
ورزشی 

سرویس ورزشی-
در ادامه نتایج ضعیف کاروان ورزشــی ایران در 
بازی های المپیک 2020 توکیو، این بار نوبت به والیبال 
 رســید که وداع زودهنگام با این مســابقات داشته 

باشد.
در دهمیــن روز از بازی های المپیک 2020 توکیو، تیم 
ملی والیبال کشــورمان عصر دیروز با شکست مقابل ژاپن از 
صعود بازماند تا رویای این تیم برای رســیدن به جمع چهار 
تیم برتر مسابقات المپیک نقش بر آب شود. تیم ملی والیبال 
ایران در شرایطی که اســتارت امیدوار کننده ای در المپیک 
توکیو داشت و توانست در گام اول لهستان مدعی را از پیش 
رو بــردارد و در گام دوم ونزوئال را به راحتی شکســت دهد، 
در ادامه دو شکســت مقابل کانادا و ایتالیا را متحمل شد تا 
کارش بــرای صعود به دور یک چهــارم نهایی به بازی آخر 

مقابل ژاپن بکشد. 
ژاپنی هــا هم از 4 بازی قبلی خــود دو برد برابر کانادا و 
ونزوئال کسب کردند، شرایطی مشابه ایران داشتند و همین 
موضوع باعث شــد تا فقط یکی از این دو تیم شانس صعود 
به جمع 8 تیم برتر المپیک را داشته باشند. در آخرین بازی 
گروه A ایران و ژاپن از ساعت 15:10 به وقت تهران در یک 
نبرد فوق حســاس و یک جنگ تمام عیار آسیایی به مصاف 
هم رفتند؛ دیداری که برنده آن می توانست صعود خود را به 

عنوان تیم سوم از این گروه قطعی کند.
در ست اول دو تیم امتیازات را نزدیک بهم پیش بردند 
و رقابت نزدیکی داشتند اما در امتیازات پایانی این ژاپنی ها 
بودند که با اشتباهات کمتری کار را پیش بردند و در نهایت 

ست اول را 25 بر 21 به سود خود خاتمه دادند.
 در دســت دوم بازهم شرایط برای دو تیم کامال برابر و 
بــا یک امتیاز فاصله پیش رفت کــه در برخی لحظات ژاپن 
پیش بود اما در امتیاز 1۶ این ایران بود که در زدن سرویس 

و دفاع بهتر عمل کرد و بــا دو امتیاز اختالف پیش افتاد تا 
ژاپنی ها ناچار به گرفتن وقت استراحت شوند.در ادامه خوش 
شانسی هم به کمک ایران آمد و ضربه کاظمی در برخورد با 
دست دفاع حریف هر چند به بیرون رفت اما به امتیاز برای 
ایران تبدیل شــد تا اختالف به ســه امتیاز برسد اما حریف 

دست بردار نبود و برای رسیدن به ایران تالش زیادی کرد.
با این حال ملی پوشان کشــورمان 22 بر 18 از حریف 
پیشی گرفتند و در نهایت ست دوم را با دفاع روی تور عالی و 
به حداقل رساندن اشتباهات با نتیجه 25 بر 20 به سود خود 

خاتمه دادند تا دو تیم در ست شماری به عدد یک برسند.
ملی پوشــان ایران که از پیروزی در ســت دوم روحیه و 
انرژی خوبی گرفته بودند در شــروع ست سوم برتری را آغاز 
کردنــد و 10 بر ۷ هم از حریف پیــش افتادند. اما در ادامه 

ژاپنی ها توانستند با مهار چند توپ »مرده« به بازی برگردند 
و 1۶ بــر 14 از ایران پیــش بیفتند تا الکنو ناچار به گرفتن 

وقت استراحتی فنی شود.
در ادامه ژاپنی ها بازهم پیــش افتادند اما در امتیاز 20 
دو تیم مساوی شدند و رقابت نزدیک آنها ادامه داشت و در 
امتیاز 24 هم مســاوی پیش رفتند و این روند تا امتیاز 2۹ 
ادامه داشت اما ملی پوشان ایران توانستند با عملکردی بهتر 

۳1 بر 2۹ این ست را از حریف ببرند.
ســت چهارم با برتــری ژاپنی ها همراه شــد و این تیم 
تــالش زیادی کرد تا فاصله اش بــا ایران را زیاد کند که در 
اکثر لحظات به هدفش رســید و تــا امتیاز 1۷ بر 14 هم از 
شاگردان الکنو پیشی گرفت. در مقابل ملی پوشان کشورمان 
 هم تــالش کردند اختالف را کم کننــد و اجازه ندهند کار

 به ست پنجم کشیده شود.
ملی پوشــان ایران که پنج امتیاز از حریف عقب افتادند 
توانســتند در امتیاز 20 به ژاپن برسند اما در ادامه ژاپنی ها 
اختالف امتیاز را بیشــتر کردنــد و در نهایت 25 بر 22 این 
ست را به سود خود خاتمه دادند تا کار به ست پنجم کشیده 
شود. در ســت پنجم ایران امتیازات ابتدایی را از دست داد 
و هر چند توانســت در امتیــازات پایانی اختالف را کم کند 
اما در نهایت 15 بر 1۳ مغلوب ژاپن شــد و از دور مسابقات 

کنار رفت.
آلکنو: هیچ کسی فکر این نتیجه را نمی کرد

آلکنو ســرمربی تیم ملی والیبال پس از حذف تیم ملی 
والیبال از مسابقات المپیک توکیو گفت: هیچ کسی فکر این 
نتیجه را نمی کرد و کســی هم این نتیجه را نمی خواست.او 
تاکیــد کرد: خواهش می کنم بازیکنانــم را مورد غضب قرار 
ندهید. آنها هر چه در توان داشتند انجام دادند و تمام تالش 
خود را انجام دادند تا بهترین نتیجه را کسب کنند. آلکنو در 

ادامه جواب سؤاالت را نداد و محل مصاحبه را ترک کرد.
وعده هایی که محقق نشد

حداقــل انتظار از والیبال صعــود از مرحله گروهی بود 
ولــی این اتفاق رخ نداد. با نتایجی که در المپیک رقم خورد 
به احتمال زیاد شــاهد قطع همکاری فدراسیون والیبال با 
آلکنــو خواهیم بود؛ مربی ای که ماهیانه حدود 50 هزار دالر 
از فدراسیون والیبال گرفت تا رتبه دوازدهمی جام ملت ها و 
پنجمی در گروه ۶ تیمی مقدماتی المپیک را به ارمغان آورد!

