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طالهاي كاروان پارالمپيك به 10 رسيد
دو رقمي شديم

دهمين روز از بازي هــاي پارالمپيك 2020 
توكيو باز هم براي كاروان كشورمان مدال داشت. 
روز گذشــته ايران در چهار رشته نماينده داشت. 
مسابقات دوچرخه سواری استقامت جاده كالس 
C۴_۵ پارالمپيك توكيو در حالي زير باران شديد 
برگزار شــد كه مهدي محمدي مهدی محمدی 
به همراه 2۴ ركابزن ديگر در خط شــروع مسابقه 
قرار گرفت. محمدی در حالی كه سه دور تا پايان 
رقابتش داشــت، به دليل لغزندگی زمين خورد 
و از ادامــه كار بازماند. عالوه بــر محمدی چهار 
دوچرخه ســوار ديگر هم به سرنوشــت مشابهی 
دچار شــدند. محمدی پيش از اين در تايم تريل 
جاده يازدهم شده بود و در پيست تعقيبی انفرادی 

هم به مدال نرسيده بود.

اما در دووميدانی رقابت های ماده پرتاب نيزه 
كالس F۵۴ برگزارشــد و حامد اميری نماينده 
ايران در اين رشته با پنج ورزشکار ديگر به رقابت 
پرداخــت و در پايان مــدال طال را كســب كرد. 
اميری با ركورد ۳۱.۳۵ عالوه بر مدال طال، ركورد 
پارالمپيك توكيو را نيز شکســت تا يك قهرماني 
خاطره انگيز را رقم بزند. او در پرتاب اول ۳۱.2۷، 
در پرتاب دوم 2۹.۴۹، در پرتاب سوم 2۹.۹۹، در 
پرتاب چهــارم ۳۱.۳۵، در پرتاب پنجم 2۸.۱۶ را 
ثبت و در پرتاب ششم خطا كرد و به اين ترتيب او 
دهمين طالي كاروان را در توكيو به دســت آورد. 
اميری بعد از كسب مدال طالی پارالمپيك با بيان 
اينکه حدود سه ماه بدنسازی نداشتم و تنها پرتاب 
كردم گفت:»مصدوميت پشت بازو موجب شد تا 
من حتی اعالم كنم توانايی رسيدن به پارالمپيك را 
ندارم اما خدا كمك كرد و برگشتم. من پرتاب هايم 
را دلی و برای مــردم انجام دادم و مدالــم را نيز با 
عشق به ســردار دل ها تقديم می كنم. بايد بگويم 
تمرينات ســختی در دو ســال پيش داشتم و از 
تمام كســانی كه همراه و ياورم بودند تشکر كنم. 
اين مدال تنها برای اميری نيســت بلکه متعلق به 
تمام زحمتکشان ورزش پارالمپيکی ايران است.« 
او درباره ركوردشــکنی خود گفت:»ركورد قبلی 
متعلق به يك ايرانی بود و افتخار می كنم به عنوان 
عضو كوچکی از ورزش، آن را به نام كشورم ارتقاء 
دادم. كســب مدال پارالمپيکی بسيار سخت تر از 

آيتم های مردان آهنين است.« 
امــا در رقابت هاي پاراتيروكمــان، غالمرضا 
رحيمي يك شکســت دور از انتظار را تجربه كرد. 
او در مرحله يك هشــتم نهايی ريکرو مسابقات 
تيراندازی با كمان بــه مصاف كوين ماتر از آمريکا 
رفت و بــا نتيجه ۶ بــر ۵ و در تير طاليــی تن به 
شکســت داد. رحيمی كــه با صدرنشــينی در 
مرحله تعيين رنکينــگ و با ركــوردی باالتر از 
حدنصاب پارالمپيك به اين مرحله از مســابقات 
رســيده بود، امــروز در بخش ميکــس ريکرو با 
 همراهی زهــرا نعمتی بــه مصــاف حريفانش 

