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رده هاي 50 و 26 المپيك براي 
فصيحي و حدادي

روز گذشته مسابقات دووميداني المپيك 
آغاز شد كه فرزانه فصيحي و احسان حدادي 
نماينده هاي ايــران در ايــن رقابت ها بودند. 
فرزانه فصيحی تنها زن دونده ايران در المپيك 
توكيــو، روز گذشــته در گروه ســوم مرحله 
مقدماتی دوی ۱۰۰ متر زنان به رقابت با هفت 
دونده ديگر پرداخت. او در پايان با ثبت زمان 
۱۱.۷۹ ثانيه در جايگاه هشتم گروه خود قرار 
گرفت و از رســيدن به نيمه نهايی بازماند. اين 
دونده در مرحله پيش مقدماتی ركورد ۱۱.۷۶ 
ثانيه را ثبت كرد و به عنوان نفر اول گروه دوم 
به مرحله مقدماتی رســيد كه به نوبه خودش 
كار بزرگــي را رقم زده اســت. امــا در پايان 
مســابقات مقدماتی دوی ۱۰۰ متر زنان، ۵۴ 
ورزشکار مســابقه دادند كه فصيحی در مکان 
پنجاهم قرار گرفت. فصيحی از طريق سهميه 
يونيورســاليتی به بازی هــای المپيك توكيو 
وارد شد تا دومين زن دونده تاريخ دووميدانی 
ايران در المپيك باشــد. سيمين صفامهر ۵۷ 
ســال قبل و در المپيك ۱۹۶۴ توكيو در ماده 
دوی ۱۰۰ متر حضور در اين بازی ها را تجربه 
كرد. ركورد ملی ۱۰۰ متر ايران ۱۱.۴۵ ثانيه 
است كه مريم طوســی در سال ۱۳۹۳ به ثبت 
رساند. فصيحی با اينکه به المپيك راه پيدا كرد 
اما موفق به شکست ركورد ملی ايران نشد. او 
در اين رقابت ها ركورد شخصی خود )۱۱.۶۱ 
ثانيه( را تکرار نکرد. البته تخصص فصيحی در 
۶۰ متر داخل سالن اســت.  همچنين احسان 
حــدادي باتجربه ترين عضــو كاروان ايران با 
تجربه حضور در چهار دوره المپيك، در مرحله 
مقدماتی پرتاب ديسك به رقابت با ۱۵ پرتابگر 
ديگر در گروه A پرداخت. حدادی در بهترين 
پرتاب خود ركورد ۵۸.۹۸ متر را ثبت كرد و در 
گروه خود بين ۱۶ نفر چهاردهم شد. حدادی 
ســه پرتاب انجام داد كه در اولين پرتاب خود 
ركــورد ۵۸.۴۸ متر، در دوميــن پرتاب عدد 
۵۸.۹۸ را ثبت كرد و آخرين پرتابش نيز خطا 
شد. با اين نتيجه احســان حدادی موفق نشد 
به فينال پرتاب ديســك المپيك راه پيدا كند 
تا يك عملکرد ضعيف را از خود به جا بگذارد. 
دارنده تنها مدال المپيــك دووميداني ايران 
)نقره المپيك لندن( كه زير نظر مك ويلکينز 
آمريکايــي تمرين مي كرد، بدون دســتاورد 
خاصي المپيك را تــرك كرد امــا او اميدوار 
است كه ســال آينده پنجمين طالي خود در 
بازي هاي آسيايي را به دســت بياورد. حسن 
تفتيان نيز ديگر نماينده دووميداني ايران است 

كه امروز در دوي ۱۰۰ متر رقابت مي كند. 
    

