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محمدمه��دی یعقوب��ی ،دارن��ده مدالهای نقره المپی��ک  ۱۹۵۶ملبورن و برنز جهانی  ،۱۹۵۱در  ۹۱س��الگی درگذش��ت .یعقوبی پس از چند
روز بس��تری در بیمارس��تان ب��ه دلی��ل عارضه قلبی ،صبح دیروز جان به جان آفرین تس��لیم ک��رد .یعقوبی بعد از  ۲طالی ش��ادروان غالمرضا
تخت��ی و امامعل��ی حبیب��ی در المپی��ک  ۱۹۵۶ملب��ورن ،به همراه محمدعلی خجس��تهپور موفق به کس��ب مدالهای نقره المپیک ش��دند.
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تقویت مجدد آبیها

تجلیل از ورزشکاران حامی فلسطین
و مروجین اخالق

مراس��م تجلیل از ورزش��کاران حامی مردم فلسطین و
شوجوانان برگزار شد.
مروجین اخالق با حضور وزیر ورز 
مراسم تجلیل از ورزشکاران جوانمرد حامی مردم مظلوم
فلس��طین و مروجین اخالق و منش پهلوانی ،صبح شنبه
شوجوانان،
برگزار شد .در این مراسم حمید سجادی وزیر ورز 
سردار قریشی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین،
عبدالحمید احمدی معاون وزیر ورزشوجوانان ،تعدادی از
رؤس��ای فدراس��یونها و همچنین تعدادی از ورزشکاران و
مدالآوران المپیکی و پاراالمپیکی حضور داشتند .میرجلیلی،
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران در این مراسم اظهار داشت:
 ۵ه��زار ش��هید ورزش��کار به خاط��ر آرمانهای خ��ود ،از
مدالهایشان گذشتند و پالک آنها ،مدالشان شد .امروز هم
قصد تجلیل از ورزشکارانی را داریم که مقابل نمایندگان رژیم
صهیونسیتی قرار نگرفتند و همچنین با اقدامات خیرخواهانه،
ب��ه کمک مردم در حوادث مختلف برخاس��تند .همچنین
شوجوانان در بخش��ی از صحبتهای
س��جادی ،وزیر ورز 
خود در این مراس��م عنوان کرد :ما هم مثل همه جای دنیا
پروتکلهایی داریم و قوانینی را رعایت میکنیم .انتخاباتی
در ایران برگزار شده و به بیرون منعکس شده است .قبل از
شوجوانان کشور هم یکی از ما بوده
من سنگردار وزارت ورز 
است و باید دفاع کنم .این جوانمردی نیست .خارجیها برای
ما تعیینتکلیف میکنند تا رئیس یک فدراسیون مجبور به
استعفا ش��ود .از همین داخل پیام میدهند و میگویند با
سرپرستی که انتخاب کردهایم باز هم ما را تعلیق میکنند.
من کمترین ترسی از این مسائل ندارم و ب ه عنوان خادم دولت
و ملت ،مواضعمان مش��خص است .وی با بیان اینکه وزارت
ورزش و جوانان همچنان میتواند عزتآفرین باشد ،عنوان
کرد :ما میبینیم که در خارج از کشور دسیسه میکنند و به
ورزشکار ما «در باغ سبز» نشان میدهند تا اینگونه ضربه بزنند.
در بخش پایانی مراسم نیز از تعدادی از ورزشکاران تجلیل شد.

اعضای هیأتمدیره استقالل تا اطالع
ثانوی از مصاحبه منع شدند

اعضای هیاتمدیره باش��گاه اس��تقالل تا اطالع ثانوی
نمیتوانند مصاحبه کنند .طبق اطالعات به دس��ت آمده،
اعضای هیاتمدیره باش��گاه اس��تقالل به علت ش��رایطی
ک��ه در ابت��دای کار ب��رای آنه��ا ب��ه وج��ود آمده اس��ت،
فع�لا تا اط�لاع ثان��وی از انج��ام مصاحبه منع ش��دهاند.
بعد از ظهر شنبه ،جلسهای میان اعضای هیاتمدیره باشگاه
اس��تقالل برگزار شد تا درباره چگونگی اداره باشگاه و نحوه
عملکرد هیاتمدیره جدید تصمیمگیری شود.

