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پرسپولیس – الدحیل ساعت 18:30

سوژهیابی

فرمول پیشنهادی ایافسی برای
صعود پرسپولیس

بازی محکم و دفاعی

کنفدراســیون فوتبال آسیا در تحلیلی که
پیش از بازی پرسپولیس مقابل الدحیل داشته،
شرایط فعلی نماینده ایران را مشابه مرحله قبلی
میداند .پرسپولیس باید برتری یک گله الدحیل
را در خانــه خود جبران کنــد ،همانطور که در
مرحله قبل مقابل الجزیره مشابه این کار را انجام
داده بود .تفاوت در این است که این بار شاگردان
برانکو گلی در خانه حریف نزدهاند.
ایافســی تنها راه نجات پرســپولیس را
بهعنوان تیم مرحله نیمهنهایی فصل گذشــته،
یــک نمایش محکم و دفاعــی میداند تا جلوی
تیمــی چون الدحیل که بــه راحتی گل میزند
را بگیرد.
البتــه که با پنج کلینشــیت در این دوره
از مســابقات ،برانکــو ایوانکوویــچ تیمش را بر
همین ســاختار دفاعی بنا کرده تا بلیت مرحله
نیمهنهایی رقابتها را برای دومین دوره متوالی
قطعی کنــد .دریافت هفت گل در ســه دیدار
گذشــته با عملکرد درخشان دفاعی این تیم در
مرحله گروهی تفاوت بســیاری دارد و هواداران
پرســپولیس به بهبود اساسی این بخش در روز
دوشنبه امیدوار هستند.
با وجود از دست دادن چند بازیکن کلیدی
مانند فرشــاد احمدزاده و وحید امیری و انتقال
آنها به تیمهای اروپایــی ،ایوانکوویچ عالقهمند
اســت با صعود دوبــاره به مرحلــه نیمهنهایی،
ثابت کند تیمش همچنان بین بهترینهای قاره
آسیاست.
کنفدراســیون فوتبال آسیا در تحلیل خود
در واقع بشار رســن را بهعنوان بازیکن کلیدی
پرسپولیس معرفی میکند و دربارهاش مینویسد
که پس از تالش برای رســیدن به ترکیب اصلی
در نخســتین فصل حضور در پرسپولیس ،بشار
رسن با ایفای نقشی مهمتر در میانه زمین ،یکی
از بانیــان اصلی جدایی احمــدزاده بود .هافبک
پیشــین نیروی هوایی عراق که در حمله و دفاع
مهارت دارد ،به طور میانگین هر  37دقیقه یک
پاس کلیدی و هر  49دقیقه اقدامی دفاعی انجام
میدهد.
میانگین حیرتانگیزی که رقیب قطری در
گل زده دارد اما کار را برای پرســپولیس سخت
میکند .الدحیل میانگین گل زده حیرتانگیزی
به اندازه  2/5گل در هر بازی دارد و یک گل در
خانه پرسپولیس همان چیزی است که آنها را به
مرحله نیمهنهایی رقابتها میرساند.
گرچه الدحیل ،یوســف المســاکنی را در
اختیــار ندارد اما ادمیلســون ،بازیکــن برزیلی
 بلژیکــی در نقــل و انتقــاالت تابســتانی ازاســتانداردلیژ به الدحیل ملحق شد .این وینگر
 24ســاله نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان
آســیا مقابل پرسپولیس بازی کرد و به معز علی
پاس گل داد .انتظار میرود که ادمیلسون نقشی
کلیدی پشــت یوســف العربی و در کنار علی و
بازیساز کرهای این تیم یعنی نامتائههی ایفا کند.

حمله ارتش سرخ با 100هزار نفر
ز
مانی
شکفت برای
ن
د
وباره

بــازی با الدحیل ،صدمین بازی پرســپولیس در رقابتهای آســیایی اســت کــه با پیروزی مقابــل تیم شکســتناپذیر قطری و دومین صعــود متوالی
بــه مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان تا همیشــه در خاطرهها خواهد ماند .قرمزها تا پیش از این  ۳۹بار در جام باشــگاههای آســیا ۱۸ ،بار در جام برندگان
آســیا و  ۴۲بار هم در لیگ قهرمانان آســیا به میدان رفتهاند که از این  ۹۹بازی ۴۵ ،تا را بردهاند ۲۹ ،بازیشــان با نتیجه مســاوی به پایان رســیده و ۲۵
بــار هــم باختهاند .هرگز اما بــازی به این مهمی نداشــتهاند .حتی بازی برگشــت فصل پیــش برابر الهالل در همیــن مرحله به اندازه امروز ســخت و
حســاس جلوه نمیکــرد .حاال اما تیــم برانکو تنها یــک گل از الدحیل عقب اســت و هوادارانــش را هم دارد که بــرای جبران ایــن گل کمک کنند.

دوشــنبه ،ساعت ،۱۸:۳۰ :ورزشــگاه آزادی.
این همان جایی اســت که سرنوشــت پرسپولیس
رقم خواهد خورد .در دیدار با تیم شکســتناپذیر
لیگ قهرمانان آســیا در مرحله یک چهارم نهایی.
نیمه نخســت این بازی را پرسپولیســیها با تک
گل معز علی در خانــه الدحیل باختند و حاال این
فرصــت را دارند که در حضور هوادارانشــان یک
بازگشــت دیگر را رقم بزنند و برای دومین ســال
پیاپــی به نیمهنهایــی بروند ،این بــار البته بدون
ســیامک نعمتی محروم .با این حال حضور برانکو
ایوانکوویــچ روی نیمکت کافی اســت تا هواداران
پرســپولیس امیدوارانه و مشتاقانه به استقبال این
بازی بزرگ بروند .این امیدواری را نمایش شجاعانه
شاگردان برانکو در دوحه به دل آنها انداخت و حاال
هم توقع کرده که هــواداران برای کمک به صعود
پرســپولیس ،ورزشــگاه آزادی را پــر کنند .آقای
سرمربی میداند که حتی محرومیت و نداریهای
این پرسپولیس هم نتوانسته انتظارها از او و تیمش
را کم کند و برای همین نیاز به یک ریسک دوباره
ش رویمان
دارد .ایــن یعنی یک فوتبال جذاب پی 
اســت .فوتبالی بــرای جنگیدن و لــذت بردن ،نه
ســر فرو بردن در الک دفاعی از ترس شکســت.
آشکار است که پرســپولیس بازی را هجومی آغاز
خواهد کرد و همانطور که پروفســور گفته در عین
اینکه حواســش به گل نخوردن است ،برای گلزنی
زودهنگام تالش خواهد کرد تا در ادامه با حمایت
هوادارانــش راحتتــر بتواند حریف را به اشــتباه
بیندازد و گلهای دوم و ســوم را بزند .تیم برانکو
بــا رویای صعود پا به این آوردگاه میگذارد و برای
تعبیر این رویــا در رویارویی با تیمی که میانگین
 2/5گل زده در هــر بازی را بــه نام خودش ثبت
کــرده ،تکیهگاهی جز حمایت و همراهی هواداران
ندارد .پرسپولیس در یک سال گذشته با بزرگترین
مصائبی که میتوانســت هر تیمی را دچار بحران
کند ،همچنان در قامت مدعی ظاهر شــده و حاال

نقش ماهینی و
کمال در مهار
حمالت الدحیل

دوشنبه روز
پرسپولیس
است ،روز
سرنوشت ،روز
هوادار .همان
هوادارانی که
به مرد کروات
جسارت
کریخوانی
دادهاند و حتما
از بازی سه
هفته پیش
رقیب آبیپوش
برابر السد
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جهنمی که
از آن حرف
میزنیم،

هم مدعی دومین صعــود متوالی به نیمهنهایی لیگ
قهرمانان آسیاســت که تا پیش از این هیچ تیمی از
پس آن برنیامده .در این بازی هم دســتهای برانکو
خالی اســت اما به قول خودش آنقدر این تیم را باور
دارد کــه حتی بهترین تیم ایــن روزهای قاره کهن
را تهدید کــرده و از امیدهایش بــرای صعود گفته
است .هواداران پرسپولیس هم البته به همین اندازه
مشــتاقند برای دیدار با الدحیل .این را از بلیتهایی
کــه در فاصله یــک روز مانده به بــازی بیش از 70
درصدشان فروخته شده ،میتوان فهمید و این دقیقا
همانی است که برانکو و بازیکنانش خواسته بودند.

برانکو گل نخوردن و در عین حال اســتفاده از
موقعیتها را کلید پیــروزی مقابل الدحیل میداند
و برای رســیدن به این هدف بایــد قبل از هر چیز
جناح چپ تیم قطــری را از کار بیندازد .طبق آمار
سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا تقریبا نیمی
از حمالت الدحیل از جناح چپ این تیم شکل گرفته
اســت .جایی که نام تائه هی ،ستاره کرهای این تیم
و المعز علی یک زوج فوقالعاده خطرناک را تشکیل

