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تیم ملی ایران به مرحله ای رسیده 
که دیگر برایش تفاوت چندانی ندارد 
که روبه روی کدام حریف قرار می گیرد 
و در چه شرایطی فوتبال بازی می کند. 
حتی برای این تیم مهم نیست که کدام 
بازیکن از فهرســت نفرات اصلی دور 
مانده است. ایران به بردن ادامه می دهد 
و دســت از رســیدن به پیروزی های 
متوالی برنمــی دارد. نباید انکار کنیم 
که گروه تیم ملی، ساده تر از گروه دیگر 
مسابقات است و نباید از یاد ببریم که 
این تیم هنوز مشــکالتی دارد اما باید 
بپذیریم که تیم ملــی این روزها از هر 
حیث، درخشان فوتبال بازی می کند.

پست سوم!
مهم تریــن ســورپرایز دراگان 
اســکوچیچ برای نبرد بــا تیم ملی 
امارات، استفاده همزمان از دو دفاع 
چپ در ترکیب اصلی بود. خیلی ها با 
تماشای ترکیب اولیه، تصور کردند 
که اشتباهی رخ داده اما اصال این طور 
نبود و اســکو می دانست که چه کار 
می کند. درســت در حالی که همه 
در انتظــار بازی دادن به ســیاوش 
یزدانی در قلب دفاع تیم ملی بودند، 
اسکوچیچ به جای خلیل زاده محروم 
از امیــد نورافکن در دفــاع میانی 
استفاده کرد و اولین تجربه امید در 
این پســت، عالی از کار درآمد. بعد 
از هافبک میانی و دفــاع چپ، این 

سومین پست نورافکن در سال های 
گذشــته اســت. البته که سیاوش 
یزدانی باالخره در این جدال به بازی 
گرفته شد و انتظار دکتر آبی ها برای 
حضور در تیم ملی به پایان رســید 
اما یک رقیب سرسخت به نام امید 
نورافکن برای مدافعــان میانی تیم 
ملی پیدا شــد. امید در حال تبدیل 
شــدن به آچار فرانســه جدید تیم 

ملی است.
روحیه برنده

حقیقت غیرقابــل انکاری که در 
تیم ملی وجود دارد، روحیه برنده این 
تیم است. اسکوچیچ فقط به لحاظ 
فنی این تیم را متحول نکرده است. 
او به خوبی توانســته روی ذهنیت 

بازیکن ها هم کار کند. مهره های تیم 
ملی چنان با صالبت روبه روی رقبا 
قرار می گیرند که انگار در ذهن شان از 
قبل برنده بازی شده اند. این ذهنیت 
کمک بزرگی به هموار شدن مسیر 
صعود به جام جهانی کرده است. به 
کمک همین ذهنیت است که تیم 
ملی حتی در دیدارهای تشریفاتی 
هم با همه توان ظاهر می شــود. این 
تیم هرگز نمی پذیرد کــه به دلیل 
قطعی شدن صعود از قبل، روبه روی 
حریفی مثل امارات محکم فوتبال 
بازی نکند. برای ایــن تیم تفاوتی 
بین دیدارهای حساس و تشریفاتی 
وجود ندارد. ایــن تیم فقط به بردن 

تک تک نبردها فکر می کند.

کمی نگرانی هم الزم است
در کنار همه نکات مثبتی که در 
تیم ملی وجــود دارد، باید به ضعف 
نسبی تیم در پست دفاع راست اشاره 
کرد. اسکوچیچ عالقه و اعتقاد زیادی 
به صــادق محرمــی دارد اما صادق 
هنوز نتوانســته پاســخ مناسبی به 
این اعتماد بدهد. شکی وجود ندارد 
که او فوتبالیســت مستعدی است 
اما عملکرد او در مســابقه با امارات و 
به خصوص در صحنــه اخراج، اصال 
رضایتبخش نبود. این بازی نه چندان 
خوب را هم باید برای صادق در کنار 
مسابقه بد با کره جنوبی قرار داد. او 
برای فیکس ماندن در چنین تیمی، 
باید در ســطح به مراتــب باالتری 

