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 استارت
با دبل

بهروز رسایلیتیتر یک
روزنامهنگار

درموردهمهبخشهایشخصیتمهدیطارمی
میتوانحرفزدواحتماالنقطهنظرهایمتفاوت
داشــت،غیرازتواناییهایفنیاینبازیکن!این
غیرقابلبحثترینبخشوجودمهاجمبوشهری
است؛ستارهایکهبعداز2هفتهبسیارجنجالیو
پرحاشیه،بانقشآفرینیدرفتحسوپرکاپپرتغال
برایپورتوباردیگرارزشهایممتازشرانشــان
داد.طارمیدرجریانپیروزی3برصفرتیمشبرابر
توندال،2گلبهثمررساندودرپایانازسویاکثر
رسانههابهعنوانبهترینبازیکنزمینبرگزیدهشد.
باایندبل،طارمیتعدادگلهایشبرایپورتورابه
عدد51رساندوازیکحدنصابجالبتوجهعبور
کرد.اوحاالباچنیناستارتی،آمادهاستتاسومین
فصلحضورشدرپیراهنآبیهارابااعتمادبهنفس
بیشترودرخشانترازهرزماندیگریآغازکند.
البتهکهدراینمسیر،رویاروییباتوندالهممثل
همیشهبرایطارمیخوشیمنبود.اینتیمشکار
محبوبمهاجمبوشــهریدرپرتغالمحســوب
میشود؛بهطوریکهطارمیبرابرتوندال11گلزده

ویکپاسگلهمدادهاست!

  بی خیال حاشیه ها
گفتیمکهطارمی2هفتهبرزخیراپشــتســر
گذاشت.اظهاراتاودرایرانازجنبههایمختلف
خبرسازشد؛ازروابطشبانزدیکاندولتوپیگیری
مجوزوارداتخودرو،تاابرازعالقهغیرحرفهایاش
بهجداییازپورتو.اینبخــشآخردرپرتغالهم
بازتابهایمنفیووسیعیداشتوخودطارمی
کهمتوجهموضوعشدهبودبهشیوههایمختلف
درصدددلجوییازهــوادارانتیمشبرآمد.بعداز
بازیســوپرکاپنیزمطابقانتظارخبرنگاراناز
کونسیسائوسرمربیپورتودرموردمصاحبهطارمی
پرسیدند.اواماگفت:»جوابیندارم.درونزمینچه
گذشت؟بهترینبازیکنمسابقهچهکسیبود؟«به
تعبیربهترانگارسرمربیپورتوکهبازیکنانمهم
زیادیراهمدرفازهجومیازدستداده،ترجیح
میدهدچشمازحاشیههابپوشدورویتواناییهای
فنیطارمیمتمرکزشود؛برگبرندهایکههمیشه

نقاطضعفاینبازیکنراپوشاندهاست.

  برانکو هم به او آوانس می داد
جالباینجاستکهقبالهممزایایفوتبالیطارمی
باعثشدهبودســرمربیانپیشــیناونسبتبه
برخــیرفتارهایشبیاعتناباشــند.حتیبرانکو
ایوانکوویــچکهبســیارمربیســختگیریبودو
قاطعیتشستارههایزیادیراازپرسپولیسراند،
درقبالطارمیکمیمالیمتربود.بهعنوانمثال
21فروردین96بعدازآنکهمهدیطارمیپنالتی
حســاسبازیباالریانرابهشکلیغیرمسئوالنه
چیپزدوازدســتداد،برانکوبهصراحتاعالم
کردتازمانیکهاوسرمربیپرسپولیسباشدمهدی
دیگرپنالتینخواهدزد.بااینحالتنهاچندروز
بعددربازیباماشینسازیمهدیطارمیبااصرار
بازیکنانپشتپنالتیاعالمشدهبهسودپرسپولیس
ایستادوآنراتبدیلبهگلکرد!حقیقتآناست
کهپتانسیلفنیباالیطارمی،خیلیاوقاتباعث
شدهاوبابتتصمیماتورفتارهایاشتباهشبه
اندازهکافیمجازاتنشود.ممکناستهمیناتفاق
درتیمملیهمرخبدهدودراگاناسکوچیچاگرتا
جامجهانیبرمسندشباقیماند،باچشمپوشیاز
همهرفتارهایناهنجارطارمیاورابهقطرببرد.با
اینحالچهرؤیایقشنگیمیشداگراینتوانایی
فنی،باشــخصیتیبلوغیافتهوحرفــهایدرهم
میآمیخت.در30ســالگییکفوتبالیست،این

