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ورزش

هقالِ

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن -تین ّای قدزًؿیي تَاًػتٌد دز ّفتِ دٍاشدّن لیگ توستوس فوَتوثوال
غاحلی زلثای لؼس ًؿیي خَد زا ؾىػ دٌّد.
تِ گصازؼ ایػٌا ،هٌطمِ آذزتایجاىؾسلیً ،ین فكا دٍم هػاتماو لیگ تستس فَتثال غاحلی توسگوصاز
ؾد ٍ ؾْسدازی تثسیص هماتا ایفا ازدواى تِ هیداى زف .
ؾْسدازی تثسیص دز ایي تاشی تا ًتیجِ چْاز تس غِ دز ٍل ّای اضافِ اش غد حسیفؽ گرؾ تا یه
پیسٍشی ؾیسیي اشآى خَد وٌد.
ّوچٌیي قدزًؿیي ایي زلات ّن تَاًػ تا حػاب  9تس دٍ تین لؼسًؿیي جْاى ًطادیاى زا ؾىوػو
دّد .تین ّای هماٍه گلػاپَؼ ٍ ؾاّیي خصز زٍدغس ّن تَاًػتٌد تا تستسی تساتس حسیفاى خَد دز
تابلو نتایج هفته دوازدهن:
وَزظ لْسهاًی تالی تواًٌد.
هماٍه گلػاپَؼ  4-9پیام وَیس ازدواى
ؾْسدازی تٌدزػثاظ  4-9ؾاّیي خصز زٍدغس
ؾْسدازی تثسیص  4-3ایفا ازدواى (ٍل اضافِ
ؾْید جْاى ًطادیاى آتاداى  9-9پازظ جٌَتی
یازاى ًجفآتاد  3 - 1ؾْسیاز غازی (تِ دلیا ػدم حوَز تین یازاى ًجفآتاد