خواهد رفت.
درنهايــت در مســابقات پاراتکواندو مهدي 
پوررهنما نماينده وزن ۷۵ كيلوگرم كشــورمان 
نيز به مدال نقره رقابت ها رسيد. او كه در دور اول 
استراحت داشت، در نخســتين ديدار خود فاتح 
سليك از تركيه را ۳۷ بر 2۱ از پيش رو برداشت و در 
نيمه نهايي نورالن دومبايف از قزاقستان را با نتيجه 
قاطع 2۴ بر ۶ شکســت داد. دارنده چهار عنوان 
قهرمانی جهان در فينال با گراسيا لوپز از مکزيك با 
رنکينگ هفتم جهانی روبه رو شد و با نتيجه 2۶ بر 

20 شکست خورد و به مدال نقره رسيد.

ناگفته نمانــد در روز نهــم پارالمپيك توكيو 
ورزشــکاران ايرانــی در ماده هــای دووميدانی، 
قايقرانی، تيروكمان، بسکتبال با ويلچر و واليبال 
نشســته رقابت كردند كه حاصــل آن يك مدال 
طال و دو نقره بود. زهرا نعمتی در رشته تيروكمان 
توانســت به مدال طال برســد. اين سومين مدال 
طالی نعمتی در ادوار پارالمپيك است. همچنين 
مهدی اوالد در پرتاب ديســك و علــی پيروج در 

پرتاب نيزه صاحب مدال نقره شدند.

پارالمپیک

آریا رهنورد

چيــزی به نــام صعــود »از پيش 
تعيين شده« در مرحله مقدماتی جام 
جهانی در قاره آســيا وجود ندارد. برای 
درک بهتر اين جمله، كافی است بدانيم 
عمان با هدايت برانکو ايوانکوويچ توانسته 
تيم اول آسيا در رنکينگ فيفا را با همه 
ستاره هايش در زمين حريف شکست 
بدهد. همه انتظار داشتند سامورايی ها در 

شروع اين مرحله يك برد محکم كسب 
كنند اما حاال آنها بدون امتياز هستند و 
بدترين شروع ممکن را در دور انتخابی 
سپری كرده اند. شــرايط كره جنوبی 
هم چندان ايده آل به نظر نمی رســد. 
چراكه آنها در يك نبرد خانگی قادر به 
شکســت تيم ملی عراق نبوده اند و در 
اولين مســابقه از انتخابی جام جهانی، 
فقط يك امتياز به دست آورده اند. ناكامی 
مشترک اين دو تيم در مسابقه های هفته 

اول، يك دليل آشکار دارد و آن، فاصله 
بسيار كم ديدارهای باشگاهی در قاره 
اروپا با فرارسيدن اين فيفادی بوده است. 
در واقع تيم هايی كه مهره های متعددی 
را در ليگ های خارجی دارند، برای چنين 
مسابقاتی با مشــکل روبه رو می شوند. 
چراكه نفرات شان فرصت چندانی برای 
برگزاری اردو نداشته اند. اين شرايط برای 
تيم ملی ايران هم به وجود آمد. حريف 
تيم ملی از مدت ها قبل بــه اردو رفته 

بود و همه نفراتش را در اختيار داشت. 
ســتاره های كليدی تيم ملی اما نهايتا 
چهار روز زودتر از اين مسابقه به تيم ملی 
ملحق شدند و طبعا فرصت خاصی برای 
تمرين در اختيار نداشــتند. اگر به اين 
ماجرا، غيبت مهره مهمی مثل سردار 
آزمون را هم بيفزايم و اگر به ياد بياوريم 
كه سرمربی تيم ملی و دستيار اولش هر 
دو به خاطر كرونا در روزهای گذشته در 
اردو نبوده اند و حتــی در روز برگزاری 

مسابقه اجازه نشستن روی نيمکت را 
نداشته اند، متوجه خواهيم شد كه بايد 
انتظارات مان را از تيم ملی تعديل كنيم. 
با اين حال چند تصميم بهتر، می تواند 

