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ورزش

هقاله وزشضی

زاهنوایی هوثس
بسای عضله ساشی

بشکی بمَیت ػضاالباتامى ٍ هاشٍسش آى ّام
سکٌّومیی ّمی ٍسصضی جملبی دکسین بم دس هایاص
گشفتي آى ّم ٍ کستفمدُ کص هاَکدذازکیای حامٍی
هشٍب یي هطو ي بمضیذ بِ صٍدی بِ ًتیجِ خَکّیاذ
سسیذ بَصیِ ّمی هم سک دس کیي صهیٌِ بخَکًیذ
هؼوَال کفشکد بصَس هیوٌٌذ وِ باذٍى ٍصًاِ ٍ
دستگمُ ًویبَکى همّیچِّم سک هاشٍسش دکد ،دس
حملی وِ بوشیٌم ٍ ٍسصش ّامی هاخاتالاف
هیبَکًٌذ بِ کفشکد ووه وٌٌذ وِ بذٍى واواه
دستگمُ ٍ ٍصًِ ػضال خَد سک هشٍسش دٌّذ.
یىی کص هَکسد کصلی وِ بمػج سضذ همّیاچاِ ّام
هیضَد هممٍهت کست .دس بمضگمُّم هممٍهات ٍ
بحول فطمس ٍصًِ ،دهبل ٍ دساتاگامُ ّام بامػاج
هشٍسش همّیچِ ّم هیضَد ،کهم بذى کیي بَکًامیای
سک دکسد وِ بم ووه ٍصى خَد ًیض ػضاال سک
هشٍسش دّذ.
بشًمهِّمی صیش هیبَکًذ بشکی هاشٍسش ػضاال
بذٍى ٍصًِ ٍ دستگمُ هٌمسب بمضذ:
–  ۳دٍس دسکص ٍ ًطست بم آًجم وِ هیبَکًایاذ ٍ
 ۰۶حمًیِ کستشکحت بیي ّش دٍس .کبتذک سؼی وٌایاذ
آسکمبش ضشٍع وٌیذ ٍ ونون ضاذ ٍسصش سک
کفضکیص دّیذ.
–  ۳دٍس ضٌمی سَئذی بم آًجم وِ هیبَکًایاذ ٍ
 ۰۶حمًیِ کستشکحت بیي ّش دٍس.
–  ۳دٍس حشوت الًگ بم آًجم وِ هیبَکًیاذ ٍ
 ۰۶حمًیِ کستشکحت بیي ّش دٍس هطو ي ضَیذ واِ
کیي حشوت سک دسست کًجمم هیدّیذ .هیبَکًیاذ
بؼذ کص هذبی کص کجسمهی وِ واوای ٍصى دکسًاذ
همًٌذ بطشی آب وِ کص ضي هش ضذُ ًیض کساتافامدُ
وٌیذ.
– کًجمم  ۳دٍس حشوت وشکًچ  ۰بم  ۴۱بمس ٍ ۰۶
حمًیِ کستشکحت بیي ّش دٍس .دس کیاي حاشوات
گشدى ضوم ًبمیذ خن ضَد ،سؼی وٌایاذ دسسات
ًمطِّمی دس بمالی سش خَد ًگمُ وٌیذ .کًجمم کیي
بشًمهِ دٍ بم سِ بمس دس ّفتِ هیبَکًذ ًتمیج خَبای
دکضتِ بمضذ.
– بغزیِ ًیض دس هشٍسش ػضال هاَحاش کسات.
ػضال کص هشٍب یي بطىیل ضذُکًذٌّ .گمهی وِ
ضشٍع بِ ٍسصش هیوٌیذ بمیذ هشٍب ایاي الصم سک
دسیمفت وٌیذ .کگش هشٍب یاي هصاشن ًاىاٌایاذ،
ػضال ًیض سضذی ًخَکٌّذ دکضت .الصم ًیسات
وِ حتوم کص هَدس هشٍب یي کستفمدُ وٌیذ.

