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ورزش

هقالِ ٍرزضی

از ایرٍبیک
غافل ًطَین

ادأ ٝاش ؾٕبز ٜلجُ:
 -۴اوتخاب زمان مىاسة ترای فعالیتیت
هوازی.
رجك تحمیمبت ث ٝعُٕ آٔد ٜتٛغط ٔاحامامایاٗ
دا٘ؿٍب ٜاغتى ّٟٓغٛئد تٕسیٗ ٛٞاشی ٞاٙاٍابْ
صجح  ٚلجُ اش خٛزدٖ صجحب٘ ٝثیؿتسیاٗ تابثایاس
چسثی غٛشی زا دازد  ٚایٗ تافابٚت ٔاعابدَ 3
ثساثس چسثی غٛشی ثیؿتس ٘ػجت ث ٝتٕسیٗ ٞاٛاشی
دز ٔٛالع دیٍس ؾجب٘ ٝزٚش ٔی ثبؾد.
اِجت ٝایٗ أس ثب تٛج ٝثٛٔ ٝلعیت ؾغاّای افاساد ٚ
شٔبٖ ثٙدی آ٘بٖ جٟت وبزٞبی زٚشٔس ٜث ٝراٛز
عٕ ْٛلبثُ اجسا ٘یػتِٚ .ی تٛج ٝث ٝایٗ ٘اىاتاٝ
ٔ ٟٓث٘ ٝرس ٔی زغد و ٝتغری ٝلجاُ اش تإاسیاٗ
ٛٞاشی چ ٝاش ٘رس شٔبٖ  ٚچ ٝاش ٘رس ٔٛاد ٘جبید ثٝ
ٌ ٝ٘ٛای ثبؾد و ٝدز ر َٛتٕسیٗ اختالَ ایجابد
وٙد.
 -5دز تٕسیٙبت ٛٞاشی خٛد تٛٙع ایجبد وٙید.
تٛٙع دز حسوبت دز تٕسیٙبت ثب ٚش٘ ٝیىای اش
٘ىبتی اغت و ٝاش عبدت وسدٖ ثدٖ ؾٕب ث ٝیه
٘ٛع غیػتٓ تٕسیٙی جٌّٛیسی ٔی وٙد .حبَ دز
تٕسیٙبت ٛٞاشی خٛد تٛٙع ثٚ ٝجٛد آٚزید.
دٚیدٖ دز ٛٞاشی آشاد دٚچسخ ٝغٛازی  ٚثاب
پبز ٚشدٖ دز لبیك زٚئی ًٙعال ٜٚثس ایجبد تٙاٛع
حسوتی تبثیس زٚحی فٛق اِعبد ٜای زٚی ؾإاب
ٔی ٌرازد وٕ٘ ٝی تٛا٘ید آٖ زا ثاب اغاتافابدٜ
اش دٚچااسخاا ٝثاابثاات یااب دٚیاادٖ زٚی تػاإااٝ
ٔااتااحااسن ثاادغاات آٚزیااد .ثااٙاابثااسایااٗ
ٞساشٌبٞی ٚلت ثیؿتسی زا ث ٝایٗ أس اختصبـ
دٞید تب ثتٛا٘ید اش تٕسیٙبت ٛٞاشی ِرت ثیؿتاسی
ثجسید.
 -6اغتفبد ٜاش آ٘تی اوػیداٖ ٞاب زا فاسأاٛؼ
٘ىٙید.
یىی اش ٔ ٟٓتسیٗ عٛأُ دز ٘اماُ  ٚا٘اتامابَ
اوػیطٖ ث ٝغّٞ َٛب  ٚدفع CO2آ٘تی اوػیداٖ
ٞب ثٚ ٝیطٚ ٜیتبٔیٗ ٔCی ثبؾد .حابَ وا ٝثادٖ
ؾٕب ثب ؾدت تٕبْ اش اوػیاطٖ جارة ؾاد ٜاش
رسیك زیٞ ٝب اغاتافابدٔ ٜای واٙاد ٔصاس
ثیؿتس ٚیتبٔیٗ Cزا فسأٛؼ ٘ىٙید.
 -۷آب تىوشتذ.
٘ٛؾیدٖ آة دز حیٗ تٕسیٗ  ٚدز شٔبٖ ٞبیی وٝ
ؾدت تٕسیٗ زا وٕی پبییٗ آٚزد ٜایاد ٔای
تٛا٘د وٕه ؾبیب٘ی ث ٝجبیٍصیٙای آة خابز
ؾد ٜاش ثدٖ ؾٕب ٕ٘بیدِٚ .ی تٛج ٝداؾت ٝثابؾایاد
و ٝآة زا حجٓ وٓ  ٚدفعبت ثیؿتس ثٛٙؾید.
 -8تٛج ٝثٚ ٝعد ٜغرایی پع اش تٕسیٗ.
ث ٝجٟت ایٙى ٝثدٖ ؾٕب ثتٛا٘د حداوثس اغتافابدٜ
زا اش چسثی غٛشی پع اش تٕسیٗ ٛٞاشی ثجاسد
ٞیدزٚوسثٗ ٔصسفی خٛد زا اش ٘ٛعی ا٘اتاتابة
وٙید و ٝآٞػت ٝتس  ٚوٙدتس تجصی ٝؾٛد (ج ٛدٚ
غس یىی اش ثٟتسیٗ ٞب اغت) پسٚتئیٗ زا ٔاعابدَ
زٚشٞبی تٕسیٗ ثب ٚش٘ٔ ٝصس وٙید تب جاٟات
اغتفبد ٜدز تبزٞبی عضال٘ی وٙد ا٘ماجاب لاساز
ثٍیسد و ٝدز تٕبْ ر َٛتٕسیٗ فعبَ ثٛد ٜا٘د.
 -9اغتساحت وبفی.
زیىبٚزی یه اصُ وّی اغت .پع اش تٕاسیاٗ
 ٚتغری ٝضّع تىٕیُ وٙٙد ٜایٗ ٔثّث اغتساحات
 ٚخٛاة اغت و ٝثبید ث ٝآٖ تاٛجا ٝوابفای زا
ٔجر َٚداؾت .اٌس دز غبعبت پابیاب٘ای زٚش یاب
اثتدای ؾت تٕسیٗ ٛٞاشی داؾت ٝایاد غاعای
وٙید تب  22غبعت پع اش تإاسیاٗ اغاتاساحات
وبفی داؾت ٝثبؾید چسا و ٝثب  20دلیما ٝتإاسیاٗ
ٛٞاشی ثب حداوثس ؾدت ٔجبش ٔایاصاٖ تاسؾاح
تػتٛغتس ٖٚدز ثدٖ ؾٕب ث ٝحداوثس ٔی زغد.
حبَ ثب خٛاثیدٖ  ٚیه زضیٓ غارایای غاسؾابز
اش پسٚتئیٗ ٟ٘بیت اغتفبد ٜزا اش ایاٗ تاغایایاسات
ٔثجت دز ثدٖ خٛد ثجسید.
 -10زٚش تٕسیٗ ایسٚثیه ٘یص خٛد یه جاّاػاٝ
تٕسیٙی وبُٔ اغت.
ایٗ زا فسأٛؼ ٘ىٙید و ٝزٚش تإاسیاٗ ٞاٛاشی
ٕٞبٖ لدز إٞیت دازد و ٝزٚش تٕسیٗ ثاب ٚش٘ا.ٝ
پع ثب دید ٜاتال ٚلت یب تفسیح ث ٝآٖ ٍ٘ٙسید.

