
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در حالی قهرمان جام 
جهانی ۲۰۲۲ آذربایجان شد که چندی پیش تیم 
امید ایران هم با وجود تغییرات مدیریتی توانست، 

قهرمان جهان شود.
پس از ناکامی کشتی فرنگی ایران در رقابت های 
عنوان  به  بنا  محمد  صربستان،   ۲۰۲۲ جهانی 
گیری  کناره  خود  سمت  از  تیم  این  سرمربی 
کادر  راحتی  به  بتواند  کشتی  فدراسیون  تا  کرد 
رنگرز  راستا حسن  در همین  دهد.  تغییر  را  فنی 
جهان  و  ایران  فرنگی  کشتی  پیشین  قهرمانان  از 
که سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی را هم در 
کارنامه دارد به عنوان سرمربی جدید انتخاب شد 

و سکان هدایت تیم ملی را در دست گرفت.
تاکید  کرد  اعالم  راه  ابتدای  همان  در  رنگرز 
و  انتخابی  چرخه  عادالنه  اجرای  به  فراوانی 
و  دارد  المللی  بین  میادین  در  جوانان  از  استفاده 
در واقع راهش از کادر فنی قبلی کاماًل جداست. 
سرمربی جدید تیم ملی کشتی فرنگی کمی بعد با 
تیمی جوان و با انگیزه راهی رقابت های قهرمانی 
خود  آزمون  نخستین  در  و  شد  جهان  امیدهای 

توانست عنوان قهرمانی را نصیب ایران کند.
نوبت  ایران،  امید  فرنگی کاران  درخشش  از  پس 
به جام جهانی ۲۰۲۲ آذربایجان رسید که رنگرز 
باز هم  دادند  ترجیح  فنی  کادر  در  و همکارانش 

به  این مسابقات  آینده دار در  با ترکیب جوان و 
میدان بروند.

نتیجه خوبی همراه شد و شب  با  بار هم  این  او 
قهرمان  میزبان،  تیم  شکست  با  توانست  گذشته 
قهرمانی  دومین  این  شود.   ۲۰۲۲ جهانی  جام 
رنگرز و شاگردانش بود که در فاصله زمانی کمی 

نسبت به هم بدست آمد و نشان داد کشتی فرنگی 
سال  جهانی  رقابت های  فرودهای  و  فراز  از  بعد 

گذشته، حاال جان تازه ای گرفته است.
جهانی  جام  در  رنگرز  حسن  شاگردان  چند  هر 
اما  نداشتند،  چندان سرسختی  رقبای  باکو   ۲۰۲۲
قهرمان  عنوان  به  ترکیه  تیم های  دادن  شکست 

آذربایجان  تیم  بر  غلبه  همچنین  و  گذشته  سال 
آمده  میدان  به  توان  تمام  با  که  میزبان  عنوان  به 
بود، کار ارزشمندی تلقی می شود که فرنگی کاران 

کشورمان به خوبی از پس آن بر آمدند.
در همین راستا حسن رنگرز بالفاصله بعد از قهرمانی 
تیمش در جام جهانی در یک گفتگوی تلویزیونی 
به  را  سال  سنی ۲۱  میانگین  با  »تیمی  کرد:  اعالم 
جام جهانی آوردیم و خوشبختانه قهرمان شدیم. این 
قهرمانی حاصل کار تیمی ما بود و همه خوب کشتی 
شدیم  جام جهانی  قهرمان  شرایطی  در  ما  گرفتند. 
که تیم جوان ما تیم های اول و دوم جهان که همه 
داشته های شان را در ترکیب داشتند را شکست داد. 
ضمناً شرایط میزبانی که فضای داوری را به سود آنها 
کرده بود را هم داشتیم، انصافاً بچه های ما فوق العاده 

ظاهر شدند و خدا را شاکر هستیم.«
فرنگی کشورمان گفت:  ملی کشتی  تیم  سرمربی 
برنامه  چراکه  کرد  بسنده  قهرمانی  این  به  »نباید 
قهرمانی  مسابقات  و  المپیک  بازی های  ما  اصلی 
جهان سال آینده است. امیدوارم این جوانان آذر ماه 
سال آینده هم در جام جهانی تهران شایستگی شان 
از همه کسانی که  به سهم خودم  کنند.  اثبات  را 
در کسب این افتخار نقش داشتند به ویژه مربیان 
سازنده و فدراسیون کشتی که همه امکانات الزم 

را در اختیار ما قرار داد، تشکر می کنم.«

مخالفت جواد نکونام برای نشستن روی نیمکت 
تیم ملی ایران در جام جهانی قطر چهره دستیار 
ایرانی کارلوس کی روش را ناشناس نگه داشت.

