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تمسخر چهره های محبوب در تلویزیون

چه بر سر جواد نکونام 
آمده است؟

ادعاهای «وزیر ورزش» 
درباره پیشنهاد پناهنده شدن به بازیکنان تیم ملی

رفتارهــای اخیــر تلویزیون که این روزهــا دوباره بحث 
«ملــی» و «میلی»بودنــش در فضای مجازی داغ شــده، 
باعــث به وجود آمدن کدورت های جدیدی شــده اســت. 
این بخــش از کدورت ها مربوط بــه اظهارنظرات مجریان 
یا کارشناســانی اســت که در برنامه هــای مختلف حاضر 
می شــوند و با چهره هــای محبوب مردمی شــوخی های 
نابجایــی می کنند که هــواداراِن آنهــا را آزار می دهد. در 
تازه تریــن اتفــاق رخ داده، آن هم در فاصله زمانی بســیار 
اندک، یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس و علی دایی، 
اســطوره فوتبال ایران، مورد هدف قرار گرفته اند. ماجرای 
اولی مربوط به یکی از برنامه های شــبکه ۵ است که برای 
شب یلدا تدارک دیده شود. در آن برنامه، یکی از حضار، در 
برنامه اسم-فامیل برای اشیا با حرف «ی» از کلمه «یحیی 
پالستیکی» اســتفاده کرد تا حسابی خبرساز شود. بسیاری 
این صحبت های او را پای بی احترامی و تمســخر سرمربی 
پرســپولیس گذاشتند و با حمایت از یحیی خواستار احترام 
به او شــدند. نکتــه جالب در این زمینه مربــوط به زمانی 

بود که عالوه بر هواداران و بازیکنان پرســپولیس، بسیاری 
از هواداران، بازیکنان و پیش کســوتان باشگاه استقالل هم 
حمایت علنی شان را از ســرمربی پرسپولیس نشان داده و 
به تلویزیون بابت پخش چنین اظهاراتی تاختند. اگرچه آن 
روزها شایعه شد که یحیی گل محمدی قصد شکایت کردن 
از مجری برنامه مذکور را دارد؛ ولی ســرمربی سرخ پوشان 
تهرانی خبر داد که واکنش های مردم نســبت به این اتفاق 
بــه قدر کافــی گویا بــوده و قصد شــکایت کردن را ندارد. 
تبعات آن توهین آشــکار در شــرایطی هنوز ادامه دارد که 
روز گذشته مجری برنامه شبکه افق اظهارات جنجالی تری 
درباره علی دایی، کاپیتان ســابق تیم ملی فوتبال ایران، به 
زبان آورد. او در جمالتی عجیب و تمسخرآمیز درباره علی 
دایی گفت: «ایشــان قهرمان محســوب نمی شود. خدا به 
ایشــان قد بلندی داده و هرکسی ســانتری می کشید، توپ 
به سر او برخورد می کرد و وارد دروازه می شد... . این افراد 
قهرمانان ما نیســتند! قوه قضائیــه و نهادهای امنیتی این 
افــراد را ممنوع الخروج نکنند تا اینها بروند و کشــور کمی 

تطهیر شود». فارغ از درنظر گرفتن توهینی که به علی دایی 
در این برنامه شده، نادیده گرفتن گل های ملی علی دایی که 
با اختالف سرشــناس ترین چهره فوتبال ایران در دنیاست، 
به دور از انصاف اســت. کارشناســی که با تمســخر چنین 
جمالتی را به زبان آورده، قاعدتا خودش را به فراموشــی 
زده و زمانی را که علی دایی با طحال پاره و ســر شکســته 
برای تیم ملی ایران افتخارآفرینی کرده، از یاد برده اســت. 
از این موارد گذشته به نظر می رسد که تلویزیون این روزها 
چهره هایی مردمی  را زیر ذره بیــن گرفته که در اعتراضات 
اخیر از معترضان حمایت کرده اند. جالب است که با وجود 
نگاه منفی که نسبت به چنین رویه ای در بین کاربران فضای 
مجازی شکل گرفته، مسئوالن تلویزیون ظاهرا قصدی برای 
جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی ندارند. مواردی که باعث 
شــده دوباره بســیاری به سیاســت های تلویزیون در قبال 
چهره های سرشــناس انتقاد کنند و این روزها آن را دوباره 
«میلــی» و خوشــایند جریانی خاص بنامنــد. این اتفاقات 
در حالــی رخ می دهــد که انتظار می رفت بــا تغییرات در 