حضَس تکَاًذٍکاس هیاًِ ای دس هسابقات قْشهاًی
داًشجَیاى جْاى

ٍسصش ٍ هَسیقی

گسدآٍزًدُ :فسیدٍى افؿاز

اداهِ اش ؾوازُ لثا:
ًىتِ جالة تس ایٌىِ تِ ٌّگام احػواظ توسظ ٍ
اضطساب وِ غدد فَق ولیَی الدام تِ تسؾح هادُ
ای تِ ًام واتَلَهیي هی وٌد وِ یؼٌی تِ ػثوازتوی
تسؾح هَاد هصتَز هَجة ایجاد تسظ هوی ؾوَد،
هَغیمی تاػج هی ؾَد وِ تسؾح ٍ آشاد غواشی
ایي هادُ اضطساب شا واّؽ یافتِ ،دزًتیجِ هیوصاى
ضستاى للة ٍ فؿاز خَى پاییي آهودُ توِ حوالو
ػادی تسگسددّ .س چٌود ٍزشؼ خوَد توِ خوَد
هَجة جرب اًسضی ٍ ذخیسُ آى هی ؾَد  ،اهوا
هَغیمی ّوچٌاى وِ دز تْثَدی ٍضؼی تویووواز
ًمؽ حػاظ ٍ تصزگی زا ایفا هی وٌد ،دز جورب
 ،ذخیسُ اًسضی ٍ زّا وسدى اًسضی دز ٍزشؾوىواز
ًیص ووه فساٍاى هی وٌد .تاحیس غاشُ ّای ضوستوِ
ای دز اتتدای هػاتمِ ّا حوالو ّوای زٍحوی -
زٍاًی ٍزشؾىاز لثا اش تاشی ٍ هػاتماو حػواظ
لاتا تسزغی اغ  .تٌاتسایوي توسای ایوجواد یوه
زٍحیِ ؾاد ٍ آهادُ تسای زّا ؾدى اًسضی دز شهاى
الصم ،هی تاید ٍزشؾىاز تِ آٌّگ ّوای ؾواد اهوا
هالین گَؼ وٌد تا تِ همدازی وِ الصهاغ اًسضی
خَد زا ًگْداؾتَْ ذخیسُ ًواید .هَغیمی هالین ٍ
آزام دز گواهوْوای هوتوَغوط ّوووساُ توا یوه
ازوػتساغیَى ٍ غاشتٌودی ووالػویوه دلویوك ٍ
هٌػجن تسای ٍزشؾىاز جْ آهادُ ؾودى توسای
یه دٍزُ هػاتمِ غٌگیي هاًوٌود هؿو شًوی یوا
دٍٍهیداًی تػیازهَحس ٍ وازآهد اغ  .اغتفادُ اش
غاشّای وَتِ ای ٍ هوساتی غٌگیي دز اتتدای ّوس
تاشی هوىي اغ اًسضی شیوادی زا توِ قوَزو
غیسّدفوٌد اش ٍزشؾىازخازج وٌد ٍ توسػوىوع
پسؽ ٍ ؾٌَد ایي غاشّا تا دغی تا ّای هتوَغوط
 ، 4دلیماً ٌّگام توسیي دز غالي ّای هستلف تسای
ایجاد ّیجاى جْ خسٍج اًسضی ٍ تغریِ هٌاغوة
تسای دزیاف اًسضی افصٍى تس تػیاز هَحس ٍ ػمالٌی
اغ  .تسؽ دٍم تلفیك هوَشیوه توِ حوسوواو
َّاشی هَغیمی یىی اش زاّْای اػجاب اًگویوصی
اغ وِ تِ ٍاغطِ ی آى هی تَاًید دز حیي اًجام
حسواو ایسٍتیه لدزو ٍ ًیسٍی خَد زا چوٌود
تساتس ًوایید .اگس تِ هَغیمی ػالمِ داؾتِ تاؾید ،توا
تلفیك هَشیه تِ حسواو ّوَاشی هوی توَاًویود
توسیٌاو هفید ٍ حوستسؿی زا داؾتِ تاؾید .الوثوتوِ
وازؾٌاغاى اهَز ٍزشؾی هؼتومودًود ووِ توِ ّوس
حسو فیصیىی وِ پیَغتِ ٍ هتَالی اًجام پریوسد،
هی تَاى ًام توسیي ایسٍتیه زا ًػث داد .افصٍدى
