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ورزش

هقالِ ٍرسضی

بْتزیي سهاى رٍس بزای
ٍرسش کزدى

ردرهِ رص ضواسُ قثل:
صبح
جٌثِ هطثر :ضوا رص رصدحام خس رص زهوهشیهي دس
تاضگاُ رجسٌاب خَرّمذ کشد ٍ قثل رص غثهحهاًهِ،
ٍسصش سر رص لمسر کاسّایساى خهظ ههی صًهمهذ.
تؼالٍُ زح م اذ ًطهاى ههی دّهذ کهِ ٍسصش
غثحگاّی ،گشسٌگی سر هْاس خَرّذ کشد .یک
هغالؼِ کِ دس Medicine & Science in
Sports & Exerciseهٌسطش ضذ ،دسیهاتهر
کِ رتشرد ،تِ عَس هسَسظ زٌْا خس رص  ۶0دقهمه هِ
ٍسصش غثحگاّی ،دچاس کاّص رضسْا ضذًذ ههه
دس ه ایسِ تا کساًی کِ دس ساػاذ تهؼهذی سٍص
ٍسصش کشدًذ.
جٌثِ هٌفیٌّ :گاهمکِ ضوا خَرب ّسسمذ ،دسجهِ
حشرسذ تذًساى رتر هی کٌذ ٍ تاػهص ههی ضهَد
تذًساى دس غثح ،سفر ٍ تاقذ رًؼغاف خهزیهشی
تاضذ .رص آًجا کِ رًؼغاف خزیشی تِ هفاغل ضوها
کوک هی کٌذ دس عَ زوشیي دس درهٌِ کهاههل
حشکسیضاى حشکر کٌٌذ ،هوکي رسر دس غثح
صٍد ،ػولکشد هغلَتی ًذرضسِ تاضمذ ٍ .رگش ضهوها
ّشگض یک تشد سحشخمض ًثَدُ ریذ ،سهسهسهی ٍ
سخَذ ضوا دس غثح هیزَرًذ تِ یهک زهوهشیهي
ًموِ هسوشکض ٍ حسی آسمة دیذگی هٌجش ضَد.
ظهر
جٌثِ هطثر :صهاى ًاّاس ،تسسِ تِ کاس ضوها ،یهک
هْلر رص خمص زؼممي ضذُ دس عَ سٍص رسهر ٍ
تشخالف ضة ،رحسوا کوسشی ٍجَد درسد کهِ
زوشیي زاى کٌسل ضَد هه هطال تهؼهلهر کهاسّهای
رٍسطرًسی خاًِ ،دػَذ تِ ضام دس لحظِ آخش یها
خسسگی سادُ خس رص یک سٍص عَالًی.
جٌثِ هٌفی :تایذ تذرًمذ چِ صههاًهی تهایهذ ًهْهاس
تخَسیذ.
ستسي تِ تاضگاُ تا ضکن خالی تذیي هؼٌاسر کهِ
ضوا سَخر کاتی تشری یک زوشیي کهاسدیهَی
خَب سر دس رخسماس ًذرسیذ.
کشر تَسد زَضمح هی دّهذ :تهشری گهشتهسهي
حذرکطش ًسمجِ رص زوشیيزاى تایذ تِ زغزیِ زهَجهِ
درضسِ تاضمذ .رگش سَخر کاتی ًذرضسِ تاضمذ ،تِ
خَتی زوشیي ًخَرّمذ کشد.
رها خَسدى یک ٍػذُ غزریی سٌگمي هی زهَرًهذ
تؼلر رتر هسؼاقة سغَح قٌذ خهَى ،ضهوها سر
تسشػر دس یک ٍضؼمر کوای غهزریهی قهشرس
دّذ کِ تش کاسریی ضوا ًمض زاضمش هٌفی هیگزرسد .
ٍی هیرتضریذ :رگش سَخر تمص رص حذ تِ تذًساى
تشساًمذ ،رحسا ًاسرحسی ٍ خسسگی خهَرّهمهذ
کشد ٍ ػولکشد خَتی ًمض ًخَرّمذ درضر.
دس یک تضای ریذُ آ  ،ضوا  ۴8دقم ِ قهثهل رص
زوشیي ،یک ًاّاس سثک ضاهل هشؽ کهثهاتهی ٍ
سثضیجاذ تخاسخض هیخَسیذ.
رها یک سٍیکشد ٍرقغ تمٌاًِزش :دس رٍرسظ غهثهح
رص قغؼاذ هَص ٍ کشُ تادرم صهمٌی سٍی ًاى زسر
غالذ کاهل ،تؼٌَرى هماى ٍػذُ رسسفادُ کٌمذ ههه
خشٍزئمي هَجَد دس کشُ تادرم صهمهٌهی تهِ ضهوها
رًشطی خایذرسی خَرّذ درد هه سدس ًاّاسزهاى سر
خس رص رزوام ٍسصضساى تخَسیذ.
شب
جٌثِ هطثرّ :ش چِ زوشیيزاى دیشزش تاضذ ،دههای
تذًساى تاالزش هیسٍد ٍ تاػص هیضهَد قهاتهلهمهر
رسزجاػی ٍ قذسذ ػضالزساى تِ حذرکطش تشسذٍ .
ّواًغَس کِ یک هغهالهؼهِ ههٌهسهطهش ضهذُ دس
کشًٍَتمَلَطی تمي رلوللی ًطاى دردُ رسر ،رًَرع
خاغی رص زسسَسسشٍى ههشزهثهظ تها ٍسصش ،دس
ساػاذ خایاًی سٍص تِ حذرکطش ههی سسهذ ٍ دس
ًسمجِ ضة سر تِ صهاى ریذُ آلهی تهشری زهوهشیهي
قذسزی زثذیل هیکٌذ.
جٌثِ هٌفی :زوام آى زؼْهذرذ خهایهاى سٍص کهِ
ًاگْاى خذیذرس هیضًَذ ،هی زهَرًهٌهذ تهشرحهسهی
تشًاهِسیضی ّایساى سر تهْهن تهضًهذ ٍ .تها ٍجهَد
زح م ی کِ خالف آى سر ًطاى هیدّذ ،تهشخهی
رص رتشرد تؼلر سغَح تاالی آدسًالمي کِ تؼهذ رص
ٍسصش دس تذًطاى خوداط هیضَد ،تسخسی تخَرب
هیسًٍذ.
کشر تَسد تشری جلَگمشی رص ّشگًَِ رخسهال
خَرب زَغمِ هی کٌذ کِ زوشیي ضثهاًهِ زهاى سر
تالتاغلِ خس رص کهاس یها حهذٍد  0:88ػػهش
تشًاهِسیضی کٌمذ.

