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پارالمپیک
طالهاي كاروان پارالمپيك به  10رسيد

دو رقمي شديم

دهمين روز از بازيهــاي پارالمپيك 2020
توكيو باز هم براي كاروان كشورمان مدال داشت.
روز گذشــته ايران در چهار رشته نماينده داشت.
مسابقات دوچرخهسواری استقامت جاده کالس
 ۵_C۴پارالمپیک توکیو در حالي زير باران شديد
برگزار شــد كه مهدي محمدي مهدی محمدی
به همراه  ۲۴رکابزن دیگر در خط شــروع مسابقه
قرار گرفت .محمدی در حالی که سه دور تا پایان
رقابتش داشــت ،به دلیل لغزندگی زمین خورد
و از ادامــه کار بازماند .عالوه بــر محمدی چهار
دوچرخهســوار دیگر هم به سرنوشــت مشابهی
دچار شــدند .محمدی پیش از این در تایم تریل
جاده یازدهم شده بود و در پیست تعقیبی انفرادی
هم به مدال نرسیده بود.

اما در دوومیدانی رقابتهای ماده پرتاب نیزه
کالس  F54برگزارشــد و حامد امیری نماینده
ایران در این رشته با پنج ورزشکار دیگر به رقابت
پرداخــت و در پایان مــدال طال را کســب کرد.
امیری با رکورد  ۳۱.۳۵عالوه بر مدال طال ،رکورد
پارالمپیک توکیو را نیز شکســت تا يك قهرماني
خاطرهانگيز را رقم بزند .او در پرتاب اول ،۳۱.۲۷
در پرتاب دوم  ،۲۹.۴۹در پرتاب سوم  ،۲۹.۹۹در
پرتاب چهــارم  ،۳۱.۳۵در پرتاب پنجم  ۲۸.۱۶را
ثبت و در پرتاب ششم خطا كرد و به اين ترتيب او
دهمين طالي كاروان را در توكيو به دســت آورد.
امیری بعد از کسب مدال طالی پارالمپیک با بیان
اینکه حدود سه ماه بدنسازی نداشتم و تنها پرتاب
کردم گفت«:مصدومیت پشت بازو موجب شد تا
منحتیاعالمکنمتواناییرسیدنبهپارالمپیکرا
ندارم اما خدا کمک کرد و برگشتم .من پرتابهایم
را دلی و برای مــردم انجام دادم و مدالــم را نیز با
عشق به ســردار دلها تقدیم میکنم .باید بگویم
تمرینات ســختی در دو ســال پیش داشتم و از
تمام کســانی که همراه و یاورم بودند تشکر کنم.
این مدال تنها برای امیری نیســت بلکه متعلق به
تمام زحمتکشان ورزش پارالمپیکی ایران است».
او درباره رکوردشــکنی خود گفت«:رکورد قبلی
متعلق به یک ایرانی بود و افتخار میکنم به عنوان
عضو کوچکی از ورزش ،آن را به نام کشورم ارتقاء
دادم .کســب مدال پارالمپیکی بسیار سختتر از
آیتمهای مردان آهنین است».
امــا در رقابتهاي پاراتيروكمــان ،غالمرضا
رحيمي يك شكســت دور از انتظار را تجربه كرد.
او در مرحله یک هشــتم نهایی ریکرو مسابقات
تیراندازی با کمان بــه مصاف کوین ماتر از آمریکا
رفت و بــا نتیجه  ۶بــر  ۵و در تیر طالیــی تن به
شکســت داد .رحیمی کــه با صدرنشــینی در
مرحله تعیین رنکینــگ و با رکــوردی باالتر از
حدنصاب پارالمپیک به این مرحله از مســابقات
رســیده بود ،امــروز در بخش میکــس ریکرو با
همراهی زهــرا نعمتی بــه مصــاف حریفانش
خواهد رفت.
درنهايــت در مســابقات پاراتکواندو مهدي
پوررهنما نماينده وزن  75كيلوگرم كشــورمان
نيز به مدال نقره رقابتها رسيد .او كه در دور اول
استراحت داشت ،در نخســتين ديدار خود فاتح
سليك از تركيه را 37بر 21از پيش رو برداشت و در
نيمهنهايي نورالن دومبایف از قزاقستان را با نتيجه
قاطع  24بر  6شكســت داد .دارنده چهار عنوان
قهرمانی جهان در فينال با گراسیا لوپز از مکزیک با
رنکینگ هفتم جهانی روبهرو شد و با نتیجه  ٢۶بر
 ٢٠شکست خورد و به مدال نقره رسید.

