آمریکا به هزارمین مدال
طالی المپیکیاش رسید

ایاالت متحده آمریکا هزارمین مدال طالی خود در تاریخ برگزاری بازیهای المپیک را بهدست آورد .در آخرین رقابت شنای بازیهای
المپیک  2016ریو در ماده  4در  100متر مختلط مردان بامداد روز یکشنبه تیم آمریکا با ثبت زمان سه دقیقه ،بیست و هفت ثانیه و نود و
پنچ صدم ثانیه به مقام قهرمانی دست یافت .مدالی که تیم شنای آمریکا در ماده  4در  100متر مختلط مردان کسب کرد ،در واقع هزارمین
مدال طالی این کشور در تاریخ بازیهای المپیک بود .نیمی از این مدالهای طالی آمریکاییها را ورزشکاران دو رشته ورزشی دوومیدانی
( 323طال) و شنا ( 246طال) کسب کردهاند .کاروان المپیکی آمریکا با  977طال از المپیکهای پیشین به ریوی برزیل پا گذاشته بود.

جذاب و خواندنی از المپیک

سارا از خط پایان گذشت
دونده عربستان سعودی ،در ماراتن زنان
با زمان  3ساعت و یازده دقیقه و شانزده ثانیه
از خط پایان گذشت و به مقام صد و سی و
دوم رسید .سارا که متولد و ساکن کالیفرنیای
آمریکاست نخستین بار در المپیک لندن به
عنوان یکی از دو بانوی عربستانی در المپیک
حاضر شد و در هشتصد متر دوید ،این بار
در دومین المپیک در دو ماراتن شرکت کرد.
بهترین رکورد سارا در ماراتن  3ساعت و
یازده دقیقه و بیست و هفت ثانیه بود و با این
حساب او موفق به بهبود رکورد شخصیاش
به میزان یازده ثانیه شد.
کنیا قهرمان ماراتن زنان شد
جنیمان دالگات سوومگونگ دونده
کنیایی فاتح رقابتهای ماراتن المپیک در
قسمت زنان شد .جالب اینکه نزدیکترین
رقیب او که با پیراهن بحرین در این مسابقات
شرکت می کرد نیز ملیت کنیایی دارد که
برای ادامه دوران ورزشی کشور بحرین را
انتخاب کرده است .برنده مدال برنز ماراتن
زنان هم دونده ای از اتیوپی بود جالب اینکه
این اولین طالی کنیا در رقابت های ماراتن
المپیک بود .زمان قهرمان برای عبور از خط
پایان  2ساعت و 24دقیقه و  4ثانیه بود.
امیدهای هند برای کسب مدال
دیپا کارماکار در فینال حرکات زمینی
ژیمناستیک ریو  2016هندیها را امیدوار
به کسب نخستین مدال کرده است .همچنین
دیدار ردهبندی تنیس دو نفره زنان هم بین
هند و جمهوری چک برگزار شد که شانس
کسب مدال برنز را به هندیها داده است .تیم
هاکی هندوستان هم با نمایشهایی که داشته
مردمش را امیدوار به کسب مدال کرده است.
هماینک در دیدار یکچهارم نهایی هندیها
در رقابت با تیم بلژیک هستند.
در انتظار
بازیهای بهتر از ستاره های NBA
تیم بسکتبال آمریکا پنجمین مسابقه
خود در رقابتهای المپیک را برگزار کرد .ستاره
های  NBAکه بخصوص در دو بازی گذشته
انتظارات را برآورده نکرده اند برای یک بازی
