شروع توفانی با 3طال ulaanbaatar 2022

سوژه روز

تيم ملي ايران در اولين روز رقابتهاي كشتي آزاد قهرماني جهان توسط عموزاد ،سوادكوهي و محمديان به 3مدال
طال رسيد .عملكرد تي م هند در روز نخست مسابقات قهرماني آسيا نشان داد رقابت نزديكي با تيم ايران براي كسب
عنوان قهرماني خواهد داشت 19

کلینشیتم
آرزوست

یکشنبه 4اردیبشهت 22 1401رمضان  1443سالسیام شـماره8482

روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز
عكس|مسعود اکبری|

لیگ برتر انگلیس

چلسی

17:30
وستهام

لیورپول
20:00

اورتون

اللیگا اسپانیا

23:30
رایو وایه کانو

بهترین حمله
دفاع بود!

بارسلونا

سری آ ایتالیا

التزیو

23:15
آث میالن
برنامه بازی

پرسپولیس «نه» نمیگوید
از همه گل میخورد

هیچ کجای دنیا نتایج مســابقات دوستانه را
جدی نمیگیرند ،اما کموکیــف اتفاقات رخ
داده در این بازیها مهم هستند .اصال مسابقه
تدارکاتی به این دلیل برگزار میشود که تیمها
در جریان نقاط ضعف و قوت خود قرار بگیرند.
خبر غمانگیز برای پرسپولیس اما این است که
ضعف خط دفاع این تیم در مسابقات رسمی
هم مثل بازیهای دوستانه توی ذوق میزند.
پرسپولیس پس از حذف از جام حذفی و پیش
از بازگشایی مسابقات لیگ برتر در یک بازی
دوستانه به مصاف نفت مسجدسلیمان رفت
و با مساوی  2 - 2متوقف شــد .سرخپوشان
در آســتانه شکســت برابر این تیم بودند که
سیامک نعمتی از روی نقطه پنالتی گل دوم
را زد .این اما مهم نیســت ،مسئله اینجاست
که چطور پرســپولیس از تیمی که برای بقا
در لیگ برتر میجنگد به همین راحتی  2گل
میخورد؟ در مسابقات رسمی ،تنها پیروزی
پرسپولیس در 5بازی آخر مقابل همین نفت
مسجدسلیمان رقم خورده ،اما قرمزها در آن
بازی هم نتوانستهاند دروازه خود را بسته نگه
دارند و یک گل خوردند.
آمار و ارقام تکاندهنده اســت؛ پرسپولیس
در  7بازی رســمی آخرش تنها موفق به ثبت
یک کلینشیت شده و شــرایط در دیدارهای
دوســتانه هم نیازی به توضیح ندارد؛ دریافت
 2گل از نفــت مسجدســلیمان و خــوردن
3گل از تیــم ملی امید! یحیــی گلمحمدی
پرسپولیس را با بهترین و مقاومترین ساختار
دفاعی ممکن تحویل گرفت ،اما حاال از آن دژ
مستحکم سایهای بیشــتر باقی نمانده است.
همه ما میدانیم که ســرخها عناصر انسانی
مهمی مثــل محمدحســین کنعانیزادگان
و شــجاع خلیلزاده را از دســت دادهاند ،اما
هیچکدام از اینها عذر موجهی نیســت برای
اینکــه سرخپوشــان از معمولیترین رقبای
داخلی هم چند گل دریافــت کنند .آیا واقعا
برای کلینشیت مقابل آلومینیوم اراک نیازی
به مدافع ملیپوش هست؟ چطور تیمی که در
 8بازی آخرش فقط یک گل زده بود میتواند
3بار دروازه پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی
باز کند؟ به هر حال این مسئله در آستانه آغاز
دوباره لیــگ برتر و  6مصاف سرنوشتســاز
پرسپولیس با رقبا ،برای هواداران آزاردهنده
اســت .آیا واقعا تیمی با این ســاختار دفاعی
میتواند کسری 6امتیازیاش را جبران کند
و جام قهرمانی لیگ برتر را باالی سر ببرد؟

