
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر نسبت به 
خود  اعتماد  مورد  بازیکنان  از  یکی  بازی  پست 

تصمیم جدید گرفت.
را  خود  تمرینات  آخرین  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
 B گروه  در  حضور  برای  قطر  به  اعزام  از  قبل 
برگزار  حالی  در   ۲۰۲۲ جهانی  جام  رقابت های 
فنی  تصمیمات  انتظار  در  همگان  که  می کند 
لیست  و  ترکیب  درباره  روش  کی  کارلوس 

بازیکنان این تیم است.
او که در دوره ابتدایی حضور هشت ساله اش دو 
بار موفق به صعود با این تیم به جام جهانی شده 
به جمع  نیز  متوالی  برای سومین دوره  بود حاال 
را  تیم  این  هدایت  تا  است  بازگشته  ملی پوشان 

بر عهده بگیرد.
تفاوت  او  نظرات  و  تاکتیکی  روند  حال  این  با 
تا  است  نکرده  پیدا  گذشته  به  نسبت  چندانی 
بازیکنانی همچون مرتضی پورعلی گنجی، وحید 
امیری و امید ابراهیمی بار دیگر فرصت حضور 

در تمرینات ملی پوشان را پیدا کنند.
این  روند  بهبود  برای  تغییرات خود  ادامه  در  او 
تصمیم  ولز  و  آمریکا  انگلیس،  با  تقابل  در  تیم 
به  قبلی  دوره  همچون  را  امیری  وحید  گرفت 
جمع هافبک ها باز گردانده و از او در جناح چپ 

بازی بگیرد.
بازیکن  عنوان  به  جاری  فصل  در  که  امیری 
در  می کند  بازی  ایران  برتر  لیگ  در  پرسپولیس 
۲۰۱۸ توانست بازی درخشان خود را با حرکت 

استثنایی مقابل جرارد پیکه مدافع وقت تیم ملی 
ایران کامل کند.

عبور توپ از بین پاهای پیکه باعث شد تا امیری 
بگیرد  قرار  دنیا  فوتبال  کارشناسان  توجه  مورد 
شبکه های  سوی  از  بارها  لحظه  آن  تصویر  و 
تا  شود  پخش  فوتبال  حوزه  در  فعال  اجتماعی 

تبدیل به یکی از ماندگارترین ها شود.
امیری در حالی در جریان پیروزی یک بر صفر مقابل 
نیکاراگوئه به پست مورد عالقه خود بازگشت که 
در سه سال گذشته با حضور دراگان اسکوچیچ به 
عنوان دفاع چپ بازی می کرد. سرمربی وقت تیم 
ملی ایران برای آمادگی هرچه بیشتر امیری با پست 
دفاعی از یحیی گل محمدی خواست تا او را در 

همین منطقه از میدان بازی دهد.
نیز  جاری  فصل  برای  پرسپولیس  سرمربی 
استراتژی جذب بازیکن را بر اساس همین ایده 
پیش برد. یحیی گل محمدی از وحید امیری به 
عنوان مدافع استفاده کرد تا سعید صادقی را برای 
پرسپولیس به خدمت بگیرد و او را بازی دهد اما 
ایران  تیم ملی  نیمکت  به  بازگشت  با  کی روش 
اصلی  پست  به  دوباره  را  امیری  گرفت  تصمیم 
اش بازگردانده تا شاید با عملکرد مطلوب بتواند 
رؤیای صعود به مرحله حذفی را از گروهی که 
انگلیس، ولز و آمریکا هستند برآورده کند. حاال 
جام  از  بازگشت  از  پس  بازیکن  این  دید  باید 
گل  تاکتیک های  در  جایگاهی  چه  قطر  جهانی 

محمدی پیدا می کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: انتظاراتمان برای 
صعود به مرحله دوم جام جهانی است؛ هیچ چیز 
تغییر نکرده است و ما با همان باور و همان جاه طلبی 

در جام جهانی خواهیم بود.
 تیم ملی فوتبال ایران کارش را در مسابقات جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر از روز ۳۰ آبان مقابل انگلیس آغاز 

می کند و در ادامه به مصاف ولز و آمریکا می رود.
کارلوس کی روش مربی پرتغالی ایران برای سومین 
دوره متوالی حضور در جام جهانی با ایران را تجربه 
می کند و امیدوار است این بار به مرحله دوم جام 
جهانی صعود کند. کی روش هنوز لیست تیم ملی 
ایران را اعالم نکرده و این اتفاق احتماالً امروز رخ 