حضوز دو زکابصى آذزبایجاى ضسقی دز ازدوی تین هلی کوهستاى

سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -هذکفغ
بشکوتَسسمصی بم بصوین کهیش للؼًَِیی
کص کیي بین وٌمس گزکضتِ ضذ.
بِ گضکسش کیسٌم ،هاس کص کبافاملام
دیذکس هشسپَلیس ٍ بشکوتَسسمصی واِ
هٌجش بِ کختالن هیمى کهیش للؼِ ًاَیای
ٍ هحسي بٌگش ضذُ باَد ،ساشهاشبای
بشکوتَسسمصی کیاي بامصیاىاي سک کص
بوشیٌم بیوص وٌمس گزکضات ٍ دس
ًْمیت بم کدکهِ دکس ضذى همجشک بٌگش سک
کص بیوص کخشکج وشد.
هحسي بٌگش هاذػای ضاذُ باَد واِ
للؼًَِیی دس طَا بمصی بم هشسپَلیس ٍ دس سختىي بِ کٍ فحمضی وشدُ کست.



سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -سشهشبی بین هلی دٍچاشخاِ
سَکسی وَّستمى دٍ سومبضى کص آرسبمیاجامى ضاشلای سک باِ
کسدٍی کیي بین دػَ وشد.
ًمصش َّضیمس دبیش ّی ت دٍچشخِ سَکسی آرسبمیجمى ضشلای
دس گفت ٍ گَ بم خبشًگمس هْش ضوي کػالم کیي خبش کظاْامس
دکضت :کسدٍی بذکسومبی بایان هالای دٍچاشخاِ ساَکسی
وَّستمى صیش ًظش آلمی هشیوَث کستشکًىمس جاْات کًاجامم
بست ّمی هضضىی ٍ ٍسصضی کص کهشٍص دس ضْش بْشکى بشگضکس
هی ضَد.
ٍی کدکهِ دکد :کیي کسدٍ بم سٍص هٌجطٌبِ ّفتِ جمسی دس هجوَػِ ٍسصضی آصکدی باْاشکى کدکهاِ خاَکّاذ
دکضت ٍ طی آى کص آرسبمیجمى ضشلی ًیض دٍ سومبضى بِ ًمم ّمی هحوذ هَسضشیف ٍ ػلی ظْشکب صکدُ دس
کیي کسدٍ حضَس دکسًذ.
گفتٌی کست دس کیي هشحلِ کص کسدٍی بذکسومبی بین هلی وَّستمى آلمیمى ّفت سوامباضى کص ضاْاشّامی
هختلف حضَس دکسًذ.

باشندهها و بسندهها دز پلیآف لیگ بستس والیبال ایساى
سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -دٍس باشگطات
هلی آن لیگ بشبش ٍکلیبما بم باشگاضکسی چاْامس
دیذکس ،دس چْمس ضْش بشگضکس هیضَد.
بِ گضکسش کیسٌم ،دٍس بشگطت هشحلِ هالای آن
لیگ بشبش ٍکلیبما چْمسضٌبِ  ۱۲بْوي بم بشگضکسی
چْمس دیذکس هیگیشی هیضَد ٍ بینّامی بامصًاذُ
بالش هی وٌٌذ بام باشد دس دیاذکس دٍم خاَد
کهیذضمى سک بشکی بشگضکسی دیاذکس ساَم حافا
وٌٌذ.
ضْشدکسی ببشیض وِ دس دیذکس سفت دس یه بمصی
ًضدیه  ۳بش  ۱هغلَب بمًه سشهامیاِ ضاذ ،دس
خمًِ خَد هیضبمى کیي بین کست .ضمگشدکى ػامدا
بٌمومس دس بین آرسی دس سملي ضْیذ کلذهی ببشیاض
ٍ کص سمػت  ۴۰بِ هصمن بمًه سشهمیِ هیسٍد.
ببشیضّم بالش هیوٌٌذ بم حضَس بومضمگاشکًطامى
صذسًطیي دٍس همذهمبی لیگ سک ضىست بذٌّاذ
ٍ سکّی دیذکس سَم دس بْشکى ضًَذ.
بین خمبن کسدومى یضد ًیض وِ بم ٍجَد ضاىاسات
بشکبش هیىمى بمصی خَبی سک باشکباش کیاي بایان باِ
ًومیص گزکضت دس سملي آیت کهلل خمبوی هیضبمى
ضمگشدکى هیىمى کوبشی دس بین هایاىامى کسات.
هیىمى بشکی هشحلِ هلی آن بمصیىٌمًی ّاواچاَى
وَکچَیچ سک بِ خذهت گشفتِ کسات ٍ باالش

