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سرویس ورزشی-
از امروز و با آغاز رقابت های کشتی، امید می رود 
تعداد مدال های کاروان ورزشی ایران در المپیک 2020 

توکیو افزایش یابد.
با برگزاری نهمین روز از بازی های المپیک 2020 توکیو، 
پرونده حضور بسکتبالیست های ایران در المپیک بسته شد. 
دیروز تیم ملی بســکتبال در سومین و آخرین بازی گروهی 
خود برابر فرانســه قرار گرفت و با تحمل شکست 79 بر 62 
به کارش پایان داد تا بدون کسب امتیاز از توکیو خداحافظی 

کند.
ترکیب ابتدایــی ایران در این بازی متشــکل از صمد 
نیکخواه بهرامــی، حامد حدادی،، ارســان کاظمی، محمد 
جمشــیدی و بهنام یخچالی بود. تیم ملی بســکتبال در دو 
بازی قبلی خود به ترتیب برابر چک و آمریکا شکست خورده 

بود.
شاهین طبع: عملکردمان در المپیک قابل قبول بود

در پایان بازی دیروز مهران شــاهین طبع سرمربی تیم 
ملی گفت: فرانسه تیم بســیار خوبی است و بازیکنانش در 
لیگ هــای معتبر بازی می کنند. بازی با این تیم متعادل بود 
و اگر آسیب دیدگی حامد و برخی از بازیکنان نبود، شرایط 
بهتری داشتیم. به جز آمریکا مقابل تیم چک و فرانسه بازی 

متعادلی انجام دادیم.
شــاهین طبع همچنین تصریح کرد: بازیکنان فرانســه 
خیلی ســریع بازی می کردند و عملکرد خیلی خوبی مقابل 
این تیم داشــتیم. به هر حال بسکتبال قابل مقایسه با هیچ 

رشته ای نیست و باید برای رسیدن به نتیجه تاش کرد.
 وی درخصوص کمبود بازی  های تیم ملی در طول سال 
تصریح کرد: تمام تیم ها بازیکنان شــان همیشه درحال بازی 
هستند و در شرایط مسابقه هستند، مثل ژاپن و چین. دیدید 
که ژاپن در این بازی ها چه نتایجی کسب کرد. سرمربی تیم 
ملی بسکتبال خاطرنشان کرد: سعی کردیم در این مسابقات 
بازی های با کیفیتی انجام دهیم و عملکرد مان قابل قبول بود.

آخرین بازی صمد در تیم ملی بسکتبال
همچنیــن صمد نیکخــواه بهرامی کاپیتــان تیم ملی 
بســکتبال که قبل از بازی با فرانسه گفته بود قصد دارد در 
پایان این دیدار از دنیــای قهرمانی خداحافظی کند، گفت: 
١7 ســالم بود که بــه تیم ملی دعوت شــدم، مدت زیادی 
اســت که برای تیم بازی می کنم و در رویدادهای مختلفی 
شرکت کرده ام. همیشه سعی کردم که در همه تورنمنت ها 
با تیم باشم، خوب تمرین کنم و خوب هم بازی کنم. بیش از 

2٤-2٣ سال برای تیم ملی بسکتبال بازی کردم، حاال گاهی 
خــوب بودم و گاهی هم بد، برای خداحافظی هم از کارهای 

رسانه ای خوشم نمی آید.
کاپیتان تیم ملی بســکتبال در پاسخ به این پرسش که 
سرانجام تصمیم شما برای خداحافظی چقدر جدی است؟، 
گفت: اگر 70 سالم باشد و احســاس کنم می توانم با دادن 
آب و حوله به ملی پوشــان کمک کنم، در کنار تیم خواهم 
بود. اما به احتمال خیلی زیاد امروز بازی آخری بود که برای 

تیم انجام دادم.
وی تاکید کرد: قبا هم گفته بودم اگر تیم ملی بسکتبال 
به المپیک صعود کند بعد از اتمام بازی ها خداحافظی خواهم 
کرد. مبنای برنامه و تصمیم من تابســتان به تابستان است، 
باید ببینم چه می شود، با تورنمنت بعدی تیم ملی هم فاصله 

زیادی داریم.
نیکخــواه بهرامی در ادامه در مورد عملکرد تیم ملی در 
المپیــک گفت: به غیــر از بازی با آمریــکا دو بازی دیگر را 
به نســبت خوب بازی کردیم. در بازی با آمریکا اصا جالب 
نبودیم و در حد تیم ملــی کار نکردیم اما امروز هم فارغ از 
نتیجه بازی قابل احترامی مقابل فرانسه داشتیم. در پاسکاری 
خوب بودیم و در دفــاع هم متمرکز عمل کردیم. وی ادامه 
داد: البته فرانســه خیلی خوب کار کرد، فشــار زیادی وارد 
کردند اما شــاید فکر نمی کردند ما این قدر خوب باشیم. من 

خودم هم در این بازی بهترین عملکرد ممکن را داشتم.

نیکخــواه بهرامــی تاکید کرد: چیزی کــه به ما کمک 
می کند حضور در همین مســابقات اســت، چیــزی که از 
المپیک می خواســتیم همین تجربه بود و تاثیری که روی 
خودباوری و انگیزه بازیکنان می گذارد. اصا همین کســب 
سهمیه هم سال گذشته تاثیر خود را روی لیگ گذاشته بود.

»چقدر پیش بینی می کردید که با سه باخت به کار خود 
در المپیــک پایان دهید؟«، کاپیتان تیم ملی بســکتبال در 
پاسخ به این پرســش گفت: احتمال آن زیاد بود، هر تیمی 
با هدفی در مســابقات شرکت می کند، مثا آمریکا و فرانسه 
هدف قهرمانی دارند، هدف ما این نبود، هدف ما این بود که 

تجربه کسب کنیم.
ناکامی در هفته نخست

بیش از یک هفته از آغاز رســمی المپیک و شــروع به 
کار ورزشــکاران در این رویداد گذشــته است، این هفته در 
شــرایطی برای کاروان ایران ســپری شد که برخی رشته ها 
و ورزشکارانشان برخاف آنچه پیش بینی می شد، نتوانستند 

موفقیتی کسب کنند و از دور مسابقات کنار رفتند.
تکوانــدو یکــی از این رشــته ها بــود؛ رشــته ای که 
ورزشــکارانش در ادوار گذشــته مدال آوری می کردند و بر 
همین اساس مســئوالن ورزش کشور امیدوار بودند این بار 
هــم تکواندو حداقل یک مدال را برای کاروان ایران کســب 
کند اما تبعات روند نزولی این رشته که از المپیک های قبلی 
آغاز شده و تا امروز ادامه داشت، باعث شد هوگوپوشان بدون 

کسب مدال توکیو را ترک کنند.
شمشــیربازی یکی دیگر از امیدهای کسب مدال ایران 
در ایــن دوره از بازی ها بود آنگونه که روی مدال تیمی این 
رشــته برای کمک به بهبود وضعیــت کاروان در کنار ورود 
یک رشــته جدید به فهرست رشــته های مدال آور حساب 
صددرصدی شده بود اما دور بودن برخی ورزشکاران از خوِد 
همیشگی شان در کنار ناداوری دست به دست هم داد تا این 

مهم میسر نشود.
در دوومیدانی، احســان حدادی که مدال نقره مسابقات 
پرتاب دیسک بازی های المپیک لندن را در اختیار دارد دیگر 
ورزشکاری بود که روی مدال آوری او حساب زیادی شده بود، 
حدادی اما با عملکردی دور از انتظار و ناامیدکننده در همان 

مرحله مقدماتی حذف شد.
ورود کشتی به مسابقات

البته ناکامی های یک هفته گذشــته المپیک در حالی 
یکی پس از دیگری برای ایران ثبت شــد که از روز نخست 
بازی ها یک مدال ســهم کاروان کشــورمان شده بود، مدال 
طایی که جواد فروغی در تیراندازی گرفت، هیچ جا نشانه ای 
از آن در پیش بینی ها در نظر گرفته نشده بود و از این حیث 

کامًا غیرمنتظره کسب شد. 
در هر صــورت بعد از یک هفته از شــروع المپیک که 
بیشتر زمان آن با شکست و حذف برای ایران گذشت، کاروان 
ایران از امروز در مسیر تازه ای قرار می گیرد که اگر از اتفاقات 
عجیب و غریب به دور بماند، می تواند به مدال های رنگارنگ 
منتهی شود. کشتی در ابتدای این مسیر امیدوارکننده قرار 
دارد، رشــته ای که همیشه بار مدال آوری کاروان ایران را به 
دوش کشیده و حاال هم خیلی از نگاه ها را در توکیو و خارج 

از آن برای تکرار این ماموریت معطوف به خود کرده است.
در میانــه راه وزنه برداری هم وارد عمل می شــود برای 
کمــک به کاروان ایران و مدال آوری اش؛ اگرچه وزنه برداری 
ایران نام بزرگ و شــاخصی در توکیو ندارد اما کســب یک 
مدال انتظار حداقلی اســت که از این رشــته وجود دارد. در 
پایــان کار هم امیدها معطوف به کاراته می شــود که بتواند 

مدال آور باشد. 
در هــر صورت اینکه برای ایــران و ایرانی ها المپیک از 
امروز به طور جدی تری شــروع می شود و همه منتظرند تا 
موفقیت های ورزش کشور را در این چند رشته ببینند. البته 
پیش بینی های قبل از شروع المپیک در مورد کشتی خیلی 
هم امیدوارکننده نبود اما شــاید مسئوالن امر نمی خواستند 

توقع ایجاد کنند.

یادی از شهید مدافع حرم محمود نریمانی
روضه تشییع خود را هم سفارش داده بود!

امروز پنجمین ســالگرد شهادت شهید مدافع 
حرم محمود نریمانی است. این شهید ١2 دی سال 
١٣66 در کرج متولد شد. جوانی مومن، سختکوش 
و با اخاص بــود و از همه مهم تــر اینکه، آرزوی 
رســیدن به مقام شامخ شــهادت را در سر داشت. 
آنچنانکه در وصیت نامه اش، نوشته بود که آرزو دارد 
به شــهادت برسد و از خدا طلب کرده بود که فقط 
با شــهادت از این دنیا برود. به همین دلیل هم به 

ســپاه پاسداران انقاب اسامی پیوست و با آغاز جنگ در سوریه و برای دفاع 
از حرم حضرت زینب)س( عازم سرزمین شام شد تا با تروریست های تکفیری 
مبارزه کند. او حتی در یک پیامک که برای یکی از دوستانش ارسال کرده بود، 
سفارش کرده بود که در تشییع پیکرش پس از شهادت، روضه حضرت عباس 
خوانده شود. محمود نریمانی سرانجام ١0 مرداد سال ١٣95 در حماه سوریه، 
به آرزوی خودش، یعنی شهادت رسید. شهید مدافع حرم محمود نریمانی در 
وصیت نامه اش نوشته بود: »عمریست که با شنیدن از شهادت و خاطرات شهدا، 
آرزوی شهادت در دلم افتاده، هر چند که می  دانم بنده خوبی نیستم و گناهانم 
زیاد است اما به خدا بسیار امید دارم و چشم به کرم او دارم و با همین امید از 
خدا طلب شهادت می  کنم؛ هر چند که می  دانم الیق شهادت نیستم ولی خدایا 
مرگ بی  شهادت در نظرم حقیر و کوچک است و بعد از اینکه مدتی در جایی 
خدمت کردم که زمانی شهدا در آنجا بودن، دوست دارم من هم با شهادت از 

این دنیا بروم. ان شاءاهلل. پس خدایا شهادت را نصیب و روزیم کن.«

حدیث دشت عشق

تیم ملی والیبال ایران فقط در صورت پیروزی مقابل ژاپن به مرحله بعد صعود خواهد کرد.
تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی مرحله گروهی بازی های المپیک امروز یکشــنبه مقابل تیم ملی ژاپن، میزبان 
رقابت ها صف آرایی خواهد کرد. ملی پوشــان کار ســختی مقابل رقیب دیرینه خود دارند چرا که هر دو تیم برای صعود به 
مرحله حذفی نیاز به پیروزی دارند. تیم های لهســتان، ایتالیا و کانادا صعودشان به مرحله بعد قطعی شده است و دو تیم 

ایران و ژاپن فقط در صورت برد می توانند سهمیه حضور در مرحله بعد را کسب کنند.
کانادایی ها با دو پیروزی و 7 امتیاز در جایگاه ســوم جدول گروه A قرار دارند. شیوه رده بندی در جدول والیبال ابتدا 
پیروزی و سپس امتیاز محاسبه می شود و در صورت شرایط برابر کار به ست شماری کشیده می شود. بنابراین تیم ایران 
در صورت شکست مقابل ژاپن و شکست کانادا مقابل لهستان دیگر شانس صعود ندارد چرا که در امتیاز شماری از کانادا 

عقب است.
ژاپنی ها نیز در صورت شکســت مقابل ایران و شکســت کانادا برابر لهستان شانســی ندارند چرا که در ست شماری 
شــرایط خوبی نســبت به کانادا ندارند. پس تیم های ایران و ژاپن محکوم به پیروزی هستند. ژاپن میزبان رقابت ها است 
و ســرمایه گذاری بســیاری برای المپیک توکیو انجام داده است و حتی تیم ایران را نیز در لیگ ملت های 202١ شکست 

داده اند. شاگردان الکنو کار بسیار سختی مقابل ژاپن دارند و برای صعود باید با تمام قوا در زمین حاضر شوند.
اما و اگر در صعود تیم ملی والیبال در حالی است که داورزنی رئیس فدراسیون والیبال پیش از آغاز بازی های المپیک 

گفته بود هدف گذاری فدراسیون رسیدن والیبال به نیمه نهایی المپیک است.

رقابت تیم های ملی والیبال ایران و ژاپن برای صعود از مرحله گروهی 
با انجام مراسم قرعه کشی اوزان ۶0 و ۱۳0 کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک 2020، دو نماینده ایران رقبای 

خود را شناختند.
مراســم قرعه کشی اوزان 60 و ١٣0 کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک 2020 توکیو برگزار شد و علیرضا نجاتی و امین 
 میرزازاده دو نماینده ایران در روز نخســت این رقابت ها رقبای خود را شــناختند. بر این اســاس علیرضا نجاتی در وزن 
60 کیلوگرم، در دور نخســت به مصاف آرمن ملیکیان دارنده مدال طای امیدهای جهان 20١9 از ارمنســتان می رود 
و در صــورت برتــری، در یک چهارم نهایی مقابل برنده مبارزه لنور تمیروف دارنــده مدال برنز جهان 20١۸ از اوکراین و 
المرات تاسمرادوف دارنده مدال برنز المپیک 20١6 و یک نقره و 2 برنز جهان از ازبکستان می رود. کنچیرو فومیتا دارنده 
2 طای جهان از ژاپن نیز در ســمت گروه نجاتی قرار دارد که احتمال رویارویی آنها در نیمه نهایی وجود دارد. در وزن 
١٣0 کیلوگرم، امین میرزازاده در دو نخســت مقابل کیم مینســئوک از کره جنوبی مبارزه می کند و در صورت برتری در 
یک چهارم نهایی، مقابل برنده آلین سیوراریو از رومانی و میخان لوپز، دارنده ٣طای المپیک و 5 طای جهان از کوبا به 
روی تشــک می رود. یک نفر از این چهار کشتی گیر در نیمه نهایی احتماال برابر رضا کایالپ کشتی گیر نامدار ترکیه قرار 
می گیرد.  میرزازاده در شرایطی به مصاف عنوان داران کشتی جهان می رود که ١١ کیلوگرم کمتر از وزن قانونی دارد و با 
١١9 کیلوگرم وزن در رقابت های وزن ١٣0 کیلوگرم مبارزه خواهد کرد. میرزازاده در صورت پیروزی در مبارزه نخســت 
مقابل کیم مین سئوک کره ای، در یک چهارم نهایی باید به مصاف میخان لوپز دارنده ٣ طای المپیک و 5 طای جهان 

از کوبا می رود. وزن معمول غول کوبایی حدود ١٣6 تا ١٣۸ کیلوگرم است.

