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بازگشت یک صدای محبوب
عادل در مدار فوتبال!

برای هــواداران فوتبال که مدت هاســت هیچ 
گزارشــی را با صدای عادل فردوســی پور تماشا 
نکرده اند، خبر بازگشت دوباره او به باکس گزارش 
فوق العــاده بــه نظر می رســد. عادل بــه دعوت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به قطر رفته تا فینال لیگ 
قهرمانان را به صورت مستقیم از صفحه اینستاگرام 
فارسی این کنفدراسیون گزارش کند. این اتفاق در 
ساعت های گذشته با استقبال فوق العاده ای روبرو 
شــده و تعداد مخاطبان این صفحه را نیز به شکل 
قابل توجهی افزایش داده است. صفحه رسمی ای اف 
اسی به زبان فارسی پس از این خبر، چیزی حدود 
300 هزار فالوئر جدید به دست آورده است. بازگشت 
عادل به مــدار فوتبال از چند جهــت مهم به نظر 
می رسد. اول اینکه خیلی ها دوست دارند دوباره یک 
بازی فوتبال را با گزارش این چهره محبوب ببینند. 
شاید تماشای یک مسابقه فوتبال از اینستاگرام کار 
سختی باشد اما برای خیلی ها، صدای عادل ارزش 
این اتفاق را خواهد داشت. این نه فقط یک تصمیم 
برای رضایت هواداران فوتبالی، بلکه یک اتفاق بزرگ 
برای همه اهالی رسانه اســت. با این اتفاق، به همه 
ثابت می شود که تصمیم های حذفی دیگر جواب 
نمی دهند و قدرت شــبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی آنقدر زیاد است که می تواند ساختارهای 

سنتی را هم عوض کند.

راه سجاد به المپيك باز مي شود؟!

ســجاد مرداني کاپیتان تیم ملي تکواندو 
پس از سال ها دوري از لیگ برتر، با مس کرمان 
قرارداد بست تا به این رقابت ها برگردد. گفته 
مي شــود مبلغ قرارداد کاپیتان با کرماني ها، 
بیش از صــد میلیــون تومان اســت. این اما 
مهم ترین خبر درباره مرداني نیســت. دادگاه 
بین المللــی حکمیــت ورزش محرومیــت 
ورزش روســیه را تایید کرد تا ورزشکاران این 
کشــور حضور در المپیک توکیو و همین طور 
بازی های المپیــک زمســتانی ۲0۲۲ پکن 
را از دســت بدهند. با تایید ایــن محرومیت، 
روس هــا ســهمیه های خود در رشــته های 
مختلف از جمله تکواندو را از دست می دهند 
و این موضوع بــرای تکواندو ایــران یک خبر 
خوب اســت. در وزن ۸0+ کیلوگــرم نفر اول 
رنکینگ »والدیســاو الرین« از روسیه است 
که موفق به کســب سهمیه شــده و با حذف 
این هوگوپوش روسی، ســجاد مردانی که نفر 
هفتم رنکینگ است و تنها به خاطر ١٧ امتیاز 
سهمیه المپیک توکیو را از دســت داده بود، 
ســهمیه حضور در بازی های المپیک را تحت 
شــرایطی خاص دریافت خواهــد کرد. طبق 
قوانین ورزشکارانی که موفق به کسب سهمیه 
شــده اند، در چنین شــرایطی اجازه دارند با 
پرچم IOC در المپیک شرکت کنند، در غیر 
این صورت تیم ملی تکوانــدو ایران در بخش 
مردان با سه ســهمیه توسط آرمین هادی پور 
در وزن ۵۸- کیلوگرم، میرهاشم حسینی در 
وزن ۶۸- کیلوگرم و سجاد مردانی در وزن ۸0+ 
کیلوگرم راهی المپیک خواهد شــد. البته اگر 
»الرین« نخواهد که زیر پرچم IOC در توکیو 
مبارزه کند، آن وقت این مردانی است که راهی 
المپیک می شود. تکواندو ایران همچنین این 
شانس را دارد تا دو سهمیه هم در بخش بانوان 
از رقابت های کســب ســهمیه قاره ای )۸-۶ 
فروردین- اردن( کسب کند.  فریبرز عسکری، 
سرمربي تیم ملي در این باره گفت:»از زمانی 
که سهمیه های سیستم رنکینگ بسته شد و 
هنوز این مسائل جدید مطرح نشده بود، فرض 
را بر این گذاشــتیم که سجاد سهمیه گرفته و 
المپیکی شده و از این فرصت استفاده کرده و 
تمام تاش خود را برای باال بردن آمادگی خود 

