حضور مهدویکیا روی نیمکت
امیدها ،از هر نظر به سود این تیم
تمامشده است

نهچنانکهمیپنداشتیم
رافائل سیلوا بعد از شروع
امیدوارکنندهاش ،کمی هواداران
استقالل را نگران کرده است

فینال تکراری در نیمهنهایی

انرژیمثبت

18

18

19

باز هم به دیدار جذاب لیورپول و
منچسترسیتی رسیدیم ،دیداری که اینبار
در جامحذفی انگلیس برگزار میشود

چهره روز

روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز
     عكس||AFC

لیگ برتر انگلیس

منچستریونایتد
18:30

نوریچ

ساوتهمپتون
18:30

آرسنال

جام حذفی انگلیس  -نیمه نهایی

لیورپول

منچستر سیتی
19:00

سری آ ایتالیا

در شبی که سپاهان دهنفره شد و شکست سنگينی را پذيرفت
فوالد در آخرين ثانيهها ضربه نهايی را زد و اولين بردش را
در ليگ قهرمانان  ۲۰۲۲دشت کرد

یوونتوس
21:00

بولونیا

تيراندازان ايران در
جامجهاني برزيل به 4مدال
رسيدند ،زنان بيشترين
سهم را در اين مدالها
داشتند

التزیو

23:15

تورینو

برنامه بازی
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سهشنبه13اردیبهشت1401

18:00
صنعت نفت

فجر

تراکتور

تيرهای زنان ایرانی
طاليی شد

روزنامهنگار

شوق بازگشت
به خانه
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مشت آخر
دشت اول

بهروز رسایلی

20:00

پدیده

مس

نفت.م.س
20:30

چهارشنبه14اردیبهشت1401

18:30
استقالل
19:00
ذوب آهن

نساجی

گل گهر

پیکان

سپاهان

تقریبا روزی نیست که علیرضا بیرانوند برای
بازگشــت به فوتبال ایران چراغ ســبز نشان
ندهد .اولویت او هم پرسپولیس است و بارها
و بارها به صراحت ایــن موضوع را اعالم کرده
اســت .بیرانوند در میانههای لیگ نوزدهم با
شوق فراوان و سماجت بیحصر راهی فوتبال
اروپا شد ،اما حاال بعد از  2سال به کلی تغییر
عقیده داده و دریافته بازی در قاره سبز چیزی
که او فکر میکرد نیســت .حتی این اواخر که
یک ســایت خبری در تحلیلی مدعی شــده
بود بیرانوند به فوتبال ایران برنمیگردد و به
تالش برای پیشرفت ادامه میدهد ،علیرضا با
ادبیاتی بسیار تند این موضوع را تکذیب کرده
بود .بنابراین اگر اتفاق خاصی رخ ندهد ،او در
آستانه بازگشت است.
برگرد ،اما بدون خمیازه
روزهایی که بیرانوند فکر میکرد سقف فوتبال
ایران برای او کوتاه است ،خیلی پرسپولیسیها
را اذیــت کــرد .او در دوران محمدحســن
انصاریفرد دســتمزدش را با یک متمم ویژه
در قرارداد افزایــش داد که این موضوع بعدها
تبدیل به یک پرونده حقوقی پردردســر شد.
غیراز این ،کیفیت فنی بیرو هم افت کرد و او
تبدیل به نیمکتنشین بوژیدار رادوشویچ شد.
بیرانوند این مسئله را تاب نیاورد و با خمیازه
کشیدن روی نیمکت یا قهر از محل تمرینات
پرســپولیس ،اعتراضش را به تصمیمات آن
زمــان کادرفنی نشــان داد .او فکــر میکرد
باید برود و آخرش هم رفــت .ابتدا یک دوره
نیمکتنشینی را در آنتورپ بلژیک تجربه کرد
و بعد بهطور قرضی راهی بواویشــتا در لیگ
پرتغال شد ،اما اینجا هم اوضاع به کام او نبوده
و تماموقت روی نیمکت نشسته است.
تضمین برای جامجهانی
تقــای علیرضــا بیرانونــد برای بازگشــت
به پرســپولیس اما غیراز دالیل باشــگاهی،
انگیزههای ملی هم دارد .بیرانوند خیلی خوب
متوجه شــد که جایگاه او در تیــم ملی مثل
گذشته تضمینشده نیست و نمیتواند با هر
سطحی از آمادگی فنی همیشه فیکس باشد.
امیر عابدزاده بهطور جدی جایگاه او را تهدید
کرد و حتی به ترکیب اصلی هم رسید .شاید
اگر اشــتباه امیر در بازی با کرهجنوبی نبود،
امروز او به حضور ثابت در جامجهانی نزدیکتر
از بیرانوند میبود .همه اینها نشان میدهد بیرو
برای بازیابی جایگاهش در تیم ملی نیاز دارد
یکجا فیکس بازی کند و توی دید باشد .کجا
بهتر از پرسپولیس؟ جایی که هواداران هم او
را میخواهند و در حمایت از این دروازهبان به
کادرفنی تیم ملی فشار میآورند.
شروع با انتقال قرضی؟
البته همه این مســائل در شــرایطی مطرح
میشــود که بیرانوند هنوز یک فصل دیگر با
آنتورپ قــرارداد دارد ،اما با توجه به بینیازی
باشــگاه بلژیکی و اصرار بیرانونــد به جدایی،
بسیار محتمل است که آنتورپ در فصل پایانی
قراردادش بــا بیرانوند ،گلر ایرانــی را بهطور
قرضی در اختیار سرخپوشــان قرار بدهد .از
اینرو بعید بهنظر میرسد مشکل خاصی در
مسیر بازگشت علیرضا به فوتبال ایران وجود
داشته باشد.
رقبای بیرو
با توجه به شرایط حامد لک ،پرسپولیس برای
فصل جدید حتما دروازهبان میخواهد و البته
که اولویت اول آنها هم علیرضا بیرانوند است،
اما اگر به هر دلیلی بازگشت بیرو عملی نشود،
سرخها سراغ ســایر گزینهها خواهند رفت.
پیام نیازمند که او هم در پورتیموننزه پرتغال
شرایط مشــابهی دارد و به نیمکت چسبیده،
میتواند یکی از گزینههای بالقوه پرسپولیس
باشد .بعد از درخشش علیرضا حقیقی در جام
حذفی برابر استقالل ،اســم گلر نساجی هم
برای بازگشــت به جمع قرمزها مطرح شده؛
مخصوصا که حقیقی مالقاتی غیرمنتظره هم
با رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس داشت .با
این حال خیلی از هواداران نسبت به بازگشت
حقیقی موضع مثبت ندارند.

هوادار
نقل قول

آلومینیوم
19:00

20:30

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

فوالد

پرسپولیس
20:40

حمایت
وزیر از اسکوچیچ
حمید ســجادی ،وزیر ورزش در حاشیه بازی
تیم ملی امید مقابل گلگهر در خصوص آخرین
وضعیت تیم ملی بزرگساالن گفت« :باید ببینیم
چه خدمتی از دست ما بر میآید .در هر صورت
وظیفه ما حمایت است .در مورد سرمربی تیم
ملی صحبتهای زیادی میشود و باید قاطعانه
از او حمایت کنیم .اســکوچیچ در خدمت تیم
ملی است و ما هم کمک میکنیم».

