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روز سیزدهم مسابقات ورزشی المپیک توکیو 2020 برای 
کاروان ایران خوش یمن بود. در این روز فرنگی کار وزن ۶۷ 
کیلوگرم ایران مدال طالی المپیک توکیو را پس از گذشت 

۹ سال از المپیک لندن کسب کرد.
محمدرضا گرایی فرنگــی کار وزن ۶۷ کیلوگرم ایران در 
فینال المپیک توکیو با »پرویز نصیبوف« از اوکراین سرشاخ 

شد.
او در این کشتی با نتیجه ۹ - یک حریف اوکراینی خود 
را شکست داد و قهرمان المپیک شد، حسن یزدانی در رشته 
کشــتی آزاد به فینال و اطری هم به دیــدار رده بندی راه 

پیدا کردند.
گرایی در مبارزه فینال به مصاف پرویز نصیب اف دارنده 
برنز جوانان جهان، طالی جوانان اروپا و نقره نوجوانان جهان 
از اوکراین رفت و با نتیجه ۹ بر یک شکســت داد و قهرمان 

المپیک شد.
گرایی در ۳0 ثانیه بعد از آغاز وقت قانونی نخست پوئن 
اخطار گرفت و در ادامه کنده فرنگی حریف اوکراینی را باال 
آورد اما قاضی اعتقاد داشــت که وی از پا استفاده کرده و ۴ 
امتیاز را به گرایی ندادند. در ادامه رسول جزینی مربی تیم 
ملی به این امر اعتراض کرد که هیات ژوری بعد از بازبینی 
فیلم اعتراض مربیان کشورمان را قبول نکردند و یک امتیاز 

به حریف اوکراینی دادند.
چند ثانیــه بعد از این حادثه گرایی بــا کمرگیری زیبا 
حریف خــود را خاک کرد و 2 امتیــاز دیگر گرفت تا تایم 
نخست ۳ بر یک به سود فرنگی کار کشورمان به پایان برسد.

فرنگی کار شیرازی کشورمان چند ثانیه بعد از آغاز تایم 
دوم یک مرتبه دیگر بــا کمرگیری و به پل بردن حریف ۴ 
امتیاز دیگر گرفت که مــورد اعتراض مربیان اوکراینی قرار 
گرفت و هیات ژوری نپذیرفت و یک امتیاز دیگر به نماینده 
کشــورمان دادند و در ثانیه های پایانی کشتی گرایی موفق 
شــد پای حریف خودش را به بیرون ببرد و جمع امتیازات 

خودش را به ۹ برساند.
گرایی پس از اســتراحت در دور نخســت، در دور دوم 
جولیان آکود از کلمبیا را ۸ بر صفر شکست داد. او در مرحله 
یک چهارم نهایی با فرانک استابلر از آلمان )دارنده ۳ طال و 2 
برنز قهرمانی جهان/ برنز بازی های اروپایی/ 2 طال و یک برنز 
قهرمانی اروپا( روبرو شد که حریف نامدار خود را با نتیجه ۵ 

بر ۵ )کسب امتیاز آخر( شکست داد.
گرایی در مرحله نیمه نهایی به مصاف راماز زویدزه دارنده 
نقره امیدهای جهان از گرجستان رفت و با نتیجه ۶ بر یک 
حریف خود را شکســت داد و به فینال راه یافت تا طلســم 
ناکامی نمایندگان کشورمان برای رسیدن به فینال شکسته 

شود.
محمدرضا گرایی با حضــور در فینال وزن ۶۷ کیلوگرم 

المپیک و کســب مدال طال به ۶ سال ناکامی کشتی گیران 
کشــورمان برای حضور در تورنمنت های جهانی و المپیک 
پایان داد. همچنین از المپیک 20۱2 لندن و بعد از کسب 
ســه مدال طالی درخشــان در المپیک ریو کشتی فرنگی 

