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قضاوت داور ایرانی در جام جهانی فوتبال 
ساحلی روسیه  

فوتبال  جهانی  فدراسیون 
از قضاوت ابراهیم اکبرپور در 
فوتبال  جهانی  جام  مسابقات 
ســاحلی 2021 روسیه خبر 
داد. به گزارش سایت رسمی 
فدراسیون فوتبال، رقابت های 
جام جهانی فوتبال ســاحلی 
2021 روســیه از 19 تا 29 
اگوســت )28 مرداد لغایت 7 شــهریورماه( به میزبانی روســیه در حالی برگزار 
می شــود که با اعالم فیفا ابراهیم اکبرپور از ایــران به عنوان داور در این رقابتها 

حضور دارد.

روح المپیک آزرده شد
 حمله با چوب هاکی در توکیو

رفتــار غیراخالقی بازیکن 
آرژانتین  هاکــی  ملــی  تیم 
در جریــان دیدار با اســپانیا 
و اصابت چوب هاکی با ســر 
ورزشــکار حریف موجب شد 
تا برای دقایقــی این بازی به 
تنش کشیده شود. به گزارش 
ایرنا، تیم هــای هاکی چمنی 
آرژانتین و اسپانیا روز گذشته در المپیک توکیو رو در روی هم به میدان رفتند 

که این بازی در پایان با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت.
در این دیدار اتفاقی رخ داد که با روح المپیک منافات داشت؛ در صحنه ای از 
بازی ورزشکار آرژانتین در واکنش به تمارض بازیکن اسپانیا به دلیل مصدومیت و 
وقت کشی به سراغ او رفت و با چوب هاکی ضربه ای به سر این بازیکن وارد آورد. 
هر چند این اتفاق مصدومیتی به همراه نداشت اما باعث تنش میان بازیکنان دو 

تیم شد و در نهایت داور میدان موضوع را خاتمه داد. 
در این صحنه لوکاس روســی، هاکی باز آرژانتین رفتاری را از خود نشان داد 
که با روح پهلوانی المپیک منافات داشــت و برخوردهای ادامه دار دو تیم نیز بر 
خالف منشور این بازیهاست. رفتار هاکی باز آرژانتین و درگیری بازیکنان دو تیم 
واکنش هایی را به همراه داشت.  در ادامه این بازی ها اسپانیا با نیوزلند و آرژانتین 

با تیم میزبان دیدار خواهند کرد.

نظارت داور زن ایرانی بر دو مسابقه فوتبال در المپیک  
خانــم شــهریاری نظارت 
دو دیــدار از فوتبال مردان در 
المپیک  رقابت هــای  جریان 
برعهــده  را  توکیــو   2020
دارد. به گــزارش خبرگزاری 
پریــا  خانــم  صداوســیما، 
شهریاری تنها نماینده فوتبال 
ایران در المپیک 2020 توکیو 
امروز  یکشــنبه، ۳ مرداد 1۴00 دو دیدار از رقابت هــای مردان را نظارت کرد..  
شهریاری تاکنون چهار دیدار از مسابقات فوتبال زنان را هم قضاوت کرده است.

زنیت پیشنهاد لورکوزن را رد کرد
برنامه جدید رم برای جذب آزمون

تالش های باشگاه رم برای 
زنیت  ایرانی  مهاجــم  جذب 
ادامه دارد. به گــزارش گروه 
ورزشــی مردم ســاالری، در 
شــرایطی که گفته شده بود 
شانس  بایرلورکوزن  باشــگاه 
بیشتری نســبت به تیم ژوزه 
مورینیــو برای همــکاری با 
سردار آزمون دارد اما اخباری که پس از آن در رسانه های ایتالیایی منتشر شده، 
نشان می دهد که رم هنوز امیدوار است که بتواند آزمون را از روسیه به ایتالیا ببرد.