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ رس  -ریي دیذرس دس
سالي ضْمذ غوذ رقذهی ٍ دس حضَس دٍ ّهضرس
ًفش زواضاگش رًجهام ضهذ کهِ عهی آى زهمهن
ضْشدرسی تا حوایر ّای یکداسچهِ ّهَردرسرى
خَد ٍ تا رسریِ تاصی تشزش ،تِ ًْومي تشد خَد دس
لمگ تشزش دسر یاتر.
ضْشدرسی زثشیض دس ریي تاصی دس گمن ّای رٍ ،
دٍم ٍ چْاسم تِ زشزمة تا ًسایج  ۲0تش ۲0 ،00
تش  ۲0 ٍ ۲8تش  ۲8ه اتل حشیف خَد تِ تشزهشی
سسمذ ٍ دس گمن سَم تا ًسمجِ  ۲۶تش ً ۲۴سمجِ سر تِ حشیف ٍرگزرس کشد.
زمن ضْشدرسی زثشیض تا ریي ًسمجِ تِ سدُ ضطن جذٍ سدُ تٌذی غؼَد کشد.
زمن ٍرلمثا ضْشدرسی زثشیض دس ّفسِ تمسسن لمگ تشزش ،ضطن تْوي دس رسدکاى تِ هػهاف خهازهن ریهي
ضْش هی سٍد.

