برخی رسانهها از قطعی شدن انتقال بیرانوند
به پرسپولیس خبر دادهاند اما مبلغ رضایتنامه او
مانع بزرگی بر سر راه این انتقال است

لیگ هرسال ضعیفتر میشود

میلیچ که یک سال قبل استقالل را ترک
کرد در این مدت فوتبال بازی نکرده و
هنوز تصمیمی برای ادامه فوتبالش ندارد

خودزنیهای شفاهی

هنوز چیزی تمام نشده

18

19

18

سه جمله یحیی گلمحمدی در پرسپولیس
که به ضرر او تمام شد و حتی صدای هواداران
خودی را هم درآورد

پیشبازی

پنجشنبه29اردیبهشت17 1401شوال  1443سالسیام شـماره8500

روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز

فوالد

19:00
پرسپولیس
19:30
شهرخودرو

پیکان

تراکتور

سپاهان

گل گهر
20:00
نفت م.س
صنعت نفت
21:00

مس

21:15
آلومینیوم

استقالل

فجر

21:30
ذوب آهن

لیگ برتر انگلیس

23:30
لسترسیتی

چلسی

برنامه بازی

اللیگا اسپانیا

جمعه  30اردیبهشت 1401

صعود به اورست
یعنی طالی المپیک

افسانه حسامفرد که در سکوت خبری به باالترين نقطه جهان رسيد ،میگويد يکميليارد
تومان برای اين صعود هزينه کرده است بدون اينکه فدراسيون يا وزارت ورزش حمايتش کنند

بتیس

رئال مادرید
23:30

لیگ کنفرانس اروپا  -فینال

چهارشنبه  4خرداد 1401

فاینورد

23:30

جشن در صدر
جنگ در قعر

جنگ قهرمانی در لیگ برتر به پایان رسیده
اما جنگ نایبقهرمانی ،جنگ بقا و رقابت
برای چهارمشدن ادامه دارد .امشب در
هفته 28تراکتور و پرسپولیس مهمترین
بازی را برگزار میکنند