هی وٌذ وِ بم بشبشی هممبل خمبن کسدومى بِ جوغ
چْمس بین بشبش لیگ صؼَد وٌذ.
صملحیي ٍسکهیي ًیض وِ دیشبش کص بملای بایان ّام
لیگ سک بِ همیمى سسمًذ ٍ بِ لاطاف بامصی ّامی
هؼَلِکش سکّی هلی آن ضذ دس ٍسکهیي هزیاشکی
سمیپم بْشکى کست.
دس دیذکس سفت کیي دٍ بین وِ دس خمًِ ٍکلایاباما
بشگضکس ضذ ضمگشدکى هجتبی ػطمس بم ًتیجِ  ۳باش
یه هغلَب سمیپم ضذًذ.
دسآخشیي دیذکس دٍس بشگطت کیي سلمبتّم وملاِ
همصًذسکى بین جاَکى کیاي دٍسُ کص سلامبات ّام
دس سملي هیمهبش کػظن هیضبمى ضْاشدکسی کسٍهایاِ
کست .ضمگشدکى ػبمس باشلای دس دیاذکس سفات
هَفك بِ ضىست حشیف ضذًذ ٍ دس صَس بشد
دٍم دس خمًِ حشیف هیبَکًٌذ سکّی ًیوِ ًْامیای
لیگ ضًَذ.
ضْشدکسی کسٍهیِ دس کیي دیاذکس های باَکًاذ کص
آسهیي بطىشی وِ دیاذکس سفات باشکباش واملاِ
همصًذسکى سک بِ خمطش هحشٍهیات کص دسات دکد
کستفمدُ وٌذ.
بین ّمی هیىمى ،بمًه سشهمیِ ،سمیپم ٍ ضْشدکسی
کسٍهیِ دیذکسّمی دٍس سفت خَد سک بم هایاشٍصی
هطت سشگزکضتٌذ ٍ دس صَس باشد دس دیاذکس

جهاى وزشش
جدال حساس التصیو و هیالى
بسنده نداضت
دٍم بِ ًیوِ ًْمیی هیسسٌاذ .دس صاَسبای واِ
دیذکس دٍم بِ ًفغ حشیفمى کیي بین ّام باِ هامیامى
بشسذ بمصی سَم بؼییي وٌٌذُ بین سکُ یامفاتاِ باِ
هشحلِ ًیوِ ًْمیی کست.
*بشًمهِ ومهل دٍس بشگطت هشحلِ هلی آن لیگ
بشبش ٍکلیبما:
چهارشنبه  ۷۲بهمن
خمبن کسدومى – هیىمى بْشکى
کسدومى ،سملي آیت کهلل خمبوی ،سمػت ۳۶ ٍ ۴۰
دلیمِ
ضْشدکسی ببشیض – بمًه سشهمیِ
ببشیض ،سملي ضْیذ کلذهی ،سمػت ۴۰
صملحیي ٍسکهیي – سمیپم بْشکى
ٍسکهیي ،سملي ضْیذ گل ػبمسی ،سمػت ۴۰
وملِ همصًذسکى – ضْشدکسی کسٍهیِ
آهل ،سملي هیمهبش کػظن (ظ) ،سمػت ۴۰

پایاى شودهنگام کاز ضطسنج باشاى ایساى دزهسابقات شناى جهاى
سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -بم حازن هایاتاشک
حجمصی هَس دس هسمبمم ضطشًاج صًامى جاْامى،
هشًٍذُ ضطشًج وطَسهمى دس کیي سلمبت ّم خایالای
صٍد ٍ هیص کص آذمص دٍس دٍم هسمبمم بستِ ضذ.
بِ گضکسش هْش دس کدکهاِ دیاذکسّامی سٍص ساَم
هسمبمم ضطشًج لْشهمًی صًمى جْمى وِ دس بْاشکى
جشیمى دکسد ٍ دس بخص دیذکسّمی بىویلی ٍ هالای
آن بشکی بؼییي سشًَضت بمصیىٌمى جْت صاؼاَد
بِ هشحلِ یه ضمًضدّن ًْمیی ،هیتشک حجامصی هاَس
ًومیٌذُ وطَسهمى ًتَکًست ًتیجِ الصم بشکی صؼاَد
سک هممبل حشیف سٍسی خَد وسب وٌذ.
حجمصی هَس وِ بٌْم ًومیٌذُ بمصهمًذُ وطَسهمى دس
سلمبت ّمی ضطشًج لاْاشهامًای جاْامى باَد دس
چمسچَب دیذکسّمی کهشٍص هس کص وساب یاه