آنطور که سایت معتبر Corriere dello Sport ایتالیا نوشته، باشگاه زنیت 
پیشــنهاد 18 میلیون یورویی لورکوزن برای سردار آزمون را قبول نکرده و گفته 

برای صدور رضایتنامه مهاجم ایرانی اش، حداقل 20 میلیون یورو می خواهد.
ســایت ilromanista هم آخرین وضعیت حضور آزمون در رم را بررسی و 
به این نکته اشــاره کرده که رم نمی تواند مثل لورکوزن، برای جذب آزمون 18 
میلیون یورو هزینه کند منتهی مدیران باشگاه ایتالیایی نقشه دیگری دارند. آنها 
می خواهند در ازای جذب مهاجم ایرانی زنیت، یکی از بازیکنانشــان را به روسیه 
بفرســتند.  استیون انزونزی بازیکن ۳2 ســاله ای که در خط میانی و به عنوان 
هافبک دفاعی بازی می کند در کنار رابین اولسن دروازه بان ۳2 ساله ای که فصل 
گذشــته به صورت قرضی در اورتون حضور داشت و پدرو مهاجم سرشناس رم، 
ســه بازیکنی هستند که مدیران باشــگاه ایتالیایی شرایط انتقال یکی از آنها به 
زنیت را بررســی خواهد کرد و امیدوار است که باشگاه روسی هم با خواسته آنها 

موافقت کند.

ادعای رسانه ترکیه ای
 کریمی به کایسری اسپور پیوست

براساس ادعای یک صفحه 
قرارداد  ترکیــه ای،  توئیتری 
علی کریمی با تیم کایســری 
اسپور ترکیه امضا شده است. 
چند روز قبل بود که اعالم شد 
تیم کایسری اسپور که در نقل 
و انتقاالت تابســتانی با مجید 
حســینی به توافق رســیده، 
مقصد هافبک ســابق الدحیل خواهد بود و علی کریمی – که فصل گذشته هم 
با تیمهایی در ترکیه مذاکره کرده بود – فصل جدید در ســوپرلیگ این کشــور 

بازی خواهد کرد.
در چنین شرایطی، صفحه توئیتری TransferHaber که اخبار مربوط به 
نقل و انتقاالت فوتبال ترکیه را پوشــش می دهد، ساعاتی قبل با انتشار عکسی 
از علی کریمی مدعی شده که کایسری اسپور با هافبک تیم ملی ایران به توافق 

رسیده و با این بازیکن قرارداد بسته است.
این خبر در حالی منتشــر شــده که در صفحه توئیتر باشگاه ترکیه ای هیچ 
خبری درباره توافق با علی کریمی دیده نمی شــود. البته باشگاه کایسری اسپور 
با گذشت چند روز از حضور مجید حسینی در تمرینات این تیم، نه تنها خبری 
از توافق با او کار نکرده بلکه هیچ عکســی از مدافع فصل گذشــته ترابزون در 
صفحه توئیتر این باشــگاه دیده نمی شــود و گویا در صورت صحت داشتن خبر 
TransferHaber نباید انتظار داشته باشیم که خبری رسمی در این زمینه از 

طرف کایسری اسپور منتشر شود.

مرندی بهترین توپ گیر روز نخست والیبال المپیک
در نخستین روز مسابقات 
توکیــو،  المپیــک  والیبــال 
لیبروی ایران در صدر بهترین 
قرار  مســابقات  توپ گیــران 

گرفت.
در  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
مســابقات  روز  نخســتین 
والیبــال المپیــک توکیو در 
بخش مردان، تیم های ایران، برزیل، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و روســیه حریفان خود 
را شکست دادند. مهدی مرندی با 9 توپ گیری منجر به امتیاز، در صدر بهترین 
بازیکنان مسابقات روز اول در این بخش قرار گرفت. عثمانی خوانتورنا از ایتالیا، 
نیــکالس هوگ از کانادا و تالس هوس از برزیل هر کدام با 8 توپ گیری، در این 

رده بندی پس از مرندی قرار دارند.

اخبار کوتاه

سومین روز مسابقات المپیک توکیو 2020 
برگزار شــد و در یکی از مهمترین رویدادهای 
این روز کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان موفق 
شد ناهید کیانی از ایران را در وزن منهای ۵7 
تکواندوی بانوان روی شــیاپ چانگ شکســت 

دهد. 
کیانی در دور نخست برابر »کیمیا علیزاده« 
قرار گرفت و این مبــارزه را با نتیجه 18 بر 9 
واگذار کرد و با توجه به عدم راهیابی علیزاده به 
فینال، کیانی از دور مسابقات خارج شد. کیمیا 
علیزاده هم در بازی رده بندی در مقابل حریف 
ترک شکســت خورد و از دســتیابی به مدال 

بازماند.
در وقت نخســت مبارزه کیانــی و علیزاده، 
هر 2 تکواندوکار با یک ضربه باال به سه امتیاز 
رســیدند تا کار برابر دنبال شود. در وقت دوم 
کیانی با حســاب هفت بر چهار عقب افتاد تا 

کارش بسیار سخت شود.
در راند ســوم نیز تالش کیانی ســودی در 
برنداشت و او با حساب 18 بر 9 شکست خورد.

