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ورزش

هقالِ

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -ػداد ٞاؿٕی د٘ٚذ ٜزثشیضی
تٔ ٝماْ ػٔ ْٛؼاتماذ خٟا٘ی زشوی ٝدػر خیذا وشد.
تٌ ٝضاسؽ ٟٔش ،ػداد ٞاؿٕی د٘ٚذ ٜخٛب وـٛسٔباٖ وبٝ
وٛسداس ٔ ۴88سش وـٛس ٘یض اػر ٔٛدك ؿبذ دس ٔؼباتبمباذ
خٟا٘ی زشوی ٝتذسخـذ ٔ ٚذاَ تش٘ض ایٗ ٔؼاتمباذ سا اص آٖ
خٛد وٙذ.
ٚی و ٝاص ػٛی دذساػی ٖٛزشوی ٝت ٝایٗ ٔؼباتبمباذ دعبٛذ
ؿذ ٜتٛدٛٔ ،دك ؿذ دس زیٓ ایشاٖ تا وؼبة سوبٛسد ۴8.1۲
ا٘ی ٝػ ْٛؿٛد.
ٌفسٙی اػر دس ایٗ سؿس ٝزیٓ زشوی ٝتا سوٛسد  ۳۸.1۲ا٘ی ٝا ٚ َٚزیٓ اٚوشایٙی ٘یض تبا اخبسبالف 1۲
كذْ ا٘ی ٝد ْٚؿٛد.