فینالیست نداشت.
همچنین بعد از حضور قاســم رضایی در فینال وزن ۹۸ 
کیلوگرم پیکارهای کشــتی فرنگی قهرمانی ســال 20۱۵ 
در الس وگاس آمریکا و بعد از گذشــت ۶ ســال هیچکدام 
از ملی پوشــان کشــتی فرنگی نه در المپیــک ریو و نه در 

پیکارهای جهانی نتوانسته اند گام به فینال بگذارند.
تیم ۵ نفره ایران با یــک مدال طالی محمدرضا گرایی 
در وزن ۶۷ کیلوگــرم و مدال برنز محمدهادی ســاروی در 
وزن ۹۷ کیلوگــرم و دو عنوان پنجمی محمدعلی گرایی و 
امین میرزازاده در اوزان ۷۷ و ۱۳0 کیلوگرم به کار خود در 

المپیک 2020 توکیو پایان داد.
حسن یزدانی با اقتدار به دیدار فینال راه یافت

حسن یزدانی با شکست حریف روس و با اقتدار به دیدار 
فینــال وزن ۸۶ کیلوگرم رقابت های کشــتی آزاد المپیک 

توکیو راه یافت اما طری از راهیابی به فینال باز ماند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در وزن ۵۷ 
کیلوگرم رضا اطری در دور نخست در یک کشتی نزدیک با 
نتیجه ۳ بر 2 از ســد سلیمان آتلی دارنده مدال نقره جهان 
از ترکیه گذشت. وی در در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۱ بخبایار 
اردنبات دارنده مدال برنز جهان و قهرمان بازی های آسیایی 
از مغولستان را مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی 

در این دیدار مقابل زائور اوگویف قهرمان جهان از روسیه با 
نتیجه ۸ بر ۳ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. 

در وزن ۸۶ کیلوگرم حســن یزدانی در دور نخســت با 
نتیجه ۱۱ بر 2 جاورایل شاپیف از ازبکستان را مغلوب کرد. 
وی  در دور دوم مقابل استفان ریچموت از سوئیس با نتیجه 
۱2 بر ۱ به برتری دســت یافت و راهی مرحله نیمه نهایی 
شد. وی در این مرحله مقابل آرتور نایفون اف دارنده مدال 
برنز جهان از روسیه با نتیجه ۷ بر ۱ به پیروزی دست یافت 
و راهی دیدار فینال شد. یزدانی عصر فردا در دیدار فینال به 

مصاف دیوید تیلور قهرمان جهان از آمریکا می رود.
قرعه کشی اوزان 74 و 125 برگزار شد

مراسم قرعه کشی اوزان ۷۴ و ۱2۵ کیلوگرم رقابت های 
کشتی آزاد المپیک توکیو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراســیون کشــتی، در وزن 
۷۴ کیلوگرم مصطفی حسین خانی در دور نخست با کایل 
داک قهرمان جهان از آمریکا کشــتی می گیرد و در صورت 
پیروزی بر این حریف در دور دوم به مصاف برنده کشــتی 
میان محمدحبیــب کادزی محمداف از بالروس و جندری 

گارزون از کوبا می رود. در این وزن ۱۶ نفر حضور دارند.
در وزن ۱2۵ کیلوگــرم امیرحســین زارع در دور اول با 
الکساندر خوتسیانویسکی دارنده مدال برنز جهان از اوکراین 
کشتی می گیرد و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در 
دور بعد به مصاف برنده کشتی میان جاهید براهال از الجزایر 
و اگزون شــاال از کوزوو می رود. گنو پتریاشــویلی قهرمان 

جهان از گرجستان در گروه زارع حضور دارد.

رقابت های اوزان فوق از ســاعت ۶:۳0  )پنج شنبه( آغاز 
می شود.

محمدرضا گرایی پس از کسب مدال طال: 
به رویای نوجوانی ام رسیدم

قهرمانی کشــتی فرنگــی المپیــک 2020 گفت که با 
موفقیت در این مسابقات به رویای دوران نوجوانی اش رسید.