به کار گرفته است.«

گزارشگر

آریا رهنوردمنهای فوتبال

دو ســال پس از شکست در فینال 
لیگ قهرمانان آســیا، پرسپولیسی ها 
دوباره به همین ســطح برگشــتند. 
شاید خیلی ها تصور می کردند بعد از 
آن باخت، بین قرمزها و فینال آســیا 
فاصله بسیار زیادی به وجود بیاید اما 
آنها پس از فقط دو ســال، توانســتند 
دوباره خودشان را به دیدار نهایی این 

جام برســانند. آنها در مسابقه بزرگ 
امروز بــا تیمی روبه رو می شــوند که 
در اولین تجربه حضــورش در فینال 
لیگ قهرمانان، جام را باالی ســر برده  
است. پرسپولیس و اولسان هیوندای 
از دو مسیر کاما متفاوت راهی دیدار 
نهایی جام شدند. سرخ ها در تورنمنت 
متمرکزی که مدتی قبل به پایان رسید، 
راه شان را به طرف فینال هموار کردند 
و اولسان مدتی بعد توانست خودش را 

به عنوان رقیب تیم یحیی معرفی کند. 
ســرخ ها لیگ قهرمانان را با شکست 
روبــه روی الدحیــل و تســاوی برابر 
الشــارجه کلید زدند اما پیروزی برابر 
التعاون در دو دیدار رفت و برگشــت، 
اوضاع را کمی تغییر داد. این تیم دوباره 
به الدحیل باخت اما در حالی که خطر 
حذف شدن را احســاس می کردند، 
با یک برد پرگل روبه روی الشــارجه 
به عنوان تیــم اول از مرحله گروهی 

رد شــد. آنها در اولین مسابقه حذفی، 
الســد را در آخرین ثانیه ها شکســت 
دادند، ســپس روبه روی پاختاکور به 
برتری دو بر صفر رســیدند و در فینال 
غرب آسیا، النصر را در ضربات پنالتی 
شکست دادند. حضور اولسان در این 
مرحله، با اقتدار بیشتری رقم خورده 
اســت. آنها در مرحله گروهی صاحب 
١۶ امتیاز شــدند و در مراحل حذفی، 
ملبورن ویکتوری و بیجینگ را در وقت 

قانونی و ویسل کوبه را در وقت اضافه از 
پیش رو برداشتند. اولسان در 9 مسابقه 
آسیایی، هشت بار برنده شده و هرگز 
شکست نخورده است. آنها تیم جذابی 
به نظر می رســند اما حریفی که امروز 
با آن روبه رو می شوند، سرسخت تر از 
همه رقبای قبلی شان در لیگ قهرمانان 

خواهد بود.
پرسپولیس و اولسان برای این نبرد، 
مهره های کلیدی زیــادی دارند. دو 
گلر دو تیم در جریان دیدارهای قبلی 
عملکرد بسیار خوبی داشته اند و البته 
حامد لک، توانسته بهتر از حریف عمل 
کند. اولسان در خط هافبک ستاره هایی 
مثل یون بیت گارام، بیورن جانســون 
و کیم این ســونگ را در اختیار دارد و 
جونیور نگرئو در خط حمله نیز، گل زن 
اصلی این تیم به شمار می رود. قدرت 
اصلی ســرخ ها را اما باید در خط دفاع 

