
پایان  با  لورکوزن  بایر  فوتبال  تیم  ایرانی  مهاجم 
به  بازگشت  آستانه  در  خود،  مصدومیت  دوران 

میادین است.
در  پیش  هفته  ماه  یک  حدود  آزمون  سردار 
تمرینات تیم باشگاهی خود دچار مصدومیت از 
به  نتوانست  هفته ها  این  در  و  پا شد  ناحیه ساق 
است  داده  خبر  کیکر  آلمانی  نشریه  برود.  میدان 
پایان  به  آزمون  بازیابی  و  مصدومیت  دوران  که 
رسیده و این بازیکن می تواند در بازی هفته آینده 

لورکوزن وارد زمین شود.
میزبان  بوندس لیگا  سیزدهم  هفته  در  لورکوزن 
و  است  مسابقات  صدرنشین  یونیون برلین 
روبرو  کلن  با  چهاردهم  هفته  در  چهارشنبه 
هفته  از  آزمون  کیکر،  خبر  براساس  می شود. 

چهاردهم شرایط بازگشت به میدان را دارد.
لورکوزن  برای  بار   ۱۳ فصل  این  در  آزمون 
خود  هم تیمی های  به  گل  پاس   ۲ و  کرد  بازی 
امتیاز در رده   ۹ با  لورکوزن در حال حاضر  داد. 

شانزدهم جدول رده بندی ایستاده است.
بازگشت آزمون به میادین خبر خوبی برای تیم ملی 
فوتبال ایران است که در آستانه جام جهانی یکی از 

مهره های کلیدی خود را در اختیار خواهد داشت.

خبرنگار اسپانیایی ترکیب احتمالی تیم ملی ایران 
برای جام جهانی را اعالم کرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان آماده حضور در مسابقات 
جام جهانی ۲0۲۲ قطر است تا در اولین بازی اش 

در تاریخ ۳0 آبان مقابل انگلیس قرار بگیرد.
 8 و   4 تاریخ  در  ترتیب  به  روش  کی  شاگردان 
آذر به مصاف تیم های ملی ولز و آمریکا می روند. 
خبرنگار   »Nahuel Lanzón« رابطه  همین  در 
معرفی  و  ایران  بازی  تحلیل سیستم  به  اسپانیایی 
جهانی  جام  در  روش  کی  احتمالی  سرباز   ۱۱

پرداخت.
طبق اعالم خبرنگار اسپانیایی ترکیب احتمالی تیم 
ملی ایران در جام جهانی ۲0۲۲ به شرح زیر است:

دروازه بان: علیرضا بیرانوند
صادق  نورافکن،  امید  حسینی،  مجید  مدافعان: 

محرمی و احسان حاج صفی
و  اللهی  عزت  سعید  قدوس،  سامان  ها:  هافبک 

احمد نوراللهی
مهاجمان: سردار آزمون، مهدی طارمی و علیرضا 

جهانبخش

تیم ملی کشتی فرنگی با شکست ۶ بر 4 تیم ترکیه 
به عنوان قهرمان مسابقات جهانی بلگراد، در یک 
قدمی صعود به فینال جام جهانی ۲0۲۲ قرار گرفت.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با هدایت حسن رنگرز 
در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲0۲۲ کشتی 
فرنگی که به صورت تیم به تیم در باکو آذربایجان 
برگزار می شود، برابر ترکیه دارنده عنوان قهرمانی 
به  پایان  در  و  رفت  میدان  به  جهان  بزرگساالن 
برتری ۶ بر 4 رسید تا در مهمترین دیدار گروهی 

خود صاحب پیروزی شود.
ایران در دومین و آخرین دیدار مرحله گروهی برابر 
قرقیزستان به میدان می رود و در صورت برتری 

راهی دیدار فینال خواهد شد.
مدال  دارنده  دادمرز  پویا  کیلوگرم،   ۵۵ وزن  در 
مدال  دارنده  اوزترک  اکرم  برابر  جهان  امیدهای 
برنز جهان یک بر یک به برتری رسید. دادمرز در 
مسابقات جهانی صربستان و رقابت های امیدهای 
جهان نیز موفق به شکست این کشتی گیر شده بود.

