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ورزش ایران، ابزار و شرایط پیشرفت را داراست
فاصله زیاد تا جایگاه واقعی

سرویس ورزشی-
ورزش ایران از لحاظ منابع مادی و نیروی 
انســانی دارای ظرفیت و توانایی های نهفته و 
بالقوه ای اســت که در صورت بودن فرهنگ 
از روحیه مثبت  بودن  برخوردار  قدرشناسی، 
و اعتماد به نفس کافی و اراده الزم و باالخره 
برنامه ریزی کارآمد و جهت گیری شده به سوی 
هدف و... می تواند جایگاه خود را به مراتب باالتر 
از اینجایی که حاال هست، ارتقا و بهبود بخشد.

گستردگی
همان طور که در مقدمه آوردیم، اظهارات آقای 
سجادی مفصل تر اســت منتها ما برای نگارش این 
مقاله بیشــتر به همین نکاتــی که در چند فراز باال 
آمد، کار داریم. همان طور که حتماً مالحظه کرده اید 
صحبت های ایشان امیدوارکننده است و این امیدواری 
باعث خوشحالی و امیدواری دوستداران ورزش هم 
می شود. البته آنچه در صحبت های اشاره شده ایشان 
بیشــتر موجب امیدواری است، آنجاست که ایشان 

ایشان در این باره، ارزیابی دقیق و کاماًل کارشناسانه 
دارد. در این باره چند نمونه و مثال در ذهن و به یاد 
داریم که به یکی از آنها اشاره می کنیم. در روزهای 
آغازین المپیک پکن، هشــت سال پیش )2008( 
جلســه ای در دفتر کمیته ملی المپیک مستقر در 
مرکز خبری خبرنگاران )Main-Press( با حضور 
مسئوالن کمیته ملی المپیک )آقایان دکتر قره خانلو 
و سجادی و...( و خبرنگاران اعزامی از ایران برگزار 
شد در آن جلسه، حرف ها و بحث های زیادی درباره 

تیم نه چندان قدرتمند پرتغال، قهرمان اروپا شود 
و... الخ!(

در آخــر نوبت خود ســؤال کننده یعنی آقای 
ســجادی شــد که گفت، من فکر می کنم شانس 
اصلی و بزرگ کاروان ورزشــی ایران برای کســب 
مدال طال، »هادی ساعی« باشد و بعد دالیل خود 
را ذکــر کرد، از جمله اینکه رفتار و حرکات هادی 
در دهکــده المپیک پکن، یــادآور حرکات و رفتار 
رسول خادم در دهکده المپیک آتالنتاست و همان 

و ملمــوس و قابل مشــاهده، ورزش ایران از لحاظ 
منابــع مادی و نیــروی انســانی دارای ظرفیت و 
توانایی های نهفته و بالقوه ای اســت که در صورت 
دارا بودن فرهنگ قدرشناســی، برخوردار بودن از 
روحیه مثبــت و اعتماد به نفس کافی و اراده الزم 
و باالخره برنامه ریزی کارآمد و جهت گیری شده به 
ســوی هدف، و... می تواند جایگاه خود را به مراتب 
باالتر از اینجایی که حاال هست، و در آن قرار گرفته، 

ارتقاء و بهبود بخشد.

اوایل هفته گذشــته آقای دکتر سجادی معاون 
توســعه ورزش قهرمانی و حرفــه ای وزارت ورزش 
درباره شرایط ورزش ایران و به ویژه آخرین وضعیت 
کاروان اعزامی ورزش ایران به المپیک )2016- ریو( 
مفصل ســخن گفت. صحبت های آقای ســجادی 
خواندنی و حاوی اطالعات مفید و بدرد بخوری بود 
که خیلی از بخش هــای آن می تواند، موضوع یک 
مقاله جداگانه باشــد، اما مــا از کلیت آن مصاحبه 
برداشــت و نتیجه گیری کلی داشــتیم که در این 
صفحه به آن خواهیم پرداخت، اما حیف اســت که 
در مقدمه این نوشــته اشاره ای به جزئیات اظهارات 
معاون محترم وزیر نداشــته باشیم. آقای سجادی 
می گوید: ما توانســتیم برای حضــور در این دوره 
از بازی ها، 63 ســهمیه از 20 استان کشور در 14 
رشته ورزشی کسب کنیم که این گستردگی بسیار 
خوب و کارشناسی شده بود، ضمن آن که در تاریخ 
ورزش ایران این میزان کسب سهمیه برای نخستین 

بار اتفاق افتاده است.
این جمله را به ویژه تعبیر و مفهوم »گستردگی« 
را داشته باشید تا برویم سراغ نکته بعدی. ایشان در 
ادامه گفته است: »من فکر می کنم در سه رشته به 
طور قطع، بتوانیم صاحب مدال شویم. کشتی در دو 
بخش آزاد و فرنگی، تکواندو و وزنه برداری شانس ما 
برای کسب مدال هستند و امیدوارم بتوانیم در این 
رشته ها، به مدال های خوش رنگی دست پیدا کنیم و...

و بــاز در ادامــه: »در رشــته های دیگــر مثل 
دوومیدانی و تیراندازی شــانس کسب مدال داریم، 
البته نسبت به سه رشته ای که در باال متذکر شدم، 
کمتر، اما امکان کســب یک یا دو مدال وجود دارد 

و...«.

