
تیم ملی بسکتبال 
شيوا نوروزي
    گزارش

ایران ب�ا غلبه بر 
سوریه، رقابت های 
انتخابی کاپ آسیا را با پیروزی شروع کرد. در 
آغاز پنجره اول این رقابت ها بسکتبالیست های 
کشورمان عصر پنج شنبه مقابل سوریه به میدان 
رفتند و با نتیجه 94 بر 48 مقتدرانه این تیم را 
شکست دادند و برای قطر خط و نشان کشیدند. 
تیم ملی بسکتبال ایران، فردا دومین بازی خود 
را مقاب�ل قط�ر در ته�ران برگ�زار می کن�د.

غلبه ب��ر اولین حریف اهمیت زی��ادی برای تیم 
ایران داشت. تیم کشورمان در کوارتر اول حریف 
را محک زد و س��وری ها نیز تالش کردند با دفاع 
بسته مانع از حمله شاگردان شاهین طبع شوند. 
با اینکه کوارتر نخس��ت با برتری نزدیک 17 بر 
15 به سود ایران تمام ش��د، اما با شروع کوارتر 
دوم ملی پوش��ان با حمالت بیشتر سعی کردند 
اختالف امتیاز را افزایش دهند تا جایی که نیمه 
اول با نتیجه 45 بر 28 به پایان رس��ید. در نیمه 
دوم نیز روند گلزنی و ش��وت های موفقیت آمیز 
تیم ملی ایران تداوم داش��ت ت��ا در نهایت بازی 
با 46 امتیاز اختالف به س��ود کشورمان به پایان 
برسد. در این بازی حامد حدادی در غیاب صمد 
نیکخواه بهرامی مصدوم کاپیتان تیم ملی ایران 
بود. در دیگر بازی گروه E عربس��تان 68 بر 57 
قطر را از پیش رو برداشت. در گروه A یک نتیجه 
عجیب رقم خورد و استرالیا 108 بر 98 مغلوب 

نیوزلند شد. 
س��رمربی تیم ملی ایران حضور در انتخابی کاپ 
آسیا را فرصتی برای آماده سازی ملی پوشان برای 
بازی های المپیک خواند. مهران شاهین طبع که 
از عملکرد بازیکنانش در مصاف با سوریه راضی 
بود در جمع خبرنگاران گفت: »خوش��حالم که 
مقابل حریف پیروز ش��دیم. س��وریه تیم خوب 
و جنگنده ای اس��ت. آنها در بازی های آس��یایی 
جاکارتا نیز برای ما دردسرساز شده بودند. با این 
حال پنجره اول فیبا کاپ فرصت مناس��بی بود 
برای اینکه تیم را جمع کنی��م تا آمادگی حضور 
در بازی های المپیک توکیو، شروع کارمان باشد. 
امیدوارم خیلی زود جواز حضور در مرحله نهایی 
کاپ آسیا را بگیریم تا در ادامه مسیر به جوانانمان 
در تیم ملی فرصت بیشتری دهیم. از این طریق 

می توانیم پشتوانه خوبی برای تیم ملی بسازیم.« 
شاهین طبع در ادامه به آمادگی ملی پوشان اشاره 
کرد: »خوش��بختانه امسال لیگ بس��یار خوبی 
داریم. باید از همه باش��گاه ها و فدراسیون تشکر 
کنم. هرچند که با چند بازیک��ن مصدوم اردو را 
ش��روع کردیم، ولی همه بازیکنان دعوت ش��ده 
آمادگی نسبتاً خوبی دارند. البته ملی پوشان از نظر 
ذهنی خسته بودند و کادرفنی سعی کرد آنها را از 
نظر روحی روانی آماده کند. در این بازی هم تیم 
عملکرد خوبی داشت و همه مثل یک خانواده از 
این برد خوشحالیم.« سرمربی تیم ملی همچنین 
از مردم خواست ملی پوشان را در مصاف با قطر تنها 
نگذارند: »قطر تیم خوبی است، آنها همیشه چند 
بازیکن چندملیتی در اختی��ار دارند. قطر از نظر 
فنی حرف های زیادی برای گفتن دارد. امیدواریم 
در دومین بازی هم عملکرد مطلوبی داشته باشیم. 
از مردم خواهش می کنم برای حمایت از تیم ملی 

