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فرصت سوزی
رسول شمالی ورزنده

تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار فینال رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های 
آسیا که بعدازظهر روز شنبه ۲۹ آذرماه در ورزشگاه الجنوب شهر دوحه قطر برگزارشد 
علی رغم برتری در برابر تیم فوتبال اولسان هیوندایی کره جنوبی تن به شکست داد 
واز دســت یابی به جام قهرمانی آسیا بازماند وبه نائب قهرمانی این دوره از رقابت ها 
رســید. این دیدار با تمام حساسیت ها و فعل وانفعاالتی که طی چند ماه گذشته واز 
قهرمان شــدن پرسپولیس در میان تیم های غرب آســیا برای این تیم رقم زده شد 
ســرانجام دربازی فینال کامال« خودرا نمایان ساخت، اگرچه چند اشتباه بچه گانه و 
غیر حرفه ای از سوی مدافعان و بازیکنان کم تجربه تیم فوتبال پرسپولیس باعث شد 
تا ما دراین مرحله هم نتوانیم به جام قهرمانی آســیا برسیم اما به هرحال کمک های 
داور ویدئویی ) VAR( و فشارمقاماتی که از سوی کشورهای عربی درکنفدراسیون 
فوتبال آسیا حضوردارند موجب شد که تیم فوتبال اولسان کره جنوبی که هیچ برتری 
خاصی نسبت به پرسپولیس ایران نداشت به عنوان قهرمانی دست پیدا کند. همانطور 
که همه شــاهد بودیم و این دیدار پرهیجان را تماشــا کردیم تیم کره ایی از ابتدای 
آغاز این بازی به غیراز چند دقیقه اول که آمده بود خودنمایی کند در بقیه اوقات این 
دیدار اسیر حرکت های طوفانی تیم  پرسپولیس بود و گواه این امر هم بازی خوب و 
عالی خط حمله پرسپولیس بود که منجر شد که عبدی مهام جوان این تیم با شوتی 
غافلگیر کننده دروازه اولســان کره جنوبی را باز کند و اولین گل این بازی توســط 
پرســپولیس رقم بخورد ،اما یک اشتباه بی مورد از پرسپولیس در دقایق پایانی نیمه 
اول  در محوطه جریمه این تیم که از چشم داور دور ماند و نهایتا« به کمک داوران 
ویدئویی )VAR( به  یک پنالتی تبدیل شــد دوتیم با نتیجه مساوی یک دریک به 
رختکن رفتند اما پرسپولیس که می توانست با یک آغاز طوفانی در نیمه دوم همه چیز 
را به ســود خود به پایان ببرد بازهم  دچار یک اشتباه فاحش دیگر از سوی مدافعان 
اش در دقایق شروع نیمه  دوم شد و این بار هم این خطا اگر چه از چشم  داور این 
دیدار مخفی ماند اما اعتراض مهاجم گل زن اولسان باعث شد تا  از داوران ویدئویی 
کمک بگیرند که سرانجام نقطه پنالتی و گل دوم اولسان کره جنوبی شکل گرفت و 
پرســپولیس براحتی و براثر اشتباهات فردی در حالی که توپ و میدان را در اختیار 
داشــت ناباورانه با نتیجه دو بر یک  ِمغلوب این تیم کره ای شــد و از دست یابی به 
جام قهرمانی آســیا دور ماند تا داستان قهرمانی این دوره فوتبال آسیا به نام اولسان 
کره جنوبی رقم بخورد و پرســپولیس ایران علی رغم برتری کامل در مستطیل سبز 
در شبی فراموش نشدنی وداعی تلخ باجام قهرمانی آسیا داشته باشد. به هرحال این 
دوره از رقابت ها هم به پایان رسید و پرسپولیس برای دومین باری است که به فینال 
این رقابت ها می رسد واز جام قهرمانی باز می ماند و این امر نشان می دهد که ما برای 
آماده سازی و تدارک تیمی که تا مرحله فینال رسیده وقرار است با قدرت کامل در 
فینال مسابقات جام باشگاههای آسیا بازی کند و بتواند قهرمان شود هیچ طرحی و 
برنامه ای نداریم ودر واقع در آخرین گام با توان کمتر وبدون برنامه وارد دیدار پایانی 
می شویم. تیم فوتبال پرسپولیس در بازی های لیگ قهرمانان آسیا درمنطقه غرب که 
بخاطر شــیوع ویروس کرونا بصورت متمرکز و بدون حضور تماشاگر در دوحه قطر 
برگزارشــد بازی های قابل قبول و خوبی را انجام داده بود وبه هرحال توانســته بود 
رقبای پرقدرت عربی و آســیای میانه خود  را مغلوب کند اما درهمین مســیر بنظر 
