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ورزش

هقالِ ٍسصضی

ٌّگام دٍیذى،
چِ هقذاس ٍ چِ
صهاًی هایعات تٌَضین

ٍٙٞأیى ٝصحثت اص ٔصش ٘ٛؿیذ٘ی ٚسصؿای
ٔی ؿٛد ،تؼیاسی اص د٘ٚذٌاٖ ٛٙٞص  ٓٞدس لاشٖٚ
تیش ٜتؼش ٔیتش٘ذٔ .صش وشدٖ یه ٘ٛؿیاذ٘ای
ٚسصؿی دس ط َٛتٕشیٙات  ٚسلاتات ٞاایای واٝ
تیـتش اص یه ػاعت طٔ َٛی وـٙذ  ٚدس طاَٛ
تشخی جّؼات دٚی تؼیاس ؿاذیاذٔ ،ای تاٛا٘اذ
اوؼیذاػی ٖٛواشتاٞٛایاذسات دس عضاالت سا
افضایؾ دٞذ  ٚدس ٘تیج ٝاػتمأت  ٚػاشعات سا
تٟثٛد تثخـذ.
تحمیمات ،اثشتخـی وّی ٘ٛؿیذ٘ی ٞای ٚسصؿای
سا تاییذ وشدٜا٘ذ  ٚت ٝد٘ٚذٌاٖ ٘ـاٖ دادٜا٘ذ واٝ
چٔ ٝمذاس ٔصش واٙاٙاذ ،چاٍا٘ٛأ ٝصاش
٘ٛؿیذ٘ی ٚسصؿیؿاٖ سا صٔاٖ تاٙاذی واٙاٙاذ ٚ
تاإااٙاامااٛس تاا ٝحااذاواارااش سػااا٘ااذٖ جاازب
وشتٞٛیذساتٞا ،چاٍا٘ٛا ٝآٖ ٞاا سا تاا یاه
٘ٛؿیذ٘ی ٚسصؿی تشویة ٕ٘ایٙذ.
تخؾٞای صیش دس ٔٛسد ػٛخت سػا٘ی دس طاَٛ
دٚیذٖ اص Running Scienceتٛػا اٖٚٚ
ا٘ذسػٌ ٖٛشداٚسی ؿذ ٜاػت.
تٟتشیٗ سٚؽ آتشػا٘ی تشای د٘ٚذٌاٖ ٔاساتاٗ اص
چ ٝلشاس اػت؟
تحمیمات ٘ـااٖ ٔای دٞاٙاذ وا ٝاػاتافااد ٜاص
٘ٛؿیذ٘ی ٞای ٚسصؿی دس ط َٛیه ٔؼاتم ٝدٚی
٘فغ ٌیش ٌّیىٛطٖ ٔا٘ٙذ ٔاساتٗ ،تؼیااس ٔافایاذ
اػت 7دس یه ٔ اِع ٝو ٝتٛػ ساتاشت وایاذ،
ٔختشع ٌاتٛسیذ ٞ ٚإاىااسا٘اؾ دس دا٘ـاٍااٜ
فّٛسیذا ا٘جاْ ؿذ 70 ،د٘ٚذ ٜتا تجشتٔ ٝااساتاٗ (
ٔ 05شد  3 ٚصٖ اص Florida Track Club
تٌ 3 ٝش ٜٚتا تٛا٘ایی دٚیذٖ تمشیثا تشاتش تاماؼایآ
ؿذ٘ذ .اعضای ٌش ٜٚا َٚدسحایاٗ دٚیاذٖ دس
ٔاساتٗ ،آب ػادٛ٘ ٜؿیذ٘ذ  ٚافشاد ٌاش ٜٚد،ْٚ
یه ٔحٌّّٛ َٛوض اا اِىاتاشِٚایات حااٚی 2
ٌّٛوض تا ػذیٓ ،وّاشیاذ  ٚفؼافاات ٔصاش
وشد٘ذ  ٚافشاد ٌش ٜٚػٔ ،ْٛخّٛطی ٘ٛؿیذ٘ذ وٝ
٘صف آٖ آب ٘ ٚصف دیٍشؽ ٔحٌّّٛ َٛواض
اا اِىتشِٚیت تا غّمت  7.2۲تٛد .تشای اطٕیاٙااٖ
اص حذاورش ػ ٌّ ٛیىٛطٖ دس عضّ ٝدس ؿشٚع
ٔؼاتم 70 ٕٝٞ ،ٝد٘ٚذ ٜدس ط َٛسٚصٞای لثاُ اص
ٔاساتاٗ ،اص سطیآ ٞاای غازایای ػاشؿااس اص
وشتٞٛیذسات اػتفاد ٜوشد٘ذ.
٘ 01فش اص د٘ٚذٌأٖ ،ـىالتی سا دس ط َٛیاه
ػ ْٛآخش ٔؼاتم ٝتجشت ٝوشد٘ذ و ٝتااعاش ؿاذ
ػشعتـاٖ سا تـذت واٞؾ داد ٚ ٜاص  3ت 6 ٝیاا
 01دلیم ٝدس ٞش ٔایُ تشػا٘ٙذ یا تشای تا ٝپاایااٖ
سػا٘ذٖ ٔؼاتم ٝاص اػتشاتظی پیااد ٜسٚی اااا دٚ
اػتفاد ٜوٙٙذ.
ایٗ واٞؾ ػشعت دس  34اص د٘ٚذٌا٘ی وا ٝدس
ط َٛایٗ سلاتت فم آب ٘ٛؿیذ ٜتٛد٘ذ ،اتافااق
افتاد 21 .اص ٚسصؿىاسا٘ی وٛ٘ ٝؿایاذ٘ای ٘ایإاٝ
ا٘شطی صا ٔصش وشد٘ذ ،تٕٞ ٝیٗ ٘حا ٛتا ٝتاٗ
تؼت سػیذ٘ذ .فم  76اص ٔصاش واٙاٙاذٌااٖ
ٌّٛوض اا اِىتشِٚیت دچاس چاٙایاٗ افات ٞاای
٘اٌٟا٘ی دس ػشعتـاٖ ؿذ٘ذ .سٚی ٞآ سفاتا،ٝ
اػتفاد ٜاص ٘ٛؿیذ٘ی ٚسصؿی ،احتٕاَ خؼاتاٍای
ؿذیذ سا واٞؾ داد...
ادأ ٝداسد