به سالن بیایند. ملی پوشان ما هر زمان که در خانه 
مقابل هموطنان خود به میدان می روند با انگیزه تر 

از همیشه بازی می کنند.«
هادی حاج درویش، س��رمربی تیم ملی سوریه 
هم بر قدرت تیم ملی بس��کتبال ای��ران تأکید 
داش��ت: »هدفمان پیروزی در این بازی نبود و 
بعد از 15 دقیقه تمرکزم��ان به هم ریخت. ایران 
یکی از بهتری��ن تیم های آسیاس��ت و هواداران 

فوق العاده ای دارد.«
حامد حدادی نی��ز از هوادارانی ک��ه در یک روز 
بارانی به ورزشگاه آمده بودند تشکر کرد. کاپیتان 
تیم ملی با اشاره به پیروزی بر سوریه اظهار داشت: 
»باید از مردمی که در این س��رما به سالن آمدند 
تش��کر کنم. در بازی بعدی با قط��ر به حمایت 
بیش��تری نیاز داریم و امیدواریم سالن کاماًل پر 
از تماشاگر ش��ود. قطعاً اگر سالنی در مرکز شهر 
داشتیم جمعیت بیشتری به سالن می آمد. البته 

مردم لط��ف کردن��د و در ی��ک روز بارانی هم ما 
را تنها نگذاش��تند. بازی خیلی خوب��ی بود، در 
کوارتر اول حریف برایمان ناشناخته بود. شوک 
اول بازی ما را تحت تأثیر قرار داد و شروع خوبی 
نداش��تیم، ولی رفته رفته بر بازی سوار شدیم و 
فشار بر حریف را بیشتر کردیم. در نیمه دوم دفاع 
منسجم تری داش��تیم و حمالت بیشتری انجام 
دادیم. خوشبختانه بدون استرس شوت کردیم و 
فاصله مان با سوریه بیشتر شد.« حدادی با اشاره 
به بازی دوم  که مصاف با قطر است، گفت: »معموالً 
بازی های اول دشوار است. تا تیم به شرایط مطلوب 
برس��د و بازیکنان هماهنگ ش��وند کمی طول 
می کشد. خدا را ش��کر که بازی تحت کنترل ما 
بود و با اختالف پیروز ش��دیم. خاط��ره خوبی از 
قطر نداریم. قطعاً با آنالیزی که از طرف کادرفنی 
انجام می شود، نکات ضعف را برطرف می کنیم و با 

تمرکز باال بازی را پشت سر می گذاریم.«
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سعید احمديان

دنیا حیدري

برگزاري اختتامیه جام واليت گرامیداشت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

این روزها در حالي چهلمین سالروز سپهبد شهید حاج قاسم سلیماني را پشت 
سر می گذاریم که در سطح کشور مسابقات ورزشي مختلفي برای یادبود سردار 
دل ها در حال برگزاري است. در این راستا به همت تربیت بدني سپاه محمد 
رسول اهلل تهران بزرگ، رقابت های ورزشي جام والیت گرامیداشت سپهبد 

شهید قاسم سلیمانی در رشته های مختلف در تهران برگزار شد.