بعد از این نتیجه کارشناسان و افراد جامعه 
تحلیل هــای گوناگونــی را در دنیای مجازی 
پیرامــون رفتن کیمیا علیــزاده از ایران نقطه 
نظرات خود را بیان کردند. بیشترین واکنش ها 
بــه نوع گــزارش مجری این مســابقه مربوط 
می شد و اینکه تصویر به آغوش گرفتن کیمیا 
علیزاده از ناهید کیانی و مهرو کمرانی سرمربی 

تیم ملی به نمایش درنیامد.
شکست نزدیک تیم ملی بسکتبال 

برابر چک در نخستین گام
تیم ملی بسکتبال ایران نخستین دیدار خود 
در بازی های المپیک توکیو را به جمهوری چک 

واگذار کرد.
به گزارش ایرنا، نخســتین دیدار تیم ملی 
بسکتبال کشورمان در المپیک 2020 توکیو، 
صبح روز یکشــنبه از ســاعت ۵:۳0 برابر تیم 
جمهوری چک برگزار شد و در پایان شاگردان 
»مهران شاهین طبع« با نتیجه 8۴ بر 78 اولین 

بازی خود را در این رقابت ها واگذار کردند. 
ایران در ابتدای کار بازی را خوب شروع کرد 
امــا در ادامه کوارتر اول، این چک بود که با در 
دســت گرفتن بازی، نتیجه را به نفع خود رقم 
زد و توانســت کوارتر نخست را با نتیجه 2۵ بر 

19 برنده شود.
در کوارتر دوم تیم ایران در حمالت ضعیف 
و در دفــاع نیز بدتر از حملــه کار کرد تا بازی 
در پایان نیمــه اول با نتیجه ۴۶ بر ۳0 به نفع 

جمهوری چک به پایان برسد. 
تیم ملی بسکتبال ایران در کوارتر سوم نیز 
به ترن اورهای خود ادامه داد تا نتواند اختالف 
امتیاز را با چک به عدد پایین تری برســاند. از 
سمت دیگر عملکرد خوب تیم جمهوری چک 
باعث شــد تا این تیم در کجموع سه کوارتر با 

نتیجه ۶7 بر ۴7 پیروز شود. 
در کوارتــر چهارم و پایانــی این دیدار تیم 
ایران توانست عملکرد بسیار خوبی داشته باشد 
و اختالف امتیاز را بســیار کم کند. نتیجه این 
کوارتر ۳2 بر 17 به ســود ایران به پایان رسید 
اما عملکرد خوب ایــران در این کوارتر جلوی 
شکســت ایران را نگرفت و در پایان شاگردان 
شــاهین طبع این دیدار را با نتیجه 8۴ بر 78 

واگذار کردند.
برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال ایران در 

المپیک 2020 توکیو به شرح زیر است:
بــازی دوم: ایران - آمریکا: چهارشــنبه ۶ 

مرداد، ساعت9:10
بازی ســوم: ایران - فرانسه: شنبه 9 مرداد، 

ساعت ۵:۳0
شاهین طبع: مقابل آمریکا و فرانسه 

قوی تر ظاهر می شویم
سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورمان پس 
از پایان دیدار مقابل جمهوری چک گفت: باید 
برای مقابله با آمریکا و فرانسه خودمان را قوی تر 
کنیم تا بتوانیــم بازی های باکیفیت تری انجام 
دهیم. آمریکا و فرانســه جزو تیم های بســیار 

خوب و مدعی در جهان هستند.
به گزارش ایرنا، »مهران شاهین طبع« اظهار 
داشت: همیشــه در آغاز بازی مقابل تیم های 
خــوب و باکیفیت همچین مشــکالتی داریم، 
چون تعداد بازی های تدارکاتی ما کم است. اما 
باید دیدارهای تدارکاتی مقابل تیم های خوب 
داشته باشیم و سطح لیگ برتر ما مانند آن ها 

باشد.
وی ادامــه داد: در نیمه اول تقریبا در همه 
مــوارد آماری پایین تر از تیــم چک بودیم. در 
نیمه دوم بچه ها ســازش پیدا کردند، مقداری 
به خود باوری بهتری رسیدند، اعتماد به نفس 
بهتری پیدا کردند و در نتیجه شرایط بهتر شد. 
برای جــام جهانی 2019 حــدود 18 بازی با 
تیم های خوب انجام دادیم، شرایط ما بهتر بود. 
اگر می خواهیم بازی هــای خوبی انجام دهیم، 
دیدارهای تدارکاتی می توانند به ما کمک کنند.

