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ورزش

هقالِ ٍرسشی

 ۴راُ آساى
بزای تقَیت استخَاى ّا
در حیي پیادُ رٍی

کدکٔ ٝکش ؾٕمز ٜلرُ۸
 -۱سرعت تان را افسایش دَید
وٕسیٙمت پس بسخٛزدٔ ،م٘ٙد ۸طٙمب شدٖ ٚ ٚزشؼ
ٞم زکوتی ،جصء ببٟبتبسیبٗ وبٕبسیبٙبمت ببسک
کغتسٛکٖ ٞم ٞػتٙد ،کٔم ببسک ببٟبسٔ ٜبٙبد کش
ٔصکیم ومٛی وٙٙدٌی کغتسٛکٖ ٞم ،ؾٕم ٔجرٛز
٘گػتگد یه زضیٓ ٚزشؾی وٛبٙد ٜدکؾت ٝبمؾبگبد۸
دز ