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 محمد کاظمی

رقبای تیم های ایرانی مشخص شدند

استقالل در گروه مرگ!

رقابت های لیگ قهرمانان آسیا برای فصل  2018قرعه کشی شد و 4
نماینده کشورمان رقبای خود در این مسابقات را شناختند.
نکته قابل تامل اینکه تیم نفت تهران که به عنوان قهرمان جام حذفی
کشور یکی از نمایندگان اصلی کش��ورمان محسوب می شد به دلیل
احراز نکردن ش��رایط الزم توسط  AFCو فدراس��یون فوتبال ،از این
مسابقات کنار گذاشته شد و تیم ذوب آهن اصفهان که در رقابت های
س��ال گذشته لیگ برتر روی س��کوی چهارم قرار گرفته بود جای این
تیم را گرفت.
در زیر نگاهی داریم به گروه بندی ایجاد ش��ده در منطقه غرب آسیا و
همین طور رقبای تیم های ایرانی؛
گروهA؛تراکتورسازیتبریزدرمیانسهرقیبسخت
تراکتورسازی تبریز در لیگ قهرمانان آسیا با نایب قهرمان عربستان و
میزبان باشگاه های جهان همگروه شد.
حریفان قرمزهای تبریزی تیم های سرسختی محسوب می شوند .
الجزیره امارات
باش��گاه الجزیره در س��ال  1974در پی ادغام دو باش��گاه الخالدیه و
البطین تاسیس شد .این دو باشگاه از ابتدا در شهر ابوظبی قرار داشتند
که از پیش نیز دوستی بین این دو باشگاه برقرار بود.
این باش��گاه  2بار ( 2010 11-و  )2016 17-ب��ه مقام قهرمانی لیگ
امارات رسیده است.
تیم فوتبال الجزیره یکی از قوی ترین تیم فوتبال امارات در مسابقات
آسیایی به شمار می رفت ،در مسابقات فصل گذشته لیگ این کشور به
مقام قهرمانی دست یافت اما در فصل گذشته لیگ قهرمانان به عنوان
ضعیف ترین تیم غرب آسیا شناخته شد و در دور گروهی حذف شد.
میزبان جام باشگاه های جهان ،برای حضور در این رقابت ها تا حدودی
از بازیکنان تجهیز شده و قطعا حریف سختی برای همگروه های خود
خواهد بود.
الجزیره در استادیوم  42هزار نفری محمد بن زاید به میدان می رود و
یکی از تیم های پرطرفدار امارات محسوب می شود که هنگ تن کاته
هلندی ،مربی اسبق بارسلونا و چلسی ،هدایت آن را برعهده دارد.
الجزیره با کسب  8عنوان قهرمانی در تورنمنت ها و جام های مختلف
کشور امارات و کشورهای عربی ،یک تیم پرافتخار محسوب می شود.

االهلی عربستان
باشگاه االهلی عربستان یکی از باشگاههای حرفهای فوتبال این کشور
است که در شهر جده قرار دارد و در سال  ۱۹۳۷بنیان گذاشته شد.
مهمترین افتخارات آس��یایی این باشگاه حضور در مسابقه فینال جام
باشگاههای آسیا در س��ال  ۱۹۸۶و فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال
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 2012اس��ت که پس از شکس��ت مقابل تیم
هایی از کره جنوبی نایب قهرمان شد.
تیم دوم عربس��تان در حال حاضر با استفاده
از بازیکنان خارج��ی خطرناک و در راس آنها
عمر السوما ،بهترین خط حمله عربستان را در
اختی��ار دارد .در هفته هایی که الهالل درگیر
برگزاری ب��ازی های رفت و برگش��ت فینال
آس��یا بود ،االهلی به صدر جدول لیگ رسید
ام��ا در حال حاضر با انجام یک��ی از بازی های
عق��ب افتاده الهالل ،سبزپوش��ان به رده دوم
بازگش��تند .االهلی آخرین تیم��ی بود که در
فصل گذشته لیگ قهرمانان توسط شاگردان
برانکو حذف شد.
االهلی در جام های مختلف کش��ور عربستان
و همی��ن طور کش��ورهای عرب��ی  31عنوان
قهرمانی کسب کرده و یکی از پرافتخارترین
تیم های ش��به جزیره عربستان محسوب می
شود.سرگئی ربروف اوکراینی هدایت االهلی
عربستان را برعهده دارد.
تراکتورسازی ایران
تراکتورسازی یکی از بهترین تیم های فصل
گذشته فوتبال ایران بود و پس از کسب مقام
س��وم در لیگ و حضور در فینال جام حذفی،
فصل را به پایان رساند.
این تیم در س��ال  1349در شهر تبریز بنیان
گذاشته شد و یکی از پرطرفدارترین تیم های
کشورمان محسوب می ش��ود که تاکنون در
رقابت های لیگ به عنوان قهرمانی نرس��یده
و تنها ی��ک قهرمانی در ج��ام حذفی را یدک
می کشد.
تراکتورس��ازی پس از عوض ش��دن مربی و
برخی تغیی��رات در بین بازیکن��ان در فصل
جاری روند خوبی نداش��ته و ب��ا  17امتیاز از
 15بازی در نیمه پایین جدول لیگ ایران قرار
دارد.
تراکتوری ها در فصل گذشته لیگ قهرمانان
غایب بودند و حاال با بازگشت به این رقابت ها

