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سرمقاله

به دنبال پاسخ يك سوال ،با بازخواني چند پرده در سال 95

سال صعود با نقدهای تند و تیز

چرا فدراسيون متفكرترين نهاد فوتبال ايران نيست؟

سعيد زاهديان

Saeed Zahedian

در زمانهاي كه سايتها ،شبكههاي اجتماعي و پيامرسانهايي نظير تلگرام ،كار ارسال
پيام و خبررساني را در حداقل زمان انجام ميدهند ،روزنامهنگاري مكتوب كاركرد متفاوتي
نســبت گذشته پيدا كرده است .امروز ديگر كســي منتظر نميماند تا صبح اول وقت مقابل
كيوســكهاي روزنامهفروشي در صف بايســتد تا با خريد روزنامه ،از اخبار و ماجراهاي روز
گذشته مطلع شــود .در چنين زمانهاي ،روزنامههايي موفق هستند و امكان بقا مييابند كه
در تحليل خبرها موفقتر عمل كنند و نسبت به اتفاقات ،نقدهايي درست و موشكافانه ارائه
كنند .چنيــن روزنامههايي براي مخاطبان همچنان داراي اهميت هســتند و مردم – و در
حوزه ما عالقهمندان به ورزش – را ترغيب به تماشاي خود ميكنند.
با اين مقدمه ،ســراغ روزنامه ايران ورزشــي ميرويم .روزنامهاي كه با گذر از  20بهار،
دورههاي متفاوتي را تجربه كرده اســت؛ از آن زمان كه نخســتين روزنامه رنگي ورزشــي
ايران بود تا امروز كوشــش بر اين بوده كه ايران ورزشي رسانهاي جدي ،منتقد و داراي بحث
براي مخاطبان باشــد .ايران ورزشي در تمام روزهاي ســال  – 95و حتي سالهاي پيشتر
از آن – كوشــيده تا با فراهم آوردن فضاي نقد و به چالش كشيدن موضوعات مهم ورزشي،
به اندازه و سهم خود در مســائل ورزش كشور موثر باشد .در ســال  ،95يكي از عمدهترين
مشكالت ورزش ،بحرانهاي مالي و مديريتي بود .بيامكاناتي تيم ملي ايران در راه رسيدن
بــه جام جهاني و بيانيههاي گاه و بيگاه كارلوس كــيروش كه در ادامه و به اختالف با برانكو
كشيده شد ،نمونهاي بارز از سوءمديريت حاكم بر فوتبال كشور را نشان ميدهد .يا ميتوان
از محروميتهاي استقالل و تراكتورسازي توسط فيفا نام برد كه دو تيم بزرگ فوتبال ايران
به دليل بحرانهاي مالي و مديريت نامناســب در گردابي از مشــكالت گرفتار آمدند .به هر
جاي ديگر از فوتبال هم نگاه بيندازيم ،وضعيت بهتري نميبينيم .باشــگاه پرســپوليس با
بدهي ســنگين به مانوئــل ژوزه ( 1/3ميليون يورو به عبارتي نزديك بــه  8ميليارد تومان)
وضعيتي نگرانكننده را دنبــال ميكند يا در ليگهاي پايينتر به دليل پرداخت نشــدن
بدهي خارجيها ،كار چند تيم مثل استقالل اهواز و پاس همدان به كسر امتياز كشيده است.
اين شــرح حال فوتبال باشگاهي زيانده در ايران است و در ساير رشتهها هم سوءمديريت و
بحران مالي در سالي كه ســپري شد كم نبوده است .همين مشكالت است كه وزير ورزش و
جوانان را به فكر انداخته تا ســاز و كاري فراهم شود كه بخش خصوصي بدون زيان بتواند به
فوتبال ورود كند .اينكه چه برنامه و راهحلي در ذهن وزير وجود دارد ،براي ما ميتواند جالب
و جذاب باشــد اما در همين راه ،اين رسانهها – بخصوص رسانههاي مكتوب – هستند كه با
نوشــتههاي خود و نقد كردن هر چه بيشتر مشــكالت ورزش به بهبود فضاي ورزش كمك
خواهند كرد .فــارغ از موضوعات مالي ،چالشهاي فرهنگــي و اجتماعي ديگري هم پيش
روي ورزش ايران قرار دارد .از ناامني و ناســالمي فضاي ورزشــگاهها گرفته تا سطح پايين
دانش در ميان ورزشــكاران كه همه اينها در اين مدت مورد نقد رسانهها – بخصوص ايران
ورزشي – قرار داشته است.
حاال در ســال  ،96بر اين باوريم كه بايد فتيله نقد را باال كشيد و تند و تيزتر به مصائب و
مشكالت تاخت .بايد بيش از چيزي كه هستيم ،به ناپاكي ،پلشتي و معضالت ورزش نقد وارد
كنيم چه بســا از دل اين نقدها و بحثها ،چيز تــازهاي از ذهنها برون تراود و گامي بلندتر و
موثرتر در راه بهبود فضاي ورزش كشور برداشته شود.
سال  95به روزهاي پاياني رسيده و اين آخرين شماره ايران ورزشي در سال  95خواهد
بود اما سال  ،96ما و همه همكارانمان جديتر ،با بحثهايي تازهتر ،با نقدهايي تند و تيزتر و
چه بسا گاهي بيرحمانه ،به سراغ ورزش خواهيم رفت و اميدواريم كه با تغيير اين فضا ،سال
 96را سالي بهتر در تمام زمينهها براي ورزش ببينيم .اين رويه ايران ورزشي است و اگر همه
رسانهها با همين شدت و نگاه روي موضوع ورزش متمركز شوند ،اميد بيشتري براي تحقق
روياهاي بزرگ ورزش وجود دارد .سال نو مبارك ،ايام به كام...

قلم قرمز كيروش روي نام سروش و كمال

كــيروش بــراي اردوي تداركاتي تيم ملــي كه از  ۲۶تا  ۲۸اســفندماه در
تهران برگزار ميشــود ۱۹ ،بازيكن را دعوت كرد .بر همين اساس اسامي بازيكنان
دعوت شده به شــرح زير است :محمدرضا اخباري ،عليرضا بيرانوند ،محمد رشيد
مظاهــري ،رامين رضاييان ،وريا غفوري ،پژمان منتظري ،ســيدجالل حســيني،
مرتضي پورعليگنجي ،محمد انصاري ،مسعود ابراهيمزاده ،احسان حاجصفي ،اميد
ابراهيمي ،عزتا ...پورقاز ،مهدي ترابي ،مرتضي تبريزي ،ساســان انصاري ،احسان
پهلوان ،مهدي طارمي و وحيد اميري.
بزرگترين غايب اين ليست ،سروش رفيعي است .هافبك بازيساز پرسپوليس كه
قبل از حضور در اين تيم جاي ثابتي در فهرست كيروش داشت اما مشخص نيست
چرا اين بار به تيم ملي دعوت نشــده .جز ســروش ،كاوه رضايي از استقالل ،محمد
ايرانپوريان از تراكتورســازي و جوانهايي چون اميد نورافكن و فرشيد اسماعيلي نيز
ميتوانستند در فهرســت قرار بگيرند اما اين اتفاق رخ نداد .همچنين كمال كاميابي
نيا كه طي يك ســال اخير ،يكي از نامهاي ثابت فهرست تيم ملي بود ،اين بار جايي
در تفكرات كيروش نداشت .قرار است فهرست نهايي جهت ديدار با قطر و چين 29
اسفند اعالمشود .ليستي كه در آن نام لژيونرهاي فوتبال ايران نيز وجود دارد.