گستزش فَالد ،فاتح دربی فَتبال تبزیش


عکس اس هختار صادقی

غؼَد کشد.
تاصی ستر دٍ زمن ًمض تا زساٍی تذٍى گل تِ رزوام سسمذُ تَد.

ّفتِ ّفذّن لیگ بزتز فَتبال بِ کام پزسپَلیس
سشٍیس خثشی سٍصًاهِ رس  -زهمهن تهَزهثها
خشسدَلمس زْشرى تِ خَتی رص ًاکاهی هذػماى دس
ّفسِ ّفذّن لمگ تشزش تاضگاُ ّای ریهشرى تهْهشُ
تشد ٍ تها تهشزهشی هه هاتهل تهَالد خهَصسهسهاى،
غذسًطمٌهی خهَد سر دس جهذٍ سدُ تهٌهذی
هسسحکن کشد.
تِ گضرسش ریشًا ،سشخدَضاى خایسخر کهِ تػهل
دسخطاًی سر سدشی هی کٌٌذ دس ّفسهِ ّهفهذّهن
لمگ تشزش دس ٍسصضگاُ غذیش رَّرص تا سِ گل تهش
تَالدخَصسساى غلثِ کشدُ زا تا  80رهسماص ،یکِ زاص
جذٍ سدُ تٌذی تاضٌذ.
تا زَجِ تِ ًاکاهی دیگش زمن ّای تاالی جهذٍ ،

خشسدَلمس رص ریي تشغهر عهالیهی تهِ خهَتهی
رسسفادُ کشد زا یک گام دیهگهش تهِ قهْهشههاًهی
ًضدیک ضَد.
زمن زحر ّذریر تشرًکَ ریَرًکٍَیچ تا ػولکهشد
قاتل دتاع دس زواهی خغَط خَد ًطاى درد کهِ
گضیٌِ رغلی قْشهاًی هحسَب هی ضَد.
زشرکسَسساصی زثشیض کِ تا هحشٍهمر زواضاگهشرى
سٍتشٍ تَد دس ٍسصضگاُ یادگاس رهام (سُ) زهثهشیهض
ه اتل غٌؼر ًفر آتادرى تا زساٍی دٍ تهش یهک
دٍ سضایر درد زا تا  8۶رهسماص دس سزثِ دٍم تهاقهی
هاًذُ ٍ حاال تشری سسمذى تِ غذس جذٍ تِ رتر
خشسدَلمس چطن درضسِ تاضذ.

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ رس  -تاصی زمهن ّهای
ّوطْشی گسسششتَالد تا هاضميساصی زثشیض تِ
سَد زمن آتیخَش تِ رزوام سسمذ.
تِ گضرسش تاس رص زثشیض ،دس ّفهسهِ ّهفهذّهن
لمگ تشزش تَزثا کطَس زمن گسسششتَالد زثشیض
همضتاى زمن هاضميساصی تَد کِ ریهي تهاصی دس
خایاى تا ًسهمهجهِ دٍ تهش یهک تهِ سهَد زهمهن
گسسششتَالد زثشیض تِ رزوام سسمذ.
تا ریي ًسمجِ هاضميساصی زثشیض تا ّواى  0رهسهمهاص
دس قؼش جذٍ جای گشتسِ ٍ گسسششتَالد ًهمهض
تا  ۲۶رهسماص تِ هکاى ّفسهن جهذٍ سدُ تهٌهذی

جْاى ٍرسش
دٍهیي ضکست هتَالی
ضاگزداى سیذاى
رٍب آّي سدُ سَهی ًمض دس زْهشرى تها زسهاٍی
تذٍى گل ه اتل سایدای کِ دس جایگاُ چْاسدّن
ریسسادُ رسر هسَقف ضذ زا دیگش رهمذ چهٌهذرًهی
تشری سسمذى تِ غذس جذٍ ًذرضسِ تاضذ.

