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پنجمی تیم تیراندازی ترکیبی ایران در المپیک 
تیــم ترکیبــی تیراندازی 
تپانچه ایران رده پنجم المپیک 
۲۰۲۰ توکیو را به دست آورد. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری 
صدا و ســیما، در مرحله نیمه 
نهایــی مســابقات تیراندازی 
ترکیبی تپانچه بادی ١۰ متر 
المپیک توکیو، تیــم ایران با 
ترکیب جواد فروغی و هانیه رســتمیان که با قرار گرفتن در جایگاه هشــتم از 
مرحله مقدماتی صعود کرده بود، در کنار تیم های چین )۲ تیم(، اوکراین، روسیه، 
اســترالیا، هند و صربســتان رقابت کرد. پس از شلیک ۲۰ تیر توسط هر یک از 
تیراندازان حاضر در این مرحله، جایگاه نهایی تیم ها برای صعود به مراحل باالتر 
مشخص شد که بر این اساس تیم ایران با ایستادن در رده پنجم شانس صعود را 
از دســت داد. تیم های چین و روسیه با قرار گرفتن در رده های اول و دوم راهی 
مرحله فینال شــدند تا رقابت خود را برای کسب مدال طال و نقره این بخش از 
مســابقات پیگیری کنند. تیم های اوکراین و صربســتان که در رده های سوم و 

چهارم قرار گرفتند نیز برای کسب مدال برنز رقابت خواهند کرد.

کسب ۲۱ مدال ایران در مسابقات بین المللی پومسه 
ایران در پایان  پومســه رو های 
رقابت های بین المللی فیلیپین که 
به صورت برخط برگزار شد، موفق 
به کســب ۹ مدال طــال، ۸ نقره و 
۴ برنز شــدند. کســب ۲١ مدال 
رنگارنــگ ایران در مســابقات بین 
المللی پومسهبه گزارش خبرگزاری 
صدا و ســیما به نقل از فدراسیون 
تکواندو، مسابقات بین المللی پومسه فیلیپین به صورت برخط با حضور ۲۵۰۰ 
تکواندوکار از ١۸ کشور برگزار شد. فدراسیون تکواندو نفرات منتخب دومین دوره 
مســابقات پویش دست های خدایی سال ١۴۰۰ را برای شرکت در این رقابت ها 
معرفــی کرد که در نهایت تکواندوکاران ایرانی موفق به کســب ۹ مدال طال، ۸ 
نقره و ۴ برنز شدند. در رده کمربند قرمز به باال، محمدعرفان دوستعلی، علیرضا 
ابراهیمی، یاســمن لیموچی، مرجان تاجی رســتم آبادی و مهتاب تاجی رستم 
آبادی موفق به کســب مدال طال شدند؛ علیرضا شاپوری، مهدیار نظری، میالد 
یعقوبی، امین مرادی، ستایش کاظمی، مینا رییسی و زهرا خانیان به مدال نقره 
رسیدند. امیررضا ابراهیمی، محمدهادی نجف پور و فاطمه حسام صاحب مدال 
برنز شدند. در رده کمربند زرد تا آبی، سحر باستانی نجف آبادی، فاطمه عظیمی، 
نادیا درخشــان و فاطمه حجتی نجف آبادی به مدال طال رســیدند؛ امیرعباس 
خان محمدی به نشــان نقره رسید و فاطمه عادل نیا نجف آبادی عنوان سومی 

را بدست آورد.

ایران برای میزبانی لیگ قهرمانان آسیا درخواست داد
ایران  فوتبال  فدراســیون 
درخواست  نامه ای  ارســال  با 
میزبانی سه مرحله از مسابقات 
آســیا ۲۰۲١  قهرمانان  لیگ 
را ارســال کرد.  بــه گزارش 
فوتبال،  فدراســیون  ســایت 
کنفدراســیون  مهلت  از  پس 
اعطای  بــرای  آســیا  فوتبال 
میزبانی مرحله یــک چهارم، نیمه نهایی و فینال فصل جــاری لیگ قهرمانان 
آســیا، فدراسیون فوتبال ایران نیز درخواست خود را برای میزبانی این مسابقات 
ارســال کرد: »در نامه های ارسالی به امضا حسن کامرانی فر، سرپرست دبیرکلی 
فدراسیون فوتبال ایران آمده است: پیرو نامه ششم جوالی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در خصوص میزبانی مسابقات مرحله یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و فینال 
لیگ قهرمانان آســیا ۲۰۲١ درخواست میزبانی این مسابقات توسط فدارسیون 
فوتبال ایران تقدیم می شود. گفتنی است، ایران در سال های اخیر تجربه میزبانی 
مراحل نیمه نهایی و فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰١۸ را در کارنامه دارد.«