می دهد.
کی روش در تازه ترین مصاحبه خود تاکید کرد که 
ایران برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی امید 
دارد و حرف هایی که دیگران درباره ایران می زنند، 
اهمیتی ندارد. وی همچنین تاکید کرد که انگلیس 
در سال های اخیر روند خوبی داشته و چشم انداز 
روشنی را دنبال می کند که این موضوع کار را سخت 
می کند؛ هرچند که ایران هم نقاط قوت خودش را 

دارد.
مشروح گفتگوی کی روش با نشریه ESPN در 

ادامه می آید:
* از تیم ملی ایران به عنوان تیم بی امید برای صعود 
از مرحله گروهی یاد می شود؛ باوجود اینکه در رده 
بیستم جهان قرار دارد؛ درست زیر ولز )۱۹( و ایاالت 

متحده )۱۶( آیا این به شما انگیزه بیشتری می دهد؟
- هرگز. من هرگز این طور فکر نمی کنم زیرا برایم 
مهم نیست که دیگران در مورد ما چه فکر می کنند. ما 
به خودمان فکر می کنیم. ما نقاط قوت و ویژگی های 

خود را داریم و البته مانند همه تیم ها نقاط ضعفی 
نیز داریم. هیچکس کامل نیست و در لحظه مناسب، 
زمان صحبت در داخل زمین فرا رسیده است. آن 
احساسات یا آن نظرات، به حساب نمی آیند. اما در 
نهایت در مسابقه چیزی که مهم خواهد بود این است 
که عملکردی عالی داشته باشیم، فوتبال خوبی ارائه 
دهیم و نتیجه را به دست خدا بسپاریم. این کاری 

است که ما می توانیم انجام دهیم.
گروهی  مرحله  از  جهانی  جام  در  هرگز  ایران   *

صعود نکرده است، انتظارات در قطر چیست؟
برای  را  این فشار  بدانم  نیست که  بد  برای من   -
باال بردن مسئولیت ها، انگیزه و وظایفمان احساس 
می کنیم. اما در داخل گروه، انتظارات ما برای عملکرد 
خوب دقیقاً در حد بقیه است. می خواهیم جلو برویم، 
بهتر شویم و مطمئناً انتظاراتمان برای صعود به مرحله 
دوم جام جهانی است. هیچ چیز تغییر نکرده است. ما 
برای سومین جام جهانی خود با همان باور و همان 

جاه طلبی برای حضور در آنجا می رویم.
* بازی نخست ایران مقابل انگلیس، یکی از تیم های 

تاپ جام جهانی است. آنها چقدر قوی هستند؟
در  که  همانطور  انگلیس خوشحالم،  با  بازی  از   -
فوتبال ایران از بازی با پرتغال یا اسپانیا خوشحالیم. ما 
خوشحالیم که با بهترین تیم های جهان بازی می کنیم 
بین  تا در  این زندگی ماست. ما کار می کنیم  زیرا 
بهترین تیم های جهان، در بین بهترین بازیکنان قرار 
بگیریم. بنابراین حضور در آنجا، لحظه ای از شادی 
است. ما تمام زندگی خود را برای حضور در جام 
جهانی کار می کنیم. وقتی به جام جهانی می رسیم، 
به عنوان بازیکنان کوچک به آنجا می رویم، اما در این 
لحظه جزو بهترین ۳۲ تیم ملی جهان هستیم. پس 

بیایید از آن لذت ببریم.
* پس از کار کردن در انگلیس با منچستریونایتد، 
این تیم را به خوبی می شناسید، اما قباًل بارها شاهد 

شکست آنها بوده اید.
- انگلیس یک تیم برتر است. شکی نیست که در 
با  انگلیس  المللی،  بین  چند سال اخیر، در فوتبال 
آمادگی بهتر و چشم اندازی روشن رشد می کند. این 
با نتایج در زمین مشخص است اما من نمی گویم 
این تیم بهتر است یا آنها بازیکنان بهتری از آن دوران 
دیوید بکهام و پل اسکولز هستند. آنها در آن نقطه 
نیستند، اما تفاوت اکنون این است که انگلیس یک 
جهت و چشم انداز روشنی را نشان می دهد که همه 
بازیکنان و همه تیم باید به کجا بروند. بنابراین این 
تیمی را ایجاد می کند که بسیار سازگارتر و قادر به 

