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دروغ بزرگ درباره مهدی طارمی؟

سریک گنبد؛ تیم والیبال زنان با مالکیت سردار آزمون

صمیمی: در جام جهانی تصمیم گرفتم از تیم ملی فوتسال خداحافظی کنم

تیم ملی فوتبال ایران با ســتاره های بی شــماری کــه در ترکیب دارد مهیا 
می شــود تا در جــام جهانی قطر، چیــزی نزدیک بــه ۱۴۴ روز دیگر به میدان 
برود. مهیاشــدن نه به این معنی که این تیم اردوهــای منظمی دارد یا اینکه 
بازی های تدارکاتی پرباری پشت سر گذاشته و بازی های دوستانه خیره کننده ای 
پیش رو دارد، بلکه مهیاشــدن به این معنی که منتظر اســت تا بازی های جام 
جهانی شــروع شــود تا خودش را در این تورنمنت بــزرگ محک بزند. بدیهی 
است در فوتبال بی برنامه امروزی که حتی نسبت به توانایی های سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران هم شــک و تردید وجــود دارد، چیزی به غیر از توانایی فنی 
بازیکنان نمی تواند عالقه مندان به دنیای فوتبال را دلگرم نگه دارد. وقتی هم 
که درباره ســتاره های تیم ملی صحبت می شــود، بدون تردید مهدی طارمی 
در صدر قرار می گیرد. ســتاره ایرانی باشــگاه پورتو دو، سه فصلی می شود که 
در فوتبال پرتغال اســم و رســمی برای خودش پیدا کرده و بعد از درخشیدن 
بــه همراه این تیم در لیگ قهرمانان اروپــا، نامش را کم وبیش در فوتبال اروپا 
هم ســر زبان انداخت. بدیهی اســت که این پسر بوشــهری این روزها در کنار 
ســردار آزمون، دیگر مهاجم تیم ملی که به لورکوزن پیوسته، بین المللی ترین 
چهره های فوتبال ایران هســتند. ســردار بعد از ســال ها حضور در روسیه از 
نیم فصل دوم فصل گذشــته راهی آلمان شده و چالش جدیدی پیش رو دارد. 
او زمانی که در ترکیب زنیت بازی می کرد باز زیر سایه هنرنمایی مهدی طارمی 

در پورتو قرار داشت. دست کم در دو فصل اخیر که این طور بوده است. طارمی 
ولی بعد از آمدن به پورتو ســطح بازی اش را به شــکل قابل اعتنایی افزایش 
داده و حاال شــبیه به یک فوتبالیســت تمام حرفه ای اروپایــی تمرین و زندگی 
می کند. او در دو فصل اخیر در کورس رســیدن به عنوان آقای گلی در پرتغال 
بوده و توانســته خودش را به عنوان یک مهاجم چارچوب شــناس به فوتبال 
اروپا معرفی کند. بــه غیر از هنر گل زنی، مهدی طارمی تبحر خاصی در دادن 
پاس گل هــم دارد. او که همین چند روز پیــش در ترکیب تیم منتخب فصل 
پرتغال هم قرار گرفته در زمره بهترین پاسورهای پرتغال محسوب می شود. از 
لحاظ تأثیرگذاری، یعنــی زدن گل و دادن پاس گل، طارمی حتی ریت باالتری 
در مقایسه با ســایر بازیکنان پورتو به دســت می آورد. مهاجم تیم ملی ایران 
همین فصل پیش ۳۲ بار برای پورتو در لیگ به میدان رفت که حاصلش زدن 
۲۰ گل و دادن ۱۳ پــاس گل بود. مجموع این تعداد میانگین تأثیرگذاری اش را 
کمی بیشــتر از عدد یک به ازای هر بــازی می کند. پس مهدی طارمی از لحاظ 
پیشرفت و شاخص گل زنی، آمار خوبی دارد. نکته مهم دیگر درباره او اینکه در 
ســه فصل اخیر ثبات هم داشته و در هر تورنمنتی تقریبا از حد متوسط به باال 
حاضر شده اســت. با چنین کارنامه ای، بدیهی است که شایعات زیادی درباره 
انتقــال او به تیم هــای بزرگ تر اروپایی به گوش برســد. طارمی از فصل پیش 
تا بــه حال مورد توجه تیم های اروپایی قرار گرفته و هر روز خبر می رســد که 

