الهامی از فینال جام حذفی محروم شد

یکشنبه  4اردیبهشت 1401
وطنامروز شماره 3470

تیم فوتبال نساجی مازندران در شرایطی در فینال جام حذفی مقابل آلومینیوم اراک صفآرایی میکند که سرمربی خود را در این مسابقه در اختیار
نخواهد داشت .ساکت الهامی در دقیقه  82بازی نیمهنهایی مقابل مس کرمان و پس از اعتراضهای پیاپی به داور و مجادله لفظی با مربیان حریف
با کارت زرد داور مواجه شد .این اخطار ،دومین کارت زرد سرمربی نساجی در جام حذفی بود و سبب محرومیت او در فینال مسابقات شد.

ورزشی

اخبار

درخواست طارمی برای افطار در نیمه
نخست بازی با اسپورتینگ

مهدی طارم��ی ،مهاجم ایرانی تیم فوتب��ال پورتو در
دقیقه  ۲۰بازی با اسپورتینگ لیسبون قصد افطار داشت.
تیم فوتبال پورتو در دیدار برگشت مرحله نیمهنهایی جام
حذفی پرتغال با یک گل اسپورتینگ لیسبون را شکست
داد و با برتری  ۱- ۳در مجموع  ۲دیدار رفت و برگش��ت،
فینالیست شد .مهدی طارمی ،مهاجم ایرانی تیم پورتو که از
ابتدا در ترکیب اصلی تیمش حضور داشت ۸۸ ،دقیقه بازی
کرد اما موفق به گلزنی نشد .در کنار حواشی این مسابقه،
حضور طارمی و «زایدو سانوسی»  2بازیکن روزهدار پورتو
در این مس��ابقه مورد توجه بعضی رسانههای پرتغال قرار
گرفته است .این بازی ساعت  ۲۰:۱۵به وقت محلی آغاز
شد در حالی که غروب آفتاب  ۲۰:۱۹بود و این بازیکنان
بعد از گذشت دقایقی از نیمه نخست ،امکان افطار داشتند.
تصاویر تلویزیونی نش��ان میدهد طارمی در دقیقه  ۲۰از
بخش تدارکات پورتو درخواست چیزی برای خوردن و افطار
میکند .همچنین زایدو بازیکن نیجریهای پورتو کنار خط
میرود و آب مینوشد .البته مشخص نمیشود طارمی در
همان زمان چیزی برای خوردن پیدا میکند یا افطار خود
را به زمان استراحت بین  ۲نیمه موکول میکند .طارمی
در پایان این مسابقه از سایت «گل پوینت» نمره متوسط
 5.3را دریاف��ت کرد .در تی��م پورتو «پهپه» با  6.5امتیاز
بهترین بازیکن شناخته شد .در مجموع بهترین بازیکن این
دیدار« ،متئوس ریس» بازیکن تیم اسپورتینگ لیسبون با
 7.2امتیاز بود.

