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ورزش

هقالِ

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ رز  -زرن هلد ٍرلرثا تاًَرى ریسرى ز هسحلِ ٍم زقاتر ّای قْسهاًد شًهاى
آغرا هغلَب زرن رغسسرلرا ؾد ٍ رش زرّراتد تِ هسحلِ تقد تاشهاًد.
تِ گصرزؼ ریسًا رش فدزرغرَى ٍرلرثا  ،زرن هلد ٍرلرثا تاًَرى ریسرى ز زٌْا یدرز خَ ز هسحلهِ ٍم
زقاتر ّای ٍرلرثا قْسهاًد شًاى آغرا تِ هكاف رغسسرلرا زفر ٍ غِ تس یک هغلَب ریي زرن ؾد.
هائدُ تسّاًد ،هْػا قاتسی ،هْدیِ خَرغِ کالیدً ،گاز کراًد ،هرٌا زٍغسا ٍ ًگاز کرهاًهد زهسکهرهة
ؾسٍؿ کٌٌدُ زرن ریسرى ز رتسدری ریي تاشی تَ ًد.شًاى ٍرلرثالرػر ریسرى غر ًخػر زر تا ًسرػِ  13تس
 11تِ غَ خَ خایاى ر غر ّای ٍم  ٍ 13غَم ًرص تا ًسایع  13تس  13 ٍ 11تس  10تِ غَ رغسسرلهرها
خایاى یافر.غر چْازم ریي تاشی تا ًسرػِ  13تس  11تِ غَ رغسسرلراید ّا زقن خَز زا زرن هلد ریهسرى
ز هػوَؿ غِ تس یک هغلَب رغسسرلرا ؾَ .تاًَرى ٍرلرثالرػر کؿَزهاى تا خریسؼ ؾهکهػهر تهسرتهس
رغسسرلرا ٍ تِ لرل خرسٍشی هزاتل هالدیَ ز هسحلِ ًخػر ریي زقاتر ّا ،ز غایگاُ ٍم گهسٍُ H
قسرز گسفسِ ٍ ز هسحلِ غَم ریي زقاتر ّا تسری کػة فٌَرى ًْن زا ٍرش ّن تِ هكاف زرن ًخهػهر
گسٍُ Gهد زًٍدًَ.ش ّوري ٍزُ هػاتزاذ ٍرلرثا قْسهاًد شًاى آغرا رش  31ههس ر ههاُ ز ؾهْهس
هاًرل کؿَز فرلردري آغاش ؾدُ ٍ زا  1۲ریي هاُ ر رهِ رز .



