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ورزش

هقالِ ٍرزضی

سشيیس خبشی سيصوامٍ اسن -دیطشوطل يسصش ي خطًاوطان
آرسبایدان ضشلی گفا سشاوٍ فضای يسصضی دس اسطتطان ۱/
دسصذ اسا.
بٍ گضاسش مُش ،خمطیذ وظمی دس خلسٍ ضًسای َطمطاَطىطگطی
يسصش استان اظُاس وشد يسصش َمگاوی حشوا پیطگیشاوٍ اص
معظتت اختماعی دس حًصٌ بُذاضا ي دسمان ي آسیطب َطای
اختماعی اسا.يی تعذاد اماوه يسصضی دس سطططح اسطتطان سا
یه َضاس ي  /۰۴ي سشاوٍ فضای يسصضی سا  ۱/دسصذ عطىطًان
وشد ي گفا ایه تعذاد وطاوگش بستش مىاسب بشای سضذ ي استما خًاوان دس بعذ لُشماوی سطح اسطتطان
اسا.مذیش ول يسصش ي خًاوان آرسبایدان ضشلی ایستگاٌ َای ستمتی فعال دس سطح استان سا /۰/
مًسد اعتهلل وشد.
يی مدمًع اماوه يسصضی دس سطح استان سا یه َضاس ي  /۰۴عىًان وشد ي ادامٍ داد اص ایه تعطذاد
 ۰۱۴مًسد اص اماوه يسصضی مًخًد دساداسٌ ول يسصش ي خًاوان اسا ي  ۶۱۴مًسد آن سا امطاوطه
يسصضی بٍ ديلا ي سایش دستگاٌ َا اختصاظ یافتٍ اسا.

ترگساری ّ ۰۴۴وایص پیادُ رٍی در آررتایجاى ضرقی

تْتریي زهاى رٍز
ترای ٍرزش کردى

َش وسی وٍ با لباس باضگطاَطص خطًابطیطذٌ۱ ،
صوگ َطذاس بشای تلفىص تىظیم وشدٌ یطا یطه
لًسی لًٌُ صیش تختص پطىطُطان وطشدٌ بطاضطذ،
می تًاوذ بٍ ضما بگًیذ وٍ بعضی اص افشاد بطططًس
فطشی ي غشیضی اَل يسصش صبحگاَی ویستىطذ.
ي حذس بضویذ چٍ؟ ایشادی وذاسد .ممىه اسطا
بىظش بشسذ وٍ صبح صيد ،بُتطشیطه صمطان بطشای
يسصش وشدن اسا اما َیچ دلیلی وذاسد وٍ اگطش
تشخیح دادیذ بدطای بطاضطگطاٌ سفطتطه ،دوطمطٍ
Snoozeگًضیتان سا بضویذ ي بخًابیذ ،وگطشان
ي مضطططططشی ضططًیططذ .طان وططشان فططًسد،
فیضیًلًطیسا يسصش ي وطاسضطىطاس آمطًصضطی
می گًیذ بُتشیه صمان بشای يسصش وطشدن بطٍ
ایه بستگی داسد وٍ ضما دس چٍ صماوی ،بیطتشیطه
اوشطی ي اوگیضٌ سا داسیذ .ي علم َم با ایه گفطتطٍ
مًافك اسا يسصش وشدن دس َش صماوی اص سيص،
مضایا ي معایب خًدش سا داسد.
اما َىگامیىٍ ضما صمان ایذٌآل تمشیه وشدنتطان
سا ضىاسایی وشدیذ ،عالتوٍ اسطا وطٍ بطٍ آن
پایبىذ بماویذ.
وٍ تىُا يسصش وشدن بٍ یه سيال تبذیل خًاَذ
ضذ (ماوىذ مسًان صدن دوذان َایطتطان لطبطل اص
خًایَ ،شچٍ بیطتش لبل اص واَاس بٍ پطیطادٌ سيی
لذستی بپشداصیذ ،صيدتش بٍ آن عادت خطًاَطیطذ
وشد) ،بلىٍ بذن ضما ویض ًَضمىذ اسا ي بٍ ایطه
صمان عادت میوىذ مطالعات وطان مطی دَطىطذ
َىگامیىٍ بذن بٍ يسصش وشدن دس یطه صمطان
خاظ دس َش سيص عادت وشد ،بتطذسیطح دس آن
صمان ،بُتش اص َش صمان دیگشی دس سيص فعطالطیطا
میوىذ.
دس ایىدا خًاوب مثبا ي مىفی مشتب بطا يسصش
وشدن دس صمان َطای مطخطتطلطف سيص سا بطیطان
میوىیم
صبح
خىبٍ مثبا ضما اص اصدحاهلل پس اص تطمطشیطه دس
باضگاٌ اختىای خًاَیذ وشد ي لبل اص صبطحطاوطٍ،
يسصش سا اص لیسا واسَایتان خ میصویذ.. .
ادامٍ داسد