هَغیمی تِ حسواو زٍتیي ٍزشؾی هی تَاًد ؾووا
زا تؿَیك وسدُ ٍ تس ؾدو حسواو ؾوا تیفصایود
اها ایي توام هاجسا ًیػ  .افصٍدى هَغیمی چِ تػوا
هصایای تیؿتسی زا ًیص دز توس دازدً .وسهوؽ ّوای
زٍتیي ایسٍتیه تِ ّوساُ هَغیمی هی تَاًٌد ؾاها
حسواو غسیغ ،پسؼ ٍ جْؽ تسای هودو شهواى
هثػَطی تاؾد .تسخی اش هصایای افصٍدى هَغویوموی
تِ حسواو ایسٍتیه تِ ؾس شیس هی تاؾٌد .توایود
خاطس ًؿاى وسد وِ ّوِ افساد تا ّن تفاٍو ّایوی
دازًد .اش جولِ اّن ایي تفاٍو ّا هوی توَاى توِ
هَازدی ًظیس غي ،ؾسایط طثیؼی تدى ،جٌوػویو ،
ٍ ...اؾازُ وسد .تِ ّویي دلیا تاید توَجوِ داؾو
زًج ضستاى للثی وِ دز حیوي اجوسای حوسوواو
َّاشی تَجَد هی آید دز ّوووِ افوساد یوىوػواى
ًسَاّد تَد 5 .تٌَع دز هَشیه ّیچ چیص تِ ایوي
اًداشُ جالة ًیػ وِ تي هوَغویوموی زا توا توي
حسواو ایسٍتیىی وِ اًوجوام هوی دّویود توْون
تیاهیصید .هی تَاًید ً 41وًَِ اش آٌّگ ّای هوَزد
ػالمِ ی خَد زا اًتساب وٌید ٍ دز شهاى ًسهؽ تِ
آًْا گَؼ دّید .تسخی ّCDای اًتساتی ّػتٌد
وِ گلچیٌی اش تْتسیي هَشیه ّا زا دز خَد جای
هی دٌّد ٍ تسای ّس غلیمِ ٍ ّس غٌی هٌاغة هوی
تاؾٌد .الصم تِ ذوس اغ وِ تي هَغیمی وِ توسای
حسواو ایسٍتیه اًتساب هیؿَد تاید تیي  998توا
 999ضسب آٌّگ دز دلیمِ تاؾد .دز ایوي هویواى
ضاًسی وِ تسای هَغیمی اًتساب هی ؾَد ،تواحویوس
شیادی تس زٍی تؿَیك ٍزشؾوىوازى دازد .توایود
آٌّگ ّا زا طَزی اًتساب وٌید وِ توسای ووا
دٍزُ ی اًجام حسواو هٌاغة تواؾوٌود .توِ ایوي
تستیة وِ اتتدا تا آٌّگ ّای آزام ؾسٍع وسدُ تا
تدى دز ایي شهاى گسم ؾَد .غپع زیتن هَغیوموی
تٌد ؾَد تا حسواو تِ تدزیج ؾدو پیدا ووٌوٌود.
هسحلِ ی آخس ًیص لػو خٌه وسدى تدى اغو
وِ زیتن آٌّگ تایود هوجودد ًا آزام ؾوَدً .وَع
دیگسی اش حسواو ایسٍتیه ٍجَد دازد وِ تا ًام
جاشزغایص هؼسٍف اغ  .هستوی توِ ووازآهوَشاى
ایٌطَز آهَشؼ هی دّد حسواو ٍزشؾوی زا توا
حالتی اش حسواو هَشٍى ٍ زیتویىی وِ تویوؿوتوس
حال زلف دازًد تیاهیصًد .ایي اهس ّن هی توَاًود
تٌاغة اًدام شیاد ٍ ّن ؾاداتی دٍ چٌداًی زا توِ
ؾوا تدّد .آهیستي ولیپ ّای زلف ٍ توالوِ توِ
حسواو ٍزشؾی دز توسیي ّای ایسٍتیوه جوای
هاًَز دادى خیلی تاش اغ  ٍ ،ایي تٌَع تسای افوساد
هتفاٍو دز ؾسایط هستلف هوی توَاًود ووازتوسد
اداهِ دازد
داؾتِ تاؾد...