نگاهي به دور رفت مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا

فرشا د كاسنژاد
Farshad Casnejad

پرسش سال اين است يا اگر اين باشد و پي
پاسخاش برويم ،بيراه نرفتهايم« :چرا فدراسيون
فوتبال متفكرترين نهاد فوتبال ايران نيســت؟ »
براي اين پرسش ،چند پرده از ماجراهاي سال را
بازخواني كنيم ،ببينيم چرا اين پرســش از اين
سال سربرآورده.
 از فدراســيون فوتبال كه تصميم
گرفتــه بازيكن و مربــي خارجي
تازهاي به فوتبال ايران نيايد ،بايد
پرســيد كه مگر اين باشــگاهها با
بازيكنــان و مربيــان ايراني رفتــار مالي بهتري
دارند؟ تراكتورســازي ،اســتقالل يا ســپاهان و
پرســپوليس و تيمهايي كه دستشان به منابع
مالي دولتي يا عمومي ميرسد ،تيمهاي متمول
فوتبال ايران محســوب ميشوند كه در پرداخت
مطالبات بازيكنان و مربيان چندان با بحرانهاي
جــدي مواجــه نميشــوند .ما در ايــن فوتبال
تيمهاي كوچك و خصوصي داريم كه ســالهاي
ســال بدون پول و بــدون منابع مالي روشــن
تيمداري ميكنند ،به بدهيهاي خود ميافزايند
و دست بازيكنان و مربيانشان هرگز به مطالبات
نميرســد .برخورد كميتــه انضباطي هم با اين
باشــگاهها عجيب اســت ،راي به نفع بازيكن و
مربي صادر ميشود اما ساز و كاري براي دريافت
ايــن مطالبات از تيمهاي بدهــكار وجود ندارد.
عجيبتــر اينكه همين بازيكنــان و مربيان بايد
ماليــات قراردادهايــي را كه پولــش را دريافت
نكردهاند ،بپردازند.
واكنش فدراسيون اگر در مقابل محروميت
استقالل و تراكتورسازي از پنجره نقل و انتقاالت
اين است كه ممنوعيت استخدام بازيكن و مربي
خارجي را تعيين كند ،چرا واكنشــي در مقابل
بدهيهاي ســنگين تيمها به بازيكنان و مربيان
ايراني نشان نميدهد؟
فدراسيون فوتبال اگر بخواهد همچون فيفا
با پروندههاي شــكايت بازيكنان و مربيان ايراني
برخــورد كند و حكــم به محروميــت تيمهاي
بدهكار بدهد ،بعيد اســت براي ليگ فصل آينده
دو تيم باقي بماند كه مجوز نقل و انتقال بازيكن
و مربي داشــته باشــد .تيمهاي ايراني را ديگر
نميتوانيم بدهكار بدانيم ،آنها تيمهاي بزهكاري
هســتند كه كار را به جاي عجيبي رســاندهاند.
بدهي روي بدهي .از پرداخت هم خبري نيست.
تيمداري با حداقلها ،با اهدافي نامعلوم.
«بخش خصوصي واقعي» از صد قدمي اين
فوتبال هم رد نميشــود .چرا؟ دليلش روشــن
اســت ،چون تيمهاي در ظاهر متمول ،دولتيها
و صنعتيها و خصوصيهاي ترديدبرانگيز ،چيزي
از فوتبال باقي نگذاشــتهاند .ميپرسيد چگونه؟
اين هم روشن است ،با قراردادها و ولخرجيهاي
ديوانــهوار و قدرتي عجيــب در پرداخت نكردن
بدهيهــاي انباشــته .اين قــدرت در پرداخت
نكردن مطالبات از كجــا ميآيد؟ آيا اين كميته
انضباطي فدراسيون فوتبال نيست كه اين قدرت
را به تيمهاي بدهكار ميدهد؟
در سالهاي اخير تيمهاي خصوصي را مرور
كنيــم .نام دامــاش با پرونده اختــاس  ۳هزار
ميليــاردي اميــر منصور آريا عجين شــد و نام
راهآهن با پرونده اختــاس بابك زنجاني .مالك
اســتيل آذين هم كه همواره خبر بازداشــتش
ميرسد و تكذيب ميشــود .اين كارنامه بخش
خصوصــي در فوتبــال ايــران اســت .تيمهاي
خصوصي ديگري كه بــه اين اختالسها متصل
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نيستند ،آه ندارند كه با ناله سودا كنند.
اين چه رســمي در فوتبال ايران است كه
تيمهايي قدرتمند با بدهيهاي ســنگين ساخته
ميشــوند و فدراســيون فوتبال با آنها مماشات
ميكنــد؟ دو پرونده از بدهيهاي اســتقالل و
تراكتورسازي به فيفا رفته و اين دو تيم از پنجره
نقل و انتقاالت محروم شدهاند اما دويست پرونده
در فدراســيون فوتبال خاك ميخورد ،نه تيمي
محروم ميشود و نه مديري بازخواست ميشود
كه چرا اين بدهيهاي بزرگ و پرداخت نشــدني
را پديد آورده و چرا بازي منصفانه مالي را زير پا
گذاشته است .مديران تيمهاي دولتي و صنعتي
در فوتبال ايران بــراي موفقيتهاي بيمقدار و
مقطعي خود هر باليي بر ســر باشگاه خود و بر
سر فوتبال ايران ميآورند .آنها «بخش خصوصي
واقعي» و نــه ســرمايهگذاران اختالسگر را از