پیرٍزی دضَار تین هلی ایراى هقابل آرشاًتیي

فَاید ٍرزش تای چی چَاى

ادأ ٝاص ؿٕاس ٜلثُۺ
 -۳وٕش سا سٞا وٙیذ
وٕش ،دشٔا٘ذ ٜوُ تذٖ اػر .اٌش تسٛا٘یبذوبٕبش سا
سٞا وٙیذ ،دس ایٙلٛسذ خاٞایساٖ لذسذ تیبـبسبشی
خٛاٙٞذ داؿر  ٚلؼٕر خاییبٙبی تبذٖ ،تبا بثباذ
خٛاٞذ تٛدٌ .فسٔ ٝی ؿٛد وٙٔ ٝـأ زٕأی حباِبر
ٞا ،دس وٕش خٟٙاٖ اػر .هٕٙا سٞایی وٕش تباعب
سٞا ؿذٖ زا٘ذٞ ٖٚا  ٚعوالذ لؼٕر ٞای دیٍبش
تذٖ ٘یض ٔی ؿٛد.
 -۴خاِی  ٚخش تٛدٖ (تذٖ) سا اص ٔ ٓٞدضا وٙیذ
اِٚیٗ اكُ زای چی چٛآٖ ،زٕایض لائُ ؿذٖ تبیبٗ
خاِی  ٚخش تٛدٖ اػر .اٌش ٚصٖ وُ تبذ٘بسباٖ تبش
سٚی خای ساػر تاؿذ ،خای ساػر خش  ٚخای چبح
خاِی اػر  ٚتشعىغ .اٌش تسٛا٘یذ ایٗ زٕایض سا تبٝ
خٛتی ٘ـاٖ دٞیذ ،حشور تذٖ ػثه  ٚچباالن
خٛاٞذ تٛد  ٚازالف ا٘شطی ٘یض ٘خٛاٞیذ داؿر .دس
غیش ایٙلٛسذ یه خا ػٍٙیٗ  ٚتبذ ٖٚحبشوبر
خٛاٞذ تٛد  ٚخای دیبٍبش دس حباَ حبشوبر.دس
ایٙلٛسذ زعادَ دشدتایه حشور حشیف تٔ ٟٓیشیضد.
 -۵ؿا٘ٞ ٝا سا سٞا ٔ ٚعّك وشد ٚ ٜآس٘ح ٞبا سا تبٝ
خاییٗ تیٙذاصیذ
ؿا٘ٞ ٝایساٖ تایذ وأال سٞا  ٚآصاد تاؿٙذ ،دس غبیبش
ایٙلٛسذ ٌشدس ٝخٛاٙٞبذ تبٛد  ٚچبی (ا٘بشطی
دس٘ٚی تذٖ) ٘یض ت ٝد٘ثاَ آٖٕ٘ ،ی زٛا٘ذ تذٖ سا خبش
اص ا٘شطی وٙذ .خاییٗ ا٘ذاخسٗ آس٘ح ٞا تبٔ ٝبعبٙبی
ٔعّك ٍ٘ ٝداؿسٗ آٟ٘اػرً ،بٛسی وب ٝعوبالذ
وسف صیاد ٔٙمثن ٘ثـا٘ذ.اٌش آس٘ح ٞا ،ت ٝػبٕبر
تاال وـیذ ٜؿ٘ٛذ ؿإ٘٘ ٝی زٛا٘ذ ٔعّك  ٚسٞا تاؿبذ
ٕ٘ ٚی زٛاٖ تحشیف ٘یشٚی كحیحی اعٕاَ وشد.
 -۶اص ٘یر  ٚر ٗٞت ٝخای صٚس اػسفاد ٜوٙیذ
دس وساب سػاِٞ ٝای زای چی چٛآٖ ٌبفبسبٔ ٝبی
ؿٛد و ٝاص رYi ٗٞاػسفاد ٜوٙیذ ٘ ٝصٚس  ٚلذسذ
Li.دس زٕشیٗ زای چی چٛآٖ زٕاْ تذٖ تایذ سٞبا
تاؿذ ،اخاص٘ ٜذٞیذ و ٝحسی ٔبمبذاس وبٕبی صٚس
 ٚلذسذ دس ٔفاكُ  ٚسي ٞا تالی تٕا٘ذ ،دس ایبٗ
كٛسذ ٔی زٛا٘یذ سٞا  ٚآصاد حشور وٙیذ .تبذٖ
ٔا٘ٙذ صٔیٗ و ٝؿأُ ٔدشاٞا  ٚخٛی ٞای تؼیاسی
اػر ،ؿأُ ٔشیذیٗ ٞای – وا٘اَ ٞایی دس تبذٖ
و ٝخشیاٖ اِىسشٔٚغٙاًیؼی دس آٖ خشیاٖ داسد –
ٔسعذدی اػر.اٌش تذٖ ٔ ٚشیذیٗ ٞا ٘ماى ٔؼبذٚد
داؿس ٝتاؿٙذ ،ا٘شطی تًٛ ٝس آصاد  ٚسٞبا ٌبشدؽ
٘خٛاٞذ داؿر.
 -۷تاال  ٚخاییٗ تذٖ سا وأال زٙظیٓ وٙیذ
دس سػاِٞ ٝای زای چی آٔذ ٜاػر و ٝحبشوباذ
تایذ دس خاٞا سیـ ٝداؿس ٝتاؿذ ،زٛػي وٕش وٙبسبشَ
ؿذ ٚ ٜدس اٍ٘ـساٖ ٕ٘ٛد خیذا وٙذٚ .لسی و ٝدػر،
وٕش  ٚخا تا  ٓٞحشور ٔی وٙٙذ ،چـٓ ٘یض آٟ٘ا سا
زعمیة ٔی وٙذ.اٌش یه لؼٕر اص تذٖ ،خیش ٚتمیبٝ
٘ثاؿذي ،وُ تذٖ دچاس اخسالَ خٛاٞذ ؿبذ .دس
وُ ت ٝایٗ اؿاس ٜداسد وٞ ٝش دٚلؼٕر تاال  ٚخاییٗ
تذٖ تایذ تا  ٓٞدس زعأُ تاؿٙذ.
 -۸تیش ٚ ٖٚدس ٖٚساذ تا ٕٞ ٓٞا ًٙٞوٙیذ
دس زٕشیٗ زای چی چٛآٖ اكّی زشیٗ چبیبض سٚ
اػر .اٌش تسٛاٖ س ٚسا تباال تبشد ،حبشوباذ تبٝ
كٛسذ ًثیعی چاته خٛاٞبٙبذ تبٛدٚ .لبسبی اص
سٞایی كحثر ٔی ؿٛد ،ت ٝایٗ ٔعٙی اػر و٘ ٝبٝ
زٟٙا دػر  ٚخاٞا تایذ تاص  ٚساحر تاؿٙبذ ،تبّبىبٝ
ر٘ ٗٞیض تایذ تاص ٚسٞا تاؿذٚ .لسی تبسبٛاٖ دسٚ ٖٚ
تیش ٖٚسا تا  ٓٞیىی وشدٕٞ،اٍٙٞی ازفاق ٔی ادسذ.
 -۹خیٛػس ٚ ٝتذٚ ٖٚلف ٝحشور وٙیذ
دس ػثه ٞای ػخر تیش٘ٚی ،اص خیٗ تبیبش٘ٚبی ٚ
ػخر (یعٙی ا٘مثام عوال٘ی) اػسفادٔ ٜی وٙٙذ ٚ
تٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔحذٚد ٞ ٓٞؼر  ٚتیٗ حبشوبازبی
و ٝا٘داْ ٔی ؿٛد ٚلفٚ ٝخٛد داسدٕٞ ٚیٗ ٔؼبلّبٝ
تاع ٔی ؿٛد زا حشیف دبشكبر خبٛتبی تبشای
حّٕ ٝخیذا وٙذ أا دس زای چی چٛآٖ اص رYi ٗٞ
ت ٝخای صٚس Liاػسفادٔ ٜی ؿٛد ٚتٕٞ ٝیٗ دِبیبُ
حشواذ خیٛػسٞ ٝؼسٙذ ٔ ٚحذٚدیسی ٘بیبض ٚخبٛد
٘ذاسد .دس ٔىسٛتاذ و ٟٗزای چی ٌفس ٝؿذ ،ٜزای
چی ٔا٘ٙذ سیؼیذٖ اتشیـٓ اػر  ٚوبأبال ٞبٕبٝ
حشواذ خیٛػس ٝاخشا ٔی ؿ٘ٛذ.
 -18ػى ٖٛسا دس حشور خؼسد ٛوٙیذ
دس ػثه ٞای ػخر تیش٘ٚی ،زٕاْ ا٘بشطی تبشای
حشور  ٚخٟؾ كشف ٔی ؿٛد  ٚتٕٞ ٝیٗ عّبر
اػر و ٝتعذ اص حشواذ ،زٙفغ ٞا زٙذ ٔی ؿ٘ٛبذ؛
أا دس زای چی اص ػى ٖٛتشای وٙسشَ اػسفادٔ ٜبی
ؿٛد .دس زای چی تا ٚخٛد ایٙى ٝؿخق ػبىبٖٛ
داسد حشور ٔ ٓٞی وٙذ.