تشاکتَسساصی تین پاًضدّن آسیا ٍ تاالتش اص توام تینّای ایشاًی

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -پیـتاصاٖ  76ت ٕٟٗتثشیض  ٚاػتخش  76ت ٕٟٗتثشیض دس صذس جذ َٚسدٜ
تٙذی ِیً ؿٙای ٔشداٖ  ٚص٘اٖ آرستایجا٘ـشلی ایؼتاد٘ذ.
ٔشحّ ٝدِ ْٚیً ؿٙای ٔشداٖ  ٚص٘اٖ آرستایجا٘ـشلی دس اٞش  ٚتاػٕٙا تشٌضاس ؿذ  ٚپایاـاتااصاٖ 76
ت ٕٟٗتثشیض  ٚاػتخش  76ت ٕٟٗتثشیض دس صذس جاذ َٚسد ٜتاٙاذی ِایاً ؿاٙاای ٔاشداٖ  ٚص٘ااٖ
آرستایجا٘ـشلی ایؼتاد٘ذ.دس پایاٖ ٔشحّ ٝدِ ْٚیً ؿٙای ٔشداٖ  ٚص٘اٖ آرستایجا٘ـشلی  ،دس تاخاؾ
ص٘اٖ دس اػتخش پّٟٛاٖ پشٚیض ٞادی دس تاػٕٙا دس  3سد ٜػٙی  ٚ 07صیش  07ػاَ  03 ،تا  01ػااَ ٚ
 02ػاَ ت ٝتاال دس ٔجٕٛع ٔ 02اد ٜتشٌضاس ؿذ  ،تیٓ پیـتاصاٖ  763ت ٕٟٗتثشیض تا  112أتیاص دس صاذس
ایؼتاد  ٚتیٓ ػتاسٌاٖ  76ت ٕٟٗتثشیض تا  363دس سد ٜد ْٚایؼتاد  ٚپیـٍأاٖ  76ت ٕٟٗتثشیاض تاا 342
أتیاص دس سد ٜػ ْٛجذ َٚجای ٌشفت  ٚتیٕٟای آتادٌشاٖ  ،دِفیٗ تثشیض  ،دِفیٗ ٔشاغ ٚ ٝؿثؼتاش دس
سدٞ ٜای تعذی جای داس٘ذ.دس تخؾ تیٕی ٔشداٖ دس ٔجٕٛع ٔ 7شحّ ، ٝتیٓ اػتخش  76ت ٕٟٗتثشیض تاا
 637أتیاص دس صذس جای داسد  ٚتیٕٟای آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اِف تا  533أتیاص ٞ ٚیات ؿٙای ٔیا٘ ٝتاا
 216أتیاص د ٚ ْٚػٞ ْٛؼتٙذ.

