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ورزش

هقبله

ورزش و هوسیقی

گشدآٍسًذُ> اشیذٍى ااـاس
ٍسصؽ ٍ هَػیقی  ،ایٌکِ ایي دٍ پذیذُ چقذس تا
یکذیگش استثاط داسًذ ،ا ْشهي الـویغ اػی ،
اها ؿوا ٍقتی کِ ایي هقالِ ؿیشیي سا هی خَاًییذ
تیـتش پی تِ ایي ساتغِ خَاّیذ تشد  ،حتوا تشایتیاى
جالة اػ کِ تذاًیذ هثا ً هیَػیییقیی دسسّیا
کشدى اًشطی دس تذى ٍسصؿکاساى کیوی هیی
کٌذ تا کٌَى تحث ّای جذی ٍاػاػی دستیاسُ
هَػیقی ٍ ًؼث ایي ٌّش تا ػایش پیذییذُ ّیای
ٌّشی ٍ ٍسصؿی جْاى  ،تَػظ کاسؿیٌیاػیاى ٍ
اػتاداى اي كَست گشاتِ اػ  .هذت ّا پییؾ
دس تحقیقات تِ ػول آهذُ تَػظ ّیأت ّیاییی
هتـکل اص ٍسصؿکاساى ٍ هیَػیییقیی داًیاى دس
هغشب صهیي ً ،ؼث تیي ٍسصؽ ٍ هَػیقی هَسد
تَجِ خاف قشاس گشا ٍ استثاط ػویق تیي ایي
دٍ پذیذُ اًؼاًی هحشص ؿذ .پغ اص احشاصاستثیاط
ػویق تیي تاثیشات دٍ جاًثِ ٍسصؿی ٍ هَػییقیی
تشیکذیگشً ،خؼتیي اقذاهات كَست گشای ٍ
ًتایح هثث آى ثث ٍ تِ جْاًیاى ػیشضیِ ؿیذ،
دسحا حاضش ٍ دس دٍساى تقَی هاؿییٌیییضم ٍ
پذیذُ ّای الکتشًٍیکی ٍ کاهپیَتشیّ ،وچٌیییي
تَلیذ اتَهثیلْای ػیؼتواتی تا آخشیي اهکاًات
سااّی ٍ اهٌیتی کِ هی تَاًذ ًقؾ ٍسصؽ سا اص
حَصُ ّای ػوَهی تِ سؿتِ ّیای تیخیلیلیی
کاّؾ دّذ ٍ گشایؾ تِ تیي پیشٍسی ٍ سایاُ
ًاؿی اص هاؿیٌیییضم سا تیشٍییج کیٌیذ ،تیَجیِ
هتخللیي هَػیقی دس اػتفادُ اص ایي ٌّش تیشای
ػوَهی تخـیذى تِ ٍسصؽ  ،کاها كحییح ٍ
تِ جاػ  .تشای تحقق ایي اهش تِ ًظش هی سػیذ
اتتذا تا هَػیقی ٍ تشخی اكالحات اػاػی آى تیا
ٍسصؽ آؿٌا ؿَین تا ًیقیؾ هیَػیییقیی سا دس
تحشکات جؼوی تیـتش دسک کٌین  6 .دس اییي
ساػتا دس تخؾ اٍ ایي ػلؼلِ هقاال تیا سییتین
آؿٌا هی ؿَین.
دس تخؾ دٍم تِ تلفیق هیَصیی تیِ حیشکیات
َّاصی هی پشداصین ٍ دس تخؾ ػَم ایي هیقیالیِ
،اؿاسُ ای تِ هَػیقی ٍ ٍسصؽ تاػتاًی خَاّیین
داؿ ٍ ػپغ تِ جادٍی هَػییقیی دس ٍسصؽ
هی پشداصین .تخؾ اٍ سیتن سیتن یکی اص اسکاى
اػاػی هَػیقی اػ  .سیتن یا ٍصى دس هَػییقیی
اص جایگاُ ٍیظُ ای تشخَسداس اػ الثتِ سیتن دس
توام ٌّشّا ٍ پذیذُ ّا حضَس داسدّ .واًیگیًَیِ
کِ هَػیقی دس ٍّلِ ًخؼ اص اكیلیی تیشییي