غسٍیع خثوسی زٍشًواهوِ ازن -توا توسگوصازی
هػاتماو اًتساتی دزٍى ازدٍیی تین هلی توىوَاًودٍ
اػصاهی تِ هػاتماو لْسهاًی داًؿوجوَیواى جوْواى،
تسویة ًْایی تین پػوساى توسای حووَز دز ایوي
زلات ّا هؿسف ؾد.
تِ گصازؼ زٍاتط ػوَهی فودزاغویوَى توىوَاًودٍ
ایساى ،هػاتماو اًتساتی دزٍى ازدٍیی تویون هولوی
داًؿجَیاى دز گسٍُ پػساى تسگصاز ٍ دز ًوْوایو
تسویة تین اػصاهی تِ تویوػو ٍ ًوْووویوي دٍزُ
زلات ّای لْسهاًی داًؿجَیاى جْاى هؿوسوف ٍ
اػالم ؾد.
تساغاظ ایي خثس هیس ّاؾن حػیٌی توىوَاًودٍوواز
هیاًِ ای دز ٍشى هٌفی  63ویلَگسم دز تسویة تیون

اػصاهی لساز گسف .
تا اػالم غید ًؼو خلیفِ غسهستی ایي تیون دیوگوس
ًفساو حاضس دز ایي تسویة ػثازتٌد اش:
آزهیي ّادی پَز دز ٍشى  -54ویلوَگوسم *ّوادی
تیساى ٍلی پَز دز ٍشى  -58ویلَگسم
هووویوووسّووواؾووون حػووویوووٌوووی دز ٍشى -63
ویلَگسم *غیودحػویوي احػواًوی دز ٍشى -68
ویلَگسم
زاهوویووي حػوویووي لوولووی شادُ دز ٍشى -74
ویلَگوسم *اهویوسحػویوي اهویودی دز ٍشى -81
ویلَگسم
غؼید زجثی دز ٍشى  -87ویلَگسم *فسؾاد لویواظ
ؾٌدی دز ٍشى  +87ویلَگسم تسویة تین تىَاًودٍ
وؿَزهاى زا تسای حوَز دز ایي هػاتماو تؿىیوا
هیدٌّد.
ّدای ایي تین تسػْدُ غید ًؼو خلیفِ تِ ػٌوَاى
غسهستی ٍ زضا ایواى شادُ ٍ هحود تمی خووسایوی
تِ ػٌَاى هستی هی تاؾد.
تیػ ٍ ًْویي دٍزُ هػاتماو یًَیَزغیاد جوْواًوی
داًؿجَیاى اش تازیخ  98هسدادهاُ تا  8ؾْسیَز غوال
جازی تِ هدو  99زٍش دز وؿَز چیي تایپِ تسگصاز
هی ؾَد.

آرسبایجاًششقی قْشهاى ٍالیبال دختشاى
شوالغشب کشَس شذ

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن -هػاتومواو ٍالویوثوال
دختساى ؾوالغسب وؿَز تا لْسهاًی آذزتایجاًؿوسلوی
پایاى یاف .
هػاتماو ٍالیثال دختساى ؾوالغسب وؿَز توا حووَز
تیوْای ازدتیا  ،وسدغتاى  ،شًجاى  ،آذزتایجاًغستی ٍ
آذزتایجاًؿسلی دز تثسیص دز غالي وَحس تثسیص تسگوصاز
ؾد ٍ تین آذزتایجاى ؾسلی تا تستوسی دٍ توس قوفوس
هماتا آذزتایجاى غستی توَاًػو هوموام لوْوسهواًوی
هػاتماو جَاًاى دختس ؾوالغسب زا تِ خَد اختكاـ
دّد.ایي دٍزُ اش زلاتتْا پع اش آذزتایجاًغستی  ،تویون
وسدغتاى تِ همام غَهی زغید.



دٍچشخِ سَاسی قْشهاًی جَاًاى ایشاى
سکابضًاى قْشهاى هعشفی شذًذ

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن -هػاتماو دٍچوسخوِ
غَازی لْسهاًی جَاًاى وؿَز دز تسؽ پیوػو توا
ؾٌاخ لْسهاًاى تِ واز خَد پایاى داد.
تِ گصازؼ هْس ،هػاتماو دٍچسخِ غَازی لْسهاًوی
جَاًاى وؿَز طی دٍ زٍش اش غِ ؾٌثِ  97هوسدادهواُ
دز هحا پیػ آشادی تْساى تسگوصاز ؾود ووِ دز
ًْای تا هؼسفی لْسهاًاى تِ واز خَد پایاى داد.
دز ایي دٍزُ اش هػاتماو وِ تا حووَز زوواتوصًواى
جَاى تسگصاز ؾد اهیسحػیي جوؿیدیاى دازًدُ هدال
طالی آغیا دز هادُ تسككی خَد یؼٌی اٍهٌیَم توِ
ػٌَاى لْسهاًی ٍ دز هادُ اغىسچ غَم ؾد.