فیل حدادی دوباره یاد آمریکا کرد

ملیپوش پرتاب وزنه در حالی صحبت از سفر به آمریکا
برای برگزاری اردو کرده که مسؤوالن فدراسیون دوومیدانی
در جریان این اردو نیستند .اردوی احسان حدادی ،ملیپوش
پرتاب دیسک ایران برای حضور در بازیهای آسیایی 2022
هانگ��ژو از چن��دی قبل در جزیره کیش آغاز ش��ده تا این
ورزش��کار که سابقه کسب  4مدال طال در تاریخ بازیهای
آس��یایی را دارد ،در بهترین ش��رایط آم��اده حضور در این
رویداد ش��ود .حدادی اخیرا گفتوگویی انجام داده و در آن
اش��اره کرده اس��ت که قصد دارد برای برگزاری یک اردوی
 15روزه و همچنین ش��رکت در  2مس��ابقه بینالمللی در
اواخر اردیبهش��تماه به کشور آمریکا برود .برگزاری اردوی
خارج از کشور در حالی به گفته این ورزشکار انجام میشود
که مسؤوالن فدراسیون دوومیدانی طی ماههای گذشته بر
برگزاری اردوها در داخل ایران با توجه به شرایط آب و هوایی
متنوع و وجود امکانات خوب تاکید کردهاند اما ظاهرا حدادی
قصد انجام این سفر را دارد؛ آن هم به کشوری که چند ماه
قبل از المپیک توکیو در آنجا اردو داش��ت و البته قبلتر از
آن نیز برگزاری اردو در این کشور را تجربه کرده بود .سفر
حدادی بدون هماهنگی مسؤوالن فدراسیون است و آنها در
جریان این اردو و شرایط آن نیستند .حمیدرضا فردینپور،
مدیر تیمهای ملی دوومیدانی در گفتوگو با تسنیم در این
باره اظهار داشت :ما در برنامهمان برگزاری اردوی آمریکا برای
حدادی را نداشتیم .قرار بر آن بوده که همه ورزشکاران در
مسابقات داخلی شرکت کنند و بعد از مشخص شدن نتایج ،در
رقابتهای برونمرزی هم حضور داشته باشند .بر همین اساس
اردوی آمریکا برای حدادی برنامه فدراسیون نبوده است .وی
در واکنش به این موضوع که این سفر با هزینه شخصی است
و آیا از سوی فدراسیون منعی برای این اقدام وجود دارد یا
خیر؟ گفت :بله! امکان دارد که شخصی باشد .ضمنا ما منعی
نداریم ،چون او ویزا دارد و میتواند برود .سایر نفرات هم اگر
به صورت شخصی قصد برگزاری اردوی برونمرزی را داشته
باشند ،مشکلی از این بابت نداریم .البته اگر کسی بخواهد از
کانال فدراسیون برود ،باید ابتدا در مسابقات داخلی ما یعنی
رقابتهای قهرمانی کشور و همچنین جام امام رضا(ع) شرکت
کند و در صورت کسب نتایج قابل قبول و مورد تایید کمیته
فنی ،به مسابقات برونمرزی که مدنظر فدراسیون است ،اعزام
میشود .در واقع این برنامه فدراسیون بوده و ما برنامه جدیدی
برای حدادی و سفر او به آمریکا نداریم.

مهلت ۷۲ساعته به مگوایر برای ترک
منچستریونایتدباتهدید بهمرگ

کاپیتان تیم منچس��تریونایتد از سوی یکی از هواداران
خشمگین این تیم تهدید به مرگ شده است .نشریه سان
انگلیس در خبری اختصاصی اعالم کرد که یکی از هواداران
خشمگینمنچستریونایتدکهازعملکردهریمگوایر،کاپیتان
و مدافع میانی این تیم بشدت ناراضی است ،برای او ایمیلی
تهدیدآمیز ارسال کرده و گفته اگر ظرف  72ساعت آینده
ش��یاطین س��رخ را ترک نکند 3 ،بمبی که در منزل او کار
گذاشته است را منفجر خواهد کرد .گویا بعد از دریافت این
پیام ،مگوایر و خانوادهاش به مکانی امن نقل مکان کردهاند
تا نیروهای ویژه پلیس انگلیس ،منزل او را برای شناس��ایی
بمبهای احتمالی جستوجو کنند.
مگوای��ر  29س��اله یک روز قب��ل از باخ��ت  4بر صفر
منیونایت��د در خانه لیورپول و زمانی که در زمین تمرینی
کارینگتون حضور داشت و خودش را برای مصاف با رقیب
دیرینه شیاطین سرخ آماده میکرد ،این ایمیل تهدیدآمیز
را دریافت کرد .به همین دلیل او فورا خودش را به خانهاش
رساند تا  ۲دخترش را از محل خارج کند .بالفاصله پس از آن
هم نیروهای خنثیسازی بمب با کمک سگهای بمبیاب
خودش��ان را به منزل بازیکن تیمملی انگلیس رس��اندند و
عملیات جس��توجوی عمارت  4میلیون پوندی او را آغاز
کردند .با وجود یافت نشدن هیچ بمبی ،مگوایر و خانوادهاش
به خانه بازنگشتند و به منزل یکی دیگر از بازیکنان منیونایتد
رفتند .نیروهای پلیس روز بعد نیز دوباره منزل مگوایر را مورد
جستوجو قرار دادند که این بار هم هیچ بمبی یافت نشد.
این نخستینباری نیست که هواداران منچستریونایتد خشم
خود را از عملکرد ضعیف کاپیتانشان بروز میدهند .او که
هفتهای  190هزار پوند حقوق میگیرد ،در طول این فصل
بارها در زمین بازی هو ش��ده و در شبکههای اجتماعی نیز
از سوی کاربران فضای مجازی مورد اهانت واقع شده است.
طبق گزارش سان ،مگوایر به خاطر اتفاق اخیر احتماال در بازی
مقابل آرسنال حضور نخواهد داشت .همچنین این نشریه از
نصب دوربینهای مداربسته جدید در اطراف خانه مگوایر و
استخدام نگهبانی  24ساعته برای حفاظت از خانواده بازیکن
انگلیسی خبر داده است.