رستميان باز هم فيناليست نشد
رقابت تپانچــه ۲۵ متر زنان بــا برگزاری 
مرحله سرعت به پايان رسيد و هانيه رستميان 
به فينال نرســيد. او در مرحلــه دقت همراه با 
۴۳ تيرانداز ديگر در خط آتــش قرار گرفت و 
با ثبت امتياز ۲۸۹.۷ شــانزدهم شد. او پس از 
برگزاری مرحله سرعت در مجموع ۵۷۷ امتياز 
كسب كرد و در رده فيناليست ها قرار نگرفت. 
رســتميان در رقابت با ۴۴ تيرانــداز جايگاه 
۲۸ را به دســت آورد. در اين مسابقه به ترتيب 
ورزشکارانی از بلغارستان، چين، روسيه، آلمان، 
چين تايپه، يونان، چين تايپه و كره جنوبی به 
فينال راه پيدا كردند. رستميان پيش از اين در 
تپانچه بادی دهم و در ميکس تپانچه بادی در 
كنار جواد فروغی در رده پنجم المپيك توكيو 

قرار گرفته بود. 
    

 ادامه نظارت شهرياري 
در فوتبال المپيك

پريا شــهرياری تنها نماينده فوتبال ايران 
در المپيك ۲۰۲۰ توكيو اســت كــه از طرف 
فدراسيون جهانی فوتبال برای نظارت به اين 
 بازی ها دعوت شده است. شــهرياری تاكنون 
چندين مسابقه در مرحله گروهی مردان و زنان 
را نظارت كرده اســت و دو ديدار از مرحله يك 
چهارم نهايی را نيز برگزار می كند. او روز گذشته 
ديدار تيم های ســوئد و ژاپن از فوتبال زنان را 
برگزار كرد و امروز مســابقه تيم های برزيل و 

مصر از بخش مردان را برگزار خواهد كرد.  

المپیک 2020

آریا رهنورد

برای خیلی از مردم، این سوال 
مطرح اســت که چرا ستاره های 
ورزش ایران، یک به یک مدال های 
المپیــک را درو نمی کنند و ایران 
را در جدول مدال هــا باال و باالتر 
نمی برند. البته که این سوال خوبی 
است اما به شرطی که اصال با شرایط 
خاص ورزش ایران آشــنا نباشی! 
به لحاظ تدارکات و امکانات، این 
یکــی از ضعیف ترین حضورهای 
کاروان ایران در المپیک اســت. 
برای بــاور این حقیقــت، کافی 
اســت به چند روایت کامال ساده 
از زبان المپین هــای ایرانی توجه 

کنیم. چهره هایی که »تفاوت« با 
خارجی ها و امکانات شان را با همه 

وجود احساس کرده اند.
    

حوله خیس به جای جلیقه یخ
اولين روايت تکان دهنده از المپيك 
بــرای كاروان ايــران، از زبــان يکی از 
چهره های موفق اين كاروان مطرح شد. 
نازنين ماليی كه عملکرد بسيار خوبی 
در قايقرانی روئينگ داشــت و حتی تا 
نيمه نهايی اين رقابت ها هم صعود كرد، 
در همــان روزهــای اول جمالتی را به 
زبان آورد كه بخشی از حقايق را در مورد 
كاروان ايران نمايان كردند. نازنين به اين 
موضوع اشاره داشت كه در گرمای شديد 
هوای توكيو، تك تك رقبايش به جليقه 

يخ مجهز بودند و بالفاصله پس از بازی 
خنك می شــدند اما او و مربی اش، بايد 
حوله را خيس می كردند تا اين ورزشکار 
هم بتواند خنك شدن را تجربه كند! ما هر 
دوره در حالی راهی المپيك می شويم كه 
نه المپيکی فکر می كنيم و نه از امکانات 
الزم برای درخشــيدن در اين رقابت ها 
برخوردار هستيم. آقايان مسئول، انتظار 
دارند ورزشکار ايرانی بتواند معجزه كند و 
مدال ها را پشت سر هم برای كاروان ايران 
به دست بياورد اما آنها نمی دانند معجزه 
هم وقتی اتفاق می افتد كه همه جزئيات 
به دقت ســر جای خودشان قرار گرفته 
باشــند. وقتی اين حجم از تفاوت بين 
تداركات ستاره های ايرانی و ستاره های 
ساير كشورها وجود دارد، بديهی به نظر 

می رسد كه نتايج كاروان ايران هم تحت 
هيچ شرايطی درخشان نباشد.

