
فتل : لوئیس بزرگترین راننده دوران ماست

سباستین فتل راننده فراری به تمجید از همیلتون پرداخت.
به گزارش خبرگزاری فارس، لوئیس همیلتون راننده انگلیسی مرسدس 
موفق شد عنوان قهرمانی گرندپریکس ترکیه را کسب کرده و با ۷ قهرمانی 

جهان به رکورد مایکل شوماخر برسد.
سباستین فتل راننده فراری در واکنش به موفقیت همیلتون گفت: من 
به همیلتون گفتم این موفقیت برای ما بسیار خاص است چرا که ما شاهد 
تاریخ سازی بودیم. راننده فراری خاطرنشان کرد: هر دوره رانندگان خود را 
دارد و قطعا لوئیس، بزرگترین راننده دوران ماست. برای من مطمئناً مایکل 
شوماخر همیشه بهترین خواهد بود اما بدون شک لوئیس از نظر آنچه که به 

دست آورده، بزرگترین است.
تمجید روزنامه »الشرق«از مهدي ترابي   

یک روزنام���ه قطری از حرکت 
بازیکن ایرانی تیم فوتبال العربی در دیدار 

با السیلیه تمجید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله 
 »ooredoo« یک چه���ارم نهایی جام
تیم العربی به مصاف تیم السیلیه رفت 
و پس از تس���اوی، در ضربات پنالتی 
نتیجه را واگذار کرد. روزنامه »الشرق« 
قطر دربخشي از گزارش خود نوشت: 
»برخالف سیطره السیلیه بر بازی، مهدی 
ترابی یک حمله را به سبک مارادونا و 
مسی از سمت شمال و از وسط زمین آغاز کرد و تمام بازیکنان مقابلش را 
پشت سر گذاشت تا اینکه به داخل محوطه جریمه رسید و شوت کرد و 
کلود امین دروازه بان تیم السیلیه توپ را برگشت داد و عبدالعزیز االنصاری 

در دقیقه ۲۴ گل نخست را برای العربی به ثمر رساند.«
رئیس یوفا: سوپرلیگ اروپایی یک ایده  پوپولیستی است

رئیس اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( 
با انتق���اد از افرادی که برای راه اندازی 
تورنمنت سوپرلیگ اروپایی پافشاری 
می کنند، گفت که حتی برای حرف زدن 
در مورد این تورنمنت هم وقت ندارد.

به گزارش ایرنا، »الکساندر چفرین« 
در گفت وگو با نشریه مارکا اسپانیا گفت: 
از نظر من سوپرلیگ اروپا غیرقابل بحث 
است. این ایده رویای چند مدیر ورزشی 
است که هیچ اهمیتی برای همبستگی 

قائل نیستند. آنها به هیچ چیز جز خودشان فکر نمی کنند و حتی به باشگاه های 
خودشان ضربه وارد می کنند اما احتماال فعال قادر به درک این موضوع نیستند.

این ایده، آنقدرها هم جدی نیست و صرفا به دلیل استعفای رئیس باشگاه 
بارسلونا مطرح شده است اما به شخصه معتقدم که بیشتر یک ایده پوپولیستی 

یا سیاسی است تا ایده ای جدی و عملی.
اطمینان باخ و نخست وزیر ژاپن از برگزاری المپیک

رئیس کمیته بین المللی المپیک پس از دیدار با نخست وزیر ژاپن اعالم کرد 
که بازی های المپیک با وجودویروس کرونا حتما سال آینده برگزار می شود.

 ب���ه گزارش ایس���نا و به نق���ل از Kyodo news، در دیدار توماس 
باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک با یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن دو 
طرف توافق کردند که با وجود ویروس کرونا، بازی های المپیک توکیو طبق 
برنامه ریزی، تابستان سال آینده برگزار شود.پس ازاین جلسه، باخ به خبرنگاران 
گفت: اطمینان دارد تماشاگران می توانند برای تماشای المپیک بیایند. هم چنین 
IOCوعده مي دهد اگر تا آن زمان واکس���ن در دس���ترس باشد، ورزشکاران 

را واکسینه  کند.
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اخبار کوتاه  خارجی اخبار کوتاه  داخلی
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد سرنوشت 
برگزاری لیگ های ورزشی و اردوهای برپا شده در رشته 
های مختلف، در صورت تعطیلی دو هفته ای سراسری در 

کشور توضیح داد.
محمد اسد مسجدی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه 
با مهم ترین تصمیمات اتخاذ ش���ده در خصوص فعالیت 
یا تعطیلی مسابقات و اردوهای ورزشی با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: از سوی همکاران وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم شد احتمال دارد 
از شنبه هفته آینده، تعطیلی دو هفته ای در سراسر کشور 
اعالم ش���ود که در این صورت باید تمهیدات جدیدی در 
خصوص اردوها و مسابقات ورزشی اتخاذ شود.بنابراین به 
تمامی فدراسیون های ورزشی این هشدار را داده ایم که در 

صورت تعطیلی دو هفته ای، رویدادی آغاز نشود.
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی با بیان اینکه در 
خصوص رشته های ورزشی که در اردو به سر می برند، 
مشکلی وجود ندارد، گفت:البته در رابطه با لیگ ها یي که 
هم اکنون برگزار می شوند تا پایان هفته جاری مشکلی وجود 
ندارد  اما در مورد سرنوشت لیگ های ورزشی پس از هفته 
جاری، اگر به شکل مکتوب به ستاد مقابله با گسترش کرونا 
در ورزش، تعطیلی اعالم و ابالغ شود تصمیمات جدیدی 
گرفته می شود و در مورد برگزاری یا تعطیلی لیگ های 

ورزشی اطالع رسانی می کنیم.
تايید تعطیلي لیگ برتر والیبال

با اعالم سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون والیبال، 
لیگ برتر والیبال به صورت موقت تعطیل شد.

شهرام عظیمی دیروز درمورد آخرین تصمیمات برای 
تعطیلی یا برگزاری ادامه مسابقات لیگ برتر والیبال اظهارکرد: 
نامه ای از جانب ستاد ملی مبارزه با کرونا برای ما آمد که 
طبق این نامه از شنبه هرآنچه که مربوط به ورزش است، اعم 
از مسابقات، اردوها و ... ، به مدت ۱۴ روز تعطیل هستند.البته 
در نامه همچنین ذکر شده است که این دو هفته هم قطعی 

نیست و ممکن است تعطیلی مجددا تمدید شود.
سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون والیبال، در پاسخ به 
این سوال که با این اوصاف تعطیلی لیگ قطعی است؟ اظهار 

کرد: رایزنی ما با ستاد ملی مبارزه با کرونا بود که این نامه 
دست ما رسید و مشخص شد که باید تعطیل شود.