قْشهاًی قاطعاًِ تین کطتی آصاد ایشاى
دس جام تختی
ػااشٚیااغ خااثااشی
سٚص٘أ ٝاسن -تیآ
وـااتاای آصاد ب
ایشاٖ دس پیىاسٞاای
جاْ جٟاٖ پٟاّاٛاٖ
تختی تا ؿاىاؼات
تیٓ اسٔٙؼتاٖ عٙاٛاٖ
لٟشٔا٘ی سا اص آٖ
خٛد وشد.
تٌ ٝضاسؽ ایاش٘اا،
دیذاس فیٙاَ وـاتای
آصاد جاْ جٟاٖ پّٟٛاٖ تختی تا حضٛس خیاُ عامایآ عااللأ ٝاٙاذاٖ ٚ
تٕاؿاٌشاٖ ٔـتاق ٔـٟذی دس ػاِٗ ؿٟیذ تٟـتی ٔـٟذ آغاص ؿذ.
تیٓ وـتی آصاد اِف دس ایٗ دیذاس تا ٘تیج ٝلاطع  5تش صفش ت ٝپیشٚصی سػیاذ
 ٚواج لٟشٔا٘ی سا تاالی ػش تشد.
**نتایج انفرادی کشتی آزاد:
ایشاٖ اِف  - 5اسٔٙؼتاٖ صفش
ٚصٖ  24ویٌّٛشْ 7ی٘ٛغ ػشٔؼاتای ٘ - 01ااسیاه ٞاٛا٘ااػایااٖ صافاش
ٚصٖ  30ویٌّٛشْٟٔ 7شاٖ ٘صیشی ( 3تاش٘اذ - ٜآؿاٛت ِٚایاتاؼایااٖ 3
ٚصٖ  32وایاّاٌٛاشْٔ 7ایارآ ٘صایاشی ِٚ -03اٛدیاا فاشا٘اىاِٛایااٖ 3



ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -دس تاصٜتشیٗ سدٜتٙذی تیٓٞاای
تاؿٍاٞی فٛتثاَ جٟاٖ اص ػٛی ػایت footballdatabase
تشاوتٛسػاصی تیٓ پا٘ضد ٓٞآػیا  ٚتاالتش اص تٕاْ تیٓٞای ایشا٘ای
لشاس ٌشفت.
تٌ ٝضاسؽ فاسع اص تثشیض ،ػایت ٞfootballdatabaseاش
ٔا ٜالذاْ ت ٝا٘تـاس سدٜتٙذی تیٓٞای تاؿٍاٜٞای جٟاٖ ٔیوٙذ.
دس ٘خؼتیٗ سدٜتٙذی اعالْ ؿذ ٜایٗ ػایت دس ػاَ  7104تایآ
تشاوتٛسػاصی تثشیض تا  0270أتیاص دس سد ٜپا٘ضد ٓٞآػیاا لاشاس
ٌشفت ٝاػت.
تیٓ تشاوتٛسػاصی تثشیض دس جٟاٖ ٘یض دس تا  031پّ ٝصعٛد دس سد 771 ٜجٟاٖ لشاس ٌشفت وا ٝتااالتاش اص
ػایش تیٓٞای ایشا٘ی اػت.
تیٓٞای پشػپِٛیغ ،اػتمالَ تٟشاٖ  ٚرٚبآ ٗٞاصفٟاٖ دس سدٜٞای ٞفذٛ٘ ،ٓٞصد ٚ ٓٞتیؼات  ٚدْٚ
آػیا لشاس داس٘ذ.
دس جٟاٖ تاؿٍا ٜسئاَ ٔادسیذ اػپا٘یا  ٚدس آػیا اِعیٗ أاسات دس صذس تاؿٍاٜٞا لشاس داس٘ذ.