با تشکر از کاروان برزیل
ركورد ملی شــنای ۲۰۰ متر پروانه 
ايران در رقابت های المپيك شکســت 
اما ســتاره ركوردشــکن ورزش ايران، 
حرف های كامال متفاوتی برای مطرح 
كردن داشت. او از اين اتفاق گاليه مند 
بود كه حتــی يك ماســاژور برای تيم 
ملی شنا در رقابت های المپيك وجود 
نداشته است. جالب اينجاست كه برای 
كل ورزشکاران ايرانی در توكيو، فقط و 
فقط »يك ماساژور« در نظر گرفته شده 
است. با اين روند هر ستاره نهايتا می تواند 
به اندازه پنــج دقيقه از اين ماســاژور 
اســتفاده كند! نکته جالب ديگری كه 

متين بالسينی در مورد المپيك به زبان 
آورد، نبودن حتی يك تشك بادی ساده 
در بين تجهيزات كاروان ايران بود. متين 
به گفته خودش، ناچار شد به سراغ وان 
يخ برزيلی ها برود و به صورت مخفيانه از 
امکانات اين كشور استفاده كند. به نظر 
می رسد ثبت اين ركورد ملی در شنا را 
مديون برزيلی ها هستيم كه بدون آن كه 
حتی خودشان بدانند، امکانات شان را در 
اختيار كاروان ايران قرار دادند و كمك 
كردند تا شــناگر ما هم برای لحظاتی، 

خوابيدن در وان يخ را تجربه كند.
مراقب توپ ها باشید

روايت مهم بعدی، مربوط به سرمربی 
ثريا آقايی در رقابت های بدمينتون است. 
ثريا توانست اولين بانوی بدمينتون ايران 
در تاريخ المپيك لقب بگيــرد و اولين 
برد تاريخ بدمينتون بانوان ايران در اين 
مسابقات را نيز به دســت بياورد. با اين 
حال مربی او دست روی نکاتی گذاشت 
كه شنيدن شــان، راز حال ناخوشايند 
ورزش ايــران را آشــکار می كردند. به 
گفته مربی آقايی، تمرين های تيم ملی 
بانوان در حالی برگزار می شــده كه اين 
ستاره ها با كمبود »توپ« روبه رو بوده اند. 
در حقيقت آنهــا در زمان تمرين، فقط 
چند توپ محدود داشتند و بايد مراقبت 
می كردند تا خــدای ناكرده اين توپ ها 
گم و گور نشــوند. در نتيجه آنها مجبور 
بودند توپ را تنهــا در فواصل نزديك 
بين خودشان رد و بدل كنند. در غير اين 
صورت، احتمال ناتمــام ماندن تمرين 
وجود داشت. چراكه تمرين بدمنيتون 
بدون تــوپ عمال معنايی نــدارد. اين 
هم يك برش محشــر ديگــر از ورزش 
ايران است. اينکه ستاره های يك رشته 
ورزشی از بديهی ترين امکانات اين رشته 

برخوردار نيستند و بايد اين چنين برای 
يك تمرين ساده، خودشان را به دردسر 

بيندازند.
زانوبند وطنی

يکی از ماجراهای جالب ديگر برای 
ورزش ايــران در المپيك، در رشــته 
تکواندو رقم خورد. جايــی كه پيش از 
مسابقه دوم آرمين هادی پور، داوران از 
او درخواست كردند تا زانوبندش را تغيير 
بدهد. ظاهرا جنس زانوبندی كه برای 
تکواندوكارهای ايرانــی در نظر گرفته 
شده بود با استانداردهای جهانی مغايرت 
داشت. اين اتفاق برای نماينده ايران به 
شدت مهم بود. چراكه او با رباط پاره در 
مسابقات ديده می شد و به اين زانوبند 
برای مســابقه دادن نياز داشت. با اين 
حال او به همين سادگی، اجازه استفاده 
از اين زانوبند را از دست داد. حقيقت آن 
است كه در ايران، با خيلی از امکانات الزم 
برای درخشيدن در رقابت عظيمی مثل 
المپيك، رفتاری آماتورگونه می شود. 
طوری كه انگار مديران ايرانی با المپيك 
شــوخی دارند. تا وقتی كه اين مديران 
المپيك را جدی نگيرند، نتايج كاروان 
ايران در اين رقابت ها نيز تغيير نخواهد 

كرد.  