جالــب اینکه داورزنــی رئیس فدراســیون والیبال بعد 
از پیروزی ایران مقابل لهســتان در بازی نخســت با ژستی 
پیروزمندانه گفته بود تیم ملی واقعی را در المپیک ببینید! 
البته او پیش از شــروع المپیک نیز مدعی شــده بود هدف 
والیبال در المپیک توکیو این است که به جمع چهار تیم راه 

پیدا کند و نیم نگاهی نیز به سکو داشته باشد.

باقری: ناراحت نیستم، هرچه بود ختم به خیر شد
کریم باقری مربی پرسپولیس درخصوص حواشی بوجود آمده و عدم حضورش 
در مراسم جشن قهرمانی این تیم گفت: بعد از بازی با پیکان، مسائلی به وجود آمد 
که باعث ایجاد جوی عجیب شد. من هم مثل همه پرسپولیسی ها، از این قهرمانی 
خوشحال هستم و بدون هیچ حاشیه ای، در کنار سایر اعضای تیم داخل رختکن، 
جشــن گرفتیم. اگر من در جریان جشن حاضر نبودم، دلیل نمی شود که بگویند 
از کســی دلخوری دارم. هر اتفاقی هم بوده، همان شــب ختم به خیر شــده و از 
هیچ کس، ناراحتی در دل ندارم. اصل کار برای همه ما، ثبت یک قهرمانی دیگر در 
تاریخ باشگاه پرسپولیس بوده و االن زمان جشن و شادی است نه اینکه بخواهیم به 
مسائل حاشیه ای بپردازیم. اتفاق خوب و مهمی برای باشگاه پرسپولیس رقم خورده 

و تمام حواسمان باید به شادی قهرمانی و موفقیت های آینده باشد.
پس از پیروزی پرســپولیس مقابل پیکان و قهرمانی این تیم در لیگ برتر در 
حالی که همگان انتظار داشتند در رختکن پرسپولیس جشن و پایکوبی باشد، اما 
کریم باقری با حامد لک دچار درگیری لفظی شــد و باعث شد مربی پرسپولیس 
ناراحت اردوی تیمش را ترک کند.باقری نه تنها در جشن قهرمانی حاضر نبود بلکه 
در ضیافت ناهار مشــترک اعضای تیم شرکت نکرد تا این گونه ناراحتی خود را از 
اتفاق رخ داده و عملکرد حامد لک نشــان دهد. بدون شــک درگیری لک با کریم 
باقری اتفاقی اســت که قطعا با واکنش هواداران روبه رو خواهد شد چون به  نوعی 
باقری خط قرمز برای پرسپولیسی ها محسوب می شود. لک پیش از این هم جایگاه 
چندان محکمی در پرســپولیس نداشت و حتی طی هفته های گذشته در اخباری 
غیررســمی آمده بود که پرسپولیسی ها در جســت وجوی یک دروازه بان بزرگ و 

مطمئن برای فصل آینده هستند.
اصفهان میزبان محل برگزاری مسابقه فینال جام حذفی

فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ از تغییر محل فینال جام حذفی از کرمان 
به اصفهان خبر دادند. این اتفاق بعد از بازدید اخیرا مســئوالن ســازمان لیگ از 
ورزشگاه های اســتان کرمان صورت گرفت و در نهایت به علت نبود هیچ تیمی از 
اصفهان در این مسابقات، ورزشگاه نقش جهان به عنوان میزبان فینال این مسابقات 
تعیین شد.بنابراین دیدار فینال جام حذفی راس ساعت 20:۳0 روز یک شنبه مورخ 
1۷ مرداد 1400 در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان برگزار می شود.در حال حاضر 
اســتقالل، ملوان، گل گهر و فوالد چهار تیم حاضر در جام حذفی هســتند و برای 
رسیدن به قهرمانی تالش می کنند. استقالل با گل گهر و فوالد با ملوان دیدارهای 

مرحله نیمه نهایی را روز چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهند کرد.

اخبار کوتاه از فوتبال

یادی از شهید مدافع حرم مهدی عزیزی
شهیدی که شهیدان را می شناخت 

امروز هشتمین سالگرد شهادت شهید مدافع 
حرم مهدی عزیزی اســت. وی از پیشــگامان و 
نخســتین نیروهایی بود که در راه دفاع از حریم 
آل اهلل به ســوریه رفت. شهید عزیزی اول مهرماه 
ســال 1۳۶1 به دنیا آمــد و در یازدهم مردادماه 
1۳۹2 در دفــاع از حرم حضــرت زینب)س( در 
سوریه به دست تروریست های تکفیری به شهادت 
رسید. یکی از دوستان این شهید در مصاحبه ای 

گفته: »مهدي همواره مي گفت شهدا زنده اند و به این حرف اعتقاد قلبي داشت. 
ما این را در رفتار و عمل مهدي به عینه مشاهده مي کردیم. براي همین همیشه 
به رفتار وکردارش توجه داشت، چون خود را در محضر خدا و شهدا مي دید. هر 
زمان از کنار عکس شــهیدي رد مي شدیم، سالم مي داد. یک بار از کنار عکس 
شــهید ابراهیم هادي عبور کردیم. مهدي سالم کرد. باتعجب به مهدي گفتم: 
»مهدي جان حمدي بخوان، صلواتي بفرســت، چرا سالم مي کني؟ در جوابم 
گفت: »ابراهیم زنده اســت و داره ما رو مي بینه...« در بخش هایی از وصیت نامه 
این شــهید مدافع حرم آمده اســت: »دوست داشتم یک بار هم که شده آقا را 
می دیدم و بعد از این دیار فانی رخت برمی بســتم... به تمام دوستان و آشنایان 
و تمام کســانی که این وصیت نامه را می خوانند بگویید هر کاری که می توانند 
بکنند تا مبادا آقا لحظه ای از آنها دلگیر و ناراحت شــوند. از تمام دوســتان و 

آشنایان تقاضا می کنم نگذارند رهبر انقالب تنها و مظلوم بماند.«

حدیث دشت عشق

استقبال گرم از جواد فروغی

قهرمان طالیی ایران در المپیک با لباس مقدس پرستاری وارد میهن شد

آلکنو:هیچکسیفکرایننتیجهرانمیکرد

حذفزودهنگامازالمپیکتوکیو
رویایوالیبالنقشبرآبشد!

