولیس و
اعتماد آنها به کار تیمی میتواند مهمترین اصل در این مسیر باشد.
حاج رضایی یادآور شد :امیدوارم کادر فنی و مدیریت پرسپولیس
توانسته باشد در همین مدت ،روحیه بازیکنان را در بهترین شرایط
قرار دهد.

وی درباره احتمال قهرمانی پرسپولیس با انگیزهای که اعضای
این تیم دارند نیز نقل قول جالبی از ستاره تیم ملی فوتبال برزیل
کرد و گفت« :نیمار» وقتی با بارسلونا مقابل پاری سن ژرمن بازی
کرد و این تیم نیاز به  ۶گل داشت میگوید در آن لحظات تنها به
یک چیز فکر میکردم این بود وقتی یک درصد شانس داشته باشیم
 ۹۹درصد امید داریم.
کارشناس فوتبال ایران خاطرنشان کرد :به هیچ وجه نمیتوان
دیگر چنین دیدارهایی را پیش بینی کرد .من خودم امیدوارم
پرسپولیس قهرمانی را با خود به ایران بیاورد تا نگاه تمام دنیا بار
دیگر به ایران خیره شود.

روزنامه عراقی :خوشحالی سرمربی عراق ازدرخشش بشار

یک روزنامه عراقی ،بشار رسن هافبک
پرسپولیس را از سالحهای این تیم در فینال لیگ
قهرمانان آسیا دانست و از خوشحالی سرمربی تیم
ملی عراق به دلیل آمادگی این بازیکن خبر داد.
حضور تیم فوتبال پرسپولیس در فینال لیگ
قهرمانان آسیا  ۲۰۲۰عالوه بر ایران ،در کشور عراق
هم با هیجان دنبال میشود .بشار رسن تنها بازیکن
عراقی و تنها بازیکن عرب حاضر در فینال این دوره
از مسابقات است و تنها بازیکن عراقی است که دو
دوره حضور در فینال لیگ قهرمانان را تجربه میکند.
روزنامه «المدی» عراق با اشاره به حضور پرسپولیس
ایران و اولسان هیوندای کره جنوبی در فینال آسیا

بشار رسن اسلحه پرسپولیس در فینال

گزارشی را از حضور بشار در این رقابتها منتشر کرد.
المدی نوشت« :بشار رسن هافبک بازیساز تیم
ملی عراق پس از اینکه از همان ابتدا به وضوح
در مرحله گروهی و سایر مراحل نقش متمایزی
داشت ،در جستجوی یک عنوان جدید آسیایی با
تیم پرسپولیس ایران است زیرا او برای دومین بار
پس از سال  ۲۰۱۸در صعود این تیم به فینال
تاثیرگذار بود .بشار عالوه بر گلزنی به تیم التعاون
عربستان از روی نقطه پنالتی ،در نظرسنجی سایت
 AFCبه عنوان بهترین هافبک منطقه غرب آسیا
انتخاب شد .عالوه بر این ،او پیشنهاد وسوسه
انگیزی از تیم القطر برای دو فصل دریافت کرد».

در ادامه این گزارش آمده است« :بشار رسن
یکی از سالحهای ویژه یحیی گل محمدی سرمربی
پرسپولیس است که روی او حساب میکند تا به
دلیل تجربه زیاد ،حرکات سریع که حریفانش را
خسته میکند و همچنین گلهایی که از بیرون یا
داخل محوطه جریمه میزند نقشهای زیادی به او
بدهد .بشار ،غیبت احسان پهلوان و وحید امیری
را که به خاطر محرومیت در فینال حضور ندارند
جبران میکند .او یکی از بازیکنان اصلی لیست
پرسپولیس برای دستیابی به عنوان قهرمانی قاره
آسیا خواهد بود که تیمش مشتاقانه منتظر است تا
هواداران بزرگ خود را راضی کند و عنوانی که سال

