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ورزش

هقالِ

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -هبلک ثبشگبُ زثیطی سجطیع رفز 6ثب سَجِ ثِ شطایط ههَجهَز زیهگهط
ًویسَاًین زض لیگ ثطسط شطکز کٌین ٍ جق قبًَى ارط سین لیگ ثطسطی سحز ّط شطایطی اظ حوهَض
زض لیگ ثطسط اًصطاف زّس آى سین یک ضزُ ثِ زسشِ دبییيسط سقَط هیکٌسه
ثِ رعاض ایطًب افشیي زثیطی زض هَضز آذطیي ٍ ویز سین فَسسبل زثیطی سجطیع اظْبض کطز 6کهب
سبج ظٍزسط ثب زکشط زثیطی صحجز کطزُ ثَز ٍ ارط ایي کبض ظٍزسط اًجبم شسُ ثَز هب هیسَاًسشین ثْشهط
ذَز ضا آهبزُ کٌین؛ ٍاقوب ثوس اظ صحجز سبج قصس حوَض زض لیگ ضا زاششین ٍلی شطایط هْیب ًشهسه
ٍی افعٍز 6چٌس سي اظ ثبظیکٌبى زثیطی ثِ سین هس سًَگَى دیَسشٌس ٍ جق سَافق هسیطاى زٍ ثبشهگهبُ
زض صَضر ًیبظ سین زثیطی ثِ ثبظیکٌبًش ثبشگبُ هس ثبیس ض بیزًبهِ ایي ثبظیکٌبى ضا صبزض کهٌهس؛
الجشِ زض جلسبر اذیط ایي زٍ ثبشگبُ ٍ صحجز ّبی هسیط عبهل هس هب اظ سصویهن ذهَز ههٌهصهطف
شسینه
هبلک ثبشگبُ زثیطی ذب طًشبى کطز 6ثب ایي شطایط هب زیگط ًویسَاًین زض لیگ ثطسط شطکز کٌین ٍ
ثب سَجِ ثِ قبًَى ارط سین لیگ ثطسطی سحز ّط شطایطی اظ حوَض زض لیگ اًصطاف زّس ثِ یک ضزُ
دبییي سط سقَط هیکٌس یوٌی ایٌکِ اظ لیگ ثطسط ثِ لیگ زسشِ اٍل فَسسبل ثبشگبّْبی کشَض سقَط
هیکٌینه