میرســد یک تیم حرفه ای  باید فکر و اندیشــه و طرح و برنامه هایش هم حرفه ای 
باشد و از طرفی هم کادر فنی و مسئوالن تیم بایستی مراقبت های الزم را انجام دهند 
تا احیانا« حاشــیه هایی بر بازی و بازیکنان تاثیر نگذارد تا در چنین بازی حساس و 
سرنوشت ساز تیم پرسپولیس کلیدی ترین بازیکنان خود را به همراه نداشته باشد ، 
بازیکنانی چون عیسی آل کثیر، وحید امیری و پهلوان که نبود این مهره های ارزشمند 
قطعا« همه برنامه های تیمی پرســپولیس را به هم ریخت و پرسپولیس به آنچه که 
میخواست نرسید. که قطعا« تیم پرسپولیس برای بازی فینال جام باشگاههای آسیا به 
آن آمادگی الزم نرسیده بود و قدرت رویارویی در چنین میدان مهم و سرنوشت سازی 
را نداشــت اگرچه در دیدار فینال پا به پای تیم قدرتمند کره ای دوید و تالش کرد.  
به هرحال پرسپولیس ایران در دیداری که حق اش باخت نبود در میان ناباوری همه 
کارشناسان فوتبال ، نتیجه  را به تیم اولسان کره جنوبی واگذار کرد ، نکته مهم این 
است که فوتبال ما در سطح مقامات  بین المللی فوتبال   و بخصوص در فوتبال آسیا 
هنوز نماینده تاثیر گذاری ندارد و حضور مســئوالن فوتبال ما در مجامع بین المللی 
و آســیایی فوتبال بسیار کم رنگ است و همین امر باعث شده است که ما با داشتن 
بهترین استعداد های فوتبالی و بهترین تیم های باشگاهی در سطح آسیا هنوز دستمان 
از قهرمانی آسیا کوتاه است و این درحالی است که تیم فوتبال پرسپولیس با کمترین 
امکانات ، بضاعت و تدارکات به مســابقه های فوتبال آسیا اعزام می شود در حالی که  
امروز اکثر تیم های فوتبال باشگاهی در آسیا مثل کشورهای شرق آسیا و کشورهای 
منطقه غرب ، بویژه کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس با صرف هزینه های زیاد و 
اختصاص بودجه کافی و باالترین امکانات دراین رقابت ها حاضر می شــوند ، بنابراین 
اگر پرسپولیس به نائب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا دست پیدا کرده کار بزرگی انجام 
داده اســت واز همین جا باید به همه کادر فنی و بازیکنان این تیم خســته نباشید 
گفت.  به هرحال با این شرایط و موقعیت تا فینال جام باشگاههای آسیا آمدن و نائب 
قهرمان شدن کار بسیار ارزشمند و بزرگ است که باید به همه هواداران و عالقمندان 
به تیم محبوب پرســپولیس و مردم خوب فوتبالدوســت کشورمان تبریک گفت اما 
مســئوالن ورزش کشور بویژه مسئوالن فدراسیون فوتبال ازاین پس باید برای آینده 
فوتبال ایران برنامه ریزی و طراحی درست و دقیق داشته باشند چراکه االن در فوتبال 
جهان ، این رشته ورزشی یک علم توام با تجربه است و بایستی که از پیشکسوتان و 
کارشناسان متبحر و کارکشته و موفق این رشته ورزشی برای پیشبرد اهداف فوتبال 
در کشــورمان چه در عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی سود برد. به هرحال نائب 
قهرمانی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا کمتر از قهرمانی نیست و 
این نائب قهرمانی به هیج وجه از ارزش های فوتبالی پرسپولیس نمی کاهد. به هرحال 
پرسپولیس با همین نائب قهرمانی درحال حاضر یکی ازقوی ترین تیم های باشگاهی 
آسیاســت. امیدواریم که مدیران ورزشی کشور به احترام همه مردم فوتبالدوست و 
عالقمندان به تیم های باشگاهی و برای قدرتمندترشدن تیم های فوتبال باشگاههای 
ایران از همین امروز برنامه ریزی درست و منطقی را شروع کنند واز سوئی هم مدیران 
و مســئوالن فوتبال کشــور تالش کنند که قدرت نفوذ قوی ای را در کنفدراسیون 
فوتبال آسیا داشته باشند تا در آینده با داشتن کرسی در باالترین سطح فوتبال آسیا 
بتوانیم   بطور قاطع و با قدرت از حقوق فوتبال کشــورمان در میدان های آسیایی و 