جانمایی  VARدر استادیوم آزادی
تغییر کرد

فدراسیون فوتبال در تالش برای استفاده از  VARبرای
دیدار با کرهجنوبی اس��ت اما هنوز در مرحله فراهم کردن
ش��رایط و آمادهسازی زیرساختها قرار دارد .هر طور شده،
فدراسیون فوتبال باید برای بازی 20مهرماه مقابل کرهجنوبی
شرایط استفاده از کمک داور ویدئویی ( )VARرا فراهم کند.
بر همین اساس کارگروه تشکیل شده در تالش برای فراهم
کردن زیرساختهاست و مهلت زیادی هم برای انجام این
کار باقی نیست .پیش از این جانماییها برای اتاق  VARدر
ورزشگاه آزادی انجام شده بود .اتاق قدیمی کنترل دوپینگ در
تونل استادیوم و زیر ورودی شرقی برای حضور کمک داوران
ویدئویی در نظر گرفته شده بود اما حاال قرار است اتاقی که در
اختیار صداوسیما و مقابل میکسدزون قدیمی ورزشگاه آزادی
قرار داشت ،به این کار اختصاص یابد .همچنین رختکن داوران
نیز به همین اتاق انتقال خواهد یافت تا همه استانداردها در
این زمینه رعایت شود .تغییر اتاق کمک داوران ویدئویی از این
جهت بود که کابلکشی ،فراهم کردن زیرساختهای اینترنتی
و دیگر موارد مربوط به این کار در جانمایی قبلی دشوار بود و
حاال این تغییر میتواند کار را تسریع کند ،البته به شرطی که
تمام شرایط ،امکانات و تغییرات فنی ،عمرانی و تاسیساتی در
ورزشگاه آزادی نیز به سرعت انجام شود تا همه چیز در موقع
مقرر به پایان رسیده باشد .تیم ملی فوتبال کشورمان  15مهر
در امارات باید به مصاف تیمملی این کشور برود و  20مهر
در ورزشگاه آزادی میزبان کرهجنوبی است .با این حال برای
ورود  VARو نصب آن ،گرفتن تاییدیهها ،تستهای الزم
و سایر موارد الزم باید تا  15مهر شرایط فراهم شده باشد تا
استفاده از این تجهیزات در دیدار با کرهجنوبی بدون مشکل
انجام ش��ود .از همینرو آنچه اهمیت دارد ،زمان است که
نباید در ش��رایط فعلی از دست برود و تمام دستاندرکاران
باید هر چه سریعتر موانع را از سر راه بردارند .از آنجایی هم
که فدراسیون اشاره دارد میزبانی دیدار با کرهجنوبی به مساله
 VARگ��ره خورده ،نباید این موضوع عاملی برای به خطر
افتادن میزبانی باشد.

بسته مالی مسافرتی به داد
پرسپولیس رسید

کاروان تیم فوتبال پرس��پولیس با کمکهزینه س��فر
کنفدراس��یون فوتبال آسیا به عربستان سفر میکند .تیم
فوتبال پرسپولیس برای بازی با الهالل عربستان به این کشور
سفر میکند تا دیدار یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را
همچون بازیهای دور گروهی و یکهشتم به عنوان میهمان
برگزار کند .قهرمان  5دوره متوالی لیگ برتر ایران در فاصله
کمتر از یک ماه تا بازی با نماینده عربستان با مشکالت فراوان
مالی روبهرو شده است .پرسپولیس با وجود این مشکالت قرار
است به عربستان رفته تا با الهالل بازی کند .کاروان این تیم با
توجه به یارانه سفر کنفدراسیون فوتبال آسیا با هزینههای این
نهاد بینالمللی به کشور میزبان بازیهای یکچهارم تا فینال
لیگ قهرمانان آسیا سفر میکند تا سرخها بابت سفر به این
کشور خیالشان راحت شود .کاروان تیم فوتبال پرسپولیس
قرار است با پرواز اختصاصی راهی کشور عربستان شود تا
تنها نماینده فوتبال باش��گاهی ایران در یکچهارم نهایی
 ACL۲۰۲۱در سفر خود از امکانات کافی برخوردار باشد.
باشگاه پرسپولیس برای تهیه بلیت هواپیما و اسکان در یکی از
بهترین هتلهای ریاض هزینهای را پرداخت نمیکند و تمام
این مبلغ از سوی  AFCدر اختیار باشگاههای صعودکننده
به یکچهارم نهایی قرار میگیرد.

