4

روزنامهصبحايران

ورزش

پنج شنبه  27اردیبهشت  30 1397شعبان  17 1439می 2018

خبر كوتاه
گریه کردم چون یاد اولین بازی ام افتادم

نورافکن :به اروپا میروم تا راه مهدویکیا را ادامه بدهم

هافبک استقالل می گوید شب گذشته دوست نداشت استادیوم
آزادی را ترک کند چراکه یاد اولین بازی افتاد که برای استقالل به
میدان رفته بود.
امید نورافکن یکی از بازیکنانی است که شب گذشته آخرین بازی
خود را برای استقالل انجام داد چراکه او تصمیم دارد برود و شانس
حضور در فوتبال اروپا را تجربه کند .امید نورافکن در گفت و گویی
احساسی با ورزش سه صحبت های جذابی را به زبان آورد که در ادامه
آن را می خوانید:
* چرا بازی دیشب با ذوب آهن تا این حد به خشونت
کشیده شد؟
فکر می کنم در بازی رفت ذوب آهن درگیرانه و فیزیکی بازی
کرد که دو بازیکن ما در جریان این بازی مصدوم شدند .چون در بازی
رفت ذوب آهن محکم بازی کرد ،بازی برگشت باید محکم بازی می
کردیم .مهاجم تیم آنها بعد از این که توپ را می گرفت بازیکنان ما را
می زد و طبیعی بود در این شرایط بازی محکم می شود  .خدا را شکر
توانستیم بدون اتفاق خاصی بازی را به پایان ببریم و به جمع  8تیم
برتر آسیا صعود کنیم.
* فکر می کنی اگر شفر زودتر به استقالل می آمد،
پرسپولیس قهرمان لیگ برتر می شد؟
اگر آقای شفر زودتر می آمدند زودتر از این نتیجه می گرفتیم.
تالش بازیکنان در زمان حضور ایشان مشخص است که اگر زودتر
می آمد می توانستیم از همان ابتدای فصل تمام تیم ها را شکست
بدهیم .البته ما همین امسال هم قهرمان جام حذفی شدیم ،بعد از
سال ها به جمع  8تیم برتر آسیا راه پیدا کرده ایم و با بازیکنانی که
برای سال بعد می گیریم می توانیم حداقل در  2جام از  3جام موجود
مدعی باشیم.
* فکر می کنی استقالل می تواند تا فینال لیگ قهرمانان
آسیا باال بیاید؟
ما یک بازی خیلی سخت با السد ،الدوحیل یا پرسپولیس در
مرحله یک چهارم داریم .شرایط  4تا تیم یک شکل است ،ما داریوش
شجاعیان را نداریم اما می توانیم با خریدهایی که انجام می دهیم بهتر
شویم .باید تقویت شویم تا بتوانیم ستاره سوم را بدست بیاوریم.
* تو شب گذشته با چهره ای گریان سمت هواداران رفتی که
به نظر معنی خداحافظی می داد .این موضوع را تایید می کنی؟
همانطور که می دانید من دوست دارم فوتبال اروپا را تجربه کنم.