بین المللی دفاع کنیم.  

صدای بیدار باش!

تبریک به اولســان هیوندای و 
پذیرفتن کم و کاســتی ها، اتفاقی 
است که پرســپولیس را از زمین 
بلند می کند و از این شکست، برای 
به موفقیت پل می سازد.  رسیدن 
به گزارش ایســنا، پرسپولیس در 
دومین حضور خود در فینال لیگ 
قهرمانان آســیا ناکام بود و مقابل 
اولســان هیوندای کره جنوبی به 
شکســت دو بر یک تن داد. در این دیدار تیم کره ای توانست به لطف دو پنالتی اعالم 
شده با استفاده از VAR دروازه شاگردان یحیی را باز کند و عنوان قهرمانی را به دست 
آورد.شکست تلخ است و تجربه ثابت کرده که قوی ترین و بزرگترین انسان ها و باشگاه ها 
هم در چنین مواقعی به دنبال مقصر هستند اما نماینده ایران برای یک بار هم که شده، 
بدعت گذار حرکتی بود که سال هاست منتظرش هستیم. پرسپولیس بیانه ای نوشت و 
ضمن تبریک به اولسان هیوندای بابت پیروزی در بازی، از هوادارانش عذرخواهی کرد 
و به بازیکنانش خسته نباشید گفت. بیانیه کم نقصی است که شاید روح مدیران کنونی 
هم از این موضوع بی اطالع باشــد اما بعد از شکست در فینال، آرامش و خودباوری را 
در تیم ایجاد می کند که برای یک بار هم که شده، تیمی ایرانی شکستش را به گردن 
زمین و زمان نیاندازد. بدون شک پرسپولیس به خاطر اشتباهاتی که داشت و براساس 
عدالتی که همه خواهان آن هستند، جام را از دست داد اما خیلی زود خودش را جمع 
کرده است.سرخپوشــان اولین قدم را برای برخاستن، روی پای خود ایستادن و ادامه 
تالش چندین باره برای رسیدن به موفقیت انجام داد؛ این همان موضوعی است که از 
زمان حضور برانکو در این تیم و تزریق روحیه خودباوری در جریان است. یحیی، مربی 
خوش فکر و آینده دار که به واقع از چندین سال قبل نامزد جایگزینی برانکو بود، این 
موضوع را غنیمت شمرد و این بار بهتر از آنچه برانکو انجام داده بود، تا فینال صعود کرد 
ولی او هم یک گام کم آورد. اگر چه برخی بازیکنان اشتباهاتی داشتند اما فوتبال ورزش 
انفرادی نیســت و بازیکنان یک تیم با هم پیروز می شوند و با هم می بازند. االن زمان 
تسویه حساب نیست و هوادار و پیشکسوت هم مانند آنچه در بیانیه پرسپولیس دیده 
می شود، باید به بازی های باقی مانده از فصل جاری لیگ برتر و شروع فصل جدید لیگ 
قهرمانان آسیا فکر کند. اگر در یک مجموعه ای اعم از مدیر، مربی، بازیکن، پیشکسوت و 
هوادار از شکست ها پلی برای پیشرفت بسازند و در همان رویداد تلخ نمانند، دیر نیست 
که پرسپولیس برای سومین فینال خود خیز بردارد و این بار مطمئن تر از دو مرتبه قبلی 
به سوی جام قهرمانی خیز بردارد. بیانیه پرسپولیس، بیانیه زیبایی است که در فوتبال 
ایران کم یافت می شــود اما هر کسی که اهل فوتبال است باید آن را مرور کند و برای 
ساختن موفقیت از شکست ها گام بردارد. از حاال پرونده لیگ قهرمانان آسیا بسته شده 
و حسرت خوردن برای اتفاقی که امکان تغییر آن وجود ندارد، می تواند آینده را هم به 
باد بدهد. حتما یحیی و شاگردانش که سختی های روزگار را از لیگ پانزدهم تا فینال 

۲۰۱۸ چشیده اند، بهتر از همه می دانند.