را دربــاره آراي كميته انضباطــي ارائه كرد و به
دو نكتــه پرداخت كه بايــد از جمله عميقترين
بحثهــاي فوتبال در ايران باشــد .اشــاره او به
رفتارهاي دهه  ۶۰و  ۷۰در فوتبال ايران و تبعيد
شهرآورد به شهري ديگر و البته بيتوجهي بزرگ
كميتــه انضباطي به پروندههاي مالي بازيكنان و
مربيان ايراني دو مســالهاي بود كه منصوريان به
درســتي پيش روي كميته انضباطي گذاشــت.
رييس كميته انضباطي براي مساله اول و جنس
رفتارهــا و تصميمات انضباطياش به چند بند و
آييننامه بيروح اشاره كرده و براي مساله دوم،
اين موضوع را در پاســخ به منصوريان گفت كه
اســتقالل از بدهكارترين تيمهاست .حسنزاده
يــا مفهوم آنچــه را منصوريان گفتــه ،درنيافته
يا خواســته با طرح بدهيهاي انباشــته باشگاه
اســتقالل بحث را به اين جدل كه «تيم خودتان

اين ورشكســتگي را تاب آوردن و اين فوتبال را همچنان نمايشــي تماشايي جلوه
دادن و بدهيهــاي انباشــته را ناديده گرفتــن و محروميتهــا و ممنوعيتهاي
بينالمللــي را ناديده گرفتن ،كاري اســت كــه آگاهانه و ناخودآگاه با همدســتي
باشگاهها ،فدراسيون و هم ه نهادهاي دولتي و صنعتي درگير با فوتبال انجام ميشود.
فوتبال گريزان ميكنند و به بياعتباري مالي در
فوتبال دامن ميزننــد .ماللي هم ندارند و با ادا
و اطوار مديريت از ســاختار باشگاه و روشهاي
مديريت خود حرف ميزنند.
فوتبال ايــران از اين روند مرگبار خســته
اســت ،از اين اقتصاد بيمار خســته است و راه
گريزي نيســت .فوتبال ايران ورشكسته شده و
فدراســيون فوتبال ميان اين همه بحران راهي
پيدا نميكند جز مماشــات و مدارا و الپوشاني
بحرانها.
 شهرآورد تهران جانانه و پرهياهو
برگــزار شــد ،گلهاي پرشــمار،
برخوردهايــي كــه در زمين تمام
شــد ،تماشــاچي اخاللگــر،
اشــتباهات داور ،تماشاگراني كه پشت در آزادي
ماندند و تماشاگراني كه پاي تيمشان ايستادند.
وصله ناجور اين بازي اما راي كميته انضباطي و
محروميت مهدي رحمتي و جالل حسيني است.
برداشــت غلــط از يك بازي بــزرگ را در آراي
كميته انضباطــي ميبينيم .اهليت ورزشــي و
شــناخت هواي يك بازي بزرگ ،شــناخت آن
هيجان عجيبي كه حرفهايترين بازيكنان را نيز
در برميگيــرد ،اگر نزد كميتــه انضباطي يافت
ميشد هرگز اين آراي عجيب را صادر نميكردند.
علي منصوريــان در برنامه نود بهترين نگاه
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بدهكارتر اســت» تقليل دهد اما نــه .راه فرار از
بحث با نازل كردن و شخصيســازي بسته است.
بايد ايستاد و بحث كرد.
كميتــه انضباطــي فدراســيون فوتبال به
جاي آنكه مســووليت و وظيفــهاش حفاظت از
فوتبال باشد ،راه ديگري را انتخاب كرده .مقابل
فوتبال ايستاده ،با احكام خشن (كه البته گاهي
بــراي حفاظــت از ورزش الزم اســت) و با اين
تصور كه بــه وظايف قانونــياش عمل ميكند.
مســووليت اين كميته اما در بحثهاي اساسي
و مهمتري روي زمين مانده است .فوتبال تا مرز
ورشكســتگي پيش رفته ،باشگاهها با بدهيهاي
انباشه ،بيشــتر غرق ميشــوند و فرو ميروند،
بازي منصفانه مالــي را ناديده ميگيرند و براي
فوتبال چالشهاي اقتصادي ميسازند اما كميته
انضباطي تا امروز جز مماشــات با باشــگاههاي
بدهكار كار ديگري نكرده است .محافظت اقتصاد
فوتبال از مســووليتهاي كميته انضباطي است،
چون اهرمهاي بازدارنده در مقابل ناديده گرفتن
بازي منصفانه مالي در دســت اين كميته است
و ميتوانــد حكم صادر كنــد و جلودار اين روند
محكوم به ورشكســتگي باشــد .باشــگاهي كه
ميلياردها بدهي دارد ،همچنان بازيكن ميلياردي
ميخرد و كميته انضباطــي هيچ راهكاري پيدا
نميكند كــه بازيكنان و مربيان در فوتبال ايران