جام حذفی  -فینال

چهارشنبه7اردیبهشت1401

آلومینیوماراک
19:00
نساجیمازندران

جهان

امباپه دور
رودیگر نزدیک
در مادرید شایعههای نقلوانتقاالتی
هواداران را سرگرم کرده

خط دفاعی محکم و فقط يک گل خورده به فوالد کمک کرد تا با 4گل زده صعودش را به
مرحله حذفی ليگ قهرمانان آسيا قطعی کند

لیگ برتر ایران  -هفته 25

سهشنبه13اردیبهشت1401

18:00
صنعت نفت

امیدواربهروزآخر

فجر

سپاهان با گلزنی در دقیقه93
به صعود امیدوار شد اما
الدوحیل در دقیقه 87دوباره
این شانس را کمرنگ کرد

تراکتور

20:00

پدیده

مس

نفت.م.س
20:30

چهارشنبه14اردیبهشت1401

18:30
استقالل
19:00
ذوب آهن

نساجی

عكس|یاسر جمالی|

گل گهر

پیکان

سپاهان

هوادار

آلومینیوم
19:00

20:30

فوالد

پرسپولیس
20:40

در باشــگاه رئالمادریــد دو شــایعه مهــم
نقلوانتقاالتی رخ داده که یکی از آنها هواداران
را امیدوار و دیگری ناامید کرده .درباره امباپه
گفته شــده که او 100میلیون یورو بیشــتر
میخواهد که رئال بــا آن موافقت نمیکند.
اما مارکا که روزنامه مالیم نزدیک به باشــگاه
است ،درباره این شایعه توضیح داده که امباپه
درخواســت افزایش مالی نداشــته است .او
میخواهد برای رئال مادرید بازی کند و آماده
است تا خواستههای خود را کاهش دهد .تنها
اختالف بر سر حق تصویر است .در رئالمادرید
به جز کریســتیانو ،هیچکس حق اســتفاده
صددرصــدی از تصاویر خودش را نداشــت.
کریستیانو ابتدا 60درصد و سپس 100درصد
را گرفت.
خبر خوش نزدیکشدن رودیگر به سانتیاگو
برنابئو است .درخشش این مدافع آلمانی در
ورزشگاه اختصاصی رئال با پیراهن چلسی همه
را برای جذب او متقاعد کرده است .رودیگر که
رایگان خواهد آمد ،حاضر شــده درخواست
حقوقش را کاهــش دهد .منچســتریونایتد
بهشدت خواهان او بود و حاضر شده بود بازوبند
کاپیتانی را هم به این بازیکن بدهد اما رودیگر
اعالم کرد که فصل آینده میخواهد در لیگ
قهرمانان بازی کند .کریــم بنزما هم پس از
شــایعات اخیر اقدام به فالوکردن رودیگر در
اینستاگرام کرد .او یک قدم تا پیوستن به رئال
مادرید فاصله دارد .مذاکرات سرعت گرفته و
اکنون بسیار سریع در حال انجام است و معامله
باید بهزودی تکمیل شود.
و خبر خوب آخر برای رئالیها اینکه باشــگاه
و لوکا مودریچ ســر تمدید تا  ۲۰۲۳به توافق
رســیدند ،فقط مانده امضای پــای قرارداد.
مودریچ در 36سالگی مشتریان زیادی دارد.
احتمال خرید شوامنی از موناکو هم خیلی باال
رفته و حتی گفته میشود رئال ریاض محرز،
بازیکن منچسترسیتی را هم زیر نظر گرفته تا
شاید بتواند در رقابت با پاریس این بازیکن را
به خدمت بگیرد اما اگر امباپه به برنابئو نیاید،
هواداران ناراضی خواهند بود.