یادداشت

نگاه

تیم فوتبال پرســپولیس نتوانســت به مقــام قهرمانی 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا برســد. فوتبال ایران طی 
دو دهه گذشــته ناکامی های زیادی را به خود دیده اســت. 
ناکامی هایی که البته همیشه مستحق آن نبوده و در مواقعی، 
در عین لیاقت و شایستگی دچار شکست شده است. به بهانه 
تقابل پرسپولیس و اولسان هیوندای در فینال لیگ قهرمانان 
آســیا و نمایش قابل قبول شاگردان یحیی گل محمدی که 
درنهایت منجر به باخت آن ها مقابل رقیب حرفه ای و قدرتمند 
کره ای شد، مروری داشته ایم بر همه حسرت هایی که بر دل 
فوتبال ملی و باشگاهی ایران مانده است. حسرت هایی که هر 

کدام می توانست به افتخاری بزرگ بدل شود.
استقالل-جوبیلو

فینال جام باشگاه های آسیا 1999
اســتقالل با هدایت ناصر حجــازی و در روزی که ۱۲۰ 
هزار هوادارش در اســتادیوم آزادی منتظر قهرمانی در جام 
باشگاه های آســیا بودند، بیش از ۱۰ موقعیت گلزنی را به 
هــدر داد تا جوبیلو به راحتی عنوان قهرمانی را از آن خود 

کند و استقالل به ستاره سوم آسیایی اش نرسد.
ایران-بحرین

مقدماتی جام جهانی 2002
تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی برای بازی با تیم ملی 
بحرین عازم منامه شــد که با کسب برتری در آن مسابقه 
می توانســت به آسانی راهی جام جهانی ۲۰۰۲ به میزبانی 
کره و ژاپن شــود اما عملکرد ضعیف تیم ملی در آن بازی 
منجر به باخت 3-۱ تیم ملی و در نهایت صعود مســتقیم 

عربستان به جام جهانی شد.
ایران-ایرلند

پلی آف جام جهانی 2002
آن شکست تلخ مقابل بحرین، ایران را راهی مرحله پلی 
آف کرد و شــاگردان بالژویچ پــس از کنار زدن امارات، به 
مصاف تیم قدرتمند ایرلندجنوبی رفتند. ایران در مجموع 
دو دیدار رفت و برگشــت در دوبلین و تهران، موقعیت های 
گل بسیار خوبی را از دست داد که اوج آن ها موقعیت های 

تک به تک علی کریمی بود که توســط »شی گیون« مهار 
شد تا گل ثانیه های پایانی یحیی گل محمدی در ورزشگاه 
آزادی، نتواند در مقابل دو گل ایرلندی ها در خانه خودشان 
اثر گذار باشــد و ایران به شکلی تلخ به جام جهانی ۲۰۰۲ 

نرسد.
ایران-چین

جام ملت های آسیا 2004
یکی از شایســته ترین نســل های فوتبال ملی ایران با 
هدایت برانکو ایوانکوویچ توانست به مرحله نیمه نهایی جام 
ملت های ۲۰۰4 برسد و به مصاف چین میزبان درآورد. آن 
مســابقه پر حادثه که  ایران در آن خیلی زود ۱۰ نفره شد 
و با تســاوی ۱-۱ به ضربات پنالتی رفت، درنهایت با ضربه 
ایمان مبعلی کــه به تیر خورد و یحیی گل محمدی که با 
چیپی ضعیف و غیرمنتظره توپ را به گلر چین تقدیم کرد، 
به سود میزبان خاتمه یافت تا ایران شانس صعود به فینال 

جام ملت ها را از دست بدهد.
اصفهانی ها در فینال لیگ قهرمانان آسیا

ســپاهان و ذوب آهن دو باشــگاه اصفهانی و قدرتمند 
فوتبال ایران هر کدام یک بار توانســته اند طعم حضور در 
فینال آسیا را بچشند. ابتدا سپاهان در سال ۲۰۰7 به فینال 
راه یافت و مقابل اوراواردز ژاپن شکســت خورد و سپس در 
ســال ۲۰۱۰ نوبت به ذوب آهن رسید تا مقابل سئونگنام 
کره جنوبی تن به شکســت دهد تا حسرت قهرمان شدن 