شگفتی بزرگ در المپیک
 چهره اول ورزش ژاپن حذف شد

نائومی اوساکا در دور سوم 
رقابت هــای تنیــس المپیک 
با شکســت برابر حریف خود 
حذف شــد تا یک شــگفتی 
بــزرگ رخ دهد.  بــه نقل از 
اســتار، نائومــی اوســاکا در 
تنیس  رقابت های  دور ســوم 
المپیک با شکست برابر حریف 
خود حذف شد تا یک شگفتی بزرگ رخ دهد. بزرگترین نام تنیس بانوان روز سه 
شنبه از مسابقات المپیک حذف شد و در مسابقه سوم خود با نتیجه ۶-١ ، ۶ بر 
۴ مغلوب مارکتا ووندروسووا از جمهوری چک شد. اوساکا مسابقه را با ١۸ اشتباه 
غیرمنتظره در مقابل ۶ خطای ووندروســوا به پایان رساند. وندروسووا با رده ۴۲ 
در رده بندی انفرادی زنان وارد مســابقات شد. این تنیسور ژاپنی هفته گذشته 
هنگامی که در مراسم افتتاحیه مشعل المپیک را روشن کردئ بار دیگر به شکل 
گسترده ای به عنوان سمبل ورزش زنان ژاپن مطرح شد و پس از پیروزی در دور 
اول خود با رسانه ها دیدار کرد. خروج اوساکا ممکن است تکان دهنده ترین اتفاق 
این روز باشــد چرا که خیلی ها رو طالی او برای میزبان حساب باز کرده بودند. 

ستاره ژاپنی در حال حاضر بهترین بازیکن تنیس زنان در جهان است.

بعد از پایان لیگ 
 پرسپولیسی ها به تعطیالت می روند 

پس از دیــدار برابر پیکان، 
تعطیالت  به  پرسپولیســی ها 
برنا؛  به گــزارش  می رونــد.  
پرسپولیس ۸ مرداد در آخرین 
دیدار لیگ برتر که سرنوشت 
خواهد  مشــخص  را  قهرمان 
کرد، به مصاف پیکان می رود. 
بازی پیکان تعطیالت  از  پس 
تابستانی ســرخ پوشان پس از حدود ١۴ ماه مسابقات فشــرده آغاز می شود و 
احتماال تا نیمه شــهریور ادامه خواهد داشت. همچنین این تعطیالت برای ملی 
پوشــان پرسپولیس کمتر خواهد بود چراکه تیم ملی ایران در اولین دیدار خود 
در مقدماتی جام جهانی، ١١ شــهریور به مصاف سوریه و ١۶ شهریور برابر عراق 
به میدان خواهد رفت. با تصمیم کادرفنی، تمرینات پرسپولیس ۲ هفته پیش از 

بازی با استقالل تاجیکستان آغاز می شود.

عضو جدید کادر فنی حریف استقالل کیست؟
حریف استقالل در مرحله 
نهایــی لیگ  یــک هشــتم 
قهرمانــان آســیا ایــن بار به 
خاطر موضوعی جز عالقه اش 
بازیکنان سرشناس،  به جذب 
خبرساز شده است. به گزارش 
فوتبالی، در شرایطی که الهالل 
عربســتان اینروزها در اتریش 
مشغول آماده  شدن برای بازی با استقالل در لیگ قهرمانان و همچنین فصل بعد 
رقابتهای لیگ عربستان است، تصاویری که از تمرینات این تیم در فضای مجازی 
منتشر شده نشان می دهد که یک خانم در کنار سایر اعضای کادر فنی این تیم 
حضور دارد. عضو جدید کادر فنی الهالل، کســی نیست جز پاتریشیا رودیگز که 
درباره نقش او در الهالل خبرهای متفاوتی وجود دارد. در اکثر صفحات توئیتری، 
از او به عنوان یک مربی نام برده شده که اولین مربی خانمی است که وارد کادر 
فنی یک باشگاه عربستانی شــده و گفته می شود همکاری اش با این تیم جنبه 

رسمی ندارد. 