ٚصٖ  41واایااّااٌٛااشْ 7حااأااذ سؿاایااذی ٚ - 05اِااتااش ٔاااسٌاااسیاااٖ 5
ٚصٖ  41ویٌّٛشْ 7پیٕاٖ یاساحٕذی ٌ - 07شی ٌاٛس ٌاشی ٌاٛسیااٖ 7
ٚصٖ  53ویٌّٛشْ 7عاّایاشکاا واشیإای ٚ - 00اٞا ٝتإاشاصیااٖ صافاش
ٚصٖ  64ویٌّٛشْ 7أیش ٔحٕذی (تش٘ذ ٜتا کشتا ٝفاٙای  -ؿإایاش آتایااٖ
ٚصٖ  072ویٌّٛشْ 7یذاهلل ٔحثی (تش٘ذ ٜتا کشت ٝفٙی  -آ٘ذا٘یه ٌاِؼتیاٖ
ٕٞچٙیٗ دس دیذاس سد ٜتٙذی تیٓ ایشاٖ ب تا ٘تیج 2 ٝتش ٔ 3غّٛب لاضالؼاتااٖ
ؿااذ واا٘ ٝااتااایااا ا٘اافااشادی ایااٗ دیااذاس تاا ٝؿااش صیااش اػاات7
 24ویٌّٛشْ 7س ٚاهلل ٘عٕتیاٖ ،تاش٘اذ – ٜداسخااٖ تایاؼایاٙا0 - 2 ( ٛ
 30ویٌّٛشْ 7تٟشٚص تٟشٚصی ساد – دِٚت ٘یاصتیى ، ٛتاش٘اذ 01( ٜتاش 1
 32ویٌّٛاشْ 7فاشصاد عإاٛصاد – ٜاِایااع طٔٚاای ،تاش٘اذ 1( ٜتاش 1
 41ویٌّٛشْ 7عّی اصغش جثّی – دا٘یاس وایؼا٘ ، ٛتش٘ذ 01( ٜتاش صافاش
 41وایاّاٌٛاشْ 7تاٟإاٗ تایإاٛسی تاش٘اذ –ٜطیاٍاش راواش3 -4( ٚ
 53ویٌّٛشْٔ 7جتثی ٌّیا (تش٘ذ ٜت ٝدِیُ عذْ حضٛس حشیف – یؼثٛالت
٘ٛسط ْٚتایف
 64ویٌّٛشْ 7عثاع طحاٖ  -یشاِی عثذساؿف ( -تش٘ذ ٜتا ٝدِایاُ خا اای
حشیف
 072ویٌّٛشْ 7أیٗ طاٞشی – یٕیتشی پٛی ٛتش٘ذ 01 ( ٜتش صفش
دس وـتی آصاد وـٛسٞای اسٔٙؼتاٖ ،تالسٚع ،لضالؼتاٖ (د ٚتیٓ  ،اٚوشایٗ،
لشلیضػتاٖ ،اصتىؼتأٖ ،غِٛؼتاٌٖ ،شجؼتاٖ ،عشاق ٙٔ ٚاتاخاة آٔاشیاىاای
التیٗ دس وٙاس پٙا تیٓ داخّی (تیٓ ٞای ٔٙتخة اِف ،ب ،تٛػع ،ٝجٛا٘اٖ ٚ
تیٓ خشاػاٖ سکٛی دس چٟاس ٌش ٜٚت ٝؿش صیش تٔ ٝصاا ٞآ سفاتاٙاذ7
ٌشA : ٜٚایشاٖ اِف -ایشاٖ تٛػع -ٝلضالؼاتااٖ ب -آٔاشیاىاای التایاٗ
ٌااشB : ٜٚایااشاٖ ب -ایااشاٖ جااٛا٘اااٖ -تااالسٚعٌ -ااشجؼااتاااٖ
ٌشC : ٜٚخاشاػااٖ سکاٛیٔ -اغاِٛؼاتااٖ ،اصتاىاؼاتااٖ -اسٔاٙاؼاتااٖ
ٌشD : ٜٚلشلیضػتاٖ -اٚوشایٗ -عشاق – لضالؼتاٖ اِف

فَتثال جام جْاًی کَچک

دس ّفتِ سَم لیگ تسکتثال:

ایشاى چْاسدّن ضذ

پیشٍصی دسخطاى اّش ٍ سشاب

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -تیٓ فٛتثاَ صیش
 04ػاَ ایشاٖ دس سلاتت ٞای جااْ جاٟاا٘ای
وٛچه دس سٚػی ٝتا وؼة عٛٙاٖ چٟااسدٞآ
ت ٝواس خٛد پایاٖ داد.
تٌ ٝضاسؽ پایٍا ٜاطالع سػاا٘ای فاذساػایاٖٛ
فٛتثاَ ،تیٓ فٛتثاَ ٘ٛجاٛا٘ااٖ وـاٛسٔااٖ دس
آخشیٗ دیذاس خٛد دس تٛسٕ٘ٙت تیٗ إِّّی جاْ جٟا٘ی وٛچه سٚػی ٝتاشای
وؼة ٔماْ ػیضد ٓٞتا چٟاسدٔ ٓٞماتُ تیٓ صیش  05ػاَ ِاتا٘ٛای سفات  ٚدس
ٟ٘ایت ایٗ تاصی سا تا ٘تیج ٝػ ٝتش یه ٚاٌزاس وشد  ٚتٔ ٝماْ چٟاسد ٓٞسػیذ.
تیٓ فٛتثاَ ٘ٛجٛا٘اٖ ایشاٖ تا تشویة ٔثیٗ عـایش ،ػأاٖ س٘جثاش ،أایاشحؼایاٗ
اػٕاعیُ صاد ،ٜاحٕذسکا جالِی ،عاس ٔحٕذعّی پٛس ،عّی تالشیٔ ،احإاذ
غثیـاٚیٔ ،حٕذ ؿشیفی ،أیشحؼیٗ خذأشادیٔ ،احإاذ لاادسی  ٚاِاٟایااس
صیادٔٙؾ ٔماتُ ِت٘ٛی تٔ ٝیذاٖ سفتٙذ  ٚاِٟیاس صیادٔٙؾ تٟٙا ٌُ تیٓ فاٛتاثااَ
٘ٛجٛا٘اٖ ایشاٖ سا دس دلیم 11 ٝت ٝثٕش سػا٘ذ.تیٓ فٛتثاَ ٘اٛجاٛا٘ااٖ ایاشاٖ دس
ٔشحٌّ ٝشٞٚی ایٗ ٔؼاتمات تٔ ٝصا تیٓ ٞای ص٘ایات ػاٗ پاتاشصتاٛسي،
اػّ٘ٚٛی ِٛٔ ٚذاٚی سفت  ٚتا وؼة چٟاس أتیاص ت ٝعٛٙاٖ تیٓ ػٌ ْٛاش ٜٚدس
ٔشحّ ٝحزفی تا تیٓ ٞای آرستایجاٖ ٙٞ ٚذ ٔؼاتم ٝداد.