سَهیي دٍرُ هسابقات بدهیٌتَى جام فجر برگسار ضد

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -تایآ ثػاىاتاجابَ
ؾٟسدازی تجسیص دز ٞفت ٝپبیب٘ی ِیً ثستس ثابؾاٍابٜ
ٞبی وؿٛز دز خب٘ٔ ٝغّٛة تیٓ زد ٜدٔٚی پبالیؽ
٘فت آثبداٖ ؾد.
ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب ایٗ ثبشی دز غبِٗ صدزای تجاسیاص
ثسٌصاز ؾد  ٚری آٖ تیٓ ؾٟسدازی تجسیص ثب أتایابش
 89ث٘ 82 ٝتیج ٝزا ث ٝحسیف خٛد ٚاٌراز واسد تاب
ٔسحّ ٝاِ َٚیً ثستس زا ثب زد ٜؾؿٕای ثا ٝپابیابٖ
ثسغب٘د.
ؾٟسدازی تجسیص ثب ٚجٛد ؾىػت دز ایٗ ثابشی ثاٝ
دِیُ لساز ٌسفتٗ دز جٕع ٞؿت تیٓ ا َٚجادَٚ
زد ٜثٙدی ثٔ ٝسحّ ٝپّی ا زلبثت ٞبی ِیً ثستس زا ٜیبفت.
ایٗ تیٓ دز ٔسحّ ٝپّی ا ثبید ثٔ ٝصب تیٓ دا٘ؿٍب ٜآشاد اغالٔی ثسٚد.



غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -غٔٛیٗ دٚزٔ ٜػبثمبت ثدٔیٙت ٖٛجابْ
فجس ثیػت  ٟٓ٘ ٚثٔ ٕٟٗب ٜثب حضٛز  76ثدٔیٙت ٖٛثبش دختس  ٚپػاس اش
ؾٟسغتبٖ ٞبی اغتبٖ دز آوبدٔی ثدٔیٙت ٖٛاغتبٖ ثسٌصاز ؾد.
غٔٛیٗ دٚزٔ ٜػبثمبت ثدٔیٙت ٖٛجبْ فجس ثیػت  ٟٓ٘ ٚثٕٟاٗ ٔاب ٜثاب
حضٛز  76ثدٔیٙت ٖٛثبش دختس  ٚپػس اش ؾٟسغاتابٖ ٞابی اغاتابٖ دز
آوبدٔی ثدٔیٙت ٖٛاغتبٖ ثسٌصاز ؾد.
ایٗ دٚز ٜاش ٔػبثمبت ث ٝصٛزت حرفی ثسٌصاز وسدید و ٝدز پابیابٖ
٘فسات شیس حبیص زتجٞ ٝبی ثستس ؾد ٚ ٜث ٝدزیبفت جٛایص ٘مدی ٘بیُ آٔد٘د:
در قسمت پسران :ربٞس اٚزٍ٘ی اش اٞس ٔمبْ ا *َٚجٛاد اغٕبعیّی اش تجسیص ٔمبْ د *ْٚأایاس ٚحادت
خٛا ٜاش تجسیص غ ْٛؾد٘د.
در قسمت دختران :فبرٕ٘ٛٔ ٝع خٛأٟ ٜال پٛزاغدی  ٚشٞسا احٕدیبٖ ٞس غ ٝثبشیىٗ اش تجسیاص ثاٝ
ٔمبْ ٞبی ا َٚتب غ ْٛدغت یبفتٙد.
ٕٞچٙیٗ دز ثتؽ د٘ٚفس ٜدختساٖ ؛ تیٙب تٛت٘ٛچی  ٚغبلی ٔحٕدپٛز ا * َٚشٞسا پٛزحػٗ  ٚثٕیاٗ شٔابٖ
شاد ٜد *ْٚثٙب ٘ ٚدا ٘صیسی ثٔ ٝمبْ غ ْٛدغت یبفتٙد.

ایراى قْرهاى جام جْاًی کطتی آزاد ضد

جْاى ٍرزش

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -تیٓ ّٔی وؿتی آشاد ایساٖ ثب پیسٚشی ثاساثاس
تیٓ آٔسیىب دز دیداز فیٙبَ زلبثتٟبی جابْ جاٟاب٘ای وؿاتای آشاد 2017
وسٔب٘ؿب ٜث ٝعٛٙاٖ لٟسٔب٘ی زغید.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس زلبثتٟبی جبْ جٟب٘ی وؿتی آشاد  2017وسٔب٘ؿب ٜوا ٝاش
صجح زٚش پٙجؿٙج ٝدز غبِٗ أبْ خٕیٙی(ز )ٜایٗ ؾٟس آغبش ؾد ٜثٛد عصاس
جٕع ٝثب ثسٌصازی دیداز فیٙبَ ثیٗ تیٓ ٞبی ایساٖ  ٚآٔسیىب ث ٝپبیبٖ زغید.
دیداز فیٙبَ زلبثتٟبی جبْ جٟب٘ی وؿتی آشاد ثیٗ تیٓ ٞبی ایساٖ  ٚآٔسیاىاب
ثسٌصاز ؾد و ٝدز پبیبٖ ایٗ دیداز حػبظ  ٚغٙتی تیٓ ایساٖ تاٛا٘ػات ثاب
٘تیج 5 ٝثس  3ث ٝپیسٚشی ثسغد  ٚجبْ لٟسٔب٘ی زا ثبالی غس ثجسد.
ؾبٌسداٖ ٔحٕد رالیی ثب وػت ایٗ عٛٙاٖ لٟسٔب٘ی تٛا٘ػتٙد ثسای ؾؿٕیاٗ
غبَ ٔتٛاِی لٟسٔبٖ جبْ جٟب٘ی ؾ٘ٛد.
وتایج اوفرادی ایه دیذار ته شرح زیر است:
 57ویٌّٛسْ :حػٗ زحیٕی  – 6آ٘ت٘ٛی زأٛظ صفس
 61ویٌّٛسْٔ :ػعٛد اغٕبعیُ پٛز ٌِٛ – 6بٖ اغتیجس 2
 65ویٌّٛسْٔ :یثٓ ٘صیسی  - 5فسا٘ه ِٔٛیٙبز4 ٚ
 70ویٌّٛسْٔ :صطفی حػیٗ خب٘ی  – 2جیٕص ٌسیٗ صفس
 74ویٌّٛسْ :پیٕبٖ یبزاحٕدی  – 2جسدٖ ثبزٚش 3
 86ویٌّٛسْ :حػٗ یصدا٘ی صفس – دیٛید تبیّٛز (ثس٘د ٜثب ضسث ٝفٙی)
 97ویٌّٛسْ :أیس ٔحٕدی صفس – وبیُ اغٙبیدز 6
 125ویٌّٛسْ :وٕیُ لبغٕی ٘ – 5یه ٌٛیبشدٚفػىی صفس
حسوبت زغ َٛخبدْ دز ٍٙٞبْ وؿتی ٚشٖ  74ویٌّٛسْ ثیٗ یبزاحٕدی ٚ
ثبزٚش ثػیبز دید٘ی ثٛد .أ ٚداْ اش جبیٍب ٜخٛد ث ٝوبدز فاٙای ٘اىابتای زا