دیگرنبایدآرزویخیلیبزرگیباشد!

دیدار به قطر!
درطــرحنمادینیکــیازقدیمیترینحامیان
مالیفیفا،قراربودجــامقهرمانیجامجهانیبه
همهکشورهایحاضردراینتورنمنتسفرکند.
براساسطرحجدیدفیفاویکیازاسپانسرهایش
)گفتهمیشودکوکاکوال(،اینسفرحتیمنحصر
بهکشورهایحاضردرجامنمیشدودرمجموع
قراربود51کشورحداقلبراییکروز،میزباناین
جامزیباباشندودرنهایتجامقهرمانیراهیقطر
شود.اینسفرازدوبیدراماراتمتحدهعربیآغاز
میشودومقصدنهاییاشنیزاستادیوملوسیل
درقطرخواهدبود.براساستوضیحشفافمدیر
اجراییاینطــرحدرهفتههایگذشــته،تمام
کشورهایحاضردرجامجهانیبدونهیچقیدو
شرطیدراینبرنامهحاضربودند.برنامهرونمایی
ازجام2سفیرویژههمداشــتکههردوموفق
بهبردناینجــامدردورانبازیشــدهاند.ایکر
کاسیاسوکاکابهعنوانســفرایویژهاینطرح
انتخابشدندتایکســفرجذاببهبسیاریاز
نقاطدنیاراآغازکنند.درایرانهمگفتهمیشد
کهجزیرهکیشمیزباناینجــامخواهدبود.با
وجوداین،برخالفهمهگمانهزنیهایاولیه،حاال
دیگرقرارنیستایرانمیزباناینجامباشدوجام
طالییوسفرایویژهاشبهایرانسفرنخواهند

کرد.جالــباینکههنوز
همتوضیحخاصیدراین

خصوصدادهنشدهوظاهرااینتصمیمازسوی
اسپانسرگرفتهشدهاست.

سوژه روز

  دوشــنبه     10 مرداد  1401     3 محرم  1444       ســال سی ام          شـــماره  8557

کلکسیون با نونیس کامل شد
حاال کلوپ همه جام های ممکن را یکی یک بار با 

لیورپول برده است؛ از تمام جام های انگلیسی گرفته 
تا جام های اروپایی و جام باشگاه های جهان

باشگاه بارسلونا در خرید و فروش بازیکن 
یک باشگاه اخالق مدار نیست، مدیران 

فعلی هم این موضوع را اثبات کردند

نگران مصدومانمان هستمرفتار سمی
مرضیه جعفری، سرمربی خاتون بم قبل از 

بازی امروز تیمش با تیم باشگاهی قزاقستان 
می گوید چند بازیکن مصدوم دارد
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 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ يک

 روز مانده تا 
سری آ

 روز مانده تا 
الليگا

 روز مانده تا 
بوندس ليگا

توانايي هاي فني مهدي طارمي، تنها بخش غيرقابل بحث وجود اوست؛ ستاره اي که بعد از 
2هفته بسيار جنجالي و پرحاشيه، با نقش آفريني در فتح سوپرکاپ پرتغال براي پورتو بار ديگر 
 ادامه  درارزش هاي ممتازش را نشان داد و تعداد گل هايش با پيراهن اين تيم را به عدد 51 رساند
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