حرف آنها این اســت که دوشــنبه هیچکس با
ناامیدی و یــا حتی تردید پا به ورزشــگاه نگذارد و
هوادارانی که میآیند ،از آزادی یک جهنم بســازند
بــرای میهمان قطری .البته که این حضور به تنهایی
کافی نخواهد بود و تشــویق و حمایت و همراهی تا
آخرین لحظه اســت که میتواند پرســپولیس را به
رویای شیرینش برســاند .درست مثل همان اتفاقی
که در بازی برگشــت برابر الجزیره رخ داد و قرمزها
در لحظهای که شــاید خیلیها ناامید شــده بودند،
صعود خود را رقم زدند .دوشــنبه روز پرســپولیس
است ،روز سرنوشت ،روز هوادار .همان هوادارانی که

دادهاند.
البتــه ســرمربی پرســپولیس در بــازی رفت تا
حدودی در مهار ایــن زوج خطرناک موفق بود اما در
بازی برگشــت با توجه به اینکه پرسپولیس در خانه رو
بــه جلوتر بازی میکند ،دو ســتاره خطرناک الدحیل
هم میتوانند زهردارتر و خطرناکتر ظاهر شوند .حتما
برانکــو ایوانکوویچ برای مهــار زوج تهاجمی الدحیل
برنامــه ویژهای در نظر گرفته و هیچ بعید نیســت که

به مرد کروات جسارت کریخوانی دادهاند و حتما از
بازی سه هفته پیش رقیب آبیپوش برابر السد درس
گرفته و میداننــد جهنمی که از آن حرف میزنیم،
قرار نیســت پرســپولیس را در خود ببلعد .آنها قرار
است آزادی را برای الدحیل شکستناپذیر به جهنم
ت و تشــویقهای
تبدیل کننــد و با همراهی ،حمای 
بیامانشــان ،یار دوازدهم پرسپولیس باشند .همین
پرسپولیسی که با وجود تمام محرومیتها و اتفاقات
ســخت و غیرمنصفانــهای که برایش رقــم خورده،
توانایی بزرگی کردن در آسیا و حتی قهرمانی را دارد
و میتوان روی آن حساب کرد.

با عقب نگه داشتن حســین ماهینی در جناح راست،
جلوی نفوذهای الدحیل از جناح چپ این تیم را بگیرد.
کمال کامیابینیا هــم در خط میانی تا حدودی
متمایل به جناح راســت زمیــن و نزدیک به تائه هی
و المعــز بــازی خواهد کرد و میتوانــد آنها را از کار
بینــدازد .این یعنی زوج ماهینــی  -کامیابینیا نقش
پررنگــی در تاکتیکهــای تدافعی برانکــو در بازی
دوشنبه خواهد داشت.

انگیزه رکوردزنی بیرانوند ،اهرمی برای پرسپولیس
درست اســت که پیروزی پرسپولیس
مقابل الدحیل و صعود به مرحله بعدی لیگ
قهرمانان آســیا ،از هر اتفــاق دیگری مهمتر
اســت اما برای آنها که اهل رکورد هســتند،
باید بگوییم که کلینشــیت علیرضا بیرانوند
در بــازی مقابل الدحیل ،یکــی از مهمترین
رکوردهایــی اســت که میتوانــد از خود به
جای بگذارد .بیرانوند در ســال  ،2017در 4
دیدار از  12بازی سرخپوشان موفق به کلین
شیت شد و  17گل دریافت کرد .سال 2018
هم او در  5بازی از  9مســابقه پرســپولیس

اردوگاه قرمز

پرسپولیس قرمز
الدحیل طوسی

در جلســه هماهنگی پیــش از دیدار
برگشت پرســپولیس ایران و الدحیل ،رنگ
پیراهن دو تیم مشــخص شــد .پرسپولیس
با لباسهای یکدســت قرمز و دروازهبانش با
لباس ســورمهای و الدحیل که دروازهبانش
آبی میپوشــد ،با لباس طوســی به میدان
خواهند رفت .نیمکتنشینهاش پرسپولیس
کاور قهوهای میپوشــند ،نیمکتنشــینان
الدحیل کاور بنفش و داوران هم با لباسهای
سبز رنگ در زمین حاضر خواهند شد.

ورود به ورزشگاه از
12:30

باشگاه پرسپولیس تاکید کرده با اینکه
درهای ورزشگاه ساعت  12:30روز دوشنبه
باز خواهد شــد ،حتی تماشاگرانی که بلیت
اینترنتی خریدهاند ،باید زودتر به ورزشــگاه
مراجعــه کنند .ضمن اینکه هیچ بلیتی برای
جایــگاه و روبــهروی جایگاه در ورزشــگاه
فروخته نخواهد شــد چرا که همه بلیتهای
این دو قسمت فروخته شده است.

