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88498432سرویس ورزشي

قلبایراندراینکاروانمیتپد
كاروان المپيك در توكيو زير سايه سكوت و كرونا

فقط پنج روز به المپيك باقي مانده است. جمعه صبح اولين روز مرداد 1400 وقتي 

گروه ورزشی 
  گزارش

از خواب بلند شويد و مطابق معمول گوشي هايتان را چك كنيد متوجه مي شويد 
چندين مدال رنگارنگ در توكيو اهدا و متفاوت ترين المپيك تمام تاريخ آغاز 
شده است.  كرونا، توكيو را يك سال معطل گذاشت و دست آخر داغ حضور تماشاگر را به دل برگزاركنندگان 
المپيك 2020 در سال 2021 گذاشت.  توكيو اين روزها در حالي ميزبان بزرگ ترين آوردگاه ورزش جهان است 
كه در سكوتي محض فرو رفته و فقط از دور شاهد هنر نمايي هاي ستارگان ورزش جهان است. سخت است در 

توكيو باشي و نتواني المپيك را در ورزشگاه ببيني. سخت است در توكيو براي مدال بجنگي ولي صداي تشويقي 
به  گوشت نرسد. اين متفاوت ترين المپيك تمام تاريخ است؛ المپيكي كه شايد با شروع آن به اين نتيجه برسيم 
كه اگر برگزار نمي ش�د خيلي بهتر بود ولي حاال آغاز مي شود. اين ش�ما و اين المپيك؛ المپيكي در سكوت؛ 
المپيكي زير سايه سنگين كرونا.    كاروان ورزشي كشورمان در 16 رشته در توكيو حضور دارد ؛ 16 رشته اي كه 
قهرمانان و مدال آوران آنها تالش مي كنند تا با تحقق شعار كاروان »همه برای ايران« در بحبوحه مشكالت و 
س�ختي هاي كرونا با موفقيت خود لبخن�د را بر لب ايرانيان بنش�انند و ش�ادي را به دلش�ان تزريق كنند. 

بدمينتون:
شروعراهيتازه

تمام س��ابقه حض��ور بدمينتون 
ايران در المپي��ك برمي گردد به 
راهيابي كاوه مهرابي به المپيك 
2008 پك��ن كه با شكس��ت در 

همان ب��ازي اول مقابل حري��ف تايواني خيل��ي زود پرونده اش 
بسته شد. و حاال براي اولين بار قرار است يك بانوي بدمينتون 
باز كشورمان راهي المپيك شود. ثريا آقايي حتي تصورش را هم 
نمي كرد كه كرونا باعث المپيكي شدنش شود. او كه براي كسب 
امتياز براي گرفتن سهميه تالش مي كرد، مصدوم شد و نتوانست 
در مسابقات شركت كند و پس از آن هم به دليل شيوع ويروس 
كرونا بسياري از مسابقات لغو ش��د تا به نوعي بي خيال المپيك 
ش��ود اما با خارج ش��دن دو نفر از رنكينگ انفرادي و در دقيقه 
۹0 توانس��ت به المپيك توكيو راه يابد. بدون هيچ شكي رقابت 
با كشورهاي جنوب شرقي آسيا كه صاحب سبك و عنوان دار در 
بدمينتون جهان هستند بزرگ ترين چالش پيش روي بدمينتون 
باز كشورمان اس��ت. چالشي س��خت كه اميدواريم در نهايت با 
موفقيت ورزشكار شايس��ته ايران به پايان برسد. بدمينتون در 
شروع راهي سخت به المپيك رسيده است؛ اتفاقي كه مي تواند 
براي اين رشته مفيد باشد و ارتباط ورزش��كاران آن را با دنياي 

بدمينتون بيشتر و بهتر كند. 