به حقوق خود برسند .معمول است كه در فوتبال
ايران اغلب ستارهها دستمزدهايشان را دريافت
ميكنند اما بازيكنان و مربيان كوچك كه فوتبال
را در تيمهاي كوچك زنده نگه ميدارند و نقش
بزرگي در پويايــي فوتبال دارنــد ،پروندهاي از
مطالبات را زير بغــل زدهاند و ميدانند هرگز به
مطالبات خود نخواهند رســيد .كميته انضباطي
در اين معركه چه كار ميكند؟ احكامي را صادر
ميكند كه قابليت اجرايي ندارند.
كميته انضباطــي فدراســيون فوتبال اگر
همچون فيفا درباره باشگاههاي بدهكار سختگير
باشــد ،فوتبال از شــر اين قيمتهــاي گزاف و
بدهيهاي ســنگين رها ميشــود و باشگاهها به
همان قيمــت بازيكن ميخرند كــه بنيه مالي
پرداختــش را دارند .اينجاســت كــه بازي بين
باشگاهها به بازي منصفانه مالي تبديل ميشود،
نه اين بازي نابرابر كه تماشاگرش هستيم.
 فوتبــال ايــران قيمت خــود را
نميداند ،حتي قيمت مهمترين و
پرطمطراقتريــن بــازياش را
نميداند .اين فوتبال ياد گرفته كه
قيمتهاي گزاف را پاي ستارههاي متوسط بريزد
اما دانش اقتصادي و شم تجارياش هنوز به آنجا
نرسيده كه قيمت خودش را بداند و اين تعلل در
دانشآمــوزي و در يافتن راه و چاه اقتصادي در
فوتبــال ايران يك دليل دارد كه صد دليل ديگر
را از دايــره بحــث در اينباره خــارج ميكند و
خودش را يگانه دليل جلوه ميدهد :باقي ماندن
خصوصيسازي در حد يك حرف.
شهرآورد تهران با شمارش تعداد بينندگان
تلويزيونــي و تماشــاگران در آزادي ،بــا همين
حســاب و كتاب ســاده ،بازار بزرگــي را پيش
روي فوتبــال ميگذارد .تب و تابي كه در عرصه
تبليغات محيطــي ،تلويزيونــي و مجازي پديد
ميآورد ،جلوهاي واضح از قدرت مالي در فوتبال
ايران اســت ،همانچه از فوتبال دريغ ميشود،
ناديده گرفته ميشــود يا حتي انكار ميشــود.
كنش باشــگاهها هميشــه تكرار يك عبارت يا
تهديد بيحاصل اســت كه هرگز قابليت اجرايي
ندارد« :دوربينهاي تلويزيون را راه نميدهيم».
ليگ باشــكوه و هيجان انگيز برگزار شده اما
در همين اوج و ميان همين هيجان ،فوتبال انگار
فرياد ميزنــد كه از بدهيهاي بزرگ ،از مديريت
در بنبست ،از آشفتهبازار اقتصادي ،از اين اقتصاد
بيمار نجاتش دهند .پرســپوليس و اســتقالل با
بدهيهاي انباشته و چند ده ميلياردي ورشكسته
شدهاند و عجيب آنكه همچنان هيجانانگيزترين
بازي سال را برگزار ميكنند .فوتبال نزد مردم ،در
ذهن مخاطب ،در ذهن تماشــاگر زنده و پوياست
اما فوتبــال در خودش فروريخته و ورشكســته
اســت .اين ورشكســتگي را تــاب آوردن و اين
فوتبال را همچنان نمايشي تماشايي جلوه دادن و
بدهيهاي انباشته را ناديده گرفتن و محروميتها
و ممنوعيتهــاي بينالمللــي را ناديده گرفتن،
كاري اســت كه آگاهانه و ناخودآگاه با همدستي
باشــگاهها ،فدراســيون و همه نهادهاي دولتي و
صنعتي درگير با فوتبال انجام ميشود .باشگاههاي
خصوصي هم يــا در بحرانهاي مالي جان به لب
شدهاند يا در يك دهه اخير توسط هولدينگها و
تشكيالتي كه خبر اختالسشان گوش فلك را كر
كرد ،اداره شدند و چهره كاذب يك تيم متمول و
سرانجام به گل نشسته را داشتند.
چشــمها به روي حقوق فوتبــال در ايران
بسته شده و فوتبال با قراردادهاي گزاف بازيكنان
و مربيــان و بدهيهاي بزرگ ،چهــره دوگانه و
عجيبي از خود ساخته.
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مراقب توفان چيني باشيد