حضَر چْار بازیکي آرربایجاى شرقی در اردٍی تین هلی فَتبال زیر 2۱سال

ّوِ چیس در هَرد
ایرٍبیک Aerobic

ازاهِ اظ شوبضُ قجل6
چِ ًَع سغصیِ ای ٍ یب چِ هیعاى کبلطی زض ظههبى
اًجبم ایي ٍضظ ٍ یب دس اظ آى هٌبست اسز؟
ّوبى شوبض کن ثرَض ّویشِ ثرَض زض ضٍظ ّبیهی
کِ ثِ ایي ٍضظ هی دطزاظین ثسهیهبض ههٌهبسهت
اسزهارط ّط کس ثساًس کِ ّط ًَع غهصا ٍ یهب
هیهَُ چهِ ههیهعاى کهبلهطی زاضز ٍ ثهب ٍضظ
چٌسکبلطی اظ زسز هی زّس ثطقطاضی سهٌهبسهت
ثیي ایي زٍ هقَلِ ثبعث هی شهَز ٍظى زض حهس
هشوبزل ثبقی ثوبًس ٍ سهَذهز ٍ سهبظ ثهسى ثهب
هیعاى کبلطی ّوبٌّگ ثبشسه ایي ٍضظ زض چهِ
سبلی ٍ سَسط چِ کسی اثساع ٍ اظ چهِ سهبلهی
هطزم زض ایطاى ثب ایي ٍضظ آشٌب شسًس؟
زض سبل  2555هیمزی شرصی ثِ ًهبم Jacki
sorehsohزض آهطیکب ایهي ٍضظ ضا اثهساع
کطزهاٍ عقیسُ زاشز ایي ٍضظ َّاظی ثْشطیهي
ضٍ ثطای زسشیبثی ثِ آهبزری جسوبًی هطلَة
اسزه
ایطٍثیک ثِ سِ رطٍُ سقسین هی شَز ایطٍثهیهک
ثبشسر ثبال  High impactایهطٍثهیهک ثهب
شسر دبییي  Low impactایطٍثیک ثبشسر
هشَسط plyametrics.کلوِ impactیوٌهی
سوبس دب ثبظهیيه زض ایٌجب الظم اسز عٌَاى کٌهن
کِ ایطٍثیک ثبشسر ثبال ضز شسُ ٍ هوهوهَالد زض
جبیی ایي ضٍ کبض ًوی شَز ٍ چَى کمس ّب
ثِ صَضر عوَهی اسز ثْشط اسز اظ ایي ضٍ
اسشفبزُ ًشَزهضٍشْبی زٍم ٍ سَم ّویشِ ههَضز
دسٌس ثَزُ اسزهکلوِ Lowیوٌی ایٌکِ یک دهب
ضٍی ظهیي سوبس زاضز ٍ دط ًساضز ٍ حطکهبر
دبیِ اسزهزض ضٍ سَم ّویي حطکبر ثبقسضر
ثیششط اًجبم هی شَزهزض ظهیٌِ قهسضر یهبزآٍضی
ایي ًکشِ طٍضی اسز کهِ اههطٍظُ زض ّهوهِ
زًیب قسضر ضا زض ٍضظ زض زضجِ اٍل هی زاًٌهس
چطا کِ ثبثز شسُ ٍضظ ّبی قسضسی زض سهي
ّبی ثبال اظ دَکی اسهشهرهَاى ثهرهصهَ زض
سبلوٌساى جلَریطی هی کٌسهزض کشَض ایطاى اظ
سبلیبى قسین هطزم ٍضظ ایطٍثیک ضا اًجبم ههی
زازًس ٍلی ثِ صَضر سطکیجی ٍ ّوطاُ ثب هَظیک
ًجَز ثلکِ ثِ صَضر اًفطازی هبًٌس دیهبزُ ضٍی ٍ
ٍضظ ّبی سجک زیگط ثَزههي ثِ ههسر 2۴۴
سبل ایطٍثیک ضا ثِ صَضر علوی ٍ ّهوهطاُ ثهب
هَظیک ٍ حطکبر سطکیجی ثِ ههطثهیهبى ظیهبزی
آهَظ زازُ ام ٍ زض ّوِ اسشبًْب هطثیبى ذهَثهی
زض ایي ظهیٌِ سطثیز کطزُ ام ثِ َضی کِ اهطٍظُ
ایطٍثیک هب اظ کشَضّبی زیگط ّیچ چهیهع کهن
ًساضز ٍ هب ثب آًْب زض ایي ظهیٌِ ثطاثطی هی کٌینه
ثطای هَفقیز زض ایي ٍضظ چٌس ضٍظ ٍ چهٌهس
سبعز ثبیس سوطیي کطز؟
ارط کسی ثرَاّس زض ایي ٍضظ ًشیجِ ثهگهیهطز
ثبیس ثِ هسر ّ 4فشِ ٍ زض ّط ّفشِ  ۰الی  ۴جلسِ
ثِ هسر یک سبعز ایطٍ ثیک کهبض کهٌهس سهب
اثطار جسوبًی ٍ ضٍاًی هطلَة آى ضا هشهبّهسُ
کٌسه یکی اظ ایي اثطار هطلَة افعایش سحهوهل
اًسبى اسز ثِ َضی کِ زیهگهط زض کهبضّهبی
ضٍظاًِ ذسشِ ًوی شهَز ٍ ًهفهس کهن ًهوهی
آٍضزهسبیع اًساهش سغییط هی کٌس ٍ ثهب کهبّهش
ٍظى هطلَة احسبس شبزاثهی ٍ قهسضر ثهسًهی
ظیبزی هی کٌسه هشکلی کِ ثسیهبضی اظ جهولهِ
ظًبى هب ثب آى ضٍثطٍ ّسشٌس ًهجهَزى یهک ضٍ
هٌبست ثطای کبّش ٍظى اسزههه
ازاهِ زاضز