سردار آزمون، مهاجم تیم ملی ایران که این روزها در عضویت باشگاه لورکوزن آلمان 
اســت، از مدت ها قبل راهش را به غیر از فوتبال در دو، ســه رشــته ورزشی دیگر که از 
کودکی به آنها عالقه داشــته اســت، ادامه می دهد. او هم مثل بســیاری از اهالی گنبد، 
عاشق اسب و والیبال اســت و در کنار فوتبال، این روزها به صورت حرفه ای، فعالیت در 
این دو رشته ورزشــی را پیگیری می کند. نه به آن معنا که خودش شانسی برای حضور 
در رقابت های سطح باال و حرفه ای این دو رشته باشد، بلکه او تیم هایی در این دو رشته 

راه اندازی کرده که مالکیت آنها را بر عهده گرفته است. 
ســریک، اسم اسب مشهور ســردار آزمون است که در 
رقابت های بین المللی شرکت می کند. او در کنار سریک 
چندین اسب گران قیمت دیگر هم دارد که با استخدام 
مربیان طرازاول، سعی در رشد و پیشرفت در این رشته 
ورزشی دارد. داستان اسب های ســردار آزمون چندان 
جدیــد نیســت؛ از ســال های دور تا به حــال او در این 
زمینه فعالیت کرده و به راحتی با جســت وجویی ساده 
می توان قیمت و اسم اسب های سردار آزمون و پیشینه 
مسابقات آنها را هم یافت. کار جدیدی که سردار آزمون 
کرده و بیش از گذشــته او را مورد تحســین قرار داده، 

راه اندازی و تشــکیل تیم والیبال زنان در گنبد است؛ تیمی به اسم همان سریک معروف. 
ایده راه اندازی تیم والیبال زنان سریک را سردار آزمون به پدرش، یعنی خلیل آزمون داده 
اســت. پدر که خودش از دیرباز دســتی بر آتش والیبال دارد، ایده پسر را مناسب دیده و 
حاال در کنار دیگر اعضای خانواده، تیم والیبال زنان ســریک شکل گرفته و اتفاقا با وجود 
عمر کوتاه آن، موفقیت زیادی هم به دســت آورده است. پدر سردار آزمون می گوید ایده 
تشــکیل این تیم در حین گفت وگوی والیبالی با سردار حاصل شده است.  سردار اعتقاد 
داشــته که زنان ورزشــکار گبندی محروم مانده اند و بهتر است برایشان یک تیم والیبال 
تشکیل داده شود. آنها تیم را ابتدا با چهره های بومی راه اندازی می کنند و بعد از موفقیت 
در مسابقات استانی، وارد رقابت های لیگ یک کشوری می شوند. از اینجا به بعد همه چیز 
شکل حرفه ای تری به خود گرفته اســت. تیم سریک در مشاوره با چهره های سرشناس 
رفته رفته ســاختار خوبی را بنا نهاده و در کنار بازیکنان بومی، چندین بازیکن با تجربه از 
سایر اســتان ها جذب کردند. این طور شد که با مالکیت ســردار آزمون، مشاوره های پدر 
و سرپرســتی خواهر سردار آزمون، سریک در چشــم به هم زدنی توانست تبدیل به تیمی 