کاراته:
اولينوآخرینبار

اهالي اين رش��ته تالش زيادي 
كردن��د ت��ا كارات��ه ب��ه جم��ع 
رشته هاي المپيكي اضافه شود. 
كميته بين الملل��ي المپيك نيز 

پس از س��ال ها با اين خواس��ته موافقت كرد اما بن��ا بر تصميم 
IOC كارات��ه براي اولي��ن و آخرين بار فق��ط در توكيو حضور 
خواهد داشت. ورزشكاران براي گرفتن سهميه اين بازي ها مسير 
طوالني و طاقت فرسايي را پشت سرگذاشتند تا از طريق رنكينگ 
جهاني المپيكي شوند. از بين ملي پوشان ايراني بهمن عسگري و 
سجاد گنج زاده به اين هدف رسيدند اما مثبت اعالم شدن تست 
دوپينگ عسگري يك سهميه ارزشمند و فرصت مدال آوري را از 
كاروان كشورمان گرفت. در بخش بانوان هم دو نماينده خواهيم 
داشت؛ حميده عباسعلي و سارا بهمن يار. عباسعلي كه دو سال 
پيش سهميه المپيكش را قطعي كرد پس از پشت سرگذاشتن 
يك دوره مصدوميت دوباره به ميدان بازگشت. كاپيتان تيم بانوان 
يكي از اميدهاي مدال محسوب مي شود و براي تاريخ سازي در 
توكيو تالش مي كند. بهمن يار نيز با شايستگي سهميه گرفته 
است و او نيز در كوميته انفرادي بانوان فرصت رفتن روي سكو 
المپيك را خواهد داشت. در اين دوره كاتاروهاي تيم ملي موفق 

به كسب سهميه نشدند. 

پينگپنگ:
یكسهميهیكاميد

پينگ پنگ ب��ازان كش��ورمان از 
1۹۹2 بارس��لونا، المپيكي شدند. 
نماينده اي��ران در آن مس��ابقات 
ابراهيم عليدخت بود. در المپيك 

2000 سيدني مجيد احتشام زاده، در المپيك 2004 آتن محمدرضا 
اخالق پس��ند و در المپيك 2008 پكن افشين نوروزي نمايندگان 
ايران در المپيك بودند كه هيچ كدام موفق به كسب پيروزي نشده و 
در نخستين مرحله از گردونه مسابقات كنار رفتند. لندن اما المپيكي 
متفاوت براي ايران بود كه نه فقط نوش��اد عالميان به عنوان پديده 
پينگ پنگ ايران به اين رويداد بزرگ ورزش��ي راه يافته بود كه ندا 
شهسواري نيز براي نخس��تين بار در تاريخ اين رشته به عنوان يك 
بانوي راكت به دست ايراني موفق به كسب جواز حضور در المپيك 
ش��د. نوش��اد عالميان، نفر اول پينگ پنگ ايران در لندن موفق به 
كسب نخس��تين برد تنيس روي ميز ايران در المپيك شد اما اين 
نهايت كار پينگ پنگ ايران در لندن بود. در ريو هم تعداد سهميه ها 
به سه نفر رسيد و عالوه بر ندا شهسواري، نوشاد و نيما عالميان هم 
راهي برزيل شدند اما اين سفر هم دستاوردي براي پينگ پنگ ايران 
در المپيك نداشت و حاال اما نيما عالميان تنها نماينده پينگ پنگ 
ايران در توكيوست كه بايد ديد در دومين المپيك خود چه نتيجه اي 

مي گيرد. 

واليبال:مأموریت
بزرگدرتوکيو

واليبال اي��ران دومين حضورش 
را در المپي��ك در توكي��و تجربه 
مي كند، دوره گذش��ته در ريو كه 
واليبال پس از 52 س��ال توانست 

براي اولين بار به المپيك صعود كند و با دو برد مقابل مصر و كوبا و 
سه شكست برابر لهس��تان، آرژانتين و روسيه به عنوان تيم چهارم 
به مرحله يك چهارم نهايي و جمع هشت تيم صعود كرد اما در اين 
مرحله شاگردان لوزانو با شكست مقابل ايتاليا از دور مسابقات كنار 
رفتند. حاال چهار س��ال بعد باز هم واليبال كه در يك دهه اخير به 
جمع 10 تيم مطرح جهان اضافه شده است، در المپيك حضور دارد، 
اما اين بار به جاي لوزانوي آرژانتيني، آلكنوي روس كه سابقه كسب 
يك مدال طال و برنز را همراه با روس��يه در المپيك دارد، سرمربي 
كشورمان است تا واليبال ايران را كه براي رفتن روي سكو المپيك 
تالش مي كند به هدف بزرگش نزديك كند. تي��م ملي واليبال كه 
در گروه A المپيك توكيو با ژاپن، لهس��تان، ايتاليا، كانادا و ونزوئال 
هم گروه شده است، با تركيب سعيد معروف، جواد كريمي)پاسورها(، 
ميالد عبادي پور، ميثم صالحي، مرتضي ش��ريفي)قدرتي زن ها(، 
محمد موسوي، مس��عود غالمي، علي اصغر مجرد )سرعتي زن ها(، 
امير غفور، صابر كاظمي)پشت خط زن ها( و آرمان صالحي، مهدي 

مرندي)ليبروها( راهي توكيو مي شود. 