دیشب یاد اولین بازی ام افتادم که برابر صبا به میدان رفتم و چقدر
در آن بازی هواداران من را تشویق کردند ،وقتی تماشاگران را دیدم
خیلی سخت شد و بی اختیار گریه ام گرفت .من از هواداران استقالل
خداحافظی کردم ولی این خداحافظی دائمی نیست.
* دوست داری در اروپا به موفقیت کدام بازیکن برسی؟
من دوست دارم مثل مهدی مهدوی کیا شوم چون از نظر فنی و
اخالقی برای جوان ها یک الگو بود و تمام تالشم را می کنم .علیرضا
جهانبخش و سردار آزمون هم باعث افتخار هستند و من سعی می
کنم برای جوان های بعدی کار را برای حضور در فوتبال اروپا راحت
تر کنم.
* دوست داری در کدام تیم اروپایی بازی کنی؟
من از اول بایرن مونیخ و فوتبال آلمان را دوست داشتم .بازیکنان
ایرانی هم در این تیم بازی کردند و عالقه زیادی دارم بتوانم در این
تیم بازی کنم.
* فکر می کنی در شرایط فعلی بازیکنان ایرانی می توانند
به تیم های بزرگ اروپایی بروند؟
شرایط لژیونرهای ما از لحاظ فنی خیلی شرایط خوبی است.
مطمئنا وقتی علی کریمی توانسته ،علی دایی توانسته سایرین هم
می توانند .سردار آزمون ،سامان قدوسی ،جهانبخش ،کریم انصاری
فر و کاوه رضایی بازیکنان بسیار خوبی هستند و اگر در جام جهانی
نتایج خوبی کسب کنیم می تواند یک سکو پرتاب مهم برای بازیکنان
ایرانی باشد.
* وقتی آخرین بازی خود را در آزادی انجام دادی ،چه
حسی داشتی؟
باورتان نمی شود ،دیروز که داشتم می رفتم رختکن خیلی
دلم گرفته بود .دوست داشتم در زمین باشم و با هواداران به خانه
بروم .مطمئن باشید هم با تمام توان و هم با تجربه تر به استقالل بر
می گردم .امیدوارم بتوانم روزی زحمات باشگاه استقالل ،مدیران و
کادرفنی این تیم را جبران کنم.
* مقصد بعدی تو کدام کشور است؟
دو پیشنهاد دارم اما هنوز چیزی تمام نشده است .اگر شرایط
باشد به بلژیک می روم و اگر نباشد به روسیه می روم .من یک سال
دیگر با استقالل قرارداد دارم،می توانم یک مبلغ به عنوان رضایت نامه
به باشگاه بدهم و بروم .مطمئن باشید هر تصمیمی بگیرم با اجازه
باشگاه استقالل است.

مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ؛

شماره 2476

️نمایش اقتدار استقالل و پرسپولیس در آزادی

محمد مزرعه

در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و از دور
برگشت مرحله یک هشتم نهایی ،بازی های حساسی
برگزار گردید و نمایندگان کشورمان نیز در مقابل
حریفان صف آرایی نمودند و تیم های استقالل و
پرسپولیس در مجموع بازی رفت و برگشت موفق
شدند با غلبه بر حریفان به مرحله یک چهارم
نهایی صعود کنند که در این نوشتار به دیدارهای
نمایندگان کشورمان خواهیم پرداخت.
-1پرسپولیس - 2الجزیره امارات 1
سید جالل منجی سرخ پوشان شد
تیم پرسپولیس در حالی در ورزشگاه آزادی میزبان
تیم الجزیره امارات بود که در دیدار رفت با نتیجه 3
بر  2مغلوب این تیم شده بود و برای صعود به مرحله
بعدی نیاز به پیروزی داشت .این مسابقه حساس که
در مقابل تماشاگران مشتاق سرخ پوشان در ورزشگاه
آزادی برگزار گردید شاگردان برانکو از همان ابتدا با در
اختیار گرفتن توپ و میدان فشار حمالت خود را روی
دروازه حریف اماراتی شروع کردند و قصد باز کردن
دروازه حریف را در دقایق اولیه داشتند که با دفاع پر
تعداد و منسجم تیم سفید پوش الجزیره مواجه شدند و
در نیمه اول سرخ پوشان هر چه تالش کردند موفق به
بازی کردن دروازه حریف نشدند و بازی در نیمه نخست
بدون گل به پایان رسید .
در نیمه دوم پرسپولیسی ها که چیزی برای از
دست دادن نداشتند و در آستانه حذف از مسابقات قرار
گرفته بودند از همان ابتدای نیمه دوم به آب و آتش
زدند و حمالت بیشتری را روی دروازه حریف تدارک
دیدند.
سرخ پوشان که به شدت از سوی هواداران تشویق