  محمدرضا گرایــی بعد از قهرمانی در وزن ۶۷ کیلوگرم 
کشتی فرنگی المپیک 2020 توکیو گفت: از دوران نوجوانی 
رویای کســب مدال المپیک از  را داشتم و اکنون احساس 
خوشحالی می کنم که به آن رسیدم. آرزوی هر ورزشکاری 
رســیدن به مدال المپیک است و خوشحالم که دل مردم را 

شاد کردم. 
وی درباره اینکه یک ســال پیش قول کســب مدال در 
المپیک را داده بود، خاطرنشان کرد: آن زمان هنوز دوبنده 
تیم ملی را به دست نیاورده بودم. من هدف دو ساله داشتم 

و به آن رسیدم.
قهرمان طالیی المپیک توکیو اظهار داشــت: در مسابقه 
فینال وقتی اخطار گرفتم حریف اوکراینی از پشت مچ دستم 
را گرفت که این حرکت خطا بود. دوربین آن صحنه را شکار 
نکرد و اعتراض ما هم مورد توجه قرار نگرفت. از آن به بعد از 

لحاظ فنی کشتی را در دست گرفتم و ادامه دادم.
گرایی درباره رقابت با نمایندگان سایر کشورها و مشکل 
داوری در این رقابت ها عنوان کرد: وزن ۶۷ کیلو سخت ترین 
وزن مسابقات بودو ۶-۷ قهرمان در این وزن بودند که خدا را 

شکر همه را شکست دادم
حسن یزدانی: بعد از مدال طالی المپیک صحبت 

خواهم کرد
حســن یزدانی آزادکار کشــورمان در وزن ۸۶ کیلوگرم 
موفق شــد با نتیجه ۷ بر یک نایفونوف از روسیه را شکست 
داد و راهی فینال المپیک شد. این مرحله فردا برگزار خواهد 

شد.
یزدانــی بعــد از راهیابی به فینال در واکنش با ســوال 
خبرنگاران گفت: بعد از مدال طالی المپیک صحبت خواهم 

کرد.
تیلور تاکنون دو مرتبه در رقابت های جام جهانی کرمانشاه 
و مسابقات جهانی 20۱۸ بوداپست موفق به شکست حسن 
یزدانی شــده است و طرفداران کشتی در جهان بی صبرانه 

منتظر دیدن این رقابت حساس هستند.
تیلور پیش از این در مبارزه نخست مقابل علی شعبان اف 
از بالروس با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و در دومین 
مبارزه نیز مقابل مایلس آمینه از سن مارینو با نتیجه ۱2 بر 
2 به برتری رســید و راهی نیمه نهایی شــد. یزدانی هم در 
نیمــه نهایی ۷ بر یک نایفونوف از روســیه را مغلوب کرد و 

فینالیست شد.

جــوان اول وزنه بــرداری ایران با ثبت رکــورد مجموع 
۴۴۱ کیلوگــرم و ضــرب مدال نقــره در المپیک توکیو به 

یک دهه ناکامی ایران در دســته فوق ســنگین پایان داد. 
به گزارش ایرنا، رقابت های دســته به اضافه ۱0۹ کیلوگرم 

وزنه برداری المپیک توکیو عصر دیروز)چهارشــنبه( برگزار 
شد. هفت وزنه بردار در این دشــته حضور داشتند. در این 
دســته »علی داودی« قهرمان جوانان جهــان از ایران نیز 
حضور داشت و نخســتین تجربه المپیکی خود را با کسب 
یک مدال نقره جشــن گرفت. داودی که جانشین بزرگانی 
مانند حسین رضازاده، بهداد ســلیمی، سجاد انوشیروانی، 
بهادر موالیی و ســعید علی حسینی شــده این مدال را در 
سن 22 سالگی کســب کرد.  داودی در این رقابت ها ابتدا 
وزنه ۱۹۱ کیلوگرمی را مهار و برای حرکت دوم پشت وزنه 
۱۹۶ کیلوگرمی قرار گرفت و برای مهار آن مشکلی نداشت.  
کادر فنی برای حرکت سوم »علی داودی« درخواست وزنه 
200 کیلوگرمــی را داد که وی با مهار آن دومی خود را در 
حرکات یکضرب قطعی کرد. در حرکت یکضرب این دسته 
الشا تاالخادزه از گرجستان با مهار 22۳ کیلوگرم به عنوان 
نخست و ِمن اسد از سوریه ۱۹0 با مهار کیلوگرم  در جایگاه 