قایقراني:فرصتاستثنایي
بعد از س��ال ها حضور در المپيك با وايلد كارت س��ال 2008 بود كه 
قايقراني ايران پس از س��ال ها انتظار صاحب فرصتي تاريخي ش��د و 
تالش پاروزنان تيم ملي در رشته روئينگ به بار نشست و هما حسيني 
و محسن ش��ادي به عنوان نماينده هاي قايقراني ايران راهي المپيك 
پكن شدند. برجس��ته ترين حضور قايقراني ايران اما به سال 2012 و 

المپيك لندن برمي گردد كه ايران چهار نماينده داش��ت. تعداد نماينده هاي اين رشته اما در المپيك 
2016 به نصف رسيد )دو قايقران( اما در هيچ يك از دوره ها نمايندگان ايران موفق به رفتن روي سكو 
نشدند. مسير كسب سهميه المپيك توكيو نيز اگر چه با شيوع و همه گيري كرونا و لغو مسابقات دشوار 
ش��د اما قايقرانان ايران موفق به كسب دو سهميه ش��دند. در آب هاي آرام علي آقا ميرزايي در كاياك 
1000متر يك نفره به سهميه المپيك دست يافت و در روئينگ نيز نازنين مواليي مسافر توكيو شد. 
البته در اين ماده بهمن نصيري نيز همانند مواليي به س��هميه دست يافت اما طبق قوانين فدراسيون 
جهاني تنها يك نفر از بين اين دو نفر مي توانست راهي توكيو شود كه نصيري با كنار كشيدن خود اين 

فرصت را در اختيار مواليي قرار داد. 

بوکس:متفاوتترازهميشه
از المپي��ك 1۹48 لندن، بوكس ايران هم��واره در المپيك ها حضور 
داش��ته اس��ت با اين حال حاصل 11 دوره حضور بوكس ايران با 53 
بوكسور در المپيك موفقيت چنداني به دنبال نداشته است هر چند تا 
دلتان بخواهد حاشيه داشته است از جمله شكست به دليل جا گذاشتن 
دستكش در محل استراحت. به رغم تمام اينها بوكس ايران در المپيك 

نام هاي بزرگي داش��ته از دكتر مظاهري گرفته تا روزبهاني اما موفقيت چنداني عايدش نشده است و 
بهترين عملكرد بوكس ايران در تاريخ المپيك به بازي هاي 2008 پكن بازمي گردد كه مرتضي سپهوند 
پس از كسب دو پيروزي راهي مرحله پاياني با هشت رقيب شد و اگر مي توانست حريف دومينيكني اش 
را شكست دهد به مدال برنز دست پيدا مي كرد اما باخت و دستش از مدال كوتاه ماند.  حاال اما اوضاع 
متفاوت است؛ بوكس ايران با هدايت عليرضا استكي اميدوار اس��ت در توكيو مدال آوري كند. دانيال 
شه بخش در 57 و سيد شاهين موسوي در 75 كيلوگرم دو بوكسور ايران در المپيك توكيو هستند كه 
توانايي كسب مدال در المپيك را دارند و هر دو مي توانند تاريخ ساز باشند و نام خود را در بوكس و ورزش 
ايران جاودانه سازند. نگاهي به عملكرد اين دو در مسابقات مختلف اين اميدواري را دوچندان مي كند. 