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در روز یازدهم 
قایقرانی: ســاعت 5:5۹- علی آقامیرزایی در کایاک یک نفره 1000 متر- 
حضور در دسته دوم مرحله مقدماتی و رقابت با حریفانی از فرانسه، آرژانتین، 

مجارستان، ایتالیا و کمیته المپیک روسیه
کشــتی فرنگی : ســاعت ۶:۳0- محمدعلی گرایی در وزن ۷۷ کیلوگرم ، 
محمدهادی ســاروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و امین میــرزازاده در وزن 1۳0 

کیلوگرم 
تیراندازی: ساعت ۷- مهیار صداقت در مرحله مقدماتی تفنگ سه وضعیت

اللوویچ:سوریان باید خود را 
به عنوان یک شخصیت مدیریتی معرفی کند

رئیس اتحادیه جهانی کشتی گفت: همه دنیا حمید سوریان را به 
عنوان قهرمان می شناسند و حاال باید خود را به عنوان یک شخصیت 

مدیریتی به همه معرفی کند.
نشست خبری نناد اللوویچ در محل برگزاری رقابت های کشتی بازی های 
المپیک توکیو برگزار شد. او در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرانی درباره قوانین وزن 
کشــی و شرایط سختی که برای ورزشکاران به وجود آمده، گفت: وزن کشی را 
به روز مسابقه منتقل کردیم و برای این کار دالیل خاصی داریم. چیزی که برای 
ما خیلی اهمیت دارد این است که سالمت ورزشکاران حفظ شود و ورزشکاران 
با وزن طبیعی خود در مســابقات حاضر باشند. کشتی گیران برای یک مسابقه 
وزن زیادی را از دست می دهند و این موضوع برای سالمت آنها خطرناک است.  
وی افزود: چند روز مانده به مســابقه شــروع به وزن کم کردن می کنند تا روز 
مسابقه ســر وزن باشند. این دقیقا دلیلی است که باعث شده ما قوانین جدید 
بگذاریم. حتما قرار گرفتن در چارچوب این قانون کار راحتی نیست و هماهنگ 
شــدن با این قانون به زمان بیشــتری نیاز دارد. ایده کلی پشت این قانون این 
اســت که ورزشــکاران در وزن طبیعی خود به ورزش بپردازند و رقابت کنند و 
این ســالم ترین روش برای تمرین و مســابقه است.  در پایان نشست خبری از 
رئیس اتحادیه جهانی کشتی درباره رقابت حمید سوریان برای عضویت در هیات 
رئیسه این اتحادیه سؤال پرســیده شد که او در پاسخ گفت: سوریان ورزشکار 
شــناخته شده ای است و همه دنیا او را می شناسند اما همه او را به عنوان یک 
قهرمان می شناسند و حاال سوریان باید خود را به عنوان یک شخصیت مدیریتی 
به همه معرفی کند. از اینجا به بعد بر عهده خودش است که ارتباط بگیرد و با 

همه اعضایی که قرار است به او رأی بدهند، در تماس باشد.

صفحه 9
دو شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
۲۲ ذی الحجه ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۸۰9

آخرین اخبار توکیو ۲۰۲۰آخرین اخبار توکیو ۲۰۲۰

یزدانی: نباید هیچ حریفی را دست کم گرفت
حســن یزدانی ملی پوش وزن 8۶ کیلوگرم کشتی آزاد ایران پس از رسیدن 
به توکیو، در مورد آغاز رقابت های کشتی آزاد المپیک و وضعیت حریفانش گفت: 
قطعا کســانی که در المپیک حضور دارند از آمادگی باالیی برخوردار هســتند و 
نباید هیچکدام را دست کم گرفت.او افزود: حریفی که در وزن من شناخته شده 
باشد کشتی  گیران روس و آمریکا هستند که نسبت به سایر رقبا فاصله بیشتری 
دارند اما در کل نباید کسی را دست کم گرفت بلکه باید برنامه ریزی کرد.یزدانی 
در پایان گفت: امیدوارم با دعای خیر مردم و کمک خداوند اتفاق های خوبی بیفتد 

و بتوانیم دل هم وطنانمان را شاد کنیم. 
دونده چینی اولین آسیایی حاضر 

در ۱۰۰ متر فینال در ۸9 سال اخیر
ســو بینتین از چین اولین مرد آســیایی بعد از 8۹ ســال بود که به فینال 
100متر المپیک راه یافت و در نیمه نهایی به رکورد ۹.8۳ آسیا رسید اما تراویون 
برومل، پیش از مســابقه نتوانست از این مرحله صعود کند.آخرین آسیایی که در 
فینال ظاهر شــد، تاکا یوشیوکای ژاپنی بود که آخرین نفر در فینال لس آنجلس 

1۹۳2 بود.
رکورد فوق العاده شناگر زن استرالیایی در المپیک

اِما مک کئون از استرالیا اولین زن شناگری است که در یک دوره از بازی های 
المپیک هفت مدال کسب می کند. 4 مدال طال و ۳ نقره باعث شده است تا این 
ورزشــکار با ۷ مدال یکی از پرمدال ترین ورزشــکاران این دوره باشد. استرالیا با 
کســب ۹ طال، بیشترین طالی شــنای خود را در یک دوره از بازی های المپیک 
کســب کرد. این در حالی اســت که آمریکا رقابت های شنا را با 11 مدال طال به 
پایان رســاند که 5 مدال از ریو و لندن کمتر بوده اســت.مک کئون دیروز موفق 
شد در 50 متر آزاد و 4 در 100 متر دو مدال طال برای استرالیا به دست بیاورد.
شکسته شدن رکورد طوالنی ترین بازی والیبال در المپیک 
بازی هــای روز پنجم رقابت هــای والیبال المپیک توکیــو در بخش مردان 
پیگیری شــد و دو تیم برزیل و فرانســه در گروه B ایــن رقابت ها به مصاف هم 
رفتند. بازی برزیل و فرانسه بسیار حساس و نزدیک دنبال شد و در آخر تیم ملی 
والیبال برزیل توانست در یک بازی بسیار مهیج ۳ بر 2 مقابل فرانسه به پیروزی 
برســد. در ست دوم این دیدار رالی های بسیار زیبایی بین دو تیم شکل گرفت و 
تیم ملی فرانسه موفق شد با نتیجه عجیب ۳۹ بر ۳۷ به پیروزی برسد؛ این ست 
51 دقیقه به طول انجامید!باتوجه به زمان این بازی بار دیگر رکورد طوالنی ترین 
مسابقات المپیک در والیبال شکسته شــد. دیدار برزیل و فرانسه به مدت زمان 
2 ســاعت و ۳8 دقیقه بــه طول انجامید تا رکورد جدیــدی در این رقابت ها به 
ثبت برســد.پیش از این، این رکورد در دیدار ایران و لهستان شکسته شده بود. 
تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی المپیک توکیو توانســت لهستان را با 

نتیجه ۳ بر 2 شکســت دهد.الزم به ذکر است که این سومین بار بوده که رکورد 
طوالنی ترین مســابقه والیبال در المپیک 2020 شکسته می شود. پیش از این، 
بــازی بین تیم های ایتالیا و کانادا در مرحله گروهی المپیک توکیو با ثبت مدت 

زمان 2 ساعت و 1۷ دقیقه رکورد طوالنی ترین مسابقه المپیک را شکسته بود.
یک ایتالیایی سریع ترین مرد المپیک شد

دونده ایتالیایی به نام یاکوبس عنوان قهرمانی مسابقات دو 100 متر بازی های 
المپیک را به خود اختصاص داد.مرحله نهایی مسابقات دو 100 متر مردان دیروز 
در اســتادیوم ملی توکیو برگزار شد. آکادنی سیمبینه از آفریقای جنوبی،مارسل 
یاکوبــس از ایتالیا،ژارنل هیوزاز بریتانیا، فرد کرل از آمریکا، بینگ تاین ســو از 
چین،رونی بیکر از آمریکا و ادگوکه از نیجریه و دیگر اسه از کانادا شرکت کنندگان 
در این مرحله از مســابقات بودند.رقابت میان این شــرکت کنندگان با قهرمانی 
مارســل یاکوبس به پایان رسید، وی با ثبت رکورد ۹.80 عنوان قهرمانی دو صد 
متر را به خود اختصاص داد.یاکوبس در حالی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص 
داد که نتوانست رکورد یوسین بولت قهرمان سه دوره المپیک را بشکند. بولت در 
المپیک ریو با رکورد ۹.۶۳ قهرمان شد. فرد کارلی از آمریکا با زمان ۹:84 در رده 
دوم قرار گرفت و آندره گریس از کانادا با زمان ۹:8۹ در رده ســوم ایستاد و مدال 

برنز را به خود اختصاص داد.
فینال بــدون برومل برترین دونده جهان در ســال 2021 و قهرمان جهان 

کریستین کلمن که به دلیل تخلفات دوپینگ محروم شده برگزار شد.
۵ طال برای پادشاه شنا در المپیک

درخشش شــناگر آمریکایی در المپیک با ثبت رکورد جدید جهان و طالی 
دیگر در بازی ها ادامه یافت. کائلب درسل از آمریکا دیروز دو مدال طال به دست 
آورد. او ابتدا در 50 متر آزاد و سپس 4 در 100 متر به مدال طال رسید تا جمع 
مدالهای طالی خود را در این رقابت ها به عدد 5 برساند تا خود را به عنوان چهره 
اول المپیک توکیو مطرح کند.درســل در این دوره از رقابت ها غیر از رقابت های 

میکس 4 در 100 متر، در بقیه رقابت هایی که شــرکت کرده اســت توانسته به 
مدال طال برســد و یکی از بهترین ورزشکاران المپیک بوده است تا همگان را به 
یاد مایکل فلپس بیاندازد که در هر دوره المپیک چندین مدال طال برای آمریکا 
به دســت می آورد.این شــناگر 24 ســاله دو مدال طال نیز در المپیک ریو برای 
کشورش به دست آورده بود تا جمع مدال های طالی المپیکی خودش را فعال به 

عدد ۷ رسانده باشد.
داورزنی باز هم عذرخواهی کرد!

محمدرضا داورزنی رئیس فدراســیون والیبال پس از شکست تیم ملی ایران 
مقابل ژاپن و حذف از المپیک، درباره عملکرد ملی پوشان گفت: تالش فدراسیون 
این بود که بتواند در زمره 4 تیم برتر المپیک قرار بگیرد و بتواند روی ســکوی 
المپیک برود، درســت اســت که ما در این مسابقات نتوانســتیم به اهداف مان 
برسیم و از این بابت از مردم شریف ایران عذرخواهی می کنم، چرا که واقعا همه 
تالش مان را کردیم و بچه های تیم همه تالش خودشان را کردند، تیم آن چه که 
در توان داشــت، گذاشــت.وی افزود: امروز شاهد یک بازی سخت با تیم میزبان 
بودیم، انتظار مردم عزیز ما این بود که والیبال بتواند به جمع هشت تیم و سپس 
چهــار تیم برتر صعود کند؛ از این بابت که وعــده ای که به مردم دادیم عمل به 
آن نشــد، من از مردم عزیزمان عذرخواهی می کنم و تالش مجموعه والیبال این 
اســت که بتواند در مسیر پیشرفت، پوســت اندازی خود را درست انجام بدهد.

رئیس فدراســیون والیبال درباره برنامه پیش رو گفت: 20 شــهریورماه باید برای 
قهرمانی آســیا تیم ملی ما مجدداً به ژاپن بیاید و مسابقات خود را انجام بدهد، 
طبیعتا تالش مان این اســت که ما بتوانیم روند رو به رشــدمان را دنبال کنیم و 
پوســت اندازی را ادامه دهیم؛ امیدوار هستم که مردم عزیز ما برای شرایطی که 

برای والیبال مان پیش آمد و نتوانست به مرحله بعدی برود، ما را ببخشند.