تعويق اردوهاي 3 رشته ورزشي جانبازان و معلولین
کرون���ا دوباره اردوی تیم های ملی والیبال نشس���ته، 

وزنه برداری و تیراندازی را به تعویق انداخت
مس���عود حمیدی دبیر فدراسیون جانبازان و معلوالن 
گف���ت: قرار بود اردوی تیم های ملی والیبال نشس���ته، 
وزنه برداری و تیراندازی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و با تعداد محدود ورزش���کاران و دست اندرکاران از اول 
آذر در محل فدراسیون جانبازان و معلوالن برگزار شود که 
با توجه به روند افزایش���ی بیماری کرونا و حفظ سالمتی 
ورزش���کاران با نظر فدراسیون پزشکی اردوی این ۳ رشته 
به مدت ۲ هفته به تعویق افتاد تا دوباره مجوز جدید برای 
برگزاری اردوها را در نیمه دوم آذر از ستاد ملی مبارزه با 

کرونا دریافت کنیم.
وی اف���زود: ب���رای برگزاری اردو در این ۳ رش���ته 
فدراس���یون جانبازان و معلوالن تمهیدات ویژه ای از نظر 
رعایت پروتکل های بهداشتی در نظر گرفته بود که به دلیل 
 تشدید بیماری کرونا اردوها فعال به مدت ۲ هفته به تعویق

افتاد.

اردوی تیم ملی تکواندو تعطیل شد
جلس���ه مسئوالن فدراسیون تکواندو با کادر فنی تیم 
ملی برگزار و تصمیم بر آن شد تا اردو تیم ملی به دلیل 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از اول آذرماه تعطیل شود. 
به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه با حضور سیدمحمد 
پوالدگر رئیس فدراسیون و مربیان تیم ملی مردان، بانوان و 
پاراتکواندو در محل فدراسیون تشکیل و در خصوص ادامه 
برنامه های آماده سازی ملی پوشان بخصوص تیم ملی بانوان 
برای حضور باید در رقابتهای انتخابی المپیک تصمیم گیری 
شد.بر همین اساس و پس از بحث و بررسی و اظهار نظر 
از سوی سرمربیان تیم ها قرار شد به دلیل اعمال محدودیت ها 
از ابتدای آذرماه و همچنین جلوگیری از تداخل برنامه ها، 
اردوی تیم ملی مردان که هم اکنون در خانه تکواندو جریان 

دارد شنبه اول آذرماه تعطیل شود.
رئیس س��ازمان لیگ کش��تی: تابع ستاد ملی کرونا 

هستیم
رئیس س���ازمان لیگ فدراس���یون کشتی در واکنش 
به تصمیم س���تاد ملی مقابله با کرونا در رابطه با اعمال 
محدودیت های ۲ هفته ای از اول آذر ماه، گفت: برای برگزاری 

لیگ برتر تابع تصمیمات این ستاد هستیم.

عبدالمه���دی نصیرزاده در گفت و گو با ایرنا، افزود: 
براساس برنامه ریزی انجام شده قرار بود دور برگشت لیگ 
برتر کشتی از اول آذرماه آغاز شود که با درخواست تعدادی 
از باشگاه های حاضر، زمان آغاز دور برگشت این مسابقات 
یک هفته به تعویق افتاد و از ۹ آذر ماه آغاز خواهد شد. 
نصیرزاده در خصوص تعطیلی ۲ هفته ای به دلیل ش���یوع 
ویروس کرونا، خاطر نشان کرد: تابع قوانین کشور و ستاد 

ملی مقابله با کرونا هستیم.
 هر چند که همه تیم ها و کش���تی گیران در قرنطینه 
هستند و مسابقات نیز براساس با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی برگزار می شود با این وجود هر تصمیمی که در 
این رابطه گرفته شود ما نیز تبعیت می کنیم و برای تاریخ 
جدید برگزاری لیگ در صورت تغییر آن تصمیم گیری و 

تعیین تکلیف خواهیم کرد.
کرمی: احتمال دارد تمام لیگ های ورزشی تعطیل شوند

رئیس سازمان لیگ هندبال گفت: ابالغی برای تعطیلی 
دو هفته ای مسابقات لیگ برتر هندبال دریافت نکرده ایم.

مراد کرمی در گفت و گو با خبرگزاری فارس، درمورد 
ش���رایط برگزاری لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور به 
صورت متمرکز به میزبانی تهران و احتمال تعطیلی دو هفته 
ای رقابت های ورزشی اظهار داشت: برنامه ریزی ما برای 
۲0 آذر ماه اس���ت. ش���نیده ام که احتماال تا دو هفته تمام 
لیگ های ورزش���ی تعطیل شوند. اگر این موضوع محقق 
ش���ود ما با چند روز جابجایی به کار خود ادامه خواهیم 
داد.وی افزود: برنامه ریزی ما برای بانوان ۹ آذر ماه است 
که احتماالً برای آن مسابقات با مشکالتی روبرو خواهیم 
ش���د. هنوز تصمیم گیری قطعی نکرده ایم و منتظر اعالم 
رسمی مسئوالن مبنی بر تعطیلی قطعی دو هفته ای لیگ 
های ورزشی هستیم. ما خبرها را فقط در رسانه ها خوانده 
ایم و هیچ ابالغ رسمی به فدراسیون داده نشده است.با این 
وجود اگر از همین حاال هم دو هفته مسابقات ورزشی را 
تعطیل کنند، مشکلی برای ما ایجاد نمی شود، چون مرحله 
سوم مسابقات لیگ برتر هندبال قرار است از ۲0 آذر ماه 
آغاز ش���ود. فقط امکان دارد برای تمرین تیم ها چند روز 

مسابقات را جابجا می کنیم. 

