پرسپولیس

وصال روحاني

طارمي :حاال چشم تمام ايرانيها به ما است و اميدواريم در تحقق خواستههاي آنان تا فينال پيش برويم

تيم فوقالعادهاي كه آسان نميبازد

برآورد شانسهاي پرسپوليس براي رسيدن به فينال غرب آسيا

آيا پرسپوليس توان عبور از سد االهلي عربستان در مرحله
يكچهارم نهايي ليگ فوتبال قهرمانان آسيا را دارد؟ از آن جا
كه االهلي از سرمربي سوييسياش كريستين گروس دل كنده و
بدنبال جانشيني براي اوست مشخص ميشود كه اين تيم ساختار
فنياش را براي غلبه بر قهرمان مقتدر ليگ برتر ايران ناكافي
ميدانسته و معتقد به لزوم تجديد ساختار خود است .اين امر
نشانههاي ترديد را در االهلي آشكار ميسازد و با اين كه االهلي
هماني است كه در مرحله گروهي پيكارهاي امسال ليگ قهرمانان
دو مرتبه ذوب آهن را شكست داد و دليل اصلي حذف اين تيم بود
اما از يك سو پرسپوليس اينك از ذوبآهن بهتر و آمادهتر است و
از جانب ديگر آرامش خاطر و اعتماد به نفسي كه پيشتر در االهلي
بود رخت بربسته و حتي نشانههاي اختالف نيز در اين تيم رويت
ميشود.

طارمي؛ اولين مرد سه عنواني

آنچه در مورد آن شكي وجود ندارد ،اين است كه مهدي طارمي كه
چندي پيش عنوان بازيكن برتر مسابقه برگشت پرسپوليس ـ لخويا
انتخاب شد ،به تنها بازيكن كشورمان تبديل شد كه در فصل جاري
ليگ قهرمانان آسيا سه بار به اين عنوان دست يافته است .طارمي
مدتي پس از دريافت جايزهاش ميگويد :حاال چشم ايرانيان به
پرسپوليس و حضور اين تك نماينده در ادامه اين پيكارها است و در
همين راستا اميدواريم كه حتي به ديدار نهايي هم راه يابيم.

«كلين شيت»هاي خاص

پرسپوليس با گل نخوردن در مسابقه برگشتاش با لخويا به جمع
ركوردداران كلين شيت در پيكارهاي امسال ليگ قهرمانان پيوست.
اين اولين بار بود كه پرسپوليس ديداري دور از خانه در رقابتهاي ليگ
قهرمانان كلين شيت كرد و پيروز شد.

اولين برد امسال برابر قطريها

پس از نتايجي نه چندان مثبت و پيروزيهايي در مرحله گروهي
رقابتهاي امسال ،برد 0ـ 1پرسپوليس برابر لخويا در بازي برگشت
اولين پيروزي تيمهاي ايران برابر رقباي قطري را در مسابقات اين
فصل شكل داد.

مديون گل به خوديها

شايد جالب باشد بدانيد كه پرسپوليس تاكنون در تاريخ شركتش در
اين مسابقات فقط دو گل در مرحله يك ششم نهايي زده است كه هر
دو گل ،گل به خودي بودهاند و با اشتباه مدافعان حريف بدست آمده
است.
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ششمين نماينده ما در يكچهارم نهايي

پرسپوليس ششمين تيم ايراني است كه از زمان تغيير نام پيكارهاي
جام قهرماني باشگاههاي آسيا و تبديل شدن آن به ليگ قهرمانان به
يكچهارم نهايي ميرسد .پنج مرتبه قبلي توسط پاس تهران ،سپاهان
(دو بار) ،ذوب آهن ،استقالل و نفت تهران به تصوير كشيده شده بود.

برانكو :از اين پس هم بهترينها را ميخواهيم

آيا شانسي براي صعود بيشتر پرسپوليس به مرحله بعدي متصور
است؟ برانكو ايوانكوويچ سرمربي كروات سرخهاي تهراني در اين باره
ميگويد :لخويا تيم خوبي است و مقابل ما هم زحمات زيادي كشيد
اما خوشحالم كه ما به نتيجه مورد نظر رسيديم .ما از تمام قابليتهاي
اين حريف مطلع بوديم ما هدفمان صعود بود و پس از اين نيز به
بهترين نتايج چشم داريم و بهتر است تمام رقباي ما بدانند كه بازي
كردن مقابل ما براي هيچ تيمي آسان نخواهد بود .ما تيم فوقالعادهاي
هستيم كه تا واپسين دقايق به شدت ميجنگيم.

