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قرمزهای تهرانی روز  24بهمن در اولین دیدار خود
میزبان برنده نس��ف قارشی ازبکس��تان و الفیصلی
اردن هستند.

تیم لوکوموتیو در فصل گذش��ته لیگ ازبکستان با
 67گل زده ،بهترین خط حمل��ه را از آن خود کرد و
قدرت تهاجمی خود را به رخ کشید.
این تیم البته در مسابقات فصل قبل لیگ قهرمانان،
با اس��تقالل ایران همگروه بود که مقابل آبی ها تنها
یک تس��اوی در خانه خود کسب کرد و در نهایت هم
موفق به صعود از گروه نشد.
لوکوموتیو در س��ال  2002تاس��یس ش��ده و تنها
قهرمانی ش��اگردان میرکو جلیلیچ به فصل گذشته
مربوط می شود.
برندهپلیآفذوبآهنایران/آیزاولهند
تنه��ا نماین��ده ایران در پل��ی آف آس��یا در صورت
پیروزی در این مرحل��ه وارد گروه  Bلیگ قهرمانان
خواهد شد.
ذوب آهن ک��ه در فصل جاری لیگ ای��ران همانند
استقالل و تراکتورسازی ش��رایط خوبی ندارد و در
نیمه پایین جدول قرار گرفته ،باید به مصاف آیزاول
هند برود.
این تی��م در حال حاض��ر احتماال حری��ف چندان
دش��واری برای ش��اگردان قلعه نوی��ی در اصفهان
نخواهد بود و می توان چهارمین تیم ایرانی را نیز در
مرحله گروهی لیگ قهرمانان دید.
گروه C؛ جدال پرسپولیس با یاران ژاوی
و صدرنشین امارات
پرس��پولیس ایران باید در گروه  Cلیگ قهرمانان به
مصاف رقبایش برود.
پس از برگزاری مراس��م قرعه کشی مسابقات لیگ
قهرمانان آسیا ،صدرنشین امارات و یکی از تیم های
قدرتمند قطری در گروه  Cقرار گرفتند.
پرسپولیس ایران
قهرمان فصل گذش��ته و بهترین تی��م  3فصل اخیر
ایران طبیعتا نماینده کشور ما در سید یک است که
در سال  1342تاسیس شد.
ش��اگردان برانکو که در فصل ج��اری هم با اختالف
امتیازی مناس��ب صدرنش��ین لی��گ خلیج فارس
هس��تند ،با تجربه قابل قبولی ک��ه از حضور در بین
 4تیم برتر آسیا در فصل گذشته کسب کردند ،بدون
تردید در مس��ابقات فصل آینده رسیدن به فینال را
هدف می گیرند .اتفاقی که با محرومیت های نقل و
انتقاالتی و حواش��ی اخیر این تیم ،مطمئنا دشوارتر
از هر زمان دیگری خواهد بود.
پرسپولیس طی سال های فعالیت خود  26قهرمانی
در تهران ،ایران و آسیا (جام در جام) به دست آورده
ولی تاکنون موفق به حضور در فینال لیگ قهرمانان
آسیا نشده و مصمم است در فصل جدید این طلسم
را هم بشکند.

السد قطر
قدرت همیش��گی و س��نتی فوتبال قطر را می توان
خطرن��اک ترین تی��م س��ید دوم لی��گ قهرمانان
دانست.
البته الس��د در این فصل رقبای دیرینه اش در لیگ
قط��ر را قوی تر از همیش��ه می بین��د .در پنج هفته
اخیر آنها هر  2ب��ازی رودررو مقابل الدحیل و الریان
را واگذار کرده اند و همین باعث شد پشت سر همین
دو تیم در رده سوم لیگ قطر جای بگیرند.
الس��د فصل پیش هم پس از الجیش ،نایب قهرمان
لیگ ستارگان شد.
این تیم مس��ابقات فصل گذشته لیگ قهرمانان را به
خاطر شکس��ت در پلی آف مقابل استقالل ایران در
ورزشگاه آزادی از دست داد.
الس��د پرافتخارترین تیم قطری در آس��یا محسوب
می ش��ود که دو قهرمانی در س��ال ه��ای  1989و
 2011لیگ قهرمانان آس��یا را به دست آورده و 53
قهرمانی دیگر در س��طح قطر ،کش��ورهای عربی و
سوپرجام آسیا به دست آورده که بیشتر از همه تیم

های این کشور محسوب می شود.
الوصل امارات
صدرنش��ین فعلی فوتبال امارات ک��ه به خاطر یک
گل زده بیش��تر در جدول باالتر از العین قرار گرفته،
در فصل پیش روی لیگ قهرمانان سومین نماینده
امارات است.
الوص��ل که اخیرا به فرم خوب س��ال های نه چندان
دور خود بازگش��ته ،در فصل قبل لی��گ امارات در
رده ششم ایستاد ولی به خاطر محرومیت گسترده
باشگاه های اماراتی از حضور در لیگ قهرمانان ،جواز
حضور در مسابقات این فصل را به دست آورد.
الوصل با  11عنوان قهرمانی در رقابت های مختلف
یکی از پرافتخارترین تیم های اماراتی محسوب می
شود.
برندهنسفقارشیازبکستان-الفیصلیاردن
نسف قارشی که به مقام نایب قهرمانی فصل گذشته
لیگ ازبکستان دست یافت ،باید به مصاف الفیصلی
اردن برود تا چهارمین تیم این گروه مش��خص شود
ام��ا بعید به نظر می رس��د تیم چه��ارم جدول لیگ