ايران را در فرم ايده آل تری قرار بدهد.
به نظر می رســد نبرد با سوريه، تا 
حدود زيادی نقشه راه ديدار با عراق را 
به تيم ملی ايران نشان داده است. ايران 
در مسابقه حســاس بعدی، بايد كمی 
متفاوت تر عمل كند. در درجه اول، به 
نظر می رسد جعفر ســلمانی نبايد در 
سمت راست خط دفاعی به صورت ثابت 
به ميدان برود. نفراتی مثل حردانی به 
مراتب بهتــر از او می توانند به تيم ملی 
كمك كنند. در ميانه زمين هم سعيد 
عزت اللهی بايد در تركيب حفظ شود. 
چراكه كالس بازی او از همه هافبك های 
ميانی ديگر تيم ملی باالتر است. وقتی 
از آخرين مسابقه تيم ملی چنين زمان 
زيادی می گذرد، بايد هم نبردی مثل 
نبرد با سوريه به شکل يك ديدار دوستانه 
بــرای فوتبال ايران عمــل كند. وقتی 
تيم ملی خوب بازی نمی كند و شرايط 
برايش پيچيده می شود، بردن تنها راه 
فرار از مخمصه خواهد بود. ايران فعال از 
اولين مخمصه جان ســالم به در برده و 
صحبت های سردار آزمون درباره رابطه 
با ســرمربی تيم ملی، نشــان می دهد 
برخالف تــالش عده ای بــرای به هم 
ريختن جو تيم، شــرايط آنقدرها هم 
نگران كننده نيست. سردار به درستی 
دســت روی اين نکته گذاشته كه نبود 
سرمربی، تاثير منفی قابل توجهی در تيم 
ملی داشته و با بازگشت دوباره اسکوچيچ 
بعد از شکســت دادن كرونا، همه چيز 

بهتر خواهد شد.
دراگان، اولين مربی تاريخ تيم ملی 
ايران است كه هشت مسابقه متوالی اش 
در اين تيم را با برد پشت سر می گذارد. آن 

هم نه بردهايی بی اهميت و فاقد اعتبار 
روبــه روی حريف های ناشــناخته در 
ديدارهای دوستانه. هشت پيروزی در 
جدال با رقبايی كه هميشه در قاره آسيا 
برای تيم ملی دردسرساز بوده اند. هشت 
پيروزی كه ابتدا ايران را از دور قبلی عبور 
دادند و سپس، تيم ملی را صاحب سه 
امتياز در اين مرحله كردند. پس می توان 
به آينده اين تيم اميدوار بود. با اين حال 
نبايد فراموش كــرد كه همه نبردهای 
بعدی برای تيم ملی، به شدت حساس و 
تعيين كننده هستند. كره و عراق، با همه 
توان برای صعود تالش می كنند و حتی 
تيمی مثل لبنان با متوقف كردن امارات 
در مسابقه اول، نشــان داده است كه به 
سادگی تسليم نمی  شود. نکته مهم در 
مورد تيم های همگروهی ايران، قدرت 
تدافعی قابل توجه همه آنهاست و اين 
اتفاق، يك چالش بزرگ برای خط حمله 
ايران خواهد ساخت. بردن ديدارهای 
خانگی و تســاوی در نبردهای خارج از 
خانه، برای رفتن بــه قطر كافی به نظر 
می رســد اما تيم ملی حتی می تواند 
اين مسير را هم با چند برد متوالی برای 

خودش هموارتر كند.

نگاهی به نمایش تيم ملی برابر اولين رقيب

دراگان علیه دراگان

چهره به چهره

كليدی ترین نکته در مورد نمایش تيم ملی برابر سوریه، »تفاوت« عملکرد تيم ملی در دو نيمه بود. ایران در نيمه اول 
بسيار نااميدكننده ظاهر شد و در نيمه دوم، كمی بهتر نشان داد. در حقيقت اسکوچيچ توانست مشکالت نيمه اول را بين 
دو نيمه برطرف كند اما نمی توان انکار كرد كه چينش ابتدایی تركيب از سوی این مربی، یك اشتباه بوده است. این اتفاق 

وقتی رخ می دهد كه تيم ملی دیدار تداركاتی مناسبی ندارد و مجبور است در نبردهای حساس و نفس گير رسمی، نفرات را 
محك بزند. دراگان اسکوچيچ برای شکست دادن سوریه، ناچار شد ابتدا ایده های نيمه  اول خودش را شکست بدهد.