باشگاه های ایرانی در سطح قاره همچنان پا بر جا بماند.
ایران-عربستان

مقدماتی جام جهانی 2010
یکی از تلخ ترین بازی های تاریخ تیم ملی فوتبال ایران 
در زمان حضور علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی اتفاق 
افتاد. جایی که تیم ملی ایران در مســابقات مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی در استادیوم سراسر پر آزادی 
پذیرای تیم ملی عربستان سعودی بود و این شانس را داشت 
تا با کســب برتری در این مسابقه و با توجه به نتایج نسبتا 
خوبی که در بازی های قبلی کسب کرده بود، شانس خود را 

برای صعود به جام جهانی افزایش دهد اما در شرایطی که 
با یک گل از حریف خود جلو بود، دو گل ناگهانی از ســوی 
سبزپوشان عربستان، تلخ ترین سناریوی ممکن را برای آن 
مسابقه رقم زد و ایران بازی را به عربستان باخت. باختی که 
باعث اخــراج دایی از تیم ملی و درنهایت عدم صعود ایران 

به جام جهانی شد.
استقالل-اف سی سئول

لیگ قهرمانان آسیا 2013
یکی از پرســتاره ترین اســتقالل های ســالیان اخیر با 
هدایت امیر قلعه نویی و در زمانی که هنوز بازی های لیگ 
قهرمانان آسیا در مرحله حذفی به صورت تفکیک دو منطقه 
شرق و غرب برگزار نمی شــد، توانست با کنار زدن رقبای 
قدرتمندش به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان برســد و 
با تیم اف سی ســئول کره جنوبی رو در رو شود. دیداری 
که خیلی ها معتقد بودند می توانست در فینال شکل بگیرد. 
اســتقالل بازی رفت را در سئول با دو گل واگذار کرد و در 
ورزشگاه آزادی و در شب هدر دادن موقعیت های پرشمار و 
بدشانسی های پیاپی، با تیم قدرتمند کره ای ۲-۲ مساوی 

کرد و شانس حضور در فینال آسیا را از دست داد.
ایران-آرژانتین

جام جهانی 2014
تیم جنگنده و دوســت داشتنی کارلوس کی روش پس 
از یــک امتیازی که از نیجریــه در اولین بازی جام جهانی 
۲۰۱4 گرفت، در دومین بــازی اش به مصاف تیمی رفت 
که در نهایت نایب قهرمان جام شد. ایران اما بدون ترس از 
نام بزرگ آرژانتین شــجاعانه جنگید و در روزی که شانس 
و داور هر دو با حریف یار بودند، تســلیم شوت فوق العاده 
لیونل مســی در دقیقه ۹۱ شد و نتوانست شاهکارش را با 

کسب امتیاز همراه کند.
ایران-عراق

جام ملت های آسیا 2015
پر افت و خیز ترین دیدار تاریخ تیم ملی طی ســالیان 
اخیر، بی تردید یکی از بزرگترین حسرت های فوتبال ایران 

به حساب می آید. تیم ملی ایران در مرحله یک چهارم جام 
ملت های استرالیا، در حالی با عراق بازی کرد که اگر اخراج 
مهرداد پوالدی در نیمه اول نبود، نه تنها گل اول توســط 
ســردار آزمون، به راحتی قابل حفظ بود بلکه می شد به آن 

اضافه هم کرد. 
اما اتفاقات فوتبالی کار را به وقت اضافه کشــاند و ایران 
دو بار توانست به مســابقه کامبک بزند اما ضربات پنالتی 
درنهایت زهرش را به تیم پرتالش کی روش ریخت و ایران 

نتوانست راهی نیمه نهایی شود.
ایران-پرتغال

جام جهانی 2018
سومین بازی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ می توانست 
به شــیرین ترین بازی تاریخ فوتبال ایران تبدیل شــود اما 
شــاید به دراماتیک ترین بازی تاریخ تبدیل شد. ایران اگر 
پرتغال را می برد، برای اولین بار راهی مرحله بعد می شــد، 
اما جریان بازی این را نشــان نمی داد. پرتغال یک گل زد و 