دیگر  هفته  دو  از  کمتر  ایران  فوتبال  ملی  تیم   
نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۲ را مقابل 
ایران  ملی پوشان  اردوی  می کند.  برگزار  انگلیس 
در حالی با منتخب بازیکنان شاغل در لیگ برتر 
و سه لژیونر ادامه دارد که دستیاران کارلوس کی 

روش هم هنوز تکمیل نشده اند.
توافق  هنگام  ایران  ملی  تیم  پرتغالی  سرمربی 
خود  جایگاه  به  بازگشت  برای  تاج  مهدی  با 
تنها  عنوان  به  نکونام  جواد  حضور  خواستار 
فوالد  فعلی  سرمربی  اما  شد  ایرانی اش  دستیار 
از  خبری  تا  کرد  رد  را  آنها  خواسته  خوزستان 
حضورش روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی 

قطر نباشد.
نپذیرفت  نکونام در حالی خواسته مهدی تاج را 
که رئیس فدراسیون فوتبال نه تنها از او با اطمینان 
به عنوان تنها مربی ایرانی در کادر فنی تیم ملی یاد 
کرد بلکه او را سرمربی بعدی تیم ملی ایران پس 

از پایان رقابت های جام جهانی قطر معرفی کرد.
تیم  مربیان  عدم حضور سرمربی فوالد در جمع 
ملی ایران چهره جانشین او را مبهم کرده است. 

هیچ  بود  کرده  عنوان  این  از  پیش  روش  کی 
گزینه ای جز نکونام را برای نشستن کنار خودش 
انتخاب نخواهد کرد اما گفته او با دیدگاه رئیس 
فدراسیون برای آینده این تیم کاماًل تفاوت دارد.

از حضور مجدد در  تاج در نشست خبری پس 

جایگاه ریاست فدراسیون فوتبال عنوان کرده بود: 
»در قرارداد فعلی ما با آقای کی روش، ایشان االن 
سرمربی ما در جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا نیست. 
شاید از کی روش در جام ملت ها به عنوان مدیر 
فنی استفاده کنیم و از نکونام به عنوان سرمربی. 
صحبتش را داشتیم. البته برای نکونام همچنان در 

حال رایزنی هستیم تا اتفاقی رخ بدهد.«
مربی  انتخاب  دیدگاه  که  تاج  دید  باید  حال 
را  روش  کی  خارجی  دستیاران  جمع  در  ایرانی 
برای آینده تیم ملی ایران داشت حاال درخواست 
تجربه  و کسب  برای حضور یک هموطن  خود 
مهم ترین بازی های ملی را برای کی روش تکرار 
می کند یا سرمربی پرتغالی روی موضع قبلی خود 
مبنی بر پذیرش تنها جواد نکونام به عنوان دستیار 
که  شرایطی  در  آن هم  ورزد؛  می  اصرار  ایرانی 
دستیار  عنوان  به  آقاجانیان  مارکار  بحث حضور 

ایرانی روی نیمکت ایران به میان آمده است.

تمرینات  ماندن  امان  در  برای  کی روش  کارلوس 
تاکتیکی تیم ملی از دید رقبا و رسانه ها خواستار 
نصبی دیوار کاذب برای پنهان ماندن تمرینات تیم 

ملی شده است.
هتل  و  کمپ  فوتبال  فدراسیون  قبل  سال  یک 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  حضور  برای  خود  مدنظر 
روزها  این  که  کرد  انتخاب  را  رقابت ها  این  در 
مواجه  کی روش  کارلوس  سوی  از  انتقادهایی  با 
شده است. انتخاب هتل و کمپ تیم ملی فوتبال 
ایران در این رقابت ها در حالی صورت گرفت که 
او  جدایی  با  و  بود  ملی  تیم  سرمربی  اسکوچیچ 
اکنون کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی اعتقاد 
برای  قطر  کشور  در  الریان  هتل  و  کمپ  دارد 

