
هدف شماره یک؛ 
 بازگشت

به پرسپولیس

امیرحسین اعظمیگزارش
خبرنگار

بیرانوند همچنان در بواویشتا نیمکت نشین 
است و برای از دست ندادن جام جهانی 

تصمیم دارد به لیگ ایران برگردد
علیرضــابیرانونــددروازهبانایرانیباشــگاه
بواویشــتايپرتغالدربازیشنبهشبتیمش
برابربراگاهــمغایببودتاروزهایســختو
طاقتفرســایاودرفوتبالاروپاادامهداشته
باشد.روندشکستناپذیریبواویشتادر4هفته
گذشتهکهبا3تساویویکبردبرایآنهاهمراه
بود،دربازیمقابلبراگاهــمادامهپیداکردو
یارانبیرانوندصاحبیــکامتیازمهممقابل
تیمچهارمجدولشــدند.بیرانونداماآخرین
باردرهفتهچهاردهملیگبرترپرتغالمقابل
اســپورتینگبهمیدانرفتهوپسازآنیادر
فهرســت18نفرهتیمشقرارنداشتهیااینکه
نیمکتنشینبودهاست.اینوضعیتبانگرانی
بیرانوندهمراهشــدهوادامهاینروندمیتواند
حتیآیندهفوتبالیایــنبازیکنراهمباخطر

مواجهکند.
بیرانوندبعدازدرخشــشدرپرســپولیسو
درحالیکهموقعیتبســیارخوبیدرتیمملی
داشــت،تصمیمبهترکفوتبالایرانگرفت.
اوراهیفوتبالاروپاشــدوآنتــورپبلژیکرا
انتخابکرد،البتهاودراینتیمفقط10بازی
انجــامدادودرنهایتبهصــورتقرضیراهی
بواویشتاشد.مهمترینبازیبیرانونددرآنتورپ
تقابلباتاتنهامدرلیگاروپابودکهبیروباوجود
دریافت۲گلبهعنوانبهترینبازیکنتیمش
شــناختهشــد.بیرانوندبعدازحضوردرلیگ
پرتغالامیدواربودتاروزهایبهتریراتجربه
کندولیاودرمجموع8بــازیدرلیگپرتغال
انجامدادهکه۲بارکلینشیتکردهو15گلهم

دریافتکردهاست.
بیرانوندبعدازهفتههانیمکتنشینیازموقعیتی
کهداردبههیچعنوانراضینیستوپایانفصل
جاریدراروپامیتوانداینبازیکنرادرموقعیت
جدیدیقراردهد.اودرنقلوانتقاالتزمستانی
همچندپیشــنهادازپرتغالوهمچنینلیگ
برترایرانداشــتولیمســئوالنبواویشتاکه
اورابهصورتقرضیجــذبکردهاندباجدایی
بیرانوندمخالفتکردند.ایندروازهبانباتوجهبه
نیمکتنشینیدرتیمپرتغالیحتیچندبارهمبا
مدیرانباشگاهبرایجداییصحبتکردهکهالبته
اینمذاکراتنتیجهمثبتیدرپینداشتهاست.

  هدف مهم، بازگشت به ایران
برایبیرانوندحضوردرجامجهانیقطروقرار
گرفتندرترکیبثابتتیمملیبسیارمهماست.
اوهماکنوندرتیمملینیمکتنشــینشدهو
جایشرابهامیرعابدزادهدادهاستولیبیرانوند
کهدرجامجهانیروسیهدرخششقابلتوجهی
داشت،بهاندازهکافیزمانداردتااینوضعیت
راتغییردادهودوبــارهدرچارچوبدروازهتیم
ملیبایســتد.باتوجهبهموقعیتبیرانونددر
فوتبالاروپا،هماکنونمهمترینگزینهایکه
درذهناوقرارگرفته،بازگشتبهفوتبالایران
است.عقیدهبیرانوندایناستکهادامهحضوردر
فوتبالاروپاشایدهمچنانبانیمکتنشینیاش
همراهشودواینموضوعمیتواندحتیبهقیمت
نیمکتنشینیدرجامجهانیباشد.اودرهمین
نقلوانتقاالتزمستانیباپیشنهادپرسپولیس
مواجهشدکهالبتهنتوانسترضایتباشگاهش