کسب دٍ هدال برًس رقابت ّای هچ اًدازی آسیا
تَسط ٍرزضکاراى آذربایجاى ضرقی

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -زیٓ ّٔی ٚاِبیبثباَ
ایشاٖ دس ػٔٛیٗ تاصی خٛد دس ٞفس ٝد ْٚسلاتسٟای
ِیً خٟا٘ی تٔ ٝلاف آسطا٘سیٗ سدر  ٚتشاتش ایبٗ
زیٓ ت ٝػخسی  ۳تش  ۲خیشٚص ؿذ .ایٗ دٔٚیٗ تبشد ۲
أسیاصی ؿاٌشداٖ وٛالوٚٛیچ دس زٟشاٖ تٛد.



ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسنٚ -سصؿىاساٖ ٔچ ا٘ذاص آرستایداٖ ؿبشلبی
ٔٛدك ؿذ٘ذ دس سلاتر ٞای ٔچ ا٘ذاصی آػیا دس لشلیضػساٖ دٔٚذاَ تش٘ض سا
ت ٝخٛد اخسلاف دٙٞذ ٔ.ؼاتماذ آػیایی ٔبچ ا٘بذاصی ًبی سٚصٞبای
ؿا٘ضد ٓٞزا تیؼر یىٓ خشداد ٔا ٜتا حوٛس  11وـبٛس ٚتبیبؾ اص ۸88
ٚسصؿىاس تٔ ٝیضتا٘ی وـٛس لشلیضػساٖ تشٌضاس ؿذٚ.سصؿىاساٖ ٔبچ ا٘بذاص
آرستایداٖ ؿشلی ٔٛدك ؿذ٘ذ دس سلاتر ٞبای ٔبچ ا٘بذاصی آػبیبا دس
لشلیضػساٖ دٔٚذاَ تش٘ض سا ت ٝخٛد اخسلاف دٙٞذ ٔ.ؼاتماذ آػیایی ٔبچ
ا٘ذاصی ًی سٚصٞای ؿا٘ضد ٓٞزا تیؼر یىٓ خشداد ٔبا ٜتبا حوبٛس 11
وـٛس ٚتیؾ اص ٚ ۸88سصؿىاس تٔ ٝیضتا٘ی وـٛس لبشلبیبضػبسباٖ تبشٌبضاس
ؿذ.تاته دشج اِّٟی دس والع ساػر دػر ٚصٖ  ۷8ویٌّٛشْ  ٚاوثش حبثبیبة اِب ٝصاد ٜدس ٚصٖ ۶۵
ویٌّٛشْ ٔماْ ػ ْٛایٗ دٚس ٜاص سلاتسٟای آػیایی سا ت ٝخٛد اخسلاف داد٘ذ .الصْ ت ٝروش اػر اتٛاِفوُ
كذلی ٔٛدك ؿذ دس ایٗ دٚس ٜاص سلاتسٟا ٔذسن داٚسی Aآػیا سا دسیادر وٙذ.

تین ایراى برًدُ هسابقات تدارکاتی ٍالیبال جَاًاى در آًکارای ترکیِ

تٌ ٝضاسؽ ٟٔش ،زیٓ ٞای ّٔی ٚاِبیبثباَ ایبشاٖ ٚ
آسطا٘سیٗ یىـٙث ٝؿة دیذاس خٛد سا دس چاسچٛب
ٞفس ٝد ْٚسلاتسٟای ِیً خٟا٘ی ٚاِیثاَ دس ػباِبٗ
آصادی زٟشاٖ تشٌضاس وشد٘ذ وب ٝایبٗ تباصی تبا
تشزشی  ۳تش  ۲زیٓ وـٛسٔاٖ ٕٞشا ٜؿذ.
ؿاٌشداٖ وٛالوٚٛیچ دس ػر ٞای ا ،َٚدٚ ْٚ
خٙدٓ ایٗ دیذاس ت ٝزشزیة تا أسیاصاذ  ۲۹تبش ،۲۷
 ۲۵تش  1۵ ٚ ۲8تش ٔ 11ماتُ سلیة خٛد ت ٝخیشٚصی
دػر یادسٙذ .آسطا٘سیٗ ٘یبض ػبر ٞبای ػبٚ ْٛ
چٟاسْ سا ت ٝزشزیة  ۲۵تش  ۲۵ ٚ ۲8تش  ۲۳تشد.
زیٓ ایشاٖ و ٝدس ٘خؼسیٗ تاصی خٛد دس ٞفس ٝدْٚ
تشاتش تّظیه  ۳تش  ۲خیشٚص ؿذ ٜتٛد دٔٚبیبٗ تبشد
خٛد سا دس ایٗ ٞفس ٝتشاتش آسطا٘سیٗ وؼبة وبشد.
خِٛیٚ ٛالػى ٚ ٛؿاٌشدا٘ؾ تبذ ٖٚوؼبة تبشد
زٟشاٖ سا دػر خاِی زشن وشد٘ذ .آسطا٘سیبٗ دس
ٞش ػ ٝتاصی خٛد ٘سید ٝسا ٚاٌزاس وشد.