سايه تعطيلي 2 هفته اي برسر ليگ ها و اردوهاي ورزشي

فدراسیون والیبال و والدیمیر آلکنو 
توافقات اولیه مالی را انجام داده اند 
و مسیر حقوقی عقد قرار داد در 
حال انجام است تا در فاصله چند 
ماه مانده به بازیهای المپیک، تکلیف 

نیمکت تیم ملی مشخص شود.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از 
فسخ قرارداد فدراسیون والیبال با ایگور 
کوالکوویچ تیم ملی با چالش انتخاب 
سرمربی برای حضور در المپیک توکیو 
مواجه ش���د و باالخره پس از کش 
و قوس های فراوان و گذشت حدود 
هش���ت ماه در نهایت پروسه معرفی 
سرمربی تیم ملی روزهای پایانی خود 

را سپری می کند.
در پایان سومین نشست کمیته 
فنی نام دو گزینه به صورت رسمی 
برای هدایت تیم ملی معرفی ش���د 
و»والدمیر آلکنو« و »دانیل کاستالنی« 
دو گزینه نهایی بودند که از س���وی 
کمیت���ه فنی تایید ش���دند. اما طبق 
صحبت های محمود افشار دوست، 
عضو هیئت رئیسه و میالد تقوی، دبیر 
کل فدراسیون والیبال در گفتگو با مهر 
تمام اعضای کمیته فنی با الکنو موافقت 
کردند تا فدراسیون مذاکرات مالی خود 
را با این مربی آغاز کند.به این ترتیب 

فدراسیون والیبال و آلکنو توافقات اولیه 
بر س���ر مسائل مالی را انجام داده اند 
و در حال حاضر مسیر حقوقی عقد 
قرارداد مراحل پایانی را طی می کنند و 
اگر مشکل خاصی در چند روز آتی 
رخ ندهد، الکنو به عنوان سرمربی تیم 

ملی معرفی خواهد شد.
 س��وابق و مقام هاي ارزشمند 

آلنکو
 والدیمی���ر رومانوویچ آلکنو 
 Vladimir Romanovich(
Alekno( چهارم دسامبر ۱۹۶۶ در 
پولوتسک ویتبسک به دنیا آمد. مادرش 
بالروسی و پدرش اهل لیتوانی بود. 
هرچند آلکنو فعالیت ورزشی خود 
را از ۱0 س���الگی ش���روع کرد ، اما 
از س���ال ۱۹۸0 ب���ا حضور در تیم 
دانشگاه مینسک به صورت رسمی 
و حرفه ای به عنوان یک ورزش���کار 
معرفی ش���د.وی از ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷ 
عضو باشگاه زسکا مسکو بود و پس 
از آن به عضویت »اس���کا مینسک« 
درآمد و س���ه سال هم برای این تیم 
به میدان رفت. آلکنو با زسکا مسکو 
۳ سال مداوم مدال طالی مسابقات 
قهرمانی شوروی، یک قهرمانی جام 
اتحاد جماهیر ش���وروی و دو جام 

قهرمانی سوپر جام اروپا را باالی سر 
برد. این بازیکن که در پست مدافع 
وس���ط بازی می کرد، در سال ۱۹۹۲ 
وارد ایتالیا شد و پس از ۴ سال حضور 
در سری ب، به فرانسه نقل مکان کرد 
و برای دو باش���گاه »آ. اس. کن« و 

»تورز وی.بی« به میدان رفت.
آلکنو تجربه بازی در تیم های 
لفس���کی صوفیه، ولونتاس آستی و 
مارکونی اس���پولتو را نیز در پرونده 
کاری خ���ود دارد. مدال طالی جام 
جهان���ی ۱۹۹۹، نایب قهرمانی اروپا 
در س���ال ۱۹۹۲ و م���دال برنز اروپا 
در س���ال ۱۹۹۳، چه���ار مدال نقره 

و برنز لیگ جهانی )نقره س���ال های 
۱۹۹۳ و ۱۹۹۸، برنز سال های ۱۹۹۶ 
و ۱۹۹۷( از جمل���ه افتخارات این 
بازیک���ن در دوره حضورش در تیم 
ملی والیبال روسیه است.آلکنو از سال 
۲00۱ به مربی گری روی آورد و در 
اولین تجربه، با باشگاه »تورز وی. بی« 
قرارداد بست. قهرمانی در جام حذفی 
فرانسه، نخستین دستاورد این مربی 
بود که در س���ال ۲00۳ به دست آمد. 
سال بعد هم دومین موفقیت خود را 
با قهرمانی در لیگ پرو آ فرانس���ه در 
سال ۲00۴ تکمیل کرد و پس از آن 
به وطن خود بازگشت تا با تیم دینامو 

مسکو قراردادی ۳ ساله امضا کند.
او در ۳ س���ال حضور خود در 
مسکو، موفق به کسب مقام قهرمانی 
س���وپرلیگ والیبال روسیه ۲00۶ و 
قهرمانی جام حذفی روسیه در سال 
۲00۷ شد و سال بعد هدایت تیم ملی 
والیبال روس ها را برای نخستین بار بر 
عهده گرفت. والدیمیر تا سال ۲00۸ 
عملکردی درخشان از خود به جای 
گذاشت و توانست تیم ملی والیبال 
روس���یه را به مدال نقره جام جهانی 
و لی���گ جهانی ۲00۷ و مدال برنز 

بازی های المپیک ۲00۸ برساند.
وی در س���ال ۲00۸ هدایت 
باشگاه والیبال زنیت کازان را بر عهده 
گرفت و تا سال ۲0۱۴ پنج قهرمانی 
سوپرلیگ روسیه را کسب کرد. وی 
در سال ۲0۱0 برای دومین بار هدایت 
تیم ملی کشورش را به عهده گرفت، 
در حالی که به عنوان سرمربی زنیت 
کازان نیز باقی ماند.مدال طالی جام 
جهانی و لیگ جهانی ۲0۱۱ با هدایت 
او برای روس ها به دس���ت آمد و در 
بازی ه���ای المپیک ۲0۱۲ لندن، تیم 
روس���یه به دیدار پایانی راه یافت که 
با شکست برزیل، قهرمان شد. آلکنو 
در دیدار برابر برزیل، ترکیب متفاوت 

و عجیبی را به زمین فرستاد که این 
موضوع، ش���گفتی کارشناسان را به 

همراه داشت.
این مربی سرشناس، در دسامبر 
۲0۱۲ به دلیل مش���کالت جسمانی 
از تیم ملی روس���یه جدا شد اما در 
سال ۲0۱۵ برای سومین بار هدایت 
تیم ملی کشورش را بر عهده گرفت 
و ب���ا این تیم، در المپیک ۲0۱۶ ریو 
شرکت کرد تا در خصوص هدایت 
روسیه در بازی های المپیک، هت تریک 
کرده باشد. البته این بار فقط موفق به 
حضور در جمع چهار تیم پایانی شد 
و مدالی به دس���ت نیاورد، اما کسب 
همین جایگاه در حضور تیم بزرگی 
چون لهستان، ارزشمند بود. در المپیک 
۲0۱۶ ریو، تیم های برزیل )میزبان(، 
ایتالیا و آمریکا به ترتیب در جایگاه 

اول تا سوم ایستادند.
گفتني است که آلکنو در زمان 
هدایت تیم زنیت کازان، با س���عید 
معروف یکی از بهترین پاس���ورهای 
دهه اخیر والیبال جهان همکاری کرد. 
این مربی همچنین در سال های اخیر 
به دلیل رویارویی تیم ملی روسیه با 
ایران، شناخت خوبی از ملی پوشان 

کشورمان دارد.