بحث »گســتردگی« را مطرح کردند: »63 سهمیه 
از 20 استان کشور در 14 رشته ورزشی«. این آمار 
موجب امیدواری می شود که اوالً، این تعداد بیشترین 
سهمیه کسب شده برای اعزام به المپیک است و ثانیاً، 
ما از 20 استان کشور، ورزشکار المپیکی داریم و ثالثاً 
ورزش ما در صحنه المپیک در 14 رشته ورزشی، نام 

و حضور خود را اعالم کرده است.
پیش بینی های قابل اعتنای 

آقای معاون
یک نکته دیگر را حیفمان می آید اشاره نکنیم و 
آن »پیش بینی« ایشان از مدال آوران و نتایج کاروان 
ورزش ایران در المپیک است که می گوید: »من فکر 
می کنم در سه رشته به طور قطع، بتوانیم صاحب 
مدال شویم.« ما روی حرف ایشان در این باره حساب 
می کنیــم و آن را جدی می گیریم، به خوانندگان 
عزیــز هم عرض می کنیــم پیش بینی آقای دکتر 
سجادی را جدی بگیرند، چون به ما ثابت شده که 

المپیک و وضعیت کاروان ورزشی ایران در پکن به 
میان آمد. یکی از این بحث ها با سؤال آقای دکتر 
ســجادی شکل گرفت که نظر حضار و پیش بینی 
آنان را درباره نتایج مســابقات ورزشکاران اعزامی 
پرســید و سؤال مشخص این بود که به نظر شما، 
چه کســی یا کســانی از جمع ورزشکاران ایرانی، 
شــانس مدال طال دارند؟ اگر اشتباه نکرده باشیم 
این جلســه وقتی تشکیل شــد که حذف حمید 
سوریان از گردونه رقابت های فرنگی مسجل شده 
بود. هر کدام از دوستان در آن جلسه اظهارنظر و 
پیش بینی خود را مطرح کردند، مثاًل یادمان می آید 
که یکی از همکاران کشتی نویس از »مهدی تقوی« 
به عنوان شانس مدال طال نام برد و...، بنده حرفی 
نزدم، چون اوالً شناخت و اشراف الزم را نداشتم و 
ثانیاً به طور کلی نتایج رقابت های ورزشی را امری 
غیرقابل پیش بینی می دانم )چه کسی فکر می کرد 
آلمــان در خاک برزیل، 7 گل به این تیم بزند، یا 

جدیت، عزم، اراده و باالخره تمرکزی که  رسول در 
کار خود داشت به طوری که حتی در رستوران موقع 
صرف ناهار و شــام رو به دیوار و پشت به حاضران 
می نشست و... اتفاقاً همین طور  هم شد و همان طور 
که خوانندگان محترم و عالقه مندان ورزش اطالع 
دارند، در آن دوره از بازی ها، تنها هادی ساعی، آن 
هم در آخرین روز برگزاری مســابقات، موفق شد، 
صاحب گردن آویز طال شود و ضمن اینکه به مقام 
»پرافتخارترین ورزشکار ایرانی در المپیک )با 2 طال 
و یک برنز( دست یافت، موجب شد تا پرچم کشور 
عزیز ایران به اهتزاز درآید و سرود مقدس جمهوری 
اســالمی در عرصه بازی های المپیک پکن، مترنم 
شود. همان  طور که اشاره شد درباره پیش بینی های 
کارشناسانه دکتر سجادی، حداقل چند نمونه دیگر 
در ذهن نگارنده  است که از آن می گذریم و می رویم 
ســراغ منظور اصلی و موضوعی که ما را به نگارش 

این مطلب واداشت.
فاصله زیاد تا جایگاه واقعی

قرار شد ما نتیجه گیری کلی خود را از اظهارات 
معاون محتــرم وزارت ورزش در این مقاله بیاوریم؛ 
»الوعده، وفــا«. عرض می کنیــم: حرف های آقای 
ســجادی ضمــن اینکه حــاوی مطالــب مثبت و 
پیش بینی هــای امیدوار کننده ای بــود، بیانگر این 
واقعیت هم بود که ورزش ما تا رســیدن به جایگاه 
واقعــی و اندازه های ایده آل فاصله زیادی دارد. البته 
این فاصله قابل پیمودن اســت و برای پر کردن این 
فاصله و رسیدن به قافله پیشروان ورزش دنیا، کارهای 
بسیاری در مقاطع مختلف زمانی )کوتاه و بلند مدت( 

