حرفحاشیهاینمیزنم

مهدی شیری که حاال در فوالد جا افتاده،
مدعی است هواداران واقعی پرسپولیس
همیشه برخورد خوبی با او داشتهاند
18

جنگ ادامه دارد

سریآ امروز شاهد نبرد میالن و اینتر
برای فتح اسکودتو است .قرمزها
فعال 2امتیاز بیشتر دارند
19

قولمیدهمجبرانکنم

حضرتقلیزاد ه برای اولینبار حضور در
مسابقات برونمرزی را تجربه کرد اما از اینکه
در فینال بازنده بوده حسابی ناراحت است

چهره روز

19

یکشنبه11اردیبهشت29 1401رمضان 1443سالسیام شـماره8488

روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز
     عكس|علیرضا زینلی|

سری آ ایتالیا

آث میالن
17:30
فیورنتینا

20:30

اینتر

اودینزه

اللیگا اسپانیا

مایورکا

23:30

بارسلونا

برنامه بازی

ناامیدی
زودرس
؟
پرسپوليس شانس جدی
قهرمانی دارد ،اما اوضاع داخلی
اين تيم خوب نيست

لیگ قهرمانان اروپا  -یک چهارم

سه شنبه 13اردیبهشت1401

23:30
لیورپول

ویارئال

چهارشنبه 14اردیبهشت1401

رئال مادرید
23:30
منچسترسیتی

لیگ برتر ایران  -هفته 25

سهشنبه13اردیبهشت1401

18:00
صنعت نفت

فجر

تراکتور

20:00

پدیده

مس

نفت.م.س
20:30

چهارشنبه14اردیبهشت1401

18:30
استقالل
19:00
ذوب آهن

نساجی

گل گهر

پیکان

روزنامهنگار

بمب
نقلوانتقاالت
نمکشید
یک نمایش ناامیدکننده از نورافکن
تردیدهای زیادی را در مورد او بهوجود آورده
است
از مدتها پیش از امیــد نورافکن بهعنوان یکی
از گزینههای جذاب باشگاههای بزرگ در فصل
نقلوانتقــاالت یاد میشــد .بهطور مشــخص
میگفتند پرسپولیس بهشــدت مشتاق است
بتواند ایــن بازیکن را به خدمــت بگیرد .حتی
شنیده میشد او مذاکرات غیررسمی هم با بعضی
مسئوالن پرسپولیس داشته است .هرچند گفته
میشــود هنوز یک فصل از قرارداد نورافکن با
سپاهان باقیمانده اما پرسپولیس ناامید نبود و
نیست و به همین دلیل بهطور متناوب نام امید را
در رسانهها میدیدیم .طبیعتا هنوز هم نورافکن
گزینه جذابی برای ســرخها به شمار میآید ،اما
نمایشهای ضعیف او در لیگ قهرمانان آســیا
و مخصوصا بــازی فاجعهبــارش برابر الدوحیل
تردیدهای زیادی در مــورد این بازیکن بهوجود
آورده است.
چرا نورافکن را میخواهند؟
امید نورافکن از دیدگاه فنی ویژگیهایی دارد که
برای پرسپولیس مطلوب است .او قابلیت بازی
در  2پســت هافبک دفاعی و دفاع چپ را دارد
و سرخپوشــان در هر دو منطقه با کاستیهایی
مواجه هستند .در میانه میدان جای خالی احمد
نوراللهی پر نشد .پرسپولیس به این منظور رضا
اسدی را گرفت که بعد از یک فصل حضور ناموفق
در جمع قرمزها ،احتماال آخر فصل جدا خواهد
شد .میالد سرلک هم پیشنهادهایی دارد و معلوم
نیســت بماند ،اما حتی اگــر او بماند هم جذب
نورافکن برای تقویت این پست چیز غریبی نیست.
در سمت چپ خط دفاعی هم یحیی گلمحمدی