آلکنو با كوله باري از افتخارات به تیم ملي والیبال مي رسد

آگهي تجديد مناقصه عمومي انتخاب دستگاه 
نظارت فاز اول نهالستان و گلخانه منطقه گل گهر سيرجان

شركت توسعه� عمر�� � مديريت منطقه گل گهر �� نظر ���� �نتخا� �ستگا� 
نظا�� فا� ��� نهالس���تا� � گلخانه منطقه گل گهر س���يرجا� �� به شركت ها� مهندسين مشا�� كه 
����� �تبه 3 � 4 سا�ما� نظا� مهندسي � كشا���� � منابع طبيعي �سته گلخانه � نهالستا� مي باشند 
��گذ�� نمايد. لذ� �� متقاضيا� �عو� به عمل مي �يد جهت �خذ �س���نا� مناقصه �� تا�يخ 1399/08/26 

به سايت �ين شركت به ���� www.geg-area.com مر�جعه نمايند.
1� �خرين �ما� ���ئه پاكت ها � پيشنها�ها: ساعت 13:30 مو�� 1399/09/5

2� شركت �� قبو� يا �� پيشنها�ها مختا� �ست.
3� سپر�� شركت �� مناقصه: 243,339,525 �يا�

4� هزينه ��� �گهي برعهد� برند� مناقصه مي باشد.
5� كليه مشخصا� ال�� �� �سنا� مناقصه �كر گر�يد� �ست.

6� محل تحويل �سنا�� پيشنها�ها: س���يرجا� � كيلومتر 50 جا�� محو� سيرجا� � 
شير��� شركت معدني � صنعتي گل گهر س���اختما� ها� هلدينگ مستقر بر تپه� بلو�5 

(شركت توسعه� عمر�� � مديريت منطقه گل گهر)
7� تلفن جهت هر نو� هماهنگي: 09131420642 �قا� بلو��� (به غير �� �يا� تعطيل)

مديريت �مو� حقوقي � قر�����ها 

شركت
توسعه عمر��

� مديريت منطقه
گل گهر

آگهي مناقصه عمومي طراحي سايت 
مجتمع انبار ضايعات واقع در منطقه گل گهر

شركت توس��عه� عمر�� � مديريت منطقه گل گهر �� نظر ���� طر�حي 
سايت مجتمع �نبا� ضايعا� ��قع �� منطقه گل گهر �� به شركت ها� مشا�� كه ����� حد�قل پايه 3 
تخصص ساختما� ها� مسكوني� تجا��� ������ صنعتي � نظامي �� گر�� شهرسا�� � معما�� 
مي باش���ند ��گذ�� نمايد لذ� �� متقاضيا� �عو� به عمل مي �يد جهت �خذ �سنا� مناقصه �� تا�يخ 

1399/08/26 به سايت �ين شركت به ���� www.geg-area.com مر�جعه نمايند.
1� �خرين �ما� ���ئه پاكت ها � پيشنها�ها: ساعت 13:30 مو�� 1399/09/5

2� شركت �� قبو� يا �� پيشنها�ها مختا� �ست.
3� سپر�� شركت �� مناقصه: 122,902,688 �يا�

4� هزينه ��� �گهي برعهد� برند� مناقصه مي باشد.
5� كليه مشخصا� ال�� �� �سنا� مناقصه �كر گر�يد� �ست.

6� محل تحويل �سنا�� پيشنها�ها: س���يرجا� � كيلومتر 50 جا�� محو� سيرجا� � 
شير��� شركت معدني � صنعتي گل گهر س���اختما� ها� هلدينگ مستقر بر تپه� بلو�5 

(شركت توسعه� عمر�� � مديريت منطقه گل گهر)
7� تلفن جهت هر نو� هماهنگي: 09131420642 �قا� بلو��� (به غير �� �يا� تعطيل)

مديريت �مو� حقوقي � قر�����ها 

شركت
توسعه عمر��

� مديريت منطقه
گل گهر

آگهي مزايده فروش

(چاپ نوبت اول)
شركت كشت � صنعت � ��مپر��� �شت ���نگين ��نظر 

���� نسبت به فر�� ��� به شر� �ير �قد�� نمايد:
1� نو� مز�يد�: فر�� گا� غير�بستن كشتا�گاهي� گا� �بستن� 
تليسه �بستن باال� 5 ما�� گوس���اله نر پر���� شيرخو��� گوساله 

نرپر����
2� ��يافت ش��ر�يط مز�يد�: �� تا�يخ �نتش���ا� �گهي لغايت 

1399/09/09 (به جز تعطيال� �سمي)
3� تا�يخ� محل � ساعت مز�يد�: مز�يد� �� تا�يخ 1399/09/09 
ساعت 12 ظهر �� ���� تبريز � خسر�شا� � بعد �� ��ستا� تا�� كند 

محل ��مپر��� شركت ���نگين برگز�� مي گر��.
4� شركت �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� �ست.

5 � هزينه ��� �گهي � كا�شناسي برعهد� برند� مز�يد� مي باشد.
6 � سپر�� ش���ركت �� مز�يد� بر�� ��� ها� س���نگين به ���� هر 
��� بيست ميليو� �يا�� گوساله ها� نر قطع شير هفت ميليو� 
�يا� � گوس���اله ها� نر ش���يرخو�� پنج ميليو� �يا� مي باشد 
كه بايس���تي �� �جه حسا� ش���با بانك كش���ا���� به شما�� 
IR 600160000000000322998569 به نا� شركت كشت � 

صنعت � ��مپر��� �شت ���نگين ���يز گر��.
7 � ساير �طالعا� مز�يد� �� متن شر�يط مز�يد� موجو� مي باشد.