رقابت است.
اما این جام جهانی چیز دیگری است زیرا ما با یک 
ترکیب کاماًل جدید روبرو خواهیم بود، دوره های 
استراحت کوتاه بین بازی ها، رقابتی که در ماه نوامبر 
با جام های جهانی  مقایسه  در  که  می شود،  برگزار 
داریم  بازیکنانی  ما  بنابراین  است،  متفاوت  کاماًل 
که در اروپا که با ۱۵-۲۰ بازی وارد قطر می شود.
در جام های جهانی دیگر آنها ۶۵ -۷۰ بازی انجام 

می دادند. بنابراین بگذارید ببینیم چه می شود.
* بازی با ایاالت متحده آخرین بازی گروهی است 
و می تواند امیدهای هر دو تیم را برای صعود تعیین 
کند. شما در دهه ۱۹۹۰ با تیم مترو استارز نیویورک/
نیوجرسی در MLS مربیگری کردید. تیم ایاالت 
متحده و پیشرفت این کشور را در فوتبال چگونه 

می بینید؟
- من پیشرفت فوتبال را در همه جا میبینم. اکثریت 
مردم آن را نمی بینند، اما ما حرفه ای ها آن را می فهمیم. 
فوتبال ایاالت متحده در حال پیشرفت است، این 
سریع تر شده است، بازیکنان سریع تری فکر می کنند 
و تصمیمات سریع تری می گیرند. بنابراین ما باید از 

آن آگاه باشیم.
این اتفاق برای همه کشورها از جمله ایاالت متحده 
حال  در  آنها  سال،  به  سال  اما  می دهد،  رخ  نیز 
پیشرفت هستند و به خوبی با سایر قاره ها مقایسه 
می شوند. اکنون آنها با بازیکنان کشورهای بزرگ و 
مسابقات ارتباط دارند. بازیکنان فوتبال ایاالت متحده 
به سرعت در حال رشد هستند و با کشورهای دیگر 

و سایر قاره های جهان مقایسه می شوند.
جهانی  جام  این  در  را  مردم  می تواند  ایران  آیا   *

غافلگیر کند؟
بازی های  داریم،  انتظار  ما در جام جهانی  آنچه   -
است.  العاده  فوق  نمایش های  و  مسابقات  عالی، 
ایران، انگلیس، ولز، اسپانیا، پرتغال، ایاالت متحده 
آمریکا همه باید تنها با یک هدف درگیر باشند تا 

برای هواداران شادی و افتخار ایجاد کنند.
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آغاز لشکرکشي "محمدشاه قاجار" به هرات در افغانستان)1253 ق(

کشف سرزمین اکوادور در امریکاي جنوبي )1515م(

تولد "جواهر لعل نهرو" نخست وزیر مصلح هند )1889م(
مرگ "فریدریش ِهِگل" فیلسوف معروف و نظریه پرداز بزرگ آلماني )1831م(

انحالل مجلس شوراي ملي در جریان جنگ جهاني اول )1294 ش(

ذکر روز دوشنبه

اگر شخصی پیش از وضو، دست خود را بررسی کند که مانعی نباشد ولی 
پس از نماز متوجه یک مانع شود، حکم چیست؟

اگر اطمینان دارد که مانع، هنگام وضو بوده است، وضو و نماز صحیح 
نیست؛ در غیر این صورت وضو و نماز اشکال ندارد. ری
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داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

امام علی علیه السالم
ِتَک لَم َیخُل في ُکلِّ حاٍل ِمن َعداَوِتَک . َمن کاَن نَفُعُه في َمَضرَّ

آن که سودش در زیان تو باشد، هیچ گاه از دشمنی با تو بیرون نباشد.

یا قاضی الحاجات
 ای برآورنده حاجت ها

کی روش عنوان کرد؛
انتظار داریم صعود کنیم

صد زن موفق دنیا  »ملبا لیستون«
" نگاه کن چقدر این براق است!"