سوم قرار گرفت.  داودی که با مهار 200 کیلوگرم در حرکت 
یکضرب خود را در قامت مدعی رسیدن به سکو نشان داده 
بود در حرکت نخست دوضرب ابتدا وزنه  2۳۴ کیلوگرم را 
مهار اما در ادامه نتوانســت بر وزنه 2۴0کیلوگرم غلبه کند. 
داودی در حرکت ســوم وزنه  2۴۱ کیلوگرم را انتخاب کرد 

که در مهار آن موفق بود.
ملی پوش وزنه برداری ایران با ثبت مجموع ۴۴۱ کیلوگرم 
به مدال نقره این دســته در بازی های المپیک توکیو دست 
یافت تا بعد از حدود ۹ ســال  مدال دســته فوق سنگین 

المپیک را برای کاروان ایران به ارمغان بیاورد. 
پیش از داودی، بهداد ســلیمی در المپیک 20۱2 لندن 
موفق شــد مدال طال دســته فوق ســنگین را کسب کند. 
حسین رضازاده در المپیک سیدنی و آتن مدال طال کسب 
کرده بود و سجاد انوشــیرانی با مدال نقره المپیک 20۱2 

لندن را در این دسته به خود اختصاص داد.

حریفــان کاراته کاهای ایران در بازی های المپیک توکیو 
2020 مشــخص شــدند. مبارزه نمایندگان ایران از امروز 

)پنجشنبه( آغاز می شود.
به گزارش ایرنا؛ مراســم قرعه کشــی رقابت های کاراته 
بازی های المپیک توکیو، دیروز)چهارشــنبه( برگزار شد و 
حریفان ســارا بهمنیار، حمیده عباسعلی و سجاد گنج زاده 
مشخص شدند. شــهرام هروی و سمانه خوش قدم، هدایت 
کاراته کاهای ایران را در دو بخش مردان و زنان برعهده دارند.

در هــر وزن، ۱0 کاراته کا حضور دارند و در دو وزن روی 
تاتامــی می روند و در نهایت از هر گــروه، دو نفر برتر راهی 

مرحله نهایی می شوند.
طبق برنامه، ظهر امروز پنجشــنبه و از ســاعت ۱2:۳0 
دقیقه به وقت تهران؛ بهمنیار رقابت خود را در وزن منهای 
۵۵ کیلوگرم زنان آغاز خواهد کرد. سراب اوزچلیک از ترکیه، 
ون تزویان از چین تایپه و ایوت گورانوا از بلغارستان حریفان 

نماینده ایران هستند. 
کاراته کای اهل روسیه و شــاگرد »حسین روحانی« به 

دلیل مثبت شدن تست کرونا از حضور در مسابقات بازماند 
تا این وزن با ۹ نفر برگزار شود.