قدرتمند در لیگ یک والیبال زنان ایران شــود. آنها حتی موفق شدند عنوان قهرمانی را 
هم به دست بیاورند و حاال هم از این فصل باید در رقابت های لیگ برتر والیبال زنان ایران 
رقابت کنند. ســردار آزمون از ابتدای تأسیس این تیم تا به حال به شدت پیگیر کارهاست 
و حتی در اســتوری های اینستاگرامش برای مسئوالن فدراسیون و تیم ملی والیبال زنان 
ایران هم خط و نشــان کشیده و خواسته بازیکنان مستعد تیمش را زیر نظر داشته باشند. 
دربــاره این تیم و به ویژه دســتمزدی که به بازیکنان داده می شــود، حرف و حدیث زیاد 
است. عده ای دلیل موفقیت ســریک را سرمایه گذاری 
خوب ســردار آزمون توصیف می کننــد، ولی پدرش در 
گفت وگویی که با یکی از روزنامه های ورزشــی داشته 
این موضوع را تکذیــب کرده و گفته باالترین رقمی که 
به بازیکنان تیمش می دهد، هشت میلیون تومان است. 
او گفته دو بازیکنش این رقم را گرفته و بقیه نزدیک به 
پنج میلیون تومان می گیرنــد. البته این رقم برای زمان 
راه اندازی اســت، چون این ارقام زمانــی که قرار بوده 
بازی فینال لیگ یک برگزار شــود، بــه میزان ۵۰ درصد 
افزایش پیدا کرده است. حاال هم که تیمشان لیگ برتری 
شــده، قاعدتا عالوه بر خریدهای خوب که در ســطح 
ملی اســت، دستمزدها هم باالتر رفته اســت. هدف سردار آزمون حاال قهرمانی تیمش 
در رقابت های لیگ برتر ایران اســت.  این موضوعی اســت که خواهر ســردار آزمون که 
عهده دار سرپرســتی سریک است نیز به آن اشاره می کند. سولماز آزمون می گوید: «بعد 
از صعود به لیگ برتر، تمام انرژی مان را روی بستن تیمی قدرتمند گذاشته ایم. تا اینجای 
کار چند بازیکن باتجربه و ملی پوش جذب و اســتعدادهای بومی و بســیاری از بازیکنان 
فصل قبل را هم حفظ کرده ایم. ســعی مان این اســت تیمی قدرتمند تشکیل بدهیم و 
مطمئن باشــید حرف های زیادی برای گفتن خواهیم داشت. ما نماینده پایتخت والیبال 
ایران در لیگ برتر هستیم. واقعا سردار، پدرم، مادرم، عمویم طاهر آزمون، آناهیتا کریمی، 
شــمس الدین و ایلیا چرکزی و بازیکنان و کادر فنی و مسئوالن تیم تالش بسیاری انجام 
می دهند تا به موفقیت برســیم. هدف اصلی ما موفقیت در لیگ برتر است. سردار هم 
چنین خواسته ای دارد و مدام به تیم انگیزه و روحیه می دهد. امیدوارم بتوانیم لیگ برتر 
را با رتبه ای خوب تمام کنیم. با انگیزه ای که در کادر فنی و بازیکنان می بینم، رسیدن به 

این هدف دور از دسترس نیست».

دروازه بان ســابق تیم ملی فوتســال ایران گفت: بعد از بازی با قزاقســتان در جام 
جهانــی لیتوانــی تصمیم بــه خداحافظــی از بازی های ملــی گرفتــم و این تصمیم 
ارتباطی به دعوت نشــدن من از ســوی شمســایی نداشــت. به گزارش مهــر، علیرضا 
صمیمی، دروازه بان سابق تیم ملی فوتســال ایران که سه دوره حضور در جام جهانی 
را تجربــه کرده بــود، هم زمان با روز تولــدش از بازی های ملــی خداحافظی کرد. این 
دروازه بــان در گفت وگــو با مهر، درباره این تصمیمش گفت: حضــور در تیم ملی مثل 
یک اتوبوس اســت که یک روز ســوار می شــوید و یک روز باید پیاده شــوید. احساس 
کــردم نمی توانــم به تیم ملی کمک کنم. اخالقم به گونه ای اســت که دوســت دارم 
حتی ســر تمریــن تیم ملی هم مفید باشــم؛ امــا در حال حاضر دروازه بان های بســیار 
خــوب و جوانی داریم کــه می توانند در تیم ملی بازی کنند؛ نفرات خوبی مثل ســپهر 
محمدی، مســعود محمدی، سجاد بابایی، ســعید مؤمنی و مهدی رستمی. سن برای 
بازی کردن در فوتبال و فوتسال یک عدد است. خداحافظی من ارتباطی به سن نداشت. 
فقط احســاس کــردم نمی توانم به تیم ملــی کمک کنم و تمرکــزم را روی بازی های 