اخبار کوتاه

پیــروزی ۲ بر صفــر برابر صنعت نفت یعنــی فوالد در 
هیچکدام از بازیهای خانگی لیگ بیســتم شکست نخورده 
اســت. یک رکورد فوق العاده که البته برای اولین بار نیست 

که در لیگ برتر رقم می خورد. 
این بیســت و پنجمین بازی خانگی بدون باخت فوالد 
بود یعنی ســومین رکــورد برتر تاریخ ایــن بازیها در کنار 
استقالل. فوالد اما برای رسیدن به صدر این رکوردها باید از 
پرسپولیس و سپاهان هم عبور کند؛ اتفاقی که به لیگ بعدی 

موکول خواهد شد.
28 بازی بدون باخت؛ سپاهان

بهترین رکورد نباختــن پیاپی در بازیهای خانگی تاریخ 
لیگ برتر به ســپاهان تعلق دارد. آغاز این رکورد از شکست 
برابــر ملوان در لیگ ســیزدهم خورد و پــس از ۲۸ بازی 
بدون شکســت، با باخت خانگی 3 بر صفر برابر استقالل در 
لیگ پانزدهم به پایانش رســید. سپاهان در ۸ میزبانی آخر 
لیگ ســیزدهم نباخت، همه ١۵ میزبانی لیگ چهاردهم را 
بدون باخت ســپری کرد و ۵ میزبانی ابتدایی لیگ پانزدهم 
هم بدون شکســت گذشــت. در این بازه زمانی 733 روزه، 

سپاهانی ها صاحب ١7 برد و ١١ مساوی شدند.
26 بازی بدون باخت؛ پرسپولیس

پرسپولیس برای رســیدن به دومین رکورد تاریخ لیگ 
برتــر از نظر نباختن در بازیهای خانگــی، کارش را از لیگ 

دوازدهم و پس از باخت یک صفر برابر تراکتور شروع کرد و 
این روند را تا باخت مجدد به تراکتور در لیگ چهاردهم ادامه 
داد. در این مسیر، پرســپولیس در هیچکدام از ۸ میزبانی 
پایانی لیگ دوازدهم نباخت، تمامی ١۵ بازی خانگی اش در 
لیگ سیزدهم را بدون شکست سپری کرد و 3 بازی خانگی 

ابتدایی لیگ چهاردهم هم بدون باخت گذشت. در این بازه 
زمانی ۶۴۲ روزه، پرســپولیس صاحب ١7 برد و ۹ مساوی 
شد. پرســپولیس در حال حاضر هم ١۶ بازی خانگی بدون 
باخت را سپری کرده شامل آخرین میزبانی لیگ نوزدهم + 

تمامی ١۵ بازی خانگی این فصل.

25 بازی بدون باخت؛ استقالل
 استقالل حاال در یک قدمی از دست دادن سومین رکورد 
برتر تاریخ اســت اگر فوالد تنها یک بــازی خانگی دیگر را 
بدون باخت ســپری کند. این رکورد ۲۵ بازی بدون باخت 
خانگی استقالل از لیگ چهارم شروع شد. آبی ها در ۵ بازی 
خانگی آخرشان در این فصل شکست نخوردند. سپس نوبت 
به لیگ پنجم رســید که تیم امیر قلعه نویی در هیچکدام از 
میزبانی هایش نباخت و این قصه تا باخت به پیکان در لیگ 
ششــم ادامه داشت؛ ۴ میزبانی آخر لیگ چهارم + همه ١۵ 
میزبانی لیگ پنجم + ۶ میزبانی ابتدایی لیگ ششم. در این 
بازه زمانی ۶١۰ روزه، اســتقالل صاحب ١۶ برد و ۹ مساوی 

شد. 
25 بازی بدون باخت؛ فوالد

جدیدترین کاندیدای شکســتن رکورد نباختن در خانه، 
فوالد اســت که فعال به ۲۵ میزبانی بدون شکست رسیده 
است. فوالد این رکورد را در لیگ نوزدهم شروع کرد و در ١۰ 
میزبانی پایانی اش نباخت. سپس نوبت به این فصل رسید که 
تیم نکونام حتی یک بازی خانگی اش را هم نباخت و به آمار 
۲۵ میزبانی بدون باخت رسید. فوالد در این بازه زمانی )فعال 
نامشخص از نظر تعداد روز( صاحب ١۸ برد و 7 مساوی شد. 
فوالد همین حاال از نظر تعداد بردهایش در بازیهای خانگی 

از سپاهان و پرسپولیس و استقالل جلوتر است.