می شدند در دقیقه 63با شوت زیبای احمد نورالهی به
گل اول رسیدند و هواداران حاضر در ورزشگاه را غرق
در شادی کردند.
نماینده امارات که با این نتیجه تیم حذف شده از
لیگ قهرمانان آسیا بود در محدود حمالت خودش روی
یک غافلگیری در دقیقه 70توسط رومارینهو دروازه
علیرضا بیرانوند را باز کرد و ورزشگاه یکدست قرمز
پوش آزادی را غرق در سکوت کرد.
در ده دقیقه پایانی بازیکنان پرسپولیس از چپ و
راست توپ های بیشتری را روی دروازه حریف اماراتی
ارسال می کردند و دروازه بان حریف که روز خوبی را
سپری می کرد توپها را یکی پس از دیگری با خوش
شانسی دفع می نمود تا اینکه باالخره در دقیقه 89
سید جالل حسینی کاپیتان پرسپولیس منجی تیمش
شد و با شوت زیبا موفق به گشودن دروازه الجزیره شد
و با پیروزی دو بر یک پرسپولیس نماینده کشورمان با
سوت پایانی داور در مجموع بازی رفت و برگشت راهی
مرحله یک چهارم نهایی مسابقات شد .
-2استقالل - 3ذوب آهن1
الماس سیاه آبی ها در آزادی گل کاشت
از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
نبرد آسیایی تیم های استقالل و ذوب آهن در ورزشگاه
آزادی در حالی برگزار گردید که در بازی رفت تیم ذوب
آهن در ورزشگاه فوالد شهر با یک گل آبی پوشان را
شکست داده بود و در این بازی تیم استقالل برای صعود
نیاز به پیروزی داشت .
با آغاز مسابقه پسران آبی که انگیزه فراوان برای
پیروزی داشتند حمالت خود را روی دروازه ذوبی ها
شروع کردند و به دنبال رسیدن به گل زود هنگام در
این دیدار حساس بودند.
تیم ذوب آهن که در دقایق ابتدایی مسابقه با

دستور کادر فنی با تجمع در زمین خودی قصد داشت
دروازه اش را بسته نگه دارد نتوانست زیاد دوام بیاورد و
با متوقف شدن آرمین سهرابیان در محوطه جریمه داور
عمانی در دقیقه  11نقطه پنالتی را نشان داد و مامه
بابه تیام بر خالف جهت حرکت رشید مظاهری دروازه
مهمان را باز کرد و خیلی زود استقالل شکست دیدار
رفت را جبران کرد و همه چیز را به تساوی کشاند .
در ادامه مسابقه نیز شاگردان شفر برای اینکه
خیالشان بابت صعود راحت شود موج حمالت خود را
ادامه دادند و در دقیقه  41تیام الماس سیاه شفر از روی
ضربه فنی و هوشیارانه برای بار دوم دروازه شاگردان
قلعه نوعی را فرو ریخت تا تماشاگران پر شور آبی پوش
در آزادی را غرق در شادی کند و با همین نتیجه نیمه
اول دیدار دو تیم به پایان رسید.
در نیمه دوم تیم ذوب آهن که چیزی برای
از دست دادن نداشت و با این نتیجه از مسابقات
حذف می شد حمالتی را روی دروازه استقالل
تدارک دید که با هوشیاری مدافعان و مهدی
رحمتی خنثی شد .
تیم استقالل که در این بازی بسیار با برنامه و
منطقی بازی می کرد در دقیقه  63از روی پاس وریا
غفوری و فرصت طلبی تیام مهاجم سنگالی خودش
سومین گل را وارد دروازه شاگردان قلعه نوعی کرد.
در ادامه بازی تیم ذوب آهن موفق شد در دقیقه 65
توسط قاسم حدادی فر کاپیتان خودش دروازه استقالل
را باز کند و امید به صعود را همچنان در تیمش زنده
نگه دارد .
در دقایق پایانی این مسابقه دیدنی که با حساسیت
زیادی نیز دنبال می شد با حمالت دو تیم هیچ توپی
از خط دروازه ها عبور نکرد و آبی پوشان موفق شدند
در مجموع دو دیدار رفت و برگشت راهی مرحله بعد
بشوند.