بهتر وارد مسابقه با فرانسه شدند .آمریکا
همچنان بخت اول کسب مدال طالی بسکتبال
است و بازیهای این تیم یکی از جذاب ترین
رقابتهای تیمی المپیک محسوب می شود.
و سرانجام راز رنگ سبز استخرهای ریو
کشف شد
ظاهرا یکی از پیمانکاران ورزشگاه روز
پیش از آغاز مسابقهها مقدار هشتاد لیتر ماده
تمیزکننده هیدروژن پراکسید یا همان بلیچ
را درون استخرها میریزد .بلیچ با کلر درون
آب واکنش میدهد و آن را از بین میبرد.
در نتیجه محیط فاقد کلر آب استخر بیاندازه
مساعد برای رشد جلبکها میشود .ماریو آندرادا
سخنگوی کمیته برگزاری رقابتها بدون پاسخ
به این سوال که کدام پیمانکار این خرابی را
به بار آورده و اساسا چه کسی پاسخگوی این
اتفاق خواهد بود گفت :البته که این رخدادی
خجالتآور بود .شاید تنها مشکلی که پیش
آمد و نتوانستیم به سرعت با آن مقابله کنیم.
پایان تلخ مرد هفت طالیی
ای کاش پس از المپیک لندن فکر
جایگزینی برای حمید سوریان بودیم تا دارنده
هفت طالی جهان و المپیک اینطور ناتوان و
خسته روی زمین ننشیند .نه به خاطر یکی دو
مدال بیشتر و کمتر ،که اگر جوانی به جای
او شکست میخورد برایش تجربه بود؛ برای
سوریان اما این پایانی تلخ و دراماتیک .سوریان
که در وقت اول مبارزه به زیبایی و راحتی از
حریف پیش افتاد ،در وقت دوم توانی در بدن
نداشت و به شکلی عجیب یکی پس از دیگری
امتیاز به حریف داد و در نهایت شکست خورد.
پورتوریکو روی هوا
مردم پورتوریکو که دو روز پیش
بابت صعود مونیکا پویگ به فینال تنیس
زنان المپیک سر از پا نمیشناختند و در
سراسر کشور جشن گرفته بودند ،حاال روی
هوا هستند! مونیکا نخستین طالی تاریخ
پورتوریکو در المپیک را به دست آورد .این
تنیسباز رتبه  34زنان جهان ،در نمایشی
شگفتانگیز نفر شماره دو دنیا ،آنجلیکا کربر
آلمانی را از پیش رو برداشت تا هم خود بر
زمین تنیس ریو اشک بریزد و هم پورتوریکو
سر از پا نشناسد و به دخترش افتخار کند.
آرژانتین قلب برزیل را شکست
تیم ملی برزیل با کسب سومین شکست
در آستانه حذف از رقابتهای بسکتبال المپیک
قرار گرفت .به خودی خود برای برزیلیها تلخ
است اما شکست مقابل همسایهای همیشه
مدعی عمیقا قلب آنها را شکست .آرژانتین
با پیروزی  111بر  107مقابل میزبان،
برزیلیها مغموم راهی خانه کرد تا برزیل با
یک برد و سه باخت در جایگاه پنجم گروهش
قرار بگیرد .برزیلیها باید در بازی پایانی
مرحله گروهی نیجریه را از پیش رو بردارند و
امیدوار باشند تا نتیجه دیگر دیدارها به سود
آنها رقم بخورد و از گروه صعود کنند.
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از آمادگی خودم اطمینان داشتم

