ایران-کاناداقطعیشد

اولین حریف دوستانه تیم ملی
در مسیر آمادهسازی جامجهانی
باالخره مشخص شد
18

جنگسهمیهدرلندن

شاید آرسنال حسرت لیگ قهرمانان
اروپا را 7ساله کند و سون به عنوان اولین
آسیایی کفش طالی لیگ جزیره را ببرد
19

معروف؛ستارهجـاممعروفها

جام باشگاههای والیبال آسیا از امروز در تهران
آغاز میشود .حضور ستارههای بزرگ جهان
این جام را جذابتر از همیشه کرده است

تیتر یک

20
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روز مانده تا
جام جهانی

پخش زنده روز

لیگ برتر ایران  -هفته 27

هوادار

18:00
فجر سپاسی

نفتمسجدسلیمان
19:30
نساجی
آلومینیوم
19:30
صنعتنفتآبادان

گل گهر

مس رفسنجان
19:30
فوالد

19:45
استقالل

شهرخودرو
20:00

پیکان

تراکتور

سپاهان

ذوب آهن
20:00
پرسپولیس
21:50

جام حذفی انگلیس

لیورپول

20:15
چلسی

برنامه بازی

نقطه جوش لیگ
در هفته بيستوهفتم ليگ برتر امشب پرسپوليس و استقالل
بدون تماشاگر به مصاف تيمهای سوم و چهارم جدول میروند

لیگ کنفرانس اروپا  -فینال

چهارشنبه  4خرداد 1401

فاینورد

23:30

آاس رم

لیگ قهرمانان اروپا  -فینال

شنبه  7خرداد 1401

لیورپول
23:30
رئال مادرید

هفته

پیش بازی

هفته بیستوهفتم لیگ برتر فوتبال ایران امشب
برگزار میشود تا فقط 3هفته دیگر تا پایان این
مسابقات باقی بماند .فاصله 6امتیازی استقالل
و پرســپولیس در صدر جدول و قوانین مربوط
به بازی رودرروی ایــن دو تیم که باالخره چند
روز قبل بهطور قطعی اعالم شــد ،این فرصت
را به اســتقالل داده تا در صــورت پیروزی در
بازی امشــب و شکست پرســپولیس ،همین
هفته تکلیــف قهرمانی را مشــخص کند .البته
احتمال رخدادن این اتفاق در بازیهای امشب
کمتر از 20درصد اســت اما با توجه به تثبیت
برتری اســتقالل در بازی رودررو ،قطعیشدن
قهرمانی این تیم در هفته آینــده اتفاق دور از
ذهنی نخواهد بود .بازیهای امروز از ساعت18
با جدال هــوادار و فجرسپاســی در تهران آغاز
میشود.
هوادار -فجرسپاسی
خطر سقوط برای فجرسپاسی هر روز جدیتر
میشود .این تیم هفته قبل باید رقیب اصلیاش
یعنی نفت مسجدســلیمان را در شیراز میبرد
که موفق نشــد و حاال به معجزه نیاز دارد .تیم
شــیرازی صاحب ضعیفترین خط حمله لیگ
و تنها تیمی است که نتوانسته گلهای زدهاش
را دورقمی کند .این خط حمله ناکام امروز باید
به مصاف یکی از خطوط دفاعی برتر لیگ برود.
هوادار اگرچه هفته گذشته برای نخستینبار در
این فصل 3گل خورد اما همچنان یکی از 3خط
دفاعی برتر لیگ را دارد.
نفت مسجدسلیمان -نساجی
به قول یکی از بازیکنان نساجی ،بعد از قهرمانی
در جامحذفی انگار فصل برای این تیم به پایان
رسیده است .نســاجیچیها که هفته گذشته
ناگهان ســرمربی قهرمان جامحذفی را برکنار
کردند ،انگیزه چندانی برای کســب امتیاز در
لیگ ندارند ،اما برعکس آنها نفت مسجدسلیمان
نیاز مبرمــی به امتیازات باقیمانــده دارد .نفت
برای بقا در رقابت با فجرسپاســی و شهرخودرو
است و البته شانسش از آن دوتیم بیشتر است.
همین بازی میتواند بین مسجدســلیمانیها و
رقبا به اندازه کافی فاصله بیندازد و بقا را کامال
میسر کند.
آلومینیوم -صنعتنفت آبادان
آلومینیــوم و صنعتنفت در میانــه جدول جا
خوش کردهاند و فقط یک امتیــاز با هم فاصله
دارند2 .تیم نه شــانس صعود به رتبهای باالتر
از هفتم دارنــد و نه خطر ســقوط آنها را تهدید
میکند .جنگ امشــب آنها جنگ بر سر امتیاز
نیســت ،بلکه جنــگ حیثیتــی و کلکل بین
سرمربیان استقاللی 2تیم است .مهدی رحمتی
زمانی در اســتقالل زیر نظر علیرضا منصوریان
بازی میکــرد و همه از مســمومیت رابطه آنها
باخبر بودند .جدال لفظی آنها روی خط برنامه90
و خندههای عجیب عضو هیأتمدیره استقالل در
میانه آن دعوا هنوز از یاد کسی نرفته است .امشب
هم مصاحبههای بعد از بازی میتواند همانقدر
سرگرمکننده و طنزآمیز باشد .از دست ندهید.
مس رفسنجان -گلگهر
دربی استان کرمان بین 2تیمی است که به لحاظ
مالی جزو تیمهــای برخوردار لیگ محســوب
میشوند .بازی رفت این دو تیم زیبا و پرگل از آب
درآمد و با تساوی  2-2به پایان رسید .امشب اما در
زمین مس2 ،تیم عالوه بر کلکلهای قبلی یک
رقابت هم بر سر رسیدن به پله چهارم دارند .تنها
رقیب این دو تیم در راه چهارمشدن ،فوالد است
که امشب بازی ســختی با صدرنشین دارد .پس
2تیم کرمانی امشب شــانس زیادی برای صعود
در جدول دارند.
فوالد -استقالل
یکی از 2بازی مهم امشــب که ازقضا هردو قرار
است بدون تماشاگر برگزار شوند! در میان 4بازی
باقیمانده اســتقالل ،این بازی شاید سختترین
باشد ،چون در شهر اهواز امتیازگرفتن از فوالد کار
بسیار سختی است .اما وقتی سازمان لیگ اعالم
کرد این مســابقه بدون تماشاگر برگزار میشود،
کمی از سختی کار برای شاگردان مجیدی کاسته
شــد .ســازمان لیگ البته یک خبر خوب دیگر
هم برای آبیها داشــت؛ این تیم با توجه به گل
زده در دربــی تهران ،برنده بــازی رودررو مقابل
پرسپولیس شناخته شد و در صورت مساویشدن
امتیازاتش با سرخپوشــان باز هم قهرمان لیگ
خواهد شد .به این ترتیب استقالل برای قهرمانی
فقط 6امتیــاز دیگر نیاز دارد و اگر پرســپولیس
امشب هر سه امتیاز بازی با ســپاهان را از دست
بدهد3 ،امتیاز بازی با فوالد هــم برای قهرمانی
آبیپوشان کافی خواهد بود .البته فرهاد مجیدی
احتماال به پیروزی و3امتیاز فکر نمیکند .او همین
که بتوانــد بدون باخت
ادامه
درصفحه18
از اهواز برگردد و رکورد
شکســتناپذیریاش را حفظ کند کامال راضی
خواهد بود.

