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آريا طاري

دوران نســبتا طوالنــی تعطیالت 
زمســتانی لیگ برتــر، امــروز برای 
اســتقاللی ها به پایان خواهد رســید. 
آنها در شــروع نیم فصل دوم، به مصاف 
تیمی می روند که در پایان نیم فصل اول 
سرمربی اش را تغییر داده است. جدال دو 
تیم در آغاز لیگ هجدهم چندان جذاب 
و تماشایی از آب درنیامد اما حاال انتظار 
می رود پسران شفر و شاگردان فرکی، 
تنها برای پیروزی به زمین بیایند و یک 

دوئل مهیج را پشت سر بگذارند.
فاصله هفت پله ای میان استقالل 
و پیکان در جدول رده بندی لیگ برتر، 
همه واقعیت ها را در مورد فاصله میان 
این دو تیم بیان نمی کند. اگر پیکانی ها 
در این مسابقه خانگی پیروز شوند، 19 
امتیازی خواهند شــد و در همسایگی 
فوالد، تنها دو پله پایین تر از اســتقالل 
خواهند ایســتاد. آبی های پایتخت در 
حالی نیم فصل دوم را آغاز می کنند که 
در نیم فصل اول، تنها دو بار طعم شکست 
را چشیدند. این تیم در سه هفته پایانی 

نیم فصل اول، همه بازی ها را با پیروزی 
پشت سر گذاشته و در پنج هفته اخیر 
لیگ برتری اش بدون شکست بوده است. 
آخرین شکست خارج از خانه این تیم در 
لیگ برتر هجدهم، به دیدار هفته چهارم 
با پارس جنوبی در جم برمی گردد. اوضاع 
پیکان اما کامال متفاوت به نظر می رسد. 
این تیم در هر پنج دیدار پایانی نیم فصل 
اول به عنوان تیم بازنده از زمین مسابقه 
خارج شد. پیکان در هفت بازی گذشته 
لیگ برتری اش، 6 بار شکست خورده 
و فقط یک امتیاز به دست آورده است. 

آخرین برتری خانگــی پیکان در لیگ 
برتر هجدهم، در هفته هشتم روبه روی 
سپیدرود رشت رقم خورده است. پیکان 
پس از ناکامی در انتهای نیم فصل اول، 
مجید جاللی را تغییر داد و به سراغ جواد 
نکونام رفت، اما در نهایت روند جذب نکو 
را متوقف کرد تا حســین فرکی دوباره 
به فوتبال ایران برگــردد. اولین تجربه 
رســمی حضور فرکــی روی نیمکت 
باشگاه تهرانی، حساسیت های زیادی 
برای این مربی خواهد داشت. پیکان در 
این فصل، تنها سه گل کم تر از استقالل 
به ثمر رسانده اما تفاوت بزرگ دو تیم، در 
خط دفاع رقم خورده اســت. جایی که 
دروازه پیکانی ها 10 بار بیشتر از رقیب 
امروزشان باز شــده تا تزلزل دفاعی به 
یکی از مشــکالت کلیدی این باشگاه 

تبدیل شود.
پیکان بــرای کنار زدن اســتقالل 
در مســابقه امروز، باید با یک طلســم 
بزرگ دســت و پنجه نرم کند. این تیم 
از لیگ برتر نهم به بعــد هرگز موفق به 
شکســت آبی های پایتخت نشده و در 
9 ســال گذشــته روبه روی استقالل 
بدون برد بوده اســت. آنهــا بجز کادر 
فنــی، در ترکیب تیم شــان تغییراتی 
به وجود آورده اند. پیکان در زمســتان 
با ووکوســویچ، محمد ناصری و سعید 
قائدی فر قرارداد امضا کرده است. مهدی 

شــیری و آرفنگ دافه نیــز از این تیم 
جدا شــده اند. حضور جابر انصاری در 
ترکیب پیکان روبه روی تیم سابقش، 
می توانست جذابیت های زیادی به نبرد 
امروز اضافه کند اما مصدومیت شدید 
جابر، احتمال چنین اتفاقی را به صفر 
رسانده است. بجز جابر انصاری که یک 
نیمکت نشــین مطلق در جمع آبی ها 
بود، گرو، نویمایر و مرتضی آقاخان نیز 
از فهرست این تیم برای نیم فصل دوم 
خارج شده اند اما استقالل با خرید سه 
خارجی، با توپ پر به لیگ برگشته است. 
پاتوسی، منشا و ایسما سه مهره خارجی 
این تیم هستند که در کنار امید نورافکن، 
در زمستان به استقالل اضافه شده اند. 
بازگشت شجاعیان و محسن کریمی نیز 
خبر خوبی برای این تیم به شمار می رود 
و سرگیجه شــفر برای انتخاب ترکیب 
ثابت را به اوج می رساند. مصدومیت علی 
کریمی اما همچنان ادامه دارد و طارق 
همام نیز بعد از جام ملت های آسیا، به 
تازگی به تهران رســیده و هنوز آماده 
حضور در ترکیب ثابت تیمش نیست. با 
این وجود استقالل هنوز تیم پرمهره ای 
به نظر می رسد که در صورت درخشش 
تازه واردها، می تواند شروع مقتدرانه ای 
در لیگ برتر داشته باشد. علی حمودی 
و محمد قاضی که هر دو سابقه حضور در 
استقالل را نیز دارند، می توانند مردان 

