
شوق بازگشت 
به خانه

بهروز رسایلیچهره روز
روزنامهنگار

بعد از تجربه تلخ حضور در اروپا 
بیرانوند برای برگشتن به فوتبال ایران 

لحظه شماری می کند
تقریباروزینیستکهعلیرضابیرانوندبرای
بازگشــتبهفوتبالایرانچراغســبزنشان
ندهد.اولویتاوهمپرسپولیساستوبارها
وبارهابهصراحتایــنموضوعرااعالمکرده
اســت.بیرانونددرمیانههایلیگنوزدهمبا
شوقفراوانوسماجتبیحصرراهیفوتبال
اروپاشد،اماحاالبعداز2سالبهکلیتغییر
عقیدهدادهودریافتهبازیدرقارهسبزچیزی
کهاوفکرمیکردنیســت.حتیایناواخرکه
یکســایتخبریدرتحلیلیمدعیشــده
بودبیرانوندبهفوتبالایرانبرنمیگرددوبه
تالشبرایپیشرفتادامهمیدهد،علیرضابا
ادبیاتیبسیارتنداینموضوعراتکذیبکرده
بود.بنابرایناگراتفاقخاصیرخندهد،اودر

آستانهبازگشتاست.

  برگرد، اما بدون خمیازه
روزهاییکهبیرانوندفکرمیکردسقففوتبال
ایرانبرایاوکوتاهاست،خیلیپرسپولیسیها
رااذیــتکــرد.اودردورانمحمدحســن
انصاریفرددســتمزدشرابایکمتممویژه
درقراردادافزایــشدادکهاینموضوعبعدها
تبدیلبهیکپروندهحقوقیپردردســرشد.
غیرازاین،کیفیتفنیبیروهمافتکردواو
تبدیلبهنیمکتنشینبوژیداررادوشویچشد.
بیرانونداینمسئلهراتابنیاوردوباخمیازه
کشیدنروینیمکتیاقهرازمحلتمرینات
پرســپولیس،اعتراضشرابهتصمیماتآن
زمــانکادرفنینشــانداد.اوفکــرمیکرد
بایدبرودوآخرشهمرفــت.ابتدایکدوره
نیمکتنشینیرادرآنتورپبلژیکتجربهکرد
وبعدبهطورقرضیراهیبواویشــتادرلیگ
پرتغالشد،امااینجاهماوضاعبهکاماونبوده

وتماموقتروینیمکتنشستهاست.

  تضمین برای جام جهانی
تقــالیعلیرضــابیرانونــدبرایبازگشــت
بهپرســپولیساماغیرازدالیلباشــگاهی،
انگیزههایملیهمدارد.بیرانوندخیلیخوب
متوجهشــدکهجایگاهاودرتیــمملیمثل
گذشتهتضمینشدهنیستونمیتواندباهر
سطحیازآمادگیفنیهمیشهفیکسباشد.
امیرعابدزادهبهطورجدیجایگاهاوراتهدید
کردوحتیبهترکیباصلیهمرسید.شاید
اگراشــتباهامیردربازیباکرهجنوبینبود،
امروزاوبهحضورثابتدرجامجهانینزدیکتر
ازبیرانوندمیبود.همهاینهانشانمیدهدبیرو
برایبازیابیجایگاهشدرتیمملینیازدارد
یکجافیکسبازیکندوتویدیدباشد.کجا
بهترازپرسپولیس؟جاییکههوادارانهماو
رامیخواهندودرحمایتازایندروازهبانبه

کادرفنیتیمملیفشارمیآورند.

  شروع با انتقال قرضی؟
البتههمهاینمســائلدرشــرایطیمطرح
میشــودکهبیرانوندهنوزیکفصلدیگربا
آنتورپقــرارداددارد،اماباتوجهبهبینیازی
باشــگاهبلژیکیواصراربیرانونــدبهجدایی،
بسیارمحتملاستکهآنتورپدرفصلپایانی
قراردادشبــابیرانوند،گلرایرانــیرابهطور
قرضیدراختیارسرخپوشــانقراربدهد.از
اینروبعیدبهنظرمیرسدمشکلخاصیدر
مسیربازگشتعلیرضابهفوتبالایرانوجود

داشتهباشد.

  رقبای بیرو
باتوجهبهشرایطحامدلک،پرسپولیسبرای
فصلجدیدحتمادروازهبانمیخواهدوالبته
کهاولویتاولآنهاهمعلیرضابیرانونداست،
امااگربههردلیلیبازگشتبیروعملینشود،
سرخهاسراغســایرگزینههاخواهندرفت.
پیامنیازمندکهاوهمدرپورتیموننزهپرتغال
شرایطمشــابهیداردوبهنیمکتچسبیده،
میتواندیکیازگزینههایبالقوهپرسپولیس
باشد.بعدازدرخششعلیرضاحقیقیدرجام
حذفیبرابراستقالل،اســمگلرنساجیهم
برایبازگشــتبهجمعقرمزهامطرحشده؛
مخصوصاکهحقیقیمالقاتیغیرمنتظرههم
بارضادرویشمدیرعاملپرسپولیسداشت.با
اینحالخیلیازهواداراننسبتبهبازگشت

حقیقیموضعمثبتندارند.

 حمایت
وزیر  از اسکوچیچ

حمیدســجادی،وزیرورزشدرحاشیهبازی
تیمملیامیدمقابلگلگهردرخصوصآخرین
وضعیتتیمملیبزرگساالنگفت:»بایدببینیم
چهخدمتیازدستمابرمیآید.درهرصورت
وظیفهماحمایتاست.درموردسرمربیتیم
ملیصحبتهایزیادیمیشودوبایدقاطعانه
ازاوحمایتکنیم.اســکوچیچدرخدمتتیم

ملیاستوماهمکمکمیکنیم.«

نقل قول

  شنبه     27 فروردین  1401     14  رمضان  1443       سال سی ام          شـــماره  8476

انرژی مثبت
حضور مهدوی کیا روی نیمکت 

امیدها، از هر نظر به سود این تیم 
تمام شده است

19

رافائل سیلوا بعد از شروع 
امیدوارکننده اش، کمی هواداران 

استقالل را نگران کرده است

فینال تکراری در نیمه نهایینه چنان که می پنداشتیم
باز هم به دیدار جذاب لیورپول و 

منچسترسیتی رسیدیم، دیداری که این بار 
در جام حذفی انگلیس برگزار می شود

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

برنامه بازی

منچستر سیتی

لیورپول
19:00

جام حذفی انگلیس - نیمه نهایی

مس 

آلومینیوم

پرسپولیس

سپاهان

فجر 

نساجی

پیکان

استقالل

20:00

19:00

20:40

18:30

سه شنبه 13 اردیبهشت 1401

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 25

نفت.م.س

فوالد

تراکتور

گل گهر

20:30

20:30

پدیده

هوادار

صنعت نفت

ذوب آهن

18:00

19:00

التزیو

تورینو
23:15

یوونتوس

بولونیا
21:00

سری آ ایتالیا

منچستریونایتد

نوریچ
18:30

لیگ برتر انگلیس

ساوتهمپتون

آرسنال
18:30

تیراندازان ایران در 
جام جهاني برزیل به 4مدال 

رسیدند، زنان بیشترین 
سهم را در این مدال ها 

داشتند

تيرهای زنان ایرانی 
طاليی شد

 مشت آخر
دشت اول
در شبی که سپاهان ده نفره شد و شکست سنگينی را پذيرفت 
 فوالد در آخرين ثانيه ها ضربه نهايی را زد و اولين بردش را 
در ليگ قهرمانان ۲۰۲۲ دشت کرد
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