تلفن: 19 � 32431417    � 041  � فاكس: 32431420 � 041
همر��: 09141154277 � 09388285476

مزايده فروش پسته خشك
ش��ركت كشت � صنعت � مجتمع شير � گوشت محيا� ��نظر ���� مقد�� تقريبي حد�� 100 تن محصو� پسته خشك توليد� خو� �� به شر� جد�� �يل �� طريق مز�يد� 
عمومي به فر�� �ساند. لذ� �� متقاضيا� �عو� مي گر�� �� تا�يخ نش���ر �گهي جهت ��يت نمونه پسته � �طال� �� شر�يط مز�يد� به �فتر مركز� شركت به ����: �ستا� قز�ين� 
كيلومتر 15 جا�� قديم �بيك به قز�ين� �هس���تا� كوهپايه شرقي� جا�� ��گر� مجتمع كشا���� كوثر مر�جعه � يا با تلفن: 02166282060 � همر�� 09339434225 تما� 

حاصل نمايند. ال�� به �كر �ست نمونه پسته ��سالي عين محصو� بو�� � ���ئه پيشنها� قيمت بر�سا� نمونه پسته ��سالي خو�هد بو�.
مهلت ���ئه پيشنها� قيمت تا ساعت 12 ظهر ��� ��شنبه مو�� 1399/09/10 خو�هد بو�.

ضمنا� جلس���ه مز�يد� ��� ساعت 13 ظهر ��� ��شنبه مو�� 1399/09/10 �� محل �فتر ��حد ��� �صيل ش���ركت محيا� به ���� كيلومتر 16 جا�� قديم تهر�� كر�� جنب 
شهر���� ناحيه6 منطقه 18� خيابا� سولير��� كيلومتر 2 جا�� ��نا� برگز�� خو�هد شد.
شركت محيا� �� �� يا قبو� يك يا تمامي پيشنها�ها �� هر يك �� �قال� مز�يد� مختا� �ست.

5  ��صد قيمت پيش���نها�� به عنو�� سپر�� ش���ركت �� مز�يد� تعيين گر�يد� كه بايد به صو�� �جه نقد پر��خت شو� � يا به حسا� ش���ما�� 850432884 يا شما�� شبا 
IR 160160000000000850432884  بانك كشا���� شعبه �بيك ���يز شد� � فيش بانكي �� به همر�� پاكت پيشنها� قيمت تحويل �مو� ����� شركت گر��.

مقا�ير ��� شد� �� جد�� حد��� مي باشد.

مقدار به كيلوگرمنوع پستهرديف
2/000خندان زيرآبي (20ـ  18)1
2/000خندان زيرآبي (22ـ  20)2
4/000خندان زيرآبي (26ـ  24)3
2/000خندان روآبي (20ـ  18)4
2/000خندان روآبي (22ـ  20)5
19/500خندان روآبي (26ـ  24)6
5/000دهن بست درجه يك (زيرآبي)7
42/000دهن بست درجه دو (روآبي)8
6/000كجو درجه يك9
7/000كجو درجه دو10
7/500زردو11
1/000مغز پسته12

بقیه از صفحه 3
خوددرمانی؛ زنگ خطر 

دکتر علیرضا خاکساری، پزشک عمومی گفت: اگر پارسال یک بیمار با عالیم 
آبریزش بینی، تب، سردرد، گلودرد و نظایر آن به مطب مراجعه می کرد، اغلب 
پزشکان آن را سرماخوردگی یا آنفلوآنزای فصلی تشخیص می دادند و یک سری 
داروهای معمول با استراحت تجویز می کردند، اما امسال داستان چیز دیگری است 
و همه پزشکان، احتمال اول را بر کرونا می گذارند و عالوه بر تجویز دارو و نیز 
برخی ویتامین ها مثل ویتامین   D، به بیمار توصیه می کنند که تا سه روز در خانه 
بمانند و خود را قرنطینه کنند؛ اگر حال عمومی آنها بهتر نشد، باید تست کرونا 

بدهند و آن وقت به تناسب پاسخ آزمایش، درباره بیمار تصمیم می گیرند. 
وی اف���زود: ب���ا این حال هنوز خیلی از مردم این بیماری را باور ندارند و 
همین درمان های خانگی، کار را بدتر می کند؛ چون زمان طالیی درمان که همان 
یک هفته اول است از دست می رود، در حالی که در همین هفته باید بدن بیمار 
تقویت و ایمن شود. به همین دلیل آمار بیماران بدحال کرونایی روز به روز در 

حال افزایش است و مرگ و میرها هم روند صعودی دارد. 
اولويت  بندی واکسیناسیون کرونا 

دکتر حمید سوری، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأکید کرد: دیر 
یا زود به احتمال فراوان واکسن کرونا به بازار می آید و وارد ایران هم می شود، اما 
اولویت بندی مناسب واکسیناسیون کرونا موضوع مهمی است تا سالمت گروه های 
پُرخطر حفظ شود.  وی افزود: برای مدیریت واکسیناسیون کرونا، نخست باید 
حساب جان مردم از سودجویی های عده ای جدا شودکه هم اکنون هم از کرونا 
طال می سازند و با بی تفاوتی به رنج مردم و اوضاع اقتصادی آنها، فقط به منافع 

خود فکر می کنند و این مهم نیاز به برنامه ریزی دقیق و سنجیده دارد . 
اس���تاد اپیدمیولوژی گفت: نکته دوم این اس���ت که مبادا از التهاب اپیدمی 
سوءاس���تفاده ش���ود و مردم را دانسته یا ندانسته در معرض خطر واکسن های 
تقلبی یا حتی واکس���ن های در معرض کارآزمایی قرار دهند. سومین نکته مهم 
اولویت بندی دریافت واکسن است که باید از هم اکنون برای آن برنامه داشت و 

مطالعات مقدماتی انجام داد. 
 واکسن ايرانی 

دکتر جلیل کوهپایه زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در حال 
حاضر در دانشگاه علوم پزشکی ایران با یکی از شرکت هایی که در حال ساخت 
واکسن هستند، قرارداد داریم تا فاز انسانی واکسن توسط ما انجام شود؛ البته هنوز 
مجوزی برای آغاز مطالعات انس���انی اخذ نشده است اما کد اخالقی برای این 

واکسن دریافت شده است.  
وی  اظهار کرد: مطمئن نیستیم زمان اجرای فاز مطالعات انسانی واکسن، چه 
موقع است؛ اما امیدواریم تا اواخر آذرماه نمونه را دریافت کنیم. پس از آن یک 
تا دو ماه هم زمان خواهد برد تا ترایال انسانی آن انجام شود و تصور می کنیم 
در مورد این دو واکسن که دانشگاه ما مسؤول آن است تا اواسط زمستان  به 