قْرهاًی تین هلی تکَاًذٍ هرداى ایراى در جام ریاست فذراسیَى جْاًی

ٍرزش ٍ هَسیقی

گس آٍزًدُ :فسیدٍى رفؿاز

ر رهِ رش ؾوازُ قثل:
ٍزشؾْهای شٍزخهاًهْهای ههػهوهَفهِ ری رش
غاخسازّای فسٌّگد چٌدّصرز غالِ ًرهاکهاى هها
تَ ُ رغر کِ رهسٍشُ تِ ها تِ رزش زغردُ ها تاید
فسشًدرى ؾایػسِ ری تاؾرن زا رش هرسرش فسٌّگد ٍ
غسهایِ ّای هقٌَی هسش ٍ تَم خهَ خهاغهدرزی
کٌرن ًِ .ریٌکِ غْل رًگازرًهِ آى زر رش غهر
تدّرن.
رش هرسرش خستْای ًراکاى ها ٌَّش شٍزخاًِ شًهدُ
رغر ٍ ًزؽ غاشًدُ خَ زر ز شًدگد ریفا ههد
کٌد .شٍزخاًِ ٌَّش ّن رش خاعسُ ههس رى ریهسرى
تصزگ هاٍزرء رلٌْس زا تري رلٌْسیي رش غٌد زا رزظ
 ،رش خسش زا خلرع فازظ ش ٍ ُ ًؿدُ رغر .
شٍزخاًِ ٍ ًزؽ آى ز زسترر غَرًاى تسٍهٌهد ،
غالن ٍ غسرفسرش شٍزخاًِ هد زَرًد تهاش ز ریهي
خٌِْ  ،خاعسرذ ؾرسیي خْلَرًد ٍ غَرًهوهس ی ،
زفقر ٍ فؾور زر شًدُ کٌد ٍ غَرًاى تسٍههٌهد،
غالن ٍ غسرفسرش زسترر کٌد.
تِ لحاػ ًزؽ غاشًدُ ٍ زسکرة هٌحكس تِ فهس
شٍزخاًِ رغر کِ حفؼ ٍ گػسسؼ آى رش ًهؾهس
فسٌّگد ٍ ٍزشؾد  ،رغسوافد ٍ رخالزد رّورهر
ٍیطُ ری خردر هد کٌد.
غخي زر تاریي گفسِ آقای خل چاززرس رش رغهازهرهد
ٍزشؾْای غٌسد رش کاًا ر ٍ فضَ ّراذ رغسریهد
فدزرغرَى تري رلوللد ٍزشؼ ّای شٍزخاًهِ ری
تِ خایاى هد تسم ً 30 :ؾاهاذ ٍز شؼ تهاغهسهاًهد
ًؿاى ٌّدُ زس کرة کاهل حسکهاذ ههَشٍى ،
غَرًوس ی  ،شیثائد ٍ ًرکد ههد تهاؾهد  .ریهي
حسکاذ  ،ذّي ٍ زٍح زر ّواًٌد غػن تا خس ،
زغسکازی ٍ قدزذ ّوهاّهٌهگ خهسٍزؼ ههد
ٌّد  .ریي رزشؼ ّا کِ ًؿاى ٌّدُ تهارلهسهسیهي
غغح آزهاى ّائد رغر کِ یک رًػاى هد زَرًد
رش آًْا خرسٍی کٌد  ،تافص غرب رفسر تِ غهَی
ٍزشؼ تاغساًد ؾدُ رغر .
ٍفا رزی  ،ؾػافر ٍ فدرکهازی  ،رًػهاًهرهر ،
زَرضـ ٍ یگس خَرّد  .غا ٍی ههَغهرهزهد ز
ٍزشؼ ز عد ِّ گرؾسِ ،زحزرزاذ تػهرهازی
ز شهرٌِ تسزغد رضسرذ هَغرزهد تهس ٍزشؼ ٍ
زوسیٌاذ تدًد قَزذ گسفسِ کِ ریي هزهالهِ تهِ
تسخد رش هْن زسیي آًْا رؾازُ رز ٍ زهَقهرهِ
ّاید زر غْر رغسفا ُ ههثضهس رش رضهسرذ زٍح
تخؽ هَغرزد رزرئِ خَرّد ر  .تهِ فهالٍُ ،ز
ریي هزالِ زػسیثاذ فوهلهد کهِ ز تهاشیهْهای
رلودرک تِ غر آهدُ رًد ،هسٍز خَرٌّهد ؾهد.
هَغرزد چگًَِ تِ فقالرسْای ٍزشؾد کوک هد
کٌد؟ فْن هکاًرػن ّاید کِ تِ ٍرغغِ آًْا تهدى
تِ هَغرزد ٍرکٌؽ ًؿاى هد ّد ،ههد زهَرًهد
کازتس هثضس هَغرزد ز ٍزشؼ زر ًؿهاى ّهد.
هغالقِ غاهـ هزارلسد کِ ز ریي شهرٌِ ًهگهاؾهسهِ
ؾدُ رًدً ،ؿاى هد ّد کِ هَغرزد تهِ چهْهاز
عسیق تس ٍزشؼ ٍ فقالرسْای تدًد رضس هد گررز .
 - 3ز ٍزشؾْاید هطل ٍ ٍ ٍچهسخهِ غهَرزی
کهههِ تهههِ قهههَزذ زهههکهههسرز ؾهههًَهههدُد
ّ(Repetitiveػههسههٌههد ٍ تهها ؾههدذ Sub
maximalرًػام هد ؾًَد ،هَغرزد هد زَرًهد
زَغِ ٍزشؾکاز زر رفصریؽ ّد ٍ زَغِ ٍی زر زا
حدی رش خػسگد هٌحسف ًواید.
ریي ٍضقرر تافص کاّؽ هرصرى زالؽ رضهافهد
ٍزشؾکاز هد ؾَ ٍ زکٌرکد رغر کِ تػهرهازی
رش ٍزشؾکازرى تِ آى رفسسرف رزًهد ٍ زهحهر
فٌهَرى ًDissociationهاههرهدُ ههد ؾهَ .
Dissociationفثازذ رغر رش هسوسکص ؾدى
تس زٍی زحسیکازد خازظ رش فقالهرهر ٍزشؾهد.
تسخد رش ٍزشؾکازرى ٍغر رزًهد ههطها ه تهِ
هٌاؽس رعسرف ًگاُ کٌٌد ٍ یا ذّهي خهَ زر تهِ
رفکاز یگسی هؿغَ ًوایٌدٍ ،لد هَغرزد یکد
رش لههرذ تههخههؽ زههسیههي ٍ هههثضههسزههسیههي
زٍؾْای Dissociationزر فسرّن هد کٌد.
Dissociationهد زَرًد تا ٍزکس ى رفهکهاز
ٍزشؾکاز رش خػسگدٍ ،ضقرر ذٌّد ٍی زر تهِ
قَزذ هطثسد زغررس ّد.
- 1هَغرزد ههد زهَرًهد ٍضهقهرهر زٍرًهد ٍ
فرصیَلَضیکد ًاهغلَب زر زغررس ّد ٍ تٌهاتهسریهي
تِ ؾکل ًَفد زحسیک قثل رش هػاتزِ ٍ یها تهِ
ؾکل آزرهثخؽ تسری ٍزشؾکازرى هضغسب تهِ
کاز زٍ .
یکد رش زٍؼ ّاید کِ رغلة هَز رغسفا ُ قسرز
هد گرس  ،رغسفا ُ رش هَغرزد ّهای زهحهسیهک
کٌٌدُد ّرػاى رًگرص( ّوسرُ تها زهَقهرهِ ّهای
ؾفاّد غْر زٍحرِ ر ى تِ ٍزشؾکاز رغر.
تِ ّوري عسیق هد زَرى هَغرزد آزرهثهخهؽ زر
تههسری کههوههک تههِ رًههػههام زههکههٌههرههک
ّای Relaxationتکاز تس  .گاّد رٍقاذ ًهرهص
هَغرزد زر ّوسرُ تا زٍؼ ّای ّردٌَزرصم تِ کهاز
هد تسًد زا تِ ٍغرلهِ آى تهخهؽ ٍیهطُ ری رش
هَغرزد زر ز ذّي ٍزشؾکاز حک ًوایٌد...
ر رهِ رز