کلیدی پیکان در این مسابقه باشند.
در اولیــن هفته لیــگ هجدهم، 
استقالل در شرایطی به مصاف پیکان 
رفت که در شوک جدایی چند ستاره 
و غیبت چند مهره دیگر بود و چاره ای 
بجز اســتفاده از نفــرات جوانی مثل 
صیادمنش، سجاد آقایی و رضا آذری 
در ترکیب نداشــت. مجید جاللی اما 
به جای هجوم بردن بــه این تیم برای 
گرفتن سه امتیاز مسابقه، ترجیح داد 
عقب بنشــیند و در یک نمایش بدون 
ریسک، خیالش را از گرفتن یک امتیاز 
در ورزشگاه آزادی راحت کند. استقالل 
در نیم فصــل دوم تغییــرات چندان 
زیادی نداشته و مسابقه امروز به مراتب 
پرمهره تر از جدال رفت دو تیم خواهد 
بود اما میزان جاه طلبی حسین فرکی، 
شاید تا حدودی سرنوشت پیکان را در 
این فصل نیز روشن کند. روبه رو شدن 
با فرکی از یک سو برای استقالل مفید 
به نظر می رسد. چراکه این مربی هنوز 
زمان کافی  برای محک زدن مهره های 
تیمش در دیدارهای رسمی در اختیار 
نداشته اســت. از ســوی دیگر اما این 
مسابقه، دشواری های خاص خودش 
را برای تیم شفر خواهد داشت. چراکه 
آرایش تیمی و سبک بازی تیم فرکی، 
هنوز بــرای آبی ها ناشــناخته به نظر 

می رسد.

استقالل و پیکان، مهره های تازه وارد و رقیب ناشناخته

یک زمین با دو پیرمرد
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آقاي گل آسيا در راه ميالن
پس از رسانه اي شدن خبر عالقه میالن به مهند 
علي عراقي حاال یکی دیگــر از پدیده های فوتبال 
آســیا مورد توجه تیم بزرگی از سری آ قرار گرفته 
است. به نقل از الرپوبلیکا ایتالیا، موئز علی، مهاجم 
22 ساله سودانی االصل تیم ملی قطر که با به ثمر 
رساندن 9 گل در جام ملت های آسیا، یکی از ارکان 
اصلی قهرمانی تیمش در جام ملت های آسیا بود و 
توانست آقای گل و بهترین بازیکن این تورنمنت 
شــود، این روزها مورد توجه میــالن ایتالیا قرار 
گرفته است. بر اساس گزارش رسیده، میالني ها 
در تابستان براي خرید ستاره تیم ملي قطر اقدام 
خواهند کرد و تا آن زمان مي خواهند عملکرد او را 

زیر نظر بگیرند.
    

 جنگ اروپايي 
براي هافبك 16  ساله

لوســین آگومه، هافبــک میانی 16 ســاله 
کامرونی االصل سوشــو مورد توجه چند باشگاه 
بزرگ اروپایی از جمله بارسلونا قرار گرفته است. 
به گزارش موندو دپورتیوو، آگومه که البته تابعیتی 
فرانسوی دارد و هم اکنون کاپیتان زیر 17 ساله های 
این کشور است، از آن دســت بازیکنانی است که 
انتظار می رود خیلی زود به سطح اول فوتبال اروپا 
راه پیدا کند و آینده درخشانی داشته باشد. آگومه 
برای تیم زیر 19 ساله های سوشو بازی می کند اما 
امسال در جام حذفی فرانسه برای تیم اول هم به 
میدان رفت. عملکرد خوب او در دسته دو فوتبال 
فرانسه از چشم استعدادیاب های باشگاه های بزرگ 
اروپایی دور نمانده است. بارسلونا یکی از تیم هایی 
است که از مدت ها پیش مسیر پیشرفت این بازیکن 
را زیر نظر دارد. با این حال فقط کاتاالن ها نیستند. 
بایرن مونیخ، میالن و المپیک لیون هم به جذب 

این بازیکن ابراز عالقه کرده اند.
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