هک شدن اطالعات وادا هم به روسیه
مربوط شد
مسئوالن آژانش بینالمللی مبازه با
دوپینگ اعالم کرد که در جریان هک شدن
اطالعات این سازمان ،یکی از مهمترین
اطالعاتی که به سرقت رفته مربوط به یولیا
استپانوا ،مامور این سازمان در روسیه است که
نقش اصلی را در افشای فساد سازمانیافته و
دوپینگ با حمایت دولت روسیه داشت .وادا
که پیش از این خانم استپانوا و همسرش را
در روسیه مورد حفاظت قرار داده و پنهان
کرده بودند ،حاال با لو رفتن اطالعات او از
جمله محل زندگیاش ،این سازمان مجبور
شده این دو نفر را از روسیه خارج کند و در
جایی دیگر پناه بدهد.
طال اولیها
ویتنام ،کوزوو ،جزایر فیجی و پورتوریکو،
چهار کشوری هستند که برای نخستین بار
در تاریخ خود سهمی از طالی المپیک
بدست آوردند .ویتنام در رشته تیراندازی
با تپانچه  10متر مردان ،کوزوو در جودوی
 52کیلوگرم زنان ،پورتوریکو در رشته تنیس
انفرادی زنان و تیم راگبی هفت نفره جزایر
فیجی ،توانستند شادی بزرگی برای ملتشان
به ارمغان بیاورند.
مهمترین مدال کاروان آمریکا
ابتهاج محمد که از روز نخست رقابتهای
ریو  2016و حتی پیش از آن به خاطر حجاب
خود سوژه خبری پررنگی بود ،سرانجام به
مدال رسید تا هیاهوی اطراف او فقط بر سر
مسائل حاشیهای نباشد .محمد که به عنوان
مسلمان و سیاهپوستی آمریکایی بارها در
مقابل سیاستهای نژادپرستانه دونالد ترامپ،
نامزد ریاست جمهوری ایاالت متّحده موضع
گرفته و به انتقاد پرداخته ،حاال یک قهرمان
ملی هم هست .ابتهاج محمد همراه با تیم
شمشیربازی سابر آمریکا به مدال برنز رسید.
در روزگاری که بیش از هر چیز تصویر ترامپ
و عقیدههای عجیب و غریب او از آمریکا
مخابره میشود ،ناظران برنز بانویی مسلمان
از کشور آمریکا را مهمترین مدال کاروان این
کشور میدانند و بحثهای فراوانی درباره این
موضوع در گرفته.
توردو فرانس تا المپیک؟ زمین تا
آسمان
مارک کاوندیش دوچرخهسوار بریتانیایی
که همراه تیمش مدال طالی دوچرخهسواری
پیست ریو  2016را به دست آورده ،درباره
المپیک در قیاس با توردو فرانس اینطور
گفت :رقابت در المپیک مثل این میماند که
لوئیز همیلتون در فرمول یک اول شود و بعد
بخواهد همین موفقیت را با یک خودروی رالی
به دست آورد .کاوندیش چندی پیش پیراهن
طالیی توردوفرانس را به دست آورده بود.
محرومیت آخرین دونده روسیه
در شرایطی که پیش تر اعالم شده بود
داریا کلیشینا دونده پرش طول روسیه تنها
ورزشکار دوومیدانی کار کاروان این کشور
است که می تواند با پرچم روسیه در المپیک
مسابقه دهد ،دادگاه عالی ورزش رأی به
محرومیت او در این بازی ها داد .به این
ترتیب ،کلیشینا نیز بر اساس این رای باید از
بازی های المپیک ریو اخراج شود .اطالعات
زیادی از این محرومیت هنوز فاش نشده اما
رئیس دادگاه عالی ورزش بیان کرده است
که این ورزشکار روسی نیز اجازه شرکت در
المپیک ریو  2016را ندارد.
خداحافظی سِ ر ویگیس با طالی پنجم
سر بردلی ویگیس ،دوچرخه سوار
سرشناس بریتانیایی با کسب پنجمین
مدال طالیش از رقابتهای المپیک ،با ورزش
قهرمانی خداحافظی خواهد کرد .او که چند
ماه دیگر  36ساله خواهد شد ،اعالم کرد
دیگر تحمل تمرینات سخت را ندارد و می
خواهد به دوران حرفه ای اش پایان بدهد.
سومین طالی برای اسطوره بریتانیایی
مو فرح ،دونده سرشناس بریتانیایی با
تکرار نمایش درخشانش در المپیک لندن،
قهرمان دوی  10هزار متر شد .او در مقطعی
از مسابقه پشت سر گلن راپ قرار گرفت اما
در نهایت توانست به عنوان نخست دست
پیدا کند .پل تانوی کنیایی هم که رقابت
سختی با فرح داشت ،در نهایت نتوانست او
را پشت سر بگذارد .او اولین دونده بریتانیایی
است که سه بار قهرمان المپیک شده است.
درگیری دوباره برزیلی ها و کلمبیایی ها
دیدار تیمهای برزیل و کلمبیا در مرحله
یک چهارم نهایی فوتبال المپیک ،بار دیگر
با حاشیه همراه بود .دو تیم برزیل و کلمبیا
دو سال قبل در جام جهانی مقابل هم قرار
گرفتند و در نهایت برزیل با پیروزی 2بر
یک راهی نیمه نهایی شد .در آن دیدار
خطای شدید خوان سونیگا روی نیمار ،باعث
مصدومیت ستاره برزیل شد و به درگیری
بازیکنان انجامید .در دیدار امروز این بازیکنان
برزیل بودند که با خطل روی بازیکن کلمبیا،
آتش درگیری را شعله ور کردند.
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نوروزیان در تفنگ سه وضعیت
مردان حذف شد