فَتبال در اًتظار تصوین اًقالبی فذراسیَى

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ رز  -فدزرغرَى فَزثا قكد رز رش ٍ فكل آیٌدُ زرنّاید کِ ًسَرًٌد ههػهَش
حسفِری کػة کٌٌد زر رش حضَز ز لرگ تسزس هٌـ کٌد ،رزفاقد کِ رًسؾاز هد زٍ یک تاز تسری ّوهرهؿهِ
زخ ّد.تِ گصرزؼ هْس ،فَزثا ریسرى غالْاغر ز ز ُ تاؾگاّد تا هقضلد تِ ًام تدّهد ّهای کهالى ٍ
رًثاؾسِ هَرغِ رغر ٍ تا ٍغَ زرکسرذ ٍ حسد زْدیدّاید کِ رش غَی ًْا ّای رخلد قَزذ گهسفهسهِ
رغر رها ًِ زٌْا هرصرى تدّد تاؾگاُ ّا کاّؽ ًرافسِ تلکِ ّس غا تس ریي هرصرى رضافِ ًرص ؾدُ رغر.
چٌد غا خرؽ ٍ شهاًد کِ فدزرغرَى فَزثا تِ ًثا گسفسي هػَش حسفِ ری تسری حضَز ًوایٌدگاى ریسرى
ز آغرا تَ  ،تسخد تاؾگاُ ّا تا زرٌّواید هػیَالى غاشهاى لرگ ٍ فدزرغرَى فَزثا رقدرم تِ غهٌهدغهاشی
کس ًد زا فوال هػرس حسفِ ری ؾدى زر تِ رؾسثاُ تسًٍد ٍ کازی کٌٌد کِ فَزثا رش هػرس رقلد رؼ خهازظ
ؾَ .حاال خع رش فؿازّاید کِ کٌفدزرغرَى فَزثا آغرا تِ زرن ّای ریسرًد آٍز ُ زا تدّد ّای خهَ زر
قاف کٌٌد ،فدزرغرَى فَزثا ّن تسآى ًؿدُ زا شٍ زس رش غسیوِ ّای هػیَالى آغراید ،خَ تِ فکس حهل
هؿکل هالد زرن ّای ریسرًد تاؾد .زحالد کِ کٌفدزرغرَى فَزثا آغرا زا زٍش ًْن ؾْسیَزهاُ تِ زرن ّهای
ریسرًد حاضس ز لرگ قْسهاًاى آغرا فسقر ر ُ زکلرف تدّد ّایؿاى زر هؿخف کٌد ،فدزرغرَى فَزثا
تا فلن تس ریٌکِ ریي زرن ّا ًود زَرًٌد تدّد ّای خَ زر تدٌّد ٍ قغقا رش حضَز ز لرگ قْسهاًاى هحسٍم
خَرٌّد ؾد ،تِ ًثا گسفسي هْلر رغر زا ؾاید فسغد ؾَ ٍ ریي تدّد ّا زػَیِ ؾَ .