آغاز رقابت هاي کشتي آزاد قهرماني آسیا 

محمدي: با تمام توان از قهرماني مان دفاع مي کنیم
رقابت هاي کشتي 

فريدون حسن
    چهره

آزاد قهرماني آسیا 
از صبح امروز در 
دهلي نو هند آغاز مي شود. در این رقابت ها علیرضا 
س��رلک در 57 کیلوگ��رم، مجید داس��تان 61، 
امیرحسین مقصودي 65،  حسین حسیني 70، 

مصطفي حسین خاني 74، علي سوادکوهي 
79، احمد بذري 86، محمدجواد ابراهیمي 
92، مجتبي گلیج 97 و پرویز هادي 125، 
کشتي گیران اوزان مختلف کشورمان را 

تش��کیل مي دهند که ب��ا هدایت غالم 
محمدي مقابل رقباي آس��یایي 

خود روي تشک خواهند رفت. 
غالم محمدي، سرمربي تیم 
ملي ب��ا اش��اره ب��ه حضور 
قدرتمن��د ای��ران در ای��ن 
مس��ابقات گف��ت: »تم��ام 
توان م��ان را می گذاریم تا 
بتوانی��م از قهرمان��ی دوره 
گذش��ته مان دف��اع کنیم. 
هرچند مدافع عنوان قهرمانی 
هستیم، اما هیچ چیزی قابل 

پیش بینی نیس��ت. کار را خیلی جدی و محکم 
دنبال می کنیم و سعی داریم که بهترین نتیجه را 
هم بگیری��م.« س��رمربي تیم ملي به سیس��تم 
امتیازدهي مسابقات هم اش��اره کرد و ادامه داد: 
»من هنوز درست نمی دانم قهرمانی آسیا رنکینگی 
است یا امتیازش تأثیری در المپیک دارد یا نه. تا به 
هند نروم و پرس وجو نکنم، خیالم راحت 
نمی شود که این مسابقات جزو سیستم 
رنکینگ اتحادیه جهانی هست یا نه. من 
هم دیدم در خبرها آمده بود که مسابقات 
آسیایی جزو رنکینگ نیست، اما یکی از 
دوستان به من پیام داد که این 
مسابقات رنکینگی است. ما 
طبق اهدافی ک��ه خودمان 
داری��م پی��ش می روی��م و 
تمرکزمان روی کاری است 
ک��ه می خواهی��م  انجام 
دهیم. طبق برنامه ای که 
در اوزان مختلف داریم و 
آن چی��زی که ب��ه نفع 
کشتی ماست، کارمان را 

انجام می دهیم.«

جدال شانه به شانه صدرنشینان لیگ والیبال 

گنبدي ها ترمز ورامین را کشیدند
هفت��ه هجدهم 

حامد قهرماني
      خبر

رقابت هاي لیگ 
برتر والیب��ال با 
شکست صدرنشین رقابت ها و پیروزي سایپا و 
سپاهان به عنوان نزدیک ترین رقباي ورامیني ها 
در صدر جدول به پایان رس��ید. ب��ا پایان یافتن 
رقابت هاي این هفته حاال رقابت در صدر جدول 
حساس تر از قبل دنبال مي شود، جایي که سه تیم 
شهرداري ورامین، سایپا و سپاهان با امتیازهاي 
نزدیک شانه به شانه هم پیش مي روند و پیکان نیز 
در فاصله نزدیک با آنها مترصد تصاحب جایگاه 
یکي از این سه تیم است. آنچه مسلم است اینکه 
هفته هاي پیش رو ش��اهد رقابت هاي نزدیک و 
حساس این تیم ها خواهیم بود. عصر چهارشنبه 
شهرداري ورامین که پیش از این تنها یک شکست 
را در کارنامه خود داشت در گنبد مهمان شهرداري 
این شهر بود. دیداري که در نهایت به پیروزي 3 بر 
یک میزبان منجر شد تا با توجه به پیروزي سایپا و 