باشــگاهی گذاشتم. او درخصوص اینکه گفته می شــد ممکن بود برای جام ملت های 
آســیا از سوی وحید شمسایی به تیم ملی دعوت بشــود، تأکید کرد: من هم در بعضی 
از رسانه ها خواندم که گفته بودند در لیست وحید شمسایی بوده ام؛ اما به هر حال من 
تصمیمم را برای خداحافظی از تیم ملی، بعد از بازی با قزاقستان در جام جهانی ۲۰۲۱ 
لیتوانی گرفته بودم. دروازه بان سابق تیم ملی فوتسال ایران تأکید کرد: آقای ناظم الشریعه 
(سرمربی سابق تیم ملی) شاهد است که این تصمیم را بعد از بازی با قزاقستان گرفته 
بودم. می توانید این را از سپهر محمدی هم اتاقی من هم بپرسید؛ بنابراین بودن یا نبودن 
مــن در اردوهای تیم ملی بعد از جام جهانی ارتباطی به این تصمیم نداشــت. اگر هم 
خداحافظــی ام را دیر اعالم کردم، به این خاطر بود که می خواســتم آن را در یک تاریخ 
مناسب مثل روز تولدم رسانه ای کنم! صمیمی با بیان اینکه حدود ۱۳۵ بازی برای تیم 
ملی فوتسال ایران انجام داده است، گفت: در جام جهانی ۲۰۱۶ کلمبیا، برزیل را شکست 
دادیم و درنهایت به عنوان سوم دست یافتیم. دیدار با برزیل بهترین و به یادماندنی ترین 

بازی و خاطره من در تیم ملی بود.

پیشــنهاد جدیدی به دستش رسیده است. اکثر پیشنهاداتی که عنوان می شود 
به دســت مهاجم تیم ملی ایران رســیده از لیگ برتر انگلیس است. قریب به 
یک سالی می شود که گفته می شود آرسنال یکی از مشتریان پروپاقرص مهدی 
طارمی اســت. در کنار این باشــگاه از اورتون هم به عنوان دیگر باشگاهی که 
مهدی طارمی را می خواهد، یاد می شود. نهایتا با استناد به یکی از سایت های 
هواداری منچســتریونایتد، او می تواند یکی از گزینه های حضور در یونایتد هم 
باشد. اینها ولی شایعه است چون برخالف انتشار عالقه وافر آرسنال به مهدی 
طارمی، توپچی ها نه این بازیکن ایرانی بلکه ترجیح دادند هم بازی او در پورتو 
را بخرند. به غیر فابیو ویرا که به آرســنال رفت، باید به داستان لوئیس دیاس، 
دیگر بازیکن پورتو که نیم فصل گذشــته ســر از لیورپول درآورد هم اشاره کرد. 
به این گزینه ها ویتینیا و خروجش به مقصد پاری رســن ژرمن را هم باید اضافه 
کرد. اینجاســت که دیگر باید رفته رفته درباره اخبار عالقه مندی باشــگاه های 
بزرگ به مهدی طارمی شک و تردید کرد و از آنها به عنوان دروغ بزرگ زیبایی 
که مخاطب ایرانی دوست دارد آنها را باور کند، یاد کرد. شاید نزدیک ترین نکته 
به واقعیت درباره مهدی طارمی همین پیشــنهادی باشــد که از سوی باشگاه 
فنرباغچه ارائه شده است؛ آن هم در حالی که همین باشگاه ترکیه ای هم حاضر 
بــه پرداختن رقم زیادی برای مهدی طارمی نیســت و می خواهد این مهاجم 