فوتبال بازی کند.
چرا گل نمی زنی؟

علی قلی زاده یکــی از مهره های 
مهم تیم ملی در دوران اســکوچیچ 
محسوب می شــود. او با توپ عالی 
کار می کند و به شدت مسلط نشان 
می دهد امــا معلوم نیســت چرا در 
گل زنی موفق عمــل نمی کند. علی 
بارهــا خــودش را در موقعیت های 
ایده آل قرار می دهد امــا در نهایت 
موفق به گل زنی نمی شود. علی برای 
فیکس ماندن در تیم و رســیدن به 
یک جایگاه کلیــدی، باید عملکرد 
مطلوب تری داشــته باشــد. او باید 
گل های بیشــتری به ثمر برساند و 
ثابت کند که می تواند گره بازی های 
بزرگ و حســاس را بــرای تیم ملی 
باز کند. علی با اســتعدادی که دارد، 
می تواند یکی از ستاره های مهم تیم 

ملی ایران باشد.
بی نقص در انتقال

یکی از خصوصیات بسیار خوب و 
جذاب تیم ملی، انتقال بازی از دفاع به 
حمله است. در این فاز اتیم اسکوچیچ 

مسابقه به مسابقه بهتر شده و توانایی 
بیشتری از خودش به نمایش گذاشته 
اســت. این انتقال در ترکیب ایران با 
سرعت بسیار زیادی انجام می شود. 
حتی امیر عابدزاده هم با شروع های 
مجدد دقیق و بلند، سهم مهمی در 
این انتقال ایفا می کند. سرعت بازی 
تیم ملی این روزها فراتر از بسیاری از 
رقبای آسیایی است. مساله ای که یک 
نمایش مدرن و جذاب را برای فوتبال 

ایران رقم می زند.
این تیم گل نمی خورد

ویژگی مهــم دیگر تیــم ملی، 
استحکام دفاعی است. استحکامی 
که حتی در غیاب شجاع خلیل زاده 
هم پابرجا مانده است. امیر هم مثل 
بیرو روی خط دروازه، کلین شــیت 
می کند و این نشان می دهد سیستم 
بیشتر از افراد در موفقیت های دفاعی 
تیم ملی سهیم است. تیم ملی در این 
مرحله، فقط دو گل دریافت کرده و 
با آماری شگفت انگیز، خودش را به 
رقابت های جام جهانی 2022 قطر 
رسانده اســت. ایران این صعود را با 
شایستگی به دســت آورده و کامال 

الیق این موقعیت بوده است.

6 نکته از پیروزی دلچسب تیم ملی روبه روی امارات

 برنده به جا! 
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بازگشــت مهدی طارمی به تیم ملی، به 
رویایی ترین شکل ممکن سپری شده است. 
او در غیاب ســردار به تیم ملی برگشت، گل 
صعود به جام جهانی را بــرای ایران زد و در 
مســابقه بعدی با امارات هم، تیــم ملی را با 
یک گل دیگر صاحب ســه امتیــاز کرد. در 
حقیقت تمام گل های تیم ملی در این اردو را 
مهدی طارمی به ثمر رسانده است. در مورد 
پسر بوشــهری فوتبال ایران، حقیقت همان 
چیزی است که صفحه رسمی باشگاه پورتو 
در اینستاگرام نوشــته است:»او نمی تواند از 

گل زدن دست بردارد!«
اولین تجربه ها

مهدی اولین بار حدود 6 سال قبل به تیم 
ملی ایران دعوت شد. وقتی که هنوز در لیگ 
برتر توپ می زد و بــرای فوتبال بازی کردن 
ایران را ترک نکرده بود. او در مسابقه دوستانه 
با ازبکســتان با تصمیم کی روش 45 دقیقه 
برای تیم ملــی به میدان رفــت. او در اولین 
نبرد مقدماتی جام جهانی 2018، یک نیمه 