تیم داوری در تهران

تیم داوری بازی پرسپولیس و الدحیل
را ایافسی دو روز پیش از این بازی معرفی
کرد .روشــن ایرماتوف (داور) ،رسولف عبدو
خمیدلو (کمک داور اول) ،سعیدف جهانگیر
(داور دوم) ،شــادموتوف ،کووالنکو والنتین
و کانتاشــف تیم داوری این بازی هســتند.
پاول لوزانوف (مدیر مســابقات ایافسی)،
لین فنگ (افســر امنیتی ایافسی) کمال
توکباف (ناظر مســابقه) ،کوان چونگ چول
(ناظــر داوری) و اصغر مازیار (ناظر فنی) هم
به تهران آمدهاند.

ایمن حسین پرید

مهاجم ملیپوش عراقی که پرسپولیس
خواهان او بود ،به الصفاقسی تونس پیوست.
صحبت از ایمن حسین است .همان بازیکنی
که به خاطر امضای تفاهمنامه با پرسپولیس
بدون اطالع باشــگاه النفــط عراق که تحت
قرارداد آن بــود ،جریمه شــد .این بازیکن
ملیپوش که میگفتنــد از نیمفصل به تیم
برانکــو میآید ،حــاال به تونــس رفته و با
الصفاقسی تونس قرارداد بسته است.

بوضیاف بازی میکند؟

کریم بوضیاف برگشــته اما قطریهای
مطمئن نیســتند که معلول بازیاش بدهد.
این را روزنامه العرب نوشــته« :بوضیاف پس
از گذرانــدن دوران مصدومیتش آماده بازی
شــده و حاال منتظر یک اشاره نبیل معلول
است تا در دیدار با پرســپولیس وارد زمین
شود».

 ۶۰درصد تیم مصدوم است اما با غیرت بازی میکنیم

ماهینی :با هواداران ،شانس صعود ما
بیشتر است

شانس صعود به نیمهنهایی را حسین
ماهینی برای پرســپولیس و الدحیل برابر
میداند اما میگوید این به شــرطی است
کــه هیچ هــواداری در ورزشــگاه آزادی
نباشــد« :بازی خیلی ســختی داریم اما
به نظرم شــانس صعود دو تیم 50درصد
اســت .البته مــا امید زیــادی به حضور
هواداران در ورزشــگاه داریــم و با کمک
آنها شانس صعودمان خیلی بیشتر خواهد
شد .ظرفیت بزرگ تیم ما ،حضور هواداران
اســت و مانند سه چهار بازی قبلیمان در
لیگ قهرمانان منتظــر حضور  100هزار
هــوادار هســتیم در حالی کــه میدانیم
 40میلیون هوادار دیگــر هم در خانه ما
را دعا میکنند .هدف باشــگاه و بازیکنان
این اســت که این هواداران را خوشــحال
کنند .حــدود  60درصــد از بازیکنان ما
مصدومیتهایــی دارند اما با غیرت و درد
بازی میکنند ،فقط بــه خاطر هواداران.
تالش میکنیــم در بازی فــردا هم آنها
را خوشــحال به خانههایشــان بفرستیم.
امیــدوارم هواداران مثل همیشــه حضور

پرشــوری در ورزشگاه داشته باشند چون
واقعا به حمایت آنها نیاز داریم اما از آنجا
که در صورت صعود به نیمهنهایی در بازی
برگشــت آن مرحله هم میزبان هستیم،
خیلی مهم اســت هــواداران طوری رفتار
کنند که خدایــی ناکرده اتفاقی برای تیم
حریف یا داور مسابقه رخ ندهد و بهانهای
دست کسی ندهیم».
کاپیتان دوم پرســپولیس ســپس
از اهمیــت گل نخوردن ایــن تیم گفته:
«بــازی در لیــگ برتر و لیــگ قهرمانان
متفاوت اســت اما خوشــبختانه بچههای
ما تجربــه خوبی دارند .در لیگ بیشــتر
تیمها مقابل ما دفاع میکنند اما ما مقابل
الدحیلی بازی میکنیم که یکی از بهترین
تیمهاست و بهترین بازیکنان را در اختیار
دارد .بازیکنان پرســپولیس میدانند که
این تیم مقابل ما عقب نمینشیند و دنبال
این اســت که با زدن گل اول خیال خود
را راحت کند اما ما هم بیکار ننشســتهایم
و صددرصد تمرکزمان را روی پیروزی در
این بازی و صعود گذاشتهایم».