بشبشی هممبل آًمستمصیم بَدًمسٍن ،دس دیاذکس دٍم
هتحول ضىست ضذ .حجمصی دس کدکهِ ٍ دس بخاص
سشیغ ًیض صمحب یه بشد ٍ یه بمخت بشد ٍ دس
بخص بشق آسم ّن یه بشد ٍ یه بسامٍی باشکی
خَد حبت وشد .کیي ضاطاشًاجابامص وطاَسهامى دس
آخشیي دیذکس کهشٍص خَد ًیض هتحول ضىست ضاذ.
بذیي بشبیب بم بَجِ بِ ًتمیج کهشٍص ٍ ّوچٌیي یه
بشد ٍ یه بمختی وِ حجامصی هاَس دس سٍصّامی
ضٌبِ ٍ یىطٌبِ وسب وشدُ بَدٍ ،ی کص صاؼاَد کص
هشحلِ یه سی ٍ دٍم بمص همًذ.
هیتشک حجمصی هَس دس حملی کص گشدًٍِ هسامبامام
ضطشًج لْشهمًی صًمى جْمى حزن ضذ وِ هیص کص
ٍی سمسک خمدم کلطشیؼِ ًیض کص صؼَد بمصهمًذُ باَد.
سٍص گزضتِ ّن آبَسم هَسومضیمى بِ ومس خاَد دس

تجلیل اش شحوتکطاى جام فجس

خبشًگمس سٍصًمهِ کسن -بیسات ٍ
ّفتویي دٍسُ سلمبتْمی بساىاتاباما
دِّ فجش کهسما بم حضَس بین ّمی
خمسجی ٍ بین هلی وطاَسهامى کص
کبْت فشکٍکًی باشخاَسدکس باَد ٍ
ضمّذ بمصیْمی هْیج ٍ هش کلاتاْامب
بَدین دس ّشچِ بْتش بشگضکسی کیي
هسمبمم دس ضاْاشساتامى ساشکب
ػالٍُ بش حومیات ّامی هالای ٍ
هؼٌَی بؼذکدی کص ضشوت خصَصی ،دست کًذسومسکى ّیام بساىاتاباما
سشکب ًیض سٌگ بومم گزکضتٌذ.
لشبمى سستوی ٍ بْضکد حسي صکدُ دٍ بي کص چْشُ ّامی فاؼاما دس کحاٌامی
بشگضکسی هسمبمم بسىتبما بیي کلوللی دِّ فاجاش باَدًاذ واِ دس طاَا
بشگضکسی هسمبمم ّوَکسُ یمس ٍ یمٍس بین ّم ٍ ػَکهل کجاشکیای باَدًاذ ٍ
بذٍى چطوذکضت ّمی هملی بم بومم بَکى بالش ًوَدًذ ٍ کص سَی هس َلیي
بشگضکسی هسمبمم ًیض هَسد بمذیش لشکس گشفتٌذ.

سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -دیذکس حسمس بیان ّامی
البضیَ ٍ آث هیالى کص ّفتِ بیست ٍ چْمسم لیگ بامضاگامُ
ّمی کیتملیم بم بسمٍی یه بش یه بِ کبومم سسیذ بم کیاي دٍ
بین ّوچٌمى دس سببِ ّمی ضطن ٍ ّفتن جذٍا سدُ باٌاذی
بملی بومًٌذ.
بِ گضکسش کیشًم ،البضیَ ٍ آث هایاالى ،باشگاضکس واٌاٌاذُ
آخشیي دیذکس ّفتِ بیست ٍ چْمسم سشی (آ) بَدًذ وِ کیي
دیذکس بشًذُ کی ًذکضت ٍ دٍ بین بِ وسب حذکلل کهاتایامص
سضمیت دکدًذ.

هنچستسسیتی دز زتبه دوم

کیي سلمبت ّم همیمى دکدُ بَد.
بذیي بشبیب هشًٍذُ سِ ضطشًجبمص کیشکًی حمضش دس
هسمبمم لْشهمًی صًمى جْمى دسهمیمى سٍص ساَم ٍ
هیص کص آذمص هشحلِ دٍم ٍ یه ضمًضّن ًْمیی کیاي
سلمبت ّم بستِ ضذ.
چْلویي دٍسُ هسمبمم ضطشًج لاْاشهامًای صًامى
جْمى بم  ۴۱کسفٌذ دس بْشکى کدکهِ خَکّذ دکضت.

