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بهترین فوتبالیست آسیا را نیز یدک می کشد و به مسی امارات
مشهور است.
جو لی میونگ (کره جنوبی) ،دانیلو آسپریال (کلمبیا) ،کایو (برزیل) و
ناصر الشمرانی (عربستان) بازیکنان خارجی العین هستند که مربی
کروات این تیم امیدوار است در بازی مقابل ذوب آهن نمایش فوق
العاده ای داشته باشند و عصای دست او و تیمش شوند.

جدال سخت پرسپولیس برابر
پرافتخارترین تیم سعودی

پرسپولیس فرداشب در مسقط عمان میزبان الهالل عربستان است؛
پرافتخارترین تیم سعودی.
الهالل در سال  1957و در شهر ریاض تاسیس شده و در استادیوم 70
هزار نفری ملک فهد میزبان رقبای خود است.
این باشگاه با به دست آوردن  ۴۷جام قهرمانی پرافتخارترین باشگاه
ورزشی کشور عربستان بوده و شهرت این تیم ورزشی ،به دلیل
داشتن هواداران پرتعداد و گسترده در تمام گستره عربستان است.
الهالل تاکنون  ۱۳بار قهرمان لیگ حرفهای عربستان ۶ ،بار قهرمان
جام پادشاهی عربستان ۷ ،بار قهرمان جام ولیعهدی عربستان ۷ ،بار
قهرمان جام فدراسیون فوتبال سعودی ۲ ،بار قهرمان جام برندگان
جام آسیا ۲ ،بار قهرمان جام قهرمانان باشگاههای آسیا و  ۲بار قهرمان
سوپر جام باشگاههای آسیا شده است.
این تیم همچنین مقامهایی را در لیگ و جام و سوپرجام باشگاههای
کشورهای عربی ،به دست آورده است.
سه تن از بازیکنان این تیم تاکنون بازیکن فوتبال سال آسیا شده اند؛
نواف التمیاط ،یاسر القحطانی و ناصر الشمرانی.
مشهورترین بازیکنان این تیم ،سامی الجابر ،ستاره مشهور تیم
ملی عربستان ،و یوسف الثنیان ،ستاره تکنیکی فوتبال عربستان
و همچنین ری ِولینو برزیلی بوده که طی سالهای  ۱۳۵۷تا ۱۳۶۰
خورشیدی ،در این تیم بازی میکردهاست.
رامون دیاز آرژانتینی سرمربی این تیم است و نیکوالس میلسی
(اروگوئه) ،کارلوس ادواردو و لئوبوناتینی (برزیل) و عمر خربین
(سوریه) بازیکنان خارجی این تیم محسوب می شوند.
الهالل با عنوان نایب قهرمانی لیگ عربستان به رقابت های این فصل
لیگ قهرمانان آسیا گام گذاشت و در حال حاضر هم با  44امتیاز از 18
بازی صدرنشین لیگ برتر عربستان است.
این دیدار تقریبا سخت ترین بازی پرسپولیس محسوب می شود و
اگر سرخپوشان بتوانند آبی های شهر ریاض را دست خالی بدرقه
سازند شانس زیادی برای رسیدن به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا
خواهد داشت.

العین امارات تنها تیم این کشور است که در

سال  2003به عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان
آسیا دست یافت .این تیم در سال  2005هم
نایب قهرمان این رقابت ها شد.

تیم العین جمعا  29قهرمانی در سطح امارات
از آن خود کرده که در این بین  12قهرمانی
در لیگ برتر این کشور است که آخرین آن

در سال  2014 -2015به دست آمده و فصل
گذشته نیز این تیم به عنوان نایب قهرمانی
این رقابت ها دست یافت
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