  روزی روزگاری یک دختر کوچولویی بود که 
دلش می خواست ترامبون بنوازد. اسم او ملبا بود.
وقتی ملبا ۷ سال داشت یک فروشنده دوره گرد 
یک  ملبا  آمد.  آنها  شهر  به  موسیقی  آالت  لوازم 
ساز بادی براق و درخشان را در میان وسایل او 
از             باید یکی  او  دانست که  ملبا فقط می  دید. و 

آن ها را داشته باشد.
 وقتی به آن اشاره کرد که مادرش آن را برایش 
یک  "برای  زد:  فریاد  تعجب  با  مادرش  بخرد. 
قد  اندازه  که  وسیله  این  موچولو  کوچول  دختر 

خودش است!
 اما ملبا دست بردار نبود و به مادرش اصرار می 
این   " گفت:  می  او  خواهد.  می  را  آن  که  کرد 
زیباترین چیزی است که در عمرش دیده است."
روز  هر  و  ترامبون  نواختن  به  کرد  شروع  ملبا 
کالس  به  خواست  ملبا  اولش  کرد.  می  تمرین 
او                                                               نیامد.  کنار  معلمش  با  اما  برود  موسیقی 
این  چطور  گیرم  می  یاد  خودم  "من  گفت:  می 
با شنیدن یاد خواهم  بنوازم. من آن را  وسیله را 
و  بلند  صدای  او  اما  بود.  سخت  گرفت."اولش 

در  داشت.  دوست  را  وسیله  آن  خراش  گوش 
عرض یک سال او آنقدر خوب می نواخت که 
توانست در برنامه رادیو ملی، به تنهایی ترامبون 
یک  با  بود  نوجوان  هنوز  که  زمانی  ملبا  بنوازد. 
ترومپت  نوازنده  یک  توسط  که  نوازنده  گروه 
بنام جرالد ویلسون رهبری می شدند. به سراسر 

کشور آمریکا سفر  کرد.
گروه  بزرگترین  همراه  به  بعد  سال  چند   
آمریکا  جنوب  در  هالیدی  بیلی  جاز  خوانندگان 
سفر می کردند. سفر آنها آن چنان که آنها انتظار 
داشتند موفقیت آمیز نبود. ملبا بعد از این که به 
کنار  را  نوازندگی  گرفت  تصمیم  برگشت  خانه 
تر  قوی  بسیار  کار  این  به  او  عالقه  اما  بگذارد. 
دوباره  او  باز  کرد.  می  را  فکرش  که  بود  آن  از 
موزیک.                                      نواختن  و  نوشتن  به  کرد،  شروع 
لیستون و  ملبا  بنام  داد  بیرون  آلبوم  فقط یک  او 

استخوان هایش.
او برای موزیسین های دیگر قطعه های موسیقی 
قطعات  ترین  جذاب  برای  و  کرد  می  اجرا  را 
ریتم،  تنظیم  برایشان  بیستم  قرن  جاز  موسیقی 

هارمونی و ملودی را انجام می داد.

بازگشت امیری به پست محبوب؛
 نقشه متفاوت برای یک بازیکن

اولین حضور 
دستیار ایرانی کی روش 

در تمرین تیم ملی 
تیم  این  امروز  تمرین  در  ملی  تیم  جدید  مربی 

حاضر شد.
از  پس  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  تمرین  اولین 
از ساعت  نیکاراگوئه  با  بازی دوستانه  برگزاری 

۱۱ دیروز در مرکز ملی فوتبال آغاز شد.
نکته مهم تمرین اولین حضور مارکار آقاجانیان 
به  که  مربی  این  بود.  کی روش  تیم  تمرین  در 
تازگی فعالیت خود را در کادرفنی تیم ملی آغاز 
کرده دیروز برای اولین بار در زمین چمن شماره 

دو مرکز ملی فوتبال حاضر شد.
آقاجانیان در جام جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نیز در 

کادرفنی تیم ملی حضور داشت .

حضور قطعی میالد محمدی 
و حاج صفی در جام جهانی

باشگاه آ.ا.ک آتن از دعوت دو بازیکن این تیم به 
اردوی تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی 

۲۰۲۲ خبر داد.
به گزارش گاتزتای یونان، باشگاه آ.ا.ک آتن در 
شبکه اجتماعی خود از دعوت میالد محمدی و 
احسان حاج صفی به تیم ملی فوتبال ایران برای 

حضور در جام جهانی خبر داد.
هر دو بازیکن ها در دوره قبلی جام جهانی در 
در  صفی  حاج  البته  داشتند.  حضور  نیز  روسیه 
و  بود  ایران  فهرست  در  نیز   ۲۰۱۴ جام جهانی 

سومین حضور خود را در جام تجربه می کند.
که  بود  دیگر  بازیکن   ۲۴ اعالم  منتظر  باید 

کارلوس کی روش به زودی اعالم خواهد کرد.