قرعه دشوار نجاتی و میرزازاده در کشتی فرنگی المپیک 

اشک، لبخند و خداحافظی در ایستگاه آخر لیگ برتر
رکوردی که پرسپولیس 

با »قهرمانی« از خود برجای گذاشت
آخرین هفته بیستم دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با اشک ها 

و لبخندهای متفاوتی به پایان رسید.
هفته سی ام مســابقات لیگ برتر جمعه شب گذشته با برگزاری هشت 
دیدار پیگیری شد. پرســپولیس در روزی که پیش بینی می شد کار سختی 
مقابل پیکان داشته باشد کار را طوفانی آغاز کرد و اجازه نداد تارتار و تیمش 
خودشــان را پیدا کنند. زدن دو گل در نیمه نخســت باعث شــد پنجمین 

قهرمانی پرسپولیس در شهر قدس رقم بخورد.
پرســپولیس در حالی موفق شد با 67 امتیاز به پنجمین قهرمانی پیاپی 
خود برســد که سه قهرمانی این تیم با برانکو ایوانکوویچ کسب شده است و 
یحیی گل محمدی نیز دو بار موفق شــد این تیم را به قهرمانی برســاند، با 
این حال پس از قهرمانی فصل گذشــته پرســپولیس، بسیاری این قهرمانی 
را حاصل کار برانکو و گابریل کالدرون می دانســتند که گل محمدی آن را به 
سرانجام رسانده است، اما این بار قهرمانِی مستقل پرسپولیس با گل محمدی 
که این مربی از ابتدای فصل تیمش را هدایت می کرد، او را از زیر ســایه دو 
مربی خارجی قبلی این تیم خارج کرد و پرسپولیس نیز به رکوردی تاریخی 

دست پیدا کرد.
پس از پرســپولیس سپاهان با شکســت دو بریک استقال در تهران با 
65 امتیاز رتبه دوم جدول را در اختیار گرفت، استقال با 56 امتیاز در رتبه 
سوم ایستاد و رتبه چهارم جدول نیز به تیم تراکتور تبریز با ٤5 امتیاز رسید. 
تراکتوری ها در صورت قهرمانی استقال در رقابت های جام حذفی، می توانند 
به عنوان ســهمیه چهارم و پلی آف ایران در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا 

کنند.
دیدار نســاجی و گل گهر در سیرجان هم با تســاوی دو بر دو به اتمام 
رسید. در این بازی فوتبال جوانمردانه ای از سوی نساجی ارائه شد و در پایان 
این بازی قلعه نویی به اتفاقاتی که در این یکی دو ســال برای وی رخ داده 
اشــاره و از آنها ابراز ناراحتی کرد. گل گهر در شرایطی سهمیه احتمالی آسیا 
را از دســت داد که قلعه نویی اعتقاد داشت در 20 مسابقه علیه وی ناداوری 

صورت گرفته است.
در انتهای جدول پس از آنکه ســقوط ماشین  سازی تبریز مسجل شده 
بود،ســه تیم نفت مسجد سلیمان،ذوب آهن و سایپا کاندیدای سقوط بودند 
که در نهایت قرعه به نام ســایپا افتاد. سقوط سایپا نیز که قهرمانی در لیگ 
برتر را تجربه کرده بود، با شکست 5 بر یک مقابل تراکتور قطعی شد تا این 
تیم پس از 20 دوره حضور متوالی در لیگ برتر، طعم سقوط را بچشد، تیمی 
که در این فصل سه سرمربی را روی نیمکت خود دید، اما گویا این تیم برای 

سقوط اشتیاق باالیی داشت که در نهایت این اتفاق رقم خورد.
ذوب آهن هم که با مجتبی حسینی در نیم فصل دوم روز خوش نداشت 
و لحظه به لحظه مثل شمع آب می شد اما شام آخر این مربی و شاگردانش 

در لیگ بیســتم با شادی و خنده صرف شــد. نماینده اصفهان در بازی که 
مس جوانمردانه به میدان رفت با یک گل باخت اما شکســت ســایپا به کام 
مردان حسینی شیرین شد و این تیم را در لیگ برتر حفط کرد تا کام فوتبال 

اصفهان با از دست رفتن قهرمانی سپاهان و سقوط ذوب آهن تلخ تر نشود.
نتایج کامل دیدارهای هفته سی ام )پایانی( لیگ برتر به شرح زیر است:

* صنعت نفت 2.......................................................................................... ماشین  سازی ١
گل هــا: عبداهلل ناصــری )9( و طالــب ریکانی )52( بــرای صنعت نفت و 

محمدامین اسدی )6+٤5( برای ماشین  سازی
* آلومینیوم صفر..............................................................................نفت مسجدسلیمان ١

گل: ساسان حسینی )٤5(
* گل گهرسیرجان 2........................................................................... نساجی مازندران 2
گل هــا: گادوین منشــا )7١- پنالتی و 79( برای گل گهــر و ایوب کانتری 

)٤+٤5( و حسین زامهران )56( برای نساجی
* پدیده صفر......................................................................................................... فوالد صفر
* استقال ١..........................................................................................................سپاهان 2

گل ها: مهدی مهدی پور )2+90( برای استقال و رضا میرزایی )5٤( و سجاد 
شهباززاده )۸5( برای سپاهان