چند برش از واقعیت های ورزش ایران در المپیک

نبرد پراید  با  المبورگینی! 

اتفاق روز

چهره به چهره

يك سال گذشته برای ستاره جوان فوتبال اسپانيا، به شکل 
ديوانه واری سپری شده اســت. او تابستان قبل از الس پالماس 
به بارسا منتقل شد و اولين قدم بزرگ در زندگی ورزشی اش را به 
خوبی طی كرد. خيلی ها انتظار داشتند پدری در اولين فصلش 
در نيوكمپ به نيمکت دوخته شود و فرصت چندانی برای بازی 
به دست نياورد اما اين ســتاره جوان، بيشتر از مهره هاي ديگر 
برای تيم كومان به ميدان رفت. او در طول فصل گذشته حتی 
بيشتر از لئو مســی و مارك آندره تراشتگن برای بارسا توپ زد. 
فصل رويايی پدری اما در همين نقطه به پايان نرسيد. اين هافبك 

بااستعداد توسط لوئيس انريکه به تيم ملی دعوت شد و در همه 
مسابقه های تيم ملی اسپانيا در يورو فيکس بود. او درخشش قابل 
توجهی در تركيب الروخا داشــت و در نهايت، بهترين بازيکن 
جوان جام ملت های اروپا هم لقب گرفت. در پايان يورو خيلی از 
ستاره های اسپانيا به استراحت پرداختند اما كار برای پدری تمام 
نشد. نام او اين بار در فهرست المپيك قرار گرفت تا اين ستاره در 
پايان اين فصل طوالنی، خودش را به رقابت های المپيك برساند. 
حاال اسپانيا با اين ستاره از مرحله گروهی المپيك نيز عبور كرده 
و بايد خودش را برای ديدارهای حذفی اين تورنمنت آماده كند. 

مقايسه تصاوير پدری در اولين روزهای پيوستن به بارسا با شمايل 
امروز او، به روشنی نشان می دهد كه اين فوتباليست چقدر خسته 
است. او آشکارا وزن كم كرده و اين اتفاق می تواند برای آينده اش 
نگران كننده باشد. خيلی از هواداران بارسا، معتقدند كه پدری 
نبايد به رقابت های المپيك اعزام می شــد. چراكه اين حجم از 
فشار متوالی، می تواند تهديدی برای آينده فوتبالی اين ستاره 
باشد و او را در خطر مصدوميت های متعددی قرار بدهد. پدری 
در ۱۱ ماه گذشته ۷۰ بازی رسمی انجام داده و تقريبا هر سه روز 
يك بار به زمين مسابقه رفته است. او البته در گفت وگو با راديو 
كاتالونيا، شايعه خستگی اش را رد كرده و دست روی اين نکته 
گذاشته كه با تمام توان برای تيم ملی المپيك اسپانيا به ميدان 
می رود. با اين وجود تصاوير چيز كامال متفاوتی نشان می دهند. 
انتظار می رود بارسا در شــروع فصل، استراحت مفصلی برای 

پدری در نظر بگيرد. او احتماال برای پنج يا ۶ هفته در استراحت 
خواهد بود و اين احتمال وجود دارد كه حتی هفته های ابتدايی 
الليگا را از دست بدهد. در بارسا، هيچ كس دوست ندارد كه پدری 
نيز به سرنوشت آنسو فاتی دچار شود و يك فصل كامل را به دليل 
مصدوميت از دست بدهد. اســپانيا امروز در مرحله يك چهارم 
نهايی فوتبال المپيك با تيم آماده ساحل عاج مسابقه خواهد داد. 
پس از سپری كردن يك فصل فوق العاده در بارسا و درخشيدن در 
تركيب تيم ملی اسپانيا، يك مدال المپيك همان چيزی است كه 
می تواند جايزه بهترين بازيکن جوان سال را برای پدری به ارمغان 
بياورد. شــايد حتی بدون مدال المپيك هم، اين ستاره چنين 
عنوان ارزشمندی را از آن خودش كند. چراكه هيچ فوتباليست 
ديگری در يك سال گذشته به اندازه پدری، مشغول دويدن در 

زمين فوتبال نبوده است.