با توجه به چهار نفره بــودن گروهی که بهمنیار حضور 
دارد، شانس او برای صعود برای مرحله نهایی و کسب مدال 

بسیار باال است.
در وزن ۶۱ کیلوگــرم بانوان، حمید عباســعلی که امید 
زیادی بــه موفقیت وی می رود در گروه دوم با گونگ لی از 
چین، فریال عبدالعزیز از مصر، لمیا ماطوب از الجزایر و النا 

کوئرچی از سوییس رقابت خواهد کرد.
در وزن ۷۵ کیلوگرم مردان، ســجاد گنــج زاده یکی از 
امیدهای کسب مدال کاروان ایران با ایوان کویچ از کرواسی، 
دانیل گاسنسکی از کانادا، برایان ایر از آمریکا و طارق حمدی 
از عربستان همگروه شــد. گنج زاده با قرعه نسبتا دشواری 
مواجه شــد. وی پیش از ایــن برابر نماینــدگان آمریکا و 

عربستان شکست خورده است.
مبارزات عباسعلی و گنج زاده روز شنبه هفته آینده و از 

ساعت ۹ و ۳0 دقیقه صبح به وقت تهران آغاز خواهد شد.

کشتی گیر ایرانی تیم ملی آذربایجان که دوستی نزدیکی 
با میخایین لوپز کوبایی دارد، معتقد است که او قلبی بزرگ 
دارد و برای همین اســت که در بین میلیاردها انساِن کره 
زمین، او رکورددار المپیک می شــود. به گزارش تســنیم، 
میخایین لوپز کوبایی در آستانه ۴0 سالگی کار بزرگی کرد، 
کاری که نام این کشتی گیر کوبایی را تا اَبد در تاریخ کشتی 
و المپیک به ثبت خواهد رســاند. لوپز بعد از مدتی دوری از 
دنیای قهرمانی در آســتانه ۴0 سالگی بار دیگر روی تشک 
بازگشــت و در المپیک 2020 توکیو، بــه چهارمین مدال 
طالی المپیکش رسید. لوپز که در مبارزه دومش در توکیو، 

از ســد امین میرزازاده فرنگی کار جوان ایرانی گذشته بود، 
در نیمه نهایی رضا کایالِپ قهرمان جهان را شکســت داد و 
فینال را هم با اقتدار تمام کرد تا نامش در تاریخ کشتی دنیا 
و المپیک جاودانه شود. صباح شریعتی که بعد از این رکورد، 
در پیج شــخصی اش در اینستاگرام به غول کوبایی تبریک 

گفته بود، دوستی نزدیکی با میخایین لوپز کوبایی دارد.
شــریعتی که تأکیــد دارد لوپز یکــی از مهربان ترین و 
متواضع ترین انســان هایی اســت که در زندگی اش دیده، 
با خاطره ای جالب از او، صحبت هایش با خبرنگار ورزشــی 
خبرگزاری تسنیم را آغاز کرد: »کوبایی ها به باکو آمده بودند. 

ما با هم بیرون نشسته بودیم. لوپز اصاًل انگلیسی بلد نیست. 
الکس رودریگز )حریف مبارزه فینال رسول خادم در جهانی 
۱۹۹۸ تهران( که مربی من در المپیک ریو بود، حرف هایم 
را برای لوپز ترجمه می کرد. به او گفتم ما در ایران قهرمانانی 
را داریم کــه یک مدال می گیرند خیلی مغرور شــده و به 
زور جواب ســالم دیگران را می دهند، تو چطور با دو طالی 
المپیک )تا آن وقت هنوز دو طالی المپیک داشت( و کلی 
مدال جهانی اینقدر متواضع هســتی؟ تا الکس حرف من را 
برای او ترجمه کرد، لوپز دستش را تکان داد و گفت، نه، ما 
اینجا با هم رفیقیم. مدال دیگر چیست؟! آدم باید در همین 
لحظــه زندگی کند و اگر پول و مدال و پســتی دارد، برای 
خودش دارد. دیدگاه او برای من جالب بود، اگر از نزدیک با 
لوپز برخورد داشته باشی، باورت نمی شود این همان قهرمان 
شکست ناپذیر است که اینقدر ساده و بی تکلف با آدم ها رفتار 

