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 در سوی دیگر نیز با تصمیم علی آرزومندی مهرام 
تهران با ترکیب صمد نیکخ��واه، مهدی کامرانی، 
مالک ترنت، س��امرز و حامد حس��ین زاده بازی را 
آغ��از کرد  . مرحل��ه فینال لیگ برتر بس��کتبال به 
صورت س��ه برد از پنج مس��ابقه برگزار ش��د که 
شهرداری گرگان با کسب س��ه برد مقابل مهرام 
تهران در مجموع ۳ بر یک پیروز سری فینال شد تا 

عنوان قهرمانی این فصل را به دست آورد . 
 نتایج بازی های دو تیم در س��ری فینال به ش��رح 

زیر است  : 
بازی اول، 

شهرداری گرگان ۸۴ - مهرام تهران ۷۲
بازی دوم، 

مهرام تهران ۱۰۱ - شهرداری گرگان ۷۸
بازی سوم، 

شهرداری گرگان ۸۸ - مهرام تهران ۶۶
بازی چهارم،)با احتساب وقت اضافه(

  شهرداری گرگان ۱۱۰- مهرام تهران ۱۰۳

 تراکتور و طلسم شکنی دیگر 

تی��م تراکتور بعد از اینکه دور رفت مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ را با سه تساوی به پایان 
رس��اند در اولین بازی خود از دور برگشت موفق 
ش��د نیروی هوایی عراق را ب��ا نتیجه یک بر صفر 
شکس��ت دهد؛ اولین برد تراکت��ور در این دوره از 
رقابت ها با تک گل مهدی تیکدری به ثمر رس��ید. 
با این برد تراکتور بعد از 9 بازی، توانست در آسیا 
طعم برد را چش��یده و به نوعی طلسم شکنی کند؛ 
هم در آمار کلی و ه��م در این دور از رقابت ها که 

این برد اولین برد سرخ پوشان بود  . 
راه باز صعود

اس��تقالل پ��س از شکس��ت مقابل الدحی��ل، در 
چهارمین بازی خود یکبار دیگر به مصاف این تیم 
قطری رفت و اتفاقات بازی گذش��ته مجددا تکرار 

شد. خط دفاع پر اشتباهی که با هر توپی تقریبا یک 
فرصت خطرناک را در اختیار حریف گذاش��ت و 
اولونگا س��ریال گلزنی هایش به استقالل را باز هم 
ادامه داد  . در این مس��ابقه، حری��ف قطری کار را 
خیلی بهت��ر آغاز کرد و مالکیت ت��وپ و زمین را 
در اختیار داش��ت تا اینکه روی تیزهوشی فرشید 
اس��ماعیلی، این بازیکن یک خط��ای پنالتی از علی 
کریم��ی گرفت و دیابات��ه برخالف جهت حرکت 
س��نگربان الدحیل، این ت��وپ را وارد دروازه کرد. 
در حالیکه در دومین دقیقه از وقت های تلف شده 
قرار داش��تیم، بی احتیاطی وری��ا غفوری و تصمیم 
س��ختگیرانه داور ب��ازی، یک خط��ای پنالتی را به 
الدحی��ل تقدیم کرد و اولون��گا این ضربه را به گل 

تبدیل کرد . 

 در نیمه دوم نیز این الدحیل بود که به گل رس��ید. 
 استقالل پس از این گل، بهترین واکنش را به بازی 
داش��ت و توس��ط قایدی خیلی زود گل خورده را 
جبران ک��رد. حرکت خوب وریا و ارس��ال او، گل 
تس��اوی را برای آبی ها به ارمغان آوردو در نهایت 

بازی با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید . 
 با این تس��اوی، وضعیت این گروه پیچیده تر از قبل 
ش��د. اکنون الدحیل با ۸ امتیاز صدرنش��ین باقی 
ماند. اس��تقالل و االهلی هر دو ۷ امتیازی هس��تند 
و الش��رطه بدون امتیاز در قع��ر جدول قرار دارد. 
برنده بازی اس��تقالل و االهلی صع��ودش به دور 
بعدی را تا حدود بسیار زیادی قطعی خواهد کرد و 
شاگردان مجیدی باید حتما به دنبال کسب امتیاز 

از میزبان این گروه باشند . 
پرسپولیس و بهترین تفاضل گل 

تیم پرس��پولیس با پیروزی چه��ار گله مقابل گوآ، 

تفاضل گل خود را به عدد ۸ رساند  . 
  ش��اگردان یحیی گل محمدی که ب��ا نتیجه ۰-۱ 
این فصل لیگ قهرمان��ان را اغاز کردند، در ادامه 
هیچگاه به یک بسنده نکرده و با نتایج پرگل مقابل 
تیم ه��ای مرحل��ه گروهی به پیروزی رس��یدند تا 
تبدیل به یکی از بهتری��ن تیم های لیگ قهرمانان 

آسیا شوند . 
  ب��ا برد ۴ گله این تیم به آمار ۱۰ گل زده در چهار 
ب��ازی رس��ید که عدد ف��وق العاده ای محس��وب 
می ش��ود.   پرس��پولیس بهترین خ��ط دفاعی لیگ 
قهرمان��ان را به صورت مش��ترک با الش��ارجه و 
النص��ر در اختیار دارد اما عنوان بهترین خط حمله 
همچنان در اختیار تیم اس��تقالل اس��ت که با یک 

بازی کمتر، یک گل بیشتر زده است . 
   کمر فوالد شکست

در دور چه��ارم از مرحل��ه گروه��ی رقابت های 
لیگ قهرمانان آس��یا، فوالد در ش��بی که خوب 
ب��ازی ک��رد، مغلوب النص��ر ش��د. در این بازی 
بازیکنان فوالد در نیمه نخس��ت به خوبی تمامی 
روزنه های تهاجمی حریف نامدار خود را بس��ته 
بودن��د و النصر از خل��ق موقعیت به روی دروازه 
سرخ های خوزستان عاجز بود  . در حالیکه میری 
تنها موقعیت جدی نیمه نخست را از دست داد و 
می توانست تیمش را پیش بیندازد، بازی در نیمه 
اول با برتری نسبی فوالد بدون گل به پایان رسید 
و در آغاز نیمه دوم این ش��اگردان نکونام بودند 
که مالکیت توپ و زمین را در اختیار داش��تند اما 

اش��تباه مرگبار در دقیقه 5۴ شیرازه فوالدی ها را 
از هم پاش��ید  و عبدالفتاح عسیری که با فروزان 
تک به تک ش��ده بود موفق شد گل نخست بازی 

را به ثمر برساند . 
 در ادامه تالش های فوالدی ها برای به ثمر رساندن 
گل تس��اوی بی نتیجه بود و روی یک شروع مجدد 
و حرکت تکنیکی و فوق العاده عبدالرزاق حمداهلل، 
این النصر بود که گل دوم را به زیبایی وارد دروازه 
فروزان کرد و بازی با ۲ گل به س��ود عربستانی ها 
به پایان رس��ید  . فوالد با این شکس��ت 5 امتیازی 
ش��د و به رده سوم س��قوط کرد. النصر با ۸ و السد 
ب��ا ۷ امتیاز در رتبه ه��ای اول و دوم حضور دارند 
و ش��اگردان نکونام برای صع��ود از این گروه کار 

سختی در پیش خواهند داشت . 