ایَبی ٍ :سصش بایذدس سٍستاّا تَسعِ یابذ
خثسًگاز زٍشًاهِ ازن -ػوثواظ ایوَتوی هػو وَل
ٍزشؼ زٍغتای تْسهاى اشتَاتغ ؾْسغوتواى غوساب
ًصدیه تِ ّؿ غال اغ وِ دز ایي هػ وَلویو
الدام تِ تسگصازی هػاتماو هستلف ٍفؼالی ّوای
گػتسدُ ًوَدُ اغ .
ٍی تِ خثسًگاز زٍشًاهِ ازن گف ً :یاش اقولوی
هادزشهیٌِ ٍزشؼ احداث غالي ٍزشؾی هی تواؾود
وِ غس دزتالؼ ّػتین تاهػ َلیي زاهتماػدوٌین
تسای احداث غالي اػتثازاو الشم زاتسكیف دٌّد
فسدخیسی ّصیٌِ اٍلیِ غاخ غالي زاتسػْدُ گسفتِ
اغ ٍدزایي خكَـ شهیي هٌاغة دزًظسگسفوتوِ
ؾدُ اغ .
هىاتثاو هاتسای جرب اػتثازاو ّووچوٌواى اداهوِ
دازد .دّیازپستالؼ تْسهاى دزاداهِ گف  :توٌوْوا

غووسگووسهووی جووَاًوواى ایووي زٍغووتووا ٍزشؼ
هیثاؾدٍاگساهىواًواو فوساّون ؾوَدحوتوی شًواى
ًیصفسق حوَزدزٍزشؼ زاپیدا خَاٌّد ًوَد.
غال ّای لثا هػاتماو فَتثال تح ػوٌوَاى جوام
ٍالی ًیص تا حوَز  91تین اش زٍغتاّای ّوجوَاز
دز تْسهاى تا اغتمثال خَب تسگصاز ؾد .اش طوسف
دیگس دز طَل غال ّای گرؾتِ دز هػاتماو لیوگ
فَتثال غساب تین ّای تْسهاى حوَز هَفك داؾتٌد
تین ّای غٌْدً ،فیي غیٌی  ،اغتمالل ٍ پیواًىازاى
اش تْسهاى دز فَتثال هٌطمِ خَب ظاّس ؾدًد .لثوال
دز ایي زٍغتا زؾتِ ّای ٍزشؾی دٍ ٍ هویوداًوی ٍ
تٌیع زٍی هیص ًیص فؼال تَد .االى ًیص ٍزشؼ تیلیازد
اش اغتمثال خَب تسخَزداز هی تواؾود .دز توؼود
فسٌّگی ًیص وازّای ؾایاى تَجْی اًجام ؾودُ ٍ

ششٍع هشحلِ سَم اسدٍی آهادگی
تین تکَاًذٍ ًَجَاًاى باًَاى دس تبشیض

غسٍیع خوثوسی زٍشًواهوِ
ازن -زیوویووع ّوویوو وو
تىَاًدٍ آذزتایجاى ؾسلی اش
ؾسٍع هسحلِ غوَم ازدٍی
آهووادگووی توویوون تووىووَاًوودٍ
ًَجَاًاى تاًوَاى اغوتواى دز
تثسیص خثس داد.
جؼفس زًجثسپَز دز گفتگَ تا
ایسًا اػالم وسد :هسحلِ غوَم
ازدٍی آهووادگووی توویوون
ًَجَاًاى اغتاى تسای اًتساب
ًفساو تستس جْ اػوصام توِ
هػاتماو وؿَزی اش  99هسداد آغاش ؾدُ ٍ زٍشّای فسد دز غالي ّویواو
تىَاًدٍ تسگصاز هی ؾَد.
اغاهی ًفساو دػَو ؾدُ تِ ایي ازدٍ:
شیٌة زشالی  -الٌاش ازُ جاى  -ویویا تْسٍش گٌج ّ -اًیِ چٌوازی  -آیودا
تْسُ ٍزاى  -هیٌا وسیوی  -زاحلِ شیٌالی  -شّسا خیالی  -ویویا هحودی -
شّسا خثاشی  -حویي پستَی ّ -دیِ اغوؼیا پَز -غاًاش قدزالدیٌی
غسپسغ تین خاًن ایساًپَز
غسهستی خاًن تسویَى
هستی خاًن تیساهصادُ *هستی خاًن دّماى
تِ گصازؼ ایسًا 9 ،هسحلِ اش ازدٍی آهادگی تین ًَجَاى تاًَاى توىوَاًودٍ
اغتاى آذزتایجاى ؾسلی تسگصاز ؾدُ ٍ ًتیجِ ّؿ ٍشى اش ٍ 91شى فیىع
ؾدُ ٍ دز ًْای تا اًجام هسحلِ غَم ازدٍ ًتیجِ ٍ 9شى دیوگوس لوطوؼوی
خَاّد ؾد.