آریا طاری

بر اســاس همه پيش بينی هــا، تيم ملی 
اسلحه سابر شمشــيربازی قرار بود يکی از 
مدال آوران ورزش ايران در المپيك باشــد. 
تصور می شد ســتاره های اين رشته ورزشی 
چه در رقابت های انفرادی و چه در نبردهای 
تيمی، با دســت پر به ايــران برگردند اما در 
عمل، اين اتفاق رخ نداد تا يك شکست بزرگ 
برای كاروان ايران رقم بخورد. شــايد طالی 
جواد فروغی در تيراندازی غيرمنتظره بوده 
باشد اما به همان نســبت، تيم ملی شانس 
بردن چند مدال پيش بينی شده را از دست 
داده اســت. شکست شمشــيربازی، بدون 
ترديد يــك تجربه تلخ و فراموش نشــدنی، 
برای ستاره های شناخته شده اين رشته در 

ايران است.
شروع ستاره های شمشيربازی ايران در 
المپيك توكيو، فوق العاده درخشــان به نظر 
می رسيد. محمد رهبری، مجتبی عابدينی 
و علــی پاكدامــن، عملکرد درخشــانی در 
اولين مسابقه ها داشتند. هر سه نفر آنها نيز 
توانستند خودشان را به جمع ۱۶ نفر برتر در 
رقابت های انفرادی اسلحه سابر برسانند. تا 
اينجا همه چيز عالی به نظر می رسيد. در اين 
مرحله اما محمد رهبری و مجتبی عابدينی، 

طعم شکست را چشيدند و از مسابقات كنار 
رفتند. رهبری برابر ســامله ايتاليايی بازنده 
شــد و عابدينی رقابت را به چهره نام آشنای 
دنيای شمشــيربازی، ژيالگی واگذار كرد. 
علی پاكدامن اما در اين مرحله دست به يك 
شــاهکار فوق العاده زد و توانست نفر پنجم 
رنکينگ اسلحه ســابر را از جدول مسابقات 
خارج كند. پاكدامن حتی در جمع هشــت 
نفر برتر قرار گرفت و فقط به اندازه يك برد با 
رسيدن به نيمه نهايی فاصله داشت اما او هم 
روبه روی ژيالگی شکست خورد و از رقابت ها 
كنار رفت. تيم ملی اسلحه سابر پس از چند 
روز استراحت، با روحيه به صحنه برگشت تا 
اين بار در مسابقات تيمی المپيك به ميدان 
برود. جدال با ايتاليا اما چالش بسيار دشواری 
برای اين تيــم به نظر می رســيد. ايران اين 
مسابقه را اصال خوب شــروع نکرد و محمد 
رهبری در گام اول، هر پنج امتياز مســابقه 
نخســت را به حريفش داد. اوضــاع تيم اما 
مسابقه به مسابقه بهتر شد. با اين وجود، چند 
لغزش، شرايطی را به وجود آورد كه ايتاليا در 
آستانه مسابقه نهايی، از ايران فاصله بگيرد. 
اين فاصله، با نمايش شاهکار علی پاكدامن 
جبران شــد و دو تيم در امتياز ۴۴ به تساوی 
رسيدند. حاال امتياز آخر، سرنوشت تيم برنده 
را مشخص می كرد. به نظر می رسيد پاكدامن، 
اين امتياز را به دست آورده اما گروه داوری، 
آن را نپذيرفت و سرانجام اين ايتاليا بود كه به 
شکل عجيبی، صاحب آخرين امتياز مسابقه 
شد. پسران شمشيربازی ايران با وجود اين 

شکست، تا آخرين ثانيه با حريف جنگيدند 
و نمايشی درخشان از خودشان ارائه كردند.

