
خوش شانسی 
تیم خسته

بازنده دو نبش

جشن قهرمانی استقالل برخالف نساجی، 
بدون حضور تماشاگران برگزار می شود

تردیدی نیســت که برگزاری جشن قهرمانی 
با حضور تماشاگران شــیرینی دیگری دارد و 
قابل مقایسه با باال بردن جام در ورزشگاه خالی 
نیست. استقاللی ها هم خیلی دوست داشتند 
بعد از ایــن همه ســال دوری از موفقیت، حاال 
که قهرمانی لیگ برتر شــده اند جشن مفصلی 
با حضور هواداران خود برگزار کنند، اما سازمان 
لیگ اعالم کرد تمامی بازی ها تا پایان فصل بدون 
حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. طبیعتا این 
موضوع شامل بازی پنجشنبه شب استقالل و 
آلومینیوم اراک هم می شود و جشن قهرمانی 
آبی ها در ورزشــگاه خالی برگزار خواهد شــد. 
امسال تعدادی از مسابقات با حضور تماشاگران 
انجام شد، اما حاال به هر دلیلی نظر سازمان لیگ 

تغییر کرده است.
خوش شــانس بزرگ این 3 ســال اما نساجی 
مازندران بــود؛ تیمی که با قهرمانــی در جام 
حذفی، نخســتین افتخار بزرگ شهر خسته را 
به دست آورد و آنقدر خوش اقبال بود که جشن 
قهرمانی همین جام، در ورزشــگاه آزادی و با 
حضور پرشــور هواداران برگزار شد. در 3 سال 
گذشته و بعد از شــیوع ویروس کرونا، این تنها 
جشن »تماشاگر دار« فوتبال ایران بوده و سایر 
تیم ها در ورزشگاه خالی جام را باالی سر برده اند. 
قبل از کرونا هم آخرین جشن قهرمانی در حضور 
هواداران، به فتح جام حذفی توسط پرسپولیس 
در فصل هجدهم مربوط می شــود؛ جایی که 
برانکو ایوانکوویچ در آخریــن تجربه اش روی 
نیمکت پرسپولیس، با پیروزی بر داماش گیالن 
این تیم را در ورزشگاه غدیر اهواز قهرمان جام 

حذفی کرد و رفت.

رامین رضاییان به تیم ملی نرسید، 
طلسمش هم پابرجا ماند

پرسپولیس در تکرار عنوان قهرمانی ناکام بوده 
و طبیعی اســت که این شکســت متوجه همه 
اعضای باشگاه باشد. با این حال برای بعضی ها، 
ناکامی مورد نظر دو نبش و موکد بوده اســت. 
از آن جمله باید به رامین رضاییان اشــاره کرد؛ 
مدافع راست سرشناسی که بین 2نیم فصل ضمن 
فسخ قراردادش با الدوحیل قطر به پرسپولیس 
پیوست تا شریک شادی های بهترین نسل این 
تیم باشد، اما حضورش با قهرمانی زودرس رقیب 

سنتی همراه شد! 
رامین رضاییان یک طلسم عجیب در پرسپولیس 
دارد که گویا قسمت نیست بشکند. با اینکه در 
ذهن بســیاری از هواداران، او به عنوان یکی از 
عناصر دیرپا و کلیدی سرخپوشــان جا افتاده، 
اما حقیقت آن اســت که رضاییــان حتی یک 
عکس هم با انبــوه جام های درو شــده در این 
سالیان نداشته اســت. بهترین دوران رامین در 
پرسپولیس، مقارن با بهترین فصل پرسپولیس 
برانکو بود؛ لیگ پانزدهم که این تیم با وجود همه 
شایستگی هایش موفق به کسب عنوان قهرمانی 
نشد. ابتدای لیگ شانزدهم رضاییان آن داستان 
غریب کوچ به ترکیه را پیش آورد و حســابی به 
باشــگاه ضرر زد، مخصوصا که مهدی طارمی 
را هم با خودش برده بود. او بعــد از چند هفته 
برگشت، برانکو پس از مدت  ها با اکراه بازی اش 
داد و پس از نخســتین خطا، دوباره عذرش را 
خواست. مربی کروات حتی اجازه نداد رضاییان 
در جشن قهرمانی سرخ ها حاضر شود. حاال هم 
که بازگشت رضاییان با قطع نوار قهرمانی های 

سرخپوشان همراه شده است.
دیگر هدف رضاییان از بازگشت به پرسپولیس 
اما تحت تأثیــر قرار دادن دراگان اســکوچیچ و 
آزمودن بختش برای بازگشت به تیم ملی در سال 
جام جهانی بود. اینکه رامین در این مدت خوب 
بازی کرده یا نه، یک بحث دیگر است. خیلی ها 
عقیده دارند او در فاز هجومی بازیکن مؤثری بود 
و سانترهای خطرناک و پاس گل های خوبش هم 
این مسئله را تأیید می کند، اما مشکالت دفاعی 
او پابرجا باقی مانده؛ همان نکته ای که اسکوچیچ 
هم قبال گفته بود. هر چه هســت با این سطح 
کیفی و مخصوصا با توجه به اینکه پرسپولیس 
هم قهرمان نشده، بعید است فشاری روی مربی 
کروات برای بازگرداندن این بازیکن به تیم ملی 

وجود داشته باشد.

چهره روز
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اگر جرارد لیز نخورد
با توقف سیتی، امید لیورپول برای قهرمانی 
لیگ برتر افزایش یافت. چشم امید لیورپول 

برای قهرمانی لیگ برتر به اسطوره سابق است
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با صحبت های جدید ستاره فرانسوی 
پاریسی ها، انتقال این مهاجم به 

رئال مادرید بیش از پیش قطعی شد

آمده ام  تا کارم دیده شود پیراهن سفید توی صورت امباپه
وسلین، سرمربی تیم ملی هندبال اطمینان 

دارد به زودی قرارداد 10ما هه اش با فدراسیون 
هندبال ایران برای چند سال تمدید خواهد شد
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 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

ساوتهمپتون

لیورپول
23:15

لیگ برتر انگلیس

سپاهان

صنعت نفت

فجر 

نساجی

شهرخودرو

مس

ذوب آهن

هوادار

19:30

21:00

21:30

20:00

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
لیگ برتر ایران - هفته 28

پیکان

استقالل

فوالد

آلومینیوم

20:00

21:15

تراکتور

گل گهر

پرسپولیس

نفت م.س

19:00

20:00

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

برنامه بازی

خطر سقوط به دره
روند نتایج  یحیی گل محمدی در 

پرسپولیس  با یک سراشیبی بسیار تند
از موفقیت به ناکامی رسیده .در انتهای 

این سراشیبی چه اتفاقی در انتظار است؟
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سوژه روز

یحیی نه
دستیارها عوض شوند

با وجود نتايج اخير پرسپوليس، مديران باشگاه قصد اخراج يحيی را ندارند
 اما از او خواسته اند کادر دستيارانش را تقويت کند