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -چْبض ثهبظیهکهي اظ
آشضثبیجبى شطقی ثِ اضزٍی اسشوسازیبثی سین فَسجهبل
ظیط  25سبل کشَض زعَر شسًسه
ثِ رعاض ذجطًگبض هْط کبزض فٌی سین فَسجبل ظیهط
 25سبل کشَضهبى اسبهی ثبظیکٌبى زعَر شسُ ثهِ
اضزٍی اسشوسازیبثی ایي سین ضا اعمم کطزًس کِ ثهط
ایي اسبس ًبم چْبض ثبظیکي اظ اسشهبى آشضثهبیهجهبى
شطقی زض ایي لیسز زیسُ هی شَزه
ثبثک علیعازُ (ًَجَاًبى زثیطی) دَیب ثهْهشهشهی ٍ
هْسی سیسی (ًَجَاًبى سطاکشَضسبظی  -ثبظیکٌهبى
سبثق زثیطی) ٍ سویس کطیوی آشض (ههلهی دهَشهبى)

ثبظیکٌبًی ّسشٌس کِ ثِ ایي اضزٍ زعَر شس اًسه
اضزٍی اسشوسازیبثی سیهن فهَسهجهبل ظیهط  25سهبل
کشَضهبى زض زٍ هطحلِ ثطرعاض ذَاّس شس کهِ زض
هطحلِ اٍل ثبثک علیعازُ ٍ دَیب ثْششی اظ ضٍظ سهَم
سب دٌجن سیط ٍ هْسی سیسی ٍ کطیوی آشض ثهوهس اظ
دبیبى هطحلِ اٍل زض ایهي اضزٍ حوهَض ذهَاّهٌهس
زاشزهایي اضزٍ زض حبلی زض کوخ سین ّبی ههلهی
ثطرعاض ذَاّس شس کِ حسٍز یک هبُ دهیهش ًهیهع
علیعازُ ثْششی سیسی ٍ کطیوی ثِ اضزٍی سین ظیط
 25سبل زعَر شسُ ثَزًس ٍ حبال ثبیس زض زٍههیهي
اضزٍی ایي سین حوَض دیسا کٌٌسه
رفشٌی اسز حوَض زٍ سبل دیش هْسی سیسی اظ
سین ًًَْبالى زثیطی سجطیع زض ضقبثز ّبی قْهطههبًهی
غطة آسیب ثِ ّوطاُ سین هلی ظیط  2۵سبل حوهَض
دَیب ثْششی اظ سین ًهًَهْهبالى زثهیهطی سهجهطیهع زض
اضزٍّبی سین هلی ظیط  2۵سبل زض ّهوهبى سهبل ٍ
ّوچٌیي حوَض اهیط اثطاّین ظازُ زض اضزٍی سهیهن
هلی ظیط  2۰سبل زض سبل رصششِ هبحصل فوهبلهیهز
ثبشگبُ زثیطی زض فَسجبل دبیِ زض چٌس سبل رصشهشهِ
ثَزُ اسزه



سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -جق اعهمم ًهشهبیهز اضظیهبثهی
عولکطز سبل ّ 5۴یأسْبی اسشبى اظ سَی فسضاسیَى شٌب شیطجِ
ٍ ٍاسطدلَ جوَْضی اسمهی ایطاى آشضثبیجبى شطقی ضسجِ اٍل ضا
کست ًوَزه
جق اعمم ًشبیز اضظیبثی عولکطز سبل ّ 5۴یأسْهبی اسهشهبى اظ
سَی فسضاسیَى شٌب شیطجِ ٍ ٍاسطدلَ جوَْضی اسمهی ایطاى
آشضثبیجبى شطقی ضسجِ اٍل ضا کست ًوَزه
اثطاّین فیطٍظی ضئیس ّیأر شٌب شیطجِ ٍ ٍاسطدلَ اسشبى رفز6
اضظیبثی عولکطز ّیأسْبی شٌب شیطجِ ٍ ٍاسطدلهَ سهی ٍ یهک
اسشبى کشَض هَضز ثطضسی قطاض رطفشِ ٍ ثسیي سطسیت آشضثبیجبى شطقی ضسجِ اٍل ذطاسبى ض هَی ضسهجهِ
زٍم ٍ اصفْبى ضسجِ سَم ایي ضزُ ثٌسی ضا کست ًوَزًسه
ٍی افعٍزّ 6یأر شٌب شیطجِ ٍ ٍاسطدلَ آشضثبیجبى شطقی  5۴۰اهشیبظ ذطاسبى ض هَی  5۰۴اههشهیهبظ ٍ
اصفْبى  5۴۴اهشیبظ اذص ًوَزًسهرفشٌی اسز شٌبرطاى ٍ شیطجِ ضٍّبی اسشبى زض سَضًوٌشْبی ثیي الولهلهی
اذیط صبحت هسال ّبی ضًگیي شسُ ٍ ضکَضزّبی کشَض ٍ جْبى ضا جبثجب کطزًسه

افتتاح ًخستیي باشگاُ آهَزشی تخصصی پیٌگ پٌگ در اّر
سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضکً -رسشیي ثهبشهگهبُ
آهَظشی (آکبزهی) سرصصی دیٌگدٌگ ههٌهطهقهِ
اضسجبضاى ( ذبًِ دیٌگ دٌگ) زض اّط افششبح شسه
ثِ رعاض ایطًب ضئیهس ازاضُ ٍضظ ٍ جهَاًهبى
شبهگبُ زٍشٌجِ زض ایي آئیي رهفهزٍ 6ضظشهکهبضاى
ضششِ دیٌگدٌگ ایي شْطسشبى اسشوساز ثبلقَُای زض
ایي ضششِ ٍضظشی زاضًسه
جلیل علیجبًذَض افعٍز 6ثهبشهگهبُ آههَظشهی ایهي
شْطسشبى ثهب ّهوهز زٍچهٌهساى اعوهبی ّهیهبر
دههیههٌههگ دههٌههگ ضاُ اًههساظی شههسُ اسههزه
ٍی یبزآٍضی کطز 6ایي شْطسشبى چٌسیي ثبض هیعثبى
هسبثقِ ّبی اسشبًی زض ضششِ دیٌگدٌگ ثَزُ ٍ زض
ّویي هسبثقِ ّب اسشوساز ٍضظشکبضاى ضشهس یهبفهشهِ
اسزه ضئیس ازاضُ ٍضظ ٍ جَاًبى اّط اظْبض کطز6
زض صَضسی کِ اظ ٍضظشکبضاى ضششِ دیهٌهگ دهٌهگ
حوبیز ّبی ذَثی اًجبم شهَز آى ّهب اسهشهوهساز
حوَض زض هسبثقبر ثیيالوللی ٍ کست هقبم ثهطای
کشَض ضا زاضًسه
ضئیس ّیبر دیٌگ دٌگ اّط ًیع زض ایي آئیي رفز6
زض زِّّبی  5۳سب ٍ ۳۳ضظ دهیهٌهگ دهٌهگ ایهي

تجلیل استاًذار آرربایجاى شرقی از هعاٍى فرٌّگی ٍ اهَر جَاًاى ادارُ کل ٍرزش ٍ جَاًاى استاى
سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -اسوبعیل ججهبضظازُ
اسشبًساض آشضثبیجبًشطقی زض جلسِ شَضای هجبضظُ ثب
هَاز هرسض اسشبى اظ اهیط سقی ظازُ هوبٍى فطٌّگهی
ٍ اهَض جَاًبى ازاضُ کل ٍضظ ٍ جَاًبى اسشبى زض
ضاسشبی هجبضظُ ثب هَاز هرسض ٍ اجطای ثطًبهِ ّهبی
فطٌّگی ٍ دیشگیطی سجلیل ٍ قسضزاًی کطزه
جلسِ شَضای هجبضظُ ثب هَاز هرسض ثب حوَض زکشهط
اسوبعیل ججبضظازُ اسشبًساض آشضثبیجبى شطقهی ضٍظ
یکشٌجِ هَضخ ثیسز ٍ ّششن ذطزاز ههبُ ثهطرهعاض
رطزیسه
ججبضظازُ رفز 6هجبضظُ ثی اهبى ثب سَزارطاى هطگ
ٍ کسبًی کِ جَاًبى ضا ًشبًِ رطفشِ اًس زض اٍلَیهز