روبه روی ترکمنســتان بازی 
کرد. اولین گل ملی طارمی 

در مســابقه بعدی مقابل 
گوام به دست آمد. او 
توانست دو بار دروازه 

گوام را باز کند 
و گل ملــی 
ش  ی ا بعــد

ا هــم بــه  ر
هندوستان بزند. مهدی مقابل 
عمان هم به میدان رفت اما در 
مسابقه دوستانه با ژاپن، روی 
نیمکت نشست و فقط هفت 
دقیقه بــازی کرد. موضوعی 
که نشــان می داد کارلوس 
کی روش هنوز به چشــم 
یک بازیکن ثابت به مهدی 
نگاه نمی کنــد. طارمی 
در بازی برگشت با گوام 
هــم موفق بــه گل زنی 
شد تا نشــان بدهد که 
تشــنه به دست آوردن 

فرصت های جدید برای درخشیدن 
در تیم ملی است. او در بازی دوستانه 
با مقدونیه هــم از ابتدا روی نیمکت 
بود اما برای دقایقی به زمین 
فرستاده شــد. در این 
مقطع کــی روش 
هنــوز تصمیمی 
برای اســتفاده 
فیکــس از این 
ســتاره نگرفته 

بود.
مهدی فیکس 

می شود
به مــرور زمان، کی روش 
دیگر به مهدی به چشم یک 
بازیکــن ثابت نــگاه می کرد. 
ایــن اتفاق وقتی شــکل گرفت 
که او در جدال حســاس با قطر در 
انتخابی جام جهانی فیکس شد. با 
این وجود تا لحظه ای که طارمی در 
زمین بود، ایران هیچ گلی در آن مسابقه 
به ثمر نرساند و به همین دلیل، او در بازی 
بعدی با چین به نیمکت برگشت. مهدی اما 
تشــنه بازی کردن بود و در مســابقه بعدی 
روبه روی ازبکستان هم فیکس شد اما باز هم 
عالی نشــان نداد و مقابل کره جنوبی باز هم 
نیمکت نشینی را تجربه کرد و تنها در دقایق 

پایانی به زمین رفت. در حقیقت در پایان دور 
رفت انتخابی جام جهانی 2018، مهدی به 
شدت برای تبدیل شدن به به یک مهره ثابت 
در تیم ملی می جنگید اما هنوز نتوانسته بود 
یک درخشش قابل توجه را پشت سر بگذارد.

تولد یک سوپراستار
در دور برگشــت انتخابی جــام جهانی 
2018، مهدی طارمی به یک ستاره تمام عیار 
برای تیم ملی تبدیل شد. بازیکنی که توانست 
در سه مسابقه متوالی برای ایران گل بزند. او 
در مسابقه دشوار و نزدیک با قطر با یک فرار 
اســتثنایی تنها گل ایران را به ثمر رســاند. 
مهدی روبه روی چین هــم موفق به گل زنی 
شد و در جدال بعدی با ازبکستان، گل صعود 
به جام جهانی را زد تا بهترین روزهای ممکن 
را در تیم ملی تجربه کند. حــاال دیگر هیچ 
شکی وجود نداشت که او یکی از ستاره های 
انکارنشدنی تیم ملی است. بازیکنی که البته 
آن روزها هنوز در فوتبــال اروپا به موفقیت 

خاصی نرسیده بود.
دویدن و باز هم دویدن

ایده های تاکتیکــی کارلوس کی روش، 
تاثیر خاص خودشان را روی فرم بازی طارمی 
در تیــم ملی داشــتند. او در ایــن تیم اصال 
مهاجم نوک نبود و به عنوان یک مهره کناری، 
باید مدام استارت می زد و می دوید. به همین 
خاطر هم آمار گل زنی او در تیم ملی چندان 