هحسوهیت زحوتی و حسینی زسوی ضد

خبشًگامس سٍصًامهاِ کسن -واوایاتاِ
هسمبمم سمصهمى لیگ فَبباما کیاشکى،
کسمهی هحشٍهمى ّفتِ بایاسات ٍ دٍم
لیگ بشبش سک کػالم وشد.
بِ گضکسش کیسٌم ٍ بِ ًمال کص سٍکباط
ػوَهی سمصهمى لیگ ،کسمهی هحشٍهمى
ّفتِ بیست ٍ دٍم لیگ بشبش باِ ضاشح
صیش کست :کستمالا بْشکى :سکبسَى جمًَکسیَ -سیذ هْذی سحوتی  -هحواذ
خشهگمُ(هشبی)
سمیپم بْشکى :حمهذ ضیشی  -سیمهه وَسضی
کستمالا خَصستمى :هیومى ضیشصکدی  -ػلی کصغش ػمضَسی
هیىمى بْشکى :هیومى سًجبشی (کًضبمطی) -ضْشیمس هغامًالاَ -ػالای کصاغاش
لشبمًؼلی هَس(هشبی)
گستشش فَالد ببشیض :بمبه حمبوی
همضیي سمصی ببشیض :حمهذ هموذا  -حبیب گشدکًی
هشسپَلیس بْشکى :سیذجالا حسیٌی(کًضبمطی) -ووما ومهیمبیًیم
سیمُ جمهگمى هطْذ :خذکدکد ػضیضی (سشهشبی)کًضبمطی

سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -بین فَببما هٌچستشسیتی بم
وسب بشبشی خمسج کص خمًِ هممبل بَسًوَث بِ سبباِ دٍم
جذٍا سدُ بٌذی لیگ بشبش بمضگمُ ّمی کًگلیس سسیذ.
بِ گضکسش کیشًم ،دس آخشیي دیذکس ّفتِ بیسات ٍ هاٌاجان
لیگ بشبش بمضگمُ ّمی کًگلیس ،بًَوَث کص بایان هاذػای
هچستشسیتی هیضبمًی وشد وِ کیي دیذکس بم باشباشی دٍ باش
صفش ضمگشدکى ها گاَکسدیاَال باِ کباوامم سسایاذ بام
هٌچستشسیتی بم  2۱کهتیمص بِ سببِ دٍم جاذٍا سدُ باٌاذی
صؼَد وٌذ ٍ بَسًوَث بم  ۱۰کهتیمص دس جمیگمُ چْامسدّان
بملی بومًذ.

دنوز ناگتس با دزخطص هسناى گوهص
گلدى استیت زا بسد

سنگینی سایه بی توجهی اولیا بس سس استعدادهای فوتبال آهوشاى دختس
سشٍیس خبشی سٍصًامهاِ کسن -فاَباباما هامیاِ
آرسبمیجمى ضشلی دس بخص هسشکى هَفمیت ّمیی سک
دس سما ّمی کخیش وسب وشدُ ٍ بمصیىٌمى صیامدی
سک هشٍسش دکدُ کهم دس وٌمس آى فَببما همیِ دختاشکى
ًیض هیطشفت ّمی لمبل بَجْی دکضتِ کست.
خبشگضکسی هْش -فؼملیت وویتِ جاَکًامى ّایا ات
فَببما کستمى دس بخص همیِ کص یه سَ ٍ کّاوایات
بخص بمًَکى ّی ت فَببما کص سَیی دیگش هاَجاب
ضذُ بم دختشکى فَببملیست صیاش  ۴۱ساما کساتامى
بتَکًٌذ بستشی هٌمسب بشکی هیطشفت ٍ حتی سسیذى

بِ بین هلی دکضتِ بمضٌذ.
فَببما کستمى دس بخص همیِ بِ ٍکسطِ بشًمهاِ سیاضی
ّمی آیٌذُ ًگشکًِ وویتِ جَکًمى کص یه ساَ ٍ کص
سَیی دیگش فؼملیت هستواش ٍ خاَب باشخای کص
بمضگمُ ّم ٍ هذکسس فَببما هاَجاب ضاذُ بام دس
بخص هسشکى بمصیىٌمى صیمدی دس بذًِ بمضگمُ ّامی
فَببماّ ،ش چٌذ دس بین ّمی هامیاِ دس هسامبامام
وطَسی ٍ کستمًی هختلفی حضَس دکضتِ بمضٌذ.
بمضگمُ ّمیی ّوچَى دبیاشی ،باشکواتاَسسامصی ٍ
گستشش فَالد دس کهش بمصیىي سمصی بِ بشبیاب دس