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ رز  -زرن هلد زکَرًدٍ
هس رى ریسرى تا کػة 4هدر عهال ،یهک ًهزهسُ،
چْاز تسًص ٍ  13رهسراش تسغکَی قْسهاًد ًخػسرهي
ٍزُ هػاتزاذ غام زیاغر فدزرغرهَى غهْهاًهد
آغرا ) (G2ز رشتکػساى ریػسا .
تِ گصرزؼ ریسًا رش فدزرغرَى زکَرًدٍ ،زرن کسُ تا
4عال ،یک ًزسُ ٍ  13رهسراش ًایة قْسهاى ؾهد ٍ
رشتکػساى ًرص تا 1هدر ًزسُ1 ،هدر تهسًهص ٍ 31

رهسراش غَم ؾد.
ًخػسري ٍزُ هػاتزاذ غام زیاغر فهدزرغهرهَى
غْاًد آغرا )(G2کِ رش قثح زٍش (ؾٌهثهِد ز
غالي یًَرهَزغها زهاؾهکهٌهد تها حضهَز 103
ٍزشؾکاز( 391هس ٍ  309شىد ز ز ُ غهٌهد
تصزگػاالى آغاش ؾدُ تَ  ،قایزد خرؽ تِ خهایهاى
زغرد.
زرن هلد زکَرًدٍ هس رى کؿهَزههاى تها کػهة
4هدر عال ،یک ًزسُ ،چْاز تسًص ٍ  13رههسهرهاش
تسغکَی قْسهاًد ًخػسري ٍزُ هػاتزهاذ غهام
زیاغر فدزرغرَى غْاًد آغرا )(G2ریػسا .زرهن
کسُ تا 4عال ،یک ًزسُ ٍ  13رهسراش ًایة قْهسههاى
ؾد ٍ رشتکػساى ًرص تا 1هدر ًزسُ1 ،هدر تسًهص ٍ
 31رهسراش غَم ؾد.
گريٌ مردان
هدر عال :رحود هحوهدی ،رتهسرّهرهن قهفهسی،
غههسٍؼ رحههوههدی ٍ هههْههدی غههاللههد
ًههههزههههسُ:غههههاالز ٍحههههرههههدی
هههههدر
هدر تسًص :غػا هس رًد ،هحود زضها ّها یهاى،

کواًذار ایراى بِ فیٌال فیٌالیست ّا راُ یافت

غسٍیع خثهسی زٍشًهاههِ رز -
خسیػا تسرزچد تِ هػاتزهاذ فهرهٌها
فرٌالرػرّای زقاتسْای غام غْاًهد
زرسرًدرشی تا کواى زرُ یافر.
تِ گصرزؼ هْس تِ ًهزهل رش زٍرتهظ
فوَهد فدزرغرَى زهرهسرًهدرشی تها
کواى ،تقهد رش تهسگهصرزی چهْهاز
هسحلِ غام غْاًد زهرهسرًهدرشی تها
کواى ز غا  1033فدزرغرَى غْاًد رهسراشرذ ٍزشؾکازرى ؾسکر کهٌهٌهدُ
ز ریي چْاز هسحلِ زر رفالم کس ٍ ّفر ًفس تسزس ّس زؾسِ تِ هػاتزاذ فرهٌها
غام غْاًد کِ  33ؾْسیَز ز زم ریسالرا تسگصرز هد ؾَ فَذ ؾدًد.
تسریي رغاظ ز زؾسِ کاهدًَد تاًَرى خسیػا تسرزچد تا  1۲رهسراش ز ز ُ ؾهؿهن
زؾسِ خَ قسرز گسفر ٍ تِ غوـ فرٌا فرٌالرػسْا زرُ یافر.
ز ریي زؾسِ رهسراشّا ٍ ززثِ کواًدرزرى یگس کؿَزّا تِ ؾسح شیس رغر:
 -3غازر غًَرؿي رش رًواز  33رهسراش*  -1غازر لَخص رش کلوثرا  ۲3رهسراش
 -1غازر خسیلص رش تلطیک  41رهسراش*  -4آًدزر هازکَظ رش رغداًرا  13رهسراش
 -3زاًػا غٌػي رش رًواز  13رهسراش* -3یػرن تػساى رش زسکرِ  1۲رهسراش
تسرزچد تا زَغِ تِ هكدٍهرر خرؽ آهدُ ز آغساًِ رفصرم تِ هػاتزاذ ههسحلهِ
چْازم غام غْاًد آلواى ،ریي هػاتزاذ زر رش غر ر کِ ز قَزذ حضَز
ز ریي هػاتزاذ تِ رحسوا شیا ززثِ تْسسی زر کػة هد ًوَ .