باال نبود. این اتفاق در جام جهانی نیز کامال رخ 
داد. طارمی در این جام سه بازی برای ایران 
انجام داد اما از دروازه حریف دور بود و به نوعی 
در سمت راســت خط هافبک بازی می کرد. 
مهدی البته یک فرصــت خیره کننده برای 
زدن اولین گل صعود ایران از مرحله گروهی 
جام جهانــی هم به دســت آورد اما آن توپ 
به تیر کنــاری خورد و آن فرصــت، از ایران 

گرفته شد.
عصیان بدموقع، بازگشت به موقع

طارمی در تیم اسکوچیچ، دیگر تنها یک 
فوتبالیست دونده نیست. او یک فرمانده برای 
تیم به شمار می رود و حاال به اوج پختگی اش 
در این تیم رسیده است. مهدی البته همین 
اواخر، اشتباه هایی هم داشته که در درجه اول 
ناشی از دلسوزی و اهمیت قائل شدنش برای 
تیم ملی هســتند. با این وجود او در بهترین 
زمان به تیم برگشته و دوباره آمادگی کامل 
را به دســت آورده است. از شــروع دور اول 
مقدماتی جام جهانی، مهدی بهترین گل زن 
تیم ملی به حســاب می آید و حتی به جرات 
می توان گفت که او کلیدی ترین بازیکن این 
روزهای تیم ملی ایران اســت. بازیکنی که 
هیچ فرصتی را برای درخشیدن در این تیم 
از دست نمی دهد. ستاره ای که قصد دارد در 
دومین جام جهانی، نمایشی فراموش نشدنی 

داشته باشد.

سیر تحول مهدی طارمی در تیم ملی

سرباز، وزیر، فرمانده!

مهم ترین سورپرایز دراگان 
اسکوچیچ برای نبرد با 

تیم ملی امارات، استفاده 
همزمان از دو دفاع چپ در 

ترکیب اصلی بود. خیلی ها با 
تماشای ترکیب اولیه، تصور 

کردند که اشتباهی رخ 
داده اما اصال این طور نبود و 
اسکو می دانست که چه کار 

می کند
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نعمتي، غایب جام جهاني

تمرینات تیم ملي پاراتیروکمان ایران در حالي 
برگزار مي شــود که این مرحله از اردو یک چهره 
غایب دارد. زهرا نعمتي کمانــدار ایران که تقریبا 
همیشــه به خاطر امکانات و البته مربي خارجي، 
با فدراســیون در چالش اســت در تمرینات تیم 
ملي حضور نداشته باشــد تا شائبه هاي جدیدي 
پیرامون او و مشــکالت احتمالي شــکل بگیرد. 
برخي صحبت ها حاکي از این اســت که نعمتي 
با کهتري ســرمربي تیم ملي دچار مشکل است. 
البته شعباني بهار رییس فدراسیون تیراندازي با 
کمان این موضوع را تکذیب و تاکید کرد که نبودن 
نعمتي در تمرینات به این دلیل است که او تصمیم 
ندارد در جام جهاني شــرکت کند. او در این باره 
گفت:»وی اختالفی با کهتری ندارد و تنها از روزی 
که مسابقه اش تمام شــد گفت که در جام جهانی 
شرکت نمی کنم. در پارالمپیک مصوبه داریم که 
طالیی ها می توانند از مربی خارجی استفاده کنند، 
بنابراین در تالشــیم تا مربی خارجی بیاوریم و به 
واســطه نعمتی در کنار آن این مربی به بچه های 
ریکرو پارا هم کمک کند. نعمتی هم اصرار ندارد 
که فقط برای او مربی بیاوریــم و می خواهد برای 
همه تیم باشد. او از قبل گفته بود در مسابقات دوبی 
شــرکت نمی کند اما کم کم باید برای بازی های 