آریا طاری

بــردن، مهم ترين مســاله تيــم ملی در 
مرحله انتخابی جــام جهانی اســت. با اين 
حال نمی تــوان انکار كرد كــه عملکرد تيم 
ملی در اين مســابقه، چندان ايده آل نبوده 
است. ايران فعال در پايان ديدارهای دور اول، 
صدرنشين گروه شده اما برای رسيدن به قطر، 
راه دور و درازی خواهد داشت. راهی كه تنها با 
نمايش های بهتر، جديت بيشتر و درخشش 
قابل توجه تر مهره ها عملی خواهد شد. بردن 
در اولين قــدم، اتفاق مهمی بــوده اما هنوز 
 نبردهای سرنوشت سازی در انتظار تيم ملی 

خواهند بود.
عليرضا بيرانوند

در جريان مسابقه با ســوريه، فشار خاصی 
را تحمل نکــرد و ناچار به انجــام واكنش های 
متعدد نشــد. تنها واكنش مهم بيرو در جريان 
اين جدال، حركت ديدنی اش روی شوت راه دور 
عمر خريبين بود كه توپ را از زير سقف دروازه 
بيرون كشيد. در مجموع اين يك محك جدی 
برای عليرضا محســوب نمی شــد اما او باز هم 
اشتباهی نداشــت و همچنان در قامت يك گلر 
مطمئن برای تيم ملی به ميدان رفت. با اين حال 
ترديدی وجود ندارد كــه نبردهای بعدی برای 
اين سنگربان، به مراتب دشوارتر از اين مسابقه 

خواهند بود.
جعفر سلمانی

با اختــالف، نااميدكننده تريــن مهره تيم 
ملی در جدال با سوريه بود. مهره ای كه قبال هم 
ثابت كرده بود در سمت راست خط دفاعی تيم 
ملی كارايی ندارد اما معلوم نيست چرا دراگان 
اســکوچيچ، قيد او را نمی زند و به سراغ نفرات 
آماده تری نمی رود. نمايش بسيار بد جعفر در ۴۵ 
دقيقه اول مسابقه با سوريه، روی ريتم ملی هم 
تاثير منفی قابل توجهی گذاشت. تيم با بيرون 
رفتن او از زمين، جــان دوباره ای گرفت و كامال 

بهتر بازی كرد.

شجاع خليل زاده
در چند تجربه ملی آخر، بســيار مستحکم 
و مطمئن نشــان داده بود اما در جدال با سوريه 
دوباره به همان مدافع پراشــتباه و سر به هوايی 
كه می شناختيم تبديل شد. شجاع هم بی دليل 
از داور مسابقه كارت گرفت و هم در جريان بازی، 
چند اشــتباه مهم داشــت. يکی از اشتباه های 
مهلك او در نيمــه اول، ســوريه را در بهترين 
موقعيت ممکن برای گل زنی قرار داد اما شليك 
عمر، در نهايت راهی به درون دروازه پيدا نکرد. 
با اين روند، بعيد نيست شــجاع در نبرد بعدی 
با عــراق، اولين محروميتــش در اين مرحله را 

تجربه كند.
محمدحسين كنعانی زادگان

محمدحســين، بهترين مدافع تيم ملی در 
مصاف با تيم ملی ســوريه بود. او نشان داد كه 
ديگر به پختگی الزم برای درخشش در نبردهای 
حساس تيم رسيده است. كنعانی در اين جدال، 
۱0 اكت موثر دفاعی داشــت. او ۱0 نبرد موفق 
را هم پشت سر گذاشت و با پاس های سالم ۹۴ 
درصدی، روز درخشانی را سپری كرد و به يکی 
از معدود مهره های ايده آل ايران در اين مسابقه 