تین هلی بسکتبال هقابل اردى پیرٍز شذ

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ رز -زرهن ههلهد
تػکسثا ز آخسیي یدرز هسحلِ گسٍّهد
هػاتزاذ کاج آغرا ،رز ى زر ؾکػر ر
ٍ تِ فٌَرى قدزًؿري زرّد هسحلهِ یهک
چْازم ًْاید ؾد.تِ گصرزؼ هْهس ،یهدرز
زرن ّای هلد تػکسثا ریهسرى ٍ رز ى رش
گسٍُ ًخػر هػاتزاذ کاج آغرا ؾاهگاُ
یکؿٌثِ ز ترسٍذ لثٌاى تسگصرز ؾد ٍ عد آى هلد خَؾاى کؿَزههاى حهسیهف
خَ زر تا ًسرػِ  11تس  33ؾکػر ر ًد.ؾاگس رى هْسرى حازهوهد تها کػهة
تسزسی  39تس  14 ٍ 31تس  34ز ٍ کَرززس ًخػر ریي تاشیً ،روِ رٍ زر تها
تس تِ خایاى زغاًدًد .آًْا رلثسِ ز کَرززس رٍ ًروِ ٍم یهدرز تهسرتهس رز ى
هسحول ؾکػر  14تس  39ؾدًد .رز ًد ّا کِ ز زالؼ تسری کػهة رههسهرهاش
کاهل ریي تاشی تَ ًد ،ز کَرززس خایاًد ًرص هَفق تِ کػة زػاٍی  13تهس 13
ؾدًد رها ز ًْایر تاشًدُ تاشی ؾدًد .یدرز زرن ّای هلد تػکسهثها ریهسرى ٍ
رز ى ز چازچَب زٍش خایاًد هسحلِ گسٍّد هػاتزاذ کاج آغهرها تهسگهصرز
ؾد .زرن هلد تػکسثا کؿَزهاى کِ خرؽ رش زرن ّای ٌّد ٍ غَزیِ زر ؾکػر
ر ى تَ ٍ قدزًؿري گسٍُ ًخػر تَ  ،تا تسزسی ز یهدرز تهسرتهس رز ى ۲
رهسراشی ؾد ٍ تا زطثرر قدزًؿرٌد تِ فٌَرى زرن رٍ گسٍُ زرّد هسحلهِ یهک
چْازم ًْاید هػاتزاذ ؾد.زرن هلد تػکسثا ز ریي هسحلِ تا تسًدُ یهدرز ٍ
زرن چري زایدِ ٍ لثٌاى زقاتر خَرّد کس .

رضازادُ  :بٌاب بِ شْردٍچرخِ هعرٍف است
تلٌدی ًدرز ٍ ّوَرز رغر.
ز ریي ؾْسغساى هس م رش قدین رش ٍچهسخهِ
تِ فٌَرى ٍغرلِ ًزلرِ ٍ حول تاز رغسهفها ُ ههد
کس ًد.
تا زَغِ تِ ریٌکِ ٍچسخِ رزشرى قهرهوهر ٍ
غْل رلَقَ تَ ٍ ز کَچِ ّای تازیک ریي
ؾْسغساى هس م تسرحسد هد زهَرًػهسهٌهد رش آى
رغسفا ُ کٌٌد،تِ هسٍزفالقِ تِ ریي ٍغرلِ ترؿسس ؾد.