صاحب ضربه پنالتی شد.
 بیرانوند امــا ایران را به بــازی برگرداند چرا که ضربه 
رونالدو را مهار کرد و ایران سراسر حمله شد. دقیقه ۹۱ داور 
ایــن بار به نفع ایران پنالتی گرفت و کریم انصاری فرد کار 
را به تســاوی کشاند و سپس ثانیه هایی قبل از سوت پایان 
مسابقه، مهدی طارمی صاحب مهم ترین موقعیت گل تمام 
دوران فوتبال خودش شد اما ضربه پای چپش به جای تور 
داخل دروازه، به تــور کنار دروازه برخورد کرد تا داغ ابدی 

آن مسابقه بر دل ایرانیان باقی بماند.
پرسپولیس-کاشیما

فینال لیگ قهرمانان آسیا 2018
پرسپولیس با هدایت برانکو ایوانکوویچ و با پنجره نقل و 
انتقاالتی بسته اش، توانست برای اولین بار راهی فینال لیگ 
قهرمانان آسیا شود اما سرنوشتی بهتر از تقابل روز گذشته 
با اولسان هیوندای در انتظارش نبود. قرمزها دیدار رفت را 
در ژاپن با ۲ گل به کاشیما واگذار کردند و در بازی برگشت 
و در شبی که اســتادیوم آزادی یک پارچه قرمزپوش شده 
بود، نتوانستند مقابل کاشیما کاری از پیش ببرند و جام در 

نهایت به ژاپنی ها رسید.
ایران-ژاپن

جام ملت های آسیا 2019
هنگامی که روشن ایرماتوف ازبک سوت شروع مسابقه 
ایران و ژاپن را در نیمه نهایی جام ملت های آســیا ۲۰۱۹ 
به صدا درآورد، هیچکس فکر نمی کرد این دیدار به آخرین 
حضور کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی ایران تبدیل 
شود چرا که همه ایرانیان چشم انتظار صعود به فینال جام 
ملت ها بودند اما اتفاقات عجیب فوتبال شرایطی را رقم زد 
که ایران با ســه گل به ســامورایی ها ببازد. ژاپن گل اولش 
را هنگامی زد که بازیکنان ایران به شــکلی عجیب بازی را 
رهــا کردند و برای اعتراض به ســمت داور یورش بدند آن 
هم در حالی که هیچ اتفاقی در زمین مســابقه نیفتاده بود. 
سپس نوبت به یک پنالتی برای ژاپن رسید و در نهایت هم 
یک ضدحمله کار ایران جذاب کی روش در جام ملت های 
۲۰۱۹ را تمام کرد تا ایران بازهم جایی در فینال نداشــته 
باشد و حسرت قهرمان نشدن در آسیا همچنان با تیم ملی 

همراه باشد.

طبق آمار در این دوره از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
مشخص شد که اولسان زهردارترین تیم این دوره بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ 
شب گذشته با شکست پرسپولیس مقابل اولسان هیوندای 
کره جنوبی با نتیجه ۲ بر یک به خط پایان رسید و قهرمان 

این رقابت ها مشخص شد.
در همیــن رابطــه در این گزارش به آمــار و ارقام لیگ 
قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ به صورت تیمی و انفرادی می پردازیم 

تا بهترین های این جام از لحاظ آماری مشخص شود.
آمار تیمی لیگ قهرمانان آسیا 2020

بهترین خط حمله)اولسان هیوندای(
۱- اولسان هیوندای)۲3 گل زده(

۲- یوکاهاما مارینوس)۱۵ گل(
3- پرسپولیس، شارجه امارات، النصر عربستان و بیجینگ 

گوان چین)۱3 گل زده(
بهترین خط دفاع و کلین شیت)پرسپولیس(

۱- پرسپولیس )۵ کلین شیت(
۲- النصر عربستان )4 کلین شیت(

3- اولسان هیوندای، بیجینگ گوان چین، شباب االهلی 
دبی و  پاختاکور ازبکستان)3 کلین شیت(