ػٌلش یؼٌی سیتن تـکیل ؿذُ دس ٍسصؽ ًیییض
کٌذی  ،تٌذی ٍ تیؼیاد دس حیشکیات ٍسصؽ
حاکی اص اّوی ٍ جایگاُ سیتن دساییي پیذییذُ
اػ  .پغ ٍجِ هـتشک ٍسصؽ ٍ هیَػیییقیی
سیتن اػ  .دس ٍاقغ ّن هَػیقی ٍ ّن ٍسصؽ تیا
سیتن استثاط تٌگاتٌگ داسًذ .تکشاس ی الگیَی
هـخق سیتوی تِ عَس کلی حتی اگش تَػیظ
ػاصّای کَتِ ای اًهام ؿَد تاػث جیٌیثیؾ ٍ
تأثیشی قَی خَاّذ ؿذ  .تا الیْیام گیشایتیي اص
حشکات تذى ٍ الْام تخـیذى تِ حشکات آى ،
حشکاتی ًظیش ساُ ساتي ٍ حشکات هیَصٍى کیِ
هوکي اػ تِ عَس تلادای تاؿذ ؿیکیل هیی
گیشد .سیتن هی تَاًذ دس جْ دادى تِ حشکات
تذى ًقؾ هؤثشی داؿتْثاؿذکَْسصؿکیاساى دس
هحَسی آؿٌا تَدى تا سیتوْای گًَاگیَى هیی
تَاًٌذ اص ایي تخؾ هَػیقی تْشُ ّای ایشاٍاًیی
کؼة کٌٌذ .تشٍع لی ٍ اػتفادُ اص سیتین ّیای
هَػیقی دس هَػیقی سیتن ّای تؼیاس پیچیذُ ای
ٍجَد داسد کِ ٍسصؿکاس ًیاصی تِ اػتفادُ اصآى
ًذاسد اها تِ ػٌَاى هثا تا تحقیقی کیِ ؿیخیلیاً
تشسٍی تشخی حشکیات ٍسصؿیی دسکیاساتیِ ،
تکَاًذٍ ٍ ػایش سؿتِ ّای سصهیی اًیهیام دادُ
ؿذُ ایي ًتیهِ حاكل ؿیذُ اػی کیِ حیتیی
ؿخلی هاًٌذ تشٍع لی ،اص اییي سییتین ّیای
پیچیذُ آگاّاًِ یا ًاآگاّاًِ دس تیشخیَسدّیای
گًَاگَى ٍ ؿشایظ هختلف اػتفادُ کشدُ اػ .
 7چٌذی اػ کِ تحث هَػیقیی دسهیاًیی دس
جَاهغ هختلف هغیش گیشدییذُ اػی ٍ تیِ
كَست جذی پیگییشی ٍ دس هیَاسدی داسای
اثشات هثث دسهاًی تَدُ اػ ً .قؾ هَػیییقیی
ًیض دس ٍسصؽ دس ّویي ساػتا قیاتیل تیشسػیی ٍ
تاهل اػ  .قثل اص ٍسٍد تیِ تیحیث ٍسصؽ ٍ
هَػیقی  ،ؿوایی اص هَػیقی دسهیاًیی سا تیشای
هقذهِ هی آٍسین .پظٍّـْای كیَست گیشایتیِ
ًـاى هی دّذ کِ اذُ تیاالیویَع تیِ ػیٌیَاى
هْوتشیي اذُ دس هغض اًؼاى هحشکْای كَتی سا
تِ ٍػیلِ ػیؼتن ّای ػلثی دسیاا ٍ دس کٌیاس
حااظِ ٍ تخیل تِ آًْا پاػخ هیی دّیذ  .ایذُ
ّیپَایضً ،یض کِ اص اذُ تاالوَع اشهاى دسییاای
هی کٌذ تِ هحشکْای كَتی هَصٍى پاػخ هیی
دّذ ٍ هَجة تشٍص تشؿحاتی هی ؿَد کِ ًتیهِ
آى آصاد ػاصی هادُ آسام تخؾ تِ ًام آًذسٍایي
خَاّذ تَد .دس ایي تحقیق کَتاُ ًقؾ هَػیقیی
دس دسهاى تیواسی ّای گًَاگَى تؼیییاس هیْین
اػ ...
اداهِ داسد

