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مهدی شیری ،مدافع پرسپولیس در گفت وگو با «ایران»:

جنگ نایب قهرمانی
در پایان هفته بیست و هفتم لیگ برتر

پیش بازی
گروه ورزشی /هفته بیست و هفتم لیگ برتر که دیشب با برگزاری  4مسابقه
آغاز شد ،امشب با انجام  4مسابقه دیگر به پایان میرسد .نساجی از ساعت
 19:30در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر میزبان پرسپولیس است .شاگردان
محمــود فکری پــس از کامبک پر اتفاق و  2-3مقابل فــوالد ،حاال باید برابر
پرسپولیسی قرار بگیرند که با برد  1-2در بازی قبل خود مقابل نفت مسجد
سلیمان ،چهارمین قهرمانی پیاپی خود در لیگ برتر را به دست آورد و پوکر
کرد .شاگردان یحیی گل محمدی  15هفته است که شکست نخورده اند ،در
این مســابقه میخواهند شکستناپذیریشــان را حفظ کرده و آمار خود به
عنوان رکورددار بیشــترین پیروزی در این فصل را ( 20بازی) افزایش دهند.
نساجی و پرسپولیس تاکنون  3بار در لیگ برتر با هم دیدار کرده اند که یک
تساوی در قائمشهر و  2برد برای پرسپولیس در تهران حاصل آن بوده است
که آخرین آن برد  0-1تیم گابریل کالدرون بود .قضاوت دیدار امشب را حمید
حاج ملک برعهده خواهد داشت .از ساعت  20:15گل گهر در ورزشگاه امام
علــی (ع) ســیرجان ،پذیــرای فوالد اســت .شــاگردان مجید جاللی بــا  2برد
متوالی تا حدی وضعیت خود را بهتر کردهاند اما همچنان در خطر ســقوط
قرار دارند .در مقابل ،شــاگردان جواد نکونام هم که به کســب ســهمیه آسیا
میاندیشند ،میخواهند برد  0-2بازی رفت خود را تکرار کنند .پارس جنوبی
و شاهین از ساعت  20:30دربی استان بوشهر را در ورزشگاه تختی جم برگزار
میکنند .دیداری که یک مسابقه  6امتیازی در قعر جدول محسوب میشود.
شــاگردان ســیروس پورموسوی که هفته مقابل اســتقالل  0-2بازنده شدند،
حاال باید به مصاف شاهینی بروند که در بازی قبل خود برابر سایپا به تساوی
 1-1رسید و آخرین تیم جدول است .در آخرین دیدار هم استقالل و سپاهان
از ســاعت  21:30در دیــداری حســاس که جنگی برای نایــب قهرمانی لیگ
است ،در ورزشگاه آزادی تهران برابر هم به میدان میروند .استقالل که 45
امتیازی است ،حاال باید مقابل سپاهانی که هم امتیاز با این تیم است ،قرار
بگیرد .زردپوشــان اصفهانی بعــد از  3هفته ناکامی ،هفته قبل مقابل نفت
آبادان به پیروزی  0-1رســیدند اما امیر قلعهنویی ســرمربی این تیم ،بعد از
این بازی ،به دلیل حمله عصبی چند روزدر بیمارســتان ی بســتری شد و به
علت اســتراحت در اصفهان مانده و در این بازی غایب اســت .ضمن اینکه
ســروش رفیعی و شایان مصلح هم از حضور در این بازی محروم هستند و
در این شرایط ،شاگردان فرهاد مجیدی به دنبال این هستند تا شانس خود
را پیروزی افزایش دهند .اســتقالل و سپاهان تاکنون در مجموع رقابتهای
مختلف 74 ،بار به مصاف هم رفتهاند که سهم هر دو تیم  ۲۷برد بوده و
 20بازی هم مساوی شده است که آخرین آن تساوی  2-2بازی رفت
بود .جالب اینکه دو تیم باید  20مرداد در مرحله یک چهارم نهایی
جام حذفی هم مقابل هم قرار بگیرند .قضاوت مسابقه امشب را
بیژن حیدری برعهده خواهد داشت.
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جام حذفی را به هیچ تیمی تعارف نمیزنیم

هیچگاه از قهرمانیهای پیاپی سیر نمیشویم /سالها میتوان در مورد این قهرمانیها صحبت کرد و به آنها بالید