حضور در جام جهانی مناسب نیست.
ایرادهای کی روش به کمپ 

و هتل تیم ملی
هتل  در  رقابت ها  این  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
الریان مستقر خواهد شد که در این رقابت ها میزبان 
سایر مهمانان و تماشاگرانی حاضر در جام جهانی 
یک  شماره  تمرینی  کمپ  همچنین  بود.  خواهد 
باشگاه الریان از سوی فدراسیون برای اردوی تیم 
ملی در این رقابت ها انتخاب شده است. کارلوس 
بود،  قطر شده  راهی  قبل  کی روش که چند هفته 
ایرادهای  متوجه  این کشور  در  به محض حضور 
موجود در این مکان شد و تالش هایی برای رفع 

ایرادهای مدنظر سرمربی تیم ملی شده است.
است  ملی  تیم  هتل  به  کی روش  ایراد  مهم ترین 
مرکز  یک  مجاورت  در  گرفتن  قرار  علت  به  که 

تجاری و به علت وجود یک درب عبور و مرور 
به داخل هتل، می تواند با ازدحام بسیاری در هتل 
همراه شود و رفت و آمد بازیکنان تیم ملی را هم 
با مشکل مواجه کند. با توجه به اینکه امکان تغییر 
فدراسیون  مسئوالن  ندارد،  وجود  ملی  تیم  هتل 
صرفا توانستند از طریق رایزنی با فیفا و مسئوالن 
که  طبقه ای  سه  برای  را  ویژه ای  آسانسور  هتل، 
در اختیار تیم ملی است در نظر گرفته اند و سایر 
توقف  ایران  استقرار  محل  طبقه  در  آسانسورها 

نخواهند کرد.
شده  انتخاب  کمپ  به  کی روش،  ایراد  دومین 
وقت  مسئوالن  است.  ایران  ملی  تیم  سوی  از 

یک  شماره  کمپ   ۱۴۰۱ فروردین  در  فدراسیون 
در  کمپ  این  کردند.  انتخاب  را  الریان  باشگاه 
می تواند  که  دارد  قرار  الریان  ورزشگاه  مجاورت 
مهم ترین مشکل  دردسرساز شود.  ملی  تیم  برای 
به سروصدای ایجاد شده در حین مسابقات جام 
جهانی در ورزشگاه الریان است که مطمئنا آرامش 
را  تمرینات  هنگام  در  ملی  تیم  اردوی  بر  حاکم 
بر هم می زند. از طرف دیگر رصد تمرینات تیم 
ملی از طریق برج های اطراف ورزشگاه الریان به 

راحتی امکان پذیر است.
مسئوالن تیم ملی برای پنهان ماندن تمرینات تیم ملی 
از دید تیم های رقیب و رسانه ها، خواستار نصب 

دیوارهای کاذب یا چادرهایی با ارتفاع مناسب در 
اطراف کمپ تیم ملی را داده اند تا تمرینات تاکتیکی 

کارلوس کی روش برای تیم ملی ایران پنهان بماند.
بی توجهی به نامه های فیفا

 در فدراسیون فوتبال
فدراسیون  مسئوالن  انتخاب  در  توجه  نکته جالب 
فوتبال، از دست دادن فرصت مناسب برای انتخاب 
خورشیدی،  مجتبی  است.  بوده  هتل  و  کمپ 
سرپرست وقت تیم ملی فوتبال ایران در آذر ۱۴۰۰ 
درباره از دست دادن فرصت دو ساله برای انتخاب 
کمپ و هتل مناسب در قطر گفت: فیفا به ما اعالم 
برای کمپ خود  تا ۱۷ دسامبر سه گزینه  کرد که 
انتخاب کنند. ما هم برای بازدید از کمپ های موجود 
به قطر رفتیم. در این بازدید نماینده فیفا به ما اعالم 
کردند شما اولین بار است که به اینجا آمده اید و باقی 
کشورها برای بار دوم است که می آیند. در واقع فیفا 
از سال ۹۸ به تیم ها فراخوان زد که هتل های خود را 
انتخاب کنید اما اقدامی از سوی فدراسیون فوتبال 
نشده بود. آن ها در سال  ۹۹ دومین نامه را به ما ابالغ 
کردند و در آن نوشتند کشورهایی که شانس حضور 
در جام جهانی را دارند، باید کمپ خود را انتخاب 

کنند اما اتفاقی رخ نداد.
 ۱۴۰۱ فروردین  در  فوتبال  فدراسیون  نهایت  در 
اقدام به انتخاب کمپ و هتل تیم ملی کرده که در 
آن زمان گزینه های محدودی در اختیار فدراسیون 
فوتبال بوده و خواسته یا ناخواسته کمپ و هتلی 
کادرفنی  سوی  از  ایرادهایی  با  که  شده  انتخاب 