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -هؼاٍى اهَس ٍسصؿی
اداسُ کل ٍسصؽ ٍ جَاًاى آرستایهاىؿشقی گفی >
تش اػاع اسصیاتی ػولکیشد ّیییات ّیای ٍسصؿیی
آرستایهاىؿشقی دس ػا ّ 57=9ییات ّیای تیشتیش
ٍسصؿی اػتاى هؼشای ؿذًیذ ٍ ّیییات پیضؿیکیی
ٍسصؿی ّیات ٍیظُ ٍ ّیات اَتثا تشتشییي ّیییات
ٍسصؿی آرستایهاىؿشقی دس اسصیاتی ػولکشد ػیا
 57=9ؿٌاختِ ؿذ.
حثیة ػتَدُ ًظاد دس اداهِ ااضٍد > تیش اییي اػیاع
ّیات اَتثا تا کؼة ; ;6اهتیاص تِ ػٌیَاى ّیییات
تشتش ّ ،یات جاًثاصاى ٍ هؼلَلیي تا  ;68اهتیاص تِ ستثِ

دٍم ٍ ّیات ؿٌا تیا  ;5=19دس سدُ ػیَم جیای
گشاتٌذ.
ٍی تلشیح کشد> ّیاتْای کاساتیِ  ،تیکیَاًیذٍ ٍ
ّوگاًی تا اهتیاصّای  :=8 ٍ ;5719 ، 85819اهتیییاص
دس سدُ ّای چْاسم تا ؿـن ٍ سدُ تٌذی ػالی قیشاس
گشاتٌذ.
ػتَدُ ًظاد دس خلَف ًحَُ اهتیاص دّیی تیِ اییي
اسصیاتی گف > هحَسّای تَػؼِ ٍسصؽ قْشهیاًیی،
ؿشک دس هؼاتقات ،هیضتاًی ،اػضاهي تِ هؼاتقیات،
تشگضاسی ٍ هیضتاًی ٍ اػضام تِ اسدٍّا ،هؼاتیقیات ٍ
لیگْای اػتاًی ٍ تاؿگاّی ٍ چٌذ جاًثِ ،تشگیضاسی

استقالل و تراکتورسبزی ثه دنجبل اولین ثرد
ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -دس ّفتِ ػَم لیییگ
تشتش اػتقال تْشاى هیضتاى تشاکتَسػاصی تثشیض اػ
ٍ پشػپَلیغ تِ هلاف تین ًف تْشاى خَاّذ سا .
تاصی ّای ّفتِ ػَم لیگ تشتش اَتثا دس سٍصّیای
پٌهـٌثِ ٍ جوؼِ تشگضاس هیؿَد .دس ایي ّفتیِ آتیی
پَؿاى تْشاًی ٍ قشهضپَؿاى تیثیشییضی تیِ هلیاف
یکذیگش هی سًٍذ ٍ تِ دًثا اٍلیي تشد خَد ّؼتیٌیذ.
پشػپَلیغ ّن دس تْشاى ػَپشجام سا تکشاس هیکٌیذ.
اػتقال تْشاى -تشاکتَسػاصی تثیشییضا اٍلیییي تیشد
آتیییی پیییَؿیییاى تیییا ػیییتیییاسُ ًیییَ یییْیییَس
اػتقال ؿشٍػی ًا اهیذ کٌٌذُ داؿ ٍ ی اهتیاص اص
دٍ هؼاتقِ کؼة کشدُ ٍ تٌْا تین لییگ اػی کیِ
ٌَّص گلی ًضدُ اػی  .تیا اییي حیا تؼیییاسی اص
کاسؿٌاػاى هیگَیٌذ کِ ؿشایظ تینّا ٌَّص ٍاقیؼیی
ًیؼ ٍ دس ّفتِّای ػَم ٍ چْاسم ٍضؼی تینّا تِ
عَس کاهل هـخق هیؿَد .ؿاگشداى هٌلَسیاى دس
ایي ّفتِ هیضتاى تین تشاکتَسػاصی تثشیض ّؼتٌذ تیوی