یک ایسانی دز زقابتهای تکواندو تسکیه به هدال طال دست یافت

سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -بىَکًذٍومس کیشکًی کالصل بین هالای
آرسبمیجمى بم وسب هذکا طال دس سلمبتْمی بیي کلوللی بشویِ هَفك باِ
دسیمفت جَکص حضَس دس سلمبتْمی گشًذهشی ضذ.
بِ گضکسش هْش ،سلمبتْمی بیي کلوللی بشویِ وِ دس آًتملیم آذامص ضاذُ
بَد بم بشگضکسی هبمسصک چْمس ٍصى هیگیشی ضذ وِ دس ًْمیت سایاٌام
بْشکهی بىَکًذٍومس کیشکًی کالصل بین هلی آرسبمیجمى دس ٍصى -۰۶
ویلَگشم بم بشبشی هممبل سلبمی خَد هَفاك باِ وساب هاذکا طاال
ضذ .بْشکهی دس کیي سلمبتْم دٍس ًخست کستشکحت دکضت ٍ سپس کبَکلخمًَن کص سٍسیِ ،سکب لَوای کص
ّلٌذ ،بیلذکن کص بشویِ ،وٌستمًتیي هیٌي کص سٍسیِ سک ضىست دکد ٍ سکّی بمصی ًْمیی ضذ ٍ دس کیاي
هشحلِ ًیض ٍیمچلسالن هیٌي دیگش بىَکًذٍومس سٍسیِ سک  ۱۴بش  6کص هیص سٍ بشدکضت ٍ بِ ًطامى طاال
دست هیذک وشد .بْشکهی بم وسب کهتیمصک الصم دس کیي هسمبمم هَفك ضذ بِ جوغ  ۳۱بىَکًذٍومس بشبش
کیي ٍصى سکُ هیذک وشدُ ٍ جَکص حضَس دس هسمبمم گشًذهشی سک وسب وٌذ .بؼذ کص بیاگای ،باْاشکهای
دٍهیي بىَکًذٍومس کیشکًی کالصل آرسبمیجمى کست وِ دس هسمبمم هختلف سلیب ًومیٌذگمى وطَسهمى
خَکّذ بَد .بین هلی بىَکًذٍی آرسبمیجمى طی سٍصّمی گزضتِ بم وسب  ۱هذکا طالً ۳ ،فشُ ٍ  ۳بشًاض
ػٌَکى لْشهمًی سلمبتْمی ومپ کسٍهم سک بِ خَد کختصمظ دکد.

سدیف هیطشٍبشیي بمضگمُ ّمی آرسبمیجمى ضاشلای
لشکس دکسًذ ٍ حتی کص کیي بمضگمُ ّم ًفشکبی باِ بایان
ّمی لیگ بشبشی دس سدُ بضسگسمالى ًایاض باضسیاك
ضذُ کًذ.
کهم دس بخص دختشکى ًیض فؼملیت ّمیی دس فاَباباما
همیِ کستمى کًجمم ضذُ ٍ بشگضکسی سِ دٍسُ فستیاَکا
هذکسس فَببما کص طشح گشس سٍبس دس سدُ ساٌای
صیش  ۴۱سما ٍ ّوچٌیي حضَس چٌذ بامصیاىاي دس
کسدٍّمی بین هلای صیاش  ۴۱ساما ٍ حضاَس دس
هسمبمم آسیمیی دس بشویب بین هالای کص جاولاِ

سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -یامصدُ بامصی دس لایاگ
NBAکًجمم ضذ وِ دس هْنبشیي کیي بامصی ّام گالاذى
کستیت ٍسیشص ضىست خَسد ٍ سي آًتًَیَ کسپشص بین سدُ
دٍم وٌفشکًس ذشب بِ هیشٍصی سسیذ.
بِ گضکسش کیسٌم ٍ بِ ًمل کص  ،Foxsportsهْنبشیي بمصی
بمهذکد کهشٍص گلذى کستیت ٍسیشص بم ًتیجِ  ۴۳۱باش ۴۴۶
همملبل دًَس ًمگتس ضىست خَسد.
هَفمیت ّمی کیي بخص کص فَببما همیاِ دس باخاص
دختشکى کست.