 0۱تازیکي تِ اردٍی تین هلی فَتثال
ساحلی دعَت ضذًذ

سشيیس خبشی سيصوامطٍ اسن -سئطیطس َطیطوطا
يسصش َای َمگاوی آرسبایدان ضشلی اص بشگضاسی
َ ۰۴۴مایص پیادٌ سيی دس استان خبش داد.
بٍ گضاسش مُش ،سسًل صادلی دس خلطسطٍ ضطًسای
َماَىگی يسصش استان ضمه اسائطٍ گطضاسضطی اص
عملىشد َیات يسصضی َمگاوی استان ابشاص داضطا
خمعیا تحا پًضص يسصش َمگاوی دس اسطتطان
 ۳۲/۱ي دس وطًس  ۰۲/۴اسا وٍ امیذياسیم دس سىذ
تذبیش ي تًسعٍ دس يسصش َای َمگاوی گطاهلل َطای
مًثشی بشداضتٍ ضًد.يی َمایص َای پیطادٌ سيی
دس طی سال گزضتٍ سا بیص اص َ ۰۴۴مایص عىطًان
ي اظُاس وشد خًضبختاوٍ بشگضاسی ایه َمایص َا

دس استان بٍ یه فشَىگ دس بیه مشدهلل تبذیل ضطذٌ
اسا ي پیادٌ سيی مشتبا دس سيص َای خمعٍ بشگضاس
ضذٌ ي بخطی اص ایه فشَىگ بٍ ضماس می سيد.
سئیس َیوا يسصش َای َماَىگی استطان افطضيد
َططیططوططا يسصش اسططتططان آرسبططایططدططان ضططشلططی
خطىًاسٌ َای متعذدی سا دس دی ماٌ سطال خطاسی
بشگضاس وشدٌ وٍ می تًان بٍ استعذاد یطابطی دس ۵
سضتٍ مختلف يسصضی ،خطىًاسٌ يسصش وطیطشيَطای
مسلح با ضشوا بیص اص یه َضاس وفش ي خططىطًاسٌ
يسصضی واسمىذان ديلا با ضشوا یطه َطضاس ي
 /۴۴واسمىذ اضاسٌ وشد.
يی َمطنطىطیطه ادامطٍ داد اسطتطان آرسبطایطدطان
ضشلی مماهلل لُشماوی ي وائب لُشمطاوطی مسطابطمطات
وطًسی سا دس  ۵سضتٍ مختلف وسب وشدٌ اسا.
صادلی بٍ اَم فعالیا َای اودطاهلل ضطذٌ اص سطًی
اداسٌ ول آمًصش ي پطشيسش اسطتطان دس حطًصٌ
يسصش َمگاوی اضاسٌ يخمعطیطا داوطص آمطًصان
تحا پًضص يسصش َمگاوطی سا دس اسطتطان ۰/
دسصذ خًاوذ ي گفا بشگضاسی المپطیطاد يسصضطی
دسين مذسسٍ ای دس َ /ضاس ي  ۳۷۱مذسسٍ استان ي
بشگضاسی خطىًاسٌ َای صبطحطگطاَطی دس سطططح
مذاسس استان وٍ باعث تًسعٍ يضیعا خسطمطاوطی
داوص آمًصان ي تحًل دس حطًصٌ سطتمطا ضطذٌ
اسا.