ریاست صداوســیما چنین رویه هایی تغییر ملموسی کند؛ ولی 
برنامه های اخیر، خالف این ماجرا را نشان داده است.

پیش از این، توهین به بازیکنــان فوتبال و تیم ها در تلویزیون 
وجود داشــته؛ ولی غالب آنها برگرفته از کری خوانی های قرمز 
و آبی بود. بــه این معنی که مجریانی با گرایش رنگی ســعی 
در کری خوانــدن برای رقیب داشــتند که این مــوارد جنجالی 
می شــد. بــرای مثال و روشن تر شــدن این بخش، می شــود به 
ماجرای قهرمانی یکی، دو فصل پیش پرســپولیس در لیگ برتر 
برگشت که آن زمان یکی از مجریان با زیر سؤال بردن قهرمانی 
پرســپولیس آن را به مسعود سلطانی فر، وزیر وقت ورزش ربط 
داد و گفــت که پرســپولیس این قهرمانی را از «بابا مســعود» 
دارد. آن زمان، عبدالرضا امیراحمدی، در بخش ورزشی برنامه 
صبحگاهی شــبکه اول ســیما، با عنوان مثالی، به شــایعه ای 
کــه هــواداران اســتقالل در آن برهه بــه آن اعتقاد داشــتند 
(پرســپولیس را وزارت ورزش قهرمان کرده است) دامن زد. او 
به کنایه در این باره گفت: «با سالم خاص خدمت همه باباها. در 
تابســتان های قدیم بابا ها به کاسب های محل می گفتند فرزندم 
کار کند و آخر ماه این بابا پولی به اوســتا می داد که به فرزندش 
بدهد که فرزند فکر کند خودش کار کرده است. یا بعضی بابا ها 
جوایزی خریداری می کردند و به مدارس می دادند که سر صف 
فرزندان شــان را تشــویق کنند، حاال جایزه را کــه گرفته بود؟... 
هشــتگ... بابا مسعود... و دســت همه بابا ها و بزرگ تر ها درد 

نکند».
قبل از او هم لوگوی باشــگاه استقالل از سوی یکی دیگر از 
مجریان تلویزیون مســخره شده بود و دایره های موجود در این 
لوگو، تبدیل به دســتمایه ای برای به ســخره گرفتن استقاللی ها 
شــد. ماجرای این یکی مربوط به اتفاقی است که در شبکه سه 
رخ داد. در واقــع این یکی مربوط به حســین کلهر، یکی دیگر 
از مجریان جوان شــبکه ســه بود که روی آنتن زنده شــوخی 
توهین آمیزی با لوگوی استقاللی ها داشــت. رفتار کلهر آن قدر 
اســتقاللی ها را ناراحت کرد که با واکنش تند آنها همراه شــد 
و از مسئوالن صداوسیما خواســتند اجازه حضورش در برنامه 
دیگری را ندهند. وریا غفوری، کاپیتان وقت باشــگاه اســتقالل، 
هم در واکنش به صحبت هــای عجیب وغریب آن مجری، یک 
استوری  منتشر کرد و حسابی از تلویزیون انتقاد کرد. استوری ای 
که نوید محمدزاده، بازیگر مطرح سینمای ایران هم در آن زمان 
آن را بازنشر کرد. در بخشــی از آن استوری، وریا به صداوسیما 
تاخت و نوشــت: «صداوسیما، ســازمانی (است) که متأسفانه 
خیلی وقت اســت بســیاری از مخاطبانش را از دســت داده و 
شاهد ریزش هرچه بیشــتر مخاطبانش هستیم. در این سازمان 
به صورت واضح شــاهد حضور افرادی هستیم که هنوز از نظر 
شعور و درک به بلوغ نرسیده اند؛ چه برسد که بتوانند در جایگاه 
مجری، برنامه ای درخور شأن مردم ایران را اداره کنند». اگرچه 
در ایــن دو مورد مجریان مذکور بعدهــا مجبور به عذرخواهی 
از بازیکنان و هواداران دو تیم ســرخابی پایتخت شدند؛ ولی به 
نظر می رســد به تازگی این رویه هم تغییر کرده و بعد از توهین 
به یحیی گل محمدی و فعال علی دایی، کســی از این برنامه ها 
قصدی برای ارائه عذرخواهی هم از خود نشان نداده تا شایعات 

عمدی بودن چنین اتفاقاتی در فضای مجازی داغ شود.

چهارشنبه
۱۴ دی  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۶۳

هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از امروز 
شروع می شود که در حساس ترین بازی، تیم های آلومینیوم 
اراک و فوالد خوزســتان به مصاف هــم می روند. این بازی 
اگرچه روی کاغذ برای مخاطبان فوتبال در مقایسه با دیدار 
تیم های استقالل و پرسپولیس با رقبا جذابیتی ندارد، ولی 
می تواند پر از اتفاق های ریز و درشــت باشــد؛ به ویژه برای 
فوالد خوزستان و سرمربی اش جواد نکونام که این روزها، 
حال و روز چندان خوشــی در لیگ برتر فوتبال ایران ندارد. 
نکونام که همواره در پی ساختن تیمی مدعی بوده ، برخالف 
یکــی، دو فصل اخیر، در ایــن دوره از رقابت های لیگ برتر 
نمایش چندان قابل قبولی نداشــته و فعال با فوالد در رده 
دهم ایستاده است؛ جایگاهی که نه مناسب فوالد است و 
نه جواد نکونام. ســرمربی جوان اهوازی که در هفته های 
نخست مطابق با انتظار در جمع مدعیان لیگ برتر حضور 
داشت، یکباره تمرکزش را از دست داد و چنان شده که در 
پنج بــازی آخر تیمش فقط یک برد به دســت آورده و دو 
شکســت هم ثبت کرده است. فوالد حاال سومین تیم لیگ 
برتر ایران اســت که بیشترین تعداد مساوی را دارد. عجیب 
آنکه ســیر نزولی جواد نکونام و تیمش درســت از زمانی 
شروع شد که به او پیشنهاد سرمربیگری در تیم ملی ایران 
ارائه شد؛ نه اینکه به عنوان سرمربی کار را شروع کند، بلکه 
به عنوان دســتیار کارلوس کی روش به جام جهانی برود و 
بعد از جام جهانی به عنوان سرمربی استارت بزند. نکونام 
یکــی، دو بار تا به االن دربــاره آن موضوع صحبت کرده و 
گفته هرگز پیشنهادی رسمی به دستش نرسیده است، ولی 
همان شــایعات هم برای بر هم زدن تمرکز این مربی کافی 