لیگ برتر ایران  -هفته 28

18:30

هفته

آاس رم

لیگ قهرمانان اروپا  -فینال

شنبه  7خرداد 1401

لیورپول
23:30
رئال مادرید

لیگ برتر فوتبال ایران امشب پیگیری میشود و
هفته بیستوهشتم این رقابتها با انجام 7بازی
به پایان میرســد .در فاصله 3هفته تا پایان این
مسابقات ،بازیهای هفته بیستوهشتم دیشب
با جدال نساجی و هوادار آغاز شد اما سایر بازیها
امروز و امشب برگزار میشود .استقالل که هفته
گذشــته قهرمانیاش را قطعی کــرد در 3هفته
باقیمانــده فقط بهدنبال رکوردشــکنی و حفظ
افتخار شکســتناپذیری اســت .پرسپولیس و
سپاهان اما برای نایبقهرمانی رقابت میکنند و
جنگ برای سقوط هم بین 3تیم انتهای جدول
همچنان جریان دارد.
جنگ چهارمی؛ خوزستان علیه کرمان
در نخســتین بــازی امشــب ،تیم پیــکان از
ســاعت18:30میزبان فوالد خواهد بود .پیکان
هفته گذشــته بعد از 7بازی باالخــره گل زد اما
باز هم برنده نشد و تســاوی مقابل شهرخودرو
قعرنشین ،نهمین بازی بدون برد این تیم را رقم
زد .از آن طرف ،فوالد هم بعد از شکست خانگی
مقابل استقالل نیاز مبرمی به بردن این بازی دارد.
فوالد در رقابت برای کسب رتبه چهارم با گلگهر
همامتیاز است و مس رفســنجان را هم با فاصله
یک امتیاز پشت ســر خودش میبیند .گلگهر
و مس امشب بهترتیب با نفت مسجدسلیمان و
نفت آبادان بازی میکنند و جواد نکونام میتواند
امیدوار باشد که خوزســتانیها با متوقفکردن
کرمانیها راه را برای چهارمشــدن فوالد هموار
کنند .فوالد هر دو تیم گلگهر و مس را در بازی
رودررو شکســت داده و اگر در پایان فصل با آنها
همامتیاز شــود ،دســت باال را برای رتبه چهارم
خواهد داشت.
جنگ بقا؛ آخرین امید شیراز
فجرسپاسی فرصتهایش را برای کسب پیروزی
و فرار از سقوط یکی یکی از دست داده و میتوان
گفت مصاف امشــب با ذوبآهن آخرین فرصت
این تیم خواهد بود .تیمی که 22هفته است پیروز
نشده برای باقیماندن در لیگ برتر حداقل به یک
پیروزی در 3بازی باقیمانده نیاز دارد .بازی بعدی
فجرسپاسی در زمین تراکتور و آخرین میزبانی
این تیم هم مقابل پرســپولیس خواهد بود .آن
دو بازی آنقدر مشکل هســت که بازی امشب با
ذوبآهن را آخرین امید شیرازیها برای کسب
پیروزی قلمداد کنیم .ذوبآهن در 2بازی قبلی
به 2تساوی خانگی مقابل پرسپولیس و تراکتور
رسیده و امشب هم حریف چغری برای سربازهای
سپاسی اســت .رقبای فجر در راه سقوط ،یعنی
نفت مسجدسلیمان و شهرخودرو هم بهترتیب
با گلگهر و ســپاهان بازیهای سختی خواهند
داشت .با توجه به بازیهای باقیمانده در 2هفته
آینده بهنظر میرسد شانس مسجدسلیمان برای
بقا بیشتر از 2تیم دیگر خواهد بود.
جنگ نایبقهرمانی؛ کار یحیی سخت شد
پرسپولیس در ادامه بازیهای سخت هفتههای
پایانیاش امشب در تبریز میهمان تراکتور خواهد
بود .این بازی بعد از مدتها بــا حضور هواداران
برگزار میشود و یکبار دیگر هیجان بازیهای
بزرگ این دو تیم در روزهــای دور زنده خواهد
شــد .آخرینبار که تراکتور توانست پرسپولیس
را ببرد ،گابریل کالــدرون روی نیمکت قرمزها
نشسته بود و بعد از آن همه بازیهای این دو تیم با
برتری پرسپولیس تمام شد .تراکتور اگرچه ساکن
رتبههای پایین جدول است اما از زمان بازگشت
هواداران به ورزشگاهها تمام بازیهای خانگیاش
را برده و به نتیجه بازی امشب هم خیلی امیدوار
است .سپاهان که با 3امتیاز هفته گذشته ،رقیب
پرسپولیس شد ،امشب میزبان شهرخودرو است و
بهنظر بازی آسانتری نسبت به سرخپوشان دارد.
شاید 2تیم بعد از بازیهای امشب همامتیاز شوند
و به نتیجه بازی رودرروی خودشان فکر کنند.
جنگ رکوردشکنی؛ رقابت فرهاد با فرهاد
و امــا جنگ قهرمانــی که هفته گذشــته تمام
شد و حاال به جنگ اســتقالل با خودش بر سر
رکوردشکنی تبدیل شده اســت .تیم مجیدی
بعد از قطعیشــدن قهرمانیاش حاال به رکورد
باالترین امتیاز در تاریخ لیــگ برتر و همچنین
نخستین قهرمانی بدون باخت چشم دوخته است.
اســتقالل با 5امتیاز از 3بازی باقیمانده میتواند
رکورد باالترین امتیاز در یــک فصل را جابهجا
کند .همچنین آبیها اگر در 3بــازی باقیمانده
بیشتر از 2گل نخورند ،رکورد بهترین خط دفاعی
را هم میشــکنند .تیم فرهاد امروز با آلومینیوم
روبهرو میشــود که یکی از 9مساوی استقالل و
یکی از 10گل خورده این تیــم را در بازی رفت
رقم زده است.