خثسًگاز زٍشًاهِ رز  -زحالرکِ تهاحضهَز
کسسفسّا زضاشر ُ ز زرظ ر رزُ ٍزشؼ ٍ
غَرًاى ؾْسغساى تٌاب غٌة ٍغَؼ ٍفقالرهر
ّای گػسس ُ زٍزشؼ ریي ؾْسغساى ؾدُ تَ
رهاتدّد ّای غٌگري ریي ر رزُ ز غها ّهای
قثل تافص ؾهد زها کهسهسزضهاشر ُ تهارًهثهَُ
هؿکالذ هَرغِ ؾدُ ٍزهوهام ّهن ٍغهوهؽ
هقغَف تِ هػایل هالد گس .
ٍی زغدیدزسیي گفسگَید رفهالم کهس  :ز
رززثاط تا ّوگهاًهد ؾهدى ٍزشؼ ٍچهسخهِ
غَرزی ز ریي ؾْسغساى گفر :زیؿِ زازیخهد
ٍچسخِ غَرزی ز ؾْسغساى تهٌهاب رش ریهي
هَضَؿ ًؿأذ هد گرس کِ تهٌهاب ز کهٌهاز
زیاچِ رزٍهرِ ٍ غاید قسرز گسفسِ کِ خػسد ٍ

هْدی رغحاقد ٍ فلرسضا فلرازی
گريٌ زوان
زرن هلد تاًَرى کؿَزهاى ًرص تا کػهة ٍ ههدر
ًزسُ ٍ ٍ تسًص تِ هزام غَهد زغرد .کسُ غٌهَتهد
ٍ چري ًرص تِ زسزرة غایگاُ ّای رٍ ٍ ٍم زٍ
رش آى خَ کس ًد.
هدر ًزسُ :شّهسر ؾهػهافهد ٍ کهرهاًها رخهَرى
هدر تسًص :غَ رتِ خَز قا قد ٍ فاعوِ ههدرحهد
ز هػوَؿ زرود هس رى ٍ شًاى ًرص زرن ّای ههلهد
کسُ غٌَتد ،چري ٍ ریسرى تِ زسزرة رٍ زها غهَم
ؾدًد.
تس رغاظ رفالم فدزرغرَى غْاًد زکَرًدٍ ههدر
آٍزرى ریي ٍزُ رش هػاتزاذ تِ قَزذ هػسهزهرهن
غَرش حضَز ز زقاتسْای قْسهاًد آغرا ز غها
 1031زر کػة هد کٌٌد.
گفسٌد رغر؛ هػاتزاذ غام زیاغر فهدزرغهرهَى
غْاًد ز هٌغزِ آغرا G2رغر ٍ تِ ًفسرذ رٍ
زا غَم تِ زسزرة  3.10 ٍ 31 ،10رههسهرهاش ز
زرغسای رفصریؽ زًکرٌگ رلودرک زقلق هدگرس .

فسّهٌهگ ٍزشؼ ٍچهسخهِ غهَرزی ز
ؾْسغساى تٌاب تِ خدزرًواى تس هد گس کِ آى
شهاى فسّهٌهگ غهاشی قهحهرهحهد ز ریهي
خكَـ رًػام ر ًد ٍ خَؾثخساًِ رکٌَى ریهي
فسٌّگ تِ ًػل غدید هٌسزل ؾدُ رغر.
ٍی ،تِ تسًاهِ ّای آزد ؾْسغساى ز حهَشُ
ٍچسخِ غَرزی رؾازُ کس ٍ گفر :تا زهَغهِ
تِ ریٌکِ تٌاب تِ ؾْس ٍچسخِ هقسٍف رغهر،
خرگرسیْاید رش غَی فسهاًدرزی ٍ ؾْس رزی ٍ
ر رزُ ٍزشؼ ٍ غَرًاى قَزذ گسفسِ کِ ریهي
هػیلِ ضثر هلد ؾَ .
رش ِّ ّفسا تِ تقد ّس غالِ ّوایؿد زهحهر
فٌَرى تٌاب ؾْس ٍچسخِ تسگصرز ؾهدُ رغهر
کِ رًؿاهلل رهػا ّن تِ قَزذ رغساًد تهسگهصرز
خَرّد ؾد.

