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پیش بازی

بهروز رسایلی| شــروع فصل جدید لیــگ قهرمانان اروپا 
اصال برای مهدی طارمی خوش یمن نبود. ســتاره تیم ملی 
فوتبال کشورمان که با پیراهن پورتو مقابل اتلتیکو مادرید 
قرار گرفته بود، نمایش فوق العاده ای نداشت. او البته یک بار 
با یک پاس خوب برای هم تیمی اش نزدیک بود مقدمات به 
گل رســیدن پورتو را فراهم کند، اما نشد. با این حال اتفاق 
ناباورانه در دقیقه81 رخ داد؛ زمانی که طارمی با وجود داشتن 
یک کارت زرد، برای گرفتن پنالتی در محوطه جریمه حریف 
شیرجه زد و با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد. این 
اتفاق که قبال یک بار دیگر هم در لیگ پرتغال برای طارمی رخ 
داده بود، حاال موج بزرگی از انتقادات را متوجه این بازیکن 
کرده است؛ مخصوصا از این جهت که پورتو در این مسابقه 
 به شکل عجیبی شکســت خورد. این بازی 3گل داشت که
 هر ســه بعد از اخراج طارمی رقم خورد؛ 2تا برای اتلتیکو و 
یکی برای پورتو که ثمربخش نبود و باعث شد این تیم دست 

خالی ورزشگاه واندا متروپولینا را ترک کند.

  موج حمالت
بسیار طبیعی بود که بعد از اتفاق رخ داده در این مسابقه، 

طارمی مورد هجمه قرار بگیرد. شیرجه های او مدت هاست 
که در پرتغال به یک ســوژه حســاس تبدیل شده است. 
مخصوصا از اواخر فصل گذشته جنگ رسانه ای تمام عیاری 
علیه این بازیکن شروع شــده و کار به جایی رسیده که 
به تازگی گزارشــگر یک مســابقه بوکس نمایشــی هم 
حین گزارش مســابقه با توجه به رفتار اغراق آمیز یکی 
از بوکسورها به طارمی طعنه زده اســت. در پورتو البته 
خیلی ها از طارمی دفاع می کنند و قائل به تفاوت تمارض 
با هنر پنالتی گرفتن هستند، اما وقتی در رقابتی در سطح 
لیگ قهرمانان اروپا بازیکن کلیدی تیم به این دلیل اخراج 
می شود، دیگر نباید انتظار پشتیبانی و دلسوزی داشت. 
عجیب است که طارمی به خوبی می داند در این مسابقات 
از کمک داور ویدئویی اســتفاده می شــود، اما باز آنطور 
ناشیانه خودش را روی زمین می اندازد. به هر حال لحن 
سرجیو کونسیسائو، سرمربی پورتو بعد از بازی خوب نبود. 
با این کارت قرمز، طارمی دیدار هفته بعد با کلوب بروژ را 
از دست می دهد که آن هم خودش خسران دیگری است. 
او رکورد عجیبی در لیگ قهرمانان دارد؛ 3گل و 2اخراج 
که هیچ یک از آنها فنی نبوده انــد. مهدی برابر یوونتوس 

هم به دلیل شوت کردن توپ بعد از سوت داور کارت زرد 
دوم را گرفت.

  در جام جهانی تکرار نکن!
شــاید اینطور مواقع بتوان فهمید چرا برخالف بســیاری از 
همبازیانش، طارمی در این ســال ها پیشــنهاد دندانگیری 
از تیم های بزرگ اروپایی نداشــته اســت. حیف اســت اگر 
توانایی های فنی او تحت تأثیر برچســب تمارض و فریب قرار 
بگیرد؛ مخصوصا حاال که همه اروپا روی حرکات این بازیکن 
در محوطه جریمه حساس شده اند و شاید حتی داوران حاضر 
در اتاق VAR هم با ذهنیت منفی به بازبینی تصاویر بپردازند. 
در نهایت باید امیدوار باشــیم طارمی در جام جهانی مرتکب 
چنین اشتباه فاحشی نشود، چون می تواند تبعات منفی بسیار 
زیادی برای تیم ملی داشته باشد. لزومی به اخراج هم نیست، 
شاید محرومیت در اثر دریافت 2کارت زرد هم برای تیم ملی 
گران تمام شود. وقتش رسیده او یک بازنگری کلی در مورد 
رفتارش در محوطه جریمه حریفان انجــام بدهد و به جای 
پنالتی گرفتن، اولویتش را به ضربه زنی یا خلق موقعیت بدهد. 

االن دیگر مدافعان هم »بدل« زدن به »فن« او را آموخته اند.

جهان

شنبه غیرانگلیسی
درحالی که این هفته لیگ برتر به دلیل درگذشت ملکه 
انگلستان تعطیل اســت، چند بازی خوب در برنامه 
لیگ های اروپایی گنجانده شــده. بیشتر بازی های 
بزرگ امروز برگزار می شود چون سه شنبه و چهارشنبه 
باز هم لیگ قهرمانان در پیش است. در اللیگا بارسلونا 
ساعت21 در زمین کادیس بازی دارد؛ همان تیمی 
که فصل پیش موی دماغ بارسا شــده و امتیازاتی از 
این تیم گرفته بود. 2 ساعت و نیم بعد رئال مادرید در 
غیاب کریم بنزمای مصدوم یک دیدار نسبتا ساده با 
مایورکا دارد. در ایتالیا ناپولی که مقابل لیورپول دست 
به شاهکار زد با اسپتســیا بازی می کند که می تواند 
خامه روی کیک باشــد. اینتر برای قطع کردن نوار 
شکست هایش باید از تورینو پذیرایی کند و میالن در 
زمین سمپدوریا به میدان می رود. در بوندس لیگا مارکو 
ُرزه که به تازگی به جای تدسکو هدایت الیپزیش را در 
دست گرفته، در نخستین تجربه مربیگری اش در این 
تیم به مصاف تیم فصل قبل خــودش – دورتموند- 
می رود. بایرن مونیخ هم میزبان اشــتوتگارت است. 
مارسی و لیل مهم ترین دیدار هفته لیگ یک را برگزار 
می کنند اما ساعت19:30 امباپه و بازیکنانش ازجمله 

مسی و نیمار با برست بازی دارند. 