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -زیٓ ٔبّبی ٚاِبیبثباَ
خٛا٘اٖ ایشاٖ و ٝتا ٞذف وؼة آٔادٌی  ٚحوبٛس
لذسزٕٙذ دس سلاتر ٞای لٟشٔا٘ی خٛا٘اٖ خبٟباٖ دس
اسدٚی زذاسوازی ؿٟش آ٘ىاسای زشوی ٝت ٝػش ٔی تشد،
دس یه تاصی زذاسوازی ٔماتُ زیٓ زشوی ٝلشاس ٌشدر.
تٌ ٝضاسؽ ایش٘ا ،دس ایٗ ٔؼاتماذ ،زیٓ ّٔبی خبٛا٘باٖ

ایشاٖ تا ٘سید ۳ ٝتش  ۲تشاتش زیٓ ٔیضتاٖ خیشٚص ؿذ.
زیٓ ّٔی ٚاِیثاَ خٛا٘اٖ ایشاٖ و ٝت ٝدعبٛذ سػبٕبی
دذساػی ٖٛزشوی ٝزا سٚص خٙدـٙث ٝایٗ ٞفس ٝدس اسدٚی
آ٘ىاسا ت ٝػش ٔی تشد ،چٟاس دیذاس زذاسوازی تبا زبیبٓ
ّٔی ٔیضتاٖ تشٌضاس خٛاٞذ وشد.
زیٓ ّٔی ٚاِیثاَ خٛا٘اٖ ایشاٖ تعذ اص اسدٚی زبشوبیبٝ
لشاس اػر دس اػّ٘ٚٛی ٘یض اسدٚی زذاسوازی تبشٌبضاس
وشد ٚ ٜچٟاس دیذاس زذاسوازی تا زیٓ وـٛس ٔبیبضتباٖ
تشٌضاس وٙذ.
٘ٛصدٕٞیٗ دٚسٔ ٜؼاتماذ ٚاِیثاَ لٟشٔا٘ی خٛا٘اٖ صیش
 ۲1ػاَ خٟاٖ تا حوٛس  1۶زبیبٓ تبشزبش اص د ْٚزبا
یاصد ٓٞزیشٔا ٜتٔ ٝیضتا٘بی خبٕبٟبٛسی چبه  ٚدس
ؿٟشٞای چؼى ٝتٛخٛیسؼ ٚ ٝتش٘ ٛتشٌضاس ٔی ؿبٛد.
زیٓ ّٔی ٚاِیثاَ خٛا٘اٖ ایشاٖ دس دٚس ٔمذٔبازبی ایبٗ
سلاتر ٞا دس ٌش ٜٚػ ْٛتا زیٓ ٞای ایساِیا ،آسطا٘سیٗ ٚ
اٚوشایٗ ٌ ٓٞش ٜٚاػر.

هراسن تَدیع ٍ هعارفِ رئیس ادارُ ٍرزش ٍ جَاًاى ضْرستاى اسکَ برگسار ضد
ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -خٕـبیبذ ٘بظبٕبی
ٔذیش وُ ٚسصؽ  ٚخٛا٘اٖ آرستبایبدباٖ ؿبشلبی،
ػیشٚع ٔمذٔی سا ت ٝػبٕبر سیباػبر ٚسصؽ ٚ
خٛا٘اٖ ؿٟشػساٖ اػىٙٔ ٛلٛب وشد.
دس ایٗ ٔشاػٓ و ٝخثشائیُ ٔٙلٛس لشتا٘بی ٔبعباٖٚ
زٛػعٙٔ ٝاتع  ٚخـسیثا٘ی اداس ٜوُ ٚسصؽ  ٚخٛا٘باٖ

آرستایداٖ ؿشلی ٔ ٚشزوی ٔحٕذصاد ٜدبشٔبا٘بذاس
ؿٟشػساٖ اػى٘ ٛیض حوٛس داؿسٙذ ،خٕـیذ ٘ظبٕبی
ٔذیش وُ اػساٖ اص خذٔاذ ؿایؼس ٝدشیذ ٖٚادـباس
دس عشكٚ ٝسصؽ  ٚخٛا٘باٖ ؿبٟبشػبسباٖ اػبىبٛ
لذسدا٘ی ٕ٘ٛد.
ػیشٚع ٔمذٔی خیؾ اص ایٗ سیاػر اداسٚ ٜسصؽ

هقدهاتی جام جْاًی  ۸۱۰۲رٍسیِ

اسپاًیا صدرًطیي باقی هاًد

 ٚخٛا٘اٖ ؿٟشػساٖ ٞـسشٚد سا ت ٝعٟذ ٜداؿر.

پایاى تالش کطتیگیراى ایراى با  ۶هدال رًگارًگ

ػببشٚیببغ خببثببشی سٚص٘ببأبب ٝاسن -آصاد ٚ
دشٍ٘یواساٖ ٔٙسخة ایشاٖ تا وؼة دٔ ٚذاَ ًبال
 ٚچٟاس تش٘ض ت ٝواس خٛد دس سلاترٞای تیٗ إِّّی
خایض ٜتضسي ٌشخؼساٖ خازٕ ٝداد٘ذ.
تٌ ٝضاسؽ ٟٔش ،دس سٚص د ْٚسلاتبر ٞبای تبیبٗ
إِّّی وـسی آصاد  ٚدبش٘بٍبی خبایبض ٜتبضسي
ٌشخؼساٖ خاْ تاالٚادص ٚ ٜواسزٛصیا و ٝدس ؿٟش
زفّیغ تشٌضاس ؿذ ،خٕاَ عثادی تبٔ ٝبذاَ ًبال
دػر یادر  ٚأیشی  ٚعضیضی كاحة ٔذاَ تش٘بض
ؿذ٘ذ .تش ایٗ اػاع ٘سایح ٕ٘ایٙذٌاٖ وـبٛسٔباٖ
تـش صیش اػرۺ

دس وـسی آصاد  ٚدس ٚصٖ  ۷8ویّبٌٛبشْ خبٕباَ
عثادی تا ؿىؼر دادٖ وـسی ٌیشا٘ی اص وـبٛس
آرستایداٖ ،ت ٝدیذاس دیٙاَ سا ٜیادرٚ .ی دس ایبٗ
ٔؼاتم ٝوـسی ٌیش ٌشخؼسا٘ی سا ٔغّٛب وبشد ٚ
كاحة ٔذاَ ًال ؿذ .دس ٚصٖ  ۸۶وبیبّبٌٛبشْ
ٔحٕذخٛاد اتشاٞیٕی دس وـسی ٘خؼر حشیفی اص
ِٟؼساٖ سا ؿىؼر دادٚ.ی دس دٚس تبعبذ ٔبمباتبُ
حشیف خٛد ٔغّٛب ؿذ  ٚاص دٚس سلاتر ٞا وٙباس
سدر .دس ٚصٖ  1۲۵ویٌّٛشْ أیشسها أیبشی دس
ٔثاسص٘ ٜخؼر ٔماتُ وـسی ٌیش اسٔٙبؼبسبا٘بی تبٝ
خیشٚصی سػیذ  ٚساٞی ٔشحّ٘ ٝیٕٟ٘ ٝایی ؿبذ أبا
دس ایٗ دیذاس تشاتش ٕ٘ایٙذ ٜوـبٛس ٔبدباسػبسباٖ
ؿىؼر خٛسد  ٚساٞی دیذاس سد ٜتٙذی ؿذٚ .ی
دس ایٗ ٔؼاتم ٝوـسی ٌیشی اص وـٛس ِٟؼبسباٖ سا
ٔغّٛب وشد  ٚتٔ ٝذاَ تش٘ض دػر یادر.
دس وـسی دشٍ٘ی دس ٚصٖ  ۷۵وبیبّبٌٛبشْ خبیباْ
تٛیشی دس وـسی ٘خؼر ٔماتُ ٕ٘بایبٙبذ ٜوـبٛس

تودید قرارداد صالح پٌاُ با تین ضْرداری تبریس

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن-
ػشٔشتی زیٓ ؿٟشداسی زبثبشیبض
لشاسدادؽ سا تا ایٗ زیٓ زٕبذیبذ
وشد.
تٌ ٝضاسؽ تاؿٍا ٜخثش٘بٍباساٖ
خٛاٖ اص زثشیض؛ عّی كاِح خبٙباٜ
ػشٔشتی زیٓ ؿٟشداسی زثشیض تبٝ
ٔببذذ یببه دلببُ دیببٍببش
لشاسدادؽ سا تا ایٗ زیٓ زٕبذیبذ
وشد .كاِح خٙا ٜدلُ ٌزؿسٛٔ ٝدك ؿذ زیٓ ؿٟشداسی زثشیض سا اص ِیً دػبسبٝ
د ٚتِ ٝیً دػس ٝیه كعٛد دٞذ.

ٌشخؼساٖ ٔغّٛب ؿذ  ٚاص دٚس سلاتر ٞبا وبٙباس
سدر .دس ٚصٖ  ۸۵ویٌّٛشْ ػأاٖ عضیضی ٔمباتبُ
ٕ٘ایٙذ ٜوـٛس آٔشیىا ٔغّٛب ؿذ أا تا زٛخب ٝتبٝ
حوٛس حشیفؾ دس دیذاس دیٙاَ ٚی ساٞی ٌبشٜٚ
تاص٘ذٞ ٜا ؿذ  ٚتا خیشٚصی تش حشیف خٛد دس ایبٗ
ٔشحّ ،ٝت ٝدیذاس سد ٜتٙذی سا ٜیادر  ٚتا خیبشٚصی
ٔماتُ وـسی ٌیش ٌشخؼسا٘بی ٘بفبش ػب ْٛاسٚخبا
كاحة ٔذاَ تش٘ض ؿذ.
دس ٚصٖ  1۳8ویٌّٛشْ أیش لاػٕی ٔٙدضی ٔماتبُ
ٕ٘ایٙذ ٜتالسٚع ؿىؼر خٛسد  ٚساٞبی دیبذاس
ؿا٘غ ٔدذد ؿذ أا دس ایٗ ٔؼاتم٘ ٝبیبض ٔبمباتبُ
وـسیٌیش ٌشخؼسا٘ی ٔغّٛب  ٚحزف ؿذ.
دس سٚص ٘خؼر ایٗ ٔؼاتماذ ٘یض ٔدسثی ٌّیح دس
ٚصٖ  ۹۷ویٌّٛشْ وـسی آصاد تٔ ٝذاَ ًال سػیبذ
ٔ ٚلیة اوثشی  ٚأیشحؼیٗ حؼیبٙبی دس اٚصاٖ
 ۹۷ ٚ ۵۹ویٌّٛشْ وـسی دشٍ٘ی كاحبة ٔبذاَ
تش٘ض ؿذ٘ذ.

حاتوی با تراکتَرسازی تودید کرد

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسنٔ -بٟباخبٓ
دلُ خیؾ زشاوسٛسػاصاٖ یه دلُ دیٍبش
دس ایٗ زیٓ ٔا٘ذ٘ی ؿذ.تٌ ٝبضاسؽ ایؼبٙبا،
ٟٔاخٓ دلُ ٌزؿس ٝتاؿٍا ٜزشاوسٛسػباصی
خغ اص ٔبزاوبش ٜتبا ٔلبٌبفبی آخبٛسِبٛ
ٔذیشعأُ ایٗ تاؿبٍبا ٜلبشاسدادؽ سا تبٝ
ٔذذ یه دلُ دیٍش زٕذیذ وشد .لشاسداد
حازٕی دس خایاٖ دلُ ٌزؿس ٝتا ایٗ تاؿٍا ٜت ٝخایاٖ سػیذ ٜتٛد أا ٔبزاوبشاذ
دً ٚشف تشای زٕذیذ لشاسداد خیّی صٚد ت٘ ٝسید ٝسػیذ  ٚحازٕی و ٝیىبی اص
ٟٔاخٕاٖ اتر ػشخدٛؿاٖ دس دلُ ٌزؿس ٝتٛد لشاسداد خٛدؽ سا تبٔ ٝبذذ
یه دلُ دیٍش تا تاؿٍا ٜزشاوسٛسػاصی زٕذیذ وشد.

هلی پَضاى ٍاترپلَ ایراى در سٌگاپَر قْرهاى ضدًد
ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -زیٓ ّٔی ٚازشخبّبٛ
ایشاٖ دس زٛسٕ٘ٙر چٟاسخا٘ث ٝػٍٙاخٛس تٔ ٝبمباْ
لٟشٔاٖ ایٗ سلاتر ٞا دػر یادر.
تٌ ٝضاسؽ آ٘ا ،زیٓ ّٔی ٚازشخّ ٛایبشاٖ زبٛا٘ؼبر
لٟشٔاٖ زٛسٕ٘ٙر چٟاس خا٘ث ٝػٍٙاخٛس ؿبٛد .دس
سٚص خایا٘ی ایٗ لاترٞا زیٓ ّٔی ٚازشخّ ٛوـٛسٔاٖ
دس ٔماتُ كشتؼساٖ ت ٝآب صد.
ّٔی خٛؿاٖ خٛاٖ ایشاٖ دس خبایباٖ ٚلبر ٞبای

لا٘٘ٛی ایٗ تاصی تا ٘سید ۷ ٝتش  ۶خیؾ تٛد٘ذ أا دس
 ۲8ا٘ی ٝآخش تا دسیادر یه ٌُ اص كبشتؼبسباٖ
تاصی ت ٝزؼاٚی سػیذ .أا ؿاٌشداٖ چبیبشیبچ دس
هشتاذ خٙاِسی خٛؽ دسخـیذ٘ذ  ٚتا ٘سید 1۶ ٝتش
 1۵خیشٚص اص ٔیذاٖ خاسج ؿذ٘ذ  ٚتبش ػبىبٛی
٘خؼر ایٗ سلاترٞا ایؼساد٘ذ.
زیٓ كشتؼساٖ ٘یض تا ؿىؼر دس ٔماتبُ ایبشاٖ دس
خایٍا ٜد ْٚلشاس ٌشدرٕٞ .چٙیٗ لبثبُ اص ایبٗ

سبقت اللْی در جام جْاًی پٌجن ضد

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أبٝ
اسن -تا تشٌضاسی دیٙباَ
سؿس ٝزدا٘چٔ 18 ٝسش تادی
خاْ خٟا٘ی آرستایبدباٖ،
ػثمر اِبٟبی زبٛا٘ؼبر
خایٍا ٜخٙدٓ خبٟباٖ سا
وؼة وٙذ.
تٌ ٝبضاسؽ ایؼبٙبا ،دس
ادأبب ٝسلبباتببر ٞببای
زیشا٘ذاصی خاْ خبٟبا٘بی
آرستببایببدبباٖ ٌببّببٙببٛؽ
ػثمر اِّٟی و ٝتا وؼة
أسیاص  ۳۸۸دس ٔشحّٔ ٝمذٔازی زٛا٘ؼر سوٛسد تشٔ ٖٚشصی ایشاٖ سا دس سؿبسبٝ
زدا٘چٔ 18 ٝسش تادی تا٘ٛاٖ ػٕ٘ ٝش ٜاسزماء دٞذ .ا ٚددس دیٙاَ ایٗ سؿس ٝخایٍباٜ
خٙدٓ خٟاٖ سا وؼة وشد.
زیشا٘ذاصاٖ ازشیؾ ،سٚػیٔ ٚ ٝىضیه ت ٝزشزیة ا َٚزا ػ ْٛؿذ٘ذ.