سند و شناسنامه وانت زامیاد به شماره موتور 670119 
و شماره شاسی NAZPL140BE0397448 و 
شــماره پالک 83-937 س 34 بــه نام علیرضا 
صحراگرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی برابر رأی شماره 1400/794 مورخ 1400/4/15 هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کیومرث قنبری 
ســمیع فرزند فرضعلی بشماره شناسنامه 2986 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب مغازه 
به مســاحت 98/87 متر مربع در قســمتی از پالک 1164 فرعی از 287 از 66 اصلی واقع در 
اســدآباد بلوار 22 بهمن پایین تر از ســیلو خریداری از مالک رســمی ملوک عسگری محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

سیروس قلی زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

م.الف 131

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آئین نامه 
اجرای اسناد رسمی

بدینوســیله به آقای ولی مریدی شــرف آبادی نــام پدر: عباســعلی تاریخ تولد: 
1347/4/20 شــماره ملی 551993046 شماره شناسنامه: 5 به نشانی: یزد خیابان 
نواب صفوی کوچه 5 پالک 6 تلفن 54034 ابالغ می شــود: خانم مرضیه مجاور 
علیه شما جهت وصول مبلغ 20/000/000 ریال مهریه به نرخ روز طبق مقررات به 
موجب سند ازدواج 2483 مورخ 1375/8/26 دفتر ازدواج 107 یزد تقاضای صدور 
اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به کالســه 1400305 در این اداره تشکیل گردیده 
اســت. طبق گزارش مورخه 1400/2/30 مامور ابالغ آدرس شما شناخته نشده و 
بستانکار هم نتوانسته آدرس شما را معرفی نماید. لذا برابر تقاضای وارده به شماره 
35003309 مورخ 1400/3/17 و طبق ماده 18 مذکور مراتب یاد شده یک مرتبه 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی که روز ابالغ محسوب می شود نسبت به پرداخت کلیه بدهی و حقوق 
دولتی پرونده برابر مقررات اقدام ننمائید از اموال منقول و غیرمنقول شما بازداشت 

و برابر مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1400/5/11

اداره اجرای اسناد رسمی یزد

دادنامه
پرونده کالســه 140013920000355801 شورای حل اختالف حوزه 14 شهرســتان یزد تصمیم نهایی 

شماره 140013390001183934
خواهان: خانم مرضیه السادات هاشمی فرزند سیدابراهیم به نشانی یزد- بلوار آزادگان- اسکان- بن بست 15

خواسته: گواهی حصر وراثت
گواهی حصر وراثت

خانم مرضیه الســادات هاشمی بشماره پاســپورت OA1135100 اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد 
به اســتناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواســتی بشماره 0000500 تقدیم این 
شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سیدخلیل هاشــمی فرزند سیدعباس به شماره گذرنامه 
OA1135100 اداره امــور اتباع و مهاجرین خارجی یزد در تاریــخ 1399/08/23 در اقامتگاه دائمی خود 

درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 5 نفر:
1- مرضیه الســادات هاشمی فرزند سیدابراهیم دارنده شــماره پاسپورت OA1135100  اداره امور اتباع و 

مهاجرین خارجی یزد)عیال دائمی متوفی(
2- سیدمسعود هاشمی فرزند سیدخلیل دارنده شماره پاسپورت OA1135100 اداره امور اتباع و مهاجرین 

خارجی یزد)پسر متوفی(
3- ســیدمحمد هاشمی فرزند سیدخلیل دارنده شماره پاسپورت OA2211595 اداره امور اتباع و مهاجرین 

خارجی یزد)پسر متوفی(
4- سیدیاسین هاشمی فرزند سیدخلیل دارنده شماره پاسپورت OA1135100 اداره امور اتباع و مهاجرین 

خارجی یزد)پسر متوفی(
5- طاهره الســادات هاشمی فرزند ســیدخلیل دارنده شماره پاســپورت OA1135083 اداره امور اتباع و 

مهاجرین خارجی یزد)دختر متوفی(
پس از تشــریفات قانونی و انتشــار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا 
ارائه وصیت نامه ســری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه سرانجام در تاریخ 1400/05/05 در وقت 
فوق العاده شورای حل اختالف حوزه 14 شهرستان یزد به تصدی امضاکننده زیر تشکیل و پس از مالحظه 
پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشــته منحصر به اشــخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری 
ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد و پس از ادای 
دیــون و انجام وصایای متوفی در صورت بودن وصیت نامه)تا یک ثلث( ثمن از اموال منقول و ثمن از بهاء 
اموال غیرمنقول سهمیه عیال دائمی متوفی و مابقی ماترک به 7 قسمت مساوی تقسیم که سهم هریک از 

پسران دو قسمت و سهم یک نفر دختر یک قسمت از 7 قسمت منقسم شده خواهد بود.
اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است.

مجید کارگران بافقی
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۴ شهرستان یزد