عابدینی:
در المپیک توکیو
طال میگیرم

پویا نوروزیان تیرانداز ایران آخرین
رقابتش را در المپیک  ٢٠١٦ریو در تفنگ سه
وضعیت  ٥٠متر انجام داد .در حالی که هشت
نفر اول این رقابت به فینال صعود می کردند،
نوروزیان در وضعیت نشسته رکورد با ،٩٨ ، ٩٧
 ٩٩و  ١٠٠در مجموع رکورد  ٣٩٤را ثبت
کرد و به سراغ وضعیت دراز کش رفت .او در
دراز کش نیز با مجموع  ٣٩١کارش را به پایان
رساند و در وضعیت آخر که ایستاده است،
رکورد مجموع  ٣٨٣را ثبت کرد .نوروزیان با
مجموع رکورد ١١٦٨در هر سه وضعیت از راه
یابی به فینال بازماند.

نوروزیان :از رکوردی که زدم
راضی هستم!

مجتبی عابدینی شمشیرباز شایسته ایران
در المپیک  2016ریو اعتقاد دارد که اگر داور
بهتر عمل میکرد ،می توانست مدال هم بگیرد.
مجتبی عابدینی بدون شک یکی عجیبترین
نتایج را در المپیک ریو رقم زد .در حالی که
کسی از این ورزش نو پا انتظاری برای کسب
مدال نداشت ،شمشیرباز شایسته ایران تا پای
فینال رفت و در یک قدمی فینال و در یک دیدار
نزدیک با حریف آمریکایی خود از صعود به فینال
باز ماند .شکستی که خود عابدینی اعتقاد دارد
اگر داور بهتر عمل میکرد میتوانست به فینال
هم برسد .عابدینی در نهایت با رتبه ارزشمند
چهارم مسابقات ریو را به پایان رساند.
از آمادگی خودم اطمینان داشتم
ابتدا خدا را شکر میکنم که توانستم نفر
چهارم المپیک شوم اما موضوعی که قابل بیان
است ،این بوده که من قبل از شروع رقابتهای
المپیک ریو در اکثر مصاحبههایی که داشتم به
این موضوع اشاره کردم که از بابت توانمندیهایم
و تمریناتی که انجام میدهم ،دلم قرص است.
زمانی که شما در آمادگی کامل به سر میبرید،
ناخودآگاه اعتماد به نفس خاصی پیدا میکنید و
میتوانید به خوبی با حریفانتان مسابقه دهید اما
در این میان فقط شرایط بدنی تاثیرگذار نیست؛
زیرا در المپیک اخیر من به شخصه درک کردم
که فشار روانی در دهکده بازیها بیش از آن
چیزی است که فکر میکنید و تا حدودی این
موضوع باعث میشود تا ورزشکاران تحلیل بروند.
نمیدانم بدشانس بودم یا تبانی صورت گرفت
همهچیز رویایی پیش رفت؛ حریف فرانسوی

را به خوبی شکست دادم ،بعد از شکست او با
خودم عهد بستم که تا فینال پیش بروم و
اولین مدال کاروان ایران را کسب کنم .از ابتدا
میدانستم که میتوانم به  ٤نفر پایانی برسم.
حریف اوکراینی من قهرمان اروپا بود و رقابت
مقابل او همانطور که انتظار داشتم پیش رفت و
توانستم شکستش دهم .حریف کرهای ام قهرمان
المپیک بود اما مشکل خاصی مقابل او نداشتم.
تمام این تفاسیر برای مردم روشن میکند که
چه اتفاقی در شب مسابقات افتاد .زمانی که
شما قهرمان المپیک گذشته و قهرمان اروپا
و شمشیرزنی قهار از فرانسه را میبرید ،قطعا
مقابل نفر دهم دنیا مشکل خاصی نباید وجود
داشته باشد اما . ...نمیدانم بدشانس بودم یا
تبانی صورت گرفت؛ هرچه بود نتوانستم مدالی
کسب کنم.
باور داشتم
میتوانم حریف آمریکایی را ببرم
هیچ وقت خودم را از پیش برنده نمیدانم اما
هر فردی نسبت به عملکردی که ارایه میدهد،
دچار یک خود باوری هم میشود .قبل از شروع
مبارزه با حریف آمریکایی این باور را داشتم که
میتوانم به راحتی بر او غلبه کنم و حداقل یک
مدال برای خودم کنار گذاشته بودم .میتوانستم
اولین مدال تاریخ ایران را در شمشیربازی کسب
کنم اما شرایط همیشه آن طوری که میخواهیم
پیش نمیرود.
بسیار واضح
و در آرامش حق من را خوردند
داوری مشکل دار بود؛ تمام مردم از