تيروکمان:هدفسيبلالمپيك
س��يبل المپيك س��ال 2008 پكن بود كه با كسب س��هميه توسط 
حجت اله واعظ و نجم��ه آبتين به كمانداران ايراني س��الم كرد. تير و 
كمان ايران بعد از پكن با كس��ب س��هميه به حض��ورش در المپيك 
تداوم بخش��يد، به طوري كه زهرا دهقان و ميالد وزيري نيز در سال 
2012 مسافر لندن ش��دند، اما اين موفقيت هرگز به رفتن روي سكو 

و كسب مدال منجر نش��د. در المپيك ريو اما جور ناكامي هاي تير و كمان ايران را زهرا نعمتي كشيد. 
بانوي پارالمپيكي ايران كه به عنوان نخستين ورزشكار ايراني و نخستين بانوي آسيايي و سيزدهمين 
ورزشكار تاريخ توانس��ت هم در المپيك و هم در پارالمپيك كسب سهميه كند تا تير و كمان ايران در 
المپيك 2016 ريو نيز س��هميه داشته باش��د. اين موفقيت اما در المپيك توكيو نصيب نعمتي نشد و 
ميالد وزيري تنها س��هميه تير و كمان ايران در 2020 توكيوست. ورزش��كاري كه با يك دوره فاصله 
دومين حضور خود را در المپيك  تجربه مي كند و بايد ديد مي تواند نامش را در تاريخ المپيك ايران با 
رفتن روي سكو در توكيو ماندگار كند يا همچنان تير و كمان ايران در حسرت كسب مدال و رفتن روي 

سكوي المپيك باقي مي ماند. 

شمشيربازي:قدیميترینرشتهالمپيكي
اولين حضور شمش��يربازي ايران در المپيك به بيش از نيم قرن پيش 
بازمي گردد كه يك ايراني به نام فريدون ملكم كه در زمان قاجار در خارج 
از كشور دانش��جو بود در المپيك 1۹00 پاريس به عنوان تنها نماينده 
ايران در اسلحه اپه شركت كرد. اما نخستين حضور رسمي شمشيربازي 
ايران در المپيك به س��ال 1۹64 توكيو برمي گردد با چهار نماينده. اما 

شاخص ترين حضور ايران در المپيك مونترال بود كه براي اولين بار زنان ايران در مسابقات حاضر شدند اما 
از 13 سهميه )۹ مرد و چهار زن( هيچ يك مدال نگرفتند. بعد از انقالب اما شمشيربازي تا المپيك لندن 
نماينده اي نداشت. عابديني بعد از 36 سال ايران را صاحب سهميه شمشيربازي كرد اما موفق به كسب مدال 
نشد. در المپيك ريو اما مجتبي عابديني تا پاي كسب مدال پيش رفت و اگر اندكي بخت يار او بود و داوران 
در بازي نيمه نهايي برابر حريف امريكايي اندكي با او مهربان تر بودند، مي توانست يك مدال غافلگيركننده 
و باارزش را كسب كند. با اين وجود اما چهارمي او پيشرفتي قابل توجه براي شمشيربازي ايران بود. اين بار 
شمشيربازي ايران به سه سهميه انفرادي و يك تيمي دست يافته است و مجتبي عابديني، علي پاكدامن، 

محمد رهبري و همچنين محمد فتوحي شمشيربازان راه يافته ايران به توكيو هستند. 

دووميداني:سهميههایيکهآبرفت
توكيو ش��انزدهمين دوره حضور دووميداني كاران در المپيك است، 
رشته اي كه تا امروز در 15 دوره گذشته با 52 ورزشكار شركت كرده  و 
سهم اين حضور تا امروز تنها يك مدال بوده است. احسان حدادي كه 
يكي از نمايندگان ايران در توكيوست و سومين حضورش در المپيك 
را تجربه مي كند، تنها مدال آور تاريخ دوي ايران در المپيك است كه 

سال 2012 در لندن توانست در رشته پرتاب ديسك با پرتابي به ميزان 68 متر و 18 سانتيمتر پس از 
هارتينگ با پرتاب 68 متر و 28 سانتيمتر به مدال نقره دست يابد. دووميداني ايران در حالي در المپيك 
قبلي در ريو با 10 ورزشكار شركت كرد كه در توكيو، س��هميه هاي اين رشته مادر كاهش پيدا كرد و 
دووميداني ايران براي حضور در المپيك توكيو تنها توانست چهار سهميه به دست آورد. احسان حدادي 
در پرتاب ديسك و حسن تفتيان در دوي 100 متر ركورد ورودي را ثبت كردند، فرزانه فصيحي در دوي 
100 متر از سهميه يونيورساليتي استفاده كرد و مهدي پيرجهان در دوي 400 متر بامانع هم از طريق 
رنكينگ به المپيك رسيد. جز حدادي و تفتيان كه در ريو هم حضور داشتند، فصيحي و پيرجهان اولين 

حضورشان را در المپيك تجربه مي كنند. 