بود. حاال کار به جایی رســیده که فــوالد از جمع مدعیان 
خارج شده و در میانه پایین جدول رده بندی ایستاده است. 
این موضوع ولی قابل اصالح است؛ به ویژه در همین بازی 
امروز که کسب سه امتیاز آن می تواند حسابی شرایط فوالد 
و جواد نکونام را در آخرین بازی از نیم فصل نخست تغییر 
دهد. برد در مسابقه امروز می تواند فوالد را در جدول پنج 
پله باال بفرســتد و آنهــا را تا رتبه پنجم جدول برســاند و 
همین مسئله باعث شده تا شاگردان نکونام با انگیزه کسب 
ســه امتیاز به اراک ســفر کنند. رویارویی مهدی رحمتی و 
جواد نکونام، دو هم بازی ســابق در اســتقالل و تیم ملی 
هم از حساســیت های مضاعف این مســابقه است. البته 
بردن تیــم آلومینیوم آن هم در خانه حریف کار دشــواری 
اســت؛ به ویژه اینکه فوالد هم از لحاظ گل زنی آمار چندان 
امیدوار کننده ای ندارد. فوالدی ها در لیگ بیســت ودوم ۱۴ 
گل به  ثمر رســانده اند که چهار گل فقط ســهم مهاجمان 
تخصصی فوالد بوده که ســه گل توسط مجید علیاری به  
ثمر رسیده و یک  بار هم علی قربانی موفق به گل زنی شده 
اســت. برای بحرانی بودن شرایط این تیم همین نکته بس 
که آنها برخالف انتظار نتوانســته اند در لیگ بیســت ودوم 
نتایج خوبی را کســب کنند و در ۱۴ بازی فقط ۱۷ امتیاز به  
دســت آورده اند! البته نکونام دست به کار شده و از همین 
حاال مذاکرات با یکی از ستاره های شاغل در اللیگا را از سر 
گرفته تا معضالت تیمش در نیم فصل دوم لیگ برتر ایران 
را به حداقل برساند. گفتنی است دیدار تیم های آلومینیوم 
اراک و فوالد خوزستان از ساعت ۱۴ امروز در ورزشگاه امام 

خمینی اراک آغاز خواهد شد.

حمید ســجادی، وزیر ورزش، در شرایطی روز گذشته در 
مجلس شورای اسالمی حاضر شد تا درباره عملکردش برای 
نمایندگانی که او را فراخوانده بودند، توضیح دهد که دومین 
کارت زردش را هم دریافت کرد و روی لبه تیغ رفت. فارغ از 
این موضوع، سجادی در مجلس ادعاهای خبرسازی درباره 
اتفاق های رخ داده در جام جهانی قطر مطرح کرد که بازتاب 
زیادی داشــت. او از نقشه های سیاسی برای مخالفت با تیم 
ملــی حرف زد و در جایی دیگــر از این گفت که به بازیکنان 
تیم ملی ایران از ســوی انگلیســی ها پیشنهاد پناهنده شدن 
ارائه شــده بود. او در ابتدا گفت: « دشــمنان پیاده نظام خود 
را از منافقان، ســلطنت طلبان و تجزیه طلبان به کشور قطر 
فراخوانده و برای شکســت نظام اسالمی در مستطیل سبز 
و ســکوهای هواداری و حتی خارج از ورزشــگاه ها طراحی 
پیچیــده ای را برنامه ریزی کرده بودنــد. جام جهانی در اوج 
دوران فتنه و آشوب دشمنان قسم خورده انقالب برگزار شد. 
دشــمنان تمام نرم افزار و سخت افزار خود را در جنگ نرم و 
نیمه سخت به کار گرفتند تا از جامعه با شرف و غیور ورزش 
و ورزشــکاران به نفع جبهه باطل سوءاســتفاده کرده و به 
خیال واهی خود در این نبرد ترکیبی و شناختی پیروز میدان 
شــوند». ســجادی ادامه داد: « نقطه عطف و تالقی تقالی 
نظام اســتکبار در جام جهانی متمرکز شــد؛ آنها پیاده نظام 
خود را از منافقان، ســلطنت طلبان و تجزیه طلبان به کشور 
قطر فراخوانده و برای شکســت نظام اسالمی در مستطیل 
ســبز و ســکوهای هواداری و حتــی خارج از ورزشــگاه ها 
طراحی پیچیده ای را برنامه ریزی کرده بودند. این نقشه ها با 
تالش ارزنده و جهاد ارزشــمند و گمنام و بی نشان فرزندان 