ایرانی را به عنوان بازیکن قرضی به خدمت بگیرد.
با وجود این نباید مســائل را درباره مهدی طارمی اشــتباه گرفت. اینکه او 
پیشــنهاد واقعی از یک باشگاه بزرگ اروپایی ندارد، ارتباطی با سطح بازی اش 
ندارد. طارمی همان طورکه آمار نشان می دهد تأثیرگذارترین بازیکن پورتو است 
و اگر تیمی قرار باشد بر اساس میزان تأثیرگذاری از این باشگاه خرید کند، قطعا 
مهدی طارمی گزینه نخست است. با این حال، مترومعیار خرید در باشگاه های 
بزرگ اروپایی، اگر مجبور نباشند، با معیارهای این بازیکن ایرانی در تضاد است. 
بدون درنظرگرفتن فوق ســتاره هایی مانند مسی و رونالدو، باشگاه های مطرح 
معموال ســراغ گزینه های جوان می روند و با بستن قراردادهای طوالنی مدت، 
ســعی می کنند عالوه بر سرمایه گذاری، با آنها قراردادهای طوالنی ببندد تا در 
عرض دو یا سه ســال، بتوانند بهترین کیفیت خرید جدید را در تیم پیاده کنند. 
با همین معیار بود که باشــگاهی مثل برایتون حاضر شــد ســر کیسه را برای 
علیرضا جهانبخش، دیگر ستاره تیم ملی شل کند و برای او حتی در آن زمان، 
رکوردشــکنی هم کند. حاال با توجه به آنکه مهدی طارمی ۳۰ ســاله اســت، 
بدیهی است باشگاه بزرگی در اروپا برای جذب او و بستن قرارداد طوالنی مدت 
با این بازیکن وسوسه نشود. این موضوع فقط یک روی سکه است چون قیمت 
عجیب و غریبی که پورتو برای فروش مهدی طارمی درنظر گرفته هم دیگر سد 
محکمی اســت که ســر راه تیم های خوب اروپایی قرار دارد. مهدی طارمی با 
رقمی نزدیک به ۴٫۷ میلیون یورو به پورتو آمده ولی این باشــگاه عنوان کرده 
که حاضر نیست به پیشــنهاد زیر ۲۰ میلیون یورویی برای طارمی پاسخ مثبت 
دهد. این رقم با توجه به ســن و ســال طارمی، عدد بزرگی است و کمتر تیمی 
را راغــب می کند تا با پورتو حتی ســر میز مذاکره بنشــیند. گو اینکه همین ۲۰ 
میلیون یورو هم ســقف عدد مورد نظر پورتو است و همین باشگاه احتماال اگر 
پیشــنهادی نصف همین عدد هم برای مهدی طارمی به دستش برسد، بدش 
نمی آید از کنار فروش این بازیکن ایرانی، شبیه به فروش دیگر بازیکنانش، سود 

خوبی به جیب بزند.
نتیجه آنکه مهــدی طارمی نه از لحاظ فوتبالی بلکــه از لحاظ معیارهای 
موجود در مارکت فوتبال اروپا، گزینه تیم های بزرگ نخواهد بود. او شاید با رقم 
مناســب تری بتواند امیدوار به بازی در تیم سطح باالیی باشد ولی اینکه پورتو 
حاضر شود با رقم پایینی مهدی را از دست بدهد یا خیر، مسئله کلیدی است.

پنجشنبه
۹ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۶

اخـبـار  بـرگـزیـده

یک نقره و ۴ برنز تکواندو در تورنمنت کره  جنوبی
شکست هر ۶ نماینده ایران مقابل میزبان