جست وجو کرد. 
جایی که آنها مقابــل هر حمله ای 
نفوذناپذیر به نظر می رســند. لک از 
زمان پیوســتن به پرسپولیس، تحت 
هیچ شــرایطی در جریــان بازی گل 
نخورده است. هر دو تیم جزو تیم هایی 
هســتند که به مالکیت تــوپ عاقه 
زیادی دارند. پرســپولیس با مالکیت 
۵۶ درصدی و اولســان با مالکیت ۵9 
درصدی در هر مســابقه، در مجموع 
در زمینــه حفظ توپ نســبت به رقبا 
برتری عددی داشــته اند. دقت پاس 
در دو باشگاه نیز شباهت فوق العاده ای 
به هم دارد. پرســپولیس با دقت پاس 
۸4 درصدی و اولســان با دقت پاس 
۸۵ درصدی تیم های شــاخص لیگ 
قهرمانان این فصل به شمار می روند. 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان به ازای 
هر بازی 9 موقعیــت گل خلق کرده و 
این عدد برای اولســان ١3 موقعیت 
به ازای هر بازی بوده اســت. میانگین 
گل زنی پرســپولیس در این فصل از 
آســیا ١.3 گل برای هر نبــرد و برای 
اولسان ۲.3 گل در هر جدال بوده است. 
در حقیقت به نظر می رسد برگ برنده 
اولسان، قدرت هجومی این تیم و برگ 

برنده پرسپولیس، توانایی دفاعی این 
تیم خواهد بود. یکــی از گل زن ترین 
تیم های آسیایي در این نبرد، روبه روی 
یکی از بهترین خط دفاعی حال حاضر 
قاره آسیا قرار خواهد گرفت. یک جدال 
تماشایی که بدون تردید، لحظه های 
مهیج زیادی خواهد داشت و هواداران 

فوتبال را به وجد خواهد آورد.
شاید بهترین جمله در مورد دیدار 
نهایی لیگ قهرمانان، به ســیدجال 
حسینی تعلق داشــته باشد. کاپیتان 
پرسپولیس قبل از شروع بازی خطاب 
به مهره های خودی گفته:»این بار اجازه 
اشتباه کردن نداریم.« پرسپولیس این 
بار دیگر نباید هیچ لغزشــی را تجربه 
کند. آنها ایــن بار دیگــر نباید اجازه 
بدهند که جام آســیایی از دست شان 
لیز بخورد و سرنوشــت دیگری پیدا 
کنــد. در پرســپولیس، هیچ کــس 
نمی خواهد تماشاگر جشن قهرمانی 
حریف باشد. شــاید آنها به لحاظ پول 
یا امکانات، نســبت به حریف شرایط 
نامطلوب تری داشته باشند اما شوق و 
اشتیاق آنها برای بردن و انگیزه باالی 
این تیم، انکارنشدنی به نظر می رسد. 
پرسپولیس تا همین جا هم معادله های 
زیادی را عوض کــرده و حاال می تواند 

کارهای بزرگ تری هم انجام بدهد.  

آخرین قدم برای قهرمانی آسیا

جامرابرداروفرارکن!

اتفاق روزر

چهره به چهره

فصل 2020 لیگ قهرمانان آسیا، امروز رسما به پایان می رسد. یک فصل عجیب و طوالنی که با ماجراهای مختلفی 
روبه رو شد و سرانجام در آخرین روزهای سال میالدی، سرنوشت قهرمانی اش به دیدار در ورزشگاه الجنوب قطر رسید. 

پرسپولیس از ایران و اولسان هیوندای از کره جنوبی، آخرین جدال این فصل آسیا را برگزار خواهند کرد. نبرد بین دو تیمی 
که انگیزه  فوق العاده ای برای بردن این جام دارند. دو تیمی که برای دومین بار به فینال آسیا رسیده اند و به هیچ قیمتی 

نمی خواهند فرصت بردن این جام را از دست بدهند.