غیور این سرزمین ناکام مانده است». او سپس ادعای درخور 
توجهــی را در صحن علنی مجلس مطــرح کرد و از طرح 
انگلیسی ها برای بازیکنان تیم ملی ایران سخن گفت؛ جایی 
کــه انگلیس را با عنــوان «روباه پیر» معرفــی کرد و گفت: 
« روباه پیــر طراحی پیچیده ای برای پناهنده شــدن بازیکنان 
داشــت؛ همچنین نقشه، خروج بازیکنان از زمین بازی حین 
انجام مســابقه بود. عالوه بر این، تالش همه جانبه ای برای 
فروپاشــی تیم ملــی از درون و توطئه هــای هدفمند برای 
جنجال آفرینی در سکوها با هدف متوقف کردن بازی صورت 
گرفت. صدهــا نفر از منافقان با هواپیمــای اختصاصی به 
قطر  اعزام شــدند و همچنین شــعارها، نمادها و ابزارهای 
ساختارشــکنانه و فراگیر با هدف انزوای جمهوری اسالمی 
ایران ســاخته شــد. منتها با وجودی که تمام سلطه گران از 
شــیطان بزرگ تــا روباه پیــر و رژیم صهیونیســتی و برخی 
کشــورهای غربی با طراحی موزاییکــی و چند الیه  به دنبال 
فتنه جهانی بودند، با وجود نرســیدن بــه نتیجه دلخواه و 
فنی، در میدان، فتوت، جوانمردی، روحیه پهلوانی و هویت 
ایرانی و اسالمی بار دیگر در جهان نشان داده شد و بار دیگر 
هیمنه دشــمنان به خاک مذلت نشانده شد و نظام اسالمی 
با پیروزی و ســرافرازی این مرحله را سپری کرد. اینها همه 
بــا ایمان و اخالص توأم با تدبیر همکاران عزیز در مجلس و 
وزارتخانه  های خارجه، فرهنگ، اطالعات و سازمان اطالعات 
ســپاه و وزارت ورزش رقــم خورد». وزیــر ورزش و جوانان 
در ادامه از هیئت رئیســه و رئیس مجلس خواست جلسه 
غیرعلنی تشــکیل داده تا دربــاره اتفاق های دوحه فقط به 

نمایندگان توضیح دهد.

اخـبـار  بـرگـزیـده

در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
چه گذشت؟

سخنگوی فدراســیون فوتبال می گوید در جلسه هیئت رئیســه این فدراسیون 
درخصــوص پاداش تیم  ملی و بحث ســرمربی تیم های ملی بزرگســاالن و امید 
طرح موضوع شد. احسان اصولی، سخنگوی فدراســیون فوتبال، درباره برگزاری 
جلسه هیئت رئیسه دیروز این فدراسیون اظهار کرد: جلسه با حضور اکثریت اعضا 
شــکل گرفت و مباحث مختلفی در دســتور جلسه، مانند اصالح آیین نامه مالی و 
معامالتی فدراسیون فوتبال، اصالح و طرح موضوع آیین نامه پاداش تیم های ملی 

و تیم های ملی بانوان مطرح شد.
او درباره وضعیت ســرمربیگری تیم ملی فوتبال خاطرنشان کرد: همکاران در 
حال گفت وگو هســتند. اطالعات فنی و شــرایط در حال بررســی است و جلسات 
همچنان ادامه دارد و به محض اینکه به نتیجه برسیم، وضعیت را اعالم خواهیم 
کرد. این نتیجه گیری ممکن اســت در این جلســه باشــد یا به جلسات و اطالعات 