کِ تذٍى اهتیاص اػ ٍ تا دٍ تاخ هقاتل آتیی ّیای
پایتخ كف آسایی هیی کیٌیذ .ضیؼیف ػیویذُ
دسٍاصُتاى تشاکتَسػاصی ٍ خظ دااع ایي تین پاؿیٌیِ
آؿیل ػشخپَؿاى تثشیضی اػ تا ایي حا تاصیکٌیاى
جَاى تشاکتَسػاصی اًگیضُ ای هضاػف دس دیذاس تیا
اػتقال داسًذ تا اٍلیي اهتیاصؿاى سا دس لیییگ تیشتیش
کؼة کٌٌذ .اػتقال ٌَّص تشکیة سٍیایی ٍ هٌاػة
خَد سا ًـٌاختِ اگشچِ هیٌیلیَسییاى هیی گیَییٌیذ
اػتقادی تِ تشکیة ثات ٍ ّویییـیگیی ًیذاسد اهیا
آتیپَؿاى دس دٍ تاصی اخیشؿاى تا دٍ تشکیة کاهیال
هتفاٍت تِ هیذاى آهذُاًذ .دسخـؾ هْذی قیائیذی
جَاًتشیي تاصیکي تاسیخ اػتقال دس ّفتِ گیزؿیتیِ
ًَیذ َْس ی ػتاسُ جذیذ دس تین آتی پیَؿیاى ٍ
اَتثا ایشاى دادُ اػ  .تِ ًظش هیسػذ ّش دٍ تییین
تشای پیشٍص ؿذى ػغؾ داسًذ .یحیی گلهیحیویذی
ػشهشتی تشاکتَسػاصی ٍ ػلیشضا هٌلَسیاى ؿٌاخ
کاهلی اص اایکیاس ایَتیثیالیی ییکیذییگیش داسًیذ.

دٍسُ ّای آهَصؿی ،تشگضاسی کاسگاّْای ػلیویی
ٍسصؿی ،تَػؼِ ًشم ااضاسی ،تیؼیذاد ٍسصؿیکیاساى
ػاصهاى یااتیِ ،هیذاسع پیاییِ ٍسصؽ ،اضیاّیای
ٍسصؿی ٍ تهْیضات ،تثلیییغیات ،اعیالع سػیاًیی،
اػتؼذادیاتی ،تَػؼِ ػخی اایضاسی ،تـیکیییالت
داسی ،جزب هٌاتغ هالی ،جزب هٌاتغ دٍلتی ،جزب
اػپاًؼش ٍ ایشدٍلتی ،تَػؼِ ٍسصؽ ّویگیاًیی آى
سؿتِ ٍسصؿی دس اسصیاتی تَدُ اػ .
ٍی ّوچٌیي دس خلَف ایي سدُ تٌذی گیفی >
ّیاتْای کِ ػولکشد خَب ٍ هتَػظ سا تش خیَسداس
ؿذُ اًذ ًقاط ضؼف ٍ قَت ؿٌاػایی ؿذُ ٍ تیشای

گؼتشؽ اَالد  -ػپیذسٍد سؿ ا تقاتیل ًیاکیاهیاى
دٍ تین تاصًذُ ّفتِ ّای اتیتیذاییی اکیٌیَى هیقیاتیل
یکذیگش قشاس هیگیشًذ تا اص اییي ؿیشاییظ خیاس
ؿًَذ .گؼتشؽ اَالد دس دٍ تاصی ; گل خَسدُ تیا
لَکا تًَاچی یکی اص ضؼیفتشیي ؿشٍعّای خیَد
سا دس لیگ تشتش ایشاى تهشتِ کٌذ .ػپیذسٍد ّن کیِ
تِ تاصگی تِ لیگ تشتش آهذُ ٌَّص اهتیاصی ًیگیشایتیِ
اػ ٍ تایذ دیذ دس هلاف دٍ ًاکام تیضسگ کیذام
تین هیتَاًذ ًَاس تاخ ّایؾ سا قغغ کٌذ ٍ خَد سا
تِ ؿشایظ تْتشی تشػاًذ.
تشًاهِ ّفتِ ػَما گشاهیذاؿ سٍص خثشًگاس
پنجشنبه  91مرداد19
ًف تْشاى  -پشػپَلیغٍ -سصؿگاُ تختی تیْیشاى-
ػاػ 60>89
اػتقال خَصػتاى – ػایپا تْشاىٍ -سصؿگاُ ایذییش
اَّاص -ػاػ 60>70
گؼتشؽ اَالد تثشیض  -ػپیذسٍد سؿ ٍ -سصؿیگیاُ
تٌیاد دیض  -ػاػ 5<>59
جمعه  02مرداد 19
ػیاُ جاهگاى هـْذ  -اَالد خَصػتاىٍ -سصؿیگیاُ
هتؼاقثأ اػالم هی ؿَد -ػاػ 60>70

