
گام دوم در آسیا
2نماينده فوتبال ايران در ليگ قهرمانان 
آسيا 2022 امشب در دومين بازي از اين 

رقابت ها به مصاف رقباي خود مي روند
فوالد و ســپاهان كه در غياب سرخابي ها به 
آســيا رفته اند در اولين شــب اين مسابقات 
نتايــج خوبي به دســت آوردند. ســپاهان با 
3گل پاختاكــور را شكســت داد و حاال بايد 
مقابل تيم هاي قدرتمندتــر گروهش هم به 
نتايج خوبش ادامه دهد. در همان شب فوالد 
مقابل اولين حريفش با نتيجــه بدون گل به 
تساوي رسيد اما اين حريف احتماال قوي ترين 
همگروهي فوالد بوده و رقابــت صعود از اين 

گروه بين اين دو تيم جريان خواهد داشت.

  فوالد-شباب االهلي؛ چطوري ايراني؟
فوالد مقابل الغرافه كه استراماچوني را روي 
نيمكت و عزت اللهي را در ميدان داشت، تيم 
برتر ميدان بــود اما نتوانســت از برتري اش 
به طور كامل اســتفاده كند و در گلزني ناكام 
ماند. نكته عجيب در تركيب فوالدي ها عدم 
اســتفاده از ايباي گومز بود كه با سروصداي 
زيادي از الليگا بــه اين تيم پيوســته تا در 
رقابت هاي آســيايي عصاي دســت نكونام 
باشــد. اما جواد تيمش را بدون حضور او به 
زمين فرســتاد و اين خريــد الليگايي فقط 
6دقيقه فرصت بازي مقابل الغرافه را پيدا كرد. 
فوالد از ساعت21:45 امشب در دومين بازي 
به مصاف شباب االهلي امارات مي رود كه اين 
يكي هم نام آشــنايي براي ما ايراني هاست. 
احمد نوراللهي و مهدي قائــدي دو بازيكن 
ايراني شباب االهلي هستند كه نوراللهي در 
بازي اول از ليســت اماراتي ها خط خورد اما 
قائدي در نيمه دوم به زمين رفت و 45دقيقه 
براي تيمش بازي كرد. شباب االهلي در مقابل 
آخال تركمنســتان كه از تيم هاي تازه وارد 
اين رقابت هاست ابتدا يك گل عقب افتاد اما 
چند دقيقه بعد به گل مســاوي رسيد و يك 
امتياز دشــت كرد. حاال هر 4تيم اين گروه 
يك امتيازي هستند و امشب براي 4امتيازي 
شدن و صدرنشــيني تالش مي كنند. فوالد 
به لحاظ مالكيت توپ و تعداد پاس، برترين 
تيم اين گروه در شب اول بود. اين تيم مقابل 
حريف قطري اش 67درصد مالكيت داشــت 
و 619پاس ردوبــدل كرد كه رقــم جالبي 
است. شــباب االهلي هم در مقابل آخال از 
اين لحاظ تيم برتر بود اما به ركوردهاي فوالد 
نرسيد. در عوض در تعداد شوت و شوت داخل 
چارچوب هر دو تيم آخال و شــباب االهلي 
برتر از فوالد و حريفش بودند و مســابقه دوم 
اين گروه پرحادثه تر از مسابقه اول از آب در 
آمد. آخال و شــباب هر كدام 17شوت روانه 
دروازه يكديگر كردند و در شوت هاي داخل 
چارچوب هم به تساوي 4-4 رسيدند. اين در 
حالي بود كه بازي فوالد فقط 3شوت داخل 
چارچوب داشت كه 2شوت ســهم نماينده 

ايران بود.