بیشتری نیاز باشد.
اصولی همچنین درباره وضعیت ســرمربیگری تیم ملی امید و جانشین مهدی 
مهدوی کیــا اظهار کــرد: مذاکرات اولیه دارد انجام می شــود و گزینه هایی مدنظر 
هســتند. گفت وگوهای اولیه انجام شــده و زمانی که نتیجه ای حاصل شــود و در 

چارچوبی قرار بگیرد که به توافق ختم شود، در هیئت رئیسه بررسی می شود.
او در پاســخ به این ســؤال که آیا شــایعات منتشر شــده درباره فشار به رئیس 
فدراســیون فوتبال درباره گزینه نایب رئیسی بانوان صحیح است؟ گفت: شرایطی 
پیش آمده است که در خدمت سرکار خانم موسوی نخواهیم بود و طبق اساسنامه، 
رئیس فدراســیون پیشــنهاد سرپرستی این ســمت را به هیئت رئیسه خواهد داد. 
کمیته بانوان، کمیته مهمی اســت و الزم است که این سمت سازمان دهی شود و 
این اتفاق رخ خواهد داد. منتظر پیشــنهادها هســتیم و به محض تشکیل مجمع، 
گزارش های الزم ارائه خواهد شــد. شــایعاتی هم که از طریق منبع های مختلفی 

درباره گزینه نایب رئیسی بانوان مطرح شده است، کامال تکذیب می شود.
سخنگوی فدراســیون فوتبال خاطرنشان کرد: فردی که قبال هم سمت مشاور 
داشته اســت، حرف های کذب مطرح می کند که ســابقه هم داشته است. زمانی 
که ایشان با رئیس سابق فدراسیون فوتبال آمدند و زمانی که با ایشان عزل شدند، 
مطالبی را به کذب منتشر کردند که ما اینها را تکذیب می کنیم. هیچ فشاری وجود 
ندارد و طبق اساسنامه، ریاست فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت رئیسه با پیشنهاد 
رئیــس فدراســیون، تصمیم گیری خواهند کرد که در موقع مقــرر به مجمع ارائه 
می شــود و بر اســاس شایســتگی ها و توانمندی ها و طبق برنامه های تاج، در این 

زمینه تصمیم گیری خواهد شد.

تصمیم جالب «یحیی» در روزهای سخت؛ 
سالم به جوان گرایی

سرمربی پرســپولیس در جریان یکی از حساس ترین دیدارهای تیمش در لیگ 
بیســت ودوم تصمیمات جالب  توجهی گرفت. به گزارش فوتبال ۳۶۰، پرسپولیس 
در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران دســت به کار بزرگی زد و موفق شــد در 
ســیرجان، گل گهر را با اختالف دو گل شکســت بدهد. زمانی ارزش کار شاگردان 
یحیی گل محمدی در ســیرجان بیش از پیش نمایان می شود که نگاهی به ترکیب 
پرســپولیس بیندازیم؛ چون سرخ پوشــان پایتخت در غیاب بازیکنانی مثل یورگن 
لوکادیا، شــیخ دیاباته و البته امید عالیشــاه در سیرجان به میدان رفتند و سرمربی 
پرســپولیس توانســت با اعتماد به بازیکنان جوان تیمش به ســه امتیاز ارزشمند 

بیرون از خانه دست پیدا کند.
نیمکت نشینی «نعمتی» و میدان دادن به «هنانوف»

یحیی گل محمدی دســت بازی برای انتخاب ترکیب اصلی تیمش در سیرجان 
نداشــت؛ اما یک اتفاق غیرمنتظره در جریان دیدار با گل گهر ســیرجان شــرایط را 
برای سرمربی پرسپولیس دشــوارتر کرد و آن هم مصدومیت دانیال اسماعیلی فر 
بود. در حالی که تصور می شــد سرمربی سرخ پوشــان پایتخت بعد از مصدومیت 
اســماعیلی فر به ســراغ اســتفاده از دانیال اســماعیلی فر برود؛ اما گل محمدی 
در تصمیمــی جالب  توجــه از مدافع تاجیکســتانی تیمش خواســت که از روی 
نیمکت بلند شــده و به میــدان برود. وحدت هنانوف ۲۲ ســاله که پنجمین بار در 
لیگ بیست ودوم به عنوان یار جانشــین به ترکیب سرخ پوشان پایتخت باید اضافه 
می شــد، توانست در سیرجان عملکردی فوق العاده از خود به جای بگذارد و یکی 

