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طارمی یا السوما؛ شکارچیان سرخ ها و سبزها

پرسپولیس در پی پرش از دیوار االهلی!

پرسپولیس تهران به عنوان تنها نماینده باقی مانده فوتبال ایران در
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا امروز به مصاف تیم االهلی عربستان
می رود و امیدوار است با غلبه بر این تیم عربستانی در این بازی ،برای
اولین بار در تاریخ رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ( )2002به مرحله
نیمه نهایی راه یابد.
پرسپولیس پیش از شروع فصل تازه رقابت های لیگ برتر با حفظ
بیشتر مهره های کلیدی خود (تنها سروش رفیعی از این تیم جدا شد)
و جذب نفراتی چون گادوین منشاء ،سیامک نعمتی ،شجاع خلیل
زاده ،شایان مصلح و  ...نسبت به تقویت خود اقدام کرد و امیدوار است
با اتکا به این نفرات نتایج خوب خود را تداوم ببخشد.
االهلی عربستان ،حریف امشب سرخپوشان ،در سال  1937در شهر
جده عربستان تاسیس شده و جزو تیم های باسابقه فوتبال این کشور
محسوب می شود.
برخالف پرسپولیس که تاکنون در هیچ یک از دوره ای لیگ قهرمانان
آسیا ،جام باشگاه های آسیا و رقابت های باشگاهی آسیا (از سال
 1967تاکنون) به فینال راه نیافته و دو مقام سومی در کارنامه دارد
ولی االهلی عربستان در سال های  1985و  2012به فینال این رقابت
ها رسیده اما در مصاف با دوو رویالز کره جنوبی و اولسان هیوندای کره
جنوبی شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی قناعت کرد.
االهلیدرجامهایمختلفکشورعربستانوکشورهایعربتاکنون30
عنوان قهرمانی و  30عنوان نایب قهرمانی کسب کرده و جزو تیم های
پرافتخار و پر عنوان کشور عربستان محسوب می شود.
االهلی تاکنون در  10دوره از رقابت های باشگاهی آسیا حضور داشته
و امیدوار است در این دوره هم بتواند رد جمع  4تیم مرحله نیمه نهایی
حضور یابد.
االهلی که یکی ،دو ماه پیش با سرگئی ربروف ،سرمربی سرشناس
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اوکراینی ،به توافق رسیده ،در ترکیب خود چند بازیکن شاخص
خارجی هم دارد که امیدوار است با اتکا به آنها برابر پرسپولیس به
نتیجه الزم برسد اما شاگردان برانکو هم با همه توان مصمم به شکست
حریف عربستانی هستند.
نقطه قوت هر دو تیم خط حمله آنهاست و سایت کنفدراسیون فوتبال
آسیا هم به بهانه بازی پرسپولیس و االهلی عربستان در گزارشی به
مقایسه عملکرد دو مهاجم این تیمها پرداخته است.
 AFCدر مقدمه این گزارش نوشت« :بدون شک در میان تمام
بازیهای مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ،سختترین
نبرد میان پرسپولیس و االهلی است که هر دوی آنها امیدوارند
مهاجمان تأثیرگذارشان بتوانند تأثیرگذار ظاهر شوند .با ثبت
مجموعا  10گل در لیگ قهرمانان آسیای این فصل ،مهدی طارمی
و عمر السوما در حالی پا به میدان میگذارند که مسئولیت سنگینی را
روی شانههای خود احساس میکنند.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در مقایسه کلی طارمی و السوما
مینویسد« :بعد از عقد قرارداد با پرسپولیس در سال  ،2014طارمی
اولین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا را یک سال بعد انجام داد و در
مسیر صعود تیمش به مرحله یک هشتم نهایی یک گل زد .دو سال
بعد و اکنون دوران بازیگری او داستان کامال متفاوتی دارد چراکه این
مهاجم بیش از نیمی از گلهای پرسپولیس در مسیر اولین صعودش
به مرحله یک چهارم نهایی را به ثبت رسانده .السوما هم که برترین
گلزن سه فصل گذشته لیگ عربستان سعودی بوده و آمار حیرتآور
 73گل در  71بازی لیگ داشته ،فصل گذشته به تیم شهر جده
عربستان کمک کرد که اولین قهرمانیاش در لیگ عربستان سعودی
را بعد از  32سال کسب کند .برخی مصدومیتها السوما را از حضور در
بخش اعظم فصل  2016لیگ قهرمانان آسیا محروم کرد اما او امسال

برگشته و در  5بازی تیمش در این رقابتها  4گل زده است».
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا سپس عملکرد مهاجمان
پرسپولیس و االهلی را در این فصل مورد مقایسه قرار داده .این سایت
نوشته« :غریزه شکار طارمی در دور دوم مرحله گروهی به اوج خود
رسید زمانی که او در  10دقیقه دو گل زد -یک ضربه سر و یک شوت
که هر دو از خارج محوطه شش قدم بود -تا به پیروزی  3بر  2تیمش
کمک کند .طارمی دو هفته بعد دوباره به خلیج فارس برگشت تا گل
نخست بازی را برای پرسپولیس بزند هر چند قرمزپوشان در نهایت 3
بر یک بازی را باختند .بازی دور آخر مرحله گروهی برای پرسپولیس
بازی مرگ و زندگی بود زمانی که تیم تهرانی میزبان اماراتیها بود.
طارمی بعد از  20دقیقه ،نتیجه را  2بر صفر کرد اما تیم مهمان بازی
را به تساوی  2بر  2کشاند .مهاجم تیم ملی ایران اما دو گل دیگر زد تا
هتتریکش را کامل و به پرسپولیس برای کسب برد  4بر  2و صعود به
مرحله بعد کمک کند».
از سوی دیگر ،برای السوما تنها  13دقیقه طول کشید تا در فصل
 2017لیگ قهرمانان آسیا شروع به گلزنی کند ،زمانی که توپ را به تور
دروازه بنیادکار ازبکستان چسباند .السوما یک هفته بعد در مسقط
دوباره نقش ناجی تیمش را ایفا کرد و با یکی از ضربههای ایستگاهی
تخصصیاش در فاصله  5دقیقه به پایان بازی ،به تیمش برای کسب
پیروزی  2بر یک برابر ذوبآهن کمک کرد .پس از ناکامی در گلزنی در
بازی خانگی برابر العین ،السوما در بازی برگشت ،ناکامیاش را با زدن
دو گل جبران کرد .شوت دقیقه  98او از خارج محوطه جریمه ،بهترین
گل او در این فصل بود و به االهلی کمک کرد که به روند شکست
ناپذیریاش در این فصل ادامه دهد .السوما سه بازی آخر تیمش در
لیگ قهرمانان را به دلیل مصدومیت از دست داد اما برای بازی برابر
پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی آماده است.