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -زیٓ ٞای ّٔی دٛزثاَ اػدا٘یا
 ٚایساِیا دس سلاتسٟای ٔمذٔازی خاْ خٟا٘ی  ۲81۸سٚػبیبٝ
تشاتش حشیفاٖ خٛد خیشٚص ؿذ٘ذ.
تٌ ٝضاسؽ ٟٔش ،سلاتسٟای ا٘سخاتی خاْ خٟا٘ی  ۲81۸سٚػیٝ
دس ٌشG ٜٚتا ا٘داْ د ٚتاصی ادأ ٝیادر وً ٝی آٖ زبیبٓ
ٞای ایساِیا  ٚاػدا٘یا تشاتش حشیفاٖ خٛد خیشٚص ؿذ٘ذ.

کرٍاسی صدر جدٍل را با ایسلٌد ضریک ضد

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -تا خیشٚصی ایؼّٙذ  ٚزشویبٝ
دس ٌش ٕٝٞI ٜٚزیٓ ٞای ایٗ ٌش ٜٚد ٚت ٝد ٚتا یبىبذیبٍبش
 ٓٞأسیاص ؿذ٘ذ.تٌ ٝضاسؽ تاؿٍا ٜخثش٘بٍباساٖ خبٛاٖ؛دس
ادأ ٝؿة خایا٘ی ٞفس ٝؿـٓ سلاتسٟای ٔمذٔازی خاْ خٟا٘ی
 ۲81۸دس لاس ٜاسٚخا  ،زیٓ ّٔی دٛزثاَ وشٚاػبی تبا لبثبَٛ
ؿىؼر  8 -1خاسج اص خا٘ ٝتشاتش ایؼّٙبذ ،كبذس خبذَٚ
ٌشI ٜٚتاصی ٞای ٔمذٔازی خاْ خٟا٘ی اسٚخا سا تا ایٗ زیبٓ
ػٟیٓ ؿذ.دس دیٍش تاصی ایٗ ٌش ٜٚزشوی ٝتا ٘سید ٝچٟاس تبش
یه وٛص ٚٚٚسا ٔغّٛب وشد .

صربستاى ٍ ٍلس اهتیازات را تقسین کردًد

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -دیذاس زیٓ ٞای ّٔی دٛزثاَ
كشتؼساٖ ِٚ ٚض دس سلاتسٟای ا٘سخاتی خاْ خبٟبا٘بی ۲81۸
سٚػی ٝتا زؼاٚی ٕٞشا ٜؿذ.
تٌ ٝضاسؽ ٟٔش ،زیٓ ٞای ّٔی دٛزثاَ كشتؼساٖ ِٚ ٚبض دس
ادأٔ ٝشحّٔ ٝمذٔازی خاْ خٟا٘ی  ۲81۸سٚػی ٝتشاتبش ٞبٓ
كف آسایی وشد٘ذ و ٝایٗ تاصی تا زؼاٚی یه تبش یبه
خایاٖ یادر.كشتؼساٖ تا  1۲أسیاص كذس خذ َٚسا اص ایشِبٙبذ
خغ ٌشدر .ایشِٙذ تا  1۲أسیاص د ْٚاػرِٚ .ض تا  ۸أبسبیباص
دس ٔىاٖ ػ ْٛلشاس داسد.
صدرًطیٌی هَقتی ایرلٌد با تساٍی هقابل اتریص
ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -زیٓ ّٔی دٛزثاَ ایشِبٙبذ تبا
ٚخٛد زؼاٚی ٔماتُ ازشیؾ ٔٛلسا كذس٘ـبیبٗ ٌبشD ٜٚ
سلاتسٟای ٔمذٔازی خاْ خٟا٘ی دس اسٚخا ؿذ.
تٌ ٝضاسؽ ٟٔش ،دس ایٗ تاصی و ٝتٔ ٝیضتا٘ی زیٓ ّٔی ایشِٙبذ
تشٌضاس ؿذ ایٗ زیٓ تا حؼاب یه تش یه تشاتش ازشیؾ تبٝ
زؼاٚی دػر خیذا وشد.
ایشِٙذ تا ٚخٛد ایٗ زؼاٚی  1۲أسیاصی ؿبذ ٔ ٚبٛلبسبا دس
كذس خذٌ َٚشD ٜٚلشاس ٌشدر .ازشیؾ تا  ۸أسبیباص دس
سد ٜػ ْٛایؼساد.
دس دیٍش تاصی ایٗ ٌبش ٜٚزبیبٓ ٔبِٛبذاٚی تبٔ ٝلباف
ٌشخؼساٖ سدر  ٚتشاتش ایٗ زیٓ ت ٝزؼاٚی  ۲تش  ۲زٗ داد.

پیرٍزی هقتدراًِ آتسٍری هقابل قعرًطیي

تاصی ،زیٓ ػٍٙاخٛس تا خیشٚصی دس ٔماتُ ٕ٘ایبٙبذٜ
تاؿٍاٞی اػسشاِیا ػ ْٛؿذ.