خثشٍ٘اس سٚص٘أ ٝاسنٞ -فاتا ٝػاْٛ
سلاتتٟای ِیً تؼىاتاثااَ اػاتااٖ تاا
پیشٚصی دسخـاٖ تایآ ٞاای اٞاش ٚ
ػشاب ٕٞشا ٜتٛد.
تیٓ خٛب اٞش دس دیذاسی پشٞیجاٖ ٚ
دیذ٘ی تا حؼاب  45تش  41تیآ یااساٖ
تثشیض سا ٔغّٛب واشد .دیاٍاش تایآ
تثشیضی ٘یض دس ٔصا تا تایآ خاٛؽ
ؿا٘غ آرسؿٟش تا حؼاب  53تش ٔ 51تحُٕ دٔٚیٗ ؿىؼت ؿذ.
تثشیضیٟا دس ایٗ تاصی ٞشٌض ٔؼتحك ؿىؼت ٘ثٛد٘ذ  ٚتیٓ ارسؿٟش ٞإاچاٖٛ
دیذاس لثّی تا خٛؽ ؿا٘ؼی  ٚالثاَ تّٙذ ت ٝتشتشی دػت یافت .دس ػشاب تیآ
تیشچ ٝتّٛن ٘صیشی تا اسای ٝیه تاصی ٕٞا ٚ ًٙٞتشتش دس غایااب چاٟاشٜ
صاحة ٘اْ تؼىتثاَ اػتاٖ أیشعثاع صیادخٛا٘ی تا فاصّ ٝصیاد  ٚتا حؼاب 37
تش  37تیٓ ٔش٘ذ سا تا ؿىؼت تذسل ٝوشد.
دس ٔشاغ٘ ٝیض لشاس تٛد تیٓ ٞای عجة ؿیش ٔ ٚشاغ ٝتٔ ٝصا  ٓٞس٘ٚذ و ٝتیٓ
ٔشاغ ٝدس صٔیٗ حاکش ؿذ ِٚی تذِیُ اعتشاض تا عضَ ٘ ٚصة دس ساع ٞیات
تؼىتثاَ ٔشاغ ٝاص پیىاس تا تیٓ عجة ؿیش خٛدداسی ٕ٘ٛد.

هشکضی ٍ اصفْاى قْشهاى هساتقات کَهیتِ ٍ کاتای کطَس ضذًذ
ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسنٞ -فاتإایاٗ دٚسٜ
ٔؼاتمات ػثه ؿٛتٛواٖ واسات ٝد ٚلاٟاشٔاا٘ای
وـٛس تا ؿشوت  71اػتاٖ  ٚتا تشتشی تیٓ اػاتااٖ
ٔشوضی دس تخؾ ؤٛیت ٚ ٝاصفٟاٖ دس وااتاای
ا٘فشادی ،دس اسان پایاٖ یافت.
تٌ ٝضاسؽ ٟٔش ،ایٗ ٔؼاتماات سٚص جإاعا ٝتاا
ؿشوت ٚ 714سصؿىاس اص  71اػتاٖ وـٛس دس ػٝ
سد ٜػٙی ٟ٘٘ٛاالٖٛ٘ ،جٛا٘اٖ  ٚجاٛا٘ااٖ دس دٚ
تخؾ ؤٛیت ٚ ٝواتای ا٘فشادی دس اسان تشٌاضاس
ؿذ.طی ایٗ ٔؼاتمات دس سد ٜػٙی ٘٘ٛاٟااالٖ دس
تخؾ ؤٛیتٔ ،ٝحٕذسکا احإاذی اص فااسع،
ٔحٕذ حؼیٗ چمایی اص ٔشوضیٔ ،حٕذسکا ٌاُ
صاد ٜاص فاسع  ٚأیشحؼیٗ حیذسیاٖ اص اصفاٟااٖ
دس اٚصاٖ ٔاٙاٟاای  ٚ 17 ،34 ،37تا ٝاکاافاٝ
17ویٌّٛشْ دس ػىٛی ٘خؼت ایؼتاد٘ذ.