طاهره صفری :مدیرعامل باش��گاه استقالل با اعالم حمایت از
سرمربی فعلی این تیم تصمیم دارد برای لیگ بیست و یکم تیمی
مدعی را روانه مسابقه لیگ برتر کند .مصطفی آجورلو جمعهشب
طی حکمی از سوی سیدحمید سجادی به عنوان مدیرعامل
باشگاه استقالل معرفی شد تا باشگاه پرطرفدار پایتخت بعد از
چند سال پرتنش ،این بار مدیری را در راس کار خود ببیند که
نه با حکم سرپرستی ،بلکه با حکم مدیرعاملی کار خود را آغاز
میکند؛ اتفاقی که در زمان مدیرانی چون فتحی ،سعادتمند و
مددی ش��اهد آن نبودیم .در این میان هیاتمدیره جدید در
نخس��تین اقدام به حمایت از کادر فنی پرداخت و آجورلو نیز
اعالم کرد فرهاد مجیدی به کار خود ادامه خواهد داد .همین
موضوع شایعه حضور مربیان دیگر در استقالل را به اتمام رساند
تویکم مشخص شود.
تا تکلیف سرمربی آبیپوشان در لیگ بیس 
تاکتیک مدیرعامل جدید باش��گاه اس��تقالل در بدو ورود
مش��خص شده اما این تمام ماجرا نیست .ظاهرا مدیرعامل و
اعضای جدید هیاتمدیره استقالل در صدد تقویت این تیم برای
فصل پیش رو هستند و از حاال تمام برنامههای آبیپوشان روی
بیستویکم لیگ برتر است .قرار است

حضور پرقدرت در فصل
خواستههای کادر فنی برای جذب بازیکن اجابت و در نخستین
اقدام هم نظر فرهاد مجیدی برای جذب بازیکنان خارجی گرفته
شود؛ اتفاقی که مددی بارها قولش را به سرمربی این تیم داد اما
به آن عمل نکرد .جذب بازیکنان داخلی هم دیگر برنامه مدیریت
جدید استقالل برای تقویت این تیم است و اگر بازیکنی مدنظر
س��رمربی این تیم باشد ،نسبت به جذب آن اقدام خواهد شد.
از سوی دیگر شایعه تغییر سرپرست تیم استقالل هم مطرح
شده و این احتمال وجود دارد بهرام امیری جای خود را به فرد
دیگری بدهد؛ موضوعی که مدنظر مدیران پیشین این باشگاه
نبود و آنها روی حضور امیری تاکید داشتند اما حاال اوضاع کمی
توپربایی س��ریع و شوتی دقیق ،یک گل
گزارش
اس��تثنایی را به همراه داشت و زننده گل
کس��ی نبود جز ستاره ایرانی ،مهدی طارمی .در ادامه مسابقات
لیگ فوتبال پرتغال ،پرتو به مصاف ژیلویسنته رفت که با گلزنی
طارمی  ۲بر یک به پیروزی رسید .در دقیقه  9بازی ،پاس کمجان
پدرینیو کافی بود تا جرقه یک حرکت تند و تیز را در ذهن مهاجم
پورتو بزند .پس او استارتی سریع زد و با یک نوکپا توپ را از مدافع
ژیلویسنته رد کرد و از طرف دیگر سراغ توپ رفت و در شرایطی
که فاصل ه  40متری با دروازه داشت ،شوتش را روانه دروازه «زیگا
فرلیه» گلر بدشانس و جلو کشیده حریف کرد؛ کسی که قرار بود
بهترین گل هفته را از مهدی طارمی دریافت کند .شوت شجاعانه
مهدی طارمی آسمان زمین ژیل ویسنته را طی کرد و از باالی سر
دروازهبان اسلوونیایی گذشت و در کمال ناباوری از خط دروازه عبور
کرد و تبدیل به گل شد .گل در شرایطی به ثمر رسید که کسی باور
نمیکرد یک پاس آرام در میانه زمین ،زمینهساز چنین گلی شود
اما طارمی با ذکاوت ،هوشمندی و البته آمادگی فوقالعادهاش گلی
را به ثمر رساند که احتماال مدتها سوژه رسانههای پرتغالی خواهد
شد و هیچ بعید نیست نامزد گل برتر سال در پرتغال یا فراتر از آن
شود .طارمی در حالی در دومین بازی متوالی موفق به گلزنی شد
که بازی بعدی پورتو مقابل لیورپول است و قطعا یورگن کلوپ
و شاگردانش بازی پورتو و هنرنمایی او را تماشا کرده یا خواهند
طونشان تما م عیار در آستانه دیداری حساس
کرد و این یک خ 
است .این چهارمین گل فصل مهدی طارمی محسوب میشود
که او را در یکقدمی صدر جدول گلزنان لیگ پرتغال و لوییز دیاز
قرار میدهد .طارمی در بازی هفته گذشته تیمش پس از  ۲هفته