در شــرايط عادی، شکســت در رقابت 
بزرگی مثــل المپيك آن هم بــا اين فاصله 
كم، اصال شــبيه يك فاجعه بــزرگ به نظر 
نمی رسد اما همه آنهايی كه سطح ستاره های 
ايران را می شناســند، به خوبــی می دانند 
كه اين اتفــاق چقدر تلــخ و ناراحت كننده 
بوده اســت. اين ســتاره ها چند ســال در 
رقابت هــای جهانی خوش درخشــيده اند 
و بدون ترديــد از قابليت مــدال گرفتن در 
المپيك برخــوردار بودند. شــرايط اما باب 
ميل  آنها پيش نرفت و در نهايت هيچ مدالی 
برای اين تيــم پراميد به دســت نيامد. اين 
شکست برای سه ســتاره شمشيربازی سابر 
ايران، يــك نااميدی همه جانبــه به همراه 
داشــت. علی پاكدامن، اولين ستاره ای بود 
كه به اين اتفاق واكنش نشــان داد و از تلخی 
مدال نگرفتن در المپيك حرف زد. او تاكيد 
داشت كه اين ناكامی، همه آرزوهای بزرگ 
ورزشــی اش را از بيــن برده اســت. چراكه 
حاال دوباره بايد به ليگ شمشــيربازی ايران 
برگردد و قــراردادی نهايتــا »۲۷ ميليون 
تومانی« با يکی از باشــگاه ها ببندد! اين تازه 
بيشترين رقمی اســت كه در شمشيربازی 
ايران به ورزشکارها اهدا می شود. اگرچه در 
المپيك شکســت خورده ايم اما بايد مراقب 
اين ســتاره ها باشــيم. آنها هنوز می توانند 
 مدال های ارزشــمندی بــرای ورزش ايران

 به دست بياورند.

علــی پاكدامــن در المپيــك نمايش 
درخشانی داشت اما اين نمايش برای رسيدن 
به مدال كافی نبود. محمد رهبری انتظارات 
را برآورده نکرد و مجتبی عابدينی نيز فاصله 
بسيار زيادی با روزهای اوجش داشت. بدون 
شــك اگر عابدينی فقط كمی آماده تر نشان 
می داد، محال بود كه تيم ملی روبه روی ايتاليا 
شکســت بخورد. با اين حال نبايد فراموش 
كرد كه همين تيم ســه نفــره، چه كارهای 
بزرگی برای ورزش ايران از دست داده است. 
اگر آنها بــه مرحله يأس در شمشــيربازی 
برسند، ديگر نمی توانند درخشش چندانی در 
زمين مبارزه داشته باشند. آنها بايد بپذيرند 
كه شکست هم بخشی از معادله های دنيای 
ورزش اســت و گاهی هيچ راه فــراری از آن 

وجود ندارد. پسران سابريست ايران در توكيو 
بازنده بودند اما قرار نيست اين برچسب برای 
هميشــه روی شــان باقی بماند. اين وسط، 
مديران فدراسيون شمشــيربازی بايد از هر 
سه ستاره به شدت مراقبت كنند. آنها هم به 
راحتی با پيشنهادهای خوب خارجی مواجه 
می شــوند و می توانند مليت شــان را تغيير 
بدهند. كاش همه آنهايی كه اولين مدال نقره 
يك جودوكار ايرانی در تاريخ المپيك به اسم 
كشور مغولستان را در المپيك تماشا كرده اند، 
يك روز شــاهد اولين مدال شمشــيربازی 
ايران برای كشــور ديگری نباشــند. كاش 
امکانات و شرايط مالی مورد نياز ستاره های 
شمشيربازی فراهم شود تا آنها نيز اين كوچ 

اجباری را تجربه نکنند.

درباره ستاره خستگی ناپذیر و تسلیم نشدنی فوتبال اسپانیا

هافبك شبانه روزی

رشته ای که در المپیک، ناامیدمان کرد

رويای نارس! 

حقیقت آن است که در 
ایران، با خیلی از امکانات 
الزم برای درخشیدن در 

رقابت عظیمی مثل المپیک، 
رفتاری آماتورگونه 

می شود. طوری که انگار 
مدیران ایرانی با المپیک 

شوخی دارند
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