انتقاد حمید درخشان از مهدی فنونی زاده

حمید درخشان معتقد است پرسپولیس با شایستگی تمام به فینال
لیگ قهرمانان آسیا رسیده است و باید مورد حمایت همه ایرانی ها قرار
بگیرد.
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درباره شرایط تیم گل محمدی در
آستانه فینال لیگ قهرمانان آسیا به سایت فردا می گوید :فکر می کنم
یحیی گل محمدی تیم خوبی را مهیای این فینال بزرگ کرده .او بازیکنان
را صاحب انگیزه کرده و معتقدم تک تک اعضای پرسپولیس با همه وجود
می خواهند جام قهرمانی آسیا را به تهران بیاورند و باعث افتخار میلیون
ها ایرانی شوند .هر چند بازی سختی در پیش است اما همه ما امیدواریم
نتیجه این فینال به نفع پرسپولیس نماینده شایسته فوتبال ایران رقم
بخورد.
وی ادامه می دهد :حریف پرسپولیس در فینال اولسان هیوندای
است .تیمی مقتدر از کره جنوبی که در شرق آسیا رقبای سرسختی را
شکست داده تا به فینال رسیده اما فراموش نکنیم که پرسپولیس در غرب
آسیا دقیقا همین کار را کرد و نشان داد که با انگیزه و غیرت می تواند
هر تیمی را شکست دهد .تیم های در غرب آسیا مقابل پرسپولیس قرار
گرفتند که نیازی نیست درباره تمکن مالی شان حرف بزنیم .تا دندان
مسلح بودند اما پرسپولیس با انگیزه و تعصب کار کرد و خودش را باال
کشید.حاال هم بعید می دانم این پرسپولیس به راحتی از کسب جام
قهرمانی بگذرد .این پرسپولیس می تواند و من به شخصه خیلی امیدوارم
که بچه های با غیرت ایرانی دل همه ما را شاد کنند.

درخشان با انتقاد از بعضی اظهارنظرها درباره پرسپولیس و مطرح
کردن شائبه حمایت های غیرورزشی از این تیم تاکید می کند :به
خدا زشت است که به عنوان یک ایرانی در موقعیتی که پرسپولیس با
شایستگی خودش را به فینال آسیا رسانده چشم های مان را می بندیم
و دهان مان را باز می کنیم و هر چه می خواهیم می گوییم .پرسپولیس
حاال نماینده یک ملت است .همه ما به این افتخار بزرگ نیاز داریم که
دوباره در آسیا سرمان را باال بگیریم .از بعضی آدم ها که به بهانه تعصبات
رنگی به النصری ها اطالعات غلط دادند تا مثال پرسپولیس را تخریب
کنند واقعا بیزارم .این آدم ها اصال ایرانی نیستند .خائن هستند و نباید در
ایران زندگی کنند باید بروند به جایی که به آن تعلق دارند .چون نه در
فرهنگ ما و در تمدن چند هزار ساله ما وطن فروشی جایی ندارد .االن
هم یک عده ای هستند که با کنایه و متلک پراکنی سعی می کنند ارزش
کار پرسپولیس را پایین بیاورند .کسی که االن به این تیم زخم بزند ایرانی
نیست .نه .این حرف ها نیست .پرسپولیس اگر نایب قهرمان آسیا هم شود
همه ما باید تمام قد برایش بایستیم و دست بزنیم .کاری که هواداران ما
در فینال قبلی نشان دادند و برای تیم ژاپنی در تهران ایستادند و دست
زدند .این یعنی بزرگ منشی .این یعنی فرهنگ اصیل ایرانی.
مربی اسبق پرسپولیس با اشاره به شانس برابر هر دو تیم برای کسب
قهرمانی آسیا خاطرنشان می کند :اصال قبول ندارم که گفته می شود
شانس حریف پرسپولیس بیشتر است .همان طور که آنها شایسته بودند
پرسپولیس هم تیم شایسته ای بوده که به فینال رسیده و به نظرم هر

 ۲۰۱۸به دست نیاورد را کسب کند».
روزنامه المدی عراق در بخش پایانی این
گزارش از خوشحالی و رضایت سرمربی عراق از
عملکرد بشار خبر داد و نوشت« :کاتانچ سرمربی
تیم ملی از عملکرد بشار در لیگ ایران و لیگ
قهرمانان آسیا خوشحال شد زیرا او بهترین لژیونر
فوتبال عراق است که خارج از کشور بازی میکند
و گزینه کسب عنوان بهترین بازیکن سال قاره آسیا
هم میباشد .بشار یکی از ستارههای برجسته عراق
است که در تقابلهای مهم عراق مقابل تیمهای
هنگ کنگ ،کامبوج و ایران در مرحله دوم انتخابی
جام جهانی روی او حساب زیادی باز میشود».