ناگفته نمانــد در روز نهــم پارالمپیک توکیو
ورزشــکاران ایرانــی در مادههــای دوومیدانی،
قایقرانی ،تیروکمان ،بسکتبال با ویلچر و والیبال
نشســته رقابت کردند که حاصــل آن یک مدال
طال و دو نقره بود .زهرا نعمتی در رشته تیروکمان
توانســت به مدال طال برســد .این سومین مدال
طالی نعمتی در ادوار پارالمپیک است .همچنین
مهدی اوالد در پرتاب دیســک و علــی پیروج در
پرتاب نیزه صاحب مدال نقره شدند.

آدرنالین 7

نگاهی به نمایش تیم ملی برابر اولین رقیب

دراگان علیه دراگان
کلیدیتریننکتهدرموردنمایشتیمملیبرابرسوریه«،تفاوت»عملکردتیمملیدردونیمهبود.ایراندرنیمهاول
بسیارناامیدکنندهظاهرشدودرنیمهدوم،کمیبهترنشانداد.درحقیقتاسکوچیچتوانستمشکالتنیمهاولرابین
دونیمهبرطرفکندامانمیتوانانکارکردکهچینشابتداییترکیبازسویاینمربی،یکاشتباهبودهاست.ایناتفاق
وقتیرخمیدهدکهتیمملیدیدارتدارکاتیمناسبینداردومجبوراستدرنبردهایحساسونفسگیررسمی،نفراترا
محکبزند.دراگاناسکوچیچبرایشکستدادنسوریه،ناچارشدابتداایدههاینیم هاولخودشراشکستبدهد.

آریا رهنورد

چیــزی به نــام صعــود «از پیش
تعیینشده» در مرحله مقدماتی جام
جهانی در قاره آســیا وجود ندارد .برای
درکبهتراینجمله،کافیاستبدانیم
عمانباهدایتبرانکوایوانکوویچتوانسته
تیم اول آسیا در رنکینگ فیفا را با همه
ستارههایش در زمین حریف شکست
بدهد.همهانتظارداشتندساموراییهادر

چهره به چهره

شروع این مرحله یک برد محکم کسب
کنند اما حاال آنها بدون امتیاز هستند و
بدترین شروع ممکن را در دور انتخابی
سپری کردهاند .شــرایط کره جنوبی
هم چندان ایدهآل به نظر نمیرســد.
چراکه آنها در یک نبرد خانگی قادر به
شکســت تیم ملی عراق نبودهاند و در
اولین مســابقه از انتخابی جام جهانی،
فقطیکامتیازبهدستآوردهاند.ناکامی
مشترکایندوتیمدرمسابقههایهفته

اول ،یک دلیل آشکار دارد و آن ،فاصله
بسیار کم دیدارهای باشگاهی در قاره
اروپابافرارسیدناینفیفادیبودهاست.
درواقعتیمهاییکهمهرههایمتعددی
رادرلیگهایخارجیدارند،برایچنین
مسابقاتی با مشــکل روبهرو میشوند.
چراکهنفراتشانفرصتچندانیبرای
برگزاریاردونداشتهاند.اینشرایطبرای
تیم ملی ایران هم به وجود آمد .حریف
تیم ملی از مدتها قبل بــه اردو رفته