پیام تبریک اهیر تقی زادُ بِ هٌاسبت رٍز تشکلْا ٍ سازهاى ّای هردم ًْاد

جْاى ٍرزش
شاپي قْرهاى جَدٍ ًَجَاًاى
جْاى شذ

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ رز  -ز خایاى زقاتسْای قْسهاًد
ًَغَرًاى غْاى زرن غَ ٍ ضرخي ز ههػهوهَؿ ٍ تهخهؽ
خسسرى ٍ خػسرى فٌَرى قْسهاًد زر کػة کس .
تِ گصرزؼ هْس ،ریي ٍزُ رش هػاتهزهاذ تها حضهَز 411
غَ ٍکاز رش  ۲4کؿَز غْاى تِ هرصتاًد ؾرلد ز غاًسراگَ
آغاش ؾد ٍ تا قْسهاًد ضرخي تِ خایاى زغرد .ضرخهٌهد ّها ز
هػوَؿ تا غِ عالً ٍ ،زسُ ٍ ّفر تسًص فٌَرى ًخػهر زر
کػة کس ًد.
زرن غَ ٍ ًَغَرًاى آلواى تِ لغهف زخؿهؽ خهسهسرى
خَ ٍ عال ،یک ًزسُ ٍ چْاز تسًص فٌَرى ًایة قْسههاًهد
زر تِ خَ رخسكاـ ر ٍ زٍغرِ تا ٍ عال ،یک ًزسُ ٍ غِ
تسًص ز هکاى غَم ریػسا  .ز ریي ٍزُ رش زقاتسْا  ۲4هدر
عالً ،زسُ ٍ تسًص تري  13کؿَز زَشیـ ؾد.
هزكَ رچلَف رش رشتکػساىًَ ،شزرذ غهلهرهن تهایهف رش
قسرقػساى ،تایاى هًَاخ رش هغَلػساى ٍ ؾایاًساظ رش قصرقػساى
رش غولِ ًَغَرًاى آغراید تَ ًد کِ تقد رش کػة هدر ز
زقاتسْای  1033ترؿکک ،ز زقاتسْای غْاًد ًرص فولکهس
هَفزد رؾسِ ٍ تِ هدر غر خردر کس ًد.
زرن هلد غَ ٍ ًَغَرًاى ریسرى ز ریي ٍزُ رش زقاتسهْها تها
زؿخرف هػیَالى فدزرغرَى ز ریهي ٍزُ رش زقهاتهسهْها
حضَز ًدرؾر ٍ هحود زخؿاى زٌْا ًوایٌدُ ریسرى ز ریي
زقاتسْا تَ .

پیرٍزی قاطعاًِ رئال هادریذ
در ال کالسیکَ

عبذزادُ :فَتبالیستی
با آیٌذُ درخشاى

خهههثهههسًهههگهههاز
زٍشًاهِ رز -
هدزغِ فَزثها
ؾاّهد ز ٍ
ِّ رخرس هْهد
خههههههههههههسٍؼ
رغهسهقهدر ّهای
زخؿهههههههههاى
فههَزههثهها ز
رغهههههههسهههههههاى
تَ .تغهَزیهکهِ
تاشیکٌاى تا قاتلرر زرکٌرکد تاال رش ریي هدزغِ تِ زرن
ّای هغسح رغساى زرُ یافسٌد.
رهرسزضا فثدشر ُ ًًَْا  31غالِ تا زکٌرک هٌحكهس
تِ فس ٍ حسکاذ خا تِ زَج فالد رلفثای فَزثا زر
تخَتد شیس ًؾس غالهسضا ؾي هستد تها کهالظ A
آغرا یا گسفسِ ٍ فَزثالؽ فسرزس رش یهک تهاشیهکهي
ًًَْا هد تاؾد ٍ .غا گرؾسِ ًرص ز زسکرة زهرهن
هٌسخة رغساى ز هػاتزاذ کؿَزی زرهػهس خهَؼ
زخؿرد ٍ گلْای غسًَؾر غاش تسری زهرهن رغهسهاى
زقن ش .
فثدرلِ شر ُ آیٌدُ زخؿاى زر خرؽ زٍ رز .
هؿازکر رغسوافد ؾکل هد گرس ٍ تا هؿهازکهر
رغسوافد ّػر کِ غسهایِ ّای رغسوافد غهاههقهِ
قدزذ تسٍش خردر کس ُ ٍ شهرٌِ زؾد زقالد ٍ زَغقِ
رغسوافد زر فسرّن هد ًواید.
غاشهاًْای هس م ًهْها زیؿهِ ز غهدغهِ ّهای
رغسوافد رز  ،زیؿِ ز ز ّا ٍ آالم زهک زهک
هحرظ ّای رغسوافد ٍ رفسر رغسوافد.