شاگردان نکونام در صدر و سپاهان امیدوار به صعود

پاتوسی ،از اتهام اضافه وزن
تا ستاره شدن

آسیا به کام ما

هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا به کام نمایندگان کشورمان
بود .فوالد موفق شد با عبور از الغرافه کماکان صدرنشین بماند و
سپاهان نیز در یک دیدار نفسگیر و مهیج توانست با نتیجه 2بر یک
از سد پاختاکور بگذرد تا کماکان برای طالییپوشان نصف جهان،
شانس صعود باقی بماند .در ادامه رقابتهای هفته پنجم لیگ
قهرمانان آسیا که به میزبانی عربستان برگزار میشود ،تیم فوتبال
فوالد به مصاف الغرافه قطر رفت و در پایان به برتری یک بر صفر
رسید .شاگردان جواد نکونام در شرایطی برابر این تیم قطری قرار
گرفتند که شباب االهلی امارات با پیروزیای که در هفته پنجم
کسب کرده بود به صدر جدول صعود کرده بود و نماینده ایران
برای باز پس گرفتن صدر چارهای جز پیروزی نداشت .در دقیقه
 ۱۵این بازی آرش رضاوند که در نیمه اول یکی از بهترینهای
فوالد بود ،با توپ ربایی از بازیکن رقیب ،ساسان انصاری را راهی
دروازه حری��ف کرد که پاس این بازیک��ن را روی خط محوطه
جریمه آیاندا پاتوسی به زیبایی و با پشت پا برای لوسیانو پریرا
فرستاد و او هم با ضربهای سرضرب و روی زمین دروازه شاگردان
استراماچونی را باز کرد .سرمربی سابق استقالل که تیمش برای
حذف نشدن در این مرحله به  3امتیاز این دیدار نیاز داشت ،در
نیمه اول نتوانست برابر بازی هماهنگ و بدون اشتباه فوالد حرفی
برای گفتن داشته باشد و نیمه اول را با شکست به رختکن رفت اما
در نیمه دوم تیم بهتری شد و چند بار تا آستانه باز کردن دروازه
فوالد پیش رفت اما شهاب گردان مانع از باز شدن دروازهاش شد.
در دقیقه  ۸۸دروازه فوالد بش��دت تهدید ش��د و توپ تا آستانه
ورود به دروازه هم رفت اما سینا شاهعباسی با تکلی دیدنی اجازه
نداد دروازه خالی باز شود .فوالد در دقایق پایانی تحت فشار قرار
ل زده خود مراقبت کند و یک
گرفت اما در نهایت موفق شد از گ 
بر صفر پیروز این دیدار شود .در دقایق پایانی این دیدار بازی به
خشونت کشیده شد و به خاطر خطایی که بازیکنان الغرافه روی
بازیکن فوالد مرتکب ش��دند بازیکنان  ۲تیم دقایقی به برخورد
فیزیک��ی و مجادله با یکدیگ��ر پرداختند که در نهایت با اخراج
یکی از بازیکنان الغرافه ماجرا خاتمه پیدا کرد .تیم فوتبال فوالد
خوزستان با این پیروزی  ۱۱امتیازی شد و در صدر جدول گروه
 Cمرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت تا به مرحله
بعدی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.

■■امید زردها برای صعود زنده ماند

در دیگر دیدار جمعه ش��ب سپاهان به مصاف تیم پاختاکور
ازبکستان رفت و به پیروزی  ۲بر یک رسید .در این دیدار که ۳
امتیاز آن برای زردپوشان اصفهانی اهمیت باالیی داشت ،شاگردان
مح��رم نویدکیا تالش زیادی کردند دروازه حریف را باز کنند و
هر چند در نیمه اول به تساوی بدون گل رسیدند اما در نهایت
توانس��تند حریف خود را  ٢بر یک شکست دهند .در این دیدار
سجاد شهباززاده در دقایق  ۷۸و  90+3برای زردپوشان ایران گل
زد تا این تیم به  ۳امتیاز این دیدار دست پیدا پیدا کند .سپاهان
با این پیروزی  ۷امتیازی شد و همامتیاز با التعاون عربستان در
رده سوم جدول قرار گرفت .الدحیل با  12امتیاز صدرنشین گروه
است و صعودش به مرحله بعد قطعی شده است.
■■سیو مهم مظاهری ،سازنده گل برتری سپاهان