انجام فاز انسانی واکسن برسیم. 
مقايسه علمی واکسن »فايزر« با ساير واکسن ها 

دکتر حسن رودگری، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
ضمن مقایسه واکسن فایرز با سایر واکسن های مطرح شده علیه کووید ۱۹، اظهار 
کرد: در حالی که اکثر واکسن ها پروتئینSpike ویروس را هدف قرار داده اند  یا 
مبتنی بر وکتور ویروسی هستند، واکسن فایزر یکsnippetدرRNAویروس را 
هدف گرفته است.  دکتر حسن رودگری در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه فایزر 
با ادعای در دس���ترس قرار دادن واکس���ن کرونا با اثرگذاری ۹0درصد تا پایان 
۲0۲0تبدیل به پیشگام رقابت واکسن کرونا در جهان شده است، ادامه داد: این 
واکسن برخالف شایعات، ویروس ضعیف شده را تزریق نمی کند؛ بلکه بخشی 
از ژنوم آن را برای تحریک ایمنی به کار می برد. این یک واکسنmRNAشامل  
 mRNAکوچکی از ژنوم ویروس اس���ت. تا بحال جز فایزر کسی از snippet

Sanofi-GSK  وNovavax استفاده نکرده است و دو واکسن آمریکایی دیگر
از پروتئین سطح جداری ویروس استفاده می کنند. 

سخنگوي وزارت بهداشت: زمستاني سخت تر 
از پاییز در پیش داریم

رفع مشکالت تأمین گاز با صرفه جویی ۱۰ درصدی
 مش���ترکان گاز اگر فقط ۱0 تا ۱۵ درصد در مصرف صرفه جویی 
کنند همه مشکالت تامین در شرکت گاز برطرف می شود و کشور در این 

زمینه به اهداف خود می رسد.
محمدرضا جوالیی سرپرست مدیریت سیستم دیسپچینگ ملی گاز در 
گفتگو با خبرگزاري صداوسیما افزود: شرکت ملی گاز ایران اجرای طرحی 
با عنوان" اصالح در سیستم موتورخانه های منازل و مراکز" را کلید زده که 
این طرح می تواند ۱0 درصد مصرف گاز را کاهش دهد. وی با اظهار اینکه 
در انتقال گاز کشور حدود هزار و ۸۵0 کیلومتر خط لوله ۶ و ۹ اینچ به 
همراه ۵ ایستگاه کنترل فشار را توسعه داده ایم  اضافه کرد: با اضافه شدن 
این خطوط، گاز را از جنوب به س���مت مرکز و ش���مال کشور به راحتی 
می توانیم انتقال دهیم.همچنین با تدبیری که در شرکت انتقال گاز اتخاذ شده، 

مرتب خطوط رصد می شود تا اگر نشتی وجود دارد، برطرف شود.

دبیر س���تاد انتخابات کشور با 
اشاره به تش���کیل »ستاد هماهنگی 
انتخاب���ات۱۴00« گف���ت: تا زمانی 
که قانون جدید انتخابات ریاس���ت 
جمهوری به وزارت کشور ابالغ نشود، 
قانون فعلی مبنای فعالیت ستاد انتخابات 

خواهد بود.
س���ید اسماعیل موسوی با بیان 
این که اولین اطالعیه وزارت کشور 
در ارتباط با انتخابات ش���وراها در 
روز ۱۵آذر صادر می ش���ود، به ایسنا 
گفت: در این اطالعیه موضوع تاریخ 
ثبت نام ه���ا و دریافت گواهی عدم 
سوء پیشینه اعالم می شود. به زودی 

بیشتر وارد عرصه انتخابات شوراها 
خواهیم شد. وی در ادامه با اشاره به 
فعال ش���دن ستاد انتخابات کشور از 
اسفند ماه، افزود: در ۲۸خرداد چهار 
انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای 
ش���هر و روستا، میان دوره ای مجلس 
خبرگان رهبری و میاندوره ای مجلس 
ش���ورای اسالمی برگزار می شود و 
ستاد انتخابات آنها تشکیل می شود. 
البته اکنون ستاد هماهنگی انتخابات 
۱۴00تشکیل ش���ده و برنامه های 
انتخابات خرداد ۱۴00را پیش می برد. 
اولین جلسه ستاد هماهنگی انتخابات 
۱۴00به ریاست وزیر کشور برگزار 

ش���ده و تصمیم گیری هایی درباره 
فراهم کردن مقدمات انتخابات اتخاذ 

شده است.
دبیر ستاد انتخابات کشور در پایان 
درباره اجرای قانون انتخابات ریاست 
جمه���وری، گفت: مبنای فعالیت ما 
قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری 
است؛ زیرا هنوز قانون جدیدی به ما 
ابالغ نشده است. اگر قانون جدید در 
مجلس ش���ورای اسالمی تصویب و 
توسط شورا نگهبان تأیید و به وزارت 
کشور ابالغ شود، ما آن قانون جدید را 
اجرا می کنیم ولی تاکنون چنین قانونی 

به ما ابالغ نشده است. 

ارتش جمهوری اس���المی ایران به مناسبت سالروز 
آزادسازی و شکست حصر سوسنگرد در بیانیه ای، اعالم 
کرد: آزادسازی سوسنگرد بعنوان یکی از نقاط کلیدی و 
حساس منطقه خوزستان کلید پیروزی های رزمندگان اسالم 
بود و مانع از تحقق هدف شوم دشمن در دستیابی به اهواز 

و در نهایت اشغال خوزستان شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس���انی ارتش، در این بیانیه 
آمده است: حماسه آزادسازی سوسنگرد یکی از جلوه های 
یاری خداوند باری تعالی از رزمندگان اسالم بود که پس 
از فرمان تاریخی حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر اینکه 
»سوسنگرد باید تا فردا آزاد شود« و با هدایت و راهبری 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای و همدلی و مشارکت 
غیورمردان نیروهای مسلح و مردم و نقش بی بدیل لشکر 
۹۲زرهی خوزستان در ۲۶آبان ماه سال ۱۳۵۹رقم خورد.

آزادسازی سوسنگرد به عنوان یکی از نقاط کلیدی و 
حساس منطقه خوزستان در آن مقطع از جنگ تحمیلی، 

کلید پیروزی های رزمندگان اس���الم بود و مانع از تحقق 
هدف شوم دشمن در دستیابی به اهواز و در نهایت اشغال 

خوزستان شد.
ای���ن پیروزی بزرگ که از صحنه های ماندگار دفاع 
مقدس به حساب می آید به دست نیامد مگر با همراهی 
و همدلی ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران، 
س���تاد جنگ های نامنظم شهید چمران، ژاندارمری، جهاد 
س���ازندگی، عشایر غیور و مردم مومن که با اتحاد آنها، 
حماس���ه ای بی بدیل در لبیک به فرمان بنیانگذار انقالب 

اسالمی به وجود آمد.
در حماس���ه شکست حصر سوسنگرد نقش ارزنده 
رزمندگان غیور لشکر ۹۲زرهی خوزستان و فرمانده دالور 
آن، زنده یاد امیر سرتیپ دوم قاسمی  نو، زنده یاد سرتیپ 
دوم امراهلل شهبازی و زنده یاد سرتیپ جعفر لهراسبی و 
همچنین خلبانان غیور نیروی هوایی، هوانیروز، پدافند هوایی 
و توپخانه و زرهی ارتش هیچگاه از یاد نخواهد رفت. 