باید انجام دهد.
بدون تعارف و اغراق و براساس واقعیات مسلم 

کارهای معطل مانده ورزش
باز برای انجام این کار و تحقق این هدف نباید 
- چنان که تاکنون کم و بیش رفتار کرده ایم- فقط 
به حرف و شــعار »ما می توانیم« اکتفا کنیم و دل 
خوش داریم و از توانایی های پنهان و داشته های غنی 
و ارزشمند اما معطل مانده یا نفله شده ورزش سخن 
بگوییم، بلکه باید عمل و اقدام قاطعانه را مقدم بر 
حرف و شعار قرار دهیم و شعار »ما می توانیم« در 
عرصه ورزش را، عملی نماییم و عینیت بخشــیم. 
پیــش از این به ویــژه در روزهــا و ماه های آغاز 
کار مدیریت جدید بارهــا درباره »کارهای معطل 
مانده در ورزش« نوشــته ایم و بــر آن این نکته را 
نیــز افزوده ایم که اتفاقاً یکی از دالیل اینکه ورزش 
آن طور که مطلوب اســت سر و سامان نمی یابد و 
کار و بــار آن به خوبی پیش نمی رود، همین روی 
زمین ماندن و انجام نشــدن کارهای معطل مانده 
است. کارهایی که به دالیل مختلف به ویژه از آنجا 
که اوالً ســخت و زمان بر است، ثانیاً با منافع- غالباً 
نامشــروع- جریان های صاحب نفوذ در ورزش در 
تضاد است، ثالثاً موجب می شود که ورزش و همه 
چیز ورزش و همه رشــته های ورزش نظم و نسق 
بگیرد و هر چیزی سر جای خودش و هر کسی در 
جایگاه خودش قرار گیرد و... تاکنون انجام نشده و 
مسئوالن ورزش به ویژه طی دوره های اخیر- به ویژه 
از زمان پایان جنگ تحمیلی- که اوالً اکثراً ورزشی 
نبوده، ثانیاً دنبال دردسر نمی گشتند و صرفاً دنبال 
نتیجــه و پر کردن کارنامه بودنــد و هم به خاطر 
نابلدی و هم به دلیل آسان گیری و خود را میهمان 
چند روزه ورزش دانستن، از دست زدن به کارهای 

ساختاری، پرهیز و ابا می کردند.

پیش بینی 10 کشور برتر
المپیک 2016 ریو

برنامه کامل جودوکاران ایران در رقابت های المپیک

مهاجم آرژانتینی پیشین یوونتوس برای 
بازگشت به فوتبال اروپا پیشنهاداتی دریافت 
کرده است، اما خیال بازگشت به قاره سبز 

را ندارد.
کارلوس توس اعالم کرد که یک تیم ایتالیایی 
و یک تیم انگلیســی خواهــان بازگرداندن او به 
فوتبال اروپا شــده اند، امــا او قصد ندارد چنین 
کاری را انجام دهد.توس که تابستان سال پیش 
از یوونتوس جدا شد تا به کشورش برگردد و برای 
اولین تیم دوران بازیگری اش یعنی بوکاجونیورز 
بازی کنــد، تأکید کرد که در وطنش می خواهد 
به حرفه خود پایان دهد.اخیراً شایعاتی از تالش 
 A باشگاه ناپولی برای برگرداندن توس به سری
شنیده شده است، به خصوص که به نظر می رسد 
این تیم در آســتانه فروش مهاجم آرژانیتنی اش 

گونسالو ایگواین به یوونتوس است، یوونتوسی که 
می خواهد غرامت فسخ قرارداد ایگواین - رقمی 
نزدیــک به 94 میلیون یورو - را به ناپولی بدهد. 
به این ترتیب یکی از مهاجمان تیم تحت ِهدایت 
مائوریســیو ساری کم خواهد شــد و او مهاجم 
پیشین منچستریونایتد و منچسترسیتی را مدنظر 
گرفته اســت.توس اما در یک کنفرانس خبری 
احتمال بازگشــتش به فوتبال اروپا را رد کرد. او 
گفت: من در بوکاجونیــورز از وضعیتم راضی  و 
راحتم. برنامه  ام برای آینده هم این اســت که در 
این باشگاه خارق العاده به حرفه بازیگری ام پایان 
بدهم. اینکه ناپولی و چلســی مرا می خواستند، 
صحت دارد اما من همان چیزی را که قبالً گفته ام، 
تکرار می کنم. هدف من ماندن در بوکاست و این 

تیم را ترک نمی کنم.

مهاجم آرژانتینی به اروپا برنمی گردد

یک مورخ المپیک با این ادعا که »مایکل فلپس« بزرگ ترین ورزشــکار تاریخ این رشته است، 
مخالفت کرد.

چشم ها در کاروان آمریکا در بازی های المپیک 2016 ریو به »مایکل فلپس« دوخته شده است؛ شناگری که 
18 طالی المپیک در کارنامه دارد و در ریودوژانیرو آخرین حضورش در این بازی ها را تجربه خواهد کرد. بسیاری از 
کارشناسان فلپس را بزرگترین ورزشکار تاریخ المپیک معرفی می کنند، اما »بیل مالون« مورخ تاریخ المپیک معتقد 
است که »آلفرد آدولف اورتر« پرتابگر دیسک آمریکایی جلوتر از فلپس به عنوان بزرگ ترین ورزشکار المپیک قرار 
دارد.اورتر که در سال 2007 و در 71 سالگی از دنیا رفت، توانسته بود در المپیک های 1956 ملبورن، 1960 رم، 
1964 توکیو و 1968 مکزیکوسیتی در رشته پرتاب دیسک به مدال طال دست پیدا کند. او اولین ورزشکار تاریخ 
است که توانسته در یک رشته انفرادی و برای چهار دوره پیاپی در المپیک به مدال طال برسد. مالون در این باره 
گفت: اورتر هرگز در مسابقات آزمایشی آمریکا قهرمان نشد، با این وجود چهار طالی المپیک را کسب کرد و بهترین 
رکوردها را به ثبت رساند. در المپیک 2016 ریو، دو ورزشکار می توانند کسب چهارمین مدال طال در این بازی ها 
را تجربه کنند. نفر اول مایکل فلپس 31 ســاله است و نفر دوم نیز »سائوری یوشیدا« کشتی گیر زن ژاپنی است 
که در 2004، 2008 و 2012 قهرمان شده و حاال این فرصت را دارد تا در 2016 ریو نیز صاحب مدال طال شود.