اینت

[ کوریره ]

ر؛ آزمون گاسپرینی

تغییر کرده و ممکن اس��ت سرپرست جدید آبیپوشان جای
خود را به فرد دیگری بدهد .با این شرایط پیشبینی میشود
تویکم از نظر
استقالل با حضور مدیران جدید برای فصل بیس 
شاکله تقویت شود تا برای فصل پیش رو در قالب یک مدعی
پا به عرصه مسابقات بگذارد.

■■مصطفی آجورلو :فرهاد مجیدی فرزند اس�تقالل و سرمایه
این باشگاه است

مصطفی آجورلو که رسما به عنوان مدیرعامل باشگاه استقالل
معرفی شد ،بیانیهای را در بدو کارش صادر کرد .در بخشی از این
بیانیه آمده است :قصد من بررسی چند روزه شرایط و رسیدگی
فوری به مشکالت تیم فوتبال استقالل خواهد بود و سپس در
کمترین زمان ،گزارشی مفصل و شفاف درباره وضعیت موجود
به هواداران گرانقدر این باشگاه و رسانهها تقدیم خواهم کرد اما
در شروع کار الزم است چند نکته را خدمت شما عزیزان عرض
کنم؛ اس��تقالل به تمرکز بر «متن» نیاز دارد و نه پرداختن به
«حاشیه» .بدون تردید ،دلسوزان استقالل ،از هواداران عزیز و
پیشکسوتان محترم گرفته تا رسانهها ،در این مسیر به ما کمک
خواهند کرد تا با سرعت و قدرت به سمت ساختن «استقالل
قوی ،قدرتمند و ثروتمند» پیش برویم و استقالل را به شرایط
ل برسانیم .در این میان عهد ما با هواداران عزیز ،کار جدی
ایدهآ 
و تمرکز بر متن و موضوعات اساسی است تا با سرعت و شتاب
بیشتر زمینههای پیشرفت باش��گاه و رسیدن به اهداف مهیا
ش��ود .هیچ ارادهای ما را از حرکت در مس��یر پیشرفت باشگاه
دور نخواهد کرد .وضعیت موجود باشگاه استقالل که همگان از
آن آگاه هستند ،حاصل فقدان مدیریت کارآمد در سطح کالن
ورزش ایران در دوره گذشته بوده اما در دوره جدید ،این عزم
جدی وجود دارد که شرایط بهبود یابد .در وضعیت جدید و با
حمایت دولت محترم و وزیر محترم ورزش و جوانان ،با انسجام

خانواده بزرگ استقالل و ایدههای جدید و نو و سامان دادن به
امور باشگاه و کار جدی و هدفمند ،با همدلی و همراهی اعضای
محترم هیاتمدیره باشگاه ،فاصله خود با اهداف را کم و کمتر
خواهیم کرد .به امید خداوند و با حمایت شما عزیزان ،نشانههای
بهبود اوضاع بزودی مشاهده و پس از مدتی این نشانهها تبدیل
به روند صعودی و یک رویه خواهد شد.
با یادی از بزرگان باشگاه استقالل ،مرحومان علی داناییفرد،
منص��ور پورحیدری ،ناصر حجازی ،غالمحس��ین مظلومی و
بسیاری از ستارههای ارزشمند تاریخ این باشگاه؛ الزم به تاکید
است فرهاد مجیدی فرزند استقالل و سرمایه این باشگاه است.
این سرمایه برای باشگاه ،یک فرصت خواهد بود .بدین وسیله
از او میخواهم با قدرت و انگیزه بیشتر به کار خود ادامه دهد
و مجموعه مدیریتی را کنار خود بداند .ما تالش خواهیم کرد
به اتفاق تیم را هر چه سریعتر تقویت کنیم تا با قدرت بیشتر
در فصل پیش رو حاضر شویم .هواداران استقالل از شعارها و
وعدههای انجام نش��ده ،از دل بستن و ناامید شدن ،از جدایی
نابهنگام ستارهها و تضعیف هر ساله تیم و نبود امکانات مناسب
خس��ته ش��دهاند .معتقدم اس��تقالل باید در  4حوزه ورزشی،
اقتص��ادی ،عمرانی و فرهنگ��ی ارتقا یابد ک��ه مفصل درباره
ایدههای تحول در این  3حوزه س��خن خواهم گفت .با تالش
شبانهروزی در جهت رفع معایب و پیشرفت این باشگاه حرکت
خواهیم کرد تا هواداران احساس غرور و افتخار کنند و بزودی
خبرهای خ��وب جای خبرهای بد را بگی��رد .کارهای زیادی
برای انجام ش��دن وجود دارد و ما با یکدیگر و کنار هم پیش
میرویم .برای آغاز یک دوره جدید در اس��تقالل به تغییرات
کامل در سطح مدیریتی باشگاه نیاز است .طی چند روز آینده
و با بررس��ی شرایط باشگاه در این باره اطالعرسانی الزم انجام
خواهد شد.