رابرایبازگشتبهفوتبالایرانجلبکند.
مهمترینهدفبیرانوندبرایفصلبعدبازگشت
بهفوتبالایراناستوقطعاپرسپولیسگزینه
اولاینبازیکنخواهدبود.اوحتیبهنزدیکانش
گفتهکهفقطدوســتداردبرایپرسپولیس
بازیکندوشرایطپرسپولیسدرخطدروازه
همطوریاستکهقطعامدیرانوکادرفنیاین
تیمازبازگشتاواستقبالخواهندکرد.باوجود
تمدیدقراردادحامدلکوجذباحمدگوهری،
قطعاپرسپولیسدرصورتبازگشتبیرانونداز
فوتبالاروپابهدنبالجذباینبازیکنخواهد
بود.پرسپولیساینفصلبابتاشتباهاتلک
لطمهشدیدیخوردوقطعابازگشتبیرانوند
میتواندیکسوددوطرفهبرایطرفینباشد.
بایدمنتظرپایانفصلجــاریوتصمیممهم

بیرانوندبرایبازگشتبهفوتبالایرانباشیم.

   سه شنبه   17 اســفند  1400     5  شعبان  1443       سال سی ام          شـــماره  8456

پرسپولیس پریشان
احواالت تیم زمین خورده یحیی، در 4 پرده

تیمی که با شکست مقابل نفت آبادان اختالفش 
با صدر جدول به 6امتیاز رسیده است
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تفاوت استراتژی سرمربیان استقالل 
و پرسپولیس برابر گل گهر، نتایج 

متفاوتی داشت

آغاز برگشتآنچه فرهاد داشت 
دور برگشت یک هشتم لیگ قهرمانان از 

امشب استارت می خورد، بازی های امشب 
آرامش پیش از توفان بازی های فرداست
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پخش زنده روز

گل گهر

نفت .م. س

هوادار

فجر 

پیکان

پرسپولیس

مس 

پدیده 

15:00

18:00

14:00

16:00

جمعه 20 اسفند 1400

شنبه 21 اسفند 1400

هفته 22

ذوب آهن

آلومینیوم
15:00

نساجی

سپاهان
17:00

استقالل

صنعت نفت
20:00

تراکتور

فوالد
15:00

برنامه بازی

لیورپول

اینتر
23:30

بایرن مونیخ

سالزبورگ
23:30

یک هشتم نهایی

بتیس

فرانکفورت
21:15

چهارشنبه 18 اسفند 1400

پورتو

لیون
21:15

گالسکو رنجرز

آتاالنتا

ستاره سرخ بلگراد

بایرلورکوزن

23:30

23:30

پنج شنبه 19 اسفند 1400

سویا

براگا

بارسلونا

وستهام

موناکو

گاالتاسارای

21:15

23:30

23:30

یک هشتم نهایی

رئال مادرید

پاری سن ژرمن
23:30

چهارشنبه 18 اسفند 1400

منچسترسیتی

اسپورتینگ
23:30

یک هشتم نهایی

حسينی، دروازه بان موفق استقالل که بهترين 
آمارها را در فصل جاری به جا گذاشته، اميدوار است 

کادر فنی تيم ملی هم درخشش او را ببيند
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امباپه مصدوم شد
ســتارهبازيرفترئالوپاریسمصدومشــد؛
خبريخوشبرايهودارانرئالوشوکيبزرگ
برايهوادارانپاریس.مهاجمفرانسويکهتکگل
بازيرفترازدهبود،صبحدیروزدرجریانتمرین
ازناحیهمچپامصدومشدوبالفاصلهبرايپشت
سرگذاشتنتســتهايپزشکيبهبیمارستان
رفت.عصردیروزرســانههايپاریســيمدعي
شدندمصدومیتامباپهجدينیستامااحتمال
رسیدناینبازیکنبهبازيامشببارئالخیلي
کماست.باشگاهپاریســيهمتاآخرینساعت
دیروزخبردقیقيدرخصوصاینبازیکنمنتشر
نکردتاحضــوراینبازیکندربازيامشــبدر

هالهايازابهامقراربگیرد.

خبر آخر