نظارت ویژه ایافسی بر بازی پرسپولیس
پرتــاب نارنجک و موارد محترقه دیگر
از سوی هواداران در ورزشــگاههای ایران،
کنفدراســیون فوتبال آسیا(ایافســی) را
روی بازیهایی بــا میزبانی تیمهای ایرانی
حساس کرده اســت .به همین خاطر است
کــه لین فینــگ ،ناظر ویژه ایافســی به
رعایت مســائل انضباطی تأکیــد میکند:
«پرتاب اشــیا ،اســتفاده از مواد محترقه،
همراه داشتن نشــان ،پرچم و پالکارد غیر
ورزشی ،شعار و همراه داشتن بنر با عناوین

نقش بشار رسن در ترکیب پرسپولیس
به اندازهای کلیدی است که رقیب قطری این
تیــم حتی از تردیدهایی کــه درباره بازی او
در مســابقه پرسپولیس – الدحیل هم مطرح
میشود ،خوشحال اســت .رسانههای قطری
با اشــاره به ایــن موضوع غیبــت احتمالی
بهترین بازیکن بــازی رفت دو تیم را خبری
امیدوارکننــده برای قهرمان ســه گانه قطر
تلقــی کردند .این در حالی اســت که بعد از
مصدومیت رســن در جریان دیدار تیم ملی
عراق و کویت ،کادرپزشکی پرسپولیس تمام

حفظ آبرو ،دلیل طوالنی شدن پرونده

بعــد از انتظاری طوالنــی برای اعالم
رأی نهایی اســتیناف درباره پرونده افشین
پیروانــی ،باالخره این کمیته وعده داده که
نهایتــاً تا  9یا  10روز دیگــر ،یعنی بعد از
تعطیالت تاســوعا و عاشــورا رأی خود را
درباره مدیر سابق تیم ملی فوتبال کشورمان
و باشگاه پرسپولیس اعالم میکند.
بعد از اینکه حواشــی مختلف درباره
افشــین پیروانی ،کمیته اخالق فدراسیون
فوتبال را به صدور حکم محرومیت  5ساله
برای او مجاب کــرد ،پیروانی اعتراضش را
به اســتیناف برد .با اینکه بررســی پرونده
در اســتیناف حسابی طول کشــیده اما او
در تمام طول این مــدت هیچ اظهارنظری
نکــرد و منتظر ماند تا بررســیهای نهایی
انجام شود .زمزمههایی هم البته از استیناف
به گوش میرســید که در راستای بررسی
پرونده بیش از  40نفــر را احضار و از آنها

مذهبی و سیاســی و همچنین اســتفاده از
لیــزر در این دیدار ممنــوع خواهد بود و با
مشاهده این موارد ،تیم میزبان با محرومیت
از میزبانــی و جریمه نقــدی مواجه خواهد
شد .کنفدراســیون فوتبال آسیا ،این دیدار
را به طــور ویژه زیر نظر دارد و عدم رعایت
مسائل انضباطی ،شدیدترین جریمه را برای
میزبان همراه خواهد داشت».
موضوع ناراحتکننده اما اینجاســت
که بعضی هواداران ،هیچوقت این هشدارها

را آنطور که باید و شــاید جدی نمیگیرند.
نمونهاش را هم در بازی اســتقالل -الســد
دیدیــم که علیرغم حکــم تعلیقی کمیته
انضباطی ایافســی مبنی بــر محرومیت
هواداران ،باز هم عدهای بودند که بعد از گل
خوردن تیم محبوبشان اشیایی را به داخل
زمین پرتاب میکردند .پرسپولیســیها اما
امیدوارند کــه به جای چنیــن رفتارهایی
تا آخریــن دقایق ،از هــواداران خود فقط
حمایت ببینند!

ریسک رسن برای تأمین خواسته برانکو

صدور رأی پیروانی بعد از عاشورا

درباره ماجرا پرس و جو کرده است.
بــه توصیه مهــدی دادرس ،بهعنوان
عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اما
کمی دیگر اگــر صبر کنیم ،ضرر نمیکنیم
و رأی پرونده هم اعالم خواهد شد .دادرس
میگوید « :پرونده افشین پیروانی تا نهایت
 ۱۰ - ۹روز دیگر اعالم خواهد شد و دلیل
بررســیها و تحقیقات زیاد ما این است که
آبــروی افراد در میان اســت و باید با دقت
پرونده را بررســی کنیم تا حق فردی ضایع
نشود».
پرونــده افشــین پیروانــی یکــی از
مهمترین پروندههای اســتیناف اســت و
خیلیها منتظــر صدور رأی ایــن پرونده
هســتند .به همین خاطر هم مسووالن این
کمیتــه همه تالش خود را به کار گرفتهاند
کــه رأیی صــادر کننــد کــه کوچکترین
شبههای به آن وارد نشود.