  دوئل محرم با هرنان كرسپو
و اما ســپاهان كه در شــب اول نتيجه بسيار 
خوبي گرفت در شــب دوم بايد روبه روي تيم 
قدرتمند اما زخم خورده الدوحيل قرار بگيرد. 
در شب اول رقابت ها و طي 10بازي برگزارشده 
در 5گروه، فقط يك تيم توانســت نتيجه اي 
 بهتر از سپاهان بگيرد؛ الشباب عربستان كه در 
گروهB اين رقابت ها تيم بمبئي سيتي از هند 
را 3 بر صفر برد و در صدر گروهش نشســت. 
سپاهان با مالكيت توپ 54درصدي و 482پاس 
در مقابل پاختاكور كه 46درصــد مالكيت و 
414پاس داشــت تيم برتر نيمه دوم بود. اما 
در بازي ديگــر اين گروه آمارهــاي جالبي به 
دست آمد؛ تيم الدوحيل در حالي كه 67درصد 
مالكيت توپ داشــت و 240پاس بيشــتر از 
حريفش داد با نتيجه 2 بر يك شكست خورد. 
الدوحيل مقابل التعاون 20شــوت )از جمله 
7شــوت داخل چارچوب( زد اما فقط به يك 
گل رسيد. در عوض ســپاهان با 18شوت )از 
جمله 5شوت داخل چارچوب( 3گل زد و 3 بر 
يك پيروز شد. اگر به اين آمارها استناد كنيم، 
يكي از برتري هاي الدوحيل مقابل ســپاهان 
برتري اين تيــم در بازي هوايــي خواهد بود. 
الدوحيل مقابل التعاون 72درصد از نبردهاي 
هوايي را برد كه رقم خيره كننده اي اســت. در 
حالي كه ســپاهان در شــب اول 58درصد از 
نبردهاي هوايي اش را بــرد و در 42درصد از 
نبردها شكســت خورد. ســرمربي الدوحيل، 
هرنان كرسپو مهاجم سرشناس آرژانتيني در 
سال هاي گذشته اســت و محرم نويدكيا روز 
گذشته درباره رويارويي با او گفت: »می دانيم 
فردی كه زمانی يكــی از بهتريــن بازيكنان 
فوتبال دنيا بوده ســرمربی  آنهاست. او نشان 
داده سرمربی خيلی خوبی است. در آمريكای 
جنوبی كار كرده و نتايج خوبی گرفته است.« 
محرم البته نشان داد به قدرت تيمي الدوحيل 
نيز كامال واقف اســت: »درست است كه بازی 
قبلی را از دســت داده اند اما يكــی از بهترين 
تيم های اين دوره و گروه ما هستند. بازی كردن 
با آنها برای هر تيمی می تواند خيلی ســخت 
باشد. بازيكنان خيلی باكيفيتی به خصوص در 
خط حمله دارند كه می توانند خيلی خطرناک 
باشند. بايد خيلی باهوش باشيم و  برنامه ريزی 
دقيقی داشته باشيم.« بازي امشب سپاهان باز 
هم همزمان با بازي فوالد و در ساعت21:45 
برگزار مي شود. اميدواريم اين بار صداوسيماي 
ايران برنامه ريزي بهتري براي پخش زنده اين 

دو مسابقه داشته باشد.

  یکشنبه     21 فروردین  1401     8  رمضان  1443       سال سی ام          شـماره  8471

فینال اول
بازی امشب سيتی - ليورپول نخستين 

فينال بين 2 تيم برای رسيدن به 
سه گانه اين فصل است
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فعال از والیبال نتیجه نخواهید
بهروز عطايی سرمربی تيم ملی واليبال می گويد: 
در ليگ ملت ها دنبال نتيجه نباشيد، می خواهيم 

يک تيم جوان برای المپيک2024 بسازيم

19

درموردسرمربياناستقاللوپرسپوليسکههرچهمیخواهندمیگويند
وبعدژستحرفهایمیگيرند

باورتان نمی کنیم

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

برنامه بازی

جام حذفی - یک چهارم

دوشنبه 22 فروردین 1401

 استقالل

 نساجی مازندران
20:30

جام حذفی - یک چهارم

 پرسپولیس

آلومینیوم اراک
20:15

ویتوریا گیمارش

پورتو
21:30

لیگ برتر پرتغال

لوانته

بارسلونا
23:30
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االهلی امارات
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سپاهان

الدوحیل قطر
21:45

لیگ قهرمانان آسیا
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23:15
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فریب شکست الدوحیل را نمی خوریم
حسينی؛ بهترين بازيکن سپاهان مقابل 

پاختاکور معتقد است برای قهرمانی تيم های 
ايرانی در آسيا، خيلی چيزها بايد تغيير کند
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پيش بازی