دز هادُ تین اغپسیٌ ّن اغتاى خساغاى زضوَی دز
قدز ایػتادً.تایج واها ایي زلاتتْا تِ ایي توستویوة
اغ :
هاده کایرین -9 :غجاد طثاطثایی اش یصد  -9هثیي
ػیدگاّیاى اش یصد  -3هحودحػیوي شازع تویودووی
اشیصد
تعقیبی انفرادی -9 :احػاى دّمواى اش یوصد -9
پَزیا ؾْػَازی اش تْوساى  31ػولوی احووودی اش
گلػتاى
اوهنیوم -9 :اهیسحػیي جوؿیدیاى اش اقفْاى -9
غاهاى حػیي شادُ اش وسهاى  -3ػلیسضوا ًوَػوی اش
ازدتیا
تین اسپرینت -9 :خساغاى زضوَی  -9یوصد -3
وسهاى
اسپرینت -9 :وػسی تالسپَز اش لسغتاى  -9غوجواد
طثاطثایی اش یصد  -3هحود حػیي شازع تویودووی اش
یصد
اسکرچ -9 :غجاد طثاطثایی اش یصد -9حوید تورزی
اش خساغاى زضَی  -3اهیسحػیي جوووؿویودیواى اش
اقفْاى

جْاى ٍسصش
شکست هیالى بشابش سئال بتیس

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن -تین فَتثال هیالى دز دیداز
دٍغتاًِ هماتا زئال تتیع ًتیجِ زا ٍاگراز وسد.
تِ گصازؼ هْس ،تین فَتثال هیالى دز دیدازی دٍغتاًوِ توِ
هكاف زئال تتیع زف ٍ تساتس ایي تین  9تس یه ؾىػ
خَزد.

بشتشی سٍستَف هقابل دیٌاهَ هسکَ

حػیٌیِ ػلی اقغس احداث ؾود ٍ توا هؿوازوو
هسدهی هػجد قاحة شهاى ًیص تَغوؼوِ یوافو
وتاتساًِ ًیص تصٍدی دایس خَاّد ؾد.

ٍ

هشحلِ دٍم جام حزفی فَتبال؛
هلَاى ٍ هاشیي ساصی دس حساستشیي دیذاس

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن -لسػِ وؿی هسحلِ دٍم زلات ّوای جوام
حرفی فَتثال ایساى تسگصاز ؾد وِ دز حػاغتسیي دیداز تین ّوای هولوَاى
تٌدزاًصلی ٍ هاؾیي غاشی تثسیص تِ هكاف ّن هی زًٍد.
تِ گصازؼ ایسًا ،هساغن لسػِوؿی هسحلِ دٍم جام حرفی تسگصاز ؾد ووِ
طی آى دیدازّای ایي هسحلِ دز زٍشّای  31 ٍ 99هوسداد  96اًوجوام
هیؾَد.
تین ّای لیگ تستسی ًیص اش هسحلِ غَم واز خَد زا دز فكا جوازی جوام
حرفی آغاش هی وٌٌد.
**تسًاهِ دیدازّای هسحلِ دٍم تِ ؾس شیس اغ :
ؾْسدازی هاّؿْس -تادزاى تْساى
غسداز تَواى ً -ف هػجدغلیواى
آیٌدُ غاشاى تسق جدید ؾیساش -ؾْید وسیوی جَیثاز (ًوایٌدُ ًَؾْس
فجسغپاغی ؾیساش  -لؿمایی ؾیساش
خًَِ تِ خًَِ هاشًدزاى  -آلَهیٌیَم ازان
ایساًجَاى تَؾْس -ؾاّیي لسدگاى چْازهحال
گا اتسیؿن تْساى (اغتمالل آتی تْساى  -ؾْسدازی تثسیص
ؾْدای چَاز ایالم  -اوػیي الثسش
ًػاجی هاشًدزاى  -هع زفػٌجاى
خَؾِ طالیی غاٍُ ً -یسٍی شهیٌی
زاُآّي تْساى  -ؾْدای تاتلػس
هلَاى تٌدزاًصلی  -هاؾیيغاشی تثسیص
هیؼاد هغاى ازدتیا  -قثای لن
غیساف وٌگاى تَؾْس  -هع وسهاى
داهاؼ گیالًیاى  -غسداز ًمدُ آ .غستی
ّادی ًَزٍشی هاشًدزاى  -گا گْسغیسجاى