فلپس بزرگ ترین ورزشکار تاریخ المپیک نیست 

بازیکن پیشین تیم فوتبال بارسلونا به 
پسرش اجازه همراهی تیم سوئد در المپیک 

ریو را نداد.
جردن الرسن 19 ســاله که در سال 2016 
با پیراهن تیم فوتبال هلزینگبورگ سوئد خوش 
درخشــید و در 17 بازی هشــت گل برای تیم 
تحت ِهدایت پدرش یعنی هنریک الرسن به ثمر 
رساند، به اردوی تیم المپیک سوئد برای حضور 
در المپیــک 2016 ریــو دعوت شــد، اما بنا به 
دستور پدرش به مسابقات المپیک نخواهد رفت. 

فدراسیون فوتبال سوئد هم با درخواست مهاجم 
پیشــین تیم های بارسلونا و ســلتیک به منظور 
عدم تشدید مصدومیت پســرش موافقت کرده 
است. مهاجم ســابق تیم های بارسلونا، سلتیک 
و منچســتریونایتد در این ارتباط گفت: در حال 
حاضر تنها دو مهاجــم در تیم داریم که جردن 
یکی از آنهاست. حتی نمی دانیم مهاجم دیگرمان 
لینــوس هلنیوس چه زمانی بــه تیم باز خواهد 
گشــت. باید این را درک کنیم که در این مقطع 

تیم هلزینگبورگ از همه مهم تر است.

مهاجم برزیلی فصل گذشته تیم فوتبال چلسی، دوباره به اروپا باز خواهد گشت تا برای 
زیردریایی زرد بازی کند.

الکســاندر پاتو، مهاجم برزیلی فصل گذشــته چلسی که ماه ژانویه ســال جاری به صورت قرضی 
از کورینتیانس به آبی پوشــان لندن ملحق شــد، با ویارئال به توافق رسیده است.زیردریایی زرد برای 
به خدمت گرفتن مهاجم پیشین میالن حاضر است سه میلیون یورو به کورینتیانس بپردازد و به این 
ترتیب بخشــی از ضرر هنگفتی را که این تیم ســه سال پیش برای خرید این بازیکن برزیلی از میالن 
متحمل شد، جبران کند. کورینتیانس زمستان سال 2013 پاتو را با قراردادی 15 میلیون یورویی از 
روسونری خرید، اما به هیچ وجه نتوانست به اندازه رقم هنگفتی که برای خرید او پرداخت از او بازی 
بگیرد و به همین دلیل بود که در مدت کوتاهی پس از خریدنش او را به رقیب خود سائوپائولو و پس 
از آن به چلسی قرض داد. قرارداد پاتوی 26 ساله با کورینتیانس قرار بود در ماه دسامبر فسخ شود، اما 

این اتفاق صورت نگرفت تا او به یک بازیکن آزاد تبدیل نشود.

مهاجم پیشین بارسلونا مانع حضور پسرش 
در المپیک شد 

پاتو با ویارئال به توافق رسید 

وعده فرنگی کار کشورمان پیش از آغاز مسابقات

رضایی: می خواهم با دومین طالی المپیک تاریخ ساز شوم 
فرنگی کار وزن 98 کیلوگرم 
روحی  باالی  آمادگی  از  ایران 
و بدنی خود در آســتانه اعزام 
به المپیک خبــر داد و گفت: 
می خواهم با کسب دومین طالی 
المپیک در ورزش ایران رکورد 

بزنم.
 قاســم رضایی درباره آخرین 
شــرایط خود در آســتانه اعزام به 
رقابت های المپیک ریو، اظهار کرد: 
خدا را شکر شــرایط بسیار خوبی 
دارم و در حــال  نزدیک شــدن به 

دوباره در رقابت های المپیک بوده است، افزود: بعد 
از  المپیک لندن هر کاری را که از دســتم بر آمده 
اســت انجام داده ام و  با این امید که بتوانم بار دیگر 
در رقابت های المپیک افتخارآفرینی کنم، تمریناتم 
را ادامه دادم. خدا را شــکر که به هدفم رســیدم و 
امیدوارم این بار نیز آن چیز را که خودم انتظار دارم 

و در توانایی من است را به معرض نمایش بگذارم.
دارنده مدال طالی  المپیک لندن در پاســخ به 
این سؤال که آیا برای کسب دومین مدال طالی خود 
پا به این رقابت ها می گذارد تا نامش در تاریخ ورزش 
ایران ماندگار شود، توضیح داد: مطمئناً برای کسب 
دومین مدال طالی المپیک و رکورد شکنی در ورزش 
ایران به ریو می روم. دوست دارم تنها ورزشکاری از 