دس سد ٜػٙی ٘ٛجٛا٘اٖ  ٓٞعّی یعماٛتای اص لآ،
ٔحٕذ خؼشٚتیٍی اص ٔشوضی ،ؿایاٖ تٛاِحؼاٙای
اص ٔشوضی  ٚعٕاد ٘یىٕٞٛت اص ٔشوضی دس ٚصٖ
ٞای ٟٔٙای ٚ 27 ،14 ،17ت ٝاکاف 27 ٝویّاٌٛاشْ
ٔماْ ٞای ٘خؼت سا وؼة وشد٘ذ.
ٕٞچٙیٗ دس سد ٜػٙی جٛا٘اٖ ،ػعیذ ٔحٕاذی اص
لضٚیٗٔ ،جتثی حذادیاٖ اص فاسع ،سکا ٔحٕاذی
اص ٔشوضی ٔ ٚجیذ ٘یىٕٞ ٛات اص ٔاشواضی دس
ٚصٖ ٞای ٟٔٙای  ٚ 33 ،24 ،27تا ٝاکاافا33 ٝ
ویٌّٛشْ عٙاٚیٗ ٘خؼت سا ت ٝخٛد اخاتاصااف
داد٘ذ.دس تخؾ واتای ا٘فشادی  ٓٞدس سد ٜػاٙای
ٞـت تا  6ػاَ ػجاد رٚاِفماسی اص ٔشوضی ،دس
سد ٜػٙی  01تا 07ػاَ ٔاٟاذی وااسچاا٘ای اص
ٔشوضی  ٚدس سد ٜػٙی  03تا  05ػاَ  ٓٞتااتاه
ایٕا٘یاٖ اص اصفٟاٖ دس ػىٛی ٘خؼت ایؼتاد٘ذ.

اًصشاف ًَضاد عالویاى اص هشحلِ دٍم
اًتخاتی تین هلی پیٌگپٌگ

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن٘ -اٛؿااد
عإِیاٖ ت ٝدِیُ ٔصذٔٚیت اص حضٛس دس
ٔشحّ ٝد ْٚا٘تخاتی تیٓ ّٔی تٙایاغ سٚی
ٔیض ا٘صشا داد.تٌ ٝضاسؽ ایؼٙأ ،شحّاٝ
د ْٚا٘تخاتی تیٓ ّٔی تٙیغ سٚی ٔیض آغاص
ؿذ أا ٘ٛؿاد عإِیاٖ اص حضٛس دس ایاٗ
ٔشحّا ٝا٘صاشا داد .دِایاُ ا٘صاشا
عإِیاٖ ٔصذٔٚیت عٛٙاٖ ؿذ ٜاػت.پغ
اص ا٘صشا ٘ٛؿاد عإِیاٖ ،آسٔاٖ حاجیئی جایٍضیٗ ا ٚؿذ .پیؾ اص ایٗ ٘یٕاا
عإِیاٖ اص حضٛس دس ٔؼاتمات ا٘تخاتی تیٓ ّٔی ت ٝدِیُ ٔصذٔٚیات ا٘صاشا
داد ٜتٛدٛ٘.ؿاد عإِیاٖ ٘فش أ َٚشحّ ٝا َٚا٘تخاتی تیٓ ّٔی تٛد.

تیوَسیاى سسوا تِ استقالل تاصگطت

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسنٞ -افثه ٔایاا٘ای ٔاذ٘اماش
اػتمالِیٞا لشاسدادؽ سا تا ایٗ تیٓ أضا وشد.
تٌ ٝضاسؽ ایؼٙا ،آ٘ذسا٘یه تیٕٛسیاٖ ٞافثه فصُ جاسی
تیٓ ٔاؿیٗ ػاصی تثشیض و ٝلشاسدادؽ سا تا ایٗ تایآ فؼاخ
وشد ٜتٛد ،دس ٟ٘ایت لشاسدادؽ سا تا اػتمالَ أضا وشد.
ا ٚتا حضٛس دس ػاختٕاٖ تاؿٍا ٜاػتمالَ ،جّؼا٘ ٝاٟاایای
خٛد تا افتخاسی سا تشٌضاس  ٚلشاسداد خٛد تا ایاٗ تایآ سا
أضا وشد.