سیچلو سسهسبی تین والیبال شیس  32سال ایساى ضد

سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -خَکى سیچلَ هشبی ٍ ب َسیسیي
آسطکًتیٌی ٍکلیبما جْمى بِ ػٌَکى سشهشبی بین صیش  ۱۳سما کیشکى
کًتخمب ضذ.
بِ گضکسش کیشًم بِ ًمل کص فذسکسیَى ٍکلیبما ،بم بَجِ کًاتاخامب
کیگَس وَالوٍَیچ بِ ػٌَکى سشهشبی بین هلی ٍکلیبما کیاشکى ٍ
بشًمهِ ّم ٍ هسمبمم هیص سٍی فذسکسیَى ٍکلایاباما دس ساما
آیٌذُ ،سٍص دٍضٌبِ دسجلسِ کی بم حضَس هحوذسضم دکٍسصًای
سئیس فذسکسیَى بشگضکس ضذ.هس کص بشسسی بشًمهِ ّمی بین صیش  ۱۳سما وطَسهمى ٍ کسکئِ بشًمهِ ّامی
آهمدُ سمصی کیي بین بَسط خَکى سیچلَ ،هس َالى فذسکسیَى ٍکلیبما ّذکیات کیاي بایان سک هاشبای
آسطکًتیٌی سپشدًذ.بین صیش  ۱۳سما وطَسهمى کسدیبْطت همُ سما آیٌذُ دس سلمبت ّمی لْشهمًی آسایام
وِ دس ضْش کسدبیل بشگضکس خَکّذ ضذ بم ّذکیت سیچلَ بشکی لْشهمًی دس کیي هسمباماِ ّام ٍ وساب
سْویِ جْمًی ،ضشوت هی وٌذ ٍ سپس دس بمبستمى  6۰دس هیىمسّمی لْشهمًی جْمى کیي سدُ سٌی واِ
دس وطَس هصش بشگضکس خَکّذ ضذ ،حضَس هیذک خَکّذ وشد.سیچلَ بجشبِ ّوىمسی بم بین هلی کیاشکى
سک دس صهمى ّذکیت خَلیَ ٍالسىَ سک دکسد ٍ ّوچٌیي دس سما جمسی دس سلمبت ّم کًتخمبی کلواپایاه،
لیگ جْمًی ٍ بمصیْمی کلوپیه بِ ػٌَکى دستیمس لَصکًَ بش سٍی ًیوىت بین هلی کیشکى ًطست.

وینسته کالدزوى هیصباى فینال
جام حرفی اسپانیا

سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -دیذکس ًْمیی جمم حازفای
بمضگمُ ّمی کسپمًیم دس ٍسصضگمُ ٍیسٌتِ واملاذسٍى ضاْاش
همدسیذ بشگضکس خَکّذ ضذ.
بِ گضکسش کیشًم ،فذسکسیَى فَببما کسپمًیم ٍسصضگمُ ٍیسٌتاِ
وملذسٍى وِ هتؼلك بِ بمضگمُ کبلتیىَهمدسیذ کست سک باشکی
دیذکس ًْمیی (وَهم دا سی) وِ سٍص ضطن خشدکد همُ ساما
آیٌذُ بیي بمسسلًَم ٍ آالٍص بشگضکس هی ضَد ،کًتخمب وشد.
دس سٍصّمی گزضتِ بمضگمُ بمسسلًَم دسخَکست بشگاضکسی
کیي دیذکس دس ٍسصضگمُ سمًتیمگَبشًمب َ سک دکدُ بَد وِ کیاي
هسملِ بم هخملفت فلَسًتیٌَ هشص سئیس بمضگمُ سئما همدسیاذ
هَکجِ ضذ.
دیذکس ًْمیی جمم حزفی کسپمًیم ،آخشیي دیذکسی خاَکّاذ
بَد وِ دس ٍسصضگمُ ٍیسٌتِ وملذسٍى بشگضکس های ضاَد،
چشکوِ کبلتیىَهمدسیذ کص فصل آیٌذُ دس ٍسصضگمُ جاذیاذ
خَد بِ هیذکى هی سٍد.