  گروهک مخوف تروریستی چگونه توسط وزارت اطالعات ضربه خورد؟
»المقاوم���ه الوطنیه االحوازیه« یا »حرکة 
النضال العربی التحریر االحوازیه« در دو دهه 
اخیر جنایات متعددی از جمله آشوب های 
ابتدای دهه ۸0و حمله تروریس���تی به رژه 
نیروهای مس���لح در شهریور سال ۹۷را در 
کارنامه خود دارد و دس���ت های عناصر آن 
به خون ده ها ش���هروند ب���ی گناه اهوازی 

آغشته است.
 به گ���زارش   فارس، از چندی پیش 
خبرهایی درباره بازداش���ت حبیب اسیود یا 
حبی���ب فرج اهلل چعب از عناصر س���رکرده 
گروهک تروریس���تی حرکة النضال )جدایی 
طلبان اهواز( به گوش می رس���ید تا اینکه 
وزارت اطالعات در بیانیه ای خبر دستگیری 

این عامل تروریستی را تائید کرد.
» باعث خوشحالی ماست که این اقدام 
در اهواز انجام پذیرفت«؛ این عبارت بخشی 
از واکنش حبیب فرج اهلل چعب پس از اقدام 
تروریستی ۳۱شهریور ۹۷اهواز در گفت وگو 

با شبکه احوازنا بود. 
»المقاوم���ه الوطنیه االحوازیه« یا »حرکة 
النض���ال العربی التحریر االحوازیه« که همان 
مقاومت ملی احوازی است؛ در دو دهه اخیر 
جنایات متعددی از جمله آشوب های ابتدای 
دهه ۸0و حمله تروریس���تی به رژه نیروهای 
مسلح در۳۱شهریور ماه سال ۹۷را در کارنامه 
سیاه خود دارد و دست های عناصر آن به خون 
ده ها شهروند بی گناه اهوازی آغشته است.

خونريزی در اهواز
صبح روز ش���نبه ۳۱شهریور ۱۳۹۷در 
جریان مراس���م رژه نظامی نیروهای مسلح به 
مناس���بت آغاز هفته دفاع مقدس در اهواز و 

پس از آغاز مراسم رژه نیروهای مسلح، چند 
عضو گروهک مذکور که پش���ت استیج رژه 
قرار داشتند با به رگبار بستن مردم قصد حمله 
به جایگاه رژه را داش���تند که نیروهای مسلح 
مس���تقر در محل رژه با دعوت مردم به پناه 

گرفتن با افراد مسلح درگیر شدند.
حبیب فرج اهلل چعب با همراهی »احمد 
موال« مشهور به »احمد نیسی« و حبیب نبگان 
ب���ه منظور تامین مالی گروهک خود اقدام به 
سرقت مسلحانه از یک شرکت پیمانکاری در 
ماهشهر، بانک صادرات اهواز کردند. در همان 
زمان بود که با نزدیکی س���رویس اطالعاتی 
عربستان و عوامل گروهک حرکة النضال روابط 

دوستانه ای بین آن ها شکل گرفت. 
کار تا جایی پیش رفت که »یعقوب ُحر 
التستری« سخنگوی »جنبش عربی آزادی  بخش 
االحواز« به ضیافت شام پادشاه عربستان دعوت 
شد و جلسات متعددی با سرویس اطالعاتی 

عربستان )االستخبارات العامة( داشتند.
بیشترین تمرکز و فعالیت های این گروه 
تروریستی بر روی عملیات های تخریبی، ترور 
و بمبگذاری در منطقه جنوب غرب ایران به 
خصوص استان خوزستان، تالش برای ناامن 
س���ازی این استان و در نهایت ترغیب برای 

جداسازی از ایران بوده است.
ماهان��ه ۲۰ه��زار دالر پول تو جیبی از 

عربستان
عایدی ماهانه اعضای این گروهک برای 
همکاری اطالعاتی و تروریستی با عربستان 
۲0ه���زار دالر بود و قطعا این رقم تنها برای 
گزارش وضع  داخلی ایران نبوده اس���ت، لذا 
این گروهک با فرمانبری از سیستم اطالعاتی 

سعودی در آبان ماه سال گذشته با سوار شدن 
ب���ر اعتراضات داخلی، پکیج دیگری را آماده 
کردند و با طرح س���ناریوی کشته سازی و 
تهییج مردم برای به آشوب کشیدن شهرهای 
خوزس���تان، اقدام به تیراندازی کور بین مردم 

برای رسیدن به اهداف پلید خود کردند. 
 کارنامه س���یاه این غائله تنها به جنوب 
غرب ایران محدود نشد بلکه با تزریق پول های 
نفتی به رسانه سعی در تنومند کردن خود کردند 
در حالی که نمی دانستند در رصد اطالعاتی 
س���ربازان گمنان امام زمان )عج(  قرار دارند. 
گروه تروریستی االحوازیه که مقر اصلی آن 
در یک کشور اروپایی است و در کشورهای 
حاشیه خلیج فارس نیز تردد دارند؛ اقدام به 
تاسیس شبکه تلویزیونی »احوازنا« کرده بود و 
در این مسیر اربابان نفتی آنها پس از خوش 
خدمتی های گذشته، مبلغ دو میلیون یورو به 
آنها کمک کردند و بخشی از پیکان فعالیت 

گروهک به سمت رسانه سوق دادند. 
فعالی���ت با ویترین زیبای رس���انه هم 
نتوانست چهره پلید این گروهک را در نقاب 
قرار دهد،لذا همزمان با فعالیت های تلویزیونی 
و مجازی اعضا، حمله و آتش زدن بانک ها، 
نهادهای عمومی، ادارات، بانک سامان اهواز، 
مناب���ع طبیعی اهواز، لوله های نفت و گاز و 
مغازه و خانه های مردمی را در دس���تور کار 