آگهی مزایده
نظر به صدور دستور فروش صادره از شعبه 10 دادگاه حقوقی اهواز موضوع پالک ثبتی 2057/2 
مائده- شهرت  ژیال-  بهناز- محمدرضا-  آقایان  و  خانم ها  مالکیت مشاعی  با  اهواز  دو  بخش 
همگی گله دار فرزندان پوالد علی خانم کبری قلمبر و علیرضا اولی پور که این مرجع وفق مقررات 
ارزیابی ملک توسط کارشناس  به  احکام مدنی در مورخ 1399/12/18 مبادرت  اجرای  قانونی 
رسمی دادگستری به شرح ذیل نموده ملک مورد نظر واقع در اهواز خیابان امام خمینی شرقی 
نبش خیابان پیروزی به مساحت عرصه 278/1 مترمربع قدیمی ساز از نوع سنتی با دیوارهای 
آجری و سقف طاق ضربی و دارای چهار باب مغازه و یک باب خانه که سه باب مغازه حدود 36 
مترمربع و 10 در 10 متر مربع مشرف به خیابان امام خمینی)ره( ضلع شرقی و یک باب مغازه 
دو دهنه با زیربنای حدود 18 متر مربع مشرف به خیابان پیروزی می باشد و یک واحد مسکونی 
متروکه و فرسوده و فاقد سکونت و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد با عنایت به اینکه 
ملک در منطقه تجاری قرار دارد و با در نظر گرفتن موقعیت و محل وقوع ملک و با توجه به 
نوع کاربری با در نظر گرفتن قیمت روز در بازار امالک، دارای ارزش آپارتمان فوق الذکر مبلغ 
88/960/000/000 ریال برآورد می گردد. نظر به اینکه نظریه کارشناس به طرفین ابالغ و در 
موعد قانونی هیچ اعتراضی از طرفین نسبت به آن واصل نگردیده است بنابراین وقت مزایده 
برای روز شنبه مورخ 1400/5/23 ساعت 10 صبح تعیین می گردد. لهذا از کلیه اشخاصی که 
قصد شرکت در مزایده را دارند دعوت می شود در تاریخ فوق الذکر در محل شعبه سوم اجرای 
احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز واقع در خرمکوشک ابتدای نیوساید مجتمع قضایی 
شهید تندگویان حضور بهم رسانند. قیمت پایه براساس نظریه کارشناس به میزان محکوم به و 
هزینه های صورت گرفته اعم از روزنامه و کارشناسی و هزینه های نقل و انتقال در پرونده های 
قیمت  باالترین  که  است  کسی  مزایده  برنده  و  شروع  اجرائی  هزینه های  و  فوق  کالسه های 
خرید را پیشنهاد نماید. اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند پنج روز قبل از 
مزایده از ملک مورد نظر به نشانی فوق الذکر بازدید نمایند. ضمنا کلیه شرکت کنندگان در مزایده 
می بایست 10 درصد از قیمت پایه فروش را فی المجلس به موجب یک فقره چک تضمینی به 
واحد اجرای احکام حقوقی تودیع و در صورت برنده شدن، الباقی مبلغ پیشنهادی را ظرف 10 

روز پس از مزایده پرداخت نمایند.

سیدامجد موالی زاده- مدیر اجرای احکام مدنی 
شعبه سوم شهرستان اهواز

پروانه حمل ســالح شــکاری به شــماره 2322923 
مربوط بــه تفنگ پران کالیبر 16 ســاخت ترکیه که 
تا مــورخ 1402/5/20 اعتبار دارد بــه نام آقای مراد 
ســلطانی فرزند شریف به شماره ملی 3253223876 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

خانم فرزانه مفرج کوچکی مالک 0/625 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ 
کاروانسرا دارای پالک 655/1 بخش یک اهواز آدرس توسط متقاضی اعالم 

نشده
خانم شهناز مفرج کوچکی مالک 0/625 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ 
کاروانسرا دارای پالک 655/1 بخش یک اهواز آدرس توسط متقاضی اعالم 

نشده
آقای مهدی مفرج کوچکی مالک 1/25 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ 
کاروانسرا پالک 655/1 بخش یک اهواز آدرس توسط متقاضی اعالم نشده

آقای محمدامین مفرج کوچکی مالک 1/25 ســهم مشــاع از240 ســهم 
ششــدانگ کاروانســرا دارای پالک 655/1 بخش یک اهواز آدرس توسط 

متقاضی اعالم نشده
آقای محمدهادی مفرج کوچکی مالک 1/25 ســهم مشــاع از 240 ســهم 
ششــدانگ کاروانســرا دارای پالک 655/1 بخش یک اهواز آدرس توسط 

متقاضی اعالم نشده
احمد ادیب مقدم مالک 15 سهم مشاع از48 سهم ششدانگ کاروانسرا دارای 

پالک 655/1 بخش یک اهواز آدرس توسط متقاضی اعالم نشده 
آقای رضا ســیاحی طاهی مالک 6/25 ســهم مشاع از 240 سهم ششدانگ 
کاروانسرا دارای پالک 655/1 بخش یک اهواز آدرس توسط متقاضی اعالم 

نشده
آقای محمدمهدی اعتمادنیا مالک 3/75 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ 
کاروانسرا دارای پالک 655/1 بخش یک اهواز آدرس توسط متقاضی اعالم 

نشده
آقای علی اعتمادنیا مالک 3/75 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ کاروانسرا 

دارای پالک 655/1 بخش یک اهواز آدرس توسط متقاضی اعالم نشده
آقای عبدالغفور اعتمادنیا مالک 3/75 ســهم مشــاع از 240 سهم ششدانگ 
کاروانسرا دارای پالک 655/1 بخش یک اهواز آدرس توسط متقاضی اعالم 

نشد
آقای محمدرضا اعتمادنیا مالک 3/75 ســهم مشاع از 240 سهم ششدانگ 
کاروانسرا دارای پالک 655/1 بخش یک اهواز آدرس توسط متقاضی اعالم 

نشد
خانم عصمت اعتمادنیا مالک 1/875 ســهم مشــاع از 240 سهم ششدانگ 
کاروانسرا دارای پالک 655/1 بخش یک اهواز آدرس توسط متقاضی اعالم 

نشد.
خانم زهرا اعتمادنیا مالک 1/875 ســهم مشــاع از 240 ســهم ششدانگ 
کاروانسرا دارای پالک 655/1 بخش یک اهواز آدرس توسط متقاضی اعالم 

نشد
آقای رضا ســیاحی طاهی مالک 6/25 ســهم مشــاع از 240 سهم، با این 
توضیح که مقدار 120 ســهم مشــاع از 240 سهم ششــدانگ در اجراییات 
رســیدگی به اسناد عادی منجر به صدور سند مالکیت مفروزی شده است، و 
مقدار 5 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ وصیت مرحوم نجفی اعتمادنیا به 
عنوان رد مظالم تعیین تکلیف نشده است، احد از مالکین تقاضای افراز سهم 
مشــاع خود از ششدانگ کاروانسرا دارای پالک 655/1 بخش یک اهواز در 
اجرای قانون افراز مشــاعات را در ششدانگ پالک مرقوم برابر سند مالکیت 
به مســاحت 269/15 متر مربع، نموده و شــهرداری منطقه یک اهواز برابر 
نامه هــای 98011598-98/9/11 و 98010337-98/8/14 اعالم نموده با 

توجه به ضوابط شهرداری قابل افراز نمی باشد.
»نظریه رئیس واحد ثبتی«

با توجه به عدم موافقت شــهرداری منطقه، ســهم مذکور از پالک 655/1 
بخش یک اهواز قابل افراز نمی باشد.