تبديل شد.
وحيد اميری

مثل هميشــه پرتالش نشان داد و مثل 
هميشــه با همه توانش برای تيم ملی 

به ميدان رفت. وحيــد باز هم 
كم اشتباه بود و در نيمه 

اول چند بار تالش 
كرد تيم ملی را 
از ســمت چپ 
خــط دفاعی راه 

بيندازد. او با دوندگی 
بــاال و پاس های دقيــق، از 
اين مسابقه هم نمره قبولی 

گرفت.
ميالد سرلك

خيلــی زود در برخورد 

با عمر خريبين مصدوم شــد و زمين مسابقه را 
ترک كرد. ســرلك ابتدا به نيمکت و سپس به 
آمبوالنس منتقل شــد تا به بيمارستان برود و 
ادامه مداوا را پشت سر بگذارد. اين مصدوميت 
شــديد هم برای هواداران تيم ملی و هم برای 
طرفداران پرسپوليس، به شدت نگران كننده به 
نظر می رسيد. تيم ملی در ادامه مسير مقدماتی 
جام جهانی به اين هافبك مستحکم نياز خواهد 

داشت.
احمد نوراللهی

جدال با ســوريه، روز موفقيت آميزی برای 
احمد نوراللهی نبود. او نه در توپ گيری در حوالی 
محوطه جريمه خودی عالی ظاهر شــد و نه در 
نزديکی دروازه حريف با شوت ها يا پاس هايش، 
گرهی از كار تيم ملی باز كرد. احمد نور به تازگی 
به ليگ امارات ملحق شــده و برای شروع فصل 
جديد، تمرين های زيادی نداشته است. شايد 
اين، اصلی ترين دليــل دوری او از فرم مطلوب 

گذشته باشد.
سامان قدوس

با وجود چند ارسال خوب روی دروازه، سامان 
در نيمه اول مسابقه با سوريه به شدت سردرگم 
به نظر  می رسيد. اين اتفاق البته بيشتر از آن كه 
به خود قدوس مربوط باشــد، به نحوه چينش 
دراگان اسکوچيچ مربوط می شد. اسکو با انتخاب 
تركيب، اجازه نداد كه سامان در زمين خودی 

نشان بدهد و بين دو نيمه هم قدوس 

ز  ا ا ر

تركيب بيرون آورد تا نحــوه بيلدآپ بازی را در 
تيمش تغيير بدهد. در مجموع اين يك تجربه 

ايده آل برای قدوس محسوب نمی شد. 
علی قلی زاده

ســتاره بی چون و چرای تيم ملی در اردوی 
بحرين، اين بار آمادگی قبلی اش را نداشــت. 
تصور می شد قلی زاده با مهارت خارق العاده در 
دريبلينگ، بارها بــرای تيم ملی برتری عددی 
ايجاد كند اما اين اتفاق رخ نداد و در مواجهه با 
دفاع بسيار فشرده حريف، قلی زاده روز مطلوبی 
را ســپری نکرد. به نظر می رســيد علی مثل 
ديدارهای قبلی اش در تيم ملی، سرحال نيست 
و آمادگی كنار زدن همه رقبا در نبردهای تن به 
تن را ندارد. برای مسابقه حساس بعدی با عراق، 

علی بايد در فرم بسيار بهتری باشد.
عليرضا جهانبخش

بدون هيچ ترديدی، او بهترين مهره تيم ملی 
در جدال با سوريه بود. علی كه چهار سال قبل در 
مسابقه اول اين مرحله از انتخابی جام جهانی به 
قطر گل زده بود، حاال نهمين گل ملی اش را در 
مسابقه با سوريه جشن گرفت. اهميت اين گل 
زمانی بيشتر می شود كه به ياد بياوريم ايران در 
جريان اين جدال، موقعيــت چندانی برای باز 
كردن دروازه حريف نداشــته و اين يکی از تنها 
بخت های گل زنی تيم ملی در ايــن نبرد بود. 
كاپيتان تيم ملی، در بهترين زمان ممکن خودی 
نشان داد و يك گل حياتی برای تيم ملی به ثمر 
رساند. او در اين مســابقه بيشتر از هر بازيکنی 
شوت درون چارچوب داشت و سه شوت درون 
چارچوب را تجربه كرد. جهانبخش هشــت 
نبرد موفق هم داشت و با يك پاس كليدی، در 
مجموع يك روز فراموش نشدنی را در تيم 