در وزن ۶0 کیلوگرم، مهدی محسن نژاد برابر کرم 
کمال دارنده مدال طالی جهان با نتیجه ۹ بر ۷ به 
برتری رسید تا دومین پیروزی در این مبارزه نیز 
از آن تیم ایران شود. محسن نژاد در رقابت های 
جهانی صربستان در حالیکه ۹ بر یک از این حریف 

ترک پیش بود، ضربه فنی شد.
در وزن ۶۳ کیلوگرم، ایمان محمدی چهره با آتیه 
سال   ۲۳ زیر  طالی  مدال  دارنده  و  ایران  کشتی 
جهان، برابر احمت اویار به روی تشک رفت و با 

امتیاز عالی 8 بر صفر به برتری رسید.
در چهارمین مبارزه دو تیم، سید دانیال سهرابی دیگر 
مدال طالی  دارنده  و  ایران  آینده دار کشتی  جوان 
زیر ۲۳ سال جهان نیز با امتیاز عالی 8 بر صفر مقابل 
مرات فیرات به برتری رسید تا چهارمین پیروزی 

نیز از آن شاگردان رنگرز شود.
برابر  رستمی  محمدرضا  کیلوگرم،   ۷۲ وزن  در 
با  پایان  در  و  رفت  تشک  روی  به  جان  سلجوق 
نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید تا پنجمین پیروزی 

نیز به ایران برسد.
اما در وزن ۷۷ کیلوگرم، محمدرضا مختاری مقابل 
یونس امره باشار با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد تا 

ترکیه به اولین پیروزی خود برسد.
در هفتمین مبارزه دو تیم، علیرضا مهمدی در وزن 
8۲ کیلوگرم، برابر برهان آکبوداک دارنده مدالهای 
طال و نقره جهان با نتیجه ۷ بر ۵ شکست خورد 
پنج  مقابل  در  پیروزی  دومین  صاحب  ترک ها  تا 

پیروزی ایران شوند.
در هشتمین مبارزه نیز حمیدرضا بادکان کشتی گیر 
مقابل علی  کیلوگرم  در وزن 8۷  ایران  تیم  جوان 
چنگیز دارنده مدال برنز جهان ۲0۲۲ به میدان رفت 
و با نتیجه ۱۱ بر ۲ شکست خورد تا ترکیه فاصله 

باخت های خود با ایران را به عدد ۲ برساند.
نهمین  در  بالی  مهدی  کیلوگرم،   ۹۷ وزن  در  اما 
مبارزه برابر متهان باشار دارنده ۲ مدال طالی جهان 
به میدان رفت و در پایان با نمایشی بسیار خوب با 
نتیجه 4 بر ۲ به برتری رسید تا با کسب ششمین 
پیروزی برای ایران، برتری تیمی ایران مقابل ترکیه 

را قطعی کند.
در آخرین مبارزه علی اکبر یوسفی در سنگین وزن 
برابر عثمان ایلدیریم به روی تشک رفت و با نتیجه 
با  ایران  تیم  نهایت  اما در  ۵ بر ۵ شکست خورد 

حساب ۶ بر 4 ترکیه را مغلوب کرد.
بدنی  آمادگی  ها،  رقابت  این  در  توجه  قابل  نکته 
خوب کشتی گیران ایران و برتری فنی آن ها نسبت 

به کشتی گیران شاخص ترکیه بود.
پیروزی ایران برابر ترکیه در حالی بدست آمد که 
ایران در این رقابتها، محمدرضا گرایی، محمدهادی 
ساروی و امین میرزازاده ۳ مدال دار خود در رقابت 
های قهرمانی جهان و همچنین محمدعلی گرایی را 

به این رقابت ها نبرده است.
ملی  تیم  در  رنگرز  حسن  آزمون  اولین  این 
بزرگساالن است که جانشین محمد بنا شده است.
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 پایان پیروزمندانه نبرد "سیمون بولیوار" براي آزادي ونزوئال )1813م(

 درگذشت چارلز والتون ، پدر فناوری رادیویی بی سیم )2011م(

آبراهام لینکلن به ریاست جمهوری ایاالت متحده انتخاب شد)1860م(
 درگذشت چارلز والتون ، پدر فناوری رادیویی بی سیم )2011م(

اعتراض و مخالفت امام خمیني)ره( با الیحه انجمن  هاي ایالتي و والیتي رژیم پهلوي)1341 ش(

ذکر روز یکشنبه

 اگر شخصی پیش از وضو، دست خود را بررسی کند که مانعی نباشد ولی پس 
از نماز متوجه یک مانع شود، حکم چیست؟

اگر اطمینان دارد که مانع، هنگام وضو بوده است، وضو و نماز صحیح نیست؛ 
در غیر این صورت وضو و نماز اشکال ندارد. ری

رهب
ت 

ائا
تفت

اس
وز  

ث ر
دی

ح

داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

امام علی علیه السالم
نیا ، َعِمَي َعن َسبیِل الُهدی . َر نََظَرُه َعلی أبناِء الدُّ َمن َقصَّ

کسی که نگاهش به دنیاپرستان محدود گردد ، از دیدن راه راست، 
کور می شود .

یا ذالجالل واالکرام 
ای صاحب شکوه و بزرگواری

درخشش شاگردان رنگرز در جام جهانی
 با شکست تیم قهرمان جهان

صد زن موفق دنیا  »ماری آنینگ«
   " نام من در کل اروپا به خوبی شناخته شده است."