باید در گروهی سخت با رقبا مسابقه دهند.
اضافه ش��دن چند بازیکن سرباز در نیم فصل
احتماال تنها امید گل محمدی و کادرش برای
تقویت این تیم پیش از مس��ابقات آس��یایی
است .تیم تراکتورس��ازی در سال های قبلی
لیگ قهرمانان س��ابقه همگروهی با الجزیره
امارات و االهلی عربستان را داشته است.
تراکتورس��ازان روز  23بهمن میزبان االهلی
عربستان هستند.

برنده پلی آف الغرافه قطر /پاختاکور
ازبکستان
چهارمین تیم گروه  Aلیگ قهرمانان آس��یا
هم با پلی آف مش��خص می شود .دیداری که
بین تیم های پاختاک��ور و الغرافه برگزار می
شود ،تعیین کننده سومین همگروه و رقیب
تراکتورس��ازی ایران خواهد ب��ود .پاختاکور
در فصل گذش��ته لیگ ازبکس��تان پایین تر
از لوکوموتیو و نسف قارش��ی در جایگاه سوم
جدول ایس��تاد و دومین نماینده ازبک ها در
پل��ی آف لقب گرف��ت .رقی��ب پاختاکور تیم
الغراف��ه خواهد بود که در ح��ال حاضر از 10
بازی در لی��گ قطر تنها  10امتیاز به دس��ت
آورده و ش��رایط خوبی ندارد .ب��ا وجود اینکه
بازی در قطر کار آسانی برای پاختاکور نیست
اما می توان شانس نماینده ازبکستان را برای
رس��یدن به مرحل��ه گروهی کمی بیش��تر از
حریف دانست.
گروه B؛ ژنرال از هند به سراغ
قهرمانان میرود
دومین گروه لیگ قهرمانان آس��یا دو قهرمان
از کشورهای قطر و ازبکستان را در خود جای
داده است .ذوب آهن اصفهان ،نماینده ایران،
نیز پ��س از حض��ور در پل��ی آف و در صورت
پی��روزی برابر نماینده هند ،به جمع تیم های
این گروه اضافه می شود.
الدحیل قطر
در مسابقات فصل گذشته لیگ ستارگان قطر

تیم لخویا به مقام قهرمانی رسید و الجیش در
رده چهارم ایستاد .حاال این دو تیم با هم ادغام
شده و تیم الدحیل را تشکیل داده اند!
لخویا فصل پیش رکورد بی نظیر  79گل زده
در لیگ را به ثبت رس��اند و تیم فوق العاده ای
بود .البته این تیم در مرحله یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان فصل پی��ش در مجموع بازی
رفت و برگشت بدون اینکه بتواند گلی به تیم
پرسپولیس ایران بزند مقابل این تیم شکست
خورد و حذف شد.
نخستین حضور تیم تازه تاسیس الدحیل در
آسیا قطعا گروه س��ختی را برای حریفان این
تیم رقم خواهد زد.جمال بلماضی هدایت این
تیم را برعهده دارد.

الوحده امارات
حریف فصل گذش��ته سرخپوشان در مرحله
گروه��ی لیگ قهرمان��ان که در ه��ر دو بازی
مغلوب تیم برانکو ش��د و در گروه خود چهارم
شد.
البته با نتایج قابل قبولی که مقابل الریان قطر
گرفت ،کمک شایانی به صعود پرسپولیس به
دور حذفی لیگ قهرمانان آسیا کرد.
ش��اگردان الرنتیو در حال حاضر با  20امتیاز
پش��ت س��ر الوصل و العین در رده سوم لیگ
امارات ق��رار دارند و با فرم نس��بتا خوبی پا به
رقابت های آسیایی خواهند گذاشت.
الوحده که در سال  1974تاسیس شده ،فصل
قبل در رده پنج��م جدول ،لی��گ را به پایان
رساند اما به دلیل اینکه تیم االهلی نتوانست
مجوز لیگ قهرمانان آس��یا را به دس��ت آورد
جایگزی��ن این تی��م شد.کس��ب  12عنوان
قهرمانی در رقابت های مختلف کشور امارات
حاصل  43سال فعالیت تیم الوحده است.
لوکوموتیو ازبکستان
قهرمان لیگ ازبکس��تان یک��ی از خطرناک
ترین تیم هایی اس��ت که در س��ید سوم لیگ
قهرمانان قرار دارد.