شاهین طبع افزود: می توانستیم در نیمه اول 
خیلی بهتر بــازی کنیم علیرغم تالش بچه ها، 
نیمــه اول نتیجه خوبی از بازی نگرفتیم. نیمه 
دوم اشــتباهات نیمه اول را کنتــرل کردیم، 
تحرک بچه ها بیشتر شد و تصمیم گیری بهتری 
داشتیم. اگر شاخص های آماری را بررسی کنید، 
در اکثر شاخص های آماری پایین تر بودیم ولی 
در نیمه دوم کنترل و دقت بیشــتری در بازی 
داشتیم. بازیکنان تمام توانشان را گذاشتند تا 
این اتفاق در نیمه اول نیافتد، می توانست نتیجه 

این بازی چیز دیگری باشد.
تیم ملی بســکتبال کشورمان  ســرمربی 
اذعان داشت: فدراسیون تمام تالشش را کرد و 
توانستیم بازی های تدارکاتی در ژاپن و اسپانیا 
داشــته باشــیم، اما نیاز به حداقــل 1۴ بازی 
داشتیم تا بتوانیم مانند جام جهانی عمل کنیم. 
سال گذشــته که بحث کرونا نبود، بازی های 
تدارکاتی خیلی خوبی در نظر گرفته بودیم. اما 
مشــکالت خیلی زیادی به وجود آمد و به نظر 
من اکثر تیم ها با این شــرایط روبه رو هستند. 
شاید خیلی از تیم ها بین ۴ تا ۶ بازی تدارکاتی 
انجام داده باشــند، اما به دلیل ســابقه تیم ها، 
لیگ های داخلی آن ها، حضور بازیکنانشان در 
لیگ های معتبر جهان و ارتباطی که در بازی با 

یکدیگر دارند، می توانند موفق شوند.
وی در پایان خاطر نشــان کرد: برای مقابله 
با آمریکا و فرانسه باید خودمان را قوی تر کنیم 
تا بتوانیم بازی های باکیفیت تری انجام دهیم. 
آمریکا و فرانســه جزو تیم های بسیار خوب و 
مدعی در جهان هستند. بسکتبال با رشته های 
دیگر در المپیک متفاوت اســت و به نظر من 
بچه هــا می توانند بازی های بــا کیفیتی انجام 

دهند.
حدادی:برابر آمریکا و فرانسه هم 

می جنگیم 
ملی پوش بســکتبال ایران گفت: خوب به 
بازی برابر چک برگشتم برابر آمریکا و فرانسه 

هم تا آخرین لحظه می جنگیم.
به گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری صدا و 
سیما، حامد حدادی پس از شکست تیم ملی 
بسکتبال برابر چک در اولین مسابقه در المپیک 
توکیو گفت: با تغییر سیســم دفاعی بازیکنان 
تیم چک را شوکه کردیم و توانستیم چند ضد 
حمله بزنیم و به بازی برگردیم. می توانســتیم 

بازی را ببریم، اختالفمان بسیار کم شده بود.
ملی پــوش بســکتبال افزود: بــازی را بد 
شروع و در حمله و دفاع عجوالنه بازی کردیم. 
اشــتباهات زیادی داشتیم، اما عملکردمان در 
کوارتر سوم بهتر و در کواتر چهارم عالی شد. با 
تغییر سیستم دفاعی و بازی زوم، بازیکنان تیم 

جمهوری چک شوکه شدند.
حــدادی گفت: اگر قبل از این مســابقات، 
بازی های تدارکاتی بیشتری برگزار می کردیم، 

می توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم.
ملی پوش بسکتبال گفت: در نیمه اول بدنم 
خواب بود، با خوردن چند تنه شوکه شدم. در 
حال حاضر مصدومیتی که داشتم کامال برطرف 
نشده و با مسکن بازی می کنم. آسیب دیدگی 
من بســیار خاص است و نمی شود عمل کرد و 