سشيیس خبشی سيصوامٍ اسنَ -فتٍ دَم اص سلابتُای لیگ
بشتش َىذبال باضگاٌ َای وطًس دس حالی پیگیشی ضطذ وطٍ
ضاَذ تسايی چُاس باصی اص پىح باصی اوداهلل ضذٌ بًدیم.
بٍ گضاسش مُشَ ،فتٍ دَم اص سلابتُای لیگ بشتش َطىطذبطال
باضگاٌ َای وطًس ي َفتٍ وخسا اص ديس بشگطا مسابمات
ضُشَای اصفُان ،اسيمیٍ ،اسان  ،سطبطضياس ي مطشديضطا
پیگیشی ضذ .دس پایان مسابمات چُاس باصی اص پطىطح بطاصی
بشگضاس ضذٌ دس لیگ با وتیدٍ تسايی بٍ پایان سسیذ.
دس ضُشآيسد استاوی َىذبال ایطه َطفطتطٍ فطًزد مطیطضبطان
ضُشداسی واضان بًد .بشوذٌ ایه مسطابطمطٍ مطی تطًاوسطا
سشوًضا تیم ديهلل ي سًهلل خذيل سا تغییش دَذ .خذال بیه ضاگشدان طاَشی ي حبیبی دس وُایا بٍ تسطايی
اودامیذ .دس اسان باصی بیه دي تیم مذعی َپىً ي مس وشمان ویض بٍ تسايی سسیذ .تىُا بشوذٌ باصی تطیطم
وًیه لطشٌ مشيدضا بًد وٍ دس ثاویٍ آخش مًفك ضذ گل بشتشی سا بٍ ویشيی صمیىی تُشان بضوذ.

هَتَر تراکتَرسازی تثریس تذٍى تواضاگر رٍضي ًطذ

سشيیس خبشی سيصوامٍ اسن -تیم تشاوتطًسسطاصی
تبشیض پیص اص باصی پشسپًلیس مًفك وطذ بطٍ صطذس
خذل لیگ بشتش باصگشدد.
بٍ گضاسش فاسس اص تبشیض ،دس َفتٍ َفذَم لطیطگ
بشتش فًتبال تیم تشاوطتطًسسطاصی تطبطشیطض مطیطضبطان
تیم صىعا وفا آبادان بًد وٍ ایه باصی دس پطایطان
با تسايی دي بش دي بٍ اتماهلل سسیذ.
تیم تشاوتًسساصی خیلی صيد ي تطًسط مطحطمطذ
ابشاَیمی بٍ گل دسا یافا ،ابشاَیمی با حطشوطا
عشضی ي ضًت دلیك تًپ سا اص خ دسياصٌ تطیطم
آباداوی عبًس داد.
بعذ اص گل َم تطیطم تطشاوطتطًسسطاصی بطشای صدن
گلَای بیطتش حملٍ وشدٌ ي دلایك  ۳۵ي  /۴فطشصاد
حاتمی ي محمذ وًسی ضاوس گلطضوطی بطشای تطیطم
میضبان سا داضتىذ.

استقالل جذیذ ّن طعن ضکست را چطیذ
سشيیس خبشی سيصوامٍ اسن -تیم فًتبال استمتل
تُشان دس َفتٍ َفذَم لیگ بشتش فًتطبطال مطمطابطل
استمتل خًصستان ضىسا خطًسد تطا ضطاگطشدان
مىصًسیان یه ضىسا دیگش سا دس واسوامٍ خطًد
ثبا وىىذ.
بٍ گضاسش مُش ،دس ادامٍ مسابمات َفتٍ َطفطذَطم
لیگ بشتش فًتبال  ،تیم فًتبال استمتل تطُطشان بطٍ
مصاف استمتل خًصستان سفا وٍ ایه بطاصی دس
وُایا با وتیدٍ  /بش یه بٍ سًد استمتل خًصستان
بٍ اتماهلل سسیذ.
دس ایه باصی وٍ دس يسصضگاٌ آصادی بشگضاس ضطذ،

حسه بیا سعیذ ( )۱۶ي علی اصغش عاضًسی ()۶۱
بشای استمتل خًصستان ي وايٌ سضایی( )۶۷بطشای
استمتل تُشان گلضوی وشدوذ.
استمتل وٍ با سای ومیتٍ اوضباطی دس ایطه دیطذاس
محشيهلل اص تماضاگش بًد ،باصی سا با تشویب حسطیطه
حسیىی ،مدیذ حسیىی ،پادياوی ،خسشي حطیطذسی،
یعمًی وشیمی ،امیذ وًسافىطه ،ييسیطا غطفطًسی
(مدتبی حمذيسا) ،فشضیذ اسمطاعطیطلطی (مطیطعطاد
یضداوی) ،بُىاهلل بشصای ،محسه وشیمی (علی لشباوی)
ي وايٌ سضایی آغاص وشد.
با ایه وتیدٍ ،استمتل تُشان  /۵امتیاصی ي دس سدٌ