* تراکتور 5................................................................................................................ سایپا ١
گل ها: ســعید واسعی )١٣(، ســامان نریمان جهان )2۸(، میاد فخرالدینی 
)٤5(، علــی فتحی )7١( و پیمان بابایی )۸7( برای تراکتور و حســین ماهینی 

)٣١- پنالتی( برای سایپا
* ذوب آهن صفر........................................................................................ مس رفسنجان١

گل: محمد قاضی )5٣(
* پیکان صفر................................................................................................... پرسپولیس 2

گل ها: مهدی عبدی )9( و احمد نوراللهی )22(

بازی های المپیک 2020 توکیو

پرونده تیم ملی بسکتبال با سه شکست بسته شد
امید تازه در کاروان با آغاز مسابقات کشتی فرنگی

نتایج کامل ورزشکاران ایرانی در روز نهم مسابقات
بسکتبال

تیم ملی بسکتبال ایران دیروز در آخرین بازی خود در بازی های المپیک 
2020 توکیو به مصاف تیم ملی فرانســه رفــت که با نتیجه 79- 62 تن به 
شکست داد.ملی پوشان تیم ملی ایران با سه شکست متوالی، به کار خود در 
المپیک پایان دادند. تیم ملی ایران پیش از این با دو شکست مقابل تیم های 
جمهوری چک با نتیجه 7۸- ۸٤ و مقابل آمریکا با حساب 66- ١20 از صعود 

به دور بعد بازمانده بود.
تیراندازی

نجمه خدمتی و فاطمه کرم زاده دو ملی پوش تیراندازی ایران در مرحله 
مقدماتــی تفنگ 50 متر ســه وضعیت زنان بودند که بــا قرارگیری در رده 
هجدهم و بیست و دوم در مرحله مقدماتی متوقف شدند و به فینال نرسیدند. 
به این ترتیب کار این دو ورزشکار در المپیک توکیو به پایان رسید.پیش از این 
نجمه خدمتی که اولین ایرانی بود که توانست سهمیه المپیک توکیو را کسب 
کند در میکس تفنگ بادی در کنار مهیار صداقت در رده پانزدهم ایســتاده 
بود. فاطمه کرم زاده نیز در تفنگ بادی در رده بیست و سوم قرار گرفته بود.

دوومیدانی
حسن تفتیان، سریع ترین مرد ایران در گروه ششم مرحله مقدماتی دوی 
١00 متر با ثبت زمان ١0.١9 ثانیه چهارم شــد و از رسیدن به نیمه نهایی 
بازماند. این دونده در رتبه بندی نهایی و بین 59 ورزشــکاری که برایشــان 

رکورد ثبت شده است، در جایگاه بیست و هشتم قرار گرفت.

صفحه 9
یک شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
۲۱ ذی الحجه ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۸۰۸

آخرین اخبار توکیو ۲۰۲۰آخرین اخبار توکیو ۲۰۲۰

تفتیان کرونا را علت ناکامی خود عنوان کرد
حسن تفتیان دونده ١00 متر المپیکی دلیل نرسیدن به نیمه نهایی المپیک را 
ابتایش به کرونا می داند. او در این باره گفت: من 20 روز قبل از سفر به توکیو، با 
برگشت از فرانسه به ایران، یک فاجعه برایم رخ داد. کرونا گرفتم و به همین دلیل 
دو هفته تمرین نکردم و تحت درمان بودم. ماده ١00 متر هم خیلی حساس است. 
من فصل خیلی خوبی داشتم ، همه چیز را برای المپیک هماهنگ کرده بودم، ولی 
متاسفانه وقتی از فرانســه به ایران برگشتم، مبتا به کرونا شدم. البته کمک های 
دکتر اردیبهشت خیلی به من کمک کرد، تا به مسابقات برسم، اما نداشتن تمرین و 
حتی کرونا هم خیلی بدنم را ضعیف کرد و قطعا روی عملکردم تاثیر منفی گذاشت.

پیام فارسی فدراسیون جهانی بسکتبال برای مردم ایران
فدراسیون جهانی بسکتبال )FIBA( نیز پس از اتمام کار تیم ملی ایران در این 
رقابت ها، پیام قدردانی را به زبان فارسی، برای هواداران این رشته در ایران منتشر 
کرد.متن پیام FIBA به شرح زیر است:»سپاس از تمام هواداران عالی بسکتبال در 

سراسر ایران... امیدواریم در المپیک پاریس دوباره ببینیمتون.«
جوکوویچ به مدال برنز هم نرسید

در دیــدار رده بندی تنیس انفــرادی مردان المپیــک 2020 توکیو، نواک 
جوکوویچ با شکست مقابل پابلو کارنیو بوستا چهارم شد تا بخت نخست قهرمانی 
و نفر اول تنیس جهان با دو شکست پیاپی نتواند مدال المپیک کسب کند.کارنیو 
در این دیدار 2 بر یک مرد شماره یک تنیس جهان را برد به این ترتیب مدال برنز 
این بخش به اسپانیا رسید.جوکوویچ گفت: من دیروز و امروز خودم نبودم. سطح 
تنیس من این نبود. همچنین به دلیل خســتگی از نظر روحی و جسمی خودم 
نبودم. سرخوردگی جوکوویچ در رفتار او در زمین بازی در حالی که مسابقه ادامه 
داشت مشهود بود. جوکوویچ یک بار راکت خود را روی پنج ردیف صندلی پرتاب 
کرد. همچنین در این بازی زمانی که کارنو بوســتا ســرویس خود را زد و امتیاز 
گرفت جوکوویچ دوباره خونسردی خود را از دست داد و راکت خود را محکم به 

زمین زد تا نشان دهد اصا شرایط روحی مناسبی ندارد سپس راکت خراب شده 
را برداشت و به سمت دیگر پرتاب کرد.