ز ریي خرام آهدُ رغر:
غسٍیع خثسی زٍشًاههِ رز -رههرهس زهزهد شر ُ
هقاٍى فسٌّگد ٍ رهَز غَرًاى ر رزُ کل ٍزشؼ ٍ تػوِ زقالد :زؿکلْای رغسوافد چؿن ترٌا ٍ قهلهة
غَرًاى آذزتایػاى ؾسقد عد خراهد زٍش زؿکلْها خس رحػاظ یک غاهقِ رًد .رفهسهوها رغهسهوهافهد
غسآغاش ٍ ًزغِ فغفد تهسری ؾهسٍؿ هػهیهَلهرهر
زر تس فوَم غَرًاى ٍ رفضای غاشهاًْای هس م ًْها
خریسی  ٍ ،ز زرغسای هػیَلرر خریسی ّػر کهِ
غَرًاى رغساى زثسیک گفر.
صعًد مًفق گريٌ کًَىًردی آذرتىاب متشکل از :
قُرماوی تیم َفت سىگ ي وایة قُرماوی تیميسطی تىاب
خاوم َا :هٌرسُ آزؿثْاز-غروا زٍحد
تعىًان ومایىدگان استان در سیيچُارمیه ديرٌ
آقایان :فلرسضا کؿاٍزشی-تاتک فثهاغهرهاى-ههحهػهي خهرهسرًهِ-فهسیهد
تازیُای تًمی محلی کشًر کٍ در شُر کرد ترگسار شد
غقفسشر ُ کَچکد تِ قلِ  1911هسسی کاچکاز کؿَز زسکرِ

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ رز  -زرن فَزثا زئها هها زیهد
ز یدرز زفر غَخس غام تاؾگاّْای رغداًرا ز ٍزشؾهگهاُ
ًرَکوح تسرتس تازغلًَا خرسٍش ؾد .کسیػسراًَ زًٍهالهدٍ ز
ریي تاشی یک گل شیثا تِ ضوس زغاًد ٍ تا زیافر کهازذ
قسهص رخسرظ ؾد.
تِ گصرزؼ هْس ،زرن ّای فَزثا تازغلًَا ٍ زئا هها زیهد
یدرز زفر خَ زر ز غَخسکاج تاؾگاّْای رغداًهرها ز
ٍزشؾگاُ ًرَکوح تسگصرز کس ًد کِ عد آى زئا ها زید
 1تس یک خرسٍش ؾد زا یک گام تِ فسح ریي غام ًص یهکهسهس
ؾَ .

قْرهاًی التسیَ در سَپرکاپ ایتالیا

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ رز  -الزصیَ تها تهسزهسی تهسرتهس
یًٍَسَظ قْسهاى غَخسکاج ریسالرا ؾد.
تِ گصرزؼ ریػٌا ،ز یدرز غَخس غام ریسالرا ٍ زرن الزصیهَ
ٍ یًٍَسَظ تسرتس ّن قسرز گسفسٌد کِ ریي یدرز تا تسزسی 1
تس  1الزصیَ ٍ قْسهاًد ریي زرن تِ خایاى زغرد.

پیرٍزی شالرٍا هقابل اًذرلخت

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ رز  -زرن فَزثا ؾالسٍر تلطیهک
ز یدرز حػاظ هزاتل رًدزلخر تِ خرسٍشی زغرد.
تِ گصرزؼ خثسگصرزی هْسّ ،فسِ غَم زقاتهسهْهای لهرهگ
تلطیک تا تسگصرزی یدرز زرن ّای ؾالسٍر ٍ رًهدزلهخهر
ر رهِ یافر کِ ز خایاى ؾالسٍر  1تس قفس تسًدُ ؾد.
کاٍُ زضاید کِ ّفسِ گرؾسِ ًروکر ًؿري ؾدُ تَ ریهي
تاز ز زسکرة رقلد ؾالسٍر تِ هردرى زفر ٍ زا قرهزهِ 11
ز شهري تَ .
ؾالسٍر تا ریي تس  9رهسراشی ؾد زا زًٍهد خهَب خهَ زر
حفؼ کٌد.