پایاى دٍر اٍل تا ترتری ًَرٍزی ٍ استراحت ًَضاد

سشيیس خبشی سيصوامطٍ اسن -ديس ايل
مسابمات اوتخابی تیم ملی تىیس سيی میض بطا
بشتشی افطیه وًسيصی َمشاٌ بًد.
بٍ گضاسش فاسس ،مسابمات اوتخابی تیم ملی
تىیس سيی میض دس آوادمی تىیس سيی میض
تُشان آغاص ضذ وٍ وتایح صیش سلم خًسد.
دور اول :سيییه ته  ... /عباسی ( ۱پایان)
احمذیان  ... ۱اصلمىذ ( /پایان)

وًسيصی  ... ۱حاخی ئی ( ۳پایان)
مالمیشی  ... ۱لطفی ( /پایان)
حىطٍ َ ... ۴ذایی ( ۱پایان)
طاَشخاوی  ... ۱میشالماسی ( ۳پایان)
عمشاوی  ... ۱حسیىی ( /پایان)
ویما عالمیان بذلیل مصذيمیا اص مسابمات اوصشاف داد ي وًضاد با استطشاحطا سيبطشي
بًد.

دس ویمٍ ديهلل بازخشٌ تیم وفا آبادان مضد حطمطتت
خًد سا گشفتٍ ي پاس عبذالٍ صادٌ با ضشبٍ ویهوفس
َمشاٌ ضذ تا وتیدٍ بٍ تسايی وطاوذٌ ضًد.
ضادی تیم مُمان تىُا دي دلیمٍ دياهلل داضتٍ ي میضبان
خیلی صيد باس دیگش دس ایه باصی پیص افتاد.
دس دلیمٍ  ۱/پاس عممی اص میاوٍَای میطذان ،امطیطذ
عالیطاٌ سا با دسياصٌبان تیم وفا آبادان ته بٍ ته
وشد تا باصیىه خذیذ ایه تیم تًپ سا اص بطاز سطش
ًَسی عبًس داد تا وتیدٍ باصی دي بش یه بطٍ سطًد
تشاوتًسساصی سلم خًسد.
دس دلیمٍ  ۷۰ضشبٍ ممطلی با ياوىص اخباسی َمشاٌ
بًدٌ ي تًپ سا وشوش فشستاد.
دس دلیمٍ  ۶۱علی عبذالٍ صادٌ با ضشبٍ سش مًفك ضطذ
گل ديهلل تیم مُمان سا بٍ ثمش سساوذ تا دس وطُطایطا
ایه باصی با وتیدٍ  /بش  /بٍ اتماهلل سسذ.
تیم دايسی ایه باصی مًعًد بىیادی فطش ،لطُطشمطان
ودفی ،محسه سلطاوی ،پیشيص سیف ا پًس بطًدٌ ي
واظش دايسی َم محمًد سفیعی بًد.
بىیادفش دس ایه باصی عضیض معبًدی ي گطًیطی َطیطان
ویم اص صىعا وفا آبادان ي محمذ وًسی ي محمطذ
ابشاَیمی اص تشاوتًسساصی با واست صسد خطشیطمطٍ
وشد.با ایه وتیدٍ تیم تطشاوطتطًسسطاصی تطبطشیطض ۱۰
امتیاصی ضذٌ ي َطمطنطىطان دس سدٌ ديهلل خطذيل
سدٌبىذی لشاس گشفا.

جام هلت ّای آفریقای 7۴0۳

پیرٍزی غٌا در اٍلیي گام
پىدم بالی ماوذ .استمتل خًصستان َم با ایطه بطشد
 /۳امتیاصی ضذ ي با یه پلٍ صعًد بطٍ سدٌ دَطم
سسیذ.