سپاهان اختالف امتیاز در صدر جدول از بین برود. 
س��ایپا با پیروزي 3 بر یک مقاب��ل مهمان خود 
شهروند اراک در امتیاز 38 با شهرداري ورامین 
مساوي شد و حاال فقط منتظر یک لغزش کوچک 
دیگر ورامیني هاست. سپاهان هم که مهمان خاتم 
اردکان بود با برت��ري 3 بر 2 مقابل میزبانش 37 
امتیازي شد تا به نزدیک ترین فاصله با صدر برسد. 
در این میان پیکان تهران فرصت س��وزي کرد؛ 
خودرو سازان در سیرجان 3 بر یک مغلوب فوالد 
ایرانیان شدند تا در امتیاز 35 باقي بمانند و بهترین 
فرصت را براي عقب نماندن از کورس صدرنشیني 
از دس��ت بدهند. در آخرین دیدار این هفته هم 
ش��هداب یزد در س��ه گیم متوالي میزبان خود 
راهیاب ملل مریوان را شکست داد. دیدار دو تیم 
پیام مشهد و کاله مازندران هم لغو شد، چراکه تیم 
پیام در مهلت داده ش��ده از س��وی فدراسیون 
بدهی هایش را پرداخت نکرد و از جدول مسابقات 

حذف شد.

شروع قدرتمند ايران در کاپ آسیا
سوریه حریف تیم ملی بسکتبال ما نشد

 ادعاي دور از واقعیت 
همه هزينه ها براي المپیکي ها

وزیر ورزش دیروز مدعي شد تمام امکانات کشور براي المپیکي ها بسیج شده 
و وضعیت اردوهاي آمادگي و معیشتي شان رصد و پیگیري مي شود تا آنها 
مشکلي نداشته باشند و در فضاي آرام براي مسابقات توکیو تمرینات شان 
را انجام دهند. این اولین بار نیست که مسعود سلطاني فر سعي دارد شرایط 
المپیکي ها را خوب جلوه دهد و اینطور وانمود کند که وزارت ورزش در کنار 
سایر فدراسیون ها همه امکانات را فراهم کرده اند تا المپیکي ها بدرخشند. 
البته این بار سلطاني فر پا را فراتر گذاشته و مدعي شده است که کل کشور 
براي حمایت از المپیکي ها پاي کار آمده اند تا کارواني که تابستان آینده به 

توکیو مي رود، در بهترین شرایط قرار داشته باشد.
ادعاي وزیر ورزش درباره آماده بودن همه امکانات براي المپیکي ها در 
شرایطي است که انتقاد هاي ورزشکاران در همین چند ماه اخیر گویاي 
این است که وضعیت ورزش کشور المپیکي نیست و برخالف ادعاهاي 
وزیر ورزش که هرچند وقت یک بار تکرار مي شود، خبري از عملي شدن 
وعده ها نیست و ملي پوشان رش��ته هاي مختلف در شرایطي که انتظار 
کسب نتیجه ایده آل از آنها وجود داشته باشد، تمرین نمي کنند و نسبت 

به کمبودهایي که وجود دارد، گالیه هاي فراواني را مطرح کرده اند. 
محمد بنا، سرمربي تیم ملي کشتي فرنگي یکي از همان منتقدان وضعیت 
نه چندان خوب المپیکي ها براي درخش��ش در توکیو است. او مي گوید 
هرچند اعتقاد دارد که کشتي در وضعیت ایده آل مي تواند چهار مدال طال 
بگیرد، اما هشدار مي دهد که با وضعیت آماده سازي که کشتي در حال 
حاضر براي المپیک 2020 دارد، ایده آل نیست و مسئولي با این وضعیت 
نباید انتظار داشته باشد که کشتي در المپیک سال آینده طال درو کند. 
چنین وضعیتي را به رشته هاي دیگر هم مي توان تعمیم داد، به خصوص 
که وقتي وضعیت رشته کشتي به عنوان امید اول مدال کاروان ایران در 
توکیو این چنین باش��د، مي توان حدس زد که در رشته هاي دیگر هم 