رشید مظاهری با یک سیو بزرگ و نجاتبخش در دقیقه ،92
زمینهساز پیروزی تیمش شد .رشید مظاهری تا ثبت نخستین
کلینشیت خود در لیگ قهرمانان آسیا فاصله چندانی نداشت .او
توانسته بود نزدیک به  80دقیقه برابر حمالت پاختاکور مقاومت
کند اما سرانجام ارسال فاروکس سیفیاف از سمت چپ به روی
دروازه و ضربه سر علی جانف باعث شد دروازه سپاهان باز شود
اما در ادامه سجاد شهباززاده با گلی ارزشمند در ثانیههای پایانی،
پیروزی را برای تیم نویدکیا به ارمغان آورد .البته گل شهباززاده
براحتی نیز به دست نیامد و سپاهان ثانیههایی پیش از اینکه گل
دوم خود را وارد دروازه پاختاکور کند ،تا مرز دریافت گل دوم و
شکستی تلخ در لحظات پایانی بازی پیش رفت اما عکسالعمل
خوب و بموقع مظاهری مانع از ثبت شکست شد.
در وقته��ای اضافه نیمه دوم بود که پاختاکور صاحب یک
موقعیت شد .یک پاس رو به عقب در پشت محوطه جریمه به
اودیلیجون خمروبکوف رسید و این بازیکن نیز با ضربهای فنی و
بغل پا توپ را به سمت دروازه فرستاد که شوت این بازیکن به
تیرک دروازه برخورد کرد .در حالیکه فیض اللیف انتظار توپ
ریباند را میکشید ،ضربه برگشتی به پشت رشید مظاهری برخورد
کرد و به سمت دیگری رفت .با این حال باز هم یکی از بازیکنان
پاختاکور به نام ارکینوف زودتر از مدافعان سپاهان به توپ رسید
و تصمیم گرفت با ضربهای سر ،دروازه تیم نویدکیا را تهدید کند.

در شرایطی که مظاهری روی شوت اول به زمین افتاده بود اما
توانست در عکسالعملی سریع از جای خود برخاسته و ضربه سر
مهاجم پاختاکور را مهار کند .این سیو مهم و بزرگ در شرایطی
رقم خورد که روی شروع مجدد سریع مظاهری سپاهان بالفاصله
گل دوم و پیروزیبخش خود را به ثمر رساند .سیو نجاتبخش
مظاهری در دقیقه 90+2نه تنها مانع از شکست سپاهان شد ،بلکه
این تیم را به یک پیروزی شیرین رساند تا گلر اصفهانیها اینگونه
نقش مهمی در کسب  ۳امتیاز تیمش داشته باشد.
■■فوالد و سپاهان تاکنون چقدر پاداش و کمک هزینه گرفتهاند؟

پاداشها و جوایز کنفدراسیون فوتبال آسیا برای لیگ قهرمانان
 ۲۰۲۲از  ۴۱میلیون دالر فراتر رفت .کنفدراسیون فوتبال آسیا
برای تیمهای شرکتکننده در مسابقات لیگ قهرمانان ۲۰۲۲
آسیا جوایز و پاداشهایی را تعیین کرده است که ارزش کلی آن
بیش از  ۴۱میلیون دالر میشود .از این مبلغ 7.4 ،میلیون دالر
به کشور میزبان برای انجام امور مربوط به میزبانی تعلق میگیرد.
ارزش میزبانی مرحل��ه گروهی پیش از این  ۵۵۰هزار دالر بود
که فصل گذشته به یک میلیون دالر افزایش یافت .طبق اعالم
روزنامه الوطن قطر ،پرداختیهای  AFCدر لیگ قهرمانان آسیا
در قالب یارانه سفر ،پاداش عملکرد ،پاداش صعود و پاداش فینال
است که به شرح زیر تقسیمبندی شده است:
کمک هزینه سفر

مرحله مقدماتی و پلیآف ۳۰ :هزار دالر
مرحله گروهی ۴۵ :هزار دالر
مرحله یکهشتم نهایی ۴۵ :هزار دالر
مرحله یکچهارم نهایی ۴۵ :هزار دالر
مرحله نیمهنهایی ۴۵ :هزار دالر
فینال ۹۰ :هزار دالر