از 4نفر اســتفاده کرد و رضایت کامل کادرفنی
بهدست نیامد .سعید آقایی بهعنوان گزینه اصلی
بازی در این پست پرنوســان بوده است ،وحید
امیری آنجا «حیف» میشود ،علی شجاعی هم
کیفیت مستمر و ثابتی نداشت .در نهایت نوبت به
علی نعمتی رسید که بهعنوان چهارمین بازیکن
در این پست مورد استفاده قرار بگیرد ،اما باز هم
نتیجه چندان رضایتبخش نبود .در نتیجه اصال
عجیب نیست که پرســپولیس بهدنبال جذب
نورافکن باشد.
یک استقاللی که استقاللی نیست
اگرچه امید نورافکن با اعتماد علیرضا منصوریان
و به لطف پنجرههای بسته این تیم به سطح اول
فوتبال ایران معرفی شد اما به مرور از آبیها فاصله
گرفت و حاال حتی با آنها زاویــه دارد .این اواخر
نورافکن و آبیها طعنههای زیادی به هم زدهاند و
میتوان گفت او بخش زیادی از پایگاهش را بین
استقاللیها از دست داده است .حتی کار به جایی
رسید که حضور این بازیکن در ترکیب اصلی تیم
ملی در پســت دفاع میانی با انتقاد شدید فرهاد
مجیدی همراه شد .ســرمربی استقالل از اینکه
اســکوچیچ نورافکن را به یزدانــی ترجیح داده
بود خشمگین شد و آن جمله جنجالی را گفت:
«یک انگشت سیاوش به همه مدافعان تیم ملی
میارزد ».هرچند مجیدی بعدها ناچار به دلجویی
از کادرفنی تیم ملی شد .در نتیجه اینکه امروز
نورافکن به پرسپولیسیها نزدیک شده ،نمیتواند
باعث تعجب باشد.
این نمایش آخر
با همه اینها اما کیفیت عملکرد نورافکن در لیگ
قهرمانان آسیا محل شک و تردید شده است .از همه
بدتر ،نمایش این تیم برابر الدوحیل بود که او را وادار
به عذرخواهی هم کرد .در شبی که پیروزی سپاهان
میتوانست این تیم را به مرحله بعدی ببرد ،نورافکن
بدترین نمایش عمرش را ارائه داد .او چند فرصت
خوب گلزنی را خراب کرد ،روی گل اول از نامتائههی
دریبل خورد ،روی یک گل دیگر تعلل به خرج داد
و روی دیگر گل هم آفساید را پر کرد! نورافکن به
تنهایی کمر سپاهان را شکست تا سوژه شبکههای
اجتماعی شــود .اگرچه هرگز هیچ بازیکنی را با
یک مسابقه نمیتوان قضاوت کرد ،اما به هر حال
امروز تردیدهایی در مورد انتقال دشوار نورافکن به
پرسپولیس (یا هر تیم دیگری) شکل گرفته است.

سپاهان

هوادار

آلومینیوم
19:00

20:30

بهروز رسایلی

فوالد

پرسپولیس
20:40

خبر آخر

سوپرایجنت
فوتبالیها از دنیا رفت
مینو رایوال ،سوپرایجنت مشهور دنیای فوتبال
در  54سالگی درگذشت .این ایجنت سرشناس
لوانتقاالت در ژانویه 2022بهدلیل مشکالت
نق 
قلبی و ریوی در بیمارســتان بستری شده بود
و طی روزهای اخیر شرایطش بحرانی گزارش
شد .او عصر دیروز در بیمارستانی در شهر میالن
درگذشت .بازیکنان مشهوری چون مارکو وراتی،
زالتان ابراهیموویچ ،هنریک مخیتاریان ،ماریو
بالوتلی ،پل پوگبا ،جانلوییجی دوناروما ،ماتیاس
دلیخت و ارلینگ هالند با آژانس نقل و انتقاالتی
مینو رایوال همکاری میکنند.