هرتی صاحة ًام لیگ ترتر در دتیری

خبشوگاس سيصوامطٍ اسن-
مُذی سضایی مطشبطی بطا
وتس ي صاحب سطبطه
تیم یاسیه پیطشي لطم وطٍ
داسای مذسن بیه المللطی
فًتسال می باضذ دس چطىطذ
سال اخیش بٍ َطمطشاٌ تطیطم
َای استان لم دس سلابتُای
لیگ بشتش بطاضطگطاَطُطای
وطًس وتایح دسخططان ي

واسوامٍ لبًلی داضتٍ اسا.
بىا بٍ گفتٍ لائم مماهلل باضگاٌ دبیشی دس فصل آیىطذٌ سلطابطتطُطای
لیگ بشتش ایه مشبی خًش فىش ي واسدان بٍ وطادس فطىطی تطیطم
دبیشی اضافٍ خًاَذ ضذ .ي دس سفش اخیش تیم یاسیه پیططشي لطم
بٍ تبشیض مزاوشاتی با ایطان صًست گشفتٍ اسا.

سشيیس خبشی سيصوامٍ اسن -سفیذپًضان غىطا دس خطاهلل
ملا َای آفشیما /۴۳۷دس ايلیه گاهلل خًد دس ایه سلابطتطُطا
مًفك بٍ ضىسا ايگاوذا ضذوذ.
بٍ گضاسش ایشوا اصتاسومای سسمی فیفا ،مصطش ي غطىطا وطٍ
مًفك تشیه وطًسَا دس تاسیخ خاهلل ملتُای آفشیما محسًی
می ضًوذ ،سيص سٍ ضىبٍ واسصاس خًد سا دس خطاهلل /۴۳۷
گابه آغاص وشدوذ.
با ایه حال فم ستاسگان سیاٌ با وسب پطیطشيصی مطمطابطل
ايگاوذا اوتظاسات سا بشآيسدٌ وشدوذ .مصش دس یطه بطاصی
دضًاس بشابش مالی بٍ وسب یه امتیاص ایه دیذاس سضطایطا
داد.

پیرٍزی تینّای ردُ دٍم کٌفراًس
ضرق ٍ غرب NBA

قرعِ کطی هساتقات فَتسال اًتخاتی قْرهاًی کارگراى کطَر
گراهیذاضت ایام اهلل دِّ هثارکِ فجر ترگسار ضذ.
سشيیس خبشی سيصوامٍ اسن -بٍ گضاسش سيابط
عمًمی َیات يسصش واسگشان استان ،لشعٍ وططی
مسابمات فًتسال واسگشان گشامیطذاضطا ایطاهلل ا
دٍَ مباسوٍ فدش با حضًس دٌ تیم بطشتطش اسطتطاوطی
بشگضاس گشدیذ.
رقاتتّای جام جْاًی کَچک سي پترزتَرگ

پیرٍزی تین ًَجَاًاى ایراى تراتر ٌّذ

سشيیس خبشی سيصوامٍ اسن-اسامی  ۳۵باصیىه
دعًت ضذٌ بٍ تیم ملی فًتبال ساحطلطی خطُطا
ضشوا دس اسديی بًضُش اص سًی محمذحسطیطه
میشضمسی اعتهلل ضذ.
بٍ گضاسش آوا اص سایا سسمی فذساسیًن فًتبال،
با تًخٍ بٍ دس پیص بًدن سلاباَای لطُطشمطاوطی
فًتبال ساحلی آسیا (اوتخابی خاهلل خُاوی بطاَطامطا
 )/۴۳۷پىدمیه اسديی تیم ملی فًتبال ساحلی اص
سيص خمعٍ پیگیشی خًاَذ ضذ.
بٍ َمیه مىظًس باصیىىان دعًت ضذٌ بطٍ ضطش
صیش تمشیىات خًد سا بٍ مذت  ۰سيص صیطش وطظطش
وادسفىی تیم مطلطی بطشگطضاس خطًاَطىطذ وطشد
محمذ احمذ صادٌ ،امیشحسیه اوبشی ،مصطططفطی
ویاوی ،مسلم مسیگش ،محمذعلی مختاسی ،حمیذ
بُضادپًس ،سیذعلی واظم ،حسه عبذاللُی ،فطشیطذ
بلًوباضی ،سیذ پیمان حسیىی ،سداد عبذا پًس،
علی دسيیص متًلی ،محطمطذ مطشادی ،مطحطمطذ
مططعططصططًمططی صادٌ ي عططلططی مططیططشضططىططاسی.
گفتىی اسا اسديی فًق اص تاسیخ  ۳تا  ۵بطُطمطه
ماٌ بٍ میضباوی باضگاٌ پاسس خىًبی بشگطضاس مطی
ضًد.