صعود تیم های فوتبال 
ژاپن، مکزیک، اسپانیا و برزیل به نیمه نهایی 

دیدار های مرحله یک چهــارم نهایی فوتبال المپیک مردان 2020 توکیو با 
پیروزی و صعود تیم های اســپانیا، برزیل،مکزیــک و ژاپن به مرحله نیمه نهایی 
همراه شد. در مرحله یک چهارم نهایی فوتبال المپیک مردان 2020 توکیو، دیروز 
تیم فوتبال اسپانیا موفق شد حریف خود ساحل عاج را با نتیجه قاطع 5 بر2 در هم 
بکوبــد و به مرحله نیمه نهایــی راه پیدا کند. در بازی دوم این مرحله تیم ژاپن پس 
از ١20 دقیقه نبرد بدون گل با نیوزیلند، در ضربات پنالتی موفق شد حریفش را با 
نتیجه ٤ بر 2 شکست دهد. در سومین بازی هم تیم مردان برزیل تک گل دقیقه 
٣7 ماتئوس کونیا حریف خود مصر را شکســت داد و به نیمه نهایی رســید. در 
آخرین بازی مرحله یک چهارم نهایی تیم های مکزیک و کره جنوبی به مصاف هم 
رفتند که این بازی را مکزیکی ها با نتیجه 6 بر ٣ به سود خود به پایان رساندند. 
بــه این ترتیب در دیدارهای مرحله نیمه نهایی که ســه روز دیگر برگزار خواهد 
شــد مکزیک با برزیل مصاف خواهد داشت و تیم های ژاپن و اسپانیا رو در روی 

هم قرار خواهند گرفت.
مدال طال و نقره برای پرتابگران سوئدی

مرحله فینال پرتاب دیســک المپیک 2020 توکیو دیروز برگزار شــد و دنیل 
استاهل به مدال طا دست پیدا کرد. این پرتابگر سوئدی که نفر اول رنکینگ جهان 
است، با پرتابی به طول 6۸.90 متر عنوان قهرمانی را به دست آورد. سیمون پترسون 
دیگر پرتابگر سوئدی با ثبت رکورد 67.٣9 متر دوم شد و لوکاس ویس شایندگر هم 
با پرتابی به طول 67.07 متر مدال برنز را از آن خود کرد. احسان حدادی، نماینده 
پرتاب دیســک ایران در بلندترین پرتاب خود عــدد 5۸.9۸ متر را ثبت کرد و در 

رده بندی نهایی بین ٣2 ورزشکار در جایگاه بیست و ششم قرار گرفت.

قهرمانی و رکوردشکنی وزنه بردار قطری
 در غیاب سهراب و کیانوش

رقابت دســته 96 کیلوگرم وزنه بــرداری بازی های المپیــک توکیو دیروز 
در حالی برگزار شــد که ســهراب مرادی، کیانوش رســتمی و تیان تائو از چین 
چهره های غایب رقابت این دسته بودند. در نبود آنها فارس الباخ از قطر توانست 
قهرمان دســته 96 کیلوگرم المپیک  شــود. او همچنین رکوردهای دوضرب و 
مجموع المپیک را نیز از آن خود کرد. این نخســتین مدال طای تاریخ قطر در 
المپیک است. رکوردهای المپیک این وزن به نام کسی نبود چون برای اولین بار 
رقابت المپیک در دســته 96 کیلوگرم برگزار می شد. فارس الباخ از قطر رکورد 
١77 یــک ضرب، 225 دوضرب و مجمــوع ٤02 کیلوگرم را ثبت کرد. او رکورد 
دوضرب المپیک )2١9کیلوگرم( را شــش کیلوگرم و رکــورد مجموع المپیک 

)٣9۸کیلوگرم( را چهار کیلوگرم شکست.

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

1301910147143367. پرسپولیس

230198353242965. سپاهان

330168636191756. استقالل

43012993529645. تراکتور

530136113332145. گل گهرسیرجان

630101462718944. فوالد

73091383230240. پیکان

639-830109112329. مس رفسنجان

438-930108122731. پدیده مشهد

537-1030910112429. صنعت نفت آبادان

837-113081392533. آلومینیوم اراک

733-123096152734. نساجی مازندران

831-1330710132129. نفت  مسجدسلیمان

1126-1430511142839. ذوب آهن

1526-1530511141934. سایپا

3314-163028201952. ماشین سازی تبریز

کمالوند جانشین فیروز کریمی در تراکتور
فراز کمالوند که در فصل اخیر فوتبال باشــگاهی ایران ابتدا در شــاهین 
بوشهر، مقطعی به عنوان مدیرفنی در کنار فرهاد مجیدی در استقال و پس 
از آن هم دوران کوتاه مدتی با ســایپا داشــت، دیروز به عنوان سرمربی جدید 
تیم فوتبال تراکتور انتخاب شد.تراکتور در شرایطی سرمربی خود را تغییر داد 
که فیروز کریمی توانســته بود پس از حضور در این تیم نتایج خوبی بگیرد و 
با حضور در رده چهارم جدول لیگ برتر شــانس سهمیه آسیایی را به دست 
بیاورد، اما به هر حال باشــگاه تبریزی مثل هر سال دست به تغییر کادر فنی 
زد و فراز کمالوند را به تبریز برگرداند.سرخ پوشان تبریزی که در فصل اخیر با 
هدایت رسول خطیبی توانستند از مرحله گروهی لیگ قهرمانان صعود کنند و 
به جمع ١6 تیم برتر آسیا برسند و با فیروز کریمی هم قطع همکاری کردند، 
حاال با کمالوند به اســتقبال رقابت با النصر عربستان می روند که باید دید چه 

نتیجه ای در انتظارشان خواهد بود.
ادوکات جایگزین کاتانچ شد؟!