تلویزیون دیدند که چه اتفاقی افتاد .بسیار واضح
و با آرامش حق من را در آن سالن خوردند .چون
حریف من ،آمریکایی و از نفوذ بیشتری نسبت به
من برخوردار بود .بازیهای المپیک همواره منشأ
همبستگی و مبارزه عادالنه است اما باز هم نشان
دادند که اصال عدالت معنی ندارد و به راحتی
مدال من را به شخص دیگری دادند .حق من
برنز هم نبود و بیشک نقره این مسابقات باید
از آن من میشد اما این اتفاق صورت نگرفت.
ابتدای بازی دیدیم که حریف آمریکایی جنگ
روانی به راه انداخت و قصد داشت تمرکز من را
ازبین ببرد .او میدانست که میتوانم شکستش
دهم و به همین منوال  ١٥ثانیه از شروع بازی
را به حواشی کشاند و روند بازی را تغییر داد .در
ادامه راه نیز داوران همراهی خوبی با او کردند و
شمشیر باز آمریکایی به هدفش دست پیدا کرد.
دوست داشتم مدالم را به مردم هدیه کنم
برای خود من هم این موضوع قابل توجه
بود .فکر نمیکردم تا این حد اهمیت برایم قایل
باشند و مسابقات من را دنبال کنند .بعد از اتمام
مسابقات دیدم که مردم لطف داشتهاند و من
را شگفت زده کردند؛ این عزیزان به گونهای با
من رفتار کردند که انگار مدال کسب کردهام
و همین موضوع باعث شد تا تمام ناداوریها و
اتفاقاتی که رخ داده بود را فراموش کنم .دوست
داشتم که به این مردم مدالی را اهدا کنم اما
نتوانستم .شرمندهشان هستم.
درباره امکانات قبل از مسابقات
االن صحبت نمی کنم
اکنون زمان مناسبی برای جواب دادن به

سئوال در خصوص امکانات و مهیا بودن شرایط
قبل از المپیک نیست؛ بهتر است که درباره این
موضوع صحبت نکنیم.
بهترین عملکردم در المپیک بعدی است
با تمام قدرت در المپیک ژاپن حضور پیدا
خواهم کرد .شمشیربازی ربطی به سن وسال
ندارد .حریفانی داشتم که بیش از ٤٠سال سن
داشتند .همینطور افرادی بودند که ٣٧سال یا
٣٨سال سن داشتند ،پس وضع سنی در این
بازیها معنی پیدا نمیکند .قطعا در المپیک
بعدی با بهترین عملکرد بازمیگردم و مدال
طالی توکیو را کسب میکنم.
کشتی ،وزنهبرداری و تکواندو
افتخار آفرینی میکنند
آرزو دارم که کاروان ایران در چند روز
آینده بتواند مدالهای خوبی کسب کند .البته
ایمان دارم که پایان کار کاروان ایران همراه با
موفقیت و کسب مدالهای رنگارنگ خواهد بود.
بیتردید کشتی ،وزنهبرداری و تکواندو افتخار
آفرین خواهند بود.
میدانستم کیانوش مدال طال میگیرد
میدانستم کیانوش مدال طال میگیرد .من
و کیانوش در دهکده بازیها بیشتر وقتمان را با
هم میگذراندیم و رفاقت خوبی داریم .قبل از
بازیها با هم صحبت کردیم و او میدانست که
تا چه حد آماده است .قول مدال داده و گفته بود
که فقط برای طال روی سکو میرود .خداراشکر
کارش را به نحو احسن انجام داد .باور کنید
اکنون بیش از هرکس دیگری برای او خوشحال
هستم.