فعلی تیم ملی همراه شده است.
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درگذشت نویسنده شهیر "سیدمحمدعلي جمالزاده" پدر داستان  نویسي نوین ایران )1376 ش(

 پیاده شدن نیروهاي متفقین در شمال افریقا در جریان جنگ جهاني دوم )1942م(

جان اف. کندي به ریاست جمهوري امریکا انتخاب شد.)1339 ش(
زادروز آلن دلون،بازیگر شهیر فرانسوی )1935م(

محاکمه "دکتر محمدمصدق" پس از کودتاي 28 مرداد توسط دولت نظامي )1332ش(

ذکر روز سه شنبه

 اگر کسی با خواندن صیغه، نذر کرده است که عزاداران را اطعام کند، با توجه به 
شرایط فعلی شیوع بیماری چه تکلیفی بر عهده دارد؟

تا زمانی که عمل به نذر با رعایت مقررات و توصیه های بهداشتی، ممکن باشد، 
نمی توان آن را ترک کرده و یا تغییر داد ولی اگر صیغه نذر را نخوانده باشد، 
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داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

اهل بیت علیهم السالم
از جمله اندرزهای خداوند ـ تبارک و تعالی ـ به عیسی بن مریم علیه السالم : » 
... خوشا به سعادت تو ، ای پسر مریم! خوشا به سعادتت، اگر به ادب پروردگارت 
چنگ بزنی؛ پروردگاری که از سِر مهر ، دلسوزی تو می کند، و از روی َکَرم ، 

آغازگر نعمت هایش به تو بود، و در سختی ها با تو بوده است.

یا ارحم الراحمین
ای بخشنده ترین بخشندگان

دیوار کاذب کی روش به روی رقبا در قطر 
بی توجهی به دو نامه فیفا در سال ۹۸ و ۹۹

صد زن موفق دنیا  »مری کوم«
"بدون بوکس من نمی توانم زندگی کنم، 

من عاشق بوکس هستم."
 روزی روزگاری دختر کوچولویی  بود بنام مری 
که در هند زندگی می کرد. خانواده مری خیلی 
فقیر بودند و برای آوردن غذا بر سر سفره شان 
بسیار تالش می کردند. مری می خواست کمک 
باشند.  داشته  بهتری  زندگی  اش  خانواده  تا  کند 

پس تصمیم گرفت تا بوکسر شود.
 یک روز مری جسورانه پیش مربی بوکس رفت. 
و به او گفت:" آیا به من بوکس را یاد می دهی؟ 
اینجا  از  هستی  الغر  خیلی  "تو   : داد  پاسخ  "او 

دور شو."
که  دید  شد  تمام  مربی  کار  روز  آن  وقتی  اما   
مری هنوز دم در منتظر اوست. مری گفت:"من                  
می خواهم این کار را انجام دهم پس اجازه بده 

من وارد رینگ شوم."
 مربی با اکراه او را قبول کرد و مری سخت تالش 
می کرد تا بوکس را یاد بگیرد. زمانی که مسابقات 
را شروع کرد. در بسیاری از مبارزه ها پیروز شد. 
آنها  مبادا  تا  گفت.  نمی  چیزی  والدینش  به  اما 

نگرانش شوند.

یک روز پدرش در روزنامه عکس مری را دید. 
که در باره اونوشته بودند. از مری سوال کرد: "آیا 
داد:  پاسخ  افتخار  با  تو هستی؟" مری  این  واقعا 
"بله پدر خودمم." مادرش گفت: "اگر تو صدمه 
درمانت  برای  کافی  پول  ما  کنیم  ما چکار  ببینی 

نداریم."
 مری پاسخ داد: " من به سختی کار خواهم کرد 
نگران  کرد. شما  انداز خواهم  کافی پس  پول  و 

نباشید."
و  برنج  غذایش  خوابید.  می  خوابگاه  در  مری   
خوردن  برای  کافی  پول  چون  بود  سبزیجات 
گوشت نداشت. صبحانه را حذف کرده بود زیرا 

فقط توان خرید نهار و شام را داشت.
مبارزات  والدینش  قهرمان شد.  یک  او  باالخره   
او را از تلوزیون نگاه می کردند و او مرتب مدال 
پشت مدال بود که بدست می آورد. او حتی در 
المپیک هم شرکت کرد و در آنجا مدال گرفت. 
و  شد.  روستایش  افتخار  و  مباهات  مایه  مری 
تحت  را  اش  خانواده  توانست  مری  باالخره 
پوشش خود بگیرد همان طور که از زمان کودکی 

آرزویش را داشت.