هم اولسان هیوندای و هم پرســپولیس، سابقه حضور در 
دیدار پایانی لیگ قهرمانان را دارند. هر دو باشــگاه یک بار به 
فینال آسیا رسیده اند و حاال برای دومین بار در تاریخ شان در 
این مسابقه حاضر می شوند. عملکرد آنها در فینال اما متفاوت 
بوده است. اولسان در اولین تجربه اش در این مسابقه بزرگ، به 
برتری دست پیدا کرد و قهرمان آسیا شد اما پرسپولیس همین 
دو سال قبل به کاشیما آنتلرز باخت و نتوانست جام قهرمانی 
را از آن خودش کند. از آن فینال دو ســال سپری شده و حاال 
پرسپولیس تغییرات گســترده ای در ترکیبش داشته است. 
حتی سرمربی تیم هم تغییر کرده و حاال به جای برانکو، یحیی 

روی نیمکت می نشیند. در طول این دو سال، پرسپولیسی ها 
به اندازه کافی فرصت فکر کردن به آن دو مســابقه با کاشیما 
را داشــته اند. بدون تردید آن بازی با همه تلخی هایش، چند 
درس بزرگ برای این تیم داشته که در فینال امروز، کاما به 
درد می خورند. به نظر می رسید در دقایقی از آن مسابقه، جو 
بازی کاما به پرسپولیس حاکم شده و نفرات این تیم را تحت 
تاثیر قرار داده بود. انگار قرمزها از شرایط بازی هراس داشتند 
و نمی توانستند کارشــان را به راحتی انجام بدهند. آن اولین 
حضور پرسپولیس در فینال این تورنمنت در تمام تاریخ باشگاه 
بود و طبیعی به نظر می رسید که بازیکنان تیم شرایط روحی 

دشواری در آن نبرد داشته باشــند اما حاال به فاصله دو سال، 
سرخ ها دوباره به فینال لیگ قهرمانان رسیده اند و طبیعتا این 
بار باید با آرامش خاطر بیشــتری فوتبال بازی کنند. فینال 
۲0١۸ دو درس بــزرگ دیگر هم برای پرســپولیس خواهد 
داشت. اول اینکه مهره های این تیم، نباید هیچ موقعیت خوبی 
را به راحتی از دست بدهند. در اوایل دقایق فینال سال ۲0١۸ 
با کاشیما، علی علیپور یک بخت فوق العاده برای گل زنی را از 
دست داد. توپی که اگر به گل تبدیل می شد، سرنوشت به سود 
تیم برانکو تغییر می کرد. جالب اینجاست که جونگ سونگ 
هیونگ که با صورتش روبه روی شــوت علیپور شیرجه زد و 
مانع گل شدن توپ شد، حاال برای اولسان بازی می کند و برای 
دومین بار در فینال آسیا روبه روی پرسپولیس قرار می گیرد! 
پرسپولیس پس از آن توپ استثنایی، دیگر هرگز چنین توپی 
روبه روی کاشیما به دست نیاورد. مساله کلیدی دیگری که 

پرسپولیســی ها باید در فینال ۲0۲0 حواس شــان را به آن 
بدوزند، پرهیز از عصبانیت و اعتراض اســت. در دقایق پایانی 
دیدار رفت فینال با کاشیما، مهره های پرسپولیس به شدت 
عصبانی به نظر می رســیدند و دائما بــه داور معترض بودند. 
همین موضوع در نهایت موجب شد که آنها آرامش شان را از 
دست بدهند و سیامک نعمتی هم با کارت قرمز داور مسابقه 
روبه رو شود. عصبانیت در متن مسابقه، هیچ کمکی به قرمزها 
نمی کند و تنها به این تیم لطمه می زند. اگر ســرخ ها نتوانند 
با آرامش کامل در جریان مســابقه حاضر شوند، نمی توانند 
نتیجه مطلوب شــان را به دســت بیاورند. تمرکز و آرامش، 
مهم ترین چیزی است که می تواند آنها را به هدف بزرگ شان 
برساند. شکست دادن اولسان به هیچ وجه کار ساده ای نیست 
اما پرسپولیس هم تیمی نیست که فقط به انجام کارهای ساده 

عادت  کرده باشد.