پاداش عملکرد

هر پیروزی ۵۰ :هزار دالر
هر تساوی ۱۰ :هزار دالر

پاداش صعود

صعود به مرحله یکهشتم ۱۰۰ :هزار دالر
صعود به یکچهارم نهایی ۱۵۰ :هزار دالر
صعود به نیمهنهایی ۲۵۰ :هزار دالر

آیاندا پاتوسی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ستاره
فوالد ب�ود و نقش ویژهای در صعود این تیم به دور بعدی
داشت .پاتوسی طی دوران حضور در قرمزهای خوزستان
با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده است؛ بازیکنی که
با پوشیدن پیراهن استقالل خود را به عنوان یک ستاره
معرفی کرد و پس از حضور ناموفق در تیم بنییاس امارات
راهی فوالد شد و توانسته است در این مدت سطح کیفی
خود را به رخ بکشد .پاتوسی در چند برهه زمانی به داشتن
اضافه وزن متهم شد و حتی گفته میشد این بازیکن ممکن
است فوالد را ترک کند اما تمام این مسائل نیز باعث کاهش
انگیزههایاینبازیکننشدواوباتمرینوممارستتوانست
نظر مثبت جواد نکونام را به خود جلب کرده و به یکی از
مهرهه�ای مهم تیم فوالد تبدیل ش�ود .با توجه به قانون
اس�تفاده از  ۳+۱بازیکن خارجی در لیگ قهرمانان آسیا،
پاتوسیدر ۲بازینخستبرابرشباب االهلیو الغرافهجایی
در ترکیب فوالد نداشت ،چرا که هر تیم میتواند در نهایت
از  3بازیکن با هر ملیتی استفاده کند و بازیکن چهارم نیز
باید حتما آسیایی باشد .حضور کولیبالی اهل کشور مالی،
پریرای برزیلی و ایبای گومز اسپانیایی باعث شد ۳سهمیه
فوالد پر شده و پاتوسی از روی سکوها نظارهگر عملکرد
همتیمیهایش باش�د اما این بازیکن از دیدار س�وم برابر
آهال ترکمنس�تان به ترکیب تیمش بازگش�ت و از بازی
چهارم درخش�ش خود را استارت زد .او در تقابل با آهال
توانست یک گل  ۳امتیازی را وارد دروازه این تیم کرده و
فوالد را به یک پیروزی ارزشمند برساند .پاتوسی در بازی
برابر الغرافه نیز یک پاس گل اس�تثنایی را به شیمبا داد.
حرکتی که از میانههای میدان آغاز شده بود ،با یک پاس
پشتمحوطهجریمهبه پاتوسی همراهشدو اینبازیکننیز
با حرکتی دیدنی و ضربهای بغل پا و فنی ،توپ را به لوسیانو
پریرا رساند و این بازیکن نیز قدر پاس طالیی پاتوسی را
دانس�ت و آن را به گل تبدیل کرد .در واقع پاتوسی در ۲
بازی گذش�ته تیمش با تأثیرگذاری مستقیم روی هر دو
گلی که برای فوالد  6امتیاز به ارمغان آورد ،کیفیت باالی
خود را به رخ کشید و نشان داد همچنان از آمادگی باالیی
برخوردار است.
پاداش قهرمان و نایبقهرمان

نایبقهرمان ۲ :میلیون دالر
قهرمان ۴ :میلیون دالر
به این ترتیب فوالد تا پایان بازی چهارم مرحله گروهی ۱۶۵
هزار دالر پاداش و کمک هزینه سفر به دست آورده است (برای
حضور  ۴۵هزار دالر و  ۱۲۰هزار دالر بابت  ۲برد و  ۲تساوی).
فوالد با کسب  ۲پیروزی از  ۲بازی باقیمانده و صعود به مرحله
بعد میتواند  ۲۰۰هزار دالر دیگر هم پاداش بگیرد .به این مبلغ
میتوان  ۴۵هزار دالر بابت کمک هزینه سفر را هم اضافه کرد.
عملکرد سپاهان هم تاکنون تنها شامل  ۱۰۵هزار دالر پاداش
و کمک هزینه س��فر میش��ود( .با توجه به پیروزی نمایندگان
کش��ورمان در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا پاداش بیشتری
نصیب تیمهای فوالد و سپاهان میشود).