عبور از آمارها و سدها

شايان ذكر است كه از سال  1992به بعد هيچ تيم ايراني قهرمان
اين مسابقات نشده و واپسين تيمهاي ايراني كه به فينال رسيدهاند،
تيمهاي اصفهاني سپاهان و ذوب آهن بودهاند كه البته هر دو سالهاي
مربوطه ( 2007و  )2010ناكام شدند و به نايب قهرماني اكتفا كردند.
استقالل در سال  2014تا نيمهنهايي پيش تاخت و در روزهايي
كه تيمهاي غرب و شرق قاره از همان شروع مرحله حذفي رو در
رو ميشوند ،با قبول شكست در برابر اف.سن سئول كره جنوبي از
راهيابي به فينال باز ماند .پروفسور پرطرفدار كروات ها و شاگردان
مستعد و تكنيكي او براي رسيدن به فينال بايد از حد و مرزهايي عبور
كنند كه برشمرديم و قرعهكشي روز  16خردادماه تصوير بهتري از
اين وضعيت و احتمال بدست داد .برنده بازي پرسپوليس ـ االهلي
در نيمهنهايي رقابتهاي امسال ليگ قهرمانان و به واقع در فينال غرب
آسيا با فاتح پيكار الهالل عربستان و العين امارات روبرو خواهد شد.

رفتهها و ماندهها

برانكو ايوانكوويچ از  29خرداد دور جديد تمرينات پرسپوليس را
شروع ميكند .از تيم او سروش رفيعي و چندتاي ديگر رفتهاند اما فقط
همان رفيعي است كه ايوانكوويچ غيبتاش را حس خواهد كرد .امثال
آرام طبع و كرمالچوب در حالي كه دومي بسيار مستعد است،
در سيستم پرسپوليس جانيفتاده بود كه برانكو اينك غيبتشان را
حس كند .برانكو پس از رفتن رفيعي به قطر در تصميم اوليه اش

در مورد جواب كردن سامان نريمان جهان تجديد نظر كرده است و
ميخواهد او را حفظ كند اما خودش نيك ميداند كه نريمان جهان،
رفيعي نخواهد شد.
دلخوشيهاي «پروفسور» جذب شجاع خليلزاده و گادوين منشا
است اما اين كه سيامك نعمتي بتواند همان كاري را براي پرسپوليس
انجام بدهد كه رفيعي انجام ميداد ،در مظان ترديد اساسي قرار دارد.
با اين حال ما درباره تيمي صحبت ميكنيم كه در برابر لخويا بسيار
حساب شده كاركرد و در دو ديدار سنگين هم تسليم الهالل نشد.
پرسپوليس آشكارا سقف پرواز بلندي دارد.

يك تيم حيف شده

حيف است از پيكارهاي امسال ليگ قهرمانان آسيا حرف بزنيم و يادي
از استقالل خوزستان نكنيم.
استقالل خوزستان در ديدار برگشت يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان
آسيا همچون مسابقه رفت 1ـ 2تسليم الهالل عربستان و در مجموع
دو ديدار با نتيجه 2ـ 4بازنده و حذف شد اما يك بار ديگر به سبب
تمامي كمبودهاي مالي و مشكالت تشكيالتي اش و البته نداشتن
ستارههايي به اندازه رقبا چهره يك تيم پيروز را داشت ،اسباب غرور
و افتخار شد .آبيهاي اهوازي مثل مسابقه اول گل نخست را نيز به
ثمررساندند ولي تسليم حرفهاي گري بيشتر رقيب پرمهره عربستاني
خود شدند .اين آخرين مسابقه آبيهاي شجاع خوزستاني نيز نظير
سيروس پورموسوي بود كه از شروع فصل به بعد هدايت فوالد ،ديگر
تيم خوزستاني را در دست خواهد گرفت .پورموسوي ميگويد :از
حاصل كار شاگردانم راضي ام و ما حتي شانس كسب پيروزي در هر
دو مسابقه را هم داشتيم .در فصلي كه انواع مشكالت مالي بر سرما
باريدن گرفته ،رسيدن به جمع  16تيم برتر آسيا قصه حكايت از
شجاعت شاگردان من در عين قناعت ميكند.
الزم به توضيح است كه درباره آينده استقالل خوزستان انواع شايعات
شنيده ميشود و حتي مدتي معلوم نبود فصل بعد در ليگ برتر حاضر
باشد .در عين حال گفته ميشود عبداهللويسي كه براي پس گرفتن
پست سرمربيگري تيمي كه اولين بار با هدايت وي قهرمان ليگ برتر
(پانزدهم) شد اعالم آمادگي كرده بود و حائز اين سمت هم شد ،فقط
از سرناچاري و پس از مورد توجه قرار نگرفتن توسط ساير تيمها اجبارا ً
به اهواز برگشته است .حقيقت امر هرچه باشد عنوان دومين تيم برتر
و شايسته ايراني در ليگ قهرمانان آسيا  2017سزاوار اين تيم خطه
پاك خوزستان است.