ادامه تاریخسازی فلپس با کسب پنجمین مدال طال در ریو

تیم شنای آمریکا به مقام قهرمانی رقابتهای  ۴در  ۱۰۰متر مردان المپیک  ۲۰۱۶ریو دست یافت .آخرین رقابت شنا در روز هشتم بازیهای المپیک  2016ریو مربوط به برگزاری فینال ماده  4در
 100متر مردان بود .در این رقابت که دقایقی قبل به پایان رسید ،تیم آمریکا با زمان  3دقیقه 27 ،ثانیه و  95صدم ثانیه به مقام قهرمانی دست یافت .در ترکیب چهار نفر این تیم مایکل فلپس ،رایان
مورفی ،کادی میلر و ناتا آدریان حضور داشتند .فلپس با کسب این مدال ،تعداد طالهایش در المپیک  2016ریو را به  5رساند .البته او یک نقره در  100متر پروانه نیز کسب کرد .فلپس  23طال3 ،
نقره و  2برنز در تاریخ المپیک کسب کرده و پرافتخارترین ورزشکار این بازیها است .پس از تیم آمریکا که بر سکوی نخست ایستاد ،تیمهای بریتانیا و استرالیا در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.

گریه خانوادگی فلپس بعد از خداحافظی

پایان کار کوسه آبهای آرام با  23طال
المپیک وداعی با شکوه با بهترین
شناگر تاریخ ،مایکل فلپس که  23مدال
طال کسب کرده داشت .هر چه به شب
پایانی رقابتها نزدیک میشدیم ،فلپس
احساسی و احساسی تر میشد تا اینکه
در روز آخر ،روی سکوی پرش نتوانست
جلوی اشکهایش را بگیرد .او که به
همراه هم تیمیهایش رایان مورفی،
کودی میلر و ناتان آدرین در این رقابت
حضور داشت ،توانست در آخرین شنای
المپیکش رکورد  400متر مختلط را جا
به جا کند .همسر فلپس نیز که با فرزند
و مادرش در حال تماشای این رقابت بود
نیز نتوانست اشکهایش را پنهان کند .در
شروع رقابت ،آمریکا با مورفی که توانست
در کرال پشت رکورد را جا به جا کند از
حریفان پیش افتاده بود .در دور دوم و در
شنا قورباغه ،میلر از رقیب بریتانیایی خود
عقب افتاد و آمریکا در نیمه راه اول نبود.
با حضور فلپس در دور سوم و در شنای
پروانه ،آمریکا بار دیگر از حریفان جلو افتاد
و فلپس نیز رکورد این دسته را شکست
و در نهایت نیز آدرین کار را با قدرت به
اتمام رساند تا فلپس با مدال طال از دنیای
شنا خداحافظی کند .پس از قهرمانی
مادر ،همسر و فرزند فلپس با چشمانی
اشکبار در کنار او حاضر شدند .هواداران
که از ساعاتی قبل میدانستند این آخرین
شنای فلپس خواهد بود ،به شدت او
را مورد تشویق قرار دادند .تا اسطوره

بولت :دلم برای دوومیدانی تنگ میشود

آمریکایی ،مدال طالیش را دریافت کند.
مایکل کارنامه بی نظیرش را با یک طال به
پایان رساند و روی سکوها نتوانست جلوی
اشکهایش را بگیرد .او سپس به سمت
خانواده اش رفت و یک پرچم بسیار بزرگ
آمریکا را از آنها دریافت کرد .روی شانه
هم تیمیهایش رفت و در حالی که مدال
بر گردنش بود ،دور افتخار زد .وی در این
رابطه گفت :وقتی از اتوبوس پیاده میشدم
تا وارد مجموعه شوم ،احساس کردم که
به زودی گریه ام خواهد گرفت .آخرین
گرم کردن ،آخرین لباس پوشیدن ،آخرین
حضور مقابل هزاران تماشاچی به عنوان
نماینده کشورم .استثنایی بود .خیلی بهتر