دور رفــت مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا ديروز به پايان رســيد و حاال
ميتوان ارزيابي نسبي از عملكرد تيمها و پيشبيني مدعيان داشت؛ مسابقاتي كه
ليگ برتر ايــران در آن چهار نماينده دارد و نتايج نســبتا خوبي هم گرفتهاند .اين
تحليلي مختصر از اين مســابقات بعد از برگزاري  48بازي و برخي از حواشــي آن
است.
صدرنشيني آبيها
استقالل تهران و استقالل خوزستان موفق شــدند دور رفت مرحله گروهي را
با صدرنشيني به پايان ببرند .اســتقالل خوزستان بعد از شگفتيسازي در ليگ برتر
حاال در آســيا هنرنمايي ميكند و مسابقات را با دو برد خارج از خانه شروع كرد ،ولي
در روز آخر در خانه به تســاوي رسيد ،با اين حال همچنان صدرنشين گروه  Bاست.
استقالل تهران هم با وجود شكست روز اول توانست با دو برد خيلي خوب دور رفت را
با صدرنشيني گروه  Aبه پايان ببرد .پرسپوليس كه در گروه  Dحريفان سختي دارد،
در رده سوم گروه قرار گرفت ،ولي با توجه به دو بازي خانگي دور برگشت بخت خوبي
براي صعود دارد .ذوبآهن هم در گروه  Cوضعيتي مشابه پرسپوليس دارد و هنوز در
دور برگشت فرصت كافي براي جبران دارد.
چينيهاي  9امتيازي
در پايان دور رفت تنها دو تيم چيني توانســتند هر سه بازيشان را ببرند و 9
امتيازي شــوند .شانگهاي  SIPGديروز موفق شد ســومين بردش را مقابل اوراوا
ردز تجربه كند و صدرنشــين مطلق گروه  Fشــود .اين تيم نشــان داده با هدايت
وياشبواش و مهاجمي مثل هالك مدعي قهرماني است .ديروز جيانگسو سونينگ
با شكســت يك تيم ژاپني ديگر ،يعني گامبا اوزاكا  9امتيازي شد .زننده گل برتري
اين تيم هم يك چهره آشنا بود؛ راميرز ،هافبك سابق چلسي .در سالي كه تيمهاي
ايراني كيفيت خوبي داشــته و شانس رســيدن به مراحل باالي مسابقات را دارند،
بايد تيمهاي چيني را مهمترين رقيب آنها در صورت صعود دانست .سرمايهگذاري
وحشــتناك چينيها قهرماني اين مســابقات براي هر تيم ديگري را خيلي دشوار
ميكند .فراموش نكنيم كه در يازده ســال گذشته السد تنها تيم غرب آسياست كه
توانسته قهرمان اين مسابقات شود.
اوراوا ،بهترين خط حمله
اوراوا ردز ژاپن با يازده گل زده بهترين خط حمله مســابقات را در اختيار دارد.
گوانگژو اورگرانده هم با هدايت اسكوالري توانســته در سه بازي  10گل بزند .اين