ایران باشم که دو طالی  المپیک را 
به دســت می آورد. امکان دارد این 
اتفاق رخ دهد، چرا که کشورهایی 
نظیر روسیه هم ورزشکارانی دارند 
که سه طالی  المپیک را در کارنامه 
خود دارند. امیدوارم که ایران هم با 
طالی من به لیســت این کشورها 

اضافه شود.
رضایی با اشاره به شرایط بسیار 
خوب دیگر کشــتی گیران اعزامی 
به  المپیک، بیان  کرد: خوشبختانه 
شرایط تیم در وضعیت بسیار خوبی 

رقابت های جودو در سی و یکمین دوره بازی های 
المپیک تابستانی ریودوژانیرو با حضور جودوکارانی 
از ۱۳۶ کشــور جهان به مدت هفــت روز برگزار 

خواهد شد.
مبارزات جودو در این دوره از بازی ها 16 مردادماه با 
برگزاری رقابت های اوزان -60 مردان و -48 کیلوگرم زنان 
برگزار خواهد شد.  فدراسیون جهانی جودو بعد از قطعی 
شدن حضور کاروان ورزشی روسیه در المپیک سی و یکم ، 
آمار دقیق جودوکاران حاضر در این رقابت ها را منتشر کرد. 
بر همین اســاس 389 جودوکار از 136 کشور روی 
تاتامی ریو به رقابت خواهند پرداخت. از این تعداد جودوکار 
238 ورزشکار در بخش مردان و 151 جودوکار در بخش 
زنان برای کسب 56 مدال طال ، نقره و برنز تالش خواهند 
کرد. مبارزات جودو به مدت هفت روز برگزار می شــود و 
در هــر روز جودوکاران یــک وزن زنان و یک وزن مردان 

مبارزات خود را برگزار می کنند. 
طبق این آمار در کنار برزیل میزبان که در همه اوزان 
نماینده دارد ، دو کشــور فرانســه و ژاپن با 14 جودوکار 
بیشترین شــرکت کننده در این رقابت ها را دارد. آلمان و 
مغولستان با 13 شرکت کننده ، کره جنوبی با 12 جودوکار، 
هلند و روسیه با 11 جودوکار و کوبا با 9 جودوکار در این 

رده بندی مکان های بعدی را در اختیار دارند. 
تیم ملی کشــورمان به همراه امارات ، سوئیس ، کره 
شــمالی ، مراکــش ، جمهوری چک و اکوادور نیز با ســه 
شــرکت کننده در رقابت های ریو بــه روی تاتامی خواهد 
رفت. نکته جالب اینکه 78 کشــور تنها یک جودوکار در 

ریو خواهند داشت. 

طبق برنامه اعالم شده از سوی کمیته برگزاری رقابت ها 
16 مردادماه در روز نخست رقابت های جودو ، جودوکاران 
دو وزن -60 مــردان و -48 کیلوگرم زنان به روی تاتامی 
می روند. 17 مردادماه در روز دوم مبارزات اوزان -66 مردان 
و -52 کیلوگرم زنان انجام می شــود. علیرضا خجسته به 
عنوان اولین نماینده ایران در این روز به دیدار رقبای خود 

خواهد رفت. 
یکشنبه 17 مردادماه رقابت های دو وزن -73 مردان 
و -57 کیلوگــرم زنان  و دوشــنبه 18 مردادماه مبارزات 
دو وزن -81 کیلوگــرم مردان و -63 کیلوگرم زنان انجام 
خواهد شد. سعید مالیی دومین جودوکار ایرانی است که 
در روز هفتم این رقابت ها به مصاف رقبای خود می رود. 

در روز هشــتم بازی ها و پنجم جودو ، چهارشنبه 20 
مردادماه جــودوکاران اوزان -90 کیلوگرم مردان و -70 
کیلوگرم زنان به دیدار رقبای خود می روند. جواد محجوب 
جودوکار وزن -100 کیلوگرم کشــورمان 21 مردادماه به 
روی تاتامی می رود. در روز آخر مسابقات جودو نیز سنگین 
وزن ها)+100 کیلوگرم( جذاب ترین مسابقات جودو در ریو 

2016 را برگزار خواهند کرد. 
جودو از  1964 توکیو وارد بازی های المپیک شــد و 
از آن زمــان تا کنون به عنوان قدیمی ترین رشــته رزمی 
حضوری چشمگیر در این بازی ها داشته و به روح المپیک 
معروف شــده است. جذابیت مبارزات جودو باعث شده از 

مدت ها قبل تمامی بلیط های این رقابت ها فروخته شود.