فقط باید روند درمانی را ادامه دهم.
ستاره تیم ملی بسکتبال ایران افزود: سعی 
می کنیم در مسابقه با آمریکا و فرانسه تا دقیقه 
آخر بجنگیم بســیار هیجان دارم این دو تا از 
بهترین تیم های دنیا هستند و ما سعی می کنیم 

بهترین نمایش را خود نشان دهیم.
قضاوت داور المپیکی ایران در مرحله 

یک چهارم پایانی تنیس روی میز
»سیمین رضایی« داور المپیکی تنیس روی 
میز ایران در مرحله یک چهارم نهایی المپیک 

توکیو قضاوت کرد.
به گــزارش ایرنا، »ســیمین رضایی« داور 
المپیکی کشــورمان کــه برای قضــاوت در 
مســابقات تنیس روی میز المپیک راهی ژاپن 
شده اســت، قضاوت دیدار حساس مرحله یک 
چهارم نهایی میکس دوبل فرانزیسکا و سولیا از 
آلمان در مصاف با میزوتانی و میما ایتو از کشور 

میزبان را بر عهده داشت.

این بــازی حســاس و نفس گیــر به گیم 
سرنوشت ساز هفتم کشیده شد و در این گیم 
نتیجه با حساب 1۶ بر 1۴ به نفع نماینده ژاپن 
به پایان رسید. رضایی در این مسابقه قضاوت 
عادالنــه ای را به نمایش گذاشــت که موجب 

رضایت سرداور مسابقات بود.
بــا قضاوت های خوب رضایــی در المپیک 
می توان شــاهد حضور ایــن داور بین المللی 
کشورمان در مراحل نهایی رقابت های المپیک 

2020 توکیو باشیم.
پرداخت پاداش به فروغی در توکیو

پاداش 10 هزار یورویی کمیته ملی المپیک 
ظهر دیروز و در ســفارت جمهوری اســالمی 
ایران در توکیو به جواد فروغی قهرمان المپیکی 
کشــورمان در ماده تپانچه 10 متر بادی اهدا 

شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، در این 
مراسم که با حضور مســعود سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان، سیدرضا صالحی امیری رئیس 
کمیته ملی المپیک، رحمانیان سفیر ایران در 
توکیو، علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی، 
خانم هــا طاهریان نایب رئیس بانــوان وزارت 
ورزش و فرهادی زاد معاون بانوان وزارت ورزش 
برگزار شد پاداش 10000 یورویی پای سکو که 
مصوب هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک برای 
مدال آوران طالیــی بازی های المپیک 2020 
توکیو در نظر گرفته شــده بود به جواد فروغی 

اهدا شد.
با تصمیم هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک 
بــه مدال آوران طال، نقره و برنز کاروان اعزامی 
ایــران به بازی های المپیــک 2020 توکیو به 
ترتیــب 10000، ۵000 و ۳۵00 یورو پاداش 
نقدی به عنوان پاداش پای ســکو اهدا خواهد 

شد.
همچنین به کادر فنی رشته های مدال آور 

هم 70 درصد این مبلغ پرداخت خواهدشد.
نازنین مالیی پس از درخشش در 
المپیک: رقبایم جلیقه یخ داشتند 

من حوله خیس!
دختــر قایقران المپیکی ایــران گفت: من 
سبک وزن هستم و در رقابت با سنگین وزن ها 
توانســتم موفق شــوم و همه از جثه کوچکم 

متعجب بودند. 
نازنیــن مالیی در گفتگو با خبرنگار اعزامی 
ایســنا به المپیک توکیو، درباره ی درخشش 
خــود در رقابت های قایقرانی روئینگ المپیک 
توکیــو و صعود به فینال A و B بازی ها، بیان 
کــرد: ما با توجه به امکانات و داشــته هایمان، 
برای فینال C برنامه ریزی کرده بودیم. من در 
پیست هزار متر تمرین می کردم مسابقه اروپایی 
و جهانی هم نرفته بودم بنابراین واقع بینانه نگاه 
کردیم که اگر به فینال C برسیم، اتفاق خوبی 
اســت. در دو هفته آخر تمرینات تست هایی را 
انجام دادیم و تغییر تاکتیک داشتیم و حدس 