بسكتبال:سومينحضور
آسمانخراش ها در سومين حضور بسكتبال ايران در بازي هاي المپيك 
در گروه مرگ قرار گرفته اند. تيم ملي بسكتبال كشورمان در جام جهاني 
201۹ به عنوان بهترين تيم قاره كهن سهميه حضور در بازي هاي توكيو 
را به دست آورد تا ش��اگردان مهران شاهين طبع راهي المپيك شوند. 
صمد نيكخواه بهرامي، حامد حدادي، محمد حسن زاده، بهنام يخچالي، 

آرون گرامي پور، مايك رستم پور، محمد جمشيدي،  ارسالن كاظمي، محمد سينا واحدي، پويان جالل پور، 
سعيد داورپناه و نويد رضايي فر 12 مرد بسكتبالمان در آوردگاه المپيك هستند. المپيك 1۹48 لندن 
اولين اعزام بسكتبال ايران به اين بازي ها بود و تيم ملي با پنج باخت و دو پيروزي عنوان چهاردهم را به 
دست آورد. قهرماني جام ملت هاي آسيا در سال 2007 دومين سهميه بازي هاي المپيك )2008( را بعد 
از 60 سال نصيب ايران كرد. نماينده بسكتبال آسيا در پكن با قبول شكست از تيم هاي ليتواني، كرواسي، 
آرژانتين، روسيه و استراليا در رده يازدهم ايستاد. در توكيو نيز تيم ملي با قرار گرفتن در سخت ترين گروه 
با امريكا، فرانسه و جمهوري چك هم گروه شده است و سوم مرداد ديدار افتتاحيه بازي ها را مقابل چك 

برگزار خواهد كرد. صمد نيكخواه يكي از پرچمداران كاروان ايران است. 

تكواندو:پرقدرتمثلهميشه
بعد از كش��تي اصلي ترين اميد مدال آوري ورزش اي��ران در المپيك 
تكواندوس��ت. وقتي در دو المپيك 1۹88 و 1۹۹2 و در شرايطي كه 
به صورت غير رسمي تكواندو سه مدال نقره و برنز را توسط فيصل دانش، 
فريبرز عسكري و رضا مهماندوست كسب كرد اميد ورزش ايران زنده 
شد. يك رش��ته مدال آور كه ايران در آن قدرت نمايي مي كند. هادي 

ساعي در المپيك 2000 سيدني يك برنز ارزشمند را به گردن آويخت كه اولين مدال المپيك تاريخ 
تكواندو ايران بود و بعد هر دو نماينده تكواندو ايران در المپيك 2004 روي سكو رفتند، هادي ساعي طال 
گرفت و يوسف كرمي برنز . در المپيك 2008 دو اتفاق ويژه رخ داد؛ سارا خوش جمال فكري اولين بانوي 
تاريخ تكواندو ايران در المپيك بود و هادي ساعي نيز با قهرماني پكن هم تنها مدال طالي كاروان ايران را 
گرفت هم پر افتخارترين ورزشكار المپيكي ايران شد. تك نقره محمد باقري معتمد تنها دستاورد لندن 
2012 بود. در ريو 2016 هم به برنز كيميا عليزاده دل خوش كرديم و حاال در توكيو آرمين هادي پور، 
ميرهاشم حسيني و ناهيد كياني تكواندوكاران بخش انفرادي و ميرمحمد بخشي، عرفان ناظمي، كيميا 

همتي و مليكا ميرحسيني نفراتمان در مسابقات غيررسمي تيمي هستند. 