وضعیت ایــده آل چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ 
بدنی هستم. آرام آرام آماده حضور در رقابت بزرگی 
همچون  المپیک می شــوم و این احساس را دارم 

شرایطم  حتی بهتر از  المپیک قبلی است.
فرنگی کار وزن 98 کیلوگرم ایران، خاطرنشــان 
کرد: ان شــاء اهلل روز مســابقه همه چیز دســت به 
دســت هم بدهد تا بتوانم بهترین نتیجه  ممکن را 
به دســت بیاورم. ماه ها اســت که در اردوهای تیم 
 ملی سخت ترین تمرینات را پشت سر می گذاریم و 
هدف من و دیگر کشتی گیران ایران کسب موفقیت 

در  المپیک است.
وی بــا بیــان اینکــه پــس از کســب مدال 
طــالی  المپیک لنــدن بزرگ ترین هدفش حضور 

است و چیزی که من در تمرینات مشاهده می کنم 
آمادگی باالی ســوریان، نــوروزی، اخالقی  و دیگر 
کشتی گیران اعزامی است. ان شاء اهلل باز هم بتوانیم 
دست به دست هم دهیم و افتخارات  المپیک لندن 
را تکرار کنیم. توقعات از کشتی فرنگی ایران بواسطه 
3 طالی المپیک لندن باالســت و امیدوارم بتوانیم 
با مدال های خوشرنگ خواســته مردم را به خوبی 

پاسخ بدهیم.
وی در پایان درباره میزان حمایت از ورزشکاران 
اعزامی به المپیک از سوی مسئوالن، گفت: برای من 
پاداش مادی خیلی مد نظر نیست، چرا که مهم کسب 
افتخار و خوشحال کردن مردم است.  برای ما دیگر 

فرقی نمی کند که شرایط مالی مهیا شود یا نشود.
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پایــگاه اینترنتی بلیچر اســپورت، 
را  ریودوژانیرو  المپیک  اول  ۱0 کشــور 

پیش بینی کرد.
بازی های المپیک 8 روز دیگر در شهر ریو 
برزیل آغاز می شود و ورزشکاران برتر مختلف 
جهان در بزرگترین رویداد ورزشــی گرد هم 
خواهند آمد تا به رقابــت بپردازند. در همین 
رابطه پایگاه اینترنتی بلیچر اسپورت 10 کشور 

اول این رقابت ها را پیش بینی کرده است:
۱- آمریکا

المپیک 2000: 93 مدال / مقام نخست
المپیک 2004: 101 مدال / مقام نخست
المپیک 2008: 110 مدال / مقام نخست
المپیک 2012: 103 مدال / مقام نخست

* قوی ترین رشته:  شنا
با حضور ورزشــکار بزرگی همچون مایکل 
فلپس، آمریکایی ها بیش از یک دهه است که 
این رشته ورزشــی را به سلطه خود در آورده 
است. امسال نیز با حضور این ورزشکار بزرگ 
و کتی لتسی 19 ســاله، آمریکایی ها امیدوار 
هستند که بتوانند بار دیگر مدال های این رشته 
را درو کنند. به احتمال زیاد این دو ورزشکار 10 
مدال از  المپیک ریو کسب خواهند کرد. آمریکا 
در دوره قبل در لندن موفق شــد 31 مدال در 
رشته شنا بدست بیاورد؛ یعنی تقریبا یک سوم 
مدال های  المپیک شان را در دوره قبل از رشته 

شنا به دست آورده اند.
* ضعیف ترین رشته: وزنه برداری

آمریکایی ها معموال در رشته های سرعتی و 
شنا و پرش موفق هستند، ولی در بلند کردن 
وزنه کشــور موفقی محســوب نمی شوند. در 
المپیک 2000 آنها دو مدال در وزنه برداری را 
کسب کردند، ولی از آن سال به بعد هیچ مدالی 

در رشته وزنه برداری به دست نیاوردند.
2- چین

 المپیک 2000: 58 مدال / مقام سوم
 المپیک 2004: 63 مدال / مقام سوم

 المپیک 2008: 100 مدال / مقام دوم

 المپیک 2012: 88 مدال / مقام دوم
* قوی ترین رشته: تنیس روی میز

 چینی ها در رشــته های زیادی با موفقیت 
همراه هستند، ولی ســرآمد آنها تنیس روی 
میز است.چینی ها در رشــته هایی چون وزنه 
برداری، بدمینتون، تیراندازی و ژیمناســتیک 
کشور موفقی برای کسب مدال هستند و همین 
باعث شده است تا این کشور آسیایی همیشه 
بین کشورهای برتر در جدول کسب توزیع مدال 
باشــد. با این حال می توان چینی ها را صاحب 
ورزش تنیس روی میز دانســت جایی که در 
دوره قبــل در بخش تیمی در دو بخش زنان و 
مردان قهرمان شد و در بخش انفرادی نیز طال 
و نقره را از آن خود کرد. در ســال 2008 نیز 
تمام مدال هــای موجود را چینی ها در تنیس 

روی میز از آن خود کردند.
* ضعیف ترین رشته: دو و میدانی

چینی ها در این رشته شرایط خوبی ندارند. 
آنها البته در 20 و 50 کیلومتر توانستند در دوره 
قبل به مدال برسند، ولی در مجموع از 47 مدال 
موجود به 6 مدال رسیدند. در سال 2008 نیز 
چینی ها از این رشــته به دو مدال رسیدند. به 
نظر می رسد اگر چینی ها به دنبال این هستند 
که به صدر جدول توزیع مدال برسند باید در 

این رشته بهتر شوند.
۳-بریتانیا

المپیک 2000: 28 مدال / مقام نهم
 المپیک 2004: 30 مدال / مقام نهم

 المپیک 2008: 47مدال / مقام چهارم
 المپیک 2012: 65 مدال / مقام چهارم
* قوی ترین رشته:  دوچرخه سواری