اتفاقی کن ًظیر در ّفتِ دّن لیگ ترتر ٌّذتال

سشيیس خبشی سيصوامٍ اسن -دیذاس تیم ملی وًخًاوان ایشان بشابش َىذ با وتیطدطٍ
یه بش صفش بٍ سًد ملی پًضان وًخًان ایشان بٍ پایان سسیذ.بٍ گطضاسش ایسطىطا،
تیم ملی وًخًاوان امشيص بشای وسب مماهلل سیضدَم تا ضاوضدَم مسطابطمطات خطاهلل
خُاوی وًچه سيسیٍ ممابل تیم صیش  ۳۶سال َىذ سفا ي دس وُایا تطیطم مطلطی
وًخًاوان تًاوسا با وتیدٍ یه بش صفش َىذ سا ضىسا دَذ.ته گل ایه دیطذاس
سا محمذ غبیطايی بٍ ثمش سساوذ.تیم ملی وًخًاوان با تشویطب مطبطیطه عططایطش،
ضشیعتی ،محمذ علی پًس ،اسماعیل صادٌ ،ختلی  ،یالشی ،ضشیفی  ،غطبطیطططايی،
الُیاس صیادمىص ،محمذ لادسی ي یًوس دلفی بٍ مصاف َىذ سفا.

ًجفی هعاٍى تاضگاُ تراکتَرسازی ضذ

سشيیس خبشی سيصوامٍ اسن -حامذ ودفی سسما بٍ عطىطًان مطعطاين يسصضطی
باضگاٌ تشاوتًسساصی معشفی ضذ.
بٍ گضاسش ایسىا ،حامذ ودفی وٍ پس اص خذایی اص مطس سطىطگطًن بطٍ سطمطا
لائم ممامی ماضیه ساصی تبشیض مىصًی ضذٌ بًد ،سيص گطزضطتطٍ بطا اصطشاس بطش
استعفای چىذ يلا اخیش خًد اص ماضیه ساصی تبشیض خذا ضذ ي امشيص سسطمطا بطٍ
عىًان معاين يسصضی باضطگطاٌ تطشاوطتطًسسطاصی وطاس خطًد سا دس یطىطی اص
پشطشفذاستشیه تیمَای ایشان آغاص میوىذ.دس حىم مصطفی آخشلً بطٍ مطعطاين
يسصضی خذیذ باضگاٌ تشاوتًسساصی بٍ استفادٌ اص تداسی گزضتٍ مذیشیتی حامذ
ودفی دس ساستای اَذاف باضگاٌ تشاوتًس تاویذٌ ضطذٌ اسطا .حطامطذ وطدطفطی
مذیشعاملی باضگاٌ فًتسال مس سىگًن يسصلان سا دس واسوامٍ داسد ي دس حطال
حاضش ،یىی اص اعضای َیاتسئیسٍ ومیتٍ فًتسال فذساسیًن فًتبال اسا.

ماله اصغشصادٌ مسطوطًل بطشگطضاسی مسطابطمطات
واسگشی با بیان ایه خبش خاطش وطان وشدوذ وٍ ایه
ديسٌ اص مسابمات بٍ مىاسبا گشامیذاضا ایطاهلل ا
دٍَ مباسوٍ فدش بشگضاس خًاَذ گشدیذ ي تیم بشتطش
بٍ مسابمات واسگشی وطًس اعضاهلل خًاَذ گشدیذ.

کیرٍش خَاستار تسَیِ حساب ضذ!