بیص اس 06بزًاهِ فزٌّگی ٍ ٍرسضی اس سَی کویتِ ٍرسش
ٍ جَاًاى ستاد دِّ فجز اجزا خَاّذ گزدیذ

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ رس  -تِ گضرسش سٍرتهظ
ػوَهی ردرسُ ٍسصش ٍ جَرًاى ضْشسساى ضثهسهسهش،

سئمس ردرسُ ٍسصش ٍ جَرًاى ٍ سئهمهس کهوهمهسهِ
ٍسصش ٍ جَرًاى سساد دھِ تجش رً هالب رسهالههی
ضْشسساى ضثسسش رص تشگضرسی تمهص رص  ۴8تهشًهاههِ
هسٌَع تشٌّگی ٍ ٍسصضی رص سَی ریي کومسِ خثهش
درد.حسي دّ اى گفر :دس سرسسای رسهسه هثها رص
سالگشد خمشٍصی رً الب ضکَّوٌذ رسالهی تشًهاههِ
ّای هسٌَع ٍسصضی ٍ تشٌّگی دس قالة ۴8تهشًهاههِ
تشری ه اعغ هخسلف سٌی دس سضسِ ّای ههخهسهلهف
ٍسصضی ٍ دس ّش دٍ تخص تاًَرى ٍ آقایهاى ٍ ًهمهض

ضکست ًَرٍسی بزابز احوذیاى جَاى در اًتخابی تین هلی پیٌگ پٌگ

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ رس  -رتطمي ًَسٍصی
دس دٍهمي سٍص رص هسات اذ رًسخاتی زهمهن ههلهی
خمٌگ خٌگ تشرتش رحهوهذیهاى جهَرى زهي تهِ
ضکسر درد.

تِ گضرسش ریسٌا ،دس دٍهمي سٍص رص هسهاته هاذ
رًسخاتی زمن هلی زهٌهمهس سٍی ههمهض ،رتطهمهي
ًَسٍصی ٍ رهمي رحوهذیهاى دس دٍس ًهْهن تهِ
هػاف یکذیگش ستسٌذ کِ ًَسٍصی ًسَرًسر رص
خس حشیف جَرى خَد تش ریذ.
ًَسٍصی تا ًسمجِ  8تش ً 0هسهمهجهِ سر ٍرگهزرس
کشد .رٍ دس دٍس دّن رهمش حسمي ّذریی سر تها
ًسمجِ  8تش  ۲ضکسر دردًَ .ضاد ػالوماى ًهمهض
دس سٍص دٍم هسات اذ زها کهٌهَى ههَتهق تهِ
ضکسر ٍرحذ هالومشی ٍ حوهمهذسضها عهاّهش
خاًی ضذُ رسر.
دس خایاى رهشٍص ّطر خمٌگ خٌگ تاص تشزهش تهِ
هشحلِ دٍم رًسخاتی زمن هلی سرُ خَرٌّذ یاتر.
تِ گضرسش خثشًگاس هْش ،زهمهن
ّای تَزثا ًهفهر زهْهشرى ٍ
سداّاى دس ٍسصضهگهاُ ًه هص
جْاى رغفْاى تِ هػاف ّن ستسٌذ کِ ریي تاصی تا
ًسمجِ  ۲تش یک تِ سَد سداّاى خازوِ یاتر.
دس حالی کِ ًموِ ًخسر دیذرس زمن ّای ًفهر ٍ
سداّاى تا تشزشی ًفسی ّا تِ خایهاى سسهمهذُ تهَد،
ضاگشدرى ٍیسی دس ًموِ دٍم زک گل ًفر سر تها
دٍ گل دقایق  ۴۴ ٍ ۴۶زَسظ هسؼَد حسي صردُ
ٍ هْشدرد هحوذی خاسخ دردًذ زا دس خایاى تهشًهذُ
ریي تاصی تاضٌذ .سداّهاى دس حهالهی ههَتهق تهِ
ضکسر دردى ًفر زْشرى دس رغفْاى ضذُ تَد کِ
تِ زاصگی دس هشحلِ ًموِ ًْایی سقاتر ّهای جهام
حزتی دس ّومي ٍسصضگاُ هغلَب ًهفهر زهْهشرى
ضذُ تَد .سداّاًی دس ریي تاصی ّن ًسمجِ سر تشدًذ
ّن تِ ًَػی رًس ام دیذرس حزتی خَد سر رص زهمهن
ًفر گشتسٌذ.