زدیم که می تواند جواب بدهد.
او ادامه داد: روز اول بازی ها که توانستم به 
طور مستقیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود 
کنم متوجه شدیم که تمرینات و برنامه ریزی ها 
جواب داده اســت و سپس به تجزیه و تحلیل 
حریفانم در مرحله یک چهارم نهایی پرداختیم. 
ما تصمیم گرفتیم کــه دو نماینده مکزیک و 
نامیبیا را در مرحله یک چهارم نهایی پشــت 
ســر بگذاریم. من و آقای فرزام صحبت کردیم 
کــه اگر بتوانم به نیمه نهایی A و B برســم، 
کار بزرگی اســت و اگر هم در فینال C حضور 
داشته باشــم، به آنچه که از قبل برنامه ریزی 
کرده بودیم رسیده ایم بنابراین بدون استرس و 

نگرانی به رقابت پرداختم.
ملی پوش روئینگ ایران گفت: رقیبان من از 
سوئیس و نیوزلند واقعا قوی هستند. نمایندگان 
مکزیــک و نامیبیا اگر ببینید ســنگین وزن و 
عضالنی هســتند زمانی که من در پیست راه 
می رفتم همه متعجب بودند که چگونه با این 
جثه ریز توانستم آنها را پشت سر بگذارم چون 
من سبک وزن هســتم و با سنگین وزن ها به 

رقابت پرداختم.
مالیی در پاسخ به این پرسش که موفقیت 
او در صعــود به نیمه نهایــی A و B المپیک 
باعث افزایش انگیزه او برای رقم زدن اتفاق بهتر 
در رقابت بعدی اش شــده است؟ تصریح کرد 
: دقیقاً، چون واقعیت این اســت که کشورهای 
دیگر با توجه به ایــن امکاناتی که دارند برای 
مدال طال آمده اند امــا من می خواهم بهترین 
خودم باشــم و از این لحاظ استرس آنچنانی 
نــدارم و تمام تالشــم را می کنم تــا بهترین 

عملکرد خودم را در المپیک داشته باشم.
دختر قایقران المپیکی ایران در پاســخ به 
پرســش دیگری مبنی بر اینکه وقتی امکانات 
کشورهای دیگر را می بیند حسرت نمی خورد 
که با داشتن آن امکانات، می توانست به جایگاه 
بهتری برسد، تاکید کرد: بله، همین طور است 
برای نمونه ورزشــکاران کشــورهای دیگر به 
محض اینکه مسابقه تمام می شود جلیقه های 
یــخ دارند و مربیانشــان ســریع آن جلیقه ها 
را می آورند تا تنشــان کننــد و در این گرمای 
شــدید هوا زودتر ریکاوری شوند اما مربی من 
مجبور اســت حوله را در آب سرد خیس کند 
و آن را به من بدهد. نکته جالب این اســت که 
خیلی ها از من می پرسیدند درکجا تمرین کرده 
ام و وقتی گفتم من در پیست هزار متر تمرین 
کردم باورشان نمی شد. ما پتانسیل این را داریم 
که جزو نفرات برتر المپیک و جهان باشــیم و 
امیدوارم این نتیجه ای که من به دست آورده ام 
، باعث شــود که توجه مســئوالن به رویینگ 
بیشتر شود تا ما بتوانیم به نتایج درخشان تری 

دست پیدا کنیم.
ثبت ضعیف ترین نتیجه تاریخ 

تکواندوی ایران 
میرهاشــم حسینی با شکســت از حریف 
کره ای شانس رســیدن به دیدار رده بندی را 
از دســت داد تا تکواندوی ایران بدون مدال به 
کار خود در المپیک توکیو پایان دهد و ضعیف 
ترین نتیجه تکوانــدوی ایران در ادوار المپیک 

ثبت شود. 
به گزارش ایســنا، در مرحله شانس مجدد 
مسابقات وزن ۶8 کیلوگرم تکواندوی المپیک 
2020 توکیو، میرهاشــم حســینی به مصاف 
دائــه وون لی دارای رنکینگ یک جهان از کره 
جنوبی رفت کــه در یک مبارزه پر افت و خیز 
با نتیجه ۳0 بر 21 شکســت خورد و شــانس 
رسیدن به دیدار رده بندی را نیز از دست داد تا 
تکواندوی ایران با ناکامی مطلق بازیهای توکیو 

را ترک کند.
آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی و ناهید 
کیانی سه نماینده تکواندوی ایران در المپیک 
توکیو بودند که از دور رقابتها حذف شــدند تا 
تکوانــدوی ایران بدون مــدال بماند و ضعیف 
ترین نتیجه تاریخ تکواندوی ایران در بازیهای 