سشيیس خبشی سيصوامٍ اسن -سایا عشبی اسهلل ویًص ادعا وطشد وطٍ
واسلًس وی سيش خًاستاس تسًیٍ حسای با فذساسیًن فًتبال ایشان
ضذٌ اسا.بٍ گضاسش باضگاٌ خبشوگاسان خًان؛بٍ ومل اص اسهلل وطیطًص،
مُذی تاج بیان وشدٌ اسا وٍ واسلًس وی سيش سشمشبی پشتغالطی
تیم ملی ایشان خًاستاس تسًیٍ حسای فذساسیًن فًتبال ایشان بطا يی
ضذٌ اسا .يی بیان وشدٌ اسا وٍ وی سيش خًاسطتطاس پطشداخطا
حمًق  ۰ماٌ اخیشش ضذ ي البتٍ بشای ديمیه سيص متًالی ایه سشمشبطی
پشتغالی بشای مزاوشٌ بٍ فذساسیًن فًتبال ایشان وشفتٍ اسا.
اص لشاس معلًهلل وی سيش بش تصمیمص مصمطم اسطا ي لصطذ داسد
َشطًسی وٍ ضذٌ اسا تُشان سا تشن وىذ ي اص سشمشبیگشی دس تیم
ملی ایشان وىاس بىطذ.
گفتىی اسا وٍ واسلًس وطی سيش پطس اص اسديی امطاسات بطا
فذساسیًن فًتبال ایشان اختتف پیذا وشدٌ اسا ي حتی استعفایص سا
ویض بٍ آوُا اسائٍ وشد وٍ البتٍ با مًافما مًاخٍ وطذ.

تین جَدٍی تاًَاى راُ اًذازی هی ضَد

سشيیس خبشی سيصوامٍ اسن -وایب سئیس فذساسیًن وابیىایان ي وطم
بیىایان اص تطىیل ي فعالیا تیم خًديی باوًان خبش داد.
بٍ گضاسش باضگاٌ خبشوگاسان خًان وایب سئیس فذساسیًن وابیىطایطان
ي وم بیىایان دس تطشیح فعالیا تیم خًديی باوًان گفا مطمطذمطات
تطىیل تیم خًديی باوًان سا فشاَم وشدٌ ایم ي احتماز یه اسديی
مًلتی بشگضاس می وىیم تا با بشسسی ضشای ي يضعیا عتلمىذان بطٍ
ایه سضتٍ وسبا بٍ تطىیل ي ساٌ اوذاصی ایه تیم الذاهلل وىیم.

سشيیس خبشی سيصوامٍ اسن -دس NBAپطىطح بطاصی
اوداهلل ضذ وٍ دس مُمتشیه ایه باصیَا سه آوتًویً اسپشص ي
تًسوتً سپتشص ،تیم َای سدٌ ديهلل وىفشاوس غشی ي ضشق بطٍ
پیشيصی سسیذوذ.
بٍ گضاسش ایسىا ي بٍ ومل اص  ،Foxsportsتًسوتً سپطتطشص
تًاوسا با وتیدٍ  ۳۳۰بش  ۳۴۰ممابل بشيولیه وتض بٍ پیشيصی
بشسذ .دس ایه باصی دی ماس دی سيصن دابل دابل اوداهلل داد
ي  ۱۱امتیاص وسب وشد .وًسی خًصف ویض بطا وسطب ۱۱
امتیاص بیطتشیه امتیاصآيسی فصل خًد سا تدشبٍ وطشد .بطٍ
ایه تشتیب تًسوتً چُاسمیه بشد پیاپی خًد سا وسب وطشد
ي بشيولیه یاصدَمیه باخا پیاپی خًد سا وسب وشد.

صعَد ٍاٍریٌکا ٍ فذرر تِ راًذ
سَم هساتقات اٍپي استرالیا

سشيیس خبشی سيصوامٍ اسن -دس ادامٍ سلاباَای تىیطس
ايپه تىیس استشالیا تعذادی اص باصیَای ساوذ ديهلل اوطدطاهلل
ضذ وٍ دس مُمتشیه ایه سلاباَا ،استه يايسیىىا ي ساخطش
فذسس بٍ پیشيصی سسیذوذ.
بٍ گضاسش ایسىا ،دس ساوذ ديهلل مسابمات ايپه استشالیا استطه
يايسیىىا تًاوسا استیً خاوسه آمشیىایی سا با وتیدٍ سٍ بش
صفش ضىسا بذَذ .وتایح سٍ سا ایه باصی – ۱ ،۱ – ۱
 ۰ي  ۰ – ۱بًد .بٍ ایه تشتیب يايسیىىا بٍ ساوطذ سطًهلل ساٌ
یافا ي دس ایه ساوذ با بشوذٌ مسابمٍ لًسوضی اص ایطتطالطیطا ي
تشيیىی اص صشبستان سيبشي میضًد.