باوجود آنکه رسانه های عراقی روز جمعه گذشته از انتخاب کارلوس کی روش 
به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشــور خبر دادند اما ظاهرا این 
انتخاب نهایی نشــده است.سایت فوتبال عراق عصر دیروز خبر داد که کی روش 
آنها را ســرکار گذاشته و به همین خاطر فدراســیون فوتبال عراق با ادوکات به 

توافق نهایی رسید و این مربی هلندی رسما جایگزین کاتانچ شده است. 

اخبار کوتاه از فوتبال

شرکت سرمایه گذاری مسکن گیالن در نظر دارد نسبت به 
شناســایی و ارزیابی کیفی و مالی پیمانکاران واجد صالحیت جهت 
برگــزاری مناقصه تهیه و اجرای تاسیســات مکانیکی و الکتریکی 

پروژه ارغوان واقع در شهر رشت اقدام نماید.
لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود که تا پایان وقت 
اداری 1400/5/19 مــدارک مــورد نیاز جهــت ارزیابی را به واحد 
رســیدگی و قراردادهای شرکت سرمایه گذاری مسکن گیالن واقع 
در رشــت - گلسار - خیابان دیلمان - جنب مرکز خرید دیلمان - 

طبقه اول به کدپستی 78896-41679 تحویل دهند.
مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی:

1- آگهی ثبت شرکت، اساسنامه، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات 
قانونی شرکت 

2- گواهی نامــه صالحیت پیمانــکار، گواهینامه HSE و ســایر 
گواهینامه های مربوطه به همراه مشــخصات و مدارک و تخصص 

مدیران و پرسنل شرکت
3- رزومه پروژه های گذشته و رضایتنامه های کتبی از کارفرمایان

4- گواهــی بانکی اعتبار ریالی یا گردش مالی و یا هرگونه مدارک 
و مستندات دال بر تایید توانایی مالی پیمانکار
5- فهرست امکانات، ماشین آالت و تجهیزات

کلیه مدارک فوق می بایســت ممهور به مهر شرکت و دارای امضاء 
مجاز باشد. بدیهی است اسناد مناقصه پس از ارزیابی اولیه در اختیار 
پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده قرار خواهد گرفت.

الزم به ذکر اســت شرکت ســرمایه گذاری مسکن گیالن در رد یا 
قبول هر یک یا تمام پیشــنهادها بدون آن کــه نیاز به ذکر دلیل 

باشد مخیر است.

آگهی فراخوان شناسایی 
پیمانکاران واجد صالحیت 

و ارزیابی کیفی و مالی پیمانکاران 

آگهی موضوع ماده 3 قانون ۱3 
آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:
- پرونده کالسه 1400114425001000158 و رای شماره 
140060325001003146 مورخه 1400/4/20 به تقاضای 
احمد نورمحمدی فرزند علی  نســبت به ششــدانگ یکباب 
ســاختمان مسکونی به مســاحت 177/19 متر مربع تحت 
پالک شــماره 8114 فرعی از 43 اصلــی واقع در بخش2 
شهرســتان خرم آباد خروجی از مالکیت مالــک اولیه علی 
احمدی رســیدگی و تایید و انشــا گردید. مراتب در اجرای 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رســمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
و ســایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشــار و محلی 
آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/5/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/5/25

سیدآقانجفوند دریکوندی  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

شرکت سرمایه گذاری مسکن گیالن در نظر دارد نسبت به 
شناســایی و ارزیابی کیفی و مالی پیمانکاران واجد صالحیت جهت 
برگــزاری مناقصه تهیه و اجرای ســربندی فلزی با پوشــش ورق 
گالوانیزه و ســازه فلزی الحاقی به سازه بتنی پروژه ارغوان واقع در 

شهر رشت اقدام نماید.
لذا از کلیه پیمانکاران واجد شــرایط دعوت می شود که تا پایان وقت 
اداری 1400/05/19 مــدارک مورد نیاز جهــت ارزیابی را به واحد 
رسیدگی و قراردادهای شرکت ســرمایه گذاری مسکن گیالن واقع 
در رشت- گلسار- خیابان دیلمان- جنب مرکز خرید دیلمان- طبقه 

اول به کد پستی 78896-41679 تحویل دهند.
مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی:

1- آگهی ثبت شــرکت، اساسنامه، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات 
قانونی شرکت

2- گواهینامــه صالحیــت پیمانــکار، گواهینامه HSE و ســایر 
گواهینامه های مربوطه به همراه مشــخصات و مدارک و تخصص 

مدیران و پرسنل شرکت
3- رزومه پروژه های گذشته و رضایتنامه های کتبی از کارفرمایان

4- گواهی بانکی اعتبار ریالی یا گردش مالی و یا هرگونه مدارک و 
مستندات دال بر تأیید توانایی مالی پیمانکار

5- فهرست امکانات، ماشین آالت و تجهیزات
کلیه مدارک فوق می بایســت ممهور به مهر شرکت و دارای امضاء 
مجاز باشد. بدیهی است اسناد مناقصه پس از ارزیابی اولیه در اختیار 

پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده قرار خواهد گرفت.
الزم به ذکر اســت شرکت سرمایه گذاری مســکن گیالن در رد یا 
قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آن که نیاز به ذکر دلیل باشد 

مخیر است.