»دانیال شه بخش« بوکسور جوان و توانمند کشورمان، 
امروز )چهارشــنبه( در جریان بازی هــای المپیک توکیو 
مبارزه سختی با ســتاره کوبایی خواهد داشت. به گزارش 
ایرنا؛ شه بخش ساعت ١۴ امروز در مرحله یک هشتم نهایی 
وزن ۵7 کیلوگرم مســابقات بوکــس المپیک توکیو برابر 
»آلوارز الزارو« قرار می گیرد. شــه بخش که چندی پیش 
مدال نقره مســابقات قهرمانی آسیا را آن هم در یک وزن 
باالتر به دســت آورد، بازی های المپیک توکیو را به خوبی 
آغاز کرد و برابر »محمد هاموت« مراکشــی در ســه راند 
متوالی و با حساب پنج بر صفر برنده شد. هرچند نماینده 
مراکش در راند ســوم در اقدامی ناجوانمردانه به پیشانی 
شه بخش کوبید تا او یک دقیقه پایانی را با صورتی خونین 
مبارزه کند. دانیال، بوکسور راست دست و چپ گارد ایران 
که روش مبارزه منحصر به فردی دارد در یک ســال و نیم 
اخیر به یکی از بهترین نفرات تیم ملی کشــورمان تبدیل 

شده است.
مبارزاتی با تفکر، جابه جایی های مناســب، استفاده به 
موقع از دست عقب و رقص پاهای سریع از او یک بوکسور 

استاندارد ساخته است.

اما این بوکســور سیستان و بلوچستانی با بدترین قرعه 
ممکن در المپیک توکیو مواجه شد. وی پس از برتری در 
گام نخســت حاال باید با »آلوارز الزارو« ستاره بوکس کوبا 
روبرو شود. این بوکســور کوبایی، 3۰ سال سن و با ١7۵ 
ســانتی متر قد از دانیال بلند قامت تر است.او تاکنون ١۹۸ 
مبارزه رســمی در رویدادهای مختلف داشته که ثمره آن 

١7۰ پیروزی بوده که ١3 بُرد آن با ناک دان بوده است.
او با قامتی که برای وزن ۵7 کیلوگرم ایده آل اســت و 
دست های کشیده از بهترین های جهان محسوب می شود. 
ضربات سنگین و بوکس سرعتی از او یک قهرمان پرآوازه 

ساخته است.
نگاهــی به افتخارات و مدال های او نشــان می دهد که 

ستاره کوبایی از بزرگان این وزن در جهان است.
آالورز، 3 مدال طال و ۲ نقره مســابقات قهرمانی جهان 
را در کارنامه دارد و از پرافتخارترین های جهان محســوب 

می شود.
نماینده کوبا در مســابقات جهانی ۲۰١١ باکو،  ۲۰١3 
آلماتی و ۲۰١۵ دوحه به مدال طال رســید و در پیکارهای 
ســال های ۲۰١7 هامبورگ و ۲۰١۹ یکاتبورگ به مدال 

نقره دست یافت.
او در المپیــک ۲۰١۲ لندن و ۲۰١۶ ریو صاحب مدال 

برنز شد تا ۲ برنز المپیک را هم در کارنامه داشته باشد.
سه مدال طالی مسابقات پان آمریکن از دیگر مدال های 

این بوکسور کوبایی است.
با وجود کلکسیونی از افتخارات این بوکسور؛ اما دانیال 
شه بخش که پدیده بوکس ایران است با انگیزه باال و توان 

فنی اش بدون تردید برای برتری وارد رینگ خواهد شــد و 
چنانچه بتواند عملکرد همیشگی را ارائه کرده، واهمه ای از 
نام حریف نداشــته باشد و از همه مهمتر اسیر تصمیمات 
یک طرفه داوری نشــود، می تواند با پیروزی رینگ را ترک 
کــرده و بُرد بزرگی را به ارمغان آورد. شــه بخش چنانچه 
بتواند این بوکسور عنوان دار کوبایی را شکست دهد راهی 

مرحله یک چهارم نهایی خواهد شد.