کمتر از دو هفته تا آغاز جام جهانی؛
چهره مبهم مربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی ایران

نمره قبولی برای کشتی فرنگی
دو قهرمانی در دو رویداد بین المللی

 خطرناک ترین 
 AFC مهاجم ایران از دید

در جام جهانی
کنفدراسیون فوتبال آسیا ۶ مهاجم خطرناک این 

قاره در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را معرفی کرد.
تیم ملی فوتبال کشورمان کمتر از دو هفته دیگر باید 
در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در گروه دوم 

با تیم های ملی آمریکا، انگلیس و ولز رقابت کند.
اولین بازی شاگردان کارلوس کی روش در این 
در  آبان   ۳۰ تاریخ  در  انگلیس  مقابل  مسابقات 

ورزشگاه بین المللی خلیفه برگزار می شود.
در همین رابطه کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار 
پوستری از ۶ مهاجم خطرناک ۶ تیم حاضر در 
جام جهانی از کاربرانش سوال کرد کدام یک از 

این مهاجمان به مراحل باالتر می روند.
AFC مهدی طارمی ستاره سابق پرسپولیس را به 

ها  رقابت  این  در  ایران  مهاجم خطرناک  عنوان 
انتخاب کرد و ستاره پورتو را سوژه تمجید خود 
قرار داد.طارمی این روزها در آماده ترین حالت 
درخشش  پورتو  همراه  به  و  دارد  قرار  ممکن 
لیگ  در  ایرانی  ستاره  است.  داشته  نظیری  بی 
قهرمانان اروپا با زدن ۵ گل باالتر از مسی در رده 

سوم بهترین گلزنان اروپا قرار دارد.
دو حریف تدارکاتی 

تراکتور در اردوی ترکیه 
مشخص شدند

بازی  برای  ترکیه ای  باشگاه  با دو  تراکتور  باشگاه 
تدارکاتی در اردوی این کشور به توافق رسید.

 باشگاه تراکتور در نظر دارد در فرصت تعطیالت 
لیگ برتر اردویی در کشور ترکیه و در شهر آنتالیا 
برگزار کند و در این اردو دیدارهایی تدارکاتی در 
دستور کار دارد. طبق توافقات انجام شده، باشگاه 
و  اسپور  سیواس  با  تدارکاتی  دیدار  دو  تراکتور 
پارتیزان آلبانی، دو باشگاه ترکیه ای برگزار خواهد 
کرد. همچنین تراکتوری ها در نظر دارند در صورت 
امکان و در فرصت حضورشان در ترکیه ۲ بازی 
تدارکاتی دیگر هم با باشگاه های ایرانی که در آن 

بازه زمانی در ترکیه اردو زده اند برگزار کنند.

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذیل اقدام نماید بدینوسیله از 
کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ساعت ۱۴الی  ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۱۶اسناد ارزیابی را از سامانه            
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۷-ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده ازطریق سامانه اعالم می گردد.
۸- شرایط متقاضی : -- مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق ) رتبه، کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرسی 
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۲
شیر فوالدی توپی "۱۶ کالس ۳۰۰
 Ball valev 16" , CLS 300 ,B.W

MATCHING PHPE

LINE PIPE.API-5L-X42 .16".THK 0.281

IGS-M-PL-002-3(1(

۱۴

گروهی  درون  بازی  حین  پوش  ملی  مدافع 
مصدوم شد.

 تمرین تیم ملی فوتبال ایران با حضور رسانه ها 
گروهی  درون  بازی  جریان  در  شد.  برگزار 
شاگردان کی روش، سامان فالح با مصدومیت از 
ناحیه پا مواجه شد. مدافع جوان پیکان بعد از این 
مصدومیت، بالفاصله از زمین خارج شد و روی 

زانوی مصدوم خود یخ قرار داد. هر چند مدیر 
رسانه ای تیم ملی معتقد بود مصدومیت او جدی 

نیست و ضرب دیدگی ساده است.
برای  را  خود  که  فوتبال  ملی  تیم  است  گفتنی 
حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر آماده می کند، 
مصاف  به  تدارکاتی  دیداری  در  پنج شنبه  روز 

نیکاراگوئه خواهد رفت.

مصدومیت مدافع ملی پوش مقابل چشمان کی روش