ملی تجربه كرد.
مهدی طارمی

ج  و ز ب  غيــا ر  د
ر  هميشــگی اش ســردا
آزمون، مهــدی طارمی 
مهاجم نــوک تيم ملی 
مقابل سوريه بود. 
بازيکنــی كــه 
باز هــم تالش 
زيادی به خرج 
داد تا دفاع حريف 

را به هــم بريزد. مهدی نهميــن پاس گلش در 
لباس تيم ملی را هم برای جهانبخش فرستاد. 
او البته يك اشتباه وحشــتناک هم داشت و با 
آرنج به مهره حريف ضربه زد. شايد اگر وی.ای.

آر در استاديوم آزادی وجود داشت، اين صحنه 
می توانســت منجر به اخراج او از زمين شــود. 
 طارمی بايد در نبردهای بعدی، به شدت مراقب 

همين جزئيات باشد.
سعيد عزت اللهی

۹ پاس بلند دقيق، به تنهايی نشان می دهد 
كه عزت اللهی چــه روز ايده آلــی را روبه روی 
سوريه ســپری كرده اســت. او يکی از بهترين 
نمايش هايش در لباس تيم ملی را پشــت سر 
گذاشت و توانست به خوبی خط هافبك اين تيم 
را راه بيندازد. با اين نمايش، بعيد به نظر می رسد 

كه سعيد دوباره به نيمکت تيم ملی برگردد.
صالح حردانی

عملکرد صالح در نيمه دوم مسابقه با سوريه، 
نشــان داد كه همه ماجراهای نقل و انتقاالتی 
در مورد او بی دليل نبوده اند. صالح با نفوذهای 
عالی اش در نيمه دوم، تيم ملی را احيا كرد و در 
مجموع، نشان داد كه حتی با وجود تجربه كم، 

می تواند مهره بسيار مهمی برای اين تيم باشد.
ميالد محمدی

در فاز دفاعی اشتباهی نداشت اما در ملحق 
شدن به خط حمله تيم ملی، چندان موفق عمل 
نکرد. ميالد اين اواخر با فرم ايده آل فاصله دارد و 
بايد دوباره به همان بازيکنی تبديل شود كه در 
جام جهانی با پيراهن ايران، چشــم ها را خيره 

می كرد.
مهدی ترابی

فرصت چندانی برای نمايش توانايی هايش 
در زمين نداشــت. او جايگزين قلی زاده شد و 
نتوانست حركت خاصی در زمين انجام بدهد. 
با اين حال قرار گرفتن مهره ای مثل ترابی روی 
نيمکت، در دقايق حساس بازی های گره خورده 

به كمك تيم ملی ايران خواهد آمد.
كریم انصاری فرد

كريم هم فرصتی برای عــرض اندام در اين 
نبرد نداشت. او خيلی دير به تركيب ملحق شد 
و لحظات كمی را در مسابقه سپری كرد. با اين 
حال تجربه كريم می تواند در جدال های بعدی 

به تيم ملی كمك كند.

نفر به نفر با مهره های تيم ملی در نبرد با سوریه

بازوبند ناجی

وقتی از آخرین مسابقه 
تيم ملی چنين زمان زیادی 

می گذرد، باید هم نبردی 
مثل نبرد با سوریه به شکل 

یك دیدار دوستانه برای 
فوتبال ایران عمل كند. 

وقتی تيم ملی خوب بازی 
نمی كند و شرایط برایش 

پيچيده می شود، بردن 
تنها راه فرار از مخمصه 

خواهد بود
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