سپاّاى هقابل ًفت تْزاى پیزٍس ضذ

سشٍیس خثشی سٍصًاههِ رس  -زهمهن تهَزهثها
سداّاى دس ّفسِ ّفذّن لمگ تشزش تَزثها تهشرتهش
ًفر زْشرى تِ تشزشی سسمذ.

سهاى هزحلِ ًْایی رقابت ّای لیگ ٍالیبال ًطستِ باًَاى هطخص ضذ

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ رس  -ساصهاى لهمهگ
تشزش ٍرلمثا ًطسسِ صهاى تشگضرسی هشحلِ ًْایی
سقاتر ّای تاًَرى سر هطخع کشد.
تِ گضرسش خثشًگاس گشٍُ ٍسصضهی تهاضهگهاُ

خثشًگاسرى جَرى ،تا زػومهن سهاصههاى لهمهگ
تشزش ٍرلمثا ًطسسِ ٍ رًجوي ریي سضسِ ههشحلهِ
خایاًی ( ًْایی ) هسات اذ لمگ تشزهش ٍرلهمهثها
ًطسسِ تاضگاُ ّای کطَس تاًَرى رص زاسیخ ػػش
سٍص خٌجطٌثِ  0۲رلی ػػش یکطٌثِ  00رسهفهٌهذ
هاُ  90دس ههحهل کهوهح زهمهن ّهای ههلهی
خاسرلودمک ٍ سالي زوشیٌاذ زمن هلی تذسرسمَى
جاًثاصرى هؼلَلمي تشگضرس خَرّذ ضذ.
دس خایاى هسات اذ تِ زمن ّهای رٍ زها سهَم
زَسظ هسئَالى تذسرسمَى رًهجهوهي ٍرلهمهثها
جاًثاصرى ٍ هؼلَالى رحکام قْشههاًهی ههذر ٍ
کاج رّذر هی ضَد.

تشًاهِ ّای تشٌّگی زذرس دیذُ ضذُ رسهر کهِ
دس عَ ریام رهلل دِّ تجش تِ هشحلِ رجهشر دس ههی
آیذ.ریطاى رتشرص رهمذٍرسی کشدًذ کِ رًطارهلل جاهؼهِ
ٍسصضی ٍ جَرًاى ضْشسساى ضثسسش ّوهچهَى سها
ّای گزضسِ تا حضَس چطن گمش ٍ دضوهي ضهکهي
خَد دس سرّدموایی  ۲۲تْوي ضوي زجذیذ خمواى تها
آسهاًْای حضشذ رهام خومٌی (سُ) ٍ ه ام هؼهظهن
سّثشی  ،هطر هحکوی تش دّاى دضوٌاى رًه هالب
رسالهی خَرٌّذ صد.