شاگردان ناظم الشریعه در آخرین دیدار از مرحله گروهی 
تورنمنت تایلند به کسب تساوی رضایت دادند.

به گزارش ســایت رسمی فدراســیون فوتبال، تیم ملی 
فوتســال ایران در سومین روز از تورنمنت فوتسال تایلند از 
ساعت ١۰:١۵ )به وقت ایران( به مصاف مصر آخرین حریف 
دور گروهی رفت که این دیدار با نتیجه تساوی دو بر دو به 
پایان رسید. نخســتین گل ایران در این دیدار روی شوت 
تماشایی سعید احمد عباسی به ثمر رسید. ضمن اینکه در 
واپســین ثانیه های این مسابقه مهدی جاوید گل تساوی را 

وارد دروازه حریف کرد.
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران پس از بازی مقابل مصر 
تاکید کرد ما در ایــن تورنمنت به دنبال اجرای برنامه ها و 

هماهنگ کردن تیم هستیم.
به گزارش ســایت رســمی فدراســیون فوتبال، محمد 
ناظم الشریعه گفت: بازی سوم ما در مرحله گروهی ساعتی 
پیش برگزار شد و مصر برای صعود نیاز به حداقل یک امتیاز 
داشــت. در واقع کسب امتیاز برای مصر بسیار حیاتی بود و 

این تیم همه تالش را به کار گرفت.
وی ادامه داد: ما که برای دیدن شرایط تیم و بازیکنانمان 
به این تورنمنت آمدیم، همه تالشمان را انجام دادیم. البته 
تیــم مصر یکی از باتجربه های جام جهانی اســت و در کار 
دفاعی منسجم عمل کرد. پس از اینکه یک گل مقابل این 

تیم جلو افتادیم، ســعی در انجام تغییرات مختلف داشتیم. 
به هر حال ما به دنبــال اجرای برنامه ها و هماهنگ کردن 
تیم هســتیم. قطعا از بازیکنان راضی هســتم، چراکه همه 
تالششان را انجام دادند.  مهدی جاوید ملی پوش ارزشمند 
تیم ملی فوتسال ایران نیز بعد از بازی  تاکید کرد: تورنمنت 
تایلند می تواند محک بســیار خوبی در آستانه جام جهانی 

برای فوتسال ما باشد. 
گروه نخســت این رقابت ها نیز شــامل تیم های تایلند، 
ازبکســتان، کوزوو و موزامبیک اســت. این تورنومنت تا ۸ 

مردادماه ادامه دارد.
تیم ملی فوتسال ایران خود را برای حضور در جام جهانی 
که شــهریورماه در لیتوانی برگزار می شــود، آماده می کند. 
ایران در جام جهانی با تیم های آرژانتین، آمریکا و صربستان 
همگروه اســت. مهدی جاوید در ابتــدا گفت: درخصوص 
تورنمنــت تایلند بــا توجه به اینکه تیم ملی در دو ســال 
گذشته تورنمنت مهمی نداشت و در دو سال اخیر نیز بازی 
تدارکاتی زیادی انجام نداده است و بازیکنان از یکدیگر دور 
بــوده اند، بازیکنانی که تجربه کمتری دارند در این بازی ها 
می توانند به تیم ملی کمک کنند تا خودمان را محک برنیم. 
ملی پوش باتجربه فوتسال کشــورمان افزود: با وجود اینکه 
تیم هــای درجه یک دنیا در این تورنمنت حضور ندارند، اما 
می تواند تورنمنت بسیار خوبی در آستانه جام جهانی برای 

فوتسال ما باشــد. تا در این مدت و با بهره گیری از تجربه 
بازیکنان بتوانیم حضور موفقی داشته باشیم. دو بازی تا االن 
انجام دادیم، لیتوانی که میزبان جام جهانی است و در دیگر 

مسابقه نیز مقابل تاجیکستان به میدان رفتیم.
جاوید عنــوان کرد: در هر دوبازی تیــم ایران تیم برتر 

زمین بود. به نظرم بازی بسیار خوبی بود. هرچه جلوتر برویم 
کیفیت بازی بچه ها بهتر می شــود و می توانیم با هماهنگی 
بیشــتر و آمادگی بهتر در جام جهانــی حضور پیدا کنیم. 
امیدوارم در نهایت این تورنمنت به ما کمک شــایانی کند 

تا در جام جهانی کیفیت بهتری از خودمان نشان دهیم.