آریا طاری

پرسپولیس در حالی برای فینال لیگ قهرمانان 
آماده می شــود که بدون تردیــد، این مهم ترین 
مسابقه برای تک تک نفرات باشگاه خواهد بود. همه 
ستاره های ترکیب ثابت و همه نفرات ذخیره، سهم 
مهمی در این مســابقه فراموش نشدنی خواهند 
داشت. با این حال شاید برای برخی از این نفرات 
با انگیزه های متفاوت، این بازی به دالیلی مهم تر 
هم باشد. نفراتی که به هیچ قیمتی حاضر نیستند 

با دست های خالی و بدون جام به تهران برگردند.
یحیی؛ می خواهم »اولین« باشم

آخرین مربی ایرانی که تیمش را قهرمان آسیا 
کرد، فیروز کریمی بود که این کار را با پاس تهران 
انجــام داد. در تمام تاریخ پرســپولیس، مربیان 
ایرانی هرگز این باشگاه را به فینال آسیا نبرده اند 
و حاال یحیی اولین مربی ایرانی فینالیست آسیا در 
پرسپولیس به شمار می رود. او در دیدار حساس 
امروز می تواند کاری را انجام بدهد که حتی برانکو 
هم انجام نداده اســت. گل محمدی در روزهای 
گذشته بارها و بارها از انگیزه فوق العاده باالی نفرات 
تیمش حرف زده و از شــوق آنها برای بردن بازی 

گفته است. بدون شک خود یحیی بیشتر از همه 
انگیزه دارد تا این دستاورد تاریخی را تجربه کند.

سیدجالل؛ جای خالی یک جام
پرافتخارترین بازیکن همــه ادوار لیگ برتر، 
در این ســال ها جام های زیادی به دست آورده 
است. سیدجال هم با سایپا، هم با سپاهان و هم 
با پرسپولیس قهرمان لیگ شده و تقریبا در نیمی 
از دوره های فوتبال باشــگاهی ایران به قهرمانی 
رســیده اما جای خالی یک قهرمانی دلچســب 
آسیایی در این کارنامه پرافتخار احساس می شود. 
شاید این آخرین فینال سیدجال و یکی از آخرین 
تجربه های آسیایی او در لباس پرسپولیس باشد. در 
شرایط عادی، او احتماال این بازی را از روی نیمکت 
آغاز می کرد اما حاال که دیگر شــجاع تیم را ترک 
کرده، جال دوباره به یک وزنه بســیار مهم برای 

خط دفاعی پرسپولیس تبدیل شده است.
حامد لک؛ هنوز دیر نشده

از سال ها قبل عاقه وافر حامد به پرسپولیس از 
هیچ کس پنهان نبود اما مدت زیادی طول کشید تا 
این بازیکن بتواند برای تیم محبوبش به میدان برود. 
قرمزها در تمام تاریخ، گلرهای بزرگ و جاودانه ای 
داشته اند اما هیچ کدام از این سنگربان ها قهرمانی 

آسیا را تجربه نکرده اند. اگر لیگ همچنان کیفیتش 
را حفظ کند و باز هم آماده و سرحال نشان بدهد، 
می تواند عاوه بر قهرمانی دســتکش طای این 

رقابت ها را نیز به دست بیاورد.
مهدی شیری؛ سوژه شوخی نیستم! 

پس از دعوت شدن مهدی شیری به تیم ملی، 
حرف و حدیث های زیــادی در مورد این بازیکن 
شــکل گرفت. او تقریبا هیچ وقت جدی گرفته 
نشده و خیلی وقت ها سوژه شوخی بوده و حاال چه 
فرصتی بهتر از این برای اثبات اینکه او هم می تواند 
برای پرسپولیس موثر باشد. احتماال در سیستم 
جدید یحیی، شــیری به ترکیب برمی گردد تا 
سیامک یک خط جلوتر برود. این آخرین فرصت 
شیری است تا ثابت کند شایستگی الزم را برای 

فیکس بودن در پرســپولیس و دعوت 
شدن به تیم ملی دارد.