المپیک رقم بخورد.
نتایج تکواندوی ایــران در ادوار المپیک به 

ترتیب زیر است:
2000 ســیدنی )اولین دوره رسمی حضور 
تکوانــدو در المپیک(: یک برنز توســط هادی 

ساعی

200۴ آتن: یک طال توســط هادی ساعی و 
یک برنز توسط یوسف کرمی

2008 پکن: یک طال توسط هادی ساعی
2012 لندن: یک نقره توسط محمد باقری 

معتمد
201۶ ریو: یک برنز توسط کیمیا علیزاده

2020 توکیو: بدون مدال
رستمیان در تپانچه به فینال نرسید

هانیه رستمیان در تپانچه بادی 10 متر زنان 
بازی های المپیک توکیو به فینال راه نیافت. 

به گزارش ایسنا، در دومین روز از بازی های 
المپیــک توکیو ماده تپانچه بــادی 10 متر با 
حضور ۵7 تیرانداز انجام شــد. هانیه رستمیان 
پرچمــدار زن کاروان ایــران تنهــا نماینــده 
کشورمان در این ماده بود که با امتیاز ۵7۶.19 
در رده دهم ایستاد و از رسیدن به فینال بازماند.

در این ماده ۵7 تیرانداز حضور داشتند.
نجمــه خدمتی، آرمینا صادقیــان، فاطمه 
کرم زاده، مهیار صداقــت، جواد فروغی و هانیه 
رســتمیان تیراندازان ایرانی حاضر در المپیک 
توکیو هســتند که فاطمه کــرم زاده و آرمینا 
صادقیان در تفنگ بادی در رده 2۳ و ۳0 قرار 
گرفتنــد. جواد فروغی در تپانچه بادی قهرمان 

شد و شگفتی سازی و تاریخ سازی کرد. 
مسابقات تیراندازی المپیک توکیو از دوم تا 

یازدهم مرداد انجام می شود.
رکورد طوالنی ترین مسابقه والیبال 

تاریخ المپیک شکست
بــازی ایران و لهســتان در المپیک 2020 
توکیو 2 ساعت و ۳7 دقیقه طول کشید تا این 
رقابت به عنوان طوالنی ترین مسابقه والیبال در 

تاریخ المپیک نام بگیرد. 
به گزارش ایســنا، تیم ملــی والیبال ایران 
در نخســتین بازی خود از رقابت های المپیک 
2020 توکیو به مصاف تیم لهســتان رفت که 
در پایان این بازی ایران موفق شــد ۳ بر 2 به 

پیروزی برسد.
شاگردان آلکنو در بازی اول مقابل لهستان 
ست های دوم، سوم و پنجم را با نتایج 22-2۵، 
2۵-22 و 2۳-21 پیروز شدند و ست های اول 
و چهارم را با نتایــج 18-2۵ و 22-2۵ واگذار 

کردند.
در جریان مسابقات والیبال المپیک، دو بار 
رکورد طوالنی ترین مســابقه والیبال در تاریخ 
المپیک از زمانی که سیســتم های امتیازدهی 
رالی ها معرفی شده است )از بازی های المپیک 

2000 سیدنی( شکسته شد.
 رکورد طوالنی ترین بازی ابتدا در بازی بین 
تیم های ایتالیا و کانادا با ثبت 2 ســاعت و 17 
دقیقه شکســته شد و با پیروزی ۳ بر 2 ایتالیا 
همراه بود اما جدال تیم های ایران و لهستان که 
با برد ۳ بر 2 تیم ایران همراه بود، دو ســاعت 
و ۳7 دقیقه طول کشید تا عنوان طوالنی ترین 

مسابقه والیبال در تاریخ المپیک نام بگیرد.
، رکورد قبلی به صورت مشــترک 2 ساعت 
و 1۶ دقیقه میــان تیم های آمریکا و یونان در 
مرحله یک چهارم نهایــی المپیک 200۴ آتن 
و روسیه و لهستان در مرحله گروهی المپیک 

2012 لندن ثبت شده بود.
حذف تیرانداز ایران 
در ماده تفنگ بادی 

نماینده ایران در ماده تفنگ بادی بازی های 
المپیک توکیو با قرار گرفتن در جایگاه نهم از 