می کند«.
وی ادامه داد: البته کوبایی ها شرایط مالی جالبی ندارند. 
لوپــز با اینهمه افتخار، حقوق عادی می گیرد و زندگی اش از 
نظر مالی خیلی خوب نیست. صباح شریعتی که سال ها در 
تیم ملی آذربایجان عضویت داشته است با اشاره به روحیات 
لوپز گفت: واقعاً واژه پهلوان الیق اوســت. غول مهربانی که 
می گویند، واقعاً خیلی مهربان، بامعرفت و دوست داشــتنی 
اســت. تنها چیزی که هرگز در وجــودش نمی بینی غرور و 
تکبر اســت و تا دل تان بخواهد انسان مهربانی است. ما قبل 

از المپیــک ریو ۴0 روز با هــم در آذربایجان تمرین کردیم. 
تیم کوبا به باکو آمده بــود و دو هفته جلوتر از المپیک هم 
به ریو اعزام شــده و آنجا با هم تمرین کردیم. هرگز در دوره 
کشتی گیری ما، فرصت مبارزه رسمی ایجاد نشد، اما در این 
مدت هر روز با هم تمرین کرده و چندین بار مسابقه تمرینی 
دادیم. من کشــتی خوبی مقابل او گرفتم، اما هر جایی که 
ایرادی داشتم، او متذکر می شد. خیلی جالب بود با وجودی 
کــه ما رقیب هم در المپیک بودیــم، اما اصاًل به این چیزها 
توجهی نداشت. بعد از هر اشتباهی به من روحیه می داد. لوپز 
انسانی با قلبی خیلی بزرگ است. این کشتی گیر کردستانی 
خاطر نشــان کرد: واقعاً یک چیزی در وجود این آدم هست 
کــه در میان نزدیک به هفت میلیارد انســان کره زمین، او 
رکورددار المپیک شده است و رکورد کشتی گیران افسانه ای 
چون کارولین و سایتی یف را می شکند. او تمام صفاتی را که 
مــا در ایران برای پهلوان قائل هســتیم، در خود دارد. اصاًل 
همین فینال آخرش در توکیو را ببینید. به راحتی می توانست 
حریف گرجســتانی را که وا داده بود، با امتیاز خیلی خوب 
شکســت دهد، اما وقتی احساس کرد کشتی گیر گرجی کم 
آورده و خودش را عقب می کشد نخواست در فینال المپیک 
ضایعش کند. این کارها را برخی کشتی گیران انجام می دهند. 
مثاًل نمی خواهند حریف در کشــور خــودش و یا در مبارزه 
بزرگ فینال، بد ببازد، وگرنه لوپز در همان دقیقه اول کشتی 

می توانست حریف فینالش را با امتیاز عالی ببرد.

گرایی پس از ۹ سال کشتی فرنگی را در المپیک طالیی کرد

کاروان ایران بار دیگر در توکیو  طالیی شد

بازگشت هیجان به وزنه برداری ایران

 داودی نقره المپیک را گرفت

حریفان کاراته کاهای ایران در المپیک مشخص شدند

گفت وگو با کشتی گیر تیم ملی آذربایجان در مورد اعجاز غول مهربان

 لوپز انسانی مهربان است با قلبی خیلی بزرگ

جدایی قطعی ۴ بازیکن از تراکتور
چهــار بازیکن تیم فوتبال 
تراکتور جدایی شان از این تیم 
قطعی است.  به نقل از تسنیم، 
فخرالدینــی، حمید  میــالد 
بوحمدان و میثم تیموری سه 
بازیکن تیم فوتبــال تراکتور 
تبریز که قراردادشــان با این 
تیم به پایان رســیده است، از 
جمع سرخپوشــان تبریزی جدا خواهند شــد و نام آنها در لیست کمالوند برای 
تمدید قرارداد دیده نمی شــود.  عالوه بر این بازیکنان، محمدرضا خانزاده نیز با 
وجود اینکه یک ســال دیگر با تیم تراکتور قرارداد داشت، با دریافت رضایت نامه 
خود از جمع تراکتوری ها جدا شــده اســت. ظاهراً محمدرضا اخباری نیز قصد 
جدایی از تراکتور را داشته است که با مخالفت شدید کمالوند جدایی این بازیکن 

از جمع سرخپوشان تبریزی منتفی به نظر می رسد.