گزارش آماری از لیگ برتر فوتبال ایران

رکوردداران نباختن در خانه؛ سپاهان، پرسپولیس، استقالل و فوالد
علیرضا خطیبی

این مبارزه المپیکی را از دست ندهید

 مصاف جوان اول بوکس ایران با ستاره کوبایی

صعود تیم ملی فوتسال ایران به عنوان سرگروه به نیمه نهایی تورنمنت تایلند

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران که امید زیادی 
به موفقیت آن در المپیک وجود دارد امروز )چهارشــنبه( 
در نخســتین دیدار تیمی در المپیک توکیو باید به مصاف 
ایتالیــا برود. به گزارش ایرنا، سابریســت های اعزامی ایران 
در بازی هــای المپیک توکیو در بخش انفــرادی موفقیت 
چشمگیری کسب نکردند و با وجود سه پیروزی متوالی در 
دور نخست در دور دوم این بازی ها ناامیدکننده ظاهر شدند 
و نمایندگان ایران در مرحله یک چهارم نهایی وداع تلخی با 

المپیک توکیو داشتند.
در رقابت های بخش انفرادی »مجتبی عابدینی« کاپیتان 
تیم که در دور نخســت »گوردون« کانادایی را از پیش رو 
برداشــته بود در  مرحله یک هشتم نهایی این بازی ها برابر 
»آرون ژیالگی« از مجارســتان شکســت خورد و از ادامه 
مســابقات بازماند. »محمد رهبری«  که با حذف »اپیتی« 
فرانســوی کار بزرگی را در دور نخســت انجام داده بود در 
دور دوم برابر »لوییجی ســامله« شکست خود و در مسیر 

عابدینی قرار گرفت. 
یکی از موفق ترین سابریســت های ایران در توکیو »علی 
پاکدامــن« بود که در دور نخســت »آنــدراس زاتماری« 
قهرمان جهان از مجارستان را شکست داد و در دور دوم نیر 
»هارتونگ مکس« آلمانی را از پیش رو برداشت. پاکدامن در 
مرحله یک چهارم نهایی در مواجهه با  شمشیر ژیالگی تاب 
مقاومت نداشــت و حذف شد. ژیالگی  با این برد به مرحله 
نیمه نهایی رسید و در نهایت موفق به کسب سومین مدال 

المپیک خود در رشته سابر شد. 
هدایت تیم ایران بر عهده »پیمان فخری« است.

با وجود تبلیغات گســترده ای که پیرامون سابریست ها 
انجام شــده بود انتظار موفقیت آنان دور از ذهن نبود اما با 
حذف سه نماینده ایران دست سابریست ها از مدال انفرادی 
توکیو کوتاه ماند تا تمام امید هواداران این رشته به بازی های 
تیمی باشــد. مسابقات ســابر تیمی  روز چهارشنبه ششم 
مردادماه آغاز می شــود و ایران در نخستین بازی به مصاف 

ایتالیا خواهد رفت.
مجتبــی عابدینی، علی پاکدامن و محمد رهبری نفرات 
ایران هستند که باید در نخستین دیدار به مصاف ایتالیایی ها 
بروند. یکی از سرشناس ترین سابریست های ایتالیایی »لوکا 
کوراتلی« است که با 3۶ سال سن در رده سوم برترین های 
جهان قرار گرفته اســت. وی که دانــش آموخته حقوق از 
دانشــگاه رم به شمار می رود طالی تیمی مسابقات جهانی 
۲۰١۵ اســلحه سابر در مســکو را در کارنامه ورزشی دارد. 
برخی توکیو را آخرین آوردگاه این سابریست می دانند و این 
عامل باعث افزایش انگیزه وی برای رسیدن به مدال تیمی 

در بزرگترین جشنواره ورزشی جهان شده است. 
نفر دوم شمشــیربازی ایتالیا »لوییجی سامله« 33 ساله 
و نفر یازدهم رنکینگ برترین سابریســت های جهان است. 
از وی به عنوان شمشــیرباز چپ دستی یاد می شود که در 
کامبک زدن تخصص الزم را دارد و بازی های باخته را با برد 
به پایان می رساند. سامله در مسابقات انفرادی سابر بازی های 
المپیــک توکیو  با غلبه بر حریفان بــه مدال نقره المپیک 
رسید. وی در مرحله یک هشتم نهایی »محمد رهبری« را با 
نتیجه ١۵ بر هفت از پیش رو برداشت اما در فینال مغلوب 