فعالیت های هسته های نظامی قرار دادند.
ای���ن گروه ه���ا در س���ال های اخیر با 
ارتباط گیری با دیگر گروه های تروریستی و 
جدایی طلب در کشور قصد دارند به نوعی 
چتر تروریستی خود را بر روی سایر گروه های 
ضد انقالب بگستراند؛ لذا عربستان سعودی 

برای کمک به این هدف آنها و دیگر مخالفان 
مردم کش���ورمان، مبلغ ۳0 میلیون دالر برای 
راه اندازی تلویزیون »ایران اینترنشنال« پرداخت 
کرده اس���ت تا با ارتباط گیری با عناصر به 
اصطالح قومیتی مخالف ایران، پروژه فوق را 

تسهیل کند. 
ب���رای همین بود که پ���س از حمله 
تروریس���تی و خونین ۳۱شهریور ۱۳۹۷در 
جریان مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، 
این شبکه س���عودی به سراغ »یعقوب ُحر 
التستری« سخنگوی »جنبش عربی آزادی بخش 
االحواز« رفت تا به نوعی تائید دست داشتن 
اعضای این گروهک در این حادثه تروریستی 

را بگیرد .
ضربه وزارت اطالعات به حرکه النضال

در سال های گذشته اقدامات تروریستی 
این گروهک منجر به شهادت و کشته شدن 
بیش از۴۵0نف���ر از هم میهنان عزیزمان در 
خوزستان شد. علیرغم پیگیری های حقوقی و 
صدور حکم جلب بین المللی توسط اینتر پل، 
سرکرده این گروهک به همراه اعضای آن از 
کشورهای اروپایی اقدام به طراحی و هدایت 

عملیات های تروریستی خود می کردند. 
همانگونه که اش���اره شد فعالیت های 
تروریستی � تبلیغاتی گروهک تجزیه طلب 
حرکة النضال از دید چشمان تیز بین وزارت 
اطالع���ات پنهان نماند و باالخره در روزهای 
گذشته با ضربه س���ربازان گمنام امام زمان  
کارنامه سیاه این گروهک نیز بسته شد و از 
این پس حبیب فرج اهلل چعب باید در مقابل 
دستگاه قضا پاسخگوی فعالیت های تروریستی 

خود باشد.

قانون فعلی  انتخابات  تا زمان     تصویب قانون جدید  قابل اجر است

ارتش:آزادسازی سوسنگرد كلید پیروزی های رزمندگان اسالم بود

AFC رد درخواست استیناف النصر توسط
کنفدراس���یون فوتبال آسیا رد 
درخواس���ت فرجام خواهی باشگاه 

النصر عربستان را تایید کرد.
به گزارش ایسنا، النصر عربستان 
بعد از رد درخواس���ت شکایت این 
تیم از پرسپولیس توسط کنفدراسیون 
فوتبال آس���یا تصمیم گرفت که با 
استخدام وکالی خارجی سرشناس،با 
درخواست استیناف،شکایت جدیدی 
را تنظیم کند.اما حاال کمیته استیناف 
کنفدراس���یون فوتبال آسیا با صدور 

بیانیه ای رسما از رد درخواست استیناف باشگاه النصر خبر داده است.
گفتني است که هم سایت رسمی لیگ قهرمانان آسیا و هم سایت های 
معتبر عربستانی و عربی خبر رد درخواست استیناف باشگاه النصر را تایید 

کرده اند.
موسوی از نیم فصل دوم در پیاچنزا

سیدمحمد موسوی با وجود غیبت 
در بازی های س���ایپا هنوز نتوانسته به 

ایتالیا سفر کند.
به گزارش ورزش سه، در حالی 
که بحث انتقال سیدمحمد موسوی از 
سایپا به پیاچنزا مطرح شده، اماهنوز او 
در ایران به سر می برد اگرچه کارخانه 
از تعیین تکلیف نهایی موسوی با سایپا 
طي یکی، دو روز آینده خبر داده است.
ظاهرا موسوی با مسئوالن باشگاه سایپا 
به توافق رسیده و با صدور ویزای ایتالیا 
خودش را به تمرینات پیاچنزا می رساند.

گفتني اس���ت که پیاچنزا با انجام ۹ بازی در فصل جدید س���ری آ در 
رده ششم جدول قرار دارد و به نظر می رسد تا موسوی به ایتالیا سفر کند 
و دوره قرنطینه را پش���ت س���ر بگذارد، از دور برگشت می تواند در ترکیب 

این تیم به میدان برود.
لیگ برتر بسکتبال بانوان این هفته برگزار می شود

با اع���الم نایب رئی���س بانوان 
فدراس���یون بسکتبال، لیگ برتر بانوان 

این هفته برگزار خواهد شد.
به گ���زارش خبرگزاری فارس، 
محدودیت های جدید در ش���هرها و 
کالنش���هرها با اعالم س���تاد مبارزه با 
کرونا قرار اس���ت از اول آذر ماه ابالغ 
شود.فریده شجاعی نایب رئیس بانوان 
فدراسیون بس���کتبال در گفت وگو با 
ف���ارس در این باره گفت: با توجه به 
اینک���ه محدودیت ها از اول آذر اعمال 

A می شود، هفته دوم لیگ برتر در گروه
قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شود.اما از آنجا که  گروه Aیک 
تیم اضافه دارد، قرار بود ادامه مسابقات این گروه ۶ و ۷ آذر برگزار شود که 
باید ببینیم دستورالعمل جدید چیست و شرایط به چه صورت خواهد بود. 

برنامه مسابقات آنالین قهرمانی پومسه جهان مشخص شد
فدراسیون جهانی تکواندو در پایان جلسه آنالین سرپرستان تیم های 
شرکت کننده در رقابتهای پومسه قهرمانی جهان، برنامه اجرایی این مسابقات 

را اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، 
با اعالم فدراسیون جهانی، مسابقات قهرمانی جهان پومسه ۲0۲0  دانمارک با 
حضور ۴0۱ شرکت کننده از ۷۹ کشور در دو بخش انفرادی استاندارد و ابداعی 

از دیروز آغاز شده و تا ۲۵ آذرماه به صورت آنالین برگزار می شود.
در مسابقات قهرمانی جهان فقط ملی پوشان هر کشور می توانند حضور 
پیدا کنند در حالي که  که رقابت های استاندارد در رده های سنی ۱۸ تا ۳0 
سال، ۳۱ تا ۴0 سال، ۴۱ تا ۵0 سال، ۵۱ تا ۶0 سال، ۶۱ تا ۶۵ سال و باالی 
۶۵ سال پیگیری خواهد شد و در بخش ابداعی نیز پومسه روها در رده های 

سنی باالی ۱۷ سال به اجرای فرم می پردازند.