جْاى ٍسصش
استاست دٍتاسُ تایشى هًَیخ
تا پیشٍصی دس صهیي فشایثَسگ

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -تیٓ فٛتثاَ تایشٖ ٔ٘ٛیخ دس
٘خؼتیٗ تاصی تعذ اص تع یالت صٔؼتا٘ی تشاتش فاشایاثاٛسي
پیشٚص ؿذ.
تٌ ٝضاسؽ ٟٔش ،سلاتتٟای فٛتثاَ ت٘ٛذع ِیٍای إِٓاٖ تاا
پـت ػش ٌزاؿتٗ تع یالت صٔؼتا٘ی تا تاشٌاضاسی دیاذاس
تیٓ ٞای فشایثٛسي  ٚتایشٖ ٔ٘ٛیخ پی ٌشفت ٝؿذ وا ٝایاٗ
تاصی سا تیٓ تایشٖ  7تش یه پیشٚص ؿذ.
دس ایٗ ٔؼاتم ٝو ٝاص ٞفتٞ ٝفذ ٓٞا٘جاْ ٌاشفات ساتاشت
ِٛا٘ذٚفؼىی دس دلایك  60 ٚ 32تشای تایشٖ ٌّض٘ای واشد.
تٟٙا ٌُ تیٓ ٔیضتاٖ سا ٘یض ٞاتشس دس دلیم 2 ٝت ٝثٕش سػا٘ذ.
ؿاٌشداٖ آ٘چّٛتی تا ایٗ تشد  17أتیاصی ؿذ٘ذ  ٚدس صذس
جذ َٚجایٍا ٜخٛد سا ٔؼتحىٓ تش وشد٘ذ.

پیشٍصی اسصضوٌذ هشاکص تشاتش تَگَ

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسنٞ -فتٕیاٗ سٚص اص سلااتات
ٞای جاْ ّٔت ٞای آفشیما  ،7104تا تشتشی ٔشاوؾ تاشاتاش
تٕٞ ٌٛٛشا ٜؿذ.
تٌ ٝضاسؽ ایش٘ا اص تاسٕ٘ای سػٕای فایافاا ،دس دٚس دْٚ
سلاتتٟای ٔشحٌّ ٝشٞٚی جاْ ّٔتٟای آفشیما ،د ٚدیذاس دس
ٌش ٜٚػی تشٌضاس ؿذ.
٘تیج ٝایٗ دیذاسٞا ت ٝؿش صیش اػت7
ػاحُ عاج ، 7و7 ٍٛٙ
ٔشاوؾ  ، 3ت ٌٛٛیه

تشد اسصضوٌذ تاسسلًَا
هقاتل سَسیِداد

دس سد ٜتٙذی تیٕی دس تخؾ وأٛایاتا ،ٝاػاتااٖ
ٔشوضی دس ػىٛی ٘خؼت ایؼتاد ،لضٚیٗ ٘اایاة
لٟشٔاٖ ؿذ  ٚاصفٟاٖ  ٚتیٕ ٝدا٘ای فاسع ت ٝطٛس
ٔـتشن ػ ْٛؿذ٘ذ  ٚدس تخؾ واتای ا٘افاشادی
 ٓٞاصفٟاٖ دس ػىٛی ٘خؼت ایؼتاد ٔ ٚاشواضی
٘ ٓٞایة لٟشٔاٖ ؿذ .
ٌفتٙی اػت واج اخالق ایٗ دٚس ٜاص ٔؼاتاماات
٘صیة تیٓ تٛؿٟش ؿذ.

تاضگاُ تشاکتَس ،پیَستي تاصیکي پیطیي
هٌچستشسیتی تِ ایي تین سا تکزیة کشد

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -پیٛػتٗ تاصیىٗ پیـیٗ ٔٙچؼتشػیتی تا ٝتایآ
فٛتثاَ تشاوتٛسػاصی تثشیض تىزیة ؿذ.تٌ ٝضاسؽ ایؼٙا ،دس حاِی و ٝتشخای
اص سػا٘ٞٝا اص پیٛػتٗ ٚالدٔیش ٚایغ ا ُٞاػّٛاوی ،تاصیىٗ پیـیٗ تایآ ٞاای
ٔٙچؼتشػیتی ِ ٚخٛیای ل ش ت ٝتیٓ تشاوتٛسػاصی خثش دادٜا٘ذ ،ایٗ ٔٛکٛع اص
ػٛی تاؿٍا ٜتشاوتٛسػاصی تىزیة ؿذ.تش اػاع اعاالْ سٚاتا عإأٛای
ػشخپٛؿاٖ تثشیضی ،خثش پیٛػتٗ ٚالدیٕش ٚایغ ت ٝتیٓ تشاوتٛسػاصی صحت
٘ذاسد  ٚتاؿٍا ٜتشاوتٛسػاصی تا ایٗ ِحمٔ ٝزاوشٜای تا ایٗ تاصیىٗ ٘اذاؿاتاٝ
اػت ٞ ٚشٌ ٝ٘ٛعمذ لشاسدادی تا تاصیىٙاٖ جذیذ اص طشیك ٚب ػایت سػٕای
تاؿٍا ٜاطالعسػا٘ی خٛاٞذ ؿذٚ.ایغ  75ػاِ ٝوا ٝپایاـایاٙا ٝحضاٛس دس
ٔٙچؼتشػیتی  ٚإِپیاو ٛی٘ٛاٖ سا داسد ،دس  25دیذاس تشای وـٛسؽ تٔ ٝایاذاٖ
سفت ٝاػت  ٚپٙا ٌُ ٘یض ت ٝثٕش سػا٘ذ ٜاػت.