ٌٛؾصد ٔی وسد  ٚیه ِحر ٝآزاْ  ٚلساز ٘داؾت.
حػٗ یصدا٘ی دز ایٗ دیداز دز حبِیى ٝدز ٚشٖ جدید ثٔ ٝیداٖ زفت ثب ضسثٝ
فٙی ٔغّٛة حسیف ؾد  ٚثسای ٘تػتیٗ ثبز ؾىػت دز ٚشٖ  86ویّاٌٛاسْ
زا تجسث ٝوسد .ا ٚدز تبیٓ د ْٚاش ٘رس لٛای جػٕب٘ی ث ٝؾدت تحّیُ زفاتاٝ
ثٛد  ٚاش آٔبدٌی ٕٞیؿٍی ثسخٛزداز ٘جٛد
پیؽ اش دیداز فیٙبَ تیٓ آذزثبیجبٖ ٘یص ثب ؾىػت تسوی ٝث ٝعٙاٛاٖ غأٛای
دغت یبفت.
زٚغی ٓٞ ٝثب ٘تیج 7 ٝثس یه اش غد تیٓ ٔغِٛػتبٖ ٌرؾت  ٚپاٙاجآ ؾاد.
ٌسجػتبٖ  ٓٞثب ٕٞیٗ ٘تیج ٝتیٓ ٙٞد زا ؾىػت داد  ٚث ٝعٙاٛاٖ ٞافاتإای
زغید.

تین هلی بسرگساالى ایراى
صدرًطیي تَرًوٌت بیي الوللی ضوطیر بازی ضد

تثبیت صدرًطیٌی پترٍضیوی در آغاز هرحلِ
برگطت لیگ تٌیس رٍی هیس

غسٚیع خجسی زٚش٘ابٔا ٝازن-
تیٓ ّٔی ثصزٌػابالٖ ایاساٖ زتاجاٝ
٘تػت ٔػبثمابت ثایاٗ اِإاّاّای
ؾٕؿیس ثبشی وػت وسد.
ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب تٛز٘إاٙات ثایاٗ
إِّّی ؾٕؿیسثبشی ثأ ٝایاصثاب٘ای
خسٔؿٟس اش زٚش پٙجؿٙج 28 ٝثٕٟاٗ
ٔب ٜثب حضٛز اعضابی تایآ ٔاّای
ثصزٌػبالٖ ایساٖ تیٓ ّٔی جٛا٘بٖ ایساٖ تیٓ ؾٟدای از٘ٚد خسٔؿٟاس  ٚتایآ
ّٔی ة عساق دز غبِٗ خّیج فبزظ ٚزشؾٍب ٜؾٟید جٟابٖ آزای خاسٔؿاٟاس
آغبش ؾد.
دز پبیبٖ ایٗ ٔػبثمبت تیٓ ّٔی ثصزٌػبالٖ ایساٖ ٔمبْ ا َٚتیٓ ٔاّای جاٛا٘ابٖ
ایساٖ ٔمبْ د ْٚتیٓ ؾٟدای از٘ٚد خسٔؿٟس  ٚتیٓ ّٔی ة عساق ثا ٝصاٛزت
ٔؿتسن ٔمبْ غ ْٛزا وػت وسد٘د.
دز ایٗ ٔػبثمبت ٔحٕد زٞجسی اش تٟساٖ ٔمبْ ا َٚفسشاد ثبٞس اش تاٟاساٖ دْٚ
٘یٕب شاٞدی اش تٟساٖ  ٚحػٗ حػ٘ ٖٛعیٓ اش عساق ٔمبْ غ ْٛا٘فسادی زا اش آٖ
خٛد وسد٘د.
ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب ٔػبثمبت ؾٕؿیسثبشی ثٕٞ ٝت فدزاغی ٖٛؾٕؿیسثبشی وؿاٛز
 ٚثٔ ٝیصثب٘ی ادازٚ ٜزشؼ  ٚجٛا٘بٖ خسٔؿٟس  29 ٚ 28ث ٕٟٗزٚشٞبی پٙجؿٙجاٝ
 ٚجٕع ٝدز غبِٗ خّیج فبزظ ٚزشؾٍب ٜجٟبٖ آزا ثسٌصاز ؾد.