کلینشیت داشت و  8گل دریافت کرد.
درواقع علیرضا بیرانوند سابقه حضور در
 ۲۱دیدار آســیایی با پیراهن پرسپولیس را
در کارنامــه دارد .او در تمــام این  21بازی،
 9بار موفق به کلینشــیت شــده و  25گل
دریافت کرده است و گل نخوردن او در بازی
با الدحیل ،نــه تنها به پیروزی تیمش کمک
میکند که دهمین و مهمترین کلینشــیت
او هم خواهد بود .این موضــوع قطعاً انگیزه
مضاعفی بــه بیرانونــد میدهد کــه خیال
مهاجمان را بابت دروازه راحت کند.

تالش خود را به کار گرفته تا شــرایط حضور
این بازیکن در بازی با الدحیل را فراهم کند.
تمرینات اختصاصــی در کنــار فیزیوتراپی
فشرده در نهایت جواب داد و این بازیکن روز
شنبه توانست در آزمایش تمرین گروهی هم
حاضر شــود تا بزرگترین دغدغه برانکو برای
این پســت برطرف شود .رســن همچنان از
ناحیه مچ درد دارد اما کادرپزشکی به دنبال
این اســت که درد را در زمــان بازی کاهش
دهد ،چون برانکو میخواهد بدون مصدوم و
با تمام وجود به مصاف الدحیل برود.

با تجربهترین اروپایی در لیگ آسیایی ،لقبی در یک قدمی برانکو
برانکــو ایوانکوویچ ســرمربی کروات
پرسپولیس درآستانه خلق یک رکورد دیگر
قرار دارد اما این بار نه در فوتبال ایران بلکه
در سطح قاره آسیا!
ســرمربی محبوب پرسپولیسیها به
واسطه حضور چندین ساله در فوتبال آسیا
حاال یکی از مربیان با تجربه لیگ قهرمانان
آسیا به حســاب میآید .بازی پرسپولیس
 الدحیل سی و هشــتمین حضور برانکوبهعنوان ســرمربی در لیگ قهرمانان آسیا

خواهــد بود .بــا این تعداد بــازی ،برانکو
در حــال حاضر دومین مربــی اروپایی با
تجربــه در تاریخ این رقابتها به حســاب
میآید و در صورت صعود پرســپولیس به
مرحلــه نیمه نهایی میتواند در این زمینه
رکورددار شود.
در حال حاضر آنگل یوردانسکو مربی
رومانیایی ســابق الهــال ،العین و االتحاد
بــا  ۳۹بار حضور در رقابتهای باشــگاهی
قاره کهن رکورددار اســت و در صورتی که

پرسپولیس بتواند به مرحله بعدی رقابتها
راه پیدا کند ،تعداد بازیهای آسیایی برانکو
بــه  ۴۰خواهد رســید و مربی ســرخهای
پایتخت رکورددار حضور مربیان اروپایی در
تاریخ لیگ قهرمانان آسیا خواهد شد.
برانکو البته برخالف لیگهای داخلی
در  ۳۷حضور آسیایی خودش آمار چندان
جالبــی نــدارد و از  ۳۷بــازی  ۱۵برد۸ ،
تســاوی و  ۱۴باخت حاصل کار این مربی
بوده است.
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هواداران بیایند و با صبوری به پیروزی پرسپولیس کمک کنند
مصاحبه