کبضی هسئَالى ٍ زسشگبُ ّبی هرشلف اسشبى قهطاض
زاضزه
ٍی اظْبض کطز 6زض عیي حبل کِ ثب سَظیع کٌٌسربى
ٍ قبچبقچیبى هَاز هرسض هجبضظُ هی کٌین آرهبّهی
ثرشی ثِ ذبًَازُ ّب اظ اٍلَیز ّهبی زیهگهط ایهي
شَضاسز ٍ ّوِ زسشگبُ ّبی فطٌّگی ٍ آهَظشهی
هب دیشگیطی ضا زض اٍلَیز کبضی ذَز قهطاض زازُ
اًسه
زض حبشیِ ایي جلسِ اظ اهیهط سهقهی ظازُ جهْهز
ثطرعاضی ثطًبهِ ّبی فطٌّگی زض ضاسشبی سهحهقهق
اّساف شَضای هجبضظُ ثب هَاز هرسض اسشبى سجلهیهل
ثِ عول آهسه

در بسکتبال جام رهضاى سراب:

شیریي شْذ آداش فیٌالیست شذ

ذجطًگبض ضٍظًبهِ اضک -هسبثقبر ثسهکهشهجهبل
جبم ضهوبى شْطسشبى سطاة کِ سحز عهٌهَاى
یبزٍاضُ شْسای هسافع حطم زض ضزُ ّبی سهٌهی
هرشلف ثطرعاض هی شَز ثِ ضٍظّهبی دهبیهبًهی
ذَز ًعزیک شسه
ایي ضقبثشْب کِ ثب ثبظیْبی سوبشبیی ٍ دطّیهجهبى
ّوطاُ هی ثبشس سین هٌسجن ٍ آههبزُ شهطکهز

شیطیي شْسآزا ثب ثسکشجبلیسز ّبی صبحت
ًبم سطاة اههیهطعهجهبس ظیهبزذهبًهی سهبالض
هَسبیی آض ٍاصجهی هسهوهَز ههطشهسی
هْسی ظهبًی ض ب ثقبیی ٍ سْهیهل اقهجهبل ثهب
هطثیگطی علی هَسبیی ٍ ثِ لطف حوبیز ّبی
ّوِ جبًجِ هسیطعبهل ٍضظ زٍسز شهطکهز
شیطیي شْسآزا ثب دیطٍظی  4۰ثط  ۳۳ثهطاثهط
آسفبلز آالچیق ضا ّی زیساض فیٌبل شسه
لجٌیبر دبسشَضیعُ ٌّط  5۴ثهط  2۳2ههغهلهَة
آالچیق سبظُ شسه زض ًَجَاًبى سین عسل ضیعاى
 ۰۴ثط  ۵۴هغلَة سین لجٌی سجع شکَفِ شسه سین
هْطام  ۴5ثط  ۰4سیطچِ ثلَک ًصیطی ضا ثهطزه
سبالض زضیب  2۰ثط ً ۴۳شیجِ ضا ثِ سین لجهٌهی اللهِ
سجهمى ٍارهصاض کهطزه شهبیهبى شکهط اسهز
سبلْبسز جبم ضهوبى ثب ثطًبهِ ضیعی رسشهطزُ
ٍ هطست زض شْطسشبى سطاة ثطرعاض هی شهَز
اهب زض کمًشْط سجطیع اظ ثطرعاضی جبم ضهوهبى
ذجطی ًیسزه