هاضیي ساسی جزیوِ ًقذی ضذ

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ رس -تاضگاُ هاضمي سهاصی
زثشیض تِ خشدرخر جشیهوهِ ًه هذی ههحهکهَم ضهذ.
تِ گضرسش ریسٌا ،هٌغ ِ آرستایجاىضشقی ،تش رسها
رػالم کومسِ رًضثاعی تذسرسمَى تَزهثها  ،تهاضهگهاُ
هاضميساصی زثشیض تِ خاعش تحاضی زواضاگشرًص تهِ
درٍس هسات ِ ٍ تا زَجِ تِ سَرتق زخلفاذ دس ّهفهسهِ
ّای  9 ٍ 7 ،۶،۴تِ خشدرخر  08هملمَى سیا جشیوِ
ً ذی هحکَم ضذ.
ّوچٌمي ریي تاضگاُ تِ دلمل خشزاب چٌذیي گهلهَهلهِ
تشف زَسظ زواضاگشرًص تِ درخل صهمي تاصی تهایهذ
 08هملمَى سیا جشیوِ ً ذی خشدرخر کٌذ.
ّوچٌمي کومسِ رًضثاعی سری خَد سر دس خػهَظ
دیذرس آرسخص تٌذسػثا ٍ دتمشی زهثهشیهض غهادس
کشد.
دیذرس دٍ زمن آرسخص تٌذسػثا ٍ دتمشی زثشیض دس
حالی تشگضرس ضذ کِ رص سَی حسمي ػثذرلْی ٍ سٍص
خمکش -ػَرهل زذرسکاذ زمن آرسخص تهٌهذسػهثها
زخلفازی غَسذ گشتر ٍ رتهشرد تهَب تها غهذٍس
دسسَس هَقر زا رعالع ضاًَی هحشٍم ضذُ تَدًذ.
کومسِ رًضثاعی خس رص تهشسسهی خهشًٍهذُ ،حسهمهي
ػثذرلْی سر تا زَجِ تِ گضرسش ٍ هسسٌذر تِ تٌذ  0هادُ
 ۴۴تِ هذذ  ۶جلسهِ ههحهشٍههمهر تها رحهسهسهاب
هحشٍهمر ًاضی رص غذٍس دسسَس هَقر رص ّوشرّهی
زمن خَد ٍ خشدرخر  ۲8هملمَى سیا جشیوِ ًه هذی
هحکَم کشد(.ریي سری قاتل زجذیذ ًظش رسر)
سٍص خمکش ًمض عثق تهٌهذ  0ههادُ  ۴۴آیهمهي ًهاههِ
رًضثاعی تِ هذذ  ۲جلسِ رص ّوشرّهی زهمهن خهَد
هحشٍم رسر ٍ تایذ  08هملمَى سیا جشیوهِ ًه هذی
خشدرخر کٌذ(.ریي سر قغؼی رسر)

کیْاًی قْزهاى
دٍی صحزاًَردی کطَر ضذ

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ رس  -سئها دس دیهذرس ستهر
هشحلِ یک چْاسم ًْایی جام حزتی ه اتل سهلهسهاٍیهگهَ
ضکسر خَد زا دٍهمي تاخر هسَرلی سر زجشتِ کٌذ
تِ گضرسش خثشگضرسی تاس  ،دس چاسچَب جام حهزتهی
رسداًما ٍ دس هشحلِ یک چْاسم ًْایی رص ساػر ۲8 ٍ ۲8
ٍ  ۶0دقم ِ سئا هادسیذ دس دیذرس ستر ٍ دس ٍسصضهگهاُ
ساًسماگَتشًاتئَ تِ هػاف سلساٍیگَ ستر.
ریي دیذرس تا ًسمجِ  ۲تش یک تِ سَد سلساٍیگَ خازوِ یاتر
زا دٍهمي تاخر هسَرلی سئا تهؼهذ رص سکهَسد  ۶8تهاصی
ضکسر ًاخزیشی سقن تخَسد.

پیزٍسی التشیَ در جام حذفی ایتالیا

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ رس  -الزضیَ تا خهمهشٍصی تهشرتهش
جٌَر تِ دٍس تؼذ سقاتر ّای جام حزتی ریسالهمها سرُ خهمهذر
کشد.
تِ گضرسش ریسٌا ،دس یک ّطسن ًْایی جام حزتی ریهسهالهمها
یک دیذرس تشگضرس ضذ کِ دس آى الزضیَ هَتق ضذ تا ًسمجِ
چْاس تش دٍ جٌَر سر ضکسر دّذ ٍ تِ دٍس تؼهذ سرُ خهمهذر
کٌذ.
گل ّای الزضیَ سر دس ریي دیذرس تملمح دٍسدٍیچٍ ،سهلهی
ًَّذذ ،ساٍیچ ٍ چمشٍ ریوَتملِ تِ ضوش سساًذًذ.