برانکو :الدحیل یک گل زد ،ما میخواهیم
سه گل بزنیم

صدای پر از امید برانکو ایوانکوویچ را که میشــنویم ،نگرانیهایمان به
کمترین حد میرسد .مرد کروات در حرفهایش نه سختیهای بازی با تنها
تیم شکستناپذیر آسیا را از قلم انداخته و نه انگیزههای بازیکنانش را نادیده
میگیرد .فقط امیدوار اســت که این انگیــزه و همینطور حمایت و همراهی
هواداران به قدرت الدحیل بچربد و پرسپولیس را دوباره ببرد به نیمهنهایی.
* انتظار یک نمایش فوتبالی خوب و ورزشگاهی پر از جمعیت را داریم.
بــازی رفت در قطر نیمــه اول دیدار ما و الدحیل بــود و فردا هم نیمه دوم
است .در بازی رفت ما یک بازی محکم و زیبا را به نمایش گذاشتیم و نشان
دادیم به هیچ عنوان ضعیفتر از الدحیل نیســتیم اما طبیعی است که فردا
کار سختی داریم.
* نتیجه یک بر صفر در بازی رفت به هر دو تیم انگیزه زیادی میدهد.
طبیعی اســت که الدحیل انگیزه بیشتری هم
دارد امــا اگر دیدار رفــت صفر  -صفر و یک بر
صفر هم به نفع ما میشد ،فرقی نمیکرد و دو
تیم انگیزه زیادی داشــتند .فقط باید باهوش،
عاقالنه و صبور عمل کنیم.
* نعمتــی محــروم اســت و در بازی با
نساجی هم ماهینی و سیدجالل مصدوم شدند.
همینطور بشار رســن با مصدومیت از تیمملی
عراق برگشته اما خوشــبختانه بازیکنان خیلی
به مصدومیت فکر نمیکنند چون در این بازی
مریضی و مصدومیــت و ناراحتی معنایی ندارد
و قطعاً همه بازیکنانم تمام توانشــان را خواهند گذاشت ،مخصوصاً که تولد
حسین ماهینی هم هست.
* الدحیل خودش را برای این مسابقات تقویت کرده و هدفش قهرمانی
در آسیاســت .آنها از لحاظ بازیکن هیچ کمبودی ندارند و با شــیوهای کام ً
ال
تهاجمــی بازی میکنند که حتی دفاع کنــاری آنها نیز در کارهای هجومی
شرکت دارد .این تیم همچنین دارای یک خط حمله باکیفیت است.
* قطعــاً الدحیل تمام تالش خود را خواهد کــرد تا زودتر از ما به گل
برسد و بازی را به نفع خود تمام کند .البته سورپرایز و غافلگیری در فوتبال
امروز دنیا خیلی کم اتفاق میافتد که دلیلش شناخت تیمها از یکدیگر است.
ما و الدحیل همدیگر را خیلی خوب میشناســیم و کریم بوضیاف شاید تنها
تغییر نسبت به بازی رفت باشد.
* هواداران قطعاً یار دوازدهم ما در بازی فردا خواهند بود .در سالهای
اخیر آنها جزئی از ما بودند و به بهترین شکل حمایتمان کردند .کمکشان
در بازی فردا غیرقابل وصف است اما همه باید صبور باشیم چون امکان دارد
اتفاقاتی که دلمان میخواهد ،رخ ندهد .باید یک جو سالم به وجود بیاوریم
تا از آن لذت ببریم و در نهایت الدحیل ببازد.
* بازیکنــان در زمین نتیجه را رقــم میزنند اما مهمتر از آن هوادارانی
هســتند که به ورزشــگاه میآیند .انرژی مضاعفی که آنها به تیم و بازیکنان
میدهند ،قطعاً در نتیجــه تأثیرگذار خواهد بود .من از هواداران انتظار دارم
همانی باشند که تا حاال بودهاند .وقتی هواداران حضور پرشوری در ورزشگاه
داشــته باشند بازیکنان به خاطر آنها دلشان را در زمین میگذارند .اگر چه
نتیجه مســابقه به عوامل دیگری هم بســتگی دارد .به خاطر همین حمایت
هواداران بوده که ما االن سه قهرمانی داریم.
* فلســفه تیم ما این نیســت که اول گل نخوریم .فلسفهمان این است
که اول گل بزنیم و وقتی به گل اول رســیدیم ،گل دوم و سپس گل سوم را
بزنیم .از طرفی تالش خواهیم کرد که گل نخوریم .بزرگترین مشکل ما این
اســت که بازیکنان صبور نیستند ،چون همه از ما انتظار دارند در دقیقه سه
بازی  2بر صفر از حریف پیش بیفتیم ،دو تیر دروازه هم زده و ســه موقعیت
خوب هم خلق کرده باشیم .طبیعی است که با این وضعیت هر چقدر از بازی
میگذرد ،استرس بازیکنان بیشتر میشود.
* هواداران ما از دقیقه یک تا  90تیمشــان را تشــویق میکنند و بسیار
صبور هســتند .پس تا زمانی که نتیجه بازی علیه ما باشد ،باز هم تشویقمان
میکنند .طبیعی است آنها دلشان میخواهد همیشه برنده باشیم اما بازیکنان
من هم دوســت دارند هواداران را راضی و خوشحال کنند و شاید برای همین
عجله میکنند .هواداران ما عالی هستند و هیچوقت چیز خاصی از ما نخواستند
اما ما نسبت به آنها مسوولیم و میخواهیم خوشحالشان کنیم.