محمدمحمدیســدهی/پرســپولیس که ســه دوره
پیاپــی لیــگ را با جــام قهرمانی بــه پایان رســانده
بــود در نوزدهمیــن دوره هــم بــرای چهارمیــن بار
به این عنوان رســید و با چهــار قهرمانی پیاپی پوکر
کرد .ســرخهای پایتخت با هدایت برانکــو  3دوره،
کالدرون و یحیی گل محمــدی در لیگ نوزدهم به
این عنوان رسیدند و به نوعی دستنیافتنی شدند.
مهدی شــیری ،مدافع راست پرســپولیس در ابتدا
درخصوص بازی با نفت مسجد سلیمان و مسجل
شــدن قهرمانــی در این بــازی بــه خبرنگار«ایران»
گفــت« :ما در گرمای ۴٠درجه مســجد ســلیمان با
جــان دل تالش کردیم تا نفت را شکســت دهیم و
جشن قهرمانی بگیریم .بازی مقابل این تیم بازی
بســیار ســختی بود و گرمــای هوا خیلــی اذیتمان
کرد .اما ما همقسم شده بودیم که قهرمانیمان را
در شــهر اولینها قطعی کنیم و خدا را شکر به این
هدف هم رسیدیم».
او در خصــوص قهرمانیهای پیدرپی ســرخها
اینگونه گفت« :همیشــه میگویند قهرمان شــدن
سخت است و قهرمان ماندن سختتر .حفظ این
عنوان شخصیت باالی قهرمانی میخواهد که این
شخصیت باالی قهرمانی را همه ما بازیکنان ،کادر
فنــی ،مدیریت و تمامــی کارمندان باشــگاه داریم.
امســال مشــکالت زیادی داشتیم و ســال سختی را
پشــت سرگذاشتم ،ســالی که هنوز تمام نشده و ما

حاال جام حذفی را در پیش داریم و قطعاً این جام
را به هیچ تیمی تعارف نمیزنیم ».مدافع شــماره
 17پرســپولیس بیان داشت« :در این سال عالوه بر
شــیوع کرونا ،مشــکالت مالی و مدیریتی داشتیم و
هنــوز هم داریم که واقعاً این مشــکالت تیم مان را
اذیت میکرد .عالوه بر اینها تغییرات نیمکت تیم
هم باعث شد تا برنامهمان بهخوبی پیش نرود ،با
ایــن حال بازیکنان با همدلی و تالش اجازه ندادند
این مشکالت ما را از هدفمان که تکرار قهرمانیها
بــود ،دور کند .با اینکه در ابتدای فصل جاری نتایج
خوبی نگرفتیم اما اعتماد داشــتیم کــه به روزهای
قبلبازمیگردیم».
شیری صحبتهای خود را درخصوص ابتدای
فصــل و حضــور گابریــل کالــدرون در پرســپولیس
اینگونــه ادامــه داد« :کالــدرون بــرای رســیدن بــه
تفکــرات بازیکنــان و همچنین فرهنگ کشــورمان
نیاز به زمان داشت و برای همین نتوانستیم فصل
را بهخوبــی آغــاز کنیــم امــا دیدید که پرســپولیس
کالدرون با گذشــت زمــان بهتر و بهتر شــد و نتایج
بهتری کسب کردیم .کالدرون در قهرمانی ما سهیم
اســت و برای تیممان زحمت زیادی کشید .پس از
کالدرون یحیی آمد که امتیاز مثبت او بازی کردن در
پرسپولیس و شناخت باشگاه بود .او رفاقت را بیشتر
کــرد و کار او جــواب داد و تیــم مــا مجــدداً قهرمان
شــد .حقیقتــاً در نیــم فصــل دوم و با آمــدن آقای

واکنش مصلح به محرومیت اش از فعالیتهای فوتبالی

گلمحمدی شرایطمان بهتر شد».
او گفــت« :در فصــول گذشــته بــه موفقیتهای
زیادی دســت یافتیم و لذت رســیدن به موفقیتها
را چشــیده بودیــم کــه ایــن لــذت باعــث شــد برای
رســیدن بــه موفقیتهــای بعــدی تالش کنیــم .ما
تشــنه رســیدن به موفقیت بودیم و با وجود رسیدن
به موفقیتهــا هیچگاه ســیراب نشــدیم .قهرمانی
بزرگترین خواســته بازیکنان پرسپولیس بود و قطعاً
هیــچگاه از ایــن قهرمانیهای پیاپی ســیر نخواهیم
شــد .هر کســی برای پرســپولیس بــازی میکند باید
بــه خود افتخــار کند که پیراهن این باشــگاه بزرگ را
میپوشــد ».مدافع راست پرســپولیس درخصوص
آمار خوب تیم در خطوط مختلف بیان داشت« :ما
چندین ســال اســت که در کنار هم بــازی میکنیم و
این موضوع باعث میشــود تا هماهنگ باشیم و در
تمامی خطوط موفق عمل کنیم .برای من بهترین
و لذتبخشترین لحظه حضور بر سکوی قهرمانی
اســت و در طــول ایــن دو ســالی کــه در پرســپولیس
بودم طعم این لحظات شــیرین را چشــیدم .از دور
نمیتــوان در مــورد ایــن موضوعات صحبــت کرد و
بایــد بیایید و بزرگی پرســپولیس را از نزدیک ببینید
و حرفــهای بــودن مجموعــه را ببینیــد ».شــیری دو
فصل در پرســپولیس حضــور دارد و در طول این دو
فصل حداقل دو قهرمانی در لیگ دارد .او با هیجان
درخصــوص حضــور بر ســکوی قهرمانــی صحبت