نفر به نفر با مهرههای تیم ملی در نبرد با سوریه

بازوبند ناجی
آریا طاری

بــردن ،مهمترین مســاله تیــم ملی در
مرحله انتخابی جــام جهانی اســت .با این
حال نمیتــوان انکار کرد کــه عملکرد تیم
ملی در این مســابقه ،چندان ایدهآل نبوده
است .ایران فعال در پایان دیدارهای دور اول،
صدرنشین گروه شده اما برای رسیدن به قطر،
راه دور و درازی خواهد داشت .راهی که تنها با
نمایشهای بهتر ،جدیت بیشتر و درخشش
قابل توجهتر مهرهها عملی خواهد شد .بردن
در اولین قــدم ،اتفاق مهمی بــوده اما هنوز
نبردهای سرنوشتسازی در انتظار تیم ملی
خواهند بود.
علیرضا بیرانوند
در جریان مسابقه با ســوریه ،فشار خاصی
را تحمل نکــرد و ناچار به انجــام واکنشهای
متعدد نشــد .تنها واکنش مهم بیرو در جریان
این جدال ،حرکت دیدنیاش روی شوت راه دور
عمر خریبین بود که توپ را از زیر سقف دروازه
بیرون کشید .در مجموع این یک محک جدی
برای علیرضا محســوب نمیشــد اما او باز هم
اشتباهی نداشــت و همچنان در قامت یک گلر
مطمئن برای تیم ملی به میدان رفت .با این حال
تردیدی وجود ندارد کــه نبردهای بعدی برای
این سنگربان ،به مراتب دشوارتر از این مسابقه
خواهند بود.
جعفرسلمانی
با اختــاف ،ناامیدکنندهتریــن مهره تیم
ملی در جدال با سوریه بود .مهرهای که قبال هم
ثابت کرده بود در سمت راست خط دفاعی تیم
ملی کارایی ندارد اما معلوم نیست چرا دراگان
اســکوچیچ ،قید او را نمیزند و به سراغ نفرات
آمادهتری نمیرود .نمایش بسیار بد جعفر در45
دقیقه اول مسابقه با سوریه ،روی ریتم ملی هم
تاثیر منفی قابل توجهی گذاشت .تیم با بیرون
رفتن او از زمین ،جــان دوبارهای گرفت و کامال
بهتر بازی کرد.

شجاع خلیلزاده
در چند تجربه ملی آخر ،بســیار مستحکم
و مطمئن نشــان داده بود اما در جدال با سوریه
دوباره به همان مدافع پراشــتباه و سر به هوایی
که میشناختیم تبدیل شد .شجاع هم بیدلیل
از داور مسابقه کارت گرفت و هم در جریان بازی،
چند اشــتباه مهم داشــت .یکی از اشتباههای
مهلک او در نیمــه اول ،ســوریه را در بهترین
موقعیت ممکن برای گلزنی قرار داد اما شلیک
عمر ،در نهایت راهی به درون دروازه پیدا نکرد.
با این روند ،بعید نیست شــجاع در نبرد بعدی
با عــراق ،اولین محرومیتــش در این مرحله را
تجربه کند.
محمدحسين کنعانیزادگان
محمدحســین ،بهترین مدافع تیم ملی در
مصاف با تیم ملی ســوریه بود .او نشان داد که
دیگر به پختگی الزم برای درخشش در نبردهای
حساس تیم رسیده است .کنعانی در این جدال،
 10اکت موثر دفاعی داشــت .او  10نبرد موفق
را هم پشت سر گذاشت و با پاسهای سالم 94
درصدی ،روز درخشانی را سپری کرد و به یکی
از معدود مهرههای ایدهآل ایران در این مسابقه
تبدیل شد.
وحید امیری
مثل همیشــه پرتالش نشان داد و مثل
همیشــه با همه توانش برای تیم ملی
به میدان رفت .وحیــد باز هم
کماشتباه بود و در نیمه
اول چند بار تالش
کرد تیم ملی را
از ســمت چپ
خــط دفاعی راه
بیندازد .او با دوندگی
بــاال و پاسهای دقیــق ،از
این مسابقه هم نمره قبولی
گرفت.
میالد سرلک
خیلــی زود در برخورد