اسبهی  41ثبزیکن تین هلی والیجبل ثرای هسبثقبت انتخبثی قهرهبنی جهبن اعالم شذ
ػؼیذ هؼشٍف ،ػیذهحوذ هَػَی ،اهیییش ایفیَس،
اشّاد ًظشی ااـاس ،اشّاد قائوی ،هیالد ػثادی پَس،
سضا قشا ،هحوذجَاد هؼٌَی ًظاد ،ػاهیاى ایائیضی،
هؼؼَد االهی ،ػلی ؿفیییؼیی ،هیْیذی هیشًیذی،
هلغفی حیذسی ٍ اشّاد ػا ااضٍى .تیا تلیوییین
کادس اٌی تین هلی ٍالیثا  ،ههتثی هیشصاجیاًیپیَس اص
تشکیة تاصیکٌاى کٌاس گزاؿتِ ؿیذ.سقیاتی ّیای
اًتخاتی هؼاتقات قْشهاًی < 605جْاى اص = 5تا 67
هشداد دس ػالي سضاصادُ اسدتیل تشگضاس هی ؿَد.

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -ػشهشتی تین هیلیی
ٍالیثا ایشاى اػاهی  58تاصیکي هَسد ًظشؽ تیشای
ؿشک دس سقات ّای اًتخاتی هؼاتقات قْشهیاًیی
< 605جْاى سا اػالم کشد.
تِ گضاسؽ تاؿگاُ خثشًگاساى جیَاى تیِ ًیقیل اص
سٍاتظ ػیویَهیی ایذساػیییَى ٍالیییثیا  ،اییگیَس
کَالکٍَی دس پایاى توشیي ػلش ػِ ؿٌیثیِ تییین
هلی ،اػاهی  58تاصیکي صیش سا تشای ؿشک دس ایي
هؼاتقات اػالم کشد>

یسدانی در صذر ثرترین آزادکبران هبه جهبن
ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسکً -واییٌیذُ ٍصى
 <:کیلَگشم کـَسهیاى دس كیذس تیشتیشییي
آصادکاساى هاُ جْاى قشاس گشا .
تِ گضاسؽ ااسع ،اص ػَی اتحیادییِ جیْیاًیی
کـتی جذیذتشیي سدُ تٌذی تشتشیي آصادکاساى
هاُ جْاى اػالم ؿذ کِ حؼي یضداًی دس ٍصى
 <:کیلَگشم دس كذس ایي ٍصى ایؼتاد.
حؼي سحیویی ًیییض دس سدُ ػیَم ٍصى ;9
کیلَگشم قشاس گشا .