تین شوشیربازی اسلحِ اپِ بِ عٌَاى ششن دست یافت
سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک-
سین هلی شوشیطثبظی اسلحِ ادهِ
ثب هجوَع زٍ ثطز ٍ زٍ ثبذز ٍ
کست عٌَاى ششن ثِ کبض ذهَز
زض ضقبثز ّبی قْطهبًی آسهیهب
دهبیهبى زازهثهِ رههعاض ههْههط
ضقبثز ّبی اسلحِ ادهِ ههطزاى
هسبثقبر شوشیطثبظی قْطههبًهی
آسیب زض ٌّگ کٌهگ ثهطرهعاض
شسه سین هلی اسلحِ ادهِ ایهطاى
زض اٍلیي زیساض ذهَز زض ایهي
ثرش اظ هسبثقبر سٌگبدَض ضا
شکسهز زازه ایهي زیهساض اظ
هطحلِ یک ّششن ثطرعاض شس ٍ
ثسیي سطسیت سین ایطاى ثب کسهت

ثطسطی ثِ جوع ّشز سین ثهطسهط
ضاُ یبفز اهب زض ایهي ههطحلهِ
ًشَاًسز هقبثل چیي ثِ ثهطسهطی
زسز یبثس ٍ هشحول شهکهسهز
 ۵۴ثِ  ۰۳شسه ثط ایي اسبس سین
هلی شوشیطثبظی اسهلهحهِ ادهِ
ایطاى ثب ًبکبهی اظ صهوهَز ثهِ
هطحلِ ًیوِ ًْبیی زض ههطحلهِ

رٍیارٍیی احتوالی تین هلی فَتبال ایراى با استرالیا پس از  12سال

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -هقهبههبر اضشهس
فَسجبل ایطاى ٍ اسشطالیب زض حبل رهفهز ٍرهَ ٍ
ضایعًی ثطای ثطرعاضی هسبثقِ زٍسشبًِ ثیهي سهیهن
ّبی هلی زٍ کشَض ّسشٌس کِ ثطای ًرسشیي ثهبض
دس اظ  ۴۳سبل اًجبم هی شَزه
ثِ رعاض ایطًب سبضًوبی سیسًی هَضًیٌگ ّطالس
ثِ ًقل اظ فسضاسیَى فَسجبل اسشطالیب اعمم کطز کِ
هصاکطار جسی ثب طف ّبی ایطاًی ثطای ثهبظی
ثیي سین ّبی هلی زٍ کشَض کِ دیش اظ ایهي زض
سبل  255۳ثبظی کطزًس زض حبل اًجبم اسزه
سَافق ثطای ثطرعاضی ثبظی زٍسشبًِ ثیي سین ّهبی
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هلی فَسجبل زٍ کشَض ًْبیی ًشسُ اسهز اههب اظ
آًجبیی کِ فسضاسیَى فَسجبل اسشطالیب زض سهم
ثطای سقَیز ضٍاثط زیذلوبسیک ذَز ثب فهَسهجهبل
ایطاى اسز رفشِ هی شَز هصاکطار اظ دیشطفهز
ذَثی ثطذَضزاض اسزه
سیسًی هَضًیٌگ ّطالس ًَشز 6زض صَضسی کهِ
ایي هصاکطار سبظًسُ ثبشس ثبظی زٍسهشهبًهِ ای
ثیي زٍ سین هبُ هبضس ثطرعاض هی شَز کِ ّط زٍ
سین اهیسٍاضًس ایي اقسام یک ثرش کهلهیهسی اظ
آهبزُ سبظی زٍ سین ثهطای ضقهبثهز ّهبی جهبم
جْبًی  ۴۳24ضٍسیِ ثبشسه