کمال؛ فرار از نیمکت
هافبک شماره ١١ قرمزها این 
هفته ها با قضاوت های بی رحمانه ای 

روبه رو شــده و خیلی ها تصور می کنند 
دوران درخشــش اش در زمین فوتبال 
دیگر رو به اتمام است. با این حال خود او 
چنین اعتقادی ندارد و به همین خاطر 
به سختی برای فینال آسیا تمرین کرده 
اســت. هراس بزرگ یحیی و هوادارها در 
مورد کمــال، اخراج  شــدن های متوالی 
این بازیکن اســت. اگر این اتفاق در دیدار 

با اولسان هم تکرار شود، پرسپولیس حسابی به 
دردسر خواهد افتاد.

بشار؛ آخرین بازی
بعد از رسیدن به فینال آسیا، تصمیم به جدایی 
داشت و حتی مدتی هم با پرسپولیس تمرین نکرد 
اما از آن جایی که با این باشــگاه قرارداد داشت، 
نتوانســت تصمیم به جدایی بگیرد. او در جمع 
قرمزها ماند تا در چنین روزی در فینال آســیا به 
میدان برود. گفته می شــود رسن از باشگاه قول 

گرفته که بعد از فینال دیگر بــه تهران برنگردد. 
احتماال این اتفاق رخ خواهد داد و طبعا این ستاره 
دســت به هر کاری می زند تا آخرین تجربه بازی 
برای پرســپولیس را به یک تجربه درخشــان و 

دلچسب تبدیل کند.
امید؛ تولد دوباره

امید عالیشاه حاال کاپیتان دوم و یکی از نفرات 
ثابت پرسپولیس اســت اما هنوز مدت زیادی از 
کنارگذاشته  شدن او توسط کادر فنی نمی گذرد. 
یک بار کالدرون و یک بار یحیی، روی نام او قلم قرمز 
کشیدند اما سرنوشــت، دوباره امید را در چنین 
موقعیتی قرار داد. حاال وقتش رسیده که عالیشاه 
درون زمین ثابت کند که شایستگی این فرصت 

تاریخی را داشته است.
 مهدی عبدی؛ 

در جست وجوی بزرگ شدن
اگــر بدانیم کــه هیچ کــدام از مهره های 
پرســپولیس در تمام تاریخ هرگــز موفق به 
گل زنی در فینال آســیا نشــده اند، اهمیت 
موقعیت امروز مهدی عبدی را درک خواهیم 
کرد. او در دیدار با النصر هم گل زنی کرد و نشان داد 
که چه فوتبالیست درخشانی است. شاید عبدی 
تا امروز به اندازه توانایی ها یا گل های حساسش 
مورد توجه قرار نگرفته امــا تردیدی وجود ندارد 
که او آماده است تا با تمام وجود برای پرسپولیس 
به میدان برود و یکــی از بهترین، تاریخی ترین و 

مهم ترین گل های تاریخ باشگاه را به ثمر برساند.

درس های فینال 2018 برای پرسپولیس 2020

نترس و بجنگ، بجنگ و ببر! 

هفت چهره؛ هفت دستان قبل از فینال آسیا

مردانی برای بردن!

برگ برنده اولسان، قدرت 
هجومی این تیم و برگ 

برنده پرسپولیس، توانایی 
دفاعی این تیم خواهد بود. 

یکی از گل زن ترین تیم های 
آسیایي در این نبرد، 

روبه روی یکی از بهترین 
خط دفاعی حال حاضر قاره 

آسیا قرار خواهد گرفت. 
یک جدال تماشایی که 

بدون تردید، لحظه های 
مهیج زیادی خواهد داشت 
و هواداران فوتبال را به وجد 

خواهد آورد
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