بیست ٍ یکویي پیرٍزی فصل
برای یًٍَتَس ثبت ضد

غسٚیع خجاسی
زٚش٘بٔ ٝازن-
ٔسحّ ٝثسٌؿات
ٔػبثمبت تٙیاع
زٚی ٔیص ِایاً
ثستاس ثابؾاٍابٜ
ٞبی وؿاٛز ثاب
ثاااااااستاااااااسی
پتاسٚؾایإای ٚ
تػبٚی خبٍ٘ای
ذٚة آ ٗٞآغبش
ؾد.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ٘یٓ فصُ د ْٚزلبثت ٞبی تٙیع زٚی ٔیص ِیً ثستس ثبؾاٍابٜ
ٞبی وؿٛز ؾبٍٔب ٜجٕع ٝثب د ٚدیداز آغبش ؾد و ٝری آٖ پاتاسٚؾایإای دز
دیداز خبٍ٘ی ثساثس تبیدٚاتس ثٙدزعجبظ ث ٝثستسی  5ثاس یاه دغات یابفات.
پتسٚؾیٕی ثب وػت ایٗ ثستسی جبیٍب ٜخٛد دز صدز جد َٚزد ٜثٙادی زا ثاب
 14أتیبش تثجیت وسد.
دیٍس دیداز ایٗ ٞفت ٝاش ٔػبثمبت دز اصفٟبٖ ٔ ٚیبٖ د ٚتایآ ذٚة آٞاٗ ٚ
تبیدٚاتس ثٙدزعجبظ ثسٌصاز ؾد و ٝری آٖ د ٚتیٓ ث ٝتػبٚی  3ثاس  3دغات
یبفتٙد.

با حضَر جعفری در ٍرزش هیاًِ:

برًاهِ ّای هتٌَع ٍرزضی در هیاًِ برگسار ضد

خجسٍ٘بز زٚش٘بٔ ٝازن -ثب ثابشٌؿات ٔاجادد
آلبی زضب جعفسی چٟس ٜخٛؾٙبْ ٚزشؼ ٔیب٘اٝ
ث ٝادازٚ ٜزشؼ  ٚجٛا٘بٖ ؾٟسغتبٖ ٔیب٘ ٝؾبٞاد
جٙت  ٚجٛؼ  ٚفعبِیت ٞبی ٌػتسد ٜدز یاه
ٔب ٝٞاخیس ثٛدیٓ و ٝثؿسح شیس ٔی ثبؾد.
ثٙٔ ٝبغجت  29ث ٕٟٗیه دٚزٔ ٜػبثم ٝتاٙایاع
زٚی ٔیص ثیٗ پصؾىبٖ  ٚوابدز ثاٟاداؾات ٚ
دزٔبٖ دز خب٘ ٝتٙیع زٚی ٔیص ؾٟسغتبٖ ٔیاب٘اٝ
ثسٌصاز ؾد و ٝدز ٟ٘بیت دوتس ٔاحافاٛظای ٚ
دوتس یٛغفی عٙبٚیاٗ ا ٚ َٚد ْٚزا وػات
وسد٘د.