آسیایی هانگژو آماده شود.« 
    

سهميه جهان، استقبال نداشت!
تیم ملي هندبال ایران در مســابقات قهرماني 
آسیا توانست پس از هشت سال سهمیه مسابقات 
جهاني را به دســت بیاورد. این ســهمیه اما گویا 
آخرین اتفاق خــوب براي این تیم بــود. چراکه 
هندبالیســت ها بعد از صعود به جهاني به دنبال 
سکوي آسیا بودند اما بازي رده بندي را به عربستان 
میزبان واگذار کردند تا دست شــان از مدال دور 
بمانــد. بعد از این بــازي هم مانوئــل فرناندز که 
قراردادش هم به پایان رسیده بود با تیم خداحافظي 
کرد تا بار دیگر کادر فني تیم ملي در مسیر تغییر 
بیفتد. فرناندز که به او لقب پروفسور هندبال را داده 
بودند، با انتشار پستي در فضاي مجازي عنوان کرد 
اختالف در تامین نیازهــا دلیل تصمیمش براي 
جدایي از تیم ایران بوده اســت. موضوعي که به 
مشکل همیشگي ورزش کشور تبدیل شده است. 
با این حال علیرضا پاکدل رییس فدراسیون اعالم 
کرد که سرمربي جدید هم خارجي خواهد بود اما 
باید دید که او مي تواند باز هم کسي در اندازه هاي 
فرناندز را براي نشستن روي نیمکت ایران مجاب 
کند؟ درنهایت هم به نظر مي رسد عملکرد خوب 
تیم ملي و جهاني شدن شان براي مسئوالن ورزش 
کشور حائز اهمیت نبوده است. ملي پوشان ایران 
در حالي دوازدهم بهمن به کشــور برگشتند که 
هیچ مسئولي براي اســتقبال حاضر نشد تا آنها 
غریبانه و تنها با استقبال جمعی از خانواده هندبال 
و همچنین ممبینــی به ایران آمدنــد. تیم ملی 
ایران در این مســابقات با 5 برد پیاپی مقابل هند، 
استرالیا، عربســتان، عراق و کویت و دو شکست 
مقابل بحرین و قطر به دیدار رده بندی رسید و یک 
مراسم اســتقبال حداقل کاري بود که مسئوالن 

مي توانستند انجام دهند. 
    

 شروع دوباره بسكتبال
 براي جام جهاني

تیم ملي بسکتبال ایران در روزهاي پرحاشیه 
خود باید براي حضور در پنجــره دوم انتخابي جام 
جهاني 2023 آماده شود. درگیري بسکتبالیست ها 
به کرونا و بالتکلیف بودن فدراسیون شرایط این رشته 
را سخت کرده است. در هر حال مصطفي هاشمي 
سرمربي تیم ملي نفرات مد نظرش براي دو دیدار 
برابر قزاقستان و سوریه که البته به میزباني کشورمان 
برگزار مي شود را به اردو دعوت کرد. به این ترتیب 
امیرحسین آذری، متین آقاجان پور، جالل آقامیری، 
محمد جمشیدی، حامد حدادی، محمد حسن زاده، 
نوید خواجه زاده، سعید داورپناه، احسان دلیرزهان، 
امیرحسین رضایی فر، نوید رضایی فر، کیوان ریاعی، 
آرمان زنگنه، بهشــاد عرب زاده، اصغر کاردوست، 
ارسالن کاظمی، مهدی کامرانی، سجاد مشایخی، 
حسین مکاری ها، ســاالر منجی، میثم میرزایی، 
محمدســینا واحدی، امیرحســین یازرلو، بهنام 
یخچالی و محمد یوسف وند 25 بازیکن دعوت شده 
به اردوي تیم ملي هستند. آسمانخراش هاي ایران 
در بازي رفت پنجشنبه پنجم اسفند با قزاقستان 

و یکشنبه هشتم اسفند با سوریه دیدار مي کنند.