از  4سال پیش .من میخواستم دوران
ورزشی ام به همین شکل به پایان برسد.
روی سکوی پرش سعی کردم جلوی
اشکهایم را بگیرم ولی نتوانستم .اینکه
بدانید زحماتتان نتیجه داده حس خیلی
خوبی به شما میدهد و من توانستم از
دوران سختی که در دو سال اخیر سپری
کردم با موفقیت عبور کنم و به جایی که
میخواهم برسم .این قهرمانی برای من
مثل گیالس باالی کیک بود و حاال به
دنبال شروع یک فصل جدید در زندگی
ام هستم.
با شروع سرود آمریکا ،هواداران حاضر
در سالن به افتخار فلپس ایستادند و با او

اوسین بولت سریع ترین مرد جهان پیش از آغاز مسابقات در مصاحبه با روزنامه پاریزین گفت :این بازیها از همه برایم مهم تر است .من می توانم کاری کنم که تاکنون هیچکس موفق به انجام آن نشده است .برای آن
لحظه شماری می کنم ،هم هیجان زده هستم و هم عصبی  ...می دانم که ورزش دوومیدانی نیاز دارد که من در ریو بهتر از همه باشم .خودم هم همین را می خواهم .اگر قرار باشد روزی در زمره قهرمانانی چون محمدعلی
و جردن قرار گیرم ،باید سه مدال طالی دیگر به مدال هایم در این بازی ها اضافه کنم و به سه گانه  3طال در المپیک نایل شوم( .بولت در هر کدام از المپیک های پکن و لندن موفق به کسب سه مدال طال شده است)
اوسین بولت در این مصاحبه از بازنشستگی اش هم صحبت کرد :دلم برای این ورزش تنگ خواهد شد .اگر دو و میدانی به من نیاز داشته باشد و من نیز یک سال دیگر از انگیزه کافی برخوردار باشم ،چرا کمی بیشتر ادامه
ندهم؟ آنچه مسلم است من دوست ندارم پرونده ورزشی ام را با باخت به اتمام برسانم ،اگر مربیم به من بگوید که هنوز می توانم پیروز شوم ،به او اعتماد خواهم کرد.

گریه کردند .جانسون ،همسر فلپس نیز به
ندرت توانست جلوی اشکهایش را بگیرد
و مادر فلپس نیز توان حرف زدن نداشت.
رقیبان مایکل مثل هواداران هیجان زده
اش به صف شده بودند تا به او دست داده
و به او این قهرمانی را تبریک بگویند .تمام
هم تیمیهایش تالش کردند تا نظر او را
تغییر دهند تا او باز هم رقابت کند ولی به
نظر فلپس یک هفته تمام به این موضوع
فکر کرده بود و روی حرفی که قبال در
توکیو زده بود ایستاد.
وی گفته بود :من آماده شروع اتفاق
جدیدی هستم .شاید دوره شناگری من به
پایان برسد ولی آینده ای روشن روبروی
من است و رو به جلو نگاه میکنم.برای من
خداحافظی از شنا پایان کار نیست بلکه
شروع یک ماجراجویی تازه است و به آن
امیدوار هستم.
فلپس با  28مدال در المپیک که 5
مدال طال و یک نقره آن متعلق به المپیک
ریو است ،از دنیای شنا خداحافظی کرد.
 16سال است که فشنگ بالتیموری
آمریکا تمامی رکورد ها را شکسته است.
او در  15سالگی و در المپیک سیدنی کار
خود را آغاز کرد و به جوان ترین شناگر
تاریخ آمریکا تبدیل شد 64 .رقابت و 7.3
مایل شنا در المپیک ،پایان کار بزرگترین
شناگر تاریخ در  31سالگی بود .تالشی
غیرقابل تصور برای بدست آوردن این
تعداد مدال الزم است.