دز پبیبٖ ٔػبثمبت ٚاِیجبَ ٌسأایاداؾات دٞاٝ
فجس تیٓ ٚاِیجبَ ٘یسٚی ا٘تربٔی ٔایاب٘ا ٝعاٙاٛاٖ
٘تػت زا وػت وسد.
جؿٛٙاز ٜثصزي ضیٕٙبغتیه ثب حضٛز ٌػتسدٜ
ضیٕٙبغتیه وبزاٖ دز غبِٗ ؾٟید صٕدی ٔیب٘ٝ
 ٚثب اغتمجبَ خٛة خب٘ٛادٞ ٜب ثسٌصاز ؾد.
جؿٛٙازٚ ٜزشؼ ٞبی ثبغتب٘ی  ٚشٚزخب٘ ٝای ثاب
حضٛز زئیع ٞیبت ٔ ٚسؾد تٛإ٘ٙد اغاتابٖ ٚ
جٕعی اش ٔػئِٛیٗ ؾٟسغتبٖ ٔیاب٘ا ٝدز ٔاحاُ
شٚزخب٘ ٝعّی ثٗ اثیطبِت(ع) ثسٌصاز ٌسدید.
وػت ٔداَ افتتبزآٔیص ثس٘ص تاٛغاط غاسوابز
خب٘ٓ شٞسا ٔحٕٛدی تىٛا٘دٚوبز ؾبیػتٔ ٝیب٘اٝ
ای دز ٔػبثمبت لٟسٔب٘ی وؿٛز
پب٘اصدٞإایاٗ صاعاٛد غاساغاسی شٔػاتاب٘ای
وٛٙٞٛزداٖ ؾٕبَ غسة وؿٛز ث ٝو ٜٛغٟٙد ثب
حضٛز جٕعی اش وٛٙٞٛزداٖ غیستٕٙد ٔایاب٘اٝ
ثسٌصاز ؾد.
پع اش غبِٟب خب٘ٚٚ ٝؾ ٛؾٟسغتبٖ ٔایاب٘ا ٝدز
ٔػبحت ٔ300تس افتتبح ؾد.

سراًِ ٍرزش هردم از  21بِ  21دقیقِ افسایص یافتِ است

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن-
ٚشیس ٚزشؼ  ٚجٛا٘بٖ دز جٕع
خجسٍ٘بزاٖ ٌفت ٗٔ :تمسیجب ٞس
زٚش ٚزشؼ ٔیو ٓٙأابزٚشا٘اٝ
 20دلیم ٝتب ٘یٓ غبعت اش ثس٘بٔٝ
خٛد زا ث ٝپیبدٜزٚی اختصابـ
ٔید .ٓٞثٌ ٝاصازؼ ایػاٙاب
ٔػعٛد غّطب٘ی فس ٚشیس ٚزشؼ
 ٚجٛا٘بٖ دز جٕع خجاس٘اٍابزاٖ
دز زاثط ٝثب ثاسٌاصازی دٔٚایاٗ
ٕٞبیؽ ثیاٗ اِإاّاّای ٚزشؼ
ٍٕٞب٘ی اظٟبز وسد ٗٔ :تصٛز

ٔیو ٓٙو ٝالتصبد ٔمبٔٚتی واٝ
تٛغط ٔمابْ ٔاعارآ زٞاجاسی
٘بٌْرازی ؾد ٜاغت ٟٔٓتسیاٗ
الداْ ثسای وبٞؽ ٞصیٙاٞ ٝابی
دزٔبٖ  ٚتٛغعٚ ٝزشؼ ٍٕٞب٘ی
ثٛد تب ٔب ثتٛا٘یٓ اش ایاٗ راسیاك
ثتٛا٘یٓ جػٓ  ٚزٚح غابِآ دز
ثیٗ جبٔعٌ ٝػتسؼ دٞیٓ ٓٞ ٚ
ٞصیٞ ٝٙبی دزٔابٖ زا وابٞاؽ
دٞیٓ  ٚجبٔع ٝای ثاب ٘ؿابو ٚ
ؾبدی زا ایجبد وٙیٓ .جبٔع ٝای
و ٝثتٛا٘د دز فسایاٙاد تاٛغاعاٝ
ٚزشؼ وؿٛز ٘مؽ ٟٔإای زا
ایفب وٙد ٘ ٚیسٞٚبی ا٘ػب٘ی غبِٓ
زا تمٛیت وٙد.
ٚی ادأ ٝداد :دز تٛغع ٝفسایٙاد
ٚزشؼ ٞاإااٍااب٘اای ثاابیااد ثااب
ثس٘بٔ ٝزیصی ثبید حسوت وٙایآ