دو تیم  50درصد شانس قهرمانی دارند .مهم این است که چطور بازی
را پیش ببرند.
درخشان ادامه می دهد :اگر بخواهیم کامال بسته بازی کنیم آن
قدر تحت فشار قرار می گیریم که باالخره تسلیم می شویم .باید با برنامه
باشیم .فکورانه کار کنیم .نقاط ضعف و نقاط قوت حریف را خیلی خوب
شناسایی کنیم و بتوانیم بازی را به چند بخش تقسیم کنیم .به نظرم کادر
فنی پرسپولیس می داند که این بازی را چطور ببرد اما تاکید می کنم که
ما باید برای وقت های تلف شده و ضربات پنالتی هم کامال آماده باشیم.
کاپیتان و مربی اسبق پرسپولیس با اشاره به کری خوانی هواداران
استقالل و پرسپولیس می گوید :من به کری خوانی عده ای که همیشه
دوست دارند درباره پرسپولیس و استقالل با هم کل کل کنند کاری
ندارم اما یک نکته را فراموش نکنیم .این پرسپولیس حاال پایش را از
فوتبال ایران فراتر گذاشته پس ما هم باید فراتر از تعصبات رنگی به این
تیم نگاه کنیم .اگر استقالل دو ستاره روی پیراهنش دارد باعث افتخار
همه ایرانی ها است .ممکن است در دوره های بعدی استقالل یا سپاهان
یا تراکتورسازی نماینده فوتبال ایران در فینال آسیا باشد آن وقت همه
ما پرسپولیسی ها وظیفه داریم به آنها احترام بگذاریم .بنابراین االن وقت
کری خوانی های بچه گانه نیست .باید مثل یک ایرانی با غیرت حامی
پرسپولیس باشیم و در کنار هم افتخار آفرینی این تیم را جشن بگیریم.
این فرهنگ باید میان همه ما به وجود بیاید که وقتی پای مصلحت ایران
در میان است همه ما تعصبات رنگی مان را فراموش کنیم.

اخبار
ل شیر قهرمان
قطبی :پرسپولیسیها با د 
آسیا میشوند

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس
گفت :پرسپولیس مستحق قهرمانی در لیگ
قهرمانان آسیا است بی صبرانه منتظر باالبردن
جام توسط سیدجالل حسینی هستم.
افشین قطبی درباره رویارویی پرسپولیس
ایران با اولسان هیوندای کره جنوبی در فینال
لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰آسیا گفت :پرسپولیس در
آسیا تیم ناشناختهای نیست و حتی تیمهای
شرق آسیا ،پرسپولیس را به خوبی میشناسند.
وی ادامه داد :همه منتظر فینال لیگ
قهرمانان هستیم .اطمینان دارم ،بازیکنان
پرسپولیس با دل شیری که دارند میتوانند به
شکلی در زمین بازی کنند که تیم حریف برابر
اراده آنها زانو بزنند.
سرمربی پیشین پرسپولیس و تیم ملی
ایران خاطرنشان کرد :مجموعه تیم فوتبال
پرسپولیس ،این راه سخت را با وجود تمام
موانع و کارشکنیهایی که دیگران برابرش انجام
دادهاند ،طی کردهاند و متوقف نشدند .اطمینان
دارم با همین روحیه در روز فینال ،قهرمانیآسیا
را به طرفداران پرسپولیس و فوتبال ایران هدیه
خواهند کرد .من بیصبرانه منتظر باال بردن جام
قهرمانیآسیا توسط سیدجالل حسینی هستم.
پرسپولیس و او کام ً
ال استحقاق دریافت این جام
را از خود نشان دادهاند.
قطبی اضافه کرد :در روز فینال هر بازیکن
پرسپولیس یک نفر نخواهد بود ،بلکه در طول
مسابقه هر یک از آنها به قدر چند نفر میدود.
انرژی مثبت تمام ایرانیان در روز فینال ،همراه
این سرداران سرخ خواهد بود و قهرمانی لیگ
قهرمانان ،کمترین پاداش برای این شیرمردان
پرسپولیس است.
وی که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو
کرده است ،در پایان تصریح کرد :صحبتم
را خطاب به اعضای تیم پایان میدهم که در
فینال هر مقامی که کسب کنند ،برای تمام
پرسپولیسیها ،قهرمان واقعی هستند .اگر با دل
شیر بجنگند ،قهرمان آسیا خواهند شد.