دوچرخهسواري:حضورخوب
اولين بار كه دوچرخه سواري ايران المپيكي شد همين توكيو ميزبان 
بود س��ال 1۹64، پس از آن ركابزنان كشورمان هش��ت دوره حضور 
در المپيك را تجربه كردند. مهدي س��هرابي و حس��ين عس��كري پر 
سابقه ترين دوچرخه سواران ايران در المپيك هستند كه هر كدام سه 
بار تجربه حضور در بزرگ ترين آوردگاه ورزش جهان را دارند با اين حال 

هيچ كدام از نمايندگان ايران در ادوار گذشته نتوانس��تند به گونه اي خود را به خط پايان برسانند كه 
روي سكو بروند. داستان كسب سهميه براي حضور در المپيك 2020 توكيو هم چندان جالب توجه 
نيست و حاال سعيد صفرزاده به عنوان تنها دوچرخه سوار ايران در اين بازي ها بايد با استفاده از سهميه 
فدراسيون جهاني »وايلد كارت« در مسابقات تايم تريل جاده المپيك توكيو به مصاف رقباي جهاني اش 
برود. مصافي نابرابر براي دوچرخه سواري كه حتي خجالت مي كشد با دوچرخه زير پايش به توكيو برود 
چه رسد به اينكه براي خود شانس مدال و حضور در جمع برترين ها متصور باشد. بدون هيچ شكي تنها 
حضور صفرزاده در المپيك يك پيروزي براي دوچرخه سواري محسوب مي شود و بايد سال ها به انتظار 

نشست تا شايد روزي دوچرخه سواري هم در المپيك براي ايران مدال آور شود. 

تيراندازي:
اميدمدال

هرچند شكوفايي تيراندازي ايران 
مربوط به يك دهه اخير است اما 
نبايد از ياد ببريم كه اين رشته تا 
پيش از اين اتفاق در ش��ش دوره 

المپيك حضور داشته است؛ شش حضوري كه هر چند دستاورد 
آنچناني براي تيراندازي ايران نداشت و تيرها به هدف نخورد اما 
به هرحال براي شناس��اندن تيراندازي ايران به جهان كافي بود. 
رش��ته اي كه حاال از آن توقع كس��ب مدال داريم، المپيك هاي 
1۹48، 1۹60 ، 1۹64 ، 1۹76 ، 2000 و 2004 همه يك نتيجه 
را به همراه داش��تند اما داس��تان المپيك 2012 متفاوت تر بود. 
اوج گيري اين رشته در ورزش كش��ور از المپيك لندن آغاز شد؛ 
آوردگاهي كه الهه احمدي، مه لقا جام بزرگ و ابراهيم برخورداري 
در آن حضور داش��تند و احمدي در تفنگ 10 متر مقام پنجم را 
به خود اختصاص داد. سهميه هاي كش��ورمان در ريو 2016 به 
عدد پنج رس��يد و از بين نجمه خدمتي، مه لقا جام بزرگ، پوريا 
نوروزيان، گلنوش سبقت اللهي و الهه احمدي، خدمتي و احمدي 
مقام هاي هشتم و ششم را به دست آوردند. در توكيو 2020 نجمه 
خدمتي، آرمينا صادقيان، هانيه رستميان، فاطمه كرم زاده، مهيار 
صداقت و جواد فروغي تيراندازاني هس��تند كه پش��ت خط تير 

خواهند ايستاد. 

کشتي:جورکشهمه
رشتههادرالمپيك

فرقي نمي كند بازي هاي المپيك 
باشد يا آسيايي، در هر رقابتي كه 
كاروان ايران تا امروز اعزام ش��ده 
همه نگاه ها براي مدال به س��مت 

كشتي چرخيده اس��ت؛ رشته اي كه بيشترين س��هم از مدال هاي 
كسب شده تا امروز را در ادوار مختلف المپيك داشته و از 6۹ مدالي 
كه تاكنون ورزشكاران كشورمان در المپيك گرفته اند، سهم كشتي 
43 مدال بوده است، 10طال، 14 نقره و 1۹ برنز. كارنامه پرافتخاري 
كه باعث ش��ده تا امروز در آس��تانه آغ��از بازي هاي توكي��و باز هم 
بيشترين انتظار از كشتي براي رفتن روي سكو و كسب مدال وجود 
داشته باشد. كشتي ايران در المپيك توكيو در بخش فرنگي با پنج 
كشتي گير و در بخش آزاد با ش��ش نماينده حضور خواهد داشت، 
عليرضا نجاتي در 60 كيلوگرم، محمدرضا گرايي در 67 كيلوگرم، 
محمدعلي گراي��ي در 77 كيلوگرم، محمدهادي س��اروي در ۹7 
كيلوگرم و امين ميرزازاده در 130 كيلوگرم، ش��اگردان محمد بنا 
در توكيو هستند. رضا اطري در 57 كيلوگرم، مرتضي قياسي در 65 
كيلوگرم، مصطفي حسين خاني در 74 كيلوگرم، حسن يزداني در 
86 كيلوگرم، محمدحسين محمديان در ۹7 كيلوگرم و اميرحسين 
زارع در 125 كيلوگرم هم شاگردان غالمرضا محمدي در رده آزاد 

هستند كه در توكيو روي تشك خواهند رفت. 