شرایط به مراتب سخت تر از رشته پرمدالي مانند کشتي خواهد بود.
در شرایطي که ورزش کشورمان برخالف صحبت هاي وزیر در راه آماده سازي 
المپیک وضعیت چن��دان خوبي ن��دارد، برعکس جل��وه دادن وضعیت 
المپیکي ها و تأکید چند باره سلطاني فر مبني بر تدارک وسیع براي حمایت 
از ورزشکاراني که چند ماه دیگر باید در توکیو با حریفان شان مبارزه کنند، 
نه تنها دردي از ورزش دوا نمي کند، بلکه به ایجاد فاصله بیشتر وزیر ورزش با 
قهرمانان می انجامد. به هر حال وقتي یک قهرمان حرف هاي وزیر ورزش را 
با واقعیت مي سنجد و مشاهده مي کند وزیر به جاي رسیدگي به مشکالت و 
کمبودها، مي خواهد همه چیز را ایده آل جلوه دهد، دلسرد مي شود و چنین 

پیامدي مي تواند کاروان ایران را در راه توکیو با مشکل روبه رو کند. 
در حالي س��لطاني فر از بسیج امکانات کل کش��ور براي المپیکي ها خبر 
مي دهد که در واقعیت چنین بس��یجي تنها براي فوتبال رخ داده است، 
مسئله اي که نش��ان از توجه افراطي وزارت ورزش به این رشته ورزشي 
پرطرف��دار دارد، از حمایت هاي ویژه رئیس جمهور و پادرمیاني حس��ن 
روحاني با نخست وزیر ترکیه براي بخشش جریمه 800 هزار دالري مهاجم 
وقت پرسپولیس گرفته تا پاداش 450 هزار یورویي براي موفقیت کسب 
نشده فوتبال در جام ملت ها و هبه 2 میلیون یورویي اسحاق جهانگیري 
براي پرداخت قرارداد ویلموتس، به این موارد مي توان به بس��یج شدن 
وزارت امورخارجه و سفیرانش براي مذاکره با گزینه هاي سرمربي تیم ملي 
فوتبال و حل شدن مشکل میزباني تیم هاي ایراني در لیگ قهرمانان آسیا 
را نیز اضافه کرد. در کنار چنین توجه ویژه به فوتبالي ها، براي المپیکي ها 
اما خبري از این دست اقدامات ملي نیست و برخالف ادعاي وزیر ورزش 

نمي توان مدعي شد که کل کشور براي المپیکي ها بسیج شده است.
این در شرایطي است که در فاصله تنها شش ماه تا المپیک توکیو که تا امروز 
با کسب 41 سهمیه براي کشورمان همراه بوده است، خیلي از ملي پوشان در 
رشته هاي مختلف در ماه هاي باقی مانده تا المپیک، رقابت هاي کسب سهمیه 
را پیش رو دارند و المپیکي ها نیز تمرینات شان براي درخشش در توکیو را 
پیگیري مي کنند. در این شرایط حساس و کوتاه باقي مانده تا المپیک، بدیهي 
است اگر وزیر مدعي است که کلیه امکانات کشور را براي المپیکي ها بسیج 
کرده، وعده اش را در واقعیت نیز عملي کند ت��ا ورزش ایران با تمام توان در 
المپیک 2020 شرکت کند و ورزشکاران کشورمان با تمام ظرفیتي که براي 

موفقیت دارند، براي کسب مدال و باال بردن پرچم ایران بجنگند.

کرونا بار دیگر میزبانی توکیو را به چالش کشید
 اعالم آمادگی لندن 

برای برگزاری المپیک 2020
ش��ایعه گرفته ش��دن میزبان��ی رقابت ه��ای المپیک از توکی��و یک بار 
دیگر طی چن��د روز گذش��ته مطرح ش��ده، اما قب��ل از آنکه مس��ئله 
مثل همیش��ه ب��ا پیگیری های توکی��وی میزب��ان حل و فصل ش��ود، 
لندنی ه��ا ب��رای برگ��زاری ای��ن رقابت ه��ا اع��الم آمادگ��ی کردن��د!