در رشته دوچرخه ســواری 10 مدال طال 
توزیع می شــود که بریتانیایی ها شانس باالیی 
برای کسب طالهای زیادی در این رشته دارند. 
برای مثال در دوره قبل از 10 مدال، آنها موفق 
به کســب هفت مدال طال شــدند و در سال 
2008 نیز 12 مدال از رشته دوچرخه سواری 

را کسب کرده اند.
*ضعیف ترین رشته: شنا

بریتانیایی ها در رشته شنا از شرایط چندان 
خوبی برخــوردار نیســتند. در دو دوره قبلی 
المپیک تنها 9 مدال نصیب بریتانیا شد که آن 
هم به خاطر ورزشکار بزرگشان ربکا آدینگتون 
بــود که خداحافظی کرد و در این دوره حضور 
ندارد و به نظر می رســد که شرایطشان بدتر 

خواهد شد.
4- آلمان

 المپیک 2000: 56 مدال / مقام پنجم
 المپیک 2004: 49 مدال / مقام پنجم
 المپیک 2008: 41 مدال / مقام ششم
 المپیک 2012: 44 مدال / مقام پنجم

* قوی ترین رشته: قایقرانی
 آلمانی ها در قایقرانی حرف اول را می زنند 
و در دوره های قبل موفق شــدند یازده مدال 
از جمله پنج طال کســب کنند. سباســتین 
برنــدل، معروف ترین ورزشــکار آلمانی ها در 
رشــته قایقرانی محسوب می شود که توانسته 
در رقابت هــای قهرمانی جهــان چند دوره به 

مدال طال برسد.
* ضعیف ترین رشته: شنا

بر خالف ژاپنی ها که در شنا قوی هستند، 
ولی در قایقرانی ضعیف، آلمانی ها در شــنا از 

شرایط خوبی برخوردار نیستند. چهار سال قبل 
تنها یک مدال نقره نصیب آلمانی ها در شنا شد 
که آن هم توسط توماس لورز در 10 کیلومتر 

ماراتن به دست آمد.
5-روسیه

 المپیک 2000: 89 مدال / مقام دوم
 المپیک 2004: 90 مدال / مقام دوم
 المپیک 2008: 73 مدال / مقام سوم
 المپیک 2012: 79 مدال / مقام سوم

* قوی ترین رشته: کشتی
روسی ها در کشتی شــرایط خیلی خوبی 
دارند. آنها در  المپیک قبلی موفق شدند یازده 

مدال را کسب کنند.
* ضعیف ترین رشته: قایقرانی

 از مجموع 331 مدال روسیه در چهار دوره 
اخیر  المپیک تنها دو مدال از قایقرانی به دست 

آمده است.
۶-استرالیا

 المپیک 2000: 58 مدال / مقام چهارم
 المپیک 2004: 50 مدال / مقام چهارم
 المپیک 2008: 46 مدال / مقام پنجم
 المپیک 2012: 35 مدال / مقام هفتم
* قوی ترین رشته: قایقرانی بادبانی

استرالیایی ها در رشته قایقرانی بادبانی حرف 
نخست را در ورزش جهان می زنند. آنها در دوره 
قبل در 10 رویداد این رشته موفق شدند به سه 
طال برسند. در مجموع استرالیایی ها در شنا و 
قایقرانی، در مواد مختلف 20 مدال در  المپیک 

لندن کسب کردند.
* ضعیف ترین رشته: ژیمناستیک

تمام کشــورهای حاضر در بین 10 کشور 
نخست حداقل یک مدال در ژیمناستیک کسب 

کرده اند به جز استرالیا.
7- ژاپن

 المپیک 2000: 18 مدال / مقام چهاردهم
المپیک 2004: 37 مدال / مقام ششم

المپیک 2008: 25 مدال / مقام یازدهم
 المپیک 2012: 38 مدال / مقام ششم

* قوی ترین رشته: شنا
ژاپن بعد از آمریکا شــانس بســیار زیادی 
برای کسب مدال ها در شنا دارد. ریسوکه ایریه 
26 ساله بهترین ورزشــکار آنها در شنا است 
که شانس باالیی برای کسب مدال در چندین 

مواد را دارد.
* ضعیف ترین رشته: سایر ورزش های آبی

ژاپنی ها غیر از شنا  در بقیه رشته های آبی 
شرایط خوبی ندارند و نباید این انتظار را داشت 

که آنها کار خاصی را در المپیک ریو کنند.
8- فرانسه

 المپیک 2000: 38 مدال / مقام ششم
 المپیک 2004: 33 مدال / مقام هفتم
 المپیک 2008: 41 مدال / مقام هفتم
 المپیک 2012: 34 مدال / مقام هشتم

* قوی ترین رشته: جودو
جودو قوی ترین رشته ورزشی فرانسوی ها 
محسوب می شــود. رقابت های جودو در هفت 
وزن در دو بخش زنان و مردان برگزار می شود 
و فرانســوی ها نصف مدال هــای دو دوره قبل 
را کســب کردند. تدی راینر فرانسوی بهترین 
ورزشکار فرانسه و شاید تاریخ جودو محسوب 
می شود. او در تمام دوره های قهرمانی جهان که 
حضور داشته است در وزن 100+ کیلوگرم به 
مدال طال رسیده است. فرانسوی ها همچنین در 
هندبال نیز قدرتمند هستند و در دو دوره قبلی 