ادامه ماجراجویی کاوه در بلژیک
رضایی به »اودهورلی« ملحق شد

»کاوه رضایی« مهاجم تیم ملی فوتبال 
ایران به تیم دوازدهم لیگ بلژیک پیوست. 
باشگاه اود هورلی خبر از جذب کاوه رضایی 
مهاجم تیم ملی فوتبال ایــران را داد. این 
باشــگاه در این باره نوشت که مهاجم 2۹ 
ســاله همواره در تیم شارلوا به عنوان یک 
گلزن ظاهر شــده و دن دریف ســرمربی 
OHL امیدوار است رضایی این روند را هم 
در این تیم حفظ کند. رضایی که از ســال 
20۱۶ در بلژیک بازی کرد، به مدت چهار 
فصل در شــارلوا تــوپ زد و یک فصل نیز 
پیراهن کلوب برژ را بر تن کرد. قرارداد رضایی با این تیم به مدت یک سال است.

اود هورلی هم اکنون در رتبه دوازدهم لیگ بلژیک قرار دارد.

در جلسه سازمان بازرسی کل کشور با مدیران عامل باشگاه های 
فوتبال تاکید شد

 لزوم تعیین سقف قرارداد در لیگ برتر فوتبال
ســقف  تعیین  موضــوع 
آینده  بــرای فصل  قراردادها 
لیــگ برتر فوتبــال با حضور 
مدیران هفت باشــگاه دولتی 
و صنعتی در سازمان بازرسی 

کل کشور بررسی شد.
به گزارش ایرنا، از سازمان 
در  کشــور،  کل  بازرســی 
جلســه ای که به منظور تعیین سقف قرارداد برای فصل آینده لیگ برتر فوتبال 
برگزار شد، مدیران عامل باشگاه های استقالل، پرسپولیس، سپاهان، ذوب آهن، 
فوالد، گل گهر و مس رفسنجان به همراه مسئول کمیته نقل و انتقاالت سازمان 

لیگ فوتبال در سازمان بازرسی کل کشور حضور یافتند. 
مســعود طاهری جعفری بازرس کل امــور ورزش، جوانان و میراث فرهنگی 
سازمان بازرسی کل کشــور با انتقاد از وضعیت قراردادها در باشگاه های دولتی 
و صنعتی گفت: متاسفانه برخی بازیکنان به ازای فقط چند دقیقه بازی در یک 
فصل مبالغ هنگفت و میلیاردی از باشــگاه ها دریافت می کنند که این وضعیت 

قابل قبول نیست. 
وی افــزود: باشــگاه های دولتی بر اســاس قوانین خود عمــل می کنند اما 
باشگاه های صنعتی از آنجا که بخشی از سهام آنها از طریق سهام عدالت متعلق 
به مردم و بخشی هم متعلق به دولت است بنابراین مکلف به تامین منافع مردم و 
دولت هستند و قراردادهای نجومی به حقوق مردم و دولت لطمه می زند پس اگر 
باشگاه های دولتی یا صنعتی بخواهند در عقد یا حتی تمدید قراردادها خارج از 
عرف عمل کند و رفتار آن ها مبتنی بر فعل مجرمانه باشد، قطعا سازمان بازرسی 
کل کشــور به آن موضوع ورود و با خاطیان برخورد خواهد کرد. بازرس کل امور 
ورزش، جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در 
گذشــته نیز مواردی در قالب جرم احصا شــد که پرونده کیفری آنها به دادسرا 
ارســال شده و در دست بررسی است. اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت 
سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با انتقاد از وضعیت قرارداد بازیکنان 
برخی باشگاه های صنعتی گفت: متاسفانه این باشگاه ها به برخی بازیکنان خود 
حواله فوالد می دهند. وی با تاکید بر غیرقانونی بودن این عمل اظهار داشت: فوالد 
طبق قانون باید در بورس عرضه شود. بنابراین اگر با چنین اقداماتی روبرو شویم، 

به طور قطع به مراجع قضایی معرفی خواهیم کرد.