تب ثتٛا٘یٓ ٔؿبزوت ٔسدْ زا دز
ٚزشؼ ٌػتسؼ دٞیٓ.
ٚشیس ٚزشؼ  ٚجٛا٘بٖ دز ادأاٝ
خبرس٘ؿبٖ وسد :خٛؾجاتاتاب٘اٝ
٘ػجت ث ٝچٟبز غابَ ٌارؾاتاٝ
ز٘ٚد ٚزشؼ ٍٕٞب٘ی دز ثایاٗ
ٔسدْ زؾد لبثُ تٛجٟی داؾات
اغت  ٚد ٚثساثس افصایؽ یابفاتاٝ
اغت .ث ٝرٛزی و ٝشٔبٖٞابیای
و ٝأسٚشٔ ٜسدْ ثاسای ٚزشؼ
اختصبـ ٔیدٙٞاد زٚشا٘ا ٝاش
 12دلیم ٝث 17 ٝدلیم ٝافاصایاؽ
یبفت ٝاغت و ٝثبید ثیاٗ تإابْ
دغااتااٍاابٞ ٜااب ٞاآ افااصایاای ٚ
ٌ ٓٞسایی خٛثی صٛزت ثٍیسد
تب ثتٛا٘یٓ ثػتس ٔٙبغجی زا ثاسای
تٛغعٚ ٝزشؼ ٞإاٍاب٘ای دز
جبٔع ٝفسا ٓٞوٙیٓ.

سیاُ جاهگاى-تراکتَرسازی
 ۶اسفٌد برگسار هیضَد

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -ػئأ َٛػابثامابت
غبشٔبٖ ِیً فٛتجبَ ایساٖ اعالْ وسد دیداز ٔاعاٛلاٝ
غیب ٜجبٍٔبٖ  ٚتساوتٛزغبشی زٚش  6اغفٙد ثاسٌاصاز
ٔیؾٛد .ثٌ ٝصازؼ ایػٙب غعید فتبحی دز ٌفتٌٛٚ
ثب غبیت غبشٔبٖ ِیً دز ٔٛزد ٚضعیت تعٛیك ثبشی
غیب ٜجبٍٔبٖ  ٚتساوتٛزغبشی اش ٞفت ٝثیػت  ٚدْٚ
ِیً ثستس ٌفت :ثب تٛج ٝث ٝادأا ٝثابزؼ ثاس ٚ
ؾسایط ٘بٔػبعد جٛی دز ٔؿٟد دیداز د ٚتیٓ أسٚش
 ٓٞثسٌصاز ٘تٛاٞد ؾد  ٚایٗ ثبشی ِغ ٛؾد ٜدز زٚش
جٕع 6 ٝاغفٙد ٔب 95 ٜغبعت  30 ٚ 14دلایاما ٝدز
ٚزشؾٍب ٜثبٔٗ ٔؿٟد ثسٌصاز ٔیؾٛد .پیؽ اش ایاٗ
لساز ثٛد ٔػبثم ٝد ٚتیٓ زٚش جٕعا 29 ٝثاٟإاٗ 95
ثسٌصاز ؾٛد و ٝث ٝدِیُ ثبزؼ ثس ؾدید ایٗ ثابشی
ث ٝتعٛیك افتبد.

پیرٍزی سپاّاى در دیدار هعَقِ ّفتِ
سیسدّن لیگ ٌّدبال

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -تیٓ غپبٞابٖ ٔاٛفاك
ؾد دز دیداز ٔعٛلٞ ٝفت ٝغیصدِ ٓٞیً ثستس ٙٞدثابَ
ث ٝثستسی ثسغد.
ثٌ ٝصازؼ خجسٍ٘بز حٛش ٜتٛح  ٚتٛز ٌسٚ ٜٚزشؼ
ثبؾٍب ٜخجسٍ٘بزاٖ جٛاٖ تیٓ غپبٞبٖ اصفٟبٖ ٔٛفك
ؾد دز دیداز ٔعٛلٞ ٝفت ٝغیصدِ ٓٞیً ثستس ٙٞدثابَ
ٔمبثُ ثیتبی غجصٚاز ث ٝثستسی دغت یبثد.
ؾبٌسداٖ ربٞسی پیاؽ اش ایاٗ دز اعاتاسا ثاٝ
ٔؿىالت داٚزی ثبشی ٞفت ٝدٚاشد ٚ ٓٞدز ٔامابثاُ
ٕ٘بیٙدٔ ٜسٚدؾت حبضس ث ٝا٘جبْ ثبشی ٔمبثُ ثیتابی
غجصٚاز ٘ؿد ٜثٛد٘د  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ ایاٗ ثابشی ثاٝ
تعٛیك افتبد تب أسٚش د ٚتیٓ ز ٚدز زٚی یىدیٍس ٓٞ
لساز ثٍیس٘د.