لیَرپَل بِ سختی هقابل پلیوَث بزًذُ ضذ

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ رس  -زمن تَزثا لهمهَسخهَ دس
سقاتسْای جام حزتی رًگلمس تِ سخسی رص سذ خهلهمهوهَش
گزضر.تِ گضرسش هْش ،زمن تَزثا لهمهَسخهَ دس ردرههِ
سقاتسْای FA Cupدس صهمي خلموَش تِ همذرى ستر ٍ تهِ
سخسی ه اتل ریي زمن یک تش غفش خمشٍص ضذ.
دیذرس دٍ زمن دس ٍسصضگاُ آًفملذ ًمض تا زساٍی تذٍى گهل
خازوِ یاتسِ تَد زا کاس تِ تاصی زکشرسی کطمذُ ضَد.
دس دیگش تاصی ّای تشگضرس ضذُ ًمَکاسل تا ًسمهجهِ  8تهش
یک تمشهٌگام سر تشد ٍ ساٍزْودسَى تا یهک گهل رص سهذ
ًَسیچ گزضر.

صعَد التشیَ در باسی پز گل هقابل جٌَا

قْزهاًی طاّا آکگَل ٍ یاکَب گَر در هسابقات کطتی آساد تزکیِ
سشٍیس خثشی سٍصًاهِ رس -سقاتر ّای کطسی
آصرد قْشهاًی زشکمِ تا هؼشتی ًفشرذ تشزش تِ خایهاى
سسمذ.تِ گضرسش تاس  ،سقاتر ّای کطسی آصرد
قْشهاًی زشکمِ رٍریل ّفسِ جاسی تشگضرس ضذ.
رص ًکاذ جالة زَجِ ریي هسات اذ حضَس عهاّها
آکگَ قْشهاى رلودمک ٍ جْهاى دس ٍصى 0۲0
کملَگشم تَد کِ تِ ػٌَرى قْشهاًی سسمذ.
* رساهی ًفشرذ تشزش ریي سقاتر ّا تِ ضهشح صیهش
رسر:
 07کملَگشم -0 :سلمواى آزلی ً -۲هثهی رٍصٍى
 ۴0کملَگشم -0 :چٌگمضخاى رسدٍغاى  -۲سجهة

زَخا
 ۴0کملَگشم -0 :هػغفی کایا  -۲سفا آسهکهَی
 78کملَگشم -0 :یهاکهَب گهَس  -۲ههْهوهر
رسصیٌکالی
 7۶کملَگشم -0 :رسهالم کهلهمهچ  -۲رحهوهر
رسزَس
 0۴کملَگشم -0 :ػاسف رٍصى  -۲سهشدرس تهَکهِ
 97کملَگشم -0 :تاسٍ آکهَیهَى  -۲ههَسى
هَزلَ
 0۲0کملَگشم -0 :عهاّها آکهگهَ  -۲سضها
ریلذیشین

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ رس  -حسمي کمهْهاًهی دس
هسات اذ دٍی غحشرًَسدی کطَس تِ ه ام قْشهاًهی
دسر یاتر.
تِ گضرسش تاس  ،هساته هاذ دٍی غهحهشرًهَسدی
قْشهاًی کطَس کِ غثح رهشٍص تِ ههمهضتهاًهی ضهْهش
تٌذسرًضلی تشگضرس ضذ ،تا قْشهاًی حسمي کمْاًهی تهِ
خایاى سسمذ.
دس ریي هسات ِ دًٍذگاًی رص سشرسش کطهَس حضهَس
درضسٌذ.

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ رس  -دس هشحلِ یهک چهْهاسم
ًْایی جام حزتی ریسالما الزضیَ دس خاًِ ه هاتهل جهٌهَر تهِ
تشزشی سسمذ.
تِ گضرسش تاس  ،دس چاسچَب جام حزتی ریسالما ،کهَخها
ریسالما  ،الزضیَ دس هشحلِ یک چْاسم ًْایی تِ هػاف جٌَر
ستر.
ریي دیذرس تا ًسمجِ  ۶تش  ۲تِ سَد الزضیَ خازوِ یاتر.