تین هلی والیجبل زنبن ایران هغلوة چین تبیپه شذ
ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -تین هلی ٍالیییثیا
تاًَاى ایشاى دس ًخؼتیي هؼاتقِ خَد دس سقیاتی
ّای قْشهاًی صًاى آػیا تا ًتییهیِ ػیِ تیش یی
هغلَب چیي تایپِ ؿذ.
تِ گضاسؽ ایشًا اص سٍاتظ ػیویَهیی ایذساػیییَى
ٍالیثا ًَ ،صدّویي دٍسُ هؼاتقات ٍالیثا قْشهاًی
صًاى آػیا تِ هیضتاًی هاًیل پایتخ ایلیپییي آایاص
ؿذ ٍ تین هلی تاًَاى ایشاى تِ هلاف چیي تیاییپیِ
سا .
ؿاگشداى اکشم قْشهاًی ػشهشتی تین هلی ٍالییثیا
تاًَاى ایشاى دس ایي دیذاس ػِ تش ی هغلَب چیي
تایپِ ؿذًذ کِ هذا تشًض تاصی ّای آػیایی 600:
سا دس کاسًاهِ خَد داسد.
هلی پَؿاى ایشاى دس ػی دٍم ; 6تیش  69تیِ
پیشٍصی سػیذًذ ،اها دس ػ ّای اٍ  ،ػیَم ٍ
چْاسم تِ تشتیة تا اهتیاصّای  69تش  69 ،59تش ;5
ٍ  69تش  60ؿکؼ خَسدًذ.
هائذُ تشّاًی ،اشاً تاتلیاى ،هْؼا كاتشی ،هْؼیا
کذخذا ،ػَداتِ تاقشپَسً ،گاس کیاًی ٍ هیٌا سٍػتیا
تشکیة اتتذایی تین هلی ٍالیثا تاًیَاى اییشاى دس
ایي تاصی تَد.
دس دیگش دیذاس ّن صهاى تا هؼاتقِ ایشاى ٍ چیییي
تایپِ ٍ دس گشٍُ ػَم ایي سقات ّیا ،صًیاى کیشُ

جٌَتی ػِ تش كفش تا اهتیاصّای  69تش  69 ،65تیش
 69 ٍ 58تش ً 56یَصیلٌذ سا اص پیؾ سٍ تشداؿتٌذ.
تین هلی ٍالیثا تاًَاى ایشاى اهشٍص (پٌج ؿٌثیِ دس
دٍهیي هؼاتقِ خَد تِ هلاف تایلٌذ هیی سٍد ٍ
ایي هؼاتقِ حکن هشگ ٍ صًذگی سا تیشای تییین
ایشاى داسد.
تاًَاى ایشاى تشای كؼَد تِ جوغ ّـ تین تیشتیش
ایي سقات ّا تایذ تایلٌذ سا ؿکؼ دٌّذ تیا دس
ػَهیي سٍص اهیذٍاس تِ كؼَد تِ هلاف هیالیذییَ
تشًٍذ.
ًَصدّویي دٍسُ اص هؼاتقات ٍالییثیا قیْیشهیاًیی
تاًَاى آػیا اص < 5تا  6:هشدادهاُ اهؼا دس ؿیْیش
هاًیل کـَس ایلیپیي تشگضاس هی ؿَد.

سوهین دیذار دوستبنه نوجوان ثب دانشجویبن
 ،چییي

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -تین هلی ٍالیثا
ًَجَاًاى ایشاى دس ػَهیي دیذاس تذاسکیاتیی ٍ
دٍػتاًِ تِ هلاف تین داًـهَیاى سا .
تِ گضاسؽ ااسع ٍ تِ ًقل اص ػای اذساػییَى
ٍالیثا  ،پاًضدّویي دٍسُ هؼیاتیقیات ٍالیییثیا
قْشهاًی ًَجَاًاى پؼش صیش = 5ػا جیْیاى ;6
هشداد تا  9ؿْشیَسهاُ ػا جاسی تِ هیییضتیاًیی
کـَس تحشیي تشگضاس هی ؿَد ٍ تین اییشاى دس

گشٍُ چْاسم تا تین ّای ایتالیا ،هکضی
ٍ جوَْسی چ ّوگشٍُ اػ .
هشحلِ ًْایی اسدٍی آهادُ ػیاصی تییین هیلیی
ٍالیثا ًَجَاًاى تشای حضَس ؿایؼتیِ دس اییي
سقات ّا اص دّن هشدادهاُ دس اذساػیَى ٍالیثا
آااص ؿذُ اػ ٍ تا صهاى اػضام هیلیی پیَؿیاى
اداهِ خَاّذ داؿ .
تین هلی ٍالیثا ًَجَاًاى اییشاى دس ػیَهیییي
دیذاس تذاسکاتیی تیِ هلیاف تییین ٍالیییثیا
داًـهَیاى ایشاى سا ٍ ایي هؼاتقِ دس چیْیاس
ػ تشگضاس ؿذ کِ ّش تین ًتیهِ دٍ ػ سا تیِ
ػَد خَد تِ پایاى سػاًذ.
هلی پَؿاى ًَجَاى دس ػ ّای اٍ ٍ ػَم تیا
اهتیاصّای  69تش  6= ٍ 67تش ; 6تیِ پیییشٍصی
سػیذًذ ،اها دس ػ ّای دٍم ٍ چیْیاسم تیا
اهتیاصّای  69تش  69 ،67تش < 5هیغیلیَب تییین
داًـهَیاى ایشاى ؿذًذ.