سوییي سهیهن ّهبی دهٌهجهن سهب
ّششن ثِ هصبف چهیهي سهبیهذهِ
ضفز ٍ ایي سین ضا  ۵۴ثط  ۵۴ثهب
شکسز ههَاجهِ کهطزه سهیهن
کشَضهبى اهب ًشیجِ زیگط زیساض
ذَز ضا  ۵۴ثِ  ۰۳ثِ قهعاقسهشهبى
ٍارصاض کطز ٍ ثسیهي سهطسهیهت
صبحت جبیگبُ ششن شسه
سین هلی شوشیطثبظی اسلحِ ادهِ
ایهههطاى ثهههب سهههطکهههیهههت
هههحههوههساسههوههبعههیههلههی ههبّههط
عههبشههَضی هههحههن ض ههبیههی
ٍ هحوسعلی کیبًی زض ضقهبثهز
ّبی قْطهبًی آسهیهب شهطکهز
کطزُ اسزه

یَیس ربلَح هسیط اجطایی فسضاسهیهَى فهَسهجهبل
اسشطالیب ثب سبییس اًجبم شسى ایي هصاکطار رفز6
هب ثب فسضاسیَى ّبی هوشجط فَسجبل زض آسهیهب زض
حبل هصاکطُ ّسشین ٍ ایطاى یکی اظ آًهْهبسهزه
سبلطٍظ آى شت هبیَس کٌهٌهسُ زض ٍضظشهگهبُ
هلجَضى یک ًقطِ هَضز سبکیس اسزه ههب ّهٌهَظ
ذب طُ آى شت سلد ثطاثط ایطاى زض اًشربثی جهبم
جْبًی  54ضا ثیبز هی آٍضین ٍ هي آى ثهبظی ضا
یکی اظ سلد سطیي ذب طار زض ٍضظ اسهشهطالهیهب
هی زاًنه ایي یک فطصز هٌبست ثطای ضقبثز ثهب
یک سین قَی زض آهبزُ سبظی ضقبثز ّبی جهبم
جْبًی ضٍسیِ اسز اهب هصاکطار آى زض هطاحل
هقسهبسی اسزه

دٍ سْویِ بازیْای پارالوپیک
زهستاًی بِ ایراى رسیذ

شْطسشبى ًِ سٌْب زض سطح اسشبى ثلکِ زض کشَض ًیهع
عطض اًسام هیکطز ٍ ربّی ً ۴فط اظ دٌز ًفط سهیهن
دیٌگدٌگ اسشبى اظ ایي شْطسشبى ثَزًسه
جَاز هحوَزدَض افعٍز 6زٍ ًفط اظ ٍضظشکبضاى ضششِ
دیٌگ دٌگ ثعضرسبالى اسشبى اّطی ّسشٌس ٍ اکٌَى
زض هسبثقبر جبم ضهوبى آشضثبیجبى شطقی حوهَض
یبفشِاًسه
زض ایي آئیي اظ صوس فوبلیبى ٍحیس هبّهطی فهط
عبزل سطثبظی ایطج هحجَة ٍ ثْعاز شٍالهفهقهبضی
سَسط ّیبر دیٌگ دٌگ سجلیل شسه

آلواى بِ سختی برابر استرالیا
پیرٍز شذ

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -سین هلی فهَسهجهبل آلهوهبى
ًرسشیي ثبظی ذَز زض جبم کٌفسضاسیَى ّب ضا ثب دهیهطٍظی
ثطاثط اسشطالیب دشز سط رصاشزه
ثِ رعاض هْط سین ّبی هلی فَسجبل آلوبى ٍ اسشطالیب ضٍظ
زٍشٌجِ زیساض ذَز ضا زض ضقبثشْبی جبم کٌفسضاسهیهَى ّهب
ثطرعاض کطزًس کِ زض دبیبى سین آلوبى ثب ًشیجِ  ۰ثط  ۴دیطٍظ
شسه