تيم چيني با برتري  7بر صفر مقابل ايســترن هنگكنگ بهترين برد اين مسابقات
را به دست آورده است.
وسترنسيدني ،بدترين دفاع
بدترين خط دفاع ليگ قهرمانان در دور رفت متعلق به وســترن سيدني است
كه دروازهاش يازده بار باز شده.
يازده تيم بدون شكست
در پايان مرحله رفت يازده تيم هنوز شكســت را تجربه نكردهاند كه استقالل
خوزستان يكي از آنهاســت .لخويا قطر ،االهلي عربســتان ،العين امارات ،الهالل
عربســتان ،موانگتونگ تايلند ،شــانگهاي  ،SIPGگوانگژو اورگرانده ،سســون
سامسونگ ،كاوازاكي فرونتال و جيانگسو ســونينگ اين فهرست طوالني را كامل
ميكنند.
سه تيم با دست خالي
سه تيم در پايان مرحله رفت هنوز نتوانستهاند امتيازي به دست آورند .الجزيره،
صدرنشــين ليگ امارات ناباورانه هر سه بازياش را باخته اســت و كار سختي براي
صعود دارد .بنيادكار ازبكستان ،حريف ذوبآهن هم تا امروز نتوانسته امتيازي بگيرد.
اف .سي .سئول كره سومين تيم بدون امتياز مسابقات است.
اسكار ،باالترين دستمزد
در ميان بازيكنان حاضر در اين مسابقات اســكار برزيلي باالترين دستمزد را
دريافت ميكند .او با انتقال از چلســي به شانگهاي  SIPGدستمزدش چهار برابر
شــد و هفتهاي  490هزار دالر به حسابش واريز ميشود .او در اين سه بازي يك گل
هم براي تيمش زده اســت .با نتايج خوب اين تيم چيني و نمايندگان ايران ،شايد
در ســال  96نمايش اســكار را در يكي از ورزشــگاههاي ايراني ببينيم .اين عنوان
ميتوانست به كارلوس توز برسد ،ولي شانگهاي شنهوا در پليآف شكست خورد و
با وجود سرمايهگذاري باال نتوانست به مرحله گروهي برسد.
هالك و العربي ،بهترين گلزنان
هالك ،مهاجم برزيلي شانگهاي  SIPGدر هر سه بازي تيمش موفق به گلزني
شــد و با سه گل بهترين گلزن اين مسابقات در پايان دور رفت است .يوسف العربي،
مهاجم مراكشي لخويا كه سابقه بازي در گراناداي اسپانيا را دارد هم سه گله است.
بانوي روي نيمكت
يكي از چهرههاي اين مسابقات چان يون تينگ است؛ اولين سرمربي زن ليگ
قهرمانان آسيا كه روي نيمكت وسترن هنگكنگ مينشيند .او هرچند تيمش در
ســه بازي فقط يك امتياز گرفته ،ولي حضورش در اين مرحله از مسابقات و روبهرو
شدنش با تيمهاي متمول شرق آسيا تحسينبرانگيز است و كيفيت فني او را تاييد
ميكند.