طارمی با گل از میانه زمین باز هم شگفتی آفرید

سوپر گل از مهدی

ناکامی توانست دبل کند و روی یک ضربه پنالتی و یک موقعیت
ریباند  ۲گل برای تیمش بزند و حاال خود را  ۴گله کرده است.
■■واکنش رسانههای اروپایی به گل طارمی

رس��انههای اروپای��ی ب��ه گل زیبای س��تاره کش��ورمان به
ژیل ویسنته در مسابقه جمعهشب واکنش جالبی نشان دادند.

[ مارکا ]

پس از  200گل...

مهدی طارمی از وس��ط زمین یک گل زیبا و دیدنی مقابل ژیل
ی اروپایی و آسیایی را
ویسنته به ثمر رساند که تحسین رسانهها 
به همراه داشت.
س��ایت یونانی  protothemaبه بازی پورتو و گل طارمی
واکنش نش��ان داد و نوشت ستاره ایرانی چه گل دیوانهواری به

[م
وندودپورتیوو ]

ژاوینزدی 
کترم 
یشود

آشنایی با اعضای
هیأتمدیره استقالل

پسازجلسهوزیرورزشباهیاتمدیرهباشگاهاستقالل،
نام نفرات جدیدی برای حضور در اتاق مدیریت این باشگاه
منتشر ش�د .در شرایطی که مصطفی آجورلو مدیرعامل
آینده اس�تقالل ش�د و امور را در دس�ت گرفت ،اعضای
جدید هیاتمدیره استقالل نیز انتخاب شدند .در ادامه با
هیاتمدیره جدید آشنا میشوید.
مصطفی آجورلو (مدیرعامل س�ابق باشگاههای پاس،
استیلآذین و تراکتور) :آجورلو که سابقه ریاست سازمان
ورزش شهرداری تهران و اتحادیه فوتبال باشگاههای ایران
ب�ا مدرک دکترای مدیری�ت را در کارنامه دارد ،به عنوان
جدیدترینمدیرعاملاستقاللمعرفیشد.اوسابقهسالها
فعالیت در لیگ برتر فوتبال باشگاههای ایران ،سابقه یک
دوره قهرمانی و 2دوره نایبقهرمانی لیگ همچنین ۲دوره
حضور در لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا را داشته و از این
نظر یکی از مدیران باسابقه فوتبال کشور به شمار میرود.
محمد مومنی (آقای گل س�ابق فوتب�ال ایران و عضو
باشگاهاستقالل):پیشکسوتآبیهاکهسابقهآقایگلیدر
لیگ ایران و بازی در لیگ ترکیه را نیز داشته ،از چهرههای
تحصیلکرده فوتبال کش�ور در حوزه مدیریت ورزشی به
ش�مار میرود که یکی از مدیران ارش�د س�ازمان ورزش
شهرداری تهران در سالهای گذشته بوده و در مقطعی نیز
به عنوان مدیر آکادمی باشگاه استقالل فعالیت کرده است.
پرویز مظلومی (عضو فعلی هیاتمدیره ،س�رمربی و
بازیکن س�ابق استقالل) :پیشکسوت سابق استقالل که
سالها پیراهن این تیم را بر تن کرده و سابقه نشستن روی
نیمکتاینتیمرانیزدرکارنامهدارد،تنهاعضوهیاتمدیره
قبلی است که در پست خود ابقا شد.
مجتبی عبداللهی (معاون س�ابق اجتماعی و خدمات
ش�هرداری تهران و کاندیدای شهرداری تهران) :او دارای
مدرک دکترای علوم سیاسی و مدیرکل فعلی اوقاف و امور
خیریه استان تهران است .او یکی از گزینههای شهرداری
پایتخ�ت در ای�ن دوره نیز به ش�مار میرفت .عبداللهی
همچنی�ن رئیس هیاتمدیره گ�روه هتلهای ارم و عضو
شورای عالی اجتماعی و فرهنگی کشور است.
مهدی افضلی (مدیرعامل بنیاد رودکی) :او دارای مدرک
تحصیلی کارشناس�ی ارشد علوم سیاس�ی و از مدیران
باس�ابقه وزارت فرهنگ و ارش�اد اسلامی است .رئیس
هیاتمدیره بنیاد مد و لباس اسالمی و عضو هیاتمدیره
صندوق حمایت از نویسندگان و خبرنگاران است .افضلی
همچنینمدیرعاملمؤسسهتوسعههنرهایمعاصرورئیس
هیاتمدیره بنیاد نیاوران بوده است.