اردن بتواند حریف نسف قارشی شود و پرسپولیس
مجبور خواهد بود بازی در زمین نامناس��ب و هوای
سرد تاشکند را هم تجربه کند.
گروه D؛ شفر و استقالل در گروه مرگ
چهارمی��ن گ��روه مس��ابقات س��ال  2018لی��گ
قهرمانان آس��یا بدون تردید گروه مرگ این رقابت
های به شمار می رود؛ گروهی که برای استقاللی ها
یادآور خاطرات شیرین سال  2013می باشد .در آن
فصل اس��تقالل در رقابت با الهالل ،الریان و العین از
گروهش صعود کرد و به نیمه نهایی رسید و باید دید
در فصل جدید هم می تواند آن اتفاق را تکرار کند یا
در دام این تیم های سرشناس خواهد افتاد.
الهالل عربستان
قهرمان غرب آس��یا و نایب قهرمان سال  2017قاره
کهن نماینده سید یک در این گروه است.
ش��اگردان رامون دیاز که قهرم��ان بالمنازع لیگ و
جام پادش��اهی عربس��تان در فصل گذشته بودند،
در فصل ج��اری هم با  2بازی کمتر نس��بت به رقبا،
در صدر جدول لیگ این کش��ور ق��رار دارند و بدون
تردید خطرناک ترین تیم غرب آسیا در فصل جاری
هستند .آبی های شهر ریاض در ابتدای راه مسابقات
آس��یایی کارلوس ادواردو را به دلیل مصدومیت در

اختیار نخواهند داش��ت اما عمر خریبین ،مرد سال
آسیا در سال  ،2017امید اصلی این تیم خواهد بود.
الهالل در مس��ابقات فصل گذشته در راه رسیدن به
فینال تیم های استقالل خوزستان و پرسپولیس را
از کش��ورمان حذف کرد اما در فینال مغلوب حریف
کره ای شد و به عنوان دومی قناعت کرد.
الهالل که در س��ال  1957تاس��یس ش��ده تاکنون
 55مقام قهرمانی در رقابت های داخلی عربس��تان،
کش��ورهای عربی و آس��یا به دس��ت آورده و یکی از
پرافتخارتری��ن تی��م های قاره کهن محس��وب می
شود.
استقالل ایران
نایب قهرمان فصل گذش��ته لیگ ایران که به لطف
عملکرد خی��ره کننده خود در نی��م فصل دوم لیگ
موفق به کس��ب این عنوان ش��ده بود ،فصل جاری
را نیز خوب ش��روع نکرده و پس از برکناری علیرضا
منصوریان چش��م به اوج گیری دوباره در نیمه دوم
فصل دوخته تا بتواند در گروه سخت آسیایی اش نیز
خودی نشان دهد.
اس��تقالل فصل پیش الس��د قدرتمند را در پلی آف
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حذف کرد و در دور گروهی پ��س از الجزیره امارات
صعود کرد اما شکست س��نگین مقابل العین پایان
کار این تیم در لیگ قهرمانان بود.
حاال وینفرد ش��فر ک��ه تغییرات نس��بی را در نحوه
بازی آبی پوش��ان ایجاد کرده ،باید تا آغاز مسابقات
آسیایی تیمش را به سطح قابل قبولی برای رقابت در
گروه مرگ برساند.
آبی پوشان تهرانی که در سال  1324تاسیس شده
اند تاکنون  35عنوان قهرمانی در سطح تهران ،ایران
و آسیا را به دس��ت آورده و پرافتخارترین تیم ایرانی
حاضر در رقابت های قاره کهن محسوب می شوند.
اس��تقالل در اولین بازی خود روز  24بهمن مهمان
الریان قطر است.
الریان قطر
س��ومین تیم فصل گذشته لیگ س��تارگان قطر که
پس از الجیش و الس��د در این جای��گاه قرار گرفت،
س��ومین نماینده فوتب��ال قطر در لی��گ قهرمانان
 2018است.
الری��ان در فصل جاری تا پای��ان هفته دهم لیگ ،در
رده دوم جدول قرار دارد و با گذش��تن از تیم الس��د،
تنها الدحیل را باالتر از خود می بیند.
الری��ان در مس��ابقات آس��یایی فص��ل پی��ش ب��ا

پرس��پولیس ایران همگروه بود و از این تیم  4امتیاز
در ب��ازی های رفت و برگش��ت گرفت و با شکس��ت
هفته پایانی مقابل الهالل بود که جای خود را در رده
دوم گروه به نماین��ده ایران داد.الریان قطر در تاریخ
 50س��اله خود 24 ،عنوان قهرمانی به دست آورده و
یکی از تیم های پرافتخار قطر محسوب می شود.
برنده پلی آف العین امارات -ملکیه بحرین
چهارمین تیم گروه  Dلی��گ قهرمانان از دیدار پلی
آف مشخص می شود.
در این ب��ازی تیم پرافتخ��ار العین ام��ارات باید به
مصاف ملکی��ه بحرین برود .ملکیه تیم س��وم لیگ
بحرین اس��ت و العین به خاطر تفاضل گل کمتر ،در
رده دوم لی��گ امارات جای گرفته اس��ت .العینی ها
فصل گذشته هم در لیگ امارات نایب قهرمان شدند
و در آس��یا هم پس از صعود از گروه ،استقالل تهران
را ح��ذف کرده و در یک چهارم نهایی مغلوب الهالل
عربستان شدند.
بدین ترتیب ی��اران عمر عبدالرحم��ان در صورت
صعود به مرحله گروهی ،باید هر  2بازی خود در دور
حذفی فصل پیش آسیا را تکرار کنند.
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