نصرت اهلل - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
ناحیه دو اهواز 5/870 م/الف

رای عدم افراز

آگهی مناقصه
مناقصه گذار: شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیالن به شماره ثبت 2864

موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار برای خرید و اجرای ســه دستگاه آسانسور 8 نفره و 6 توقف پروژه 
مسکونی

* شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیالن قصد دارد به منظور خرید، نصب و اجرای تعداد 3 دستگاه 
آسانســور مسافربر کششی 8 نفره 6 توقف با مشــخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه از بین اشخاص 
دارای پروانه و صالحیت اجرای آسانســور از مراجع ذیصالح استان واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند 

جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
* نشانی پروژه: اســتان گیالن- رشــت- کمربندی مدرس- روبروی میــدان تره بار آزادی- پروژه 

60 واحدی مدرس
* نشانی محل دریافت اسناد مناقصه: استان گیالن- رشت- خ شهدا- روبروی پمپ سی ان جی- 
 ســاختمان صفه- طبقه 5- شــرکت خانه ســازی رزمندگان استان گیالن- کد پســتی 41768-94641 

تلفن 01333849095
* شرایط خاص شرکت و نوع و کیفیت متریال و اطالعات فنی در اسناد مناقصه ارایه خواهد شد.

* جهت دریافت اســناد مناقصه تا یک هفته پس از تاریخ انتشــار آگهی و استرداد اسناد پس از تکمیل 
و تحویل اســناد به صورت کامل به دفتر شرکت 1400/05/26 می باشد و پاکتها راس ساعت 10 صبح 

مورخ 1400/05/30 بازگشایی خواهد شد.
- شرکت مناقصه گذار در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی دعوت به اولین مجمع عمومی عادی)نوبت اول( 
انجمن علمی قانون و قانونگذاری ایران

بدینوســیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی قانون و قانونگذاری ایران دعوت می شود تا 
در اولین جلسه مجمع عمومی عادی انجمن)نوبت اول( که در روز سه شنبه مورخ 1400/5/26 
ساعت 12 ظهر در محل سالن جلسات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار می گردد، 
حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1- گزارش نماینده هیئت موسس 2- انتخاب هیئت 

مدیره و بازرس 3- تعیین روزنامه کثیراالنتشار 4- تعیین حق عضویت
هیئت موسس

نجاتی حذف شد، کار میرزازاده به اما و اگر کشید!

شروع کم فروغ کشتی فرنگی 
در المپیک

روز دهــم المپیک 2020 توکیو در شــرایطی به پایان رســید که 
فرنگی کاران نیز نتوانستند تعداد مدال های کاروان ایران را بیشتر کنند. 
روز دهم مســابقات المپیک توکیو در شــرایطی آغاز شد که همگان انتظار 
داشتند با ورود فرنگی کاران به چرخه مسابقات تعداد مدال های ایران دیگر روی 
عــدد یک توقف نکند اما برخالف پیش بینی ها کشــتی گیران بنا روز کم فروغی 

داشتند و نتوانستند انتظارات را برآورده کنند.
در آغاز رقابت های کشــتی فرنگی المپیک 2020 توکیــو، امین میرزازاده 
نماینده وزن 1۳0 کیلوگرم در دور نخســت مقابل کیم مینسئوک دارنده مدال 
برنز جهان از کره جنوبی با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رســید و راهی یک چهارم 
نهایی شــد. امین میرزازاده در دومین مبــارزه و در مرحله یک چهارم نهایی به 
مصــاف میخان لوپــز دارنده ۳ طالی المپیک و 5 طالی جهــان از کوبا به روی 
تشــک رفت و در پایان با نتیجه سنگین 8 بر صفر شکست خورد و از رسیدن به 

نیمه نهایی بازماند. 
ظهر دیروز در ســنگین وزن رضا کایالپ از ترکیه و لوپز کوبایی یک فینال 
زودهنگام را در نیمــه نهایی 1۳0 کیلوگرم برگزار کردند که لوپز به برتری 2 بر 
صفر رسید تا در یک قدمی چهارمین مدال طالی المپیک خود باشد. با راهیابی 
لوپز به فینال، میرزازاده در گروه شانس مجدد برای مدال برنز مبارزه خواهد کرد. 
میرزازاده امروز صبح ساعت ۶:۳0 به مصاف الکسوج از رومانی می رود و در صورت 

پیروزی، برای کسب مدال برنز با رضا کایالپ از ترکیه مسابقه خواهد داد. 
حذف نجاتی از المپیک

دیگر نماینده ایران در روز نخست این رقابت ها، علیرضا نجاتی نماینده وزن 
۶0 کیلوگــرم و دارنده مدال برنز جهان 201۹ در دور نخســت و در مرحله یک 
هشتم نهایی به مصاف آرمن ملیکیان دارنده مدال طالی امیدهای جهان 201۹ 
از ارمنستان رفت و با نتیجه 5 بر 5 تن به شکست داد و و با توجه به شکست این 
کشتی گیر ارمنستانی در دور دوم مقابل حریف اوکراینی، نجاتی خیلی زود از دور 
رقابت ها کنار رفت. حدف نجاتی در شــرایطی بود که قرعه او به نسبت میرزازاده 
آسان تر بود و کارشناسان بر این باور بودند که او حداقل شانس رسیدن به مدال 

برنز را دارد. نتایج دیدارهای نیمه نهایی به شرح زیر است:
وزن ۶0 کیلوگرم:

*کنیچیرو فومیتا)ژاپن( 5- 1 لنور تمیروف)اوکراین(
*لوییز آلبرتو سانچز)کوبا( 11- 0 ویکتور سیوبانو)مولداوی(

وزن ۱۳0 کیلوگرم:
*میخان لوپز)کوبا( 2- 0 رضا کایالپ)ترکیه(

*یاکوبی کاجایا)گرجستان( 1 برنده- 1 یاسمانی فرناندز)شیلی(
بنا: فکر نمی کردم لوپز به کشتی برگردد