زهردارترین خط حمله) اولسان هیوندای(
۱- اولسان هیوندای)۱۵7 شوت به دروازه(

۲- النصر عربستان )۱۱۵ شوت(
3- پرسپولیس )۱۱۲ شوت(

*مسلط ترین تیم)اولسان هیوندای(

۱- اولسان هیوندای با )۵ هزار و 374 پاس(
۲- پرسپولیس )۵ هزار و ۵۱ پاس(

3- بیجینگ گوان چین )4 هزار و 7۵۸ پاس(
*خشن ترین تیم)پرسپولیس(

۱- پرسپولیس )۱۶۸ خطا(
۲- اولسان هیوندای)۱۵۸ خطا(

3- النصر )۱3۶ خطا(
آمار انفرادی لیگ قهرمانان آسیا 2020

آقای بازی ها
بشار رسن،احمد نوراللهی و و کیم این سونگ )۱۰ بازی(

خطرناک ترین بازیکن
۱- عبدالرزاق حمداهلل )النصر( با 3۰ شوت

۲- جونیور نگرائو با اولسان با ۲7 شوت
3- لئاندرو )توکیو اف ســی( و رناتو آگوستو )بیجینگ 

گوان چین( با ۲۰ شوت
بهترین دروازه بان

۱- حامد لک )پرسپولیس(  با ۵ کلین شیت
۲- برد جونز )النصر عربستان( با 4 کلین شیت

3- جو سوهوک )اولسان هیوندای(، ماجد ناصر )شباب 
االهلی(، کاسیو )التعاون(،  الدوربک سویونوف )پاختاکور( و 

هو سن )بیجینگ گوان(  و  با 3 کلین شیت
بهترین مدافعان

۱- مایکون )النصر عربستان( با 34 دفع توپ
۲- الکس ویکینسون )سیدنی اف سی( با 33 دفع توپ

3- شجاع خلیل زاده )3۲( دفع توپ

جایزه 7۰ میلیارد تومانی پرسپولیس برای نایب قهرمانی
باشــگاه پرســپولیس با نایب قهرمانی تیمش در لیگ 
قهرمانان آســیا، ۲ میلیون و 7۵۰ هزار دالر پاداش دریافت 

خواهد کرد.
بر اساس پاداش هایی که برای این دوره از رقابت ها تعیین 
شــده بود، پرسپولیس ۲ میلیون دالر بابت نایب  قهرمانی و 
7۵۰ هــزار دالر نیز بابت بردهــا و برتری در مراحل قبل از 
AFC قبل پاداش دریافت خواهد کرد)حدود 7۰ میلیارد 

تومان با احتساب امروز هر دالر ۲۵۵۰۰ تومان(.
پرسپولیس اگر قهرمان می شد، پاداش 4 میلیون و 7۰۰ 
هــزار دالری تیم قهرمان را به خــود اختصاص می داد و از 
طرف دیگر به جام باشــگاه های جهان صعود می کرد که در 
این تورنمنت تیم آخر ۱ میلیــون و ۵۰۰ هزار دالر از فیفا 

پاداش دریافت می کند. 
در واقع پرسپولیس با از دست دادن قهرمانی، حداقل 3 

میلیون و 4۵۰ هزار دالر، پاداش کمتری دریافت می کند.

حسرت پشت حسرت برای تیم ملی و باشگاه ها

همه داغ هایی که بر دل فوتبال ایران ماند
عرفان بابایی

آمار لیگ قهرمانان آسیا2020

اولسان زهردارترین و پرسپولیس مستحکم ترین تیم لقب گرفت

پرسپولیس در دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا علی رغم 
شایستگی و بازی خوبی که تمام بازیکنان این تیم در طول 
۹۰ دقیقه به نمایش گذاشــتند، با دو پنالتی که به حریف 

کره ای خود هدیه کرد، از کسب جام بازماند.
به گزارش ایســنا، تیم های فوتبال پرسپولیس و اولسان 
هیوندای کره جنوبی در دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا در 
ورزشگاه الجنوب قطر به مصاف یکدیگر رفتند و این مسابقه 
حســاس در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به ســود تیم کره ای 

به پایان رسید تا سرخپوشــان برای دومین طی چندسال 
اخیــر در حالی که به فینال صعود کرده اند، دستشــان از 
جام کوتاه بماند. هر چند به نظر می رسید شاگردان یحیی 
گل محمدی در این دیدار شــرایط سختی را به دلیل نبود 
بازیکنانی همچون وحید امیری، عیســی آل کثیر و احسان 
پهلوان داشــته باشد، اما در طول ۹۰ دقیقه شایسته و پا به 