از بهترین بازیکنان تیمش بود و پاسخ مناسبی به اعتماد یحیی گل محمدی داد.
درخشش «اسدبیگی» به جای کاپیتان «کمال»!

ســرمربی پرســپولیس برای چینش زوج خط میانی تیمش هم یک سورپرایز 
ویژه داشــت و ســرماخوردگی کمــال کامیابی نیا و دوری این هافبــک باتجربه از 
آمادگــی ایدئال باعث شــد تا یحیی گل محمدی برای انتخاب زوج میالد ســرلک 
به ســراغ هافبک ۲۳ ســاله تیمــش برود و ســینا اســدبیگی را در ترکیب اصلی 
پرسپولیس برای دیدار با گل گهر قرار داد. اسدبیگی در نبرد با خط هافبک قدرتمند 
گل گهر روز خوبی را پشــت سر گذاشت و موفق شد با یک سوپرگل به یادماندنی و 
فراموش نشدنی حکم پیروزی تیمش را در سیرجان امضا کند و با خاطراتی شیرین 

از سیرجان به تهران بازگردد.
کوالک جانشین «سروش» در سیرجان

گل محمدی برای ســومین بــازی متوالی تصمیم گرفت تا ســروش رفیعی را 
نیمکت نشــین کند و به هافبک باتجربه تیمش میدان ندهد و برخالف بازی قبلی 
که ســیامک نعمتی در ترکیب اصلی پرسپولیس قرار گرفت، یحیی گل محمدی با 
نارضایتی از عملکرد او به ســراغ استفاده از پدیده جوان تیمش رفت و به محمد 
عمری در ترکیب پرســپولیس برای رویارویی با گل گهر میدان داد. عمری با توجه 
به حضور مهدی ترابی در خط حمله باید در پست وینگر چپ برای پرسپولیس در 
ســیرجان بازی می کرد و با استارت های ســرعتی خود بارها خط دفاعی گل گهر را 
آزار داد و ســرانجام در اوایل نیمه دوم زهر خود را به تیم سیرجانی ریخت و روی 
پاس مهدی ترابی توانست در نقش گل زن بدرخشد تا در ۲۳ سالگی اولین گل خود 

در پیراهن پرسپولیس را به  ثبت برساند و به آینده امیدوارتر شود.
مهاجم دهه هشتادی وارد ترکیب پرسپولیس شد

یحیی گل محمدی در دقیقه ۸۳ دیدار با گل گهر ســیرجان تصمیم به تعویض 
گرفت و در شرایطی که تصور می شد احتماال برای تقویت خط حمله پرسپولیس، 
اولویــت یحیی گل محمدی میدان دادن به مهدی عبدی و حامد پاکدل باشــد؛ اما 
سرمربی پرسپولیس تصمیم غیرمنتظره ای گرفت و به سراغ مهاجم تیم امیدهای 
پرســپولیس رفت و به ســتاره آکادمی سرخ پوشــان پایتخت اعتماد کرد. علیرضا 
خدادادی که جزء بازیکنان دهه هشــتادی پرسپولیس محسوب می شود، توانست 
اولیــن بازی خود در پیراهن تیم بزرگســاالن پرســپولیس را در یکــی از مهم ترین 
بازی های فصل سرخ پوشــان پایتخــت تجربه کند و حاال او امیدوار اســت که در 
ادامه فصل بیشتر بتواند مورد نظر یحیی گل محمدی قرار گیرد و برای پرسپولیس 

به میدان برود.
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