ژیالگی نامدار شد. 
نفر ســوم ســابر ایتالیا »انریکو« است که ۲۸ سال سن 
دارد و در رده ۲١ برترین های دنیا قرار گرفته اســت. انریکو 
که تا چند سال پیش در فلوره یک بازیکن معمولی به شمار 
می رفت با آمدن به رشــته ســابر اکنون از تکنیک خاصی 
برخوردار اســت. وی نیز دانش آموخته دانشگاه رم  و رشته 

تحصیلی او علوم سیاسی است.
بررســی ترکیب تیم ایتالیا نشان از آن دارد که این تیم 
از لحاظ میانگین سنی تیم جوانی نیست بلکه متوسط سن 
بازیکنان آن 3۲ ســال و سه ماه است. همچنین افتخارات 
آنان با سابریست های کره ای و مجارستانی قابل قیاس نیست 

بلکه تیمی است که غلبه بر آن امکان پذیر است. 
در ســمت دیگر تیم ایران قرار گرفته که میانگین سنی 
آنان چند ماه کمتر از ایتالیایی ها اســت. در ترکیب ایران با 

میانگین سنی 3۲ سال، مجبتی عابدینی قرار دارد که عنوان 
چهارم المپیک و برنز جهانی را در کارنامه دارد. علی پاکدامن 
یکی از امیدهای ایران است که در مسابقات انفرادی با حذف 
»آندراس زاتماری« قهرمان جهــان خود را به عنوان یکی 
مدعی مطرح کرد و در ادامه هارتونگ آلمانی را از پیش رو 

برداشت که نفر پنجم برترین سابریست های جهان است. 
قرعه ســخت مســابقات انفرادی در حالی  مانع حضور 
پاکدامن در جمع چهار نفر برتر شد که وی به آرون ژیالگی  
باخت که در دیدار نهایی با غلبه بر سامله ایتالیایی سومین 

مدال طالی المپیک را ضرب کرد. 
»محمد رهبری« نیز یکی از استعدادهای ایران در سابر 
اســت که با حذف »اپیتی« فرانسوی نفر ششم جهان کار 

بزرگی را در بخش انفرادی سابر المپیک انجام داد. 
تیم سابر ایتالیا در حالی به عنوان سومین تیم برتر جهان 
گام به المپیک گذاشته که ۲ سابریست آن جایگاهی باالتر از 
ملی پوشان ایران دارند. بهترین جایگاه یک ایرانی در اسلحه 
سابر مربوط به مجتبی عابدینی است که در رده چهاردهم  
ایستاده اســت. پاکدامن در جایگاه ۲۴ و محمد رهبری در 

جمع 3۶ شمشیرباز برتر جهان قرار دارند. 
تیــم ایران با ۲3۶ هزار امتیاز در جایگاه ششــم برترین 
تیم های جهان قرار دارد و با کســب عنوان برترین تیم قاره 
کهن جواز حضور در توکیو را کسب کرد. تیم ایتالیا با 3١۲ 
هزار امتیاز ســوم است و ســهمیه مستقیم توکیو را کسب 
کرده اســت. تیم های کره جنوبی و لهستان در جایگاه اول 

و دوم قرار دارند. روسیه و آلمان نیز چهارم و پنج هستند. 
فرانسه با قرار گرفتن در جایگاه هفتم نتوانست به المپیک 
برسد و روسیه برترین تیم قاره اروپا نام گرفت. ایاالت متحده 
آمریکا نماینده قاره آمریــکا و مصر نیز نماینده قاره آفریقا 
در المپیک توکیو هســتند. روند رو به رشــد و توجه وافر 
فدراســیون به اسلحه سابر موجب شده تا ورزش دوستان از 
این تیم توقع رســیدن به مدال را داشــته باشند مدالی که 
می تواند نام شمشیربازی را به عنوان ششمن رشته مدال آور 

ایران در ادوار المپیک مطرح کند. 

شمشیربازان ایرانی روبروی گالدیاتورها