یخٌَسد ایشاًی دٍاصدّن ضذ

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -سلاتتٞای جاْجٟا٘ی یخ٘ٛسدی دس ٔاد ٜػشعت ت ٝپاایااٖ سػایاذ ٚ
صفذسیاٖ ت ٝعٛٙاٖ دٚاصدٕٞی دػت یافت.
تٌ ٝضاسؽ ٌشٚ ٜٚسصؿی تاؿٍا ٜخثشٍ٘اساٖ جٛاٖ ،دسپایاٖ سلاتتٞای ٔاد ٜػشعت دس تخؾ آلایااٖ،
ستثٞ ٝای ا َٚتا ٞـتٓ  ٚدس تخؾ تا٘ٛاٖ ستثٞ ٝای ا َٚتا ؿـٓ ت ٝسٚعٞا سػیذ.
دس ٔیاٖ ٚسصؿىاساٖ وـٛسٔاٖ ٘یض دس تخؾ ٔشداٖ «ٔحٕذ سکا صفذسیاٖ »دس جایٍاا ٜدٚاصدٞآ ٚ
«ٔؼعٛدصیٙاِی »دس جایٍاٞ ٜفذ ٓٞلشاس ٌشفتٙذ.
دس تخؾ تا٘ٛاٖ «ؿث ٓٙاػذی »چٟاسد« ٚ ٓٞآالِ ٝلاػٕی »ٞفذٞآ ؿاذ٘اذ .ػاایاش ٚسصؿاىااساٖ
وـٛسٔاٖ ،تذِیُ خ ا اص دٚس سلاتتٞا حز ؿذ٘ذ.

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -تیٓ فٛتثاَ تااسػاّا٘ٛاا تاا
پیشٚصی دس صٔیٗ سئاَ ػٛػی ٝداد دس آػتا٘ا ٝصاعاٛد تاٝ
ٔشحّ٘ ٝیٕٟ٘ ٝایی سلاتتٟای جاْ حزفی اػپا٘یا لشاس ٌشفت.
تٌ ٝضاسؽ ٟٔش ،تیٓ ٞای فٛتثااَ سئااَ ػاٛػایا ٝداد ٚ
تاسػّ٘ٛا دس دیذاس سفت ٔشحّ ٝیه چٟاسْ ٟ٘ایی سلاتتٟای
جاْ حزفی اػپا٘یا تٔ ٝصا یىذیٍش سفتٙذ و ٝدس پاایااٖ
تیٓ تاسػّ٘ٛا یه تش صفش پیشٚص ؿذ.

پیشٍصی گلذى استیت
ٍ ضکست تَسًتَ دس لیگ NBA

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -دس ِیً  6NBAتااصی
ا٘جاْ ؿذ .دس ایٗ تاصیٞا ٌّذٖ اػتیت ٚسیشص ت ٝپایاشٚصی
سػیذ  ٚتٛس٘ت ٛسپتشص ؿىؼت خٛسد.
تٌ ٝاضاسؽ ایؼاٙاا  ٚتا٘ ٝاماُ اص  ،Foxsportsدس
حؼاعتشیٗ تاصی ٌّذٖ ػتیت ٚسیشص تا ٘تیاجا 072 ٝتاش
ٞ 015یٛػت ٖٛساوتض سا ؿىؼت داد .دس ایٗ تاصی واٛیاٗ
دٚسا٘ت 37 ،أتیاص وؼة وشد ٞ ٚفت پاع ٔٙجش تٌ ٝاُ
داؿتٌّ .ذٖ اػتیت تا ایٗ پیشٚصی ؿـٕیٗ تاشد پایااپای
خٛد سا وؼة وشد .اػتٗ وشی ٘یض دس ایٗ تاصی  71أتیااص
ت ٝدػت آٚسد.
دس تاصی ٔ ٟٓدیٍش تٛس٘ت ٛسپتشص تا ٘تیج 003 ٝتاش  45اص
ؿاسِٛت ٛٞس٘تغ ؿىؼت خٛسد.