صعود به فینال بازماند.
حذف تیرانداز ایــران در ماده تفنگ بادیبه 
گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صداوسیما، 
در ادامــه ایــن رقابت ها مهیــار صداقت تنها 
نماینده ایــران در ماده تفنگ بادی با اختالف 
بسیار کم مقابل حریفان جهانی خود با 1/۶29 
امتیاز در جایگاه نهم جهان قرار گرفت و فینال 

را از دست داد.
در این مــاده ۴7 تیرانداز جهان با یکدیگر 

رقابت کردند.
پیش از این جواد فروغــی در ماده تپانچه 

بادی موفق به کسب مدال طال شد.
ســی و دومین دوره بازی های المپیک از 2 
تا 11 مرداد در رشته تیراندازی با حضور ۳۵۶ 
ورزشکار از 101 کشور جهان در حال برگزاری 

است.
شناگر ۱۸ ساله تونسی 

قهرمان المپیک شد
یک شــناگر جــوان و 18 ســاله از تونس 
توانست شگفتی آفرین شود و عنوان قهرمانی 

المپیک را به دست بیاورد. 
به نقل از رویترز، احمــد هفناوی، نوجوان 
تونسی روز یک شنبه المپیک را متحیر کرد و 

طالی ۴00 متر آزاد مردان را به دست آورد.
این نوجوان 18 ساله در ۵0 متر آخر مسابقه 
سریع حرکت کرد تا با زمان ۳:۳۶:۴۳ به مدال 
طال برســد و جک مک الولین اســترالیایی و 
شناگر آمریکایی کیران اسمیت در رده های دوم 

و سوم قرار گیرند.
این یک موفقیت بزرگ برای تونس بود.

وی بعد از قهرمانی گفت: نمی توانم باور کنم، 
این شگفت انگیز است. من امروز صبح بهتر از 
دیروز در آب بــودم. من االن قهرمان المپیک 
هستم. فقط ســرم را در آب گذاشتم و رقابت 
کردم و به چیزی فکر نکردم. باورم نمی شــود. 
این یک رویا اســت که به واقعیت تبدیل شده 
است. این شناگر به دومین شناگر تاریخ تونس 
تبدیل می شــود که مدال طالی المپیک را به 

دست می آورد

سومین روز مسابقات المپیک توکیو 2020 چگونه گذشت؟

شکست تیم ملی بسکتبال و پایان غم انگیز تکواندوی ایران

نشریه انگلیسی دیلی میل صبح یکشنبه با انتشار خبری 
لیگ انگلیس را تکان داد.

منچسترسیتی برای این که تخلفاتش در زمینه فیرپلی 
مالــی را مخفی کند، در قراردادهایش عددســازی کرده و 
درآمدهــای واقعی خــود را جعل کرده اســت. ایمیل های 
لورفته توسط این نشریه انگلیسی نشان می دهد که مدیران 

منچسترسیتی در ایمیل هایشــان درآمد ساالنه از اسپانسر 
خود در فصــل 11-2020 یعنی شــرکت »اتحاد« را 12 
میلیــون پوند اعالم کرده اند در حالی که درآمد واقعی آنها 
چهار میلیون پوند بوده است. بر اساس قوانین فیرپلی مالی 
یوفا، باشگاه ها باید در مورد درآمدهایشان با شفافیت رفتار 
کنند اما سیتی قراردادهای خود را جعل و دستکاری کرده 

است. این اولین باری نیست که سیتی به خاطر مسائل مالی 
زیر ذره بین قرار می گیرد. 

در فوریه 2020 نیز یوفا این تیم را بر اساس حساب هایش 
بین ســالهای 2012 تا 201۶ دو فصــل از حضور در لیگ 
قهرمانــان اروپا محروم کــرد اما دادگاه عالــی ورزش این 
محرومیت را لغو کرد. البته کمی بعد اشپیگل افشا کرد که 

یوفا در این پرونده لطف بزرگی به سیتی کرده که در نهایت 
آنها را محروم نکرده است.

حاال باید دید که لیگ انگلیس به این افشــاگری جدید 
چه واکنشی نشــان می دهد و آیا قهرمان لیگ انگلیس به 
خاطر مخفی کاری و تخلفاتش توســط لیگ برتر انگلیس 

تنبیه می شود یا نه.

شوک در فوتبال انگلیس

 ایمیل های تخلفات مالی منچسترسیتی لو رفت