رٍسیِ – پرتغال؛
دٍئل هیسباى با قْرهاى ارٍپا

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -ضئیس اًجوي اسکی
فسضاسیَى جبًجبظاى ٍ هولَالى اظ سولق رهطفهشهي زٍ
سْویِ ثبظی ّبی دبضالوذیک ظهسشهبًهی ثهِ اسهکهی
آلذبیي ذجط زازه
ثِ رعاض ایسٌب عیسی سبٍُ شوشکی زض ایهي ثهبضُ
رفز 6دس اظ ثطرعاضی هسبثقبر ثیي الوللی اسهکهی
کِ سبل رصششِ ثِ هیعثبًی کشَضهبى ثطرعاض شس ثهِ
یک ظى ٍ یک هطز اسکی ثبظ سْویهِ ثهبظی ّهبی
دبضالوذیک ظهسشبًی سولق رطفزه
ٍی زضثبضُ ًبم ٍضظشکبضاًی کِ سْویِ ٍضٍزی ثبظی
ّبی دبضالوذیک ضا کست کهطزُ اًهس رهفهز 6زٍ
سْویِ ثِ ایطاى سولق رطفشِ اسز اهب اًشربة اسکهی
ثبظاى ثطاسبس اهشیبظاسی اسز کِ ثِ زسز هی آٍضًسه

راّیابی  12دختر ٍٍشَکار
بِ اردٍی تین جَاًاى

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -ضقبثز ّبی اًشربثهی
سین هلی ٍٍشَ جَاًبى ایهطاى زض ثهرهش زذهشهطاى
ثطرعاض شس ٍ زض دبیبى ً ۴2فط زض هجهوهَع سهبلهَ ٍ
سبًسا ثِ اضزٍی آهبزُ سبظی ضاُ یبفشٌسه
ثِ رعاض ایطًب ضقبثز ّبی ٍٍشَ قْطهبًی جهَاًهبى
آسیب اٍاذط شْطیَض هبُ سبل جبضی ثِ هیعثبًی کهطُ
جٌَثی ثطرعاض هی شَز ٍ سین ایطاى زض زٍ ثرش سبلَ
ٍ سبًسای زذشطاى ٍ دسطاى ثِ هصبف حطیهفهبى ههی
ضٍزه
زض ایي ضاسشب هسبثقبر اًشربثی زض زٍ ثرش سبًسا ٍ
سبلَی زذشطاى ثطرعاض شس سب ٍٍشَکبضاى ضاُ یبفشِ ثهِ
اضزٍی سین جَاًبى هشرص شًَسه
**ًفطار ثطسط سبًسا6
ٍظى هٌْبی  ۵4کیلَرطم 6ظّطا شکَّی ٍ ًهطرهس
هحوسدَض
ٍظى هٌْبی  ۴۴کیلَرطم 6فب وِ عجسالْی ٍ فهب هوهِ
ٍیسی
ٍظى هٌْبی  ۴5کیلَرطم 6کیویب شَشهشهطی ٍ زًهیهب
شکطی
ٍظى هٌْبی  5۳کیلَرطم 6شقبیق دبشهبئهی ٍ ههحهٌهب
ضحیوی

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -زٍض زٍم ضقبثزّبی جهبم
کٌفسضاسیَىّب آغبظ هیشَز کِ ضٍسیِ حطیفی سطسرهز
ثِ اسن دطسغبل قْطهبى اضٍدب ضا ثطاثط ذَیش ذَاّس زیسه
ثِ رعاض فبضس اظ فطزا زٍض زٍم هطحلِ رهطٍّهی جهبم
کٌفسضاسیَىّب زض ضٍسیِ هیعثبى ثبظیّب آغبظ هیشَزه
هطبثق ثطًبهِ  ۴زیساض اظ رطٍُ اٍل اًجبم ذَاّس شسه اثهشهسا
هیعثبى ثب دطسغبل زیساض هیکٌسه ایي زیهساض زض ٍضظشهگهبُ
اٍکطیشیِ هسکَ اًجبم هیریطزه
سذس هکعیک ثب ًیَظیلٌس زض ٍضظشگبُ الوذیک سَسهچهی
ضٍثِضٍ ذَاّس شسه

تجلیل ًوایذُ هجلس از قْرهاى
کاراتِ استاى

ذبًن زکشط آقبدَض ًوبیٌسُ هطزم شجسشهط زض ههجهلهس اظ
ّبزی بلجی قْطهبى اضظًسُ کبضاسِ اسشبى ٍ کشَض سجلیهل
ثِ عول آٍضزه