نکونام :چرا باید بازیها متمرکز در عربستان باشد؟
سرمربی فوالد خوزستان از تصمیم  AFCبرای برگزاری
مجتمع بازیها در گرمای عربستان گالیه کرد.
جواد نکونام ،سرمربی فوالد در کنفرانس خبری بعد از
بازی با الغرافه که منجر به صعود تیمش به مرحل ه حذفی
شد ،گفت :میدانستم بازی سختی داریم ،تیم الغرافه آخرین
شانسش بود؛ روز اول گفته بودم که گروهمان ،گروه سختی
است و تیمها به یکدیگر نزدیک هستند .خوشحالم از اینکه
تیممان صعود کرده اما هنوز صعودمان تمام نشده و کارمان
مان��ده و بازی آخر برایمان مهم اس��ت .بازی س��ختی را

گذراندیم به خاطر اینکه تیم الغرافه آخرین شانس خود را
داشت و با تمام قوا مقابل تیم ما حاضر شدند تا بتوانند موفق
شوند .نکونام ضمن تبریک این پیروزی و صعود به هواداران
ن تبریک میگویم و همچنین تمام
فوالد ادامه داد :به هوادارا 
ن و کسانی
کسانی که برای تیم ما دعا میکنند ،بویژه بازیکنا 
که در کنارمان هستند ،چرا که در این هوای گرم و شرجی
واقعا بازی کردن سخت است؛ به بازیکنانم خسته نباشید
میگویم .جواد نکونام همچنین با گالیه از تصمیم AFC
توضیح داد :یک نکتهای را دوست دارم بگویم ،چون سالها

در فوتبال آسیا بازی کردم ،امیدوارم اینچنین کاری دوباره
ی ُکشیم!  ۳روز یکبار
تکرار نشود؛ اینگونه ما بازیکنان را م 
در این گرما و رطوبت بازی کردن ،آن هم در شرایطی که
در هم ه دنیا بازیها را با تماشاگر به صورت رفت و برگشت
برگزار میکنند اما بازیهای آسیا دارد به صورت متمرکز
برگزار میشود ،آن هم در کشوری که گرم است و رطوبت
ن برای بازیکنان ُکشنده است
دارد اصال منطقی نیست .ای 
و شرایط را سخت میکند .وی افزود :امیدوارم مراحل بعد و
سالهای بعدی این اتفاق نیفتد ،االن خدا را شکر کرونا هم

رفته و هم ه کشورها میتوانند میزبانی کنند .سرمربی فوالد
درباره سبک بازی تیمش نیز گفت :ما گل را زدیم و با توجه
به شکل بازی الغرافه میدانستیم که آنها منتظر اشتباهات
ما هس��تند که بتوانند ضدحمله بزنند و شرایط را برای ما
سخت کنند؛ ما میتوانستیم در نیم ه اول گل دوم را بزنیم
اما استفاده نکردیم و وقتی تیمی انتحاری بازی میکند و
چیزی برای از دس��ت دادن ندارد ،هر چه به دقایق پایانی
بازی نزدیک میشویم ،سختتر میشود دفاع کرد ،چرا که
حریف با تمام نفرات جلو میآید.

پایان مسابقات  ۵وزن نخست کشتی قهرمانی آسیا

 ۳مدال طال برای ایران

گزارش مس��ابقات  5وزن نخس��ت رقابتهای
کش��تی آزاد بزرگس��االن قهرمانی آسیا
با کس��ب  ۳مدال طال توس��ط نمایندگان ایران پایان یافت.
در پایان مس��ابقات  5وزن نخس��ت رحمان عموزاد در وزن
 ۶۵کیلوگ��رم ،عل��ی س��وادکوهی در وزن  ۷۹کیلوگ��رم و
محمدحس��ین محمدی��ان در وزن  ۹۷کیلوگ��رم به مدال
طال دس��ت یافتند و محمدمهدی یگانهجعفری در وزن ۷۰
کیلوگرم پنجم شد.