 در یک خانه کوچک و محقر در سواحل جنوبی 
انگلستان دختری زندگی می کرد که او را ماری 
می نامیدند. خانه آنها آنقدر نزدیک دریا بود که 
بعضی اوقات طوفان، آب دریا را به داخل خانه 

آنها می آورد.
که  را  هایی  فسیل  اوقات  گاهی  طوفان  و  باد   
بودند                     ساحلی  خط  کنار  های  صخره  روی  بر 
می کند. و با خود می آورد. آنها باقی مانده گیاهان 
تاریخ  قبل  ما  زمانهای  در  که  بودند  جانورانی  و 
وجود داشتند. ماری نمی توانست به مدرسه برود. 
زیرا خانواده اش  آنقدر فقیر بودند که نمی توانستند. 
خرج تحصیل او را تامین کنند ولی او  خود ش  به 
تنهایی توانست خواندن و نوشتن را یاد بگیرد. او در 
رشته زمین شناسی مطالعه می کرد تا در مورد سنگ 
ها و آناتومی  جانوران اطالعاتی بدست آورد که به 
او کمک کند تا در مورد اسکلتهای جانوران ما قبل 

تاریخی را  که پیدا میکرد بیشتر بداند. 

 یک روز او یک جسم عجیبی را که از یک صخره 
بیرون زده بود را مشاهده کرد. ماری با ابزارهایی 
آن  دور  دقت  به  کوچک  یک چکش  داشت  که 
جسم را خالی کرد. ذره ذره به پیش می رفت تا 
یک اسکلت ۹ متری را کشف کرد. اسکلت یک 

منقار دراز داشت ولی پرنده نبود.
 ردیفی از دندان های تیز داشت ولی کوسه هم نبود. 
باله داشت ولی ماهی هم نبود. یک دم دراز نازک 
داشت این اولین نوع دایناسور به این شکل بود. او را 

ایکتیازور نام گذاشند یعنی ماهی- مارمولک.
 در آن زمان مردم فکر می کردند زمین بیش از 
اما کشف این فسیل  چند هزار سال عمر ندارد. 
ها نشان داد بیش از چند صد هزارسال یا میلیون 
ها سال حیات بر روی زمین بوده است. کشف 
اقصی  از  دانشمندان  که  شد  باعث  اسکلت  این 
نقاط دنیا به آنجا سفر کنند و با این دانشمند خود 
تعلیم دیده آشنا شوند. کسی که عاشق قدم زدن 

کنار ساحل دریا بود.

آزمون در آستانه بازگشت به میادین

ترکیب احتمالی کی روش برای جام جهانی

حضور 16 بازیکن در 
پنجمین اردوی آماده سازی 

تیم ملی فوتبال
مرحله پنجم اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال 

صبح امروز با حضور ۱۶ بازیکن آغاز شد.
به گزارش از سایت فدراسیون فوتبال، مرحله پنجم 
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال صبح امروز با 
از  پس  بازیکنان  شد.  آغاز  بازیکن   ۱۶ حضور 
دقایقی با حضور در مجموعه تمرینی پِک تمرین 
انجام  ملی  تیم  مربیان  نظر  زیر  را  خود  آغازین 
دادند. ابوالفضل جاللی با نظر کادر تیم ملی به دلیل 
کسالت در اردوی تیم ملی به استراحت پرداخت 

و ۱۵ بازیکن دیگر تمرین خود را برگزار کردند.
تیم  تمرین  در  استقاللی  سه  حضور  عدم  دلیل 

ملی مشخص شد
بیرانوند، سیدحسین حسینی، محمدرضا  علیرضا 
مرتضی  فالح،  سامان  نیازمند،  پیام  اخباری، 
جاللی،  ابوالفضل  چشمی،  روزبه  پورعلی گنجی، 
شجاع خلیل زاده، محمدحسین کنعانی زادگان، میالد 
سرلک، وحید امیری، مهدی ترابی، امید ابراهیمی، 
رامین رضاییان و امید نورافکن ۱۶ بازیکنی بودند 

که امروز در اردوی تیم ملی حاضر شدند.
بازیکنان  از  منتخبی  شدن  اضافه  با  است  قرار 

جوان تمرینات تیم ملی دنبال شود.