نبیلمعلول:تماشاگرانپرسپولیسدرزمین
نیستندکهازآنهابترسیم

برای صعود تیــم قدرتمندی مثل
الدحیل شــاید همان پیروزی یک گله
در بازی رفت هم کافی به نظر برســد
اما از حرفهــای نبیل معلول اینطور
برمیآید که از صعــود تیمش خیلی
هم مطمئن نیســت .او در عین اینکه
از ســختیهای بازی با پرسپولیس و
انگیزههای تیــم قطری برای قهرمانی
آســیا گفته ،به هواداران پرسپولیس
هم اشاره کرده و البته با لحنی نگران
گفته که حضور پرتعداد آنها الدحیل را
نمیترساند.
بازی بــا پرســپولیس را چطور
پیشبینی میکنید؟
بازی خیلی ســختی پیش رو داریم،
چرا که پرسپولیس تیم خیلی خوبی است.
پرســپولیس و الدحیــل شــروع خوبی در
لیگهایشــان داشــتهاند و حاال ما منتظر
جزییاتی هســتیم که میتواند سرنوشــت
مسابقه را تعیین کند .امیدوارم بازی خوبی
باشد و الدحیل برای نخستین بار در تاریخ
خــود بتواند به نیمه نهایــی لیگ قهرمانان
آسیا صعود کند.
این را هم میدانید که پرسپولیس
در حضور هوادارانــش تیم قویتری
است؟
ما شــک نداریم این مســابقه بازی
بزرگی برای پرســپولیس خواهد بود و آنها
آمــاده رویارویی بــا ما هســتند اما ما هم
خودمان را از لحاظ ذهنی برای این مسابقه
آماده کردهایــم و کام ً
ال مثبت فکرمیکنیم.
ما بازیکنان باتجربهای داریم که تجربه الزم
برای این مسابقه را دارند .آمدهایم بجنگیم،
نه اینکه شکست بخوریم.
الدحیــل از نظر روحــی چقدر
برای بازی مقابل تماشــاگران پرتعداد
پرسپولیس آماده است؟
تماشــاگر فوتبال بازی نمیکند که
ما از تماشاگران پرســپولیس بترسیم بلکه
این بازیکنان هســتند که در زمین مسابقه
میدهنــد و نتیجه را تعییــن میکنند .در
بازی رفت در نیمه اول ما بهتر از پرسپولیس
بودیم امــا در نیمه دوم آنها کنترل بازی را

در دســت گرفتند .در ادامــه دوباره این ما
بودیم که به بازی تســلط پیدا کردیم .االن
سرنوشــت بازی دســت خودمان است و از
هر نظر آمادهایم .آنچه مشــخص اســت در
پایان بازی کسی در مورد تماشاگران حرف
نخواهد زد ،بلکه در مورد بازی و نتیجه آن
صحبت خواهد شد.
کریم بوضیــاف تازه از مصدومیت
برگشــته ،او را در این بازی به میدان
میفرستید؟
بوضیاف بازیکن مهمی برای ماست.
گر چه شــش هفته از مســابقات دور بوده.
بازیکنان دیگری هم هستند که به تمرینات
ما بازگشتهاند .ضمن اینکه پرسپولیس هم
بازیکــن عراقی خــود را در اختیار ندارد و
دو بازیکنــش دو کارته هســتند! همچنین
پرسپولیس چهارشنبه با تمام بازیکنان خود
بازی کرده اما بازیکنان اصلی ما اســتراحت
کردهاند.
با توجه به پیــروزی یک بر صفر
الدحیل در بازی برگشت ،در این بازی
دفاع میکنید یــا میخواهید باز هم
برنده باشید؟
رســم تیم ما نیست که دفاعی بازی
کنیم .فلســفه ما هجومی است و بازیکنان
هم برای همین سیســتم انتخاب شدهاند.
پرســپولیس بازیکنان قدرتمندی به لحاظ
بدنــی دارد و باید آنهــا را کنترل کنیم اما
همانطــور که گفتم فلســفه تیــم ما بازی
هجومی است.
نگران نیستید که در صورت باخت
مقابل پرسپولیس برکنارتان کنند؟
امیــدوارم بازنده نباشــیم .این یک
مسابقه نزدیک و شانس دو تیم برای صعود
 50 - 50اســت .دو تیم از لحاظ تاکتیکی
و بدنی در ســطح باال و یکسانی هستند اما
مسلماً برای تاریخ باشگاه ما این بازی خیلی
مهم است.
الدحیل در  9بازی آســیایی اخیر
خود حتی یک مساوی هم نداشته .این
فشار حاکم بر تیم ،چقدر در بازی تأثیر
دارد؟
هیچ فشــاری روی ما نیست .البته
امیدواریم که بازنده بازی نباشــیم .در یک
ســال و نیم اخیر ما یک بار با پرســپولیس
مســاوی کردیم و یک بار هــم چند هفته
پیش بود کــه آنها را بردیم امــا این بازی
بســیار نزدیک اســت .ما آمدهایم که نشان
دهیم میتوانیم برنده باشــیم و هیچ باختی
در تیم ما وجود ندارد.
پرسپولیس دفاع قدرتمندی دارد،
برای گل زدن به این تیم چه برنامهای
دارید؟
همه تیمها ســطح یکسانی دارند و
سعی میکنیم در این مســابقه گل بزنیم.
همانطور که در بازی رفت این کار را کردیم.
پرسپولیس دفاع قدرتمندی دارد اما ما تمام
ســعیمان را خواهیم کرد تا دروازه این تیم
را باز کنیم.