پای حریف پیش رفتند و کم از قهرمان نداشتند.
این دیدار حســاس اما دو صحنه بسیار مهم داشت؛  دو 

صحنه ای که به ســود اولسان کره جنوبی به پنالتی منجر 
شــد. احمد نوراللهی در دقیقه 4۵+۱ و مهدی شــیری در 

دقیقه ۵4.
از نظر موقعیت زمانی لحظــات پایانی نیمه اول از مهم 
ترین دقایق مســابقه برای گل زدن و گل خوردن اســت و 
تیمی که در این لحظات، گل دریافت می کند از نظر شرایط 
روحی نیمه دوم سخت تری را پشت سر می گذارد و تیمی 
که موفق به گل زنی می شود، عموما 4۵ دقیقه بهتر نسبت 

به حریف خود، خواهد داشت.
صحنه پنالتی اول

در دقیقــه ۱+4۵، برخوردی میــان نوراللهی و بازیکن 
کره ای در محوطه جریمه صــورت گرفت اما داور اعتقادی 
به پنالتی نداشــت، بعد از مرور تصاویر از طریق کمک داور 
ویدیویی، داور نقطه پنالتی را نشــان داد. در دقیقه 4۵+4 
جونیور نگرائو پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و ضربه خود را 
به سمت چپ دروازه پرسپولیس زد که حامد لک این توپ 
را به طور ناقص دفع کرد و در بازگشت جونیور گل تساوی 
تیمش را به ثمر رساند. صحنه پنالتی احمد نوراللهی اما دو 
نکته بسیار مهم داشت؛ ابتدا اینکه در یکی از بدترین دقایق 
بــازی و در ثانیه های پایانی این دیدار در نیمه اول منجر به 
گل برای حریف سرخپوشان شد و اگر پرسپولیسی ها چند 
دقیقه بیشتر بازی را مدیریت می کردند می توانستند با برد 

نیمه اول را به رختکن بروند.
دومین نکته در مورد پنالتی نوراللهی این که همان طور 
که مشخص بود این صحنه موقعیت خطرناکی درون محوطه 

جریمه پرسپولیسی ها به شمار نمی آمد، چرا که پشت سر 
نوراللهــی مدافعان پرســپولیس در محوطه جریمه حضور 
داشتند و با توجه به موقعیت مکانی پنالتی در گوشه محوطه 
۱۸ قــدم، به هیچ وجه این صحنــه در زمره موقعیت های 
خطرناک به حساب نمی آمد و شاید اگر هافبک سرخپوشان 
روی بازیکن کره ای مرتکب خطا نمی شد حتی شاهد ایجاد 

یک موقعیت خطرناک روی دروازه حامد لک هم نبودیم.
پنالتی دوم

در دقیقه ۵4 ارسال بازیکن کره ای در محوطه جریمه به 
دست مهدی شیری برخورد کرد اما داور این صحنه را ندید 
و بــازی ادامه پیدا کرد، دقایقــی بعد VAR به کمک تیم 
داوری آمد و دومین پنالتی به نفع اولســان هیوندای اعالم 
شد. در دقیقه ۵۵ باز هم جونیور نگرائو پشت ضربه پنالتی 
اولســان هیوندای قرار گرفت و برای دومین بار گل تیمش 
را بــه ثمر رســاند و تیم کره ای دو بر یک از پرســپولیس 
پیش افتاد. در مورد پنالتی مهدی شــیری مهم ترین نکته 
زمانبندی نامناسب در حین ارســال توپ بود و با توجه به 
یارگیری نامناسب در پوشش مهاجم تیم کره ای که پشت 
سر مدافع راست پرسپولیس جاگیری کرده بود، این مدافع 
تصمیم گرفت که از دســت خود استفاده کند و در نهایت 
برای تیم حریف پنالتی اعالم شــود. مساله مهمی دیگری 
که در مورد پنالتی شیری نسبت به نوراللهی وجود داشت، 
خطرناک بودن موقعیت اولسان هیوندای کره جنوبی بود و 
به طور حتم رد شــدن توپ از شیری، جونیور نگرائو را در 

شرایط بسیار خوبی برای به ثمر رساندن گل قرار می داد.

پنالتی نوراللهی بدتر بود یا شیری؟