غیبت چهار بازیکن
 در تمرین تیم ملی

چهار بازیکن سرشناس لیگ برتری در فاصله یک 
روز مانده تا سفر تیم ملی به جام جهانی در تمرین 

حضور ندارند.
ملی  آکادمی  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  تمرین   
فوتبال برگزار شد که از بین ۱۶ بازیکن بزرگسال 
میالد  نورافکن،  امید  ملی،  تیم  اردوی  حاضر در 
در  اخباری  محمدرضا  و  فالح  سامان  سرلک، 

تمرین امروز حضور ندارند.
با توجه به اعالم فهرست تیم ملی از امروز، این 
ملی  تیم  از  بازیکن  این چهار  که  می رود  گمان 

خط بخورند.
سیدحسین  نیازمند،  پیام  شامل  بازیکنان  سایر 
حسینی، علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، 
خلیل زاده،  شجاع  کنعانی زادگان،  محمدحسین 
ابوالفضل جاللی، روزبه چشمی، رامین رضاییان، 
مهدی ترابی، وحید امیری و ۶ بازیکن از تیم ملی 

امید در تمرین امروز حضور دارند.
با گذشت ۴۰ دقیقه از تمرین تیم ملی کارلوس 
بازیکنان  و  ندارند  حضور  تمرین  در  کی روش 
هم تمرینات تاکتیکی خود را شروع نکرده اند و 

مشغول کارهای کششی هستند.

سالح ایران در جام جهانی 
از نگاه روزنامه عربستانی

تفکرات  که  است  باور  براین  عربستانی  روزنامه 
کی روش می تواند باعث تاریخ سازی ایران در جام 

جهانی ۲۰۲۲ و صعود این تیم به دور بعد شود.
ایران  فوتبال  ملی  تیم  الریاضیه،  گزارش  به 
یکی از تیم هایی است که در جام جهانی ۲۰۲۲ 
قبل  روز  چند  ایران  فوتبال  دارد.  حضور  قطر 
نامتوازنی  شرایط  یک  در  جهانی  جام  آغاز  از 
درخواست  از  بعد  ویژه  به  می برد،  سر  به 
و  جهانی  جام  از  ایران  حذف  برای  اوکراین 
البته تغییراتی در کادرفنی این تیم باوجود آنکه 
جام  به  زود  خیلی  را  آنها  توانست  اسکوچیچ 

جهانی برساند.
فدراسیون فوتبال ایران چند هفته قبل از برگزاری 
جام جهانی تصمیم گرفت که دراگان اسکوچیچ را 
به خاطر تنش بعضی از بازیکنان با او از کار برکنار 
کند و دوباره دست به دامن کارلوس کی روش 
سرمربی سابق تیم شود. کی روش پیش از این در 
سال ۲۰۱۱ هدایت تیم ملی فوتبال ایران را برعهده 
گرفت و تا سال ۲۰۱۹ در این تیم بود و توانست 

دو بار پیاپی این تیم را به جام جهانی برساند.
تفکرات و نقشه های کی روش سالح ایران برای 
روزنامه  این  هستند.  جهانی  جام  در  موفقیت 
سالح  کی روش  معجون  تیتر،  با  عربستانی 
ملی  تیم  هوداران  نوشت:  جهانی  جام  در  ایران 
فوتبال ایران امید زیادی دارند که تیم با هدایت 
کی روش در جام جهانی ۲۰۲۲ تاریخ ساز شود و 

برای نخستین بار به دور بعد صعود کند.
در  نوشت:  خود  گزارش  ادامه  در  الریاضیه 
مثل  بازیکنانی  ایران  فوتبال  ملی  تیم  ترکیب 
نورافکن  امید  و  طارمی  مهدی  آزمون،  سردار 
ایران  بازیکن  سرشناس ترین  می کنند.  بازی 
لیگ  جاری  فصل  در  که  است  طارمی  مهدی 
قهرمانان اروپا درخشید تا جایی که توانست در 
به ثمر رساند و دو پاس  مرحله گروهی ۵ گل 
گل بدهد تا بیشترین نقش را در صعود پورتو به 

دور بعد داشته باشد. 