محک بیرو
 نفت مسجدسلیمان تا همین جا به اندازه

 نصف پارسال گل زده
در شــرایطی که همه نگاه ها متوجه تیم ملی است، امروز مسابقات هفته ششم 
لیگ برتر فوتبال ایران هم برگزار خواهد شد. در یکی از این بازی ها، صدرنشین 
لیگ یعنی پرسپولیس در مسجدسلیمان باید به مصاف نفت این شهر برود. نفت 
امسال تیم خوبی بوده که با هدایت رضا مهاجری فصل را به شکل غافلگیرکننده 
آغاز کرده است. آنها از 5بازی اول 8امتیاز گرفته اند و باالتر از استقالل در رده پنجم 
جدول قرار دارند. از قضا نفتی ها 2هفته پیش هم در خانه، آبی پوشان را متوقف 
کردند تا بازیکنان این تیم از اعتماد به نفس باالیی برخوردار باشند. نکته جالب 
توجه در مورد نفت اما به تعداد گل های زده این تیم مربوط می شود. طالیی پوشان 
در 5بازی 7گل به ثمر رسانده اند تا در کنار سپاهان، گل گهر و مس کرمان صاحب 
بهترین خط حمله لیگ باشند. این نکته زمانی جذاب تر می شود که بدانیم نفت 
مسجدسلیمان فصل گذشته در کل مسابقات تنها 14گل به ثمر رساند و حاال طی 
5هفته به اندازه نصف پارسال گل زده است! این تیم فصل گذشته به سختی در 
لیگ برتر ماند و تعداد گل هایش حتی از پدیده سقوط کرده هم کمتر بود. تنها 
فجرسپاسی قعرنشین با 10گل زده خط حمله ای ضعیف تر از نفت داشت. بنابراین 
بازی امشب برای ساختار دفاعی قدرتمند پرسپولیس و علیرضا بیرانوند که هنوز 

در جریان بازی گل نخورده، یک محک جدی است.

همیشه شاکی
سپاهان آنقدر هزینه کرده که الزم نباشد به هر 

بهانه ای به پر و پای رقبا بپیچد
در یکی از مسابقات مهم هفته پنجم لیگ برتر، سپاهان در دربی اصفهان با نتیجه 
مساوی یک بر یک برابر ذوب آهن متوقف شد. آنها برای سومین بازی پیاپی از کسب 
پیروزی عاجز ماندند و از صدر دور افتادند. در نتیجه فشار هواداران روی کادرفنی و 
باشگاه افزایش پیدا کرده و حتی مجید بصیرت هم در شبکه استانی اصفهان از مردم 
خواست در شبکه های اجتماعی کمی خویشتن دارتر باشند. سپاهان سال هاست 
موفقیتی در خور هزینه هایش به دست نیاورده، بنابراین امسال که برخی معتقدند 
آنها گران ترین تیم تاریخ فوتبال ایران را بسته اند، انتظاری جز قهرمانی از زردپوشان 
نمی رود. مجموعه این مسائل باعث شده سپاهانی ها بعد از تساوی در دربی از نظر 
روانی کمی آشفته شــوند و در نتیجه حتی به حریف همشهری هم بتازند. مدیر 
ســپاهان پس از پایان بازی با انتقاد از افزایش قیمت بلیت های دربی گفته است: 
»ذوب آهن اگر خودش را تیم اصفهانی می داند نباید این کار را می کرد.« فارغ از اینکه 
آیا افزایش قیمت بلیت برای این بازی کار درستی بوده یا نه، به هر حال ذوب آهن 
به عنوان میزبان حق تعیین قیمت داشته است. به طور کلی در شأن سپاهان نیست 
که مخصوصا بعد از این همه خرج و مخارج در فصل جدید، به هر بهانه ای به پر و پای 
رقبا بپیچد؛ یک روز به پرسپولیس گیر بدهد و یک روز دیگر به ذوب آهن. آنقدر ابزار 

دارید که کارتان را بکنید و نتیجه بگیرید. پس بی خیال حواشی.

شهره به فریب
حیف است توانایی های مهدی طارمی، تحت تأثیر تمارض های او قرار بگیرد

ادامه از 
صفحه21

رکورددار لیگ 
میزبان پرسپولیس

در سایر بازی های امروز تراکتور 
در زمین خودش میزبان نفت 
آبادان است و امید زیادی به کسب دومین برد متوالی 
دارد. سپاهان هم مثل تراکتور در خانه خودش میزبان 
یک تیم قعر جدولی اســت و مورایس و شاگردانش 
به دنبال رقم زدن چهارمیــن باخت آلومینیوم اراک 
هستند. مس کرمان از ذوب آهن پذیرایی می کند و 
مس رفسنجان هم در شــهر خودش میزبان هوادار 
است. رفســنجانی ها با وجود بازی های خوب هنوز 
به پیروزی نرسیده اند و امشب برای کسب نخستین 

3امتیاز فصل بسیج خواهند شد.