پوریا نوروزیان ،تیرانداز المپیکی ایران گفت:
فدراسیون تیراندازی تمام تالشش را میکند
اما برای گرفتن مدال در المپیک باید از این
فدراسیون بیشتر حمایت شود به خصوص که
حریفان به شدت در این رشته سرمایه گذاری
کرده و در حال رشدند .وی پس از کسب عنوان
بیست و هفتمی المپیک ریو گفت :در مجموع از
عملکرد خودم در مسابقات با توجه به رکوردی
که زدم راضی هستم ولی اگر چند تا رقابتهای
جهانی را از دست نمی دادم شاید شرایطم بهتر
می شد .تیرانداز المپیکی ایران ادامه داد :الزمه
حضور در فینال المپیک حضور در رقابتهای
جهانی و فینال آن است و ما می توانیم به فینال
المپیک راه یابیم و به شخصه در این رقابتهای
رکوردم به فینال خیلی نزدیک بود البته امروز
در دراز کش در راند اول خوب بودم ولی در
راند پایانی آخر و در ایستاده هم نتوانستم خوب
امتیاز بگیریم به نوعی امروز شرایط برای امتیاز
گرفتن من بر عکس بود .نوروزیان تأکید کرد:
فدراسیون تمام تالشش را می کند اما برای
گرفتن مدال در المپیک باید از این فدراسیون
بیشتر حمایت شود به خصوص که حریفان به
شدت در این رشته سرمایه گذاری کرده و در
حال رشدند.

محمد فرح ،باز هم طالیی شد

دونده سرشناس بریتانیایی به مدال طالی
ماده  ۱۰هزار متر در المپیک ریو دست یافت.
مسابقه دوی  10هزار متر مردان در المپیک
 2016ریو برگزار شد که در پایان محمد فرح
از بریتانیا با زمان  27دقیقه 5 ،ثانیه و  17صدم
ثانیه بر سکوی نخست ایستاد و مدال طال را
بر گردن آوخیت .فرح  33ساله در المپیک
 2012لندن نیز توانسته بود در دوهای  5هزار
و  10هزار متر قهرمان شود .پس از این دونده
بریتانیایی ،پل تانوی از کنیا با  57صدم ثانیه
اختالف دوم شد و «تامیرات توال» از اتیوپی با
یک ثانیه و  9صدم ثانیه اختالف به نفر اول به
مدال برنز بسنده کرد.

برزیل با گلزنی نیمار در جمع چهار تیم
برتر قرار گرفت

با صعود میزبان و نماینده آمریکای شمالی ،مرحله یک
چهارم نهایی مسابقات فوتبال مردان المپیک  ۲۰۱۶به پایان
رسید .در دومین روز از مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها 2
دیدار برگزار شد که در پایان آنها تیمهای برزیل و هندوراس
مقابل حریفان خود به برتری رسیده و راهی مرحله نیمه نهایی
شدند .در مهمترین بازی برزیل میزبان مقابل کلمبیا با نتیجه
 2بر صفر به پیروزی رسید که گل نخست این بازی را نیمار
در دقیقه  12و گل دوم را لوان در دقیقه  83بهثمر رساندند.
در دیگر بازی هندوراس با یک گل بر کره جنوبی غلبه کرد که
تک گل این بازی را آلبرتو الیس در دقیقه  58بهثمر رساند.
به این ترتیب تیمهای برزیل و هندوراس راهی مرحله نیمه
نهایی شدند و در این مرحله باید رودرروی هم بایستند .هر دو
بازی مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال المپیک ریو  2016روز
هفدهم آگوست ( 27مردادماه) برگزار میشود که بازی نخست
میان برزیل و هندوراس از ساعت 20و 30دقیقه به وقت تهران
است و بازی دوم میان نیجریه و آلمان از ساعت 23و 30دقیقه
آغاز میشود.

یک پورتوریکویی گمنام قهرمان تنیس
بانوان شد

در نهایت تعجب یک پورتوریکویی قهرمان رقابتهای انفرادی
تنیس بانوان المپیک شد .مونیکا پویی ،تنیسور پورتوریکویی با
برتری  2بر یک مقابل آنگلیک کربر آلمانی ،قهرمان رقابتهای
تنیس انفرادی بانوان المپیک  2016شد .او که تا پیش از این
رقابتها افتخار خاصی کسب نکرده بود در بازی نهایی در کمال
شگفتی 2 ،بر یک و با نتایج  6بر  4 ،4بر  6و  6بر یک رقیب
قدرتمند خود را شکست داد و صاحب مدال طال شد .به این
ترتیب اولین طالی تاریخ پورتوریکو در المپیک شکل گرفت .در
بازی ردهبندی هم پتر کویتوا از جمهوری چک  2بر یک و با
نتایج  7بر  2 ،5بر  6و  6بر  2مدیسون کیس از آمریکا را برد
و به مدال برنز رسید.