بود و همه نفراتش را در اختیار داشت.
ســتارههای کلیدی تیم ملی اما نهایتا
چهارروززودترازاینمسابقهبهتیمملی
ملحقشدندوطبعافرصتخاصیبرای
تمرین در اختیار نداشــتند .اگر به این
ماجرا ،غیبت مهره مهمی مثل سردار
آزمون را هم بیفزایم و اگر به یاد بیاوریم
کهسرمربیتیمملیودستیاراولشهر
دو به خاطر کرونا در روزهای گذشته در
اردو نبودهاند و حتــی در روز برگزاری

با عمر خریبین مصدوم شــد و زمین مسابقه را
ترک کرد .ســرلک ابتدا به نیمکت و سپس به
آمبوالنس منتقل شــد تا به بیمارستان برود و
ادامه مداوا را پشت سر بگذارد .این مصدومیت
شــدید هم برای هواداران تیم ملی و هم برای
طرفداران پرسپولیس ،به شدت نگرانکننده به
نظر میرسید .تیم ملی در ادامه مسیر مقدماتی
جام جهانی به این هافبک مستحکم نیاز خواهد
داشت.
احمد نوراللهی
جدال با ســوریه ،روز موفقیتآمیزی برای
احمد نوراللهی نبود .او نه در توپگیری در حوالی
محوطه جریمه خودی عالی ظاهر شــد و نه در
نزدیکی دروازه حریف با شوتها یا پاسهایش،
گرهی از کار تیم ملی باز کرد .احمد نور به تازگی
به لیگ امارات ملحق شــده و برای شروع فصل
جدید ،تمرینهای زیادی نداشته است .شاید
این ،اصلیترین دلیــل دوری او از فرم مطلوب
گذشته باشد.
سامان قدوس
با وجود چند ارسال خوب روی دروازه ،سامان
در نیمه اول مسابقه با سوریه به شدت سردرگم
به نظر میرسید .این اتفاق البته بیشتر از آنکه
به خود قدوس مربوط باشــد ،به نحوه چینش
دراگاناسکوچیچمربوطمیشد.اسکوباانتخاب
ترکیب ،اجازه نداد که سامان در زمین خودی
نشان بدهد و بین دو نیمه هم قدوس

را از

مسابقه اجازه نشستن روی نیمکت را
نداشتهاند ،متوجه خواهیم شد که باید
انتظاراتمانراازتیمملیتعدیلکنیم.
با این حال چند تصمیم بهتر ،میتواند
ایرانرادرفرمایدهآلتریقراربدهد.
به نظر میرســد نبرد با سوریه ،تا
حدود زیادی نقشه راه دیدار با عراق را
به تیم ملی ایران نشان داده است .ایران
در مسابقه حســاس بعدی ،باید کمی
متفاوتتر عمل کند .در درجه اول ،به
نظر میرسد جعفر ســلمانی نباید در
سمتراستخطدفاعیبهصورتثابت
به میدان برود .نفراتی مثل حردانی به
مراتب بهتــر از او میتوانند به تیم ملی
کمک کنند .در میانه زمین هم سعید
عزتاللهی باید در ترکیب حفظ شود.
چراکهکالسبازیاوازهمههافبکهای
میانی دیگر تیم ملی باالتر است .وقتی
از آخرین مسابقه تیم ملی چنین زمان
زیادی میگذرد ،باید هم نبردی مثل
نبردباسوریهبهشکلیکدیداردوستانه
بــرای فوتبال ایران عمــل کند .وقتی
تیم ملی خوب بازی نمیکند و شرایط
برایش پیچیده میشود ،بردن تنها راه
فرار از مخمصه خواهد بود .ایران فعال از
اولین مخمصه جان ســالم به در برده و
صحبتهای سردار آزمون درباره رابطه
با ســرمربی تیم ملی ،نشــان میدهد
برخالف تــاش عدهای بــرای به هم
ریختن جو تیم ،شــرایط آنقدرها هم
نگرانکننده نیست .سردار به درستی
دســت روی این نکته گذاشته که نبود
سرمربی،تاثیرمنفیقابلتوجهیدرتیم
ملیداشتهوبابازگشتدوبارهاسکوچیچ
بعد از شکســت دادن کرونا ،همه چیز
بهترخواهدشد.
دراگان ،اولین مربی تاریخ تیم ملی
ایراناستکههشتمسابقهمتوالیاش
دراینتیمرابابردپشتسرمیگذارد.آن