فوتبال  ملی  تیم  بازیکن  بهترین  طارمی«  »مهدی 
ایران محسوب می شود و همین موضوع انتظارات 
اینجاست که  اما سوال  او زیاد کرده است؛  از  را 
او بر چه اساسی می تواند ناجی تیم ملی در قطر 

لقب بگیرد؟
ایران در آوردگاه مهم جام  تیم ملی فوتبال   کار 
این  شد.  آغاز خواهد  آبان  از سی ام  قطر  جهانی 
تیم ۸ روز دیگر در اولین مصاف خود در مرحله 
قدرتمند  تیم  مصاف  به  رقابت ها  این  گروهی 
انگلیس می رود و روزهای چهارم و هشتم آذر هم 

با تیم های ولز و آمریکا بازی خواهد کرد. 

بازیکن،  لحاظ  به  تیم   ۴ این  به ظرفیت  توجه  با 
طبق  و  است   B گروه  تیم  ضعیف ترین  ایران 
ارزان ترین  ترانسفرمارکت  سایت  ارزش گذاری 
تیم این گروه هم محسوب می شود. در این سایت 
ترتیب  به  ایران  و  ولز  آمریکا،  انگلیس،  تیم های 
۱.۳ بیلیون یورو، ۲۱۱ میلیون یورو، ۱۴۳ میلیون 
یورو و ۷۷ میلیون یورو ارزش گذاری شده است 
و اگر مهدی طارمی در لیست ایران نبود به طور 
قطع ارزش تیم ایران به کمتر از ۵۰ میلیون یورو 

می رسید.
طارمی که دوران درخشانی را در تیم پورتو سپری 

است  ایران  بازیکن  تنها  حاضر  حال  در  می کند 
لیگ  در  او  می کند.  بازی  جهانی  کالس  در  که 
عملکرد  پرتغال  لیگ  همینطور  و  اروپا  قهرمانان 
انتظارات را  فوق العاده ای داشته و همین موضوع 
توقع  است. حاال  برابر کرده  بازیکن چند  این  از 
تیم  برای  پورتو  همچون  بتواند  طارمی  می رود 
به  جهانی  جام  در  را  حساسی  گل های  هم  ملی 
قیاسی  ملی  تیم  و  پورتو  قیاس  اما  برساند؛  ثمر 

مع الفارق است.
فوتبال  در  تیمی درجه ۲  پورتو  که  است  درست 
اروپا محسوب می شود، اما فاصله فنی این تیم با 
تیم های قدرتمند قاره سبز آنچنان زیاد نیست که 
تیم ها  این  مقابل  را  پرتغالی  تیم  پیروزی  انتظار 
نداشت؛ اما همانطور که در سایت ترانسفرمارکت 
به آن اشاره شد تیم ملی فوتبال ایران بازیکنانی در 
حد و اندازه طارمی ندارد و داشتن تنها یک بازیکن 
سطح باال برای موفقیت در جام جهانی کافی نیست.
برای  وضعیتی  چنین  هم  پیشین  جهانی  جام  در 
خلق  در  او  بود.  آمده  وجود  به  آزمون  سردار 
و  نگذاشت  جا  به  خود  از  خوبی  آمار  موقعیت 
علیه  زیادی  انتقادات  شد  باعث  مسئله  همین 
بهترین  بگیرد. در حال حاضر  بازیکن شکل  این 
رویه ای  طارمی  از  توقعات  که  است  این  راهکار 
منطقی به خود بگیرد تا فشارها روی این بازیکن 
به حداقل برسد. آن وقت است که مهاجم شماره 
ایران می تواند کیفیت فنی خود را به  ۹ تیم ملی 
نمایش بگذارد؛ در غیر این صورت شاید طارمی 
ناکام ترین بازیکن ایران در جام جهانی قطر لقب 
با  رقابت ها  این  پیشین  دوره  همچون  و  بگیرد 

چشمانی اشکبار مستطیل سبز را ترک کند.

جام جهانی 2022 قطر؛
طارمی »ناکام ترین بازیکن ایران« لقب می گیرد؟