جذیذترین رنکینگ
جهبنی تکوانذو اعالم شذ

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -اذساػیَى جیْیاًیی
تکَاًذٍ ،سًکیٌگ ٍسصؿکاساى سا دس هاُ آگیَػی
اػالم کشد کِ اهتیاصات ایي سًیکیییٌیگ تیا پیاییاى
هؼاتقات هاُ جَالی هحاػثِ ؿذُ اػ .
تِ گضاسؽ ایؼٌا ٍ تیِ ًیقیل اص سٍاتیظ ػیویَهیی
اذساػیَى تکَاًذٍ ،ػای سػوی اذساػیَى جْاًیی
تکَاًذٍ سدُ تٌذی جْاًی تکیَاًیذٍکیاساى دس هیاُ
آگَػ سا اػالم کشد ،اهتیاصات ایي سًکیییٌیگ تیا
پایاى هؼاتقات هاُ جَالی ; 605لحاػ ؿذُ اػ .
دس ایي سًکیٌگ اهتیاصات ػا  6057تِ عَس کل اص
جذٍ سدُتٌذی حزف ٍ اص اهتیاصات 6059 ٍ 6058
تِ تشتیة  90 ٍ ;9دسكذ کؼش ؿذُ اػ ّ .وچٌییي
تا اػالم سًکیٌگ هاُ جذیذ 69 ،دسكذ اص اهتیاص هیاُ
قثل دس ػا  605:کؼش خَاّذ ؿذ.
دس آخشیي سًکیٌگ اػالم ؿذُ اص ػَی اذساػیییَى
جْاًی تکَاًذٍ ،آسهیي ّیادی پیَس دس ٍصى -98
کیلَگشم دس سدُ ػَم جذٍ سدُتٌذی قشاس گشای ،
اشصاى ػاؿَسصادُ تکَاًذٍکاس ٍصى < -9کییلیَگیشم
کـَسهاى ّویچیٌیاى جیاییگیاُ دٍم سا دس هیییاى
تکَاًذٍکاساى جْاى دس اختیییاس داسد ،هیییشّیاؿین
حؼیٌی ًوایٌذُ ٍصى  -:7کیلَگشم کـیَسهیاى کیِ
پغ اص سقات ّای قْشهاًی جْاى ٍ تا کؼیة هیذا
ًقشُ ایي هؼاتقات جایگاُ ػیییضدّین سا تیِ خیَد
اختلاف دادُ تَدّ ،وچٌاى دس ایي سدُ قیشاس داسد،
اتَالفضل یؼقَتی ًیض جایگیاُ دٍاصدّین ٍصى <-:
کیلَگشم قشاس داسد.
هؼؼَد حهی صٍاسُ دس ٍصى  -;8کیلَگشم تیا یی
پلِ كؼَد دس سدُ پیٌیهین جیذٍ اػی  ،هیْیذی
خذاتخـی دس سدُ پٌهن ٍصى  -<0کییلیَگیشم قیشاس
داسد ،احوذ هحوذی دس ٍصى ;< -کیییلیَگیشم سدُ
تیؼ ٍ چْاسم ٍ ػیهیاد هیشداًیی دس ٍصى ;<+
کیلَگشم سدُ چْاسم سا دس اختیاس داسًذ.
اها دس گشٍُ صًاى ًاّیذ کیاًی دس ٍصى = -8کیلَگشم
سدُ  86سا تِ خَد اختلاف دادُ اػ  ،عیثِ پیاسػیا
دس ٍصى ; -9کیلَگشم دس سدُ  :8قشاس داسد ،کیویییا
ػلیضادُ دس ٍصى  -:6کیلَگشم ّوچٌاى سدُ ّهذّن
سا دس اختیاس داسد ٍ دس ٍصى ; -:کیلَگشم هیلیییکیا
هیشحؼیٌی تا  8پلِ كؼَد جایگاُ  =8سا کؼة کیشدُ
اػ .
صّشا پَساػواػیل دس ٍصى  -;7کیلَگشم تذٍى ّیی
تغییشی جایگاُ یاصدّن سا تِ خَد اخیتیلیاف دادُ
اػ ٍ اکشم خذاتٌذُ دس ٍصى  +;7کیلَگشم دس سدُ
ؿاًضدّن قشاس داسد.