شنا:بهاميدکسب
رکوردخوب

تاكنون ش��ش ش��ناگر ايراني در 
آب هاي المپيك حضور داشته اند. 
حيدر شنجاني نخستين ايراني در 
المپيك است. او در سال 1۹64 و 

در المپيك توكيو 100متر آزاد را با حريفان مسابقه داد. پس از او و 
به وجود آمدن سهميه وايلد كارت از سال 1۹۹6 شناگران ديگري 
اين افتخار نصيبشان شد. حامد رضاخاني در سال 1۹۹6، حميدرضا 
مبرز در 2000، بابك فره��ودي 2004، محمد عليرضايي 2008 ، 
محمد بيداريان هم 2012 لندن و آريا نس��يمي شاد در 2016 ريو 
نمايندگان ايران در المپيك بوده اند. از اين بين تنها عليرضايي موفق 
به كسب سهميه ورودي شده اس��ت و ديگر ورزشكاران با سهميه 
اعطايي فدراسيون جهاني شنا پا به اين مسابقات گذاشته اند. داستان 
المپيك 2020 توكيو براي شنا اما متفاوت تر از هر زمان ديگري بود، 
در حالي كه كسي تصور كسب سهميه را نداشت محمد افقري موفق 
شد سهميه ش��ناي 200 متر پروانه را كسب نمايد اما چون نام او از 
سوي فدراسيون به عنوان شناگر تيم ملي در تاريخ مقرر اعالم نشده 
بود متين بالسيني ديگر شناگر كشورمان به توكيو مي رود تا مقابل 
حريفان تن به آب بزند. هرچند توقع كسب مدال برابر رقباي بزرگ 
جهاني بيهوده است اما اميدواريم شناگر كشورمان ركورد خوبي از 

خود به جا بگذارد. 

وزنهبرداري:
غيبتطالیيهايریو
يكي از رشته هايي كه بعد از كشتي 
در تاريخ المپيك بيشترين مدال 
را براي اي��ران به ارمغ��ان آورده، 
وزنه برداري اس��ت؛ رش��ته اي كه 

البته به نظر مي رس��د در المپيك توكيو بر خالف چند دوره گذشته 
شرايط متفاوتي را تجربه مي كند. ماجراي دوپينگ سبب شده است 
بر خالف ريو كه كاروان ايران با پنج ورزشكار در المپيك حاضر بود، 
در توكيو تنها دو سهميه به ايران اختصاص داده شود، عالوه بر اين 
مصدوميت سهراب مرادي و حواش��ي كيانوش رستمي دو طاليي 
وزنه برداري در المپيك ريو، موجب ش��د تا اين دو وزنه بردار مطرح 
نتوانند امتي��ازات الزم را براي حضور در توكيو به دس��ت بياورند و 
غايبان بزرگ وزنه برداري در المپيك 2020 باشند. بر اين اساس علي 
هاشمي در دسته 10۹ كيلوگرم و علي داودي دسته 10۹+ كيلوگرم 
با كس��ب بيش��ترين امتياز در بين وزنه برداران ايراني، نمايندگان 
كشورمان در المپيك هستند. هاش��مي دارنده دو طالي جهان در 
سال هاي 2018 و 201۹ و داوودي قهرمان آسيا در سال هاي 201۹ 
و 2020، در حالي روي تخته خواهند رفت كه ب��ا توجه به كارنامه 
وزنه برداري در المپيك هاي گذش��ته، انتظارها از آنها باالس��ت، به 
خصوص كه وزنه برداري تاكنون 18 مدال كه شامل ۹ طال، 5 نقره و 

5 برنز بوده، در المپيك براي ايران كسب كرده است. 