معروف در انتخابات کمیسیون ورزشکاران
 IOC رأی نیاورد  

سعید معروف، کاپیتان تیم 
ملی والیبال ایران در انتخابات 
کمیته  ورزشکاران  کمیسیون 
 )IOC( بین المللــی المپیک
موفق به کسب آرای الزم نشد.
خبرنــگار  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری صــدا و ســیما؛ 
انتخابات کمیسیون ورزشکاران 
کمیته بین المللی المپیک )IOC( برگزار شد و سعید معروف، کاپیتان تیم ملی 
والیبــال ایران که یکی از ۳0 کاندیدای حضور در این کمیســیون بود، موفق به 

کسب آرای الزم نشد.
پائو گاسول ملی پوش بسکتبال اسپانیا که دو روز قبل از عرصه ملی خداحافظی 
کرده بود، به همراه فدریکا پلگرینی شــناگر ایتالیا، یوکی اوتا شمشیرباز ژاپنی و 
مایا مارتینا ووشچوفسکا دوچرخه سوار لهستانی برای عضویت در این کمیسیون 
 IOC انتخاب شــدند. تعداد ۳0 ورزشکار تشکیل دهنده کمیسیون ورزشکاران
هســتند و هر کدام از اعضا برای یک دوره چهار ســاله انتخاب می شوند.  دوره 
حضور چهار نفر از اعضای فعلی کمیسیون به پایان رسید و بر همین اساس مقرر 
شده اســت که اعضای جدید جایگزین نفرات قبلی شوند. انتخابات کمیسیون 
ورزشکاران همزمان با آغاز بازی های المپیک در محل برگزاری بازی ها آغاز شد 

و دیروز به پایان رسید.

مسن ترین مدال آور استرالیا در المپیک با ۶۲ سال سن
ورزشــکار  مســن ترین 
استرالیایی در المپیک توانست 
در ۶2 ســالگی مدال کسب 
کند.  به نقل از مارکا، کســب 
مــدال در بازی های المپیک 
یک دستاورد قابل توجه برای 
هر ورزشکاری است، اما انجام 
این کار در چهار دوره مختلف 
واقعاً یک شاهکار باورنکردنی است. در مورد اندرو هوی سوارکار استرالیایی چنین 

چیزی نمایان است. 
 در حالی که او با سوارکاران دیگر مثل جان مایکل پالمب از ایاالت متحده و 
مارک تاد از نیوزلند رقابت می کند، رقابت برای کسب مدال به اوج رسیده است. 
اولین حضور او در المپیک حضور در لس آنجلس در سال ۱۹۸۴ بود ولی هشت 
سال بعد بود که او روی سکو رفت. در سن ۳۳ سالگی، هوی در مسابقات تیمی 
بارسلونا طال گرفت و یک طالی دیگر در همان مسابقات در آتالنتا چهار سال بعد 

در سال ۱۹۹۶ کسب  کرد. 
در سیدنی او یک طالی دیگر در مسابقات تیمی و یک نقره در انفرادی کسب 
کرد. هوی در آتن در ســال 200۴ و در لندن در سال 20۱2 شرکت کرد اما در 
هیچ یک از آنها موفق به کســب مدال نشد تا به نظر برسد که بهترین دوران او 

تمام شده است.
در توکیو او مسن ترین مدال آور استرالیا شده است و تنها چهار سال از لوئیس 
نووراز مسن ترین مدال آور المپیک در ۶۶ سالگی از مکزیک کم دارد. او در بخش 

تیمی نقره و در بخش انفرادی برنز کسب کرد.

اخبار کوتاه