ترکیب بیرون آورد تا نحــوه بیلدآپ بازی را در
تیمش تغییر بدهد .در مجموع این یک تجربه
ایدهآل برای قدوس محسوب نمیشد.
علی قلیزاده
ســتاره بی چون و چرای تیم ملی در اردوی
بحرین ،این بار آمادگی قبلیاش را نداشــت.
تصور میشد قلیزاده با مهارت خارقالعاده در
دريبلینگ ،بارها بــرای تیم ملی برتری عددی
ایجاد کند اما این اتفاق رخ نداد و در مواجهه با
دفاع بسیار فشرده حریف ،قلیزاده روز مطلوبی
را ســپری نکرد .به نظر میرســید علی مثل
دیدارهای قبلیاش در تیم ملی ،سرحال نیست
و آمادگی کنار زدن همه رقبا در نبردهای تن به
تن را ندارد .برای مسابقه حساس بعدی با عراق،
علی باید در فرم بسیار بهتری باشد.
علیرضاجهانبخش
بدون هیچ تردیدی ،او بهترین مهره تیم ملی
در جدال با سوریه بود .علی که چهار سال قبل در
مسابقه اول این مرحله از انتخابی جام جهانی به
قطر گل زده بود ،حاال نهمین گل ملیاش را در
مسابقه با سوریه جشن گرفت .اهمیت این گل
زمانی بیشتر میشود که به یاد بیاوریم ایران در
جریان این جدال ،موقعیــت چندانی برای باز
کردن دروازه حریف نداشــته و این یکی از تنها
بختهای گلزنی تیم ملی در ایــن نبرد بود.
کاپیتان تیم ملی ،در بهترین زمان ممکن خودی
نشان داد و یک گل حیاتی برای تیم ملی به ثمر
رساند .او در این مســابقه بیشتر از هر بازیکنی
شوت درون چارچوب داشت و سه شوت درون
چارچوب را تجربه کرد .جهانبخش هشــت
نبرد موفق هم داشت و با یک پاس کلیدی ،در
مجموع یک روز فراموشنشدنی را در تیم
ملی تجربه کرد.
مهدی طارمی
د ر غیــا ب ز و ج
همیشــگیاش ســردار
آزمون ،مهــدی طارمی
مهاجم نــوک تیم ملی
مقابل سوریه بود.
بازیکنــی کــه
باز هــم تالش
زیادی به خرج
داد تا دفاع حریف

وقتی از آخرین مسابقه
تیم ملی چنین زمان زیادی
میگذرد ،باید هم نبردی
مثل نبرد با سوریه به شکل
یک دیدار دوستانه برای
فوتبال ایران عمل کند.
وقتی تیم ملی خوب بازی
نمیکند و شرایط برایش
پیچیده میشود ،بردن
تنها راه فرار از مخمصه
خواهد بود