لیگ جْاًی ٍالیبال ۸۱۰2 -

فراًسَیّا صدرًطیي باقی هاًدًد

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -زیٓ ّٔی ٚاِیثاَ دشا٘ؼ ٝدس خایاٖ ٞفس ٝدِ ْٚیً
خٟا٘ی  ۲81۷دس كذس خذٔ َٚؼاتماذ تالی ٔا٘ذ.
تٌ ٝضاسؽ خثشٍ٘اس زٛج  ٚزٛس ٌشٚ ٜٚسصؽ تاؿٍا ٜخثشٍ٘اساٖ خٛاٖ ٞفبسبٝ
د ْٚسلاترٞای ِیً خٟا٘ی ٚاِیثاَ دس ػٌح یه ت ٝخایاٖ سػیذ  1۲ ٚزبیبٓ
حاهش دس ایٗ سلاترٞا خایٍاٟ٘ ٜایی خٛد تعذ اص  1۸دیبذاس ایبٗ ٞبفبسب ٝسا
ؿٙاخسٙذ.
زیٓ ّٔی ٚاِیثاَ دشا٘ؼ ٝوٞ ٝفس٘ ٝخؼر ایٗ ٔؼاتماذ سا تا ػ ٝخیشٚصی خـر ػش
ٌزاؿس ٝتٛد دس ٞفس ٝد ْٚایٗ سلاترٞا ٘یض ت ٝػ ٝخیشٚصی دػر خیذا وشد و ٝتٝ
عٛٙاٖ زیٓ تذ ٖٚؿىؼر ایٗ ٔؼاتماذ زا خایاٖ ٞفس ٝد ْٚدس كذس خذ َٚلبشاس
تٍیشد.
زیٓ ٞای كشتؼساٖ ،تشصیُ  ٚتّظیه  ٓٞتعذ اص دشا٘ؼ ٝت ٝزشزیة تا خٙح ،چٟاس ٚ
ػ ٝتشد دس سدٜٞای د ْٚزا چٟاسْ لشاس داس٘ذ.
ٕٞچٙیٗ زیٓ ّٔی ٚاِیثاَ وـٛسٔاٖ و ٝدس ٞفس ٝد ْٚد ٚخیشٚصی تذػر آٚسدٜ
تٛد تا د ٚسد ٜكعٛد ٘ؼثر تٞ ٝفس٘ ٝخؼر دس سدٞ ٜـسٓ ایؼساد.

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -دس ادأ ٝؿة خایا٘ی ٞفبسبٝ
ؿـٓ سلاتسٟای ٔمذٔازی خاْ خٟا٘ی  ۲81۸دس لاس ٜاسٚخا ،
زیٓ ایساِیا ٔیضتاٖ ِیخسٗ اؿسایٗ تٛد و ٝتا خٙح ٌُ ت ٝتشزشی
سػیذ .تٌ ٝضاسؽ تاؿٍا ٜخثشٍ٘اساٖ خٛاٖ؛تا ایٗ خیبشٚصی
ایساِیا ٘یض ٔثُ اػدا٘یا  1۶أسیاصی ؿذ  ٚت ٝدِیُ زفاهُ ٌبُ
وٕسش ٘ؼثر ت ٝایٗ زیٓ دس سد ٜدٌ ْٚش ٜٚلشاس داسدِ.یخسبٗ
اؿسایٗ ٘یض تذ ٖٚأسیاص دس لعش خذ َٚاػر.

پیرٍزی خارج از خاًِ اٍکرایي

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -دس زٟٙا تاصی ٌش٘ ٜٚبٟبٓ،
اٚوشایٗ دس خا٘ ٝدٙال٘ذ  ۲تشیه خبیبشٚص ؿبذ زبا زبیبٓ
تش٘ذ 11 ٜأسیاصی ؿذٛٔ ٚ ٜلسا دس سد ٜػبٌ ْٛبش٘ ٜٚبٟبٓ
تایؼسذ.

ًادال با قاطعیت فاتح Decimaضد

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -زٙیبؼبٛس اػبدبا٘بیبایبی تبا
لاًعیر ٔشد ؿٕاس ٜػ ٝخٟاٖ سا ؿبىبؼبر داد  ٚتبشای
دٕٞیٗ تاس لٟشٔاٖ سٚالٖ ٌاسٚع ؿذ.
تٌ ٝضاسؽ ایؼٙا ،دیذاس ٟ٘ایی زٙیغ سٚالٖ ٌاسٚع علبش
یىـٙث ٝتیٗ سادائُ ٘اداَ  ٚاػسٗ ٚاٚسیٙىبا تبشٌبضاس ؿبذ.
زٙیؼٛس اػدا٘یایی تا ٘سید ٝػ ٝتش كفش حشیف ػٛییؼی خٛد
سا ؿىؼر داد زا تشای دٕٞیٗ تاس دازح زٙیغ اخٗ دبشا٘ؼبٝ
ؿٛد٘.خؼسیٗ أسیاص تاصی ت٘ ٝاداَ سػیذ ،زٙیؼٛس اػدا٘یبایبی
ٌیٓ ا َٚسا ت ٝساحسی ت ٝخٛد اخسلاف داد أا دس ٌبیبٓ
دٚ ْٚاٚسیٙىا خیشٚص ؿذ .زٙیؼٛس ػٛییؼی زٛا٘ؼر دس ٌیٓ
تعذ اص ٔشد ؿٕاس ٜچٟاس خٟاٖ خیؾ تیفسذ ِٚی دس ٘بٟبایبر
آٖ سا ٚاٌزاس وشد.