در پایان رقابت های دیروز کشتی فرنگی، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی اظهار داشــت: آغاز رقابتها برای ما خوب نبود. اصال فکر نمی کردم لوپز به 
کشــتی برگردد اما خیلی خوب بر گشت و فینالیست شد. به نظرم رقابت با رضا 
کایالپ راحت تر از این غول بی شاخ و دم باشد. او در مورد انتظار پیروزی از نجاتی 
گفت: طبیعتا ما هم انتظار داشتیم. نجاتی پیش از شروع مسابقات وزن کم کرد. 
پس از آن با دکتر امیر ساسان و مربیان صحبت کردیم اما شرایطش برنمی گشت. 
یــک مقدار هم بد غذا اســت و هر چیزی نمی تواند بخــورد و بدنش دچار بهم 

ریختگی شد. ان شاءاهلل امروز نتایج بهتری بگیریم. شرمنده مردم شدیم.
تغییر ساعت وزن کشی بالی جان کشتی گیران

به نظر می رسد بزرگترین مشکل نجاتی در المپیک مربوط به زمان وزن کشی 
بود. طبق اخبار رسیده از توکیو گویا وزن کشی این مسابقات با تغییراتی مواجه 
شد. پیش از این اعالم شده بود که وزن کشی مسابقات ساعت ۶:۳0 تا ۷ خواهد 
بود و به همین دلیل کشتی گیران فرصت چند ساعته برای بازیابی خود را داشتند 
اما عصر روز شنبه اعالم شد که وزن کشی مسابقات ۹:15 صبح خواهد بود تا به 
نوعی کشــتی گیران وزن کم کن مانند نجاتی فرصت ریکاوری مجدد را نداشته 

باشند. 
این قانون که با اعتراض مربیان و کشــتی گیران همراه بوده به نوعی از سوی 
اتحادیه جهانی کشــتی وضع شده تا کشتی گیران در دراز مدت به دلیل کاهش 
وزن زیاد دچار مشــکالت عدیده جسمی نشوند، اما در این دوره به نوعی به ضرر 

کشتی گیران کشورمان تمام خواهد شد.
قرعه نسبتا مناسب گرایی و ساروی

امروز و در ادامه مســابقات کشــتی فرنگی ، در وزن ۷۷ کیلوگرم محمدعلی 
گرایی در دور نخســت با فلورس پنا از کوبا کشتی می گیرد و در صورت پیروزی 
بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده کشتی میان بوزو استارسویچ از کرواسی 
و آیک مناتســاکیان دارنده مدال برنز 201۹ جهان از بلغارستان می رود. در این 
وزن 1۶ نفر حضور دارند. تاماش لورینچ قهرمان سال 201۹ جهان از مجارستان 
در این ســمت جدول قرار دارد و امکان رویارویی گرایی و لورینچ در نیمه نهایی 

هم وجود دارد.
در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور اول به مصاف آدم بودجملین 
از الجزایــر می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده 
کشــتی میان کریل میلوف دارنده مدال نقره 2018 جهان از بلغارستان و جنگ 
ایلدم ۳5 ســاله و دارنده مدال برنز المپیک ریو از ترکیه می رود. در این وزن 1۶ 
نفر حضور دارند. آرتور الکســانیان قهرمان جهان و المپیک از ارمنستان در گروه 

ساروی حضور دارد و احتمال رویارویی آنها در نیمه نهایی وجود دارد.
در مجمــوع قرعه این دو کشــتی گیر بهتر از ملی پوشــان ایران در روز 

نخست است و گرایی و ساروی هر دو شانس مسلم مدال ایران هستند.
در ســومین روز مسابقات کشــتی فرنگی نیز رضا گرایی تنها ملی پوش 

باقیمانده به مصاف رقبای خود می رود.

مجموعبرنزنقرهطالتیمرتبه
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جدولردهبندیمدالها

خانواده جواد فروغــی دارنده اولین مدال طالی 
تاریخ تیراندازی ایران در بازی های المپیک و جمعی 
از پرســتاران همکارش دیروز برای استقبال از او به 

فرودگاه امام خمینی)ره( رفتند. 
در ایــن دیدار گروهی از پرســتاران کشــورمان نیز در 
حالیکه جواد فروغی لباس پرستاری بر تن کرده بود با اهدای 
گل از وی و دیگر ورزشــکاران بازگشتی کشورمان استقبال 

کردند.
 جواد فروغی تیرانداز طالیی ایران در بازی های المپیک 
توکیو، در حاشیه مراسم استقبال از این قهرمان در فرودگاه 
گفت: این استقبال دچار شرمندگی من شد چرا که خیلی از 

دوستان، آشنایان و خانواده به استقبال من آمدند.

او در واکنش به ورودش با لباس پرستاری گفت: افتخار 
می کنم که این لباس را پوشیده ام و بارها تاکید کرده ام که 
اگر قرار است به افتخاری بنازم به خدمت به مردم نازیده و به 

لباس پرستاری افتخار می کنم. اول به لباس پرستاری افتخار 
می کنم و بعد به لباس ورزش. 

فروغی درباره کسب مدال طال گفت: شور و شوق مردم 

ارزش واقعی این مدال را می رساند. تاکید می کنم مدال طال 
به دلیل شــور و شوق و لبخند مردم ارزش دارد. این مدال را 
به رهبر معظم انقالب و مردم تقدیم می کنم. این مدال را به 
مردم سختی کشیده، که در بی آبی و بی برقی قرار داشتند و به 
مردم خوزستان تقدیم می کنم و با افتخار حاضرم هر کمکی 

را برای آنها انجام دهم.
هانیــه رســتمیان دیگر المپیــن تپانچــه و پرچمدار 
زن ایــران در افتتاحیــه المپیک، نازنیــن مالیی ملی پوش 
قایقرانی، محســن نصر اصفهانی مربی تیــم ملی تپانچه و 
علی دادگر سرپرست فدراســیون تیراندازی از دیگر افرادی 
 بودند که دیــروز به همراه جواد فروغــی وارد فرودگاه امام 

شدند.