ثمر رساند .مهدی طارمی پس از اینکه سال گذشته با یک ضربه
قیچی برگردان زیبا مقابل چلسی همه ما را متحیر کرد ،دوباره
شعبدهبازی کرد و یک گل زیبا از میانه میدان به ثمر رساند.
سایت  jornal de naticiosنیز نوشت پورتو با گل دیدنی
و فوقالعاده طارمی و ضربه آزاد بینقص اولیویرا به پیروزی رسید
تا پورتو به  3امتیاز مهم دست یابد.
سایت فرانسوی  RMCهم گل طارمی را بینظیر و استثنایی
خطاب کرد و نوشت :ستاره ایرانی روز جمعه یک گل شاهکار به
ثمر رساند و از فاصله بیش از  40متر دروازه ژیل ویسنته را باز کرد.
سایت معتبر اوجوگوی پرتغال نیز به تمجید از ستاره کشورمان
پرداخت و گل طارمی را منحصربهفرد خواند.
همچنین صفحه اصلی توئیتر جام ملتهای آسیا به درخشش
طارمی در مسابقات فوتبال اروپا واکنش نشان داد و نوشت :عجب
گلی زد مهدی طارمی! او یک گل فوقالعاده از میانه زمین به ثمر
رساند و باعث شد پورتو به برتری دست یابد.
صفحه  Asiancup2023هم نوش��ت آیا گل طارمی نامزد
بهترین گل فصل پورتو نیست؟
ت تیوی نیز به گل طارمی واکنش
ش��بکه تلویزیونی اسپور 
نشان داد و نوشت طارمی از وسط زمین هم گل زد!
همچنین ساشا پیسانی ،خبرنگار سایت اوپتا به گل طارمی
واکنش نشان داد و نوشت میخواهید طعمی از یک گل زیبا را
بچشید؟
زاچ لوی ،خبرنگار اروپایی نیز نوش��ت :وقتش نش��ده مهدی
طارم��ی را یک��ی از  5بازیکن برتر پرتغ��ال بدانیم؟ هنوز به این
موضوع فکر نکردهاید؟

تبریک به زبان فارسی!
نگاه

ادامه از صفحه اول

هر کدام از لژیونرهای این تیم
و حتی بازیکنان داخلی ،س��تارگان و حرفهایهای
تیمهای باش��گاهی خودشان هستند؛ موفقیتهای
پیاپی این بازیکنان ،و ضریبدادن به این توفیقها و
بازیهای خوب ،کاری است که مجموعه جریانهای
رس��انهای باید نس��بت به آن خود را متعهد بدانند،
چرا ک��ه موفقیت طارمی در پورت��و ،یا جهانبخش
در فاین��ورد ،بیش از هر چیز موفقیت یک ایرانی به
حساب میآید و این باید به رخ کشیده شود اما باز
با عادیانگاری مواجهیم .بهانه این نوشته ،سوپرگل
مهدی طارمی در بازی اخیر بود و اقدام باشگاه پورتو
که در صفحه اینستاگرامیاش با انتشار گل طارمی
به فارسی نوشت :اووووف چه گلی!