یحیی برای اولسان تله گذاری میکند؟

تیم فوتبال اولسان در بازی های اخیر خود
مالکیت توپ باالیی داشته و احتماال در بازی با
پرسپولیس هم به دنبال حفظ توپ خواهد بود.
تقابل تیم یحیی گلمحمدی با شاگردان
کیم دو هون ،تقابل دو سبک بازی نسبتا
مشابه است .تیم کره ای در لیگ قهرمانان آسیا
میانگین  ٪۵۷مالکیت توپ را به ثبت رسانده
و پرسپولیس نیز نوع بازی اش فوتبالی مالکانه
است که دستکم در لیگ برتر ایران به خوبی
اجرا شده است.
اولسانی ها به حدی روی حفظ توپ تمرکز
دارند که حتی در دیدار با ویسل کوبه نیز
توانستند آمار  ٪۶۱.۳به  ٪۳۸.۷را ثبت کنند.
البته زدن گل اول توسط تیم ژاپنی نیز در رقم
خوردن این آمار شگفت انگیز اثرگذار بود.
اما احتمال دارد یحیی گلمحمدی برای
این بازی استراتژی دیگری را اتخاذ کند .ممکن
است همچون بازی با النصر او توپ را به حریف
بدهد و با استفاده از ضد حمالت آتشین ،خط
دفاعی آسیب پذیر اولسان را هدف بگیرد.
برنامه بازی سرخپوشان اعالم شد؛

برگزاری  ۲بازی برای پرسپولیس در
شش روز

سازمان لیگ دیدار تیم های پرسپولیس
و نساجی را برای روز پنجم دی ماه برنامه ریزی
کرد و دیدار با ذوب آهن نیز روز دهم دی به انجام
میرسد .برنامه لیگ برتر ایران اعالم شد که طبق
آن پرسپولیس بالفاصله بعد از فینال آسیا باید بازی
های معوقه خود در هفته پنجم و ششم را برگزار
کند و سپس دیدارهای این تیم مقابل استقالل و
مس رفسنجان به انجام خواهند رسید.آنطور که
سازمان لیگ تصمیم گرفته ،شش روز پس از فینال
آسیا یعنی روز پنجم دی ماه ،پرسپولیس باید در
ورزشگاه وطنی قائمشهر به مصاف نساجی برود .آن
ها همچنین پنج روز باید در ورزشگاه آزادی از ذوب
آهن میزبانی کنند .در واقع پس از فینال آسیا
پرسپولیس باید در شش روز دو بازی لیگ برتری
انجام دهد و پس از آن نیز احتماال دوره فشرده
ای را سپری خواهد کرد .اگر این تیم قهرمان آسیا
شود ،احتماال دو بازی را هم به این دلیل از دست
میدهد.

پرسپولیس؛ یک گام تا «گل
نخورترین» قهرمان آسیا

تیم فوتبال پرسپولیس با کلین شیت مقابل
اولسان هیوندای ،بهترین رکورد دفاعی یک تیم
قهرمان در فوتبال آسیا را ثبت میکند.
تیم فوتبال پرسپولیس عملکرد دفاعی بسیار
خوبی در لیگ قهرمانان آسیا  2020داشته و
توانسته با رکورد پنج کلین شیت به فینال آسیا
صعود کند .تاکنون الشارجه ( ،)2الدحیل ( )3و
النصر ( )1دروازه پرسپولیس را باز کردند و اگر
حامد لک بتواند در دیدار با اولسان هیوندای از
گلزنی حریف جلوگیری کند ،یک رکورد ویژه را
ثبت میکند .اکنون بهترین آمار دفاعی برای یک
تیم قهرمان آسیا ،به پوهانگ استیلرز کره جنوبی
مربوط است .تیمی که در سال  2009عملکرد
بسیار خوبی را از خود نشان داد و در پایان با
دریافت  9گل در  13بازی ،جام قهرمانی را باالی
سر برد و با میانگین  0.69گل در هر بازی ،عنوان
بهترین خط دفاع تیم های قهرمان را نیز کسب
کرد .پس از آن نام اولسان هیوندای و وسترن
سیدنی دیده میشود که هر یک در  13بازی
 10گل خوردند.بدترین دفاع یک تیم قهرمان هم
به چونبوک موتورز ( 14گل در  12بازی 16 -
گل در  14بازی) مربوط میشود و جالب است
که این تیم در جریان دو قهرمانی خود ،با خط
هجوم قدرتمند و مدافعان متزلزل به قهرمانی
رسید .العین امارات ،اولین قهرمان  ACLنیز در
 7بازی  8گل خورد تا باوجود کسب مدال طال،
آمار دفاعی ضعیفی را ثبت کرده باشد.