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

هشــت هفته بعد از شــروع دیدارهای دور 
نهایی انتخابی جــام جهانی در آســیا، ایران و 
کره جنوبی تنها تیم های بدون شکســت قاره 
محســوب می شــوند. همین دو تیم هم موفق 
شده اند صعودشان به جام جهانی را قطعی کنند. 
تیم ملی ایران با برد هفته گذشته روبه روی عراق 
و کره جنوبی با برد این هفته اش روبه روی سوریه، 
رسما راهی جام جهانی شدند تا قبل از مسابقه 
رودرروی چهارم فروردین، سرنوشت شــان را 
مشخص کرده باشــند. در این گروه، حاال دیگر 
رقابت برای ایستادن روی سکوی سوم و صعود به 
پلی آف خواهد بود. امارات با 9 امتیاز، فعال شرایط 
ایده آل تری برای صعود دارد و در صورت رسیدن به 

چهار امتیاز از دو بازی بعدی، راهی مسابقه پلی آف 
خواهد شد. با این حال تیم ملی عراق اگر در دیدار 
بعدی امارات را شکست بدهد، در صورت بردن 
بازی آخر روبه روی سوریه صاحب شانس صعود 
می شود. در این گروه لبنان 6 امتیازی هم برای 
پلی آف می جنگد و سوریه با کسب دو امتیاز، رسما 
حذف شده است. در گروه بعدی، شرایط صعود 
مستقیم همچنان پیچیده به نظر می رسد اما با 
حذف قطعی عمان، چین و ویتنام، سه تیم باالی 

جدول مشخص شده اند. عربستان هروه رنار این 
هفته اولین شکستش در این مرحله را روبه روی 
ژاپن تجربه کرد و با نتیجــه دو بر صفر، مغلوب 
سامورایی ها شد. نتیجه ای که صدر جدول را به 
شدت گره زد. استرالیا هم نتوانست در مسابقه 
همزمان، عمان را شکست بدهد و روبه روی این 
تیم به تساوی رسید. حاال عربستان با 19 امتیاز 
در صدر جدول دیده می شود، ژاپن با 18 امتیاز 
تیم دوم جدول است و استرالیا با 15 امتیاز تیم 

سوم جدول به حساب می آید. اوایل فروردین در 
دیدارهای حساس این گروه، استرالیا میزبان ژاپن 
است و عربستان به مصاف چین می رود. در دیدار 
نهایی هم عربستان و استرالیا با هم روبه رو می شوند 
و ســامورایی ها مقابل ویتنام قرار می گیرند. در 
حقیقت استرالیا تنها تیم این گروه است که باید 
هر دو بازی بعدی اش را روبه روی رقیب مستقیم 
سپری کند. اتفاقی که شــانس صعود این تیم را 
کمی کمرنگ خواهد کرد. به نظر می رســد در 
نهایت عربستان و ژاپن از این گروه مستقیم راهی 
دور بعد شوند و استرالیا به دیدار پلی آف برود. نکته 
جالب توجه در مورد انتخابی جام جهانی در آسیا، 
عملکرد خیره کننده تیم ملی ایران اســت. تیم 

اسکوچیچ در این رقابت همه رکوردهای مثبت را 
از آن خودش کرده است. بیشترین برد، بیشترین 
امتیاز، بیشترین گل زده و کم ترین گل خورده، 
نشــان می دهند که تیم ملی در اوج شایستگی 
راهی رقابت های جام جهانی شــده است. ایران 
بهترین تیم آســیا در این مرحله بوده و یکی از 
بهترین صعودهای تاریخ تیم های آســیایی به 
رقابت های جام جهانی را پشت سر گذاشته است. 
تیم ملی هنوز دو مســابقه دیگر در این مرحله 
دارد و حتی می تواند رکورد خیره کننده تری را 
هم برای خودش شکل بدهد. دو مسابقه ای که 
باید روبه روی کره جنوبی و سوریه برگزار شوند 

تا پرونده این مرحله برای ایران کامال بسته شود.

نگاهی به تازه ترین احتماالت صعود آسیایی ها به جام جهانی

دومين مسافر قطر