کمیتــه اخــاق فدراســیون فوتبال روز پنجشــنبه با اعــام محرومیت شــایان مصلح از
فعالیتهــای فوتبالــی تــا اطــاع ثانــوی ،بازیکن ســپاهان را بــه این کمیتــه احضار
کــرد .البتــه در متن خبر دو خطی ســایت رســمی فدراســیون فوتبال ،به این اشــاره
نشــده که دلیل احضار و محرومیت چیســت اما آنطور که مشــخص اســت کامنت
جنجالــی مصلــح در توئیتر که بــه نوعی توهین به خلفای اهل ســنت بــوده ،باعث
احضار و محرومیت او شــده اســت .او البته در این زمینه یک بــار دیگر تجربه احضار
و محرومیــت و جریمــه را در زمانــی که در پرســپولیس بــازی میکرد دارد امــا این بار
مصلح در توئیتر و در فضای مجازی ،تقریباً همان ماجرای اول را تکرار کرده و بههمین
دلیل بهکمیته اخالق احضار شده است .حتی خبرهایی مبنی بر شکایت نمایندگان اهل
ســنت مجلس دهم از او نیز منتشــر شــده اســت .البته مصلح در صفحه اینستاگرام خود
فعالیت در توئیتر را تکذیب و اعالم کرده که پیام منتشر شده از جانب او نبوده است.

کــرد« :کســب دو عنــوان قهرمانــی برای من بســیار
لذتبخــش اســت و ایــن موضوع نه تنهــا برای من
بلکه برای بازیکنان دیگری که به این عنوان میرسند
هم جاودانه میشــود و تا ســالیان ســال میتوان در
مورد این قهرمانیها صحبت کرد و به اینها بالید».
او در خصــوص جــام حذفــی اینگونه صحبت
کرد« :برای موفقیت در این جام ،باید برنامهریزی
خوبی انجام بدهیم و امیــدوارم در حوزه مدیریت
هــم باشــگاه به یــک ثبــات برســد .تغییــرات روی
تمرکــز بازیکنــان تأثیر میگــذارد و ثبــات میتواند
کمک کند تا موفقیتها را ادامه دهیم .به هر حال
قهرمانی در لیگ باعث نمیشود که جام حذفی را
فراموش کنیم و برای رسیدن به این جام هم تمام
تالشمان را خواهیم کرد .قهرمانی دوگانه در جام
حذفی و لیگ چیز دیگری است».
مدافع شــماره  17پرســپولیس در پاسخ به این
سؤال که آیا پرسپولیس میتواند پنجمین قهرمانی
خود را در فصل آینده کسب کند؟ بیان داشت« :کار
واقعاً سخت اســت اما این کار نشدنی نیست .تیم
یکدســت و یکدلی داریم و با این شرایط میتوانیم
حتی پنجمیــن قهرمانی را هم به دســت بیاوریم.
پرسپولیس راهش را پیدا کرده و االن ثبات مدیریتی
خیلی میتواند به این باشگاه کمک کند .انشاءاهلل
بــه ثبــات مدیریتی برســیم تــا بازیکنان هــم دیگر
دغدغهاینداشتهباشند».

عکس دردسرساز سیاوش یزدانی در آزمون دکتری

کنکور دکترای  ۹۹صبح پنجشنبه در سراسر کشور برگزار شد .سیاوش یزدانی ،مدافع استقاللیها یکی از داوطلبین
کنکور دکتری بود اما حرکت عجیب این بازیکن موجب دردســر بزرگی برای وی شــد .او در ابتدای آزمون با تلفن
همراهش از کارت ورود به جلســه عکس گرفت و در اینســتاگرام خود منتشــر کرد .همین موضوع کافی بود تا وی
نه تنها شــانس حضور در نتایج امســال را از دســت دهد ،بلکه در آستانه محرومیتی ســنگینتر قرار گیرد .فاطمه
زرینآمیزی ،ســخنگوی ســازمان سنجش آموزش کشــور درباره برخورد با این داوطلب کنکور بیان داشت« :او
اذهان عمومی را در خصوص این آزمون زیر سؤال برده است و مجازات این فرد براساس قانون تخلفات
آزمونهای سراســری تشدید خواهد شد ».براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای
سراسری ،ارتکاب هرگونه عملی که موجب بینظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه
وســیله غیرمجاز از قبیل وســایل ارتبــاط الکترونیکی (بهعنــوان مثال تلفن همــراه حتی بهصورت
خامــوش) و دســتگاههای حافظــهدار منجر به اخطار کتبی بــا درج در پرونده داوطلــب و اعالم به
مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال خواهد شد.