در وزن  ۶۵کیلوگ��رم رحمان عموزاد در دور نخس��ت با
نتیجه  ۱۱بر صفر مقابل عنایتاهلل از پاکس��تان به پیروزی
رسید .وی در دور دوم با نتیجه  ۹بر صفر کایکی یاماگوچی،
قهرم��ان جوان��ان جهان از ژاپن را مغل��وب کرد و به مرحله
نیمهنهای��ی راه یاف��ت .وی در ای��ن مرحل��ه تس��وگبادراخ
تسیویس��ورن از مغولستان را با نتیجه  ۶بر صفر از پیش رو
برداشت و راهی دیدار فینال شد .عموزاد در دیدار پایانی در
یک دیدار حس��اب ش��ده با نتیجه  ۳بر یک از سد باجرانگ

پونی��ا ،دارنده مدال برنز المپیک و نقره و برنز جهان از هند
گذشت و به مدال طال دست یافت.
در وزن  ۷۹کیلوگرم علی س��وادکوهی پس از استراحت
در دور اول ،در دور دوم ب��ا نتیجه  ۸بر  ۶مقابل بیامبادورج
انخبایار از مغولستان به پیروزی رسید .وی در دور بعد و در
مرحله نیمهنهایی با نتیجه  ۳بر صفر یودایی تاکاهاشی از ژاپن
را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت .سوادکوهی در این
دیدار با نتیجه  ۹ - ۹از س��د بالیان گوراو ،دارنده مدال نقره

از وادی خموشی راهی به نیکروزی است

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای (با ارزیابی کیفی ساده)

انجام امور سرويس و نگهداری ،راهبری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی و الکتريکی
س��ازمان بازرس��ی کل کشور در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور سرويس و نگهداري ،راهبري و تعميرات تأسيسات مکانيکی
و الکتريکی ساختمانهاي خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد .کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت
اس��ناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و گش��ايش پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد.

زمان دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد:

از ساعت  16روز چهارشنبه مورخ  1401/01/31لغايت ساعت  16روز چهارشنبه مورخ 1401/02/7
زمان ارائه پيشنهاد :تا ساعت  16روز دوشنبه مورخ 1401/02/19
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آدرس و شماره تماس دستگاه مناقصهگزار :تهران ،خيابان طالقانی ،نبش خيابان شهيد سپهبد قرنی ،سازمان بازرسی کل
کشور ،طبقه اول ،اداره کل پشتيبانی و خدمات فنی ،اداره امور فنی و مهندسی ،شماره تلفن 88825055
سازمان بازرسی کل کشور

آسیا از هند گذشت و به مدال طال دست یافت.
در وزن  ۹۷کیلوگرم محمدحس��ین محمدیان در دور اول
ب��ا نتیجه  ۱۰بر صف��ر ضیامحمد صفراف از ترکمنس��تان را
از پیش رو برداشت .وی در دور بعد و در مرحله نیمهنهایی با
نتیجه  ۱۰بر صفر از سد ساتیوارت کادیان ،دارنده مدال نقره آسیا
از هند گذشت و به دیدار فینال راه یافت .محمدیان در دیدار
پایانی در یک دیدار زیبا با نتیجه  ۱۱بر صفر باتزول اولزیسایخان
از مغولستان را مغلوب کرد و به مدال طال دست یافت.

نگاه

ادامه از صفحه اول

خط نگه نویسد حال درون ما را
در چشم خود نهانیم ما را تو میشناسی
لب بسته چون حکیمان ،سرخوش چو کودکانیم
هم پیر و هم جوانیم ما را تو میشناسی
با ُدرد و صافِ گیتی ،گه سرخوشی است گه غم
ما ُدرد غم کشانیم ما را تو میشناسی
از وادی خموشی راهی به نیکروزی است
ما روزبه ،از آنیم ما را تو میشناسی

کس راز غیر از ما ،نشنید بس «امینیم»
بهر کسان امانیم ما را تو میشناسی
یکی دیگر از پیامهای اقدام حاجمحمود کریمی این بود
که خدمترسانی به جامعه معلوالن منحصر در خدمات
فیزیکی نیست ،منحصر در یک سازمان خاص هم نیست،
بلکه هر کسی با هر پیشهای میتواند خدمتگزار این قشر از
جامعه باشد؛ نکتهای که رهبر معظم انقالب بر آن تاکید
کرده و فرمودهاند :مسؤول حقیقی کمک به معلوالن فقط
سازمان بهزیستی نیس��ت ،بلکه همه مردم ،بخشهای
دولتی ،غیردولتی و سازمانهای انقالبی هستند .هر چه
ممکن است در سطح کشور خدمات مربوط به بهزیستی
را باید گسترش داد و از نیروی مردم برای گسترش این
خدمات حداکثر استفاده را کرد.