این رقابت ها به طال رسیده اند.
* ضعیف ترین رشته: ژیمناستیک

فرانسه در رشته ژیمناستیک در دوره قبل 
تنها به یک مدال برنز رســیده است و شرایط 
خوبی در کســب مدال در این رشته ورزشی 

ندارد.
9- ایتالیا

 المپیک 2000: 34 مدال / مقام هفتم
 المپیک 2004: 32 مدال / مقام هشتم

 المپیک 2008: 27 مدال / مقام نهم
 المپیک 2012: 29 مدال / مقام نهم

* قوی ترین رشته: شمشیربازی
ســه رشــته مختلف اپه، فلوره و سابر در 
شمشــیربازی وجود دارد. ایتالیا در دوره های 
قبلی اکثرا به مدال طال رســیده اســت و در 
رشــته فلوره در هر دو بخش زنان و مردان به 
طال رسید و در رشته های دیگر نیز به مدال های 

طال و نقره رسید.
* ضعیف ترین رشته: شنا

ایتالیا در سال 2000 توانست به سه مدال 
طال در شــنا برسد ولی از آن زمان به بعد این 
کشــور توانسته اســت تنها به 5 مدال در این 

رشته ورزشی برسد.
۱0- کره جنوبی

 المپیک 2000: 28 مدال / مقام دهم
 المپیک 2004: 30 مدال / مقام دهم

 المپیک 2008: 31 مدال / مقام هشتم
 المپیک 2012: 28 مدال / مقام دهم

* قوی ترین رشته: تیروکمان
چینی ها توانســته اند در این رشته در مواد 
مختلف در رقابت های جهانی و المپیک به مدال 
طال برسد. در دوره قبل المپیک کره جنوبی یک 
سوم مدالهای این رشته ورزشی را کسب کرد.

* ضعیف ترین رشته: دوومیدانی
کره جنوبی در چهار دوره اخیر المپیک به 

هیچ مدالی در این رشته دست نیافته است.

پینگ پنگ باز المپیکی ایران گفت: به نظرم اسم المپیک استرس آور 
است اما قول می دهم در آن خوب بازی کنم و چند پیروزی به دست آورم.

نیما عالمیان درباره اینکه برای نخستین مرتبه حضور در المپیک را تجربه 
می کند، بیان کرد: برای اولین بار در المپیک شــرکت می کنم و خوشــحالم که 
بــه همراه برادرم در ایــن رویداد بزرگ حضور دارم. المپیک میدان بزرگی بوده  
و اســترس آن نیز باال اســت البته نوشاد با من در مورد المپیک حرف می زند و 
می گوید اســترس زیادی ندارد، با این حال از نظر من اسم المپیک استرس آور 
است حاال باید رفت و دید چه چیز پیش می آید. عالمیان در پاسخ به این پرسش 
که از تنیس روی میز انتظار کسب مدال وجود ندارد از این رو با چه دیدگاهی 

در المپیک به رقابت می پردازد، تصریح کرد: کســب مدال برای ما دشوار است، 
البته مدال گرفتن دور از دسترس نیست  و با برنامه ریزی شاید چهار سال دیگر 
امکان پذیر باشد. با این حال ما قبل از نوشاد در المپیک پیروزی نداشتیم  و او 
شاهکار کرد، از این رو قول مدال نمی دهم اما قول خواهم داد خوب بازی کنم ، 

چند پیروزی بدست آورم و دل مردم را شاد کنم.
ملی پوش تنیس روی میز ایران در مورد اینکه چقدر توانســته به شرایط 
ایده آلی که در نظر داشــته برســد، گفت: در این چند ماه نهایت تالش خود را 
کردیم و هر چه در چنته داشــتیم، گذاشــتیم. سطح امکانات خوب بود البته 
برخی اوقات می لنگید، شــرایط بدنی خودم نیز خوب اســت تا المپیک نیز به 

اوج می رســم و امیدوارم بتوانم نتیجه خوبی بگیرم. عالمیان با اشــاره به اینکه 
توجهات در المپیک به او و نوشاد زیاد خواهد بود، بیان کرد: برای اولین بار در 
تاریخ پینگ پنگ است که دو برادر در المپیک حضور دارند و حتی از کشورهای 
مختلف به ما تبریک گفتند. به هر حال اینکه از آســیا دو سهمیه گرفتیم کار 
بزرگی است. فکر نمی کردم نوشاد بتواند سهمیه بگیرد چون کارش خیلی سخت 
بود و  واقعا خوشــحالم که همراه او در المپیک هستم. پینگ پنگ با المپیکی 
ایران درباره شکست نوشاد در فینال جام صلح و دوستی نیز گفت: جام صلح و 
دوســتی بازی تدارکاتی و دوستانه بود بنابراین آن قدر مهم نبود که پس از آن 

من و  نوشاد ناراحت و یا خوشحال شویم.

عالمیان: 
قول می دهم 

در المپیک 
خوب بازی کنم  


