دریچه

محمد کاظمی

هفته اول لیگ قهرمان آسیا

ایرانی ها گام اول را محکم برمی دارند؟!

رقابت های گروهی لیگ قهرمان آسیا از امشب آغاز می شود و 4
نماینده کشورمان طی امشب و فرداشب مقابل رقبای خود صف
آرایی می کنند.
انتظار می رود نمایندگان کشورمان در بازی های پیش رو نمایش
های مطمئن و خوبی را به نمایش گذاشته و در گام اول امتیازات
خوبی جمع آوری کنند تا در ادامه راه برایشان مفید باشد.
در این مطلب به معرفی  4حریف اول تیم های ایرانی می پردازیم.

استقالل مهمان قرمزهای امارات

استقالل تهران که در بازی پلی آف توانست تیم متمول السد قطر را
از گردونه رقابت ها خارج ساخته و به مرحله گروهی راه یابد امشب از
گروه  Aمهمان تیم االهلی امارات در استادیوم  10هزار نفری راشد
شهر دبی است.
االهلی که در سال  1970تاسیس شده ،سال گذشته به قهرمانی لیگ
برتر امارات دست یافت و به عنوان نماینده اول این کشور گام به رقابت
های لیگ قهرمانان آسیا گذاشت.
االهلی جز و تیم های پرافتخار امارات محسوب می شود که سابقه
 7قهرمانی در لیگ امارات ( 2014 ،2006 ،1980 ،1976 ،1975و
 )2016را دارد.
این تیم همچنین  8بار در سال های ،۱۹۹۶ ،۱۹۷۸ ،۱۹۷۷ ،۱۹۷۴
 ۲۰۰۸ ،۲۰۰۴ ،۲۰۰۲و  2013قهرمان جام پادشاهی امارات شده
است.
االهلی  5بار در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کرده که دو فصل پیش
( )2015با کسب عنوان نایب قهرمانی صاحب باالترین افتخار خود
در سطح قاره کهن شده است.
در ترکیب االهلی احمد خلیل ،بهترین بازیکن سال  ۲۰۱۵آسیا،
قرار دارد .او تیمش را در سال  ۲۰۱۵تا فینال این رقابتها رهبری
کرده بود.
او همچنین با درخشش در ترکیب تیم ملی امارات موفق شد در سال
جاری تیم ملی این کشور را در مسابقات جام ملتهای آسیا 2016
سوم کند.
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االهلی در این فصل ماکیتی دیوب ،مهاجم سنگالی تیم الظفره را
جذب کرده است.
البته اسماعیل الحمادی دیگر بازیکن جدید االهلی است.
اوالریو کوزمین رومانیایی که نزدیک به یک دهه است در خاورمیانه
مربیگری میکند ،سرمربی االهلی امارات محسوب می شود.
او پیش از این در عربستان و قطر مربیگری کرده است .او موفق شده
تیم العین امارات را در سالهای  2012و  2013قهرمان لیگ امارات
کند .او در برههای هدایت عربستان را برعهده داشت.
پس از آن از سال  2013هدایت االهلی را برعهده گرفت و این تیم را
دو بار قهرمان لیگ امارات کرد و موفق شد در سال  2015تیمش را به
فینال لیگ قهرمانان آسیا برساند.
او مربی کار بلدی محسوب می شود و امیدوار است گام اول لیگ
قهرمانان آسیا در سال  2017را مقابل استقالل محکم بردارد.
حسن روشن ،علی کریمی و فرهاد مجیدی مشهورترین بازیکنان
ایرانی تیم االهلی بودند که در شکل گیری بخش مهمی از افتخارات
این تیم نقش داشتند.
االهلی در حال حاضر تیم دوم لیگ امارات محسوب می شود و شانس
زیادی برای رسیدن به عنوان قهرمانی دارد.

میزبانی آبی های خوزستان برابر تیم
دوازدهم عربستان!

استقالل خوزستان ،قهرمان لیگ برتر ایران در سال ،1394 -1395
در شهر مسقط عمان پذیرای باشگاه الفتح عربستان است.
آبی های خوزستانی با همه مشکالت مالی و دردسرهایی که از سر
گذرانده اند باید مقابل یک تیم تقریبا ناشناخته و تازه اوج گرفته
عربستانی صف آرایی کنند.
نادی الفتح در سال  1958تاسیس شد و به جز یک قهرمانی در لیگ
 2و دو نایب قهرمانی در لیگ یک عربستان عنوان قابل ذکری نداشت
تا اینکه از سال  2012در لیگ برتر این کشور اوج گرفت و در فصل
 2012 -2013به عنوان قهرمانی دست یافت.

این تیم در سال  2013هم در سوپرجام عربستان به عنوان قهرمانی
دست یافت.
نادی الفتح در شهر احساء فعالیت می کند و در واقع اولین قدرت
فوتبال عربستان در شهرهایی جز ریاض و جده محسوب می شود.
این تیم در ورزشگاه حدود  28هزار نفری شاهزاده عبئاهلل بن جلوی
میزبان حریفان خود است.
الفتح در ترکیب خود دو بازیکن برزیلی (ساندرو مانوئل و ناسان
جونیور) یک بازیکن تونسی (عبدالقادر اوساالتی) و یک بازیکن
پرتغالی (اوکرا) دارد و در حال حاضر در رده دوازدهم لیگ  14تیمی
عربستان است.

جدال سخت ذوب آهن برابر بنفش های امارات

ذوب آهن اصفهان که به عنوان قهرمان جام حذفی ایران در رقابت
های لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد ،مهمان تیم العین امارات است،
تیمی قدرتمند و در عین حال پرافتخار.
تیم نادی العین در سال  1968و در شهر العین تاسیس شد و در
ورزشگاه  15هزار نفری هازا بن زاید (طحنون بن محمد) از رقبای
خود پذیرایی می کند.
العین امارات تنها تیم این کشور است که در سال  2003به عنوان
قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا دست یافت .این تیم در سال  2005هم
نایب قهرمان این رقابت ها شد.
تیم العین جمعا  29قهرمانی در سطح امارات از آن خود کرده که
در این بین  12قهرمانی در لیگ برتر این کشور است که آخرین آن
در سال  2014 -2015به دست آمده و فصل گذشته نیز این تیم به
عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها دست یافت.
زوران مامیچ کروات مدتی است هدایت این تیم را برعهده گرفته و در
حال حاضر با این تیم در رده سوم لیگ امارات قرار دارد.
به رغم رتبه خوبی که العین دارد و  7هفته تا پایان رقابت های لیگ
امارات باقی مانده اما قهرمانی این تیم تقریبا غیر ممکن است زیرا
از تیم صدرنشین الجزیره  10امتیاز کمتر دارد.محمد عبدالرحمان
سرشناس ترین بازیکن تیم العین محسوب می شود که عنوان