هم نه بردهایی بیاهمیت و فاقد اعتبار
روبــهروی حریفهای ناشــناخته در
دیدارهای دوستانه .هشت پیروزی در
جدال با رقبایی که همیشه در قاره آسیا
برایتیمملیدردسرسازبودهاند.هشت
پیروزیکهابتداایرانراازدورقبلیعبور
دادند و سپس ،تیم ملی را صاحب سه
امتیازدراینمرحلهکردند.پسمیتوان
به آینده این تیم امیدوار بود .با این حال
نباید فراموش کــرد که همه نبردهای
بعدیبرایتیمملی،بهشدتحساسو
تعیینکنندههستند.کرهوعراق،باهمه
توان برای صعود تالش میکنند و حتی
تیمیمثللبنانبامتوقفکردنامارات
در مسابقه اول ،نشــان داده است که به
سادگی تسلیم نمیشود .نکته مهم در
مورد تیمهای همگروهی ایران ،قدرت
تدافعی قابل توجه همه آنهاست و این
اتفاق،یکچالشبزرگبرایخطحمله
ایران خواهد ساخت .بردن دیدارهای
خانگی و تســاوی در نبردهای خارج از
خانه ،برای رفتن بــه قطر کافی به نظر
میرســد اما تیم ملی حتی میتواند
این مسیر را هم با چند برد متوالی برای
خودشهموارترکند.

را به هــم بریزد .مهدی نهمیــن پاس گلش در
لباس تیم ملی را هم برای جهانبخش فرستاد.
او البته یک اشتباه وحشــتناک هم داشت و با
آرنج به مهره حریف ضربه زد .شاید اگر وی.ای.
آر در استادیوم آزادی وجود داشت ،این صحنه
میتوانســت منجر به اخراج او از زمین شــود.
طارمی باید در نبردهای بعدی ،به شدت مراقب
همین جزئیات باشد.
سعید عزتاللهی
 9پاس بلند دقیق ،به تنهایی نشان میدهد
که عزتاللهی چــه روز ایدهآلــی را روبهروی
سوریه ســپری کرده اســت .او یکی از بهترین
نمایشهایش در لباس تیم ملی را پشــت سر
گذاشت و توانست به خوبی خط هافبک این تیم
را راه بیندازد .با این نمایش ،بعید به نظر میرسد
که سعید دوباره به نیمکت تیم ملی برگردد.
صالح حردانی
عملکرد صالح در نیمه دوم مسابقه با سوریه،
نشــان داد که همه ماجراهای نقل و انتقاالتی
در مورد او بیدلیل نبودهاند .صالح با نفوذهای
عالیاش در نیمه دوم ،تیم ملی را احیا کرد و در
مجموع ،نشان داد که حتی با وجود تجربه کم،
میتواند مهره بسیار مهمی برای این تیم باشد.
میالد محمدی
در فاز دفاعی اشتباهی نداشت اما در ملحق
شدن به خط حمله تیم ملی ،چندان موفق عمل
نکرد .میالد این اواخر با فرم ایدهآل فاصله دارد و
باید دوباره به همان بازیکنی تبدیل شود که در
جام جهانی با پیراهن ایران ،چشــمها را خیره
میکرد.
مهدی ترابی
فرصت چندانی برای نمایش تواناییهایش
در زمین نداشــت .او جایگزین قلیزاده شد و
نتوانست حرکت خاصی در زمین انجام بدهد.
با این حال قرار گرفتن مهرهای مثل ترابی روی
نیمکت ،در دقایق حساس بازیهای گره خورده
به کمک تیم ملی ایران خواهد آمد.
کریم انصاریفرد
کریم هم فرصتی برای عــرض اندام در این
نبرد نداشت .او خیلی دیر به ترکیب ملحق شد
و لحظات کمی را در مسابقه سپری کرد .با این
حال تجربه کریم میتواند در جدالهای بعدی
به تیم ملی کمک کند.