آگهی فراخوان شناسایی 
پیمانکاران واجد صالحیت 

و ارزیابی کیفی و مالی پیمانکاران 

شناسنامه مالکیت)برگ سبز( وانت پیکان 1600 رنگ 
سفید روغنی مدل 1382 شماره انتظامی 826 ل 82 
ایران 43 شــماره موتور 11538201042 و شــماره 
شاســی IN82900024 به مالکیت اکبر قربانی کد 

ملی 5110612651 مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

اخطاریه طالق
سرکار خانم الهام عظیمی فرزند ظهراب به شماره ملی 5990068859 
همسر شما آقای محمد کرمی فرزند هدایت اله به شماره ملی 
1756890579 بموجب دادنامه به شماره بایگانی 970746 مورخه 
1397/11/30 شعبه 6 دادگاه خانواده اهواز به این دفترخانه مراجعه 
نمــود و تقاضای طالق را مطرح کردند. لذا از حضرتعالی دعوت به 
عمل می آید ظرف مدت ده روز از انتشــار این گواهی جهت ثبت و 
اجرای طالق به دفترخانه طالق شــماره 4- اهواز به آدرس اهواز 
خیابان 10 پاداد جنب بانک ســپه پالک 8 طبقه اول حضور به هم 

رسانید. در غیراینصورت طبق مقررات عمل خواهد شد.
دفترخانه ازدواج 67 و طالق ۴- اهواز
سردفتر- سیدمحمدحسین شبری

آقای قاسم علیزاده فرزند گل محمد شغل آزاد در اجرای 
 1110 پرونده  شماره  و  ــــــــــ  شماره  دادنامه 
از شما دعوت  از شعبه 8 خانواده شهرری  اصداریافته 
می گردد ظرف مدت یک هفته پس از رویت این برگ 
21 شهرری  دفترخانه  به  اجرای طالق  و  ثبت  جهت 
واقع در شهرری خ 24 متری کوچه مسلم بن عقیل 
پ 81 مراجعه نمائید در غیر این صورت طالق بدون 

حضور شما اجرا خواهد شد.
سردفتر طالق ۲۱ شهرری

١٣٣59١9
١٤00/2/١٣

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060309007000122 مــورخ 1400/2/29 هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوئین زهرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی منوچهر 
اینانلو شویکلو به شماره شناسنامه 4310019692 صادره از بویین زهرا فرزند محرم 
در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 243531/37 متر مربع از پالک 
14 اصلی واقع در بخش 9 قزوین موســوم به قریه فیض آباد انتقالی از وراث مرحوم 
محرم اینانلو شــویکلو به موجب پرونده کالسه 1398114409007000092 محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و نیز امالک واقع در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و رســید 
اخذ نمایید و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده و گواهی آن را به اداره ثبت اســناد و امالک 
تحویل دهد در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت ارائه نکند اداره ثبت محل 
مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/4/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/5/10

سهراب نوروزی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بویین زهرا

»آگهی تجدید مناقصه«
 شرکت کشت و صنعت فتح و نصرکرمان در نظر دارد به منظور خرد کردن 
و  چاه هاشم  جلگه  ابن ابیطالب  علی  مزرعه  نخیات  شده  هرس  سرشاخه های 
نخل  ضایعات  کراشر)خرد کننده  دستگاه  خرید  به  اقدام  آنها  از  بعدی  استفاده 
خرما(با ظرفیت ۸ تن در ساعت و خروجی ذرات با ابعاد کمتر از ٤ میلیمتر از 
طریق تجدید مناقصه نماید.لذا بدینوسیله از طراحان و تولید کنندگان دارای 
صاحیت دعوت به عمل می آید تا ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در تجدید 
مناقصه از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان – بلوار جانباز- خیابان ارتش نبش 
پیشنهادي  نصر کرمان(قیمت  و  فتح  و صنعت  کوچه شماره١2)شرکت کشت 
خود را مطابق برگ شرایط تا ساعت١2 روز یکشنبه مورخ١٤00/5/١7تحویل 
دبیرخانه شرکت نمایند.زمان برگزاري جلسه تجدید مناقصه ساعت١2:٣0 همان 
روز در دفتر مرکزي شرکت میباشد و حضور متقاضیان در زمان بازگشایي پاکتها 

بامانع است. 
تلفن تماس:0۳4-۳275800۱-2                

                                  شرکت کشت و صنعت 
                                    فتح ونصرکرمان

جدول رده بندی مدال ها
مجموعبرنزنقرهطالرتبه تیم
۱2۱۱۳۱24۶. چین

2۱758۳0. ژاپن

۳۱۶۱7۱۳4۶. آمریکا

4۱۱۱5۱۱۳7. ک. ا. روسیه

5۱0۳۱427. استرالیا

۶89۱۱28. بریتانیا

7547۱۶. کره جنوبی

849۶۱9. فرانسه

9475۱۶. هلند

۱04۳۳۱0. نیوزلند

۱--40۱. ایران