ملی پوشــان تکواندوی ایران در روز اول تورنمنت آزاد کره جنوبی صاحب یک 
مدال نقره و چهار برنز شدند. به گزارش ایسنا، تورنمنت آزاد تکواندو در کره جنوبی 
از دیروز چهارشــنبه آغاز و تا ۱۴ تیر در ســالن هوبان به میزبانی شهر «چانچئون» 
برگزار خواهد شد. تیم  ملی امید و بزرگساالن ایران در گروه آقایان در این رقابت ها 
 ۸۷kg+ ,۸۰kg- ,۵۸kg- ,۵۴kg شرکت کرده است. در روز اول، مسابقات در اوزان
و ۸۰+ کیلوگرم برگزار شــد که مهدی حاجی موســایی نماینده وزن ۵۴- کیلوگرم 
کشورمان در دیدار اول نماینده ژاپن را ۲ بر صفر در راند شماری از پیش رو برداشت 
و در مرحلــه یک چهارم نهایی برابر کیــم از کره جنوبی ۲ بر صفر ( راند یک ۱۵ بر 
یک برنده حاجی موسایی -راند دوم پنج اخطاره شدن کیم و برنده حاجی موسایی) 
به برتری رســید. در مرحله نیمه نهایی باز هم نماینده کشــورمان بود که توانست 
۲ بر یک بر باربوســا از فلیپین (۱۳-۱۱ رانــد اول برنده از فیلیپین - ۲۰-۲ راند دوم 
برنده مهدی و۱۱-۸ راند ســوم برنده مهدی) غلبه کند و به فینال برسد. در دیدار 
فینال حاجی موســایی مقابل پارک از کشــور میزبــان ۱۴-۱۰ در راند اول و ۱۵-۱۶ 
رانــد دوم نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره رســید. پیش تر حاجی موســایی در 
رقابت های قهرمانی آســیا ۲۰۲۲ چانچئون به مدال نقره این رقابت ها رسیده بود. 
در وزن ۸۷+ کیلوگــرم، علی نادعلیان در دیدار اول راند اول ۹ بر ۳ و راند دوم ۱۰ 
بــر ۷ مقابل یو از کره جنوبی به برتری رســید و در مرحلــه نیمه نهایی برابر لی از 
کره جنوبی در راند شــماری با نتیجه ۲ بر صفر دیدار را واگذار کرد و به مدال برنز 
بسنده کرد. نادعلیان مانند حاجی موســایی در رقابت های قهرمانی تکواندو آسیا 

صاحب گردن آویز نقره شد.
در همین وزن نیز علی نجفی مقابل امیرعلی اکبری از افغانســتان ۲ بر یک در 
راندشــماری (راند اول ۷-۲ - راند دوم پنج اخطاره شــدن نجفی و برنده نماینده 
افغانســتان - راند ســوم پنج اخطاره شدن حریف نجفی) پیروز شــد و به مرحله 
نیمه نهایی رســید؛ اما در ایــن مرحله به دلیل مصدومیت بــازی را به بائه از کره 
جنوبی واگذار کرد و به مدال برنز دســت یافت. در وزن ۸۰- کیلوگرم و در مرحله 
یک هشــتم نهایی مهران برخورداری ۲ بر یک (۳-۳ راند اول- مهران برخورداری 
-۴-۲ راند دوم - ژانگ - ۷-۵ راند ســوم برخورداری ) از ســد ژانگ از کشور چین 
گذشــت و در مرحله یک چهارم نهایی حریف آلتانگرل مغولستانی شد و در ۲ راند 
پیاپی بــا نتایج ۹-۲ در راند اول و ۱۲-۲ در راند دوم بــرد و به مرحله نیمه نهایی 
رســید. در این مرحله، نماینده وزن ۸۰- کیلوگرم کشورمان ۲ بر یک مقابل بوین از 
کره جنوبی در راندشماری (۱۱-۹ راند اول نماینده کره -۷-۳ راند دوم برخورداری 
- ۴-۳ راند ســوم نماینده کره) باخت و به مدال برنز رســید. در همین وزن، علی 
اشــکوریان ۲ بر صفر ســووینی استرالیا را در مرحله یک هشــتم نهایی از پیش رو 
برداشــت و در مرحلــه بعدی ۲ بر یــک (۹-۲ راند اول برنده اشــکوریان - ۲-۱۲ 
راند دوم برنده اشــکوریان ) از سد رامش حسینی از افغانستان گذشت. در مرحله 
نیمه نهایی نماینده کشورمان با نتیجه ۲ بر یک در راندشماری مقابل تکواندوکاری 
از کشــور میزبان با نتیجه ۲ بر یک در راندشــماری شکســت خورد و به مدال برنز 
بسنده کرد. حسین لطفی دیگر نماینده ایران در وزن ۵۸- کیلوگرم بود که در دیدار 
اول ۲ بر یک مقابل لی چانگ یئونگ از کره جنوبی باخت و دستش از مدال کوتاه 
 ۸۷kg- ,۷۴kg- ,۶۸kg- ,۶۳kg ماند. گفتنی اســت روز دوم رقابت هــا در اوزان

در بخش مردان و اوزان ۷۳kg+ ,۷۳kg- ,۵۷kg- ,۴۹kg- پیگیری خواهد شد.
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