استقاء ًقاط قَت ٍ اص تیي تشدى ًقفاط ضؼف ّیاتْا
تشًاهِ سیضی خَاّذ ؿذ .

پیکاى تْشاى  -رٍب آّي اكفْاى – ٍسصؿگاُ ؿْذا
ؿْشقذع -ػاػ 60>70
كٌؼ ًف آتاداى – پذیذُ خیشاػیاىٍ -سصؿیگیاُ
تختی آتاداى -ػاػ 60>70
اَالد هثاسکِ ػپاّاى  -پاسع جٌَتی جنٍ -سصؿگاُ
ًقؾ جْاى اكفْاى -ػاػ 60>70
اػتقال تْشاى – تشاکتَسػاصی تثشییضٍ -سصؿیگیاُ
آصادی تْشاى -ػاػ 60>89

رئبل هبدریذ سوپر جبم اروپب
را از آن خود کرد

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -تین اَتثا سئیا هیادسییذ
اػپاًیا تا تشتشی دٍ تش ی هقاتل هٌچؼتشیًَایتذ اًگلیییغ،
ػَپش جام تاؿگاُ ّای اسٍپا سا تِ کلکؼییَى اایتیخیاسات
خَد اضااِ کشد.
تِ گضاسؽ ایشًاا تین ّای سئا هادسیذ ٍ هٌچؼتشیًَاییتیذ،
ػِ ؿٌثِ ؿة تِ ػٌَاى ااتحاى لیگ قْشهاًاى تاؿگاُ ّیای
اسٍپا ٍ لیگ اسٍپا دس ٍسصؿگاُ ایلیپ دٍم ؿْش اػکَپیِ
پایتخ هقذًٍیِ تِ هلاف ّن سایتیٌیذ کیِ دس ًیْیایی
ؿاگشداى صیي الذیي صیذاى دس سئا هیادسییذ تیا کؼیة
پیشٍصی دٍ تش ی  ،جام قْشهاًی سا اص آى خَد کیشدًیذ.
ایي چْاسهیي تاس اػ کِ سئا هادسیذ ،ػَپش جام اسٍپا سا
اص آى خَد هی کٌذ.کْکـاًی ّا دس ػیا ّیای ،6006
ً 605: ٍ 6058یض دس ایي جام تِ هَاقی سػیذُ تَدًذ.

رویس یک گبم دیگر در هسیر
کست سالهت ثرداشت

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -هیلیی پیَؽ آلیویاًیی ٍ
ػشؿٌاع تَسػیادٍستوًَذ گام هْوی دس هؼییش تیاصییاتیی
ػاله خَد تشداؿ .
تِ گضاسؽ ااسع ،هاسکَ سٍیغ کِ دس پایاى الل اخیییش
سقات ّای تاؿگاّی آلواى ٍ دس ایٌا جام حزای هقیاتیل
ایٌتشاخ اشاًکفَست دس هاُ هِ ،دچاس هلذٍهی ستیاط
كلیثی ؿذّ ،وچٌاى دس حا تالؽ تشای تاصگـ ّش چیِ
ػشیغتش تِ هؼتغیل ػثض اػ .

جلسه ثررسی هسبیل وهشکالت
هیئت هبی ورزشی شهرستبن هرنذ

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ
اسک -جلؼیِ تیشسػیی
هؼییایییل ٍ هـییکییالت
ٍسصؿی ّییی ی ّیای
طیوٌاػتی ،دٍهیذاًیی
،جیییَدٍ ،کـیییتیییی
،تکیَاًیذٍ تیا حضیَس
یحییَی سئیییغ اداسُ
ٍسصؽ ٍ جییییَاى
ؿْشػتاى هشًذ دس سٍص
دٍؿٌثِ هَسخِ =:10915:دسهحل ػالي کٌیفیشاًیغ اداسُ
تشگضاس گشدیذ.