فَتسال ایشاى ّوچٌاى دس سدُ ششن جْاى ٍ ًخست آسیا
اغپاًیا ٍ زٍغویوِ دز قودز جودٍل جوای دازد.
وؿَزهاى ّوچٌاى دز زدُ ؾؿن جْاى ٍ ًوسوػو
زدُتٌدی  91تین تستس فَتػال جْاى تِ ؾوس شیوس
آغیا لساز دازد.
تِ گصازؼ تاؾگاُ خثسًگازاى جَاى ٍ،تِ ًوموا اش اغ :
غای  ،Futsal World Rankingزدُ توٌودی  .9تسشیا 9999
 .9اغپاًیا 9879
جدید تینّای هلی فَتػال جْاى اهسٍش (پٌجؿٌثوِ
اػالم ؾد وِ تس ایي اغواظ تویون هولوی فوَتػوال  .3زٍغیِ 9765
وؿَزهاى ّوچٌاى جایگاُ ؾؿوی خَد دز جْاى ٍ  .4آزضاًتیي 9711
 .5ایتالیا 9618
غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن -تس اغاظ تاشُ تسیي زتثِ ًسػ آغیا زا حفظ وسدُ اغ .
زدُتٌدی تینّای فَتػال جْاى،تین هلی فوَتػوال تس ایي اغاظ تین هلی تسشیا تا  9999اهتیاش تاالتس اش  .6ایساى 9593
ویلَگسم جای دازد .تِ گصازؼ ایػٌوا ،دز
حسي یضداًی دس سدُ ًخست بشتشیي
جدیدتسیي زدُ تٌدی تستوسیوي آشادووازاى
جْاى ،حػي یصداًی دازًدُ هودال طوالی
آصادکاساى جْاى
الوپیه وواواى دز قدز تستسیيّای ٍشى
غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن -دز جدیدتسیي زدُتٌدی تستسیوي آشادووازاى  86ویلَگسم جْاى جوای دازد ٍ حػوي
جْاى وِ اش غَی اتحادیِ جْاًی وؿتی اػالم ؾدُ اغو  ،حػوي یوصداًوی زحیوی دازًدُ هدال تسًص الوپیه ًویوص دز
طالیی ایساى دز الوپیه زیَ وواواى دز زدُ ًسػ تستسیي ّوای ٍشى  86زدُ غَم ٍشى  57ویلَگسم لساز گسف .

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن-تین فَتثال زٍغوتوَف دز
غیاب هلی پَؼ ایساًی خَد تساتس دیٌاهَ هػىَ پیسٍش ؾد.
تِ گصازؼ هْس ،تین فَتثال زٍغتَف دز اداهِ ّفتِ پٌوجون
زلاتتْای لیگ زٍغیِ تساتس دیٌاهَ هػىَ تِ هیداى زفو ٍ
تساتس ایي تین یه تس قفس تسًدُ ؾد.

