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یک نمایش ناامیدکننده از نورافکن 
تردیدهای زیادی را در مورد او به وجود آورده 

است
ازمدتهاپیشازامیــدنورافکنبهعنوانیکی
ازگزینههایجذابباشگاههایبزرگدرفصل
نقلوانتقــاالتیادمیشــد.بهطورمشــخص
میگفتندپرسپولیسبهشــدتمشتاقاست
بتواندایــنبازیکنرابهخدمــتبگیرد.حتی
شنیدهمیشداومذاکراتغیررسمیهمبابعضی
مسئوالنپرسپولیسداشتهاست.هرچندگفته
میشــودهنوزیکفصلازقراردادنورافکنبا
سپاهانباقیماندهاماپرسپولیسناامیدنبودو
نیستوبههمیندلیلبهطورمتناوبنامامیدرا
دررسانههامیدیدیم.طبیعتاهنوزهمنورافکن
گزینهجذابیبرایســرخهابهشمارمیآید،اما
نمایشهایضعیفاودرلیگقهرمانانآســیا
ومخصوصابــازیفاجعهبــارشبرابرالدوحیل
تردیدهایزیادیدرمــورداینبازیکنبهوجود

آوردهاست.

  چرا نورافکن را می خواهند؟
امیدنورافکنازدیدگاهفنیویژگیهاییداردکه
برایپرسپولیسمطلوباست.اوقابلیتبازی
در2پســتهافبکدفاعیودفاعچپرادارد
وسرخپوشــاندرهردومنطقهباکاستیهایی
مواجههستند.درمیانهمیدانجایخالیاحمد
نوراللهیپرنشد.پرسپولیسبهاینمنظوررضا
اسدیراگرفتکهبعدازیکفصلحضورناموفق
درجمعقرمزها،احتماالآخرفصلجداخواهد
شد.میالدسرلکهمپیشنهادهاییداردومعلوم
نیســتبماند،اماحتیاگــراوبماندهمجذب
نورافکنبرایتقویتاینپستچیزغریبینیست.
درسمتچپخطدفاعیهمیحییگلمحمدی
از4نفراســتفادهکردورضایتکاملکادرفنی
بهدستنیامد.سعیدآقاییبهعنوانگزینهاصلی
بازیدراینپستپرنوســانبودهاست،وحید
امیریآنجا»حیف«میشود،علیشجاعیهم
کیفیتمستمروثابتینداشت.درنهایتنوبتبه
علینعمتیرسیدکهبهعنوانچهارمینبازیکن
دراینپستمورداستفادهقراربگیرد،امابازهم
نتیجهچندانرضایتبخشنبود.درنتیجهاصال
عجیبنیستکهپرســپولیسبهدنبالجذب

نورافکنباشد.

  یک استقاللی که استقاللی نیست
اگرچهامیدنورافکنبااعتمادعلیرضامنصوریان
وبهلطفپنجرههایبستهاینتیمبهسطحاول
فوتبالایرانمعرفیشدامابهمرورازآبیهافاصله
گرفتوحاالحتیباآنهازاویــهدارد.ایناواخر
نورافکنوآبیهاطعنههایزیادیبههمزدهاندو
میتوانگفتاوبخشزیادیازپایگاهشرابین
استقاللیهاازدستدادهاست.حتیکاربهجایی
رسیدکهحضوراینبازیکندرترکیباصلیتیم
ملیدرپســتدفاعمیانیباانتقادشدیدفرهاد
مجیدیهمراهشد.ســرمربیاستقاللازاینکه
اســکوچیچنورافکنرابهیزدانــیترجیحداده
بودخشمگینشدوآنجملهجنجالیراگفت:
»یکانگشتسیاوشبههمهمدافعانتیمملی
میارزد.«هرچندمجیدیبعدهاناچاربهدلجویی
ازکادرفنیتیمملیشد.درنتیجهاینکهامروز
نورافکنبهپرسپولیسیهانزدیکشده،نمیتواند

باعثتعجبباشد.

  این نمایش آخر
باهمهاینهااماکیفیتعملکردنورافکندرلیگ
قهرمانانآسیامحلشکوتردیدشدهاست.ازهمه
بدتر،نمایشاینتیمبرابرالدوحیلبودکهاوراوادار
بهعذرخواهیهمکرد.درشبیکهپیروزیسپاهان
میتوانستاینتیمرابهمرحلهبعدیببرد،نورافکن
بدتریننمایشعمرشراارائهداد.اوچندفرصت
خوبگلزنیراخرابکرد،رویگلاولازنامتائههی
دریبلخورد،روییکگلدیگرتعللبهخرجداد
ورویدیگرگلهمآفسایدراپرکرد!نورافکنبه
تنهاییکمرسپاهانراشکستتاسوژهشبکههای
اجتماعیشــود.اگرچههرگزهیچبازیکنیرابا
یکمسابقهنمیتوانقضاوتکرد،امابههرحال
امروزتردیدهاییدرموردانتقالدشوارنورافکنبه
پرسپولیس)یاهرتیمدیگری(شکلگرفتهاست.
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قول می دهم جبران کنم
حضرت قلی زاده  برای اولین بار حضور در 

مسابقات برون مرزی را تجربه کرد اما از اینکه 
در فینال بازنده بوده حسابی ناراحت است
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نساجی

پیکان

استقالل

20:00

19:00

20:40

18:30

سه شنبه 13 اردیبهشت 1401

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 25

نفت.م.س

فوالد
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20:30

20:30

پدیده

هوادار

صنعت نفت

ذوب آهن
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 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

پخش زنده روز

بارسلونا

مایورکا
23:30

اللیگا اسپانیا

سه شنبه 13 اردیبهشت 1401

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401

لیگ قهرمانان اروپا  - یک چهارم

رئال مادرید

منچسترسیتی
23:30

ویارئال

لیورپول
23:30

اودینزه

اینتر
20:30

آث میالن

فیورنتینا
17:30

سری آ ایتالیا

ناامیدی
 زودرس؟
پرسپوليس شانس  جدی  
قهرمانی دارد، اما اوضاع داخلی 
اين تيم خوب نيست
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سری آ امروز شاهد نبرد میالن و اینتر 
برای فتح اسکودتو است. قرمزها 

فعال 2امتیاز بیشتر دارند

جنگ ادامه دارد حرف حاشیه ای نمی زنم
مهدی شیری که حاال در فوالد جا افتاده، 
مدعی است هواداران واقعی پرسپولیس 

همیشه برخورد خوبی با او داشته اند

سوپرایجنت 
فوتبالی ها از دنیا رفت
مینورایوال،سوپرایجنتمشهوردنیایفوتبال
در54سالگیدرگذشت.اینایجنتسرشناس
نقلوانتقاالتدرژانویه2022بهدلیلمشکالت
قلبیوریویدربیمارســتانبستریشدهبود
وطیروزهایاخیرشرایطشبحرانیگزارش
شد.اوعصردیروزدربیمارستانیدرشهرمیالن
درگذشت.بازیکنانمشهوریچونمارکووراتی،
زالتانابراهیموویچ،هنریکمخیتاریان،ماریو
بالوتلی،پلپوگبا،جانلوییجیدوناروما،ماتیاس
دلیختوارلینگهالندباآژانسنقلوانتقاالتی

مینورایوالهمکاریمیکنند.

خبر آخر