 شیوع ویروس کرونا در چین خیلی زود بحث تغییر میزبانی رقابت های 
المپیک 2020 را بر سر زبان ها انداخت. مسئله ای که البته بارها با واکنش 
ژاپنی ها مواجه و به اش��کال مختلف رد ش��د، اما حاال با گسترش این 
ویروس شوم که باعث مرگ 2 هزار نفر در چین شده و بیش از 74 هزار 
نفر را در جهان مبتال کرده، تغییراتی را در برگزاری رویدادهای مختلف 
ورزشی در آسیا به وجود آورده و همین مسئله باعث شده بار دیگر بحث 

گرفتن میزبانی المپیک از توکیو سر زبان ها بیفتد.
    

از همان نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا در چین بود که نگرانی ها از 
این بیماری بحث هایی را در خصوص گرفتن میزبانی رقابت های المپیک 
2020 از ژاپن مطرح کرد. اگرچه زمان زی��ادی تا آغاز این رقابت ها باقی 
مانده، اما سرعت شیوع این بیماری و نگرانی های ناشی از آن باعث شده 
میزبانی توکیو از المپیک 2020 مورد بازنگری قرار گیرد که تالش ژاپنی ها  
توانست تا حدودی سروصدا ها را بخواباند، آن هم در شرایطی که مسابقات 
ورزشی بسیاری نه فقط در چین که در برخی دیگر از کشورهای آسیایی نیز 
لغو شده بود. حاال اما یک بار دیگر آمار باالی مبتالیان به ویروس کرونا باعث 

شده پرونده گرفتن میزبانی از توکیو باز هم روی میز مذاکره قرار گیرد.
    

البته تغییر میزبانی رقابت های المپیک کار چندان ساده ای نیست، نه فقط 
چون توکیو هزینه های هنگفتی برای برپایی و میزبانی این رقابت ها کرده، 
بلکه یافتن میزبان جدید که بتواند در ان��دک زمان باقیمانده تا المپیک 
شرایط میزبانی از این رقابت ها را مهیا کند هم کار بسیار دشواری است. 
با وجود این بعد از مطرح شدن دوباره تغییر میزبانی رقابت های المپیک، 
کاندیدای شهرداری لندن برای برگزاری این رقابت ها اعالم آمادگی کرده 
است. شوان بایلی، مدعی شده اگر قرار باشد بازی های المپیک توکیو به 
شهر دیگری منتقل شود، لندن این آمادگی را دارد تا بازی ها را برگزار کند: 
»ما زیرس��اخت ها و تجربه این بازی ها را داریم. به خاطر شیوع ویروس 
کرونا ممکن اس��ت دنیا به عمل ما نیاز داشته باش��د. لندن می تواند در 
المپیک 2020 میزبان باشد.« اگرچه این می تواند یک تبلیغ انتخاباتی 
برای کاندیدای شهرداری لندن باشد، اما از آنجایی که این شهر میزبانی 
بازی های المپیک 2012 را برعهده داشته، بعید نیست که بتواند در فرصت 

کوتاه باقیمانده تا این مسابقات از عهده کار برآید.
    

اعالم آمادگی کاندیدای شهرداری لندن برای میزبانی از المپیک و بازنشر 
آن توسط رسانه های ژاپنی، انتقاد ش��هردار توکیو را به همراه داشته، به 
طوری که یوریکو کوئیکه، شهردار توکیو اظهارنظر نامزدهای انتخابات 
لندن را نادرست و نامناسب خوانده و از فرصت طلبی لندنی ها گله کرده 
است. عالوه بر شهردار توکیو ، کاربران مختلف نیز به توئیتر نامزد شهرداری 
لندن واکنش نشان داده اند. در همین راستا یکی از کاربران با دلخوری تمام 
برای شوان بایلی نوشت: »چطور جرئت می کنی؟ ژاپن را از المپیک محروم 
نکنید.« کاربر دیگری اما بر این باور است که لندن می تواند گزینه خوبی 
برای پشتیبانی باش��د. کمیته برگزاری بازی های المپیک 2020 توکیو 
هنوز به این صحبت ها واکنشی نشان نداده و همچنان به دنبال پیدا کردن 

راه های ضروری برای مقابله با مشکل پیش آمده است.
    