شکست الوپیاکَس
دس حضَس  8دقیقِ ای اًصاسیفشد

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن -تین الوپیاوَظ یًَواى دز
دیدازی دٍغتاًِ تا حوَز ّؿ دلیمِ ای هْاجن ایوساًوی
خَد ؾىػ خَزد .تِ گوصازؼ تواؾوگواُ خوثوسًوگوازاى
جَاى،تین فَتثااللوپیاوَظ یًَاى  ،ووِ ووسیون اًكوازی
فسد هْاجن هلی پَؼ وؿَزهاى زا دز اخوتویواز دازد ،دز
دیداز دٍغتاًِ هماتا آتسٍهیتَظ لساز گسف ٍ توا یوه
گا ؾىػ خَزد.

بًََچی سسوا کاپیتاى هیالى شذ

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن -تاؾوگواُ هویوالى خوسیود
تاتػتاًی اؼ زا تِ ػٌَاى واپیتاى جدید خَد اًتساب وسد.
تِ گصازؼ ایػٌا ٍ تِ ًما اش هدیاغ  ،ل ًَازدٍ توًَوَچوی
یىی اش جٌجالی تسیي اًتمال ّای تاتػتاًی فَتثال ایتالیا زا
تِ ًام خَد تِ حث زغاًد.
ایي هدافغ تا تجستِ تكوین گسف ووِ یوًٍَوتوَظ زا توا
ٍجَد ایي وِ پیؿٌْادّای ازٍپایی خَتی داؾو توسن
وٌد ٍ هیالى زا تِ ػٌَاى همكد تؼدی اؼ اًتساب وسد.
غای تاؾگاُ هیالى تا هٌتؿس وسدى ػىوػوی اش پویوساّوي
تًََچی تا تاشٍتٌد واپیتاًی اش ایي تاشیىي تِ ػٌَاى واپیتاى
جدید زٍغًَسی یاد وسد.
ایي دزحالی اغ وِ ل ًَازدٍ تًََچی تسای ًوسوػوتویوي
فكا اغ وِ پیساّي هیالى زا تس تي هی وٌد.

سٍبیي کاصاى دس خاًِ هتَقف شذ

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن -تین فَتثال زٍتیوي وواشاى
دز ّفتِ پٌجن زلاتتْای لیگ زٍغیِ تساتوس لوَووَهوَتویوَ
هػىَ تِ تػاٍی دغ یاف .
تِ گصازؼ هْس ،تیون ّوای فوَتوثوال زٍتویوي وواشاى ٍ
لَوَهَتیَ هػىَ دز چازچَب ّفتِ پٌجن زلاتتْای لیوگ
زٍغیِ تِ هكاف یىدیگس زفتٌد وِ تماتا ایي دٍ تویون توا
تػاٍی یه تس یه خاتوِ یاف .

اسدى بِ جای ایشاى هیضباى
باصی عشاق  -اهاسات شذ

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن -وٌفدزاغیَى فَتثال آغیوا
تا دزخَاغ ػساق تسای تسگصازی تواشی توا اهوازاو دز
ازدى تِ جای ایساى هَافم وسد .تِ گصازؼ ایػوٌوا ٍ توِ
ًما اش ازم ًیَش ،تین هلی فَتثال ػساق دز اداهِ تاشی ّوای
خَد دز اًتساتی جام جْاًی  9198زٍغیِ غپتاهثس آیوٌودُ
تاید تِ هكاف اهازاو تسٍد .فیفا تسگصازی تاشی دز خان
ػساق زا تِ خاطس جٌگ ٍ ًااهٌی دز ایي وؿوَز هوووٌوَع
وسدُ تَد ٍ ایي وؿَز ػستی تكوین گسف وِ ایساى زا تِ
ػٌَاى هیصتاى خَد اًتساب وٌد.لساز تَد وِ دیداز تین هلی
فَتثال ػساق تساتس اهازاو ّن دز ایساى تسگصاز ؾوَد ،اهوا
ایي دیداز دز ازدى تسگصاز هی ؾَد.