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -تیٓ فٛتجبَ ی٘ٚٛاتاٛظ ثاب
ثستسی خبٍ٘ی چٟبز ثس یه ٔمبثُ پبِسٔا ٛثا ٝثایاػات ٚ
یىٕیٗ پیسٚشی خٛد دز فصُ جبزی ِیً ثبؾاٍابٞ ٜابی
ایتبِیب دغت یبفت.
ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب دز آغبش ٞفت ٝثیػت  ٚپٙجٓ ِیً ثبؾٍابٜ
ٞبی ایتبِیب تیٓ لدزتٕٙد ی٘ٚٛتٛظ و ٝلٟسٔبٖ ثالٔٙبشع غبَ
ٞبی اخیس غسی آ ٔحػٛة ٔی ؾٛد اش تیٓ زدٞ ٜفدٞإای
پبِسٔٔ ٛیصثب٘ی وسد ٔ ٚطبثك ا٘تربز ث ٝثستسی دغت یبفت.

برد قاطعاًِ هٌچستر یًَایتد برابر
سٌت اتیي

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن-تیٓ فٛتجبَ ٔٙچػتس ی٘ٛبیتاد
دز دٚز زفت ٔسحّ ٝیه ؾب٘صدٟ٘ ٓٞبیی زلبثتٟبی ِایاً
ازٚپب ثساثس غٙت اتیٗ ث ٝپیسٚشی پسٌُ دغت پیدا وسد.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس دز ادأ ٝدیدازٞبی دٚز زفت ٔسحّ ٝیه
ؾب٘صدٟ٘ ٓٞبیی زلبثتٟبی ِیً ازٚپب تیٓ فٛتجبَ ٔٙاچاػاتاس
ی٘ٛبیتد دز ٚزشؾٍب ٜاِٚدتسافٛزد ثٔ ٝصب غاٙات اتایاٗ
زفت  ٚثساثس ایٗ تیٓ  3ثس صفس پیسٚش ؾد.

تَقف هًَاکَ برابر باستیا
در لیگ فراًسِ

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن٘ٛٔ -بو ٛو ٝدز آغبش ٞفتاٝ
ثیػت  ٚؾؿٓ زلبثت ٞبی ِیً فسا٘ػ ٝدز خب٘ ٝثبغتیاب ثاٝ
ٔیداٖ زفت  ٚثب تػبٚی یه ثس یه ٔتٛلف ؾد.
ثٌ ٝصازؼ ایػٙب ٞفت ٝثیػت  ٚؾؿٓ زلبثت ٞابی ِایاً
فسا٘ػ ٝثب ا٘جبْ یه دیداز آغبش ؾد٘ٛٔ .بو ٛصدز٘ؿیٗ وٝ
دز خب٘ ٝثبغتیب ثٔ ٝیداٖ زفت ٝثٛد ثب تػبٚی یاه ثاس یاه
ٔتٛلف ؾد  ٚد ٚأتیبش حػبظ زا اش دغت داد.
ٔ٘ٛبو ٛثب ایٗ تػبٚی  59أتیبشی ؾد  ٚدز صادز جادَٚ
زد ٜثٙدی ثبلی ٔب٘د.
پبزی غٗ ضزٔٗ و ٝثب  55دز زد ٜد ْٚجاد َٚزد ٜثاٙادی
جبی دازد یىؿٙج ٝدز ٚزشؾٍب ٜخبٍ٘ی خٛد ثأ ٝصاب
تِٛٛش ٔیزٚد.

لْستاى در فیٌال حریف
رٍسیِ ضد

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -تیٓ ٚاِیجبَ غبحّی ِٟػتبٖ
ثب پیسٚشی ٔمبثُ زٚغی ٝزاٞی فیٙبَ تٛز جٟاب٘ای ٚاِایاجابَ
غبحّی ؾد.
ثٌ ٝصازؼ ثبؾٍب ٜخاجاس٘اٍابزاٖ جاٛاٖ دٔٚایاٗ دیاداز
٘یٕٟ٘ٝبیی تٛز جٟب٘ی ٚاِیجبَ غبحّی (ٔیىبوبح) ثایاٗ دٚ
تیٓ زٚغی( ٝاغتٛیب٘ٛفػىی/یبزشٚتىیٗ) ِٟ ٚػتبٖ (وب٘تٛز/
ِٛشیبن) ثسٌصاز ؾد.
دز ایٗ ٔػبثم ٝو ٝاش غبعت  12آغبش ؾد ٜثٛد تیٓ ِٟػتابٖ
ٔٛفك ؾد ثب حػبة  2ثس صفس ث ٝپیسٚشی زغید ٚ ٜزاٞای
فیٙبَ ٔػبثمبت ؾٛدِٟ .ػتب٘یٞب دز د ٚغت ثب ٘تبیچ  21ثاس
 21 ٚ 13ثس  17ث ٝپیسٚشی زغید٘د.