از سوی دیگر به رغم اعالم آمادگی لندن برای میزبانی از المپیک پیش رو، 
کمیته بین المللی المپیک عنوان کرده که سازمان بهداشت جهانی اعالم 
کرده است شرایط فعاًل به گونه ای نیست که بتوان درباره لغو یا انتقال 
بازی های المپیک صحبت کرد. از طرفی کمیته سازماندهی بازی های 
المپیک توکیو هم کارگروهی را برای همکاری با سازمان های بهداشتی 
جهانی و پاسخگویی به این مشکالت تشکیل داده است. با وجود این از 
آنجایی که صدها نفر در ژاپن به این ویروس آلوده شده اند و دو نفر نیز 
در یوکوهاما به دلیل ابتال به این بیماری جان خود را از دس��ت داده اند، 
نگرانی های زیادی ایجاد شده و گفته می شود این احتمال وجود دارد که 

این رویداد جهانی بزرگ برگزار نشود.
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آگهي مناقصه عمومي    آگهی احضاریه
شهردارى باغستان در نظر دارد نسبت به طراحى سازه، 
معمارى، تاسيسات مكانيكى و برقى ابنيه سطح شهر و ساختمان شورا را از 
طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد. بدينوسيله از اشخاص حقوقى واجد شرايط 
(دارا بودن حداقل رتبه 3 در رشته تخصص ساختمان هاى مسكونى، تجارى، 
ادارى، صنعتى و نظامى از  سازمان مديريت و برنامه ريزى) جهت شركت در 

مناقصه دعوت به عمل مى آيد.
1. شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار مى باشد.

مهلت  تاريخ 1398/12/15  تا  تاريخ 1398/12/3  از  اسناد:  توزيع  تاريخ   .2
دريافت اسناد و  تحويل به دبيرخانه شهردارى مى باشد.

3. مبلغ برآورد قرارداد تا سقف 2/000/000/000 ريال 
4. سپرده شركت در مناقصه: 100/000/000 ريال 

5. برندگان اول و دوم و سوم مناقصه در صورت حاضر نشدن جهت انعقاد 
قرارداد سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

6. مشروح جزئيات شرايط مناقصه در اسناد مندرج است.
7. هزينه چاپ دو نوبت آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

8. تاريخ تشكيل كميسيون معامالت عمده در تاريخ 1398/12/17 (روز شنبه)
9. محل دريافت اسناد: شهريار، باغستان، بلوار امام خمينى (ره)، بلوار وليعصر 
تلفن:  قراردادها  امور  باغستان،  شهردارى  اصلى،  دوم  الله  خيابان  (عج)، 

 baghestan.ir :65238006  سايت شهردارى
حسن رنجبر- شهردار باغستان 

نوبت دوم

درخواست هوادار 10 ساله  از کلوپ
تنها 9 برد دیگر لیورپول را قهرمان ای��ن فصل از رقابت های لیگ برتر 
انگلیس می کند. مسئله ای که باعث شده هوادار 10 ساله منچستر طی 
نامه ای از کلوپ بخواهد دس��ت از بردن بردارد: »از شما شکایت دارم، 
دفعه بعد که لیورپول بازی می کند لطفاً شکست بخورید. کافی است 
که فقط اجازه دهید تیم دیگر گلزنی کند. امیدوارم شما را ترغیب کرده 
باش��م که قهرمان لیگ نش��وید و بازی هایتان را نبرید.« کلوپ اما در 
نامه ای به این پسربچه نوشته متأسفانه نمی تواند درخواست او را برآورده 
کند: »کار من این است که تمام تالش خود را برای کمک به لیورپول 
در پیروزی به کار گیرم. این چیزی است که میلیون ها انسان در سراسر 
جهان می خواهند و من واقعاً نمی خواهم آنها را رها کنم. من می توانم به 
شما اطمینان دهم که یک چیز بدون تغییر باقی خواهد ماند؛ اشتیاق 

شما به فوتبال و باشگاه شما.«