خبر بد برای ژاپن در 
آستانه جام جهانی 2022

مدافع ژاپنی تیم هادرزفیلد تاون که در فهرست 
نهایی این تیم برای جام جهانی حضور داشت به 
از  را  رقابت ها  این  در  مصدومیت حضور  دلیل 
ناکایاما مدافع  یوتا  داد.به گزارش کیودو،  دست 
ژاپنی جام جهانی ۲0۲۲ قطر را به دلیل آسیب 

دیدگی از ناحیه تاندون پا از دست داد.
در  که  بود  نفری   ۲۶ از  یکی  ساله   ۲۵ ناکایاما 
فهرست نهایی ژاپن برای جام جهانی قرار گرفت 
ولی در نهایت با مصدومیت سنگین روبرو شد تا 

حضور در این رقابت ها را از دست دهد. 
دچار  ساندرلند  با  دیدار  در  بازیکن  این 
جراحی  باید  دلیل  همین  به  و  شد  مصدومیت 

شود و چندین ماه از میادین دور خواهد بود.
مارک فوترینگهام سرمربی هادرزفیلد در بیانیه ای 
که در وب سایت این تیم منتشر شد گفت: همه 
ما از اینکه یوتا نمی تواند برای جام جهانی فوتبال 
۲0۲۲ به ژاپن بپیوندد، غمگین هستیم. باید منتظر 
بمانیم تا مشخص شود چه کسی جایگزین این 

مدافع در تیم ملی ژاپن می شود.

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به برگزاری  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  فشرده به شرح 
زیراز طریق  آگهی عمومی اقدام نماید ، لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط  می توانند به دو شیوه زیر اسناد مناقصه  را دریافت نمایند.

۱(از تاریخ ۱40۱/08/۱۵ لغایت۱40۱/08/۱۹ با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج  در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0۱0۵۷۱۹۷۷400۵ 
نزد بانک ملی ، اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی : ارومیه چهار راه مخابرات شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی »دفتر حقوقی و قراردادها«  در 
ساعات اداری اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند . و برای کسب اطالعات بیستر در ارومیه با شماره 044۳۱۹4۵۳۷4) دفتر حقوقی و قراردادها( تماس حاصل فرمایند.
۲(واریز مبلغ مندرج در جدول  فوق به حساب جاری سیبا شماره 0۱0۵۷۱۹۷۷400۵ نزد بانک ملی  و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند یک )۱(  

. http://iets.mporg.ir از پایگاه ملی اطالع رسانی  مناقصات به آدرس
با توجه به احتمال  نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه وغیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از  سایت اینترنتی  
نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز:۱- عنوان مناقصه۲-نام شرکت۳-مدیر عامل 4- پست الکترونیکی ۵- شماره  تلفن  ، فکس ،شماره تلفن  همراه ۶- آدرس، 
در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان زمان فروش اعالم شده با درج  مشخصات باال بر روی فیش به مسئول 

مناقصه تحویل و یا با شماره 044۳۱۹4۵۳۷۶ فکس نمایند.
بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت 
اصالحیه های  احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده ، قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه  

گران قرار نخواهد گرفت.
ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند.

آخرین مهلت  تسلیم  اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه ساعت ۱0:00 قبل از ظهر  مورخ ۱40۱/0۹/0۱ محل ارومیه ، چهار راه مخابرات ،دبیرخانه شرکت آب 
و فاضالب آذربایجانغربی )پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها) می باشد.

توجه: الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بایستی اسناد و مدارک ارزیابی  کیفی در پاکت الک و مهر شده  مجزا از پاکت مناقصه 
الک و مهر شده حاوی پاکات الف و ب و ج پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی گردد.

ارزیابی  کیفی مناقصه گران درروز  سه شنبه مورخ ۱40۱/0۹/0۱ و گشایش پاکات  قیمت پیشنهادی  مناقصه گرانی که امتیتاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند 
در ساعت ۱0:00 قبل از ظهر مورخ ۱40۱/0۹/0۲ خواهد بود 

تاریخ نشر آگهی نوبت اول: ۱40۱/08/۱۵
تاریخ نشر آگهی نوبت دوم: ۱40۱/08/۱۷

)هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.(

فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای  

شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )سهامی خاص(   م الف ۳۲

موضوع مناقصه
مبلغ 

برآورداولیه)ریال(
مدت 
اجرا 
)ماه(

تضمین شرکت در 
صالحیت های مورد نیازمناقصه )ریال(

قیمت اسناد ارزیابی 
کیفی و مناقصه

)ریال(
محل تامین اعتبار

نصب انشعابات فاضالب 
۲۲/۳۹۲/۷۳۱/۳80۱۲۱/۱۲0/000/000شهر ارومیه

رشته آب پایه ۵ و گواهینامه 
صالحیت ایمنی از وزارت کار ، 

رفاه و تامین اجتماعی 
درآمدهای داخلی1/000/000

*تضمین شرکت در مناقصه در صورت واریز نقدی به حساب جاری سیبا شماره 0۱0۵۷۱۹۷۷400۵ نزد بانک ملی می باشد.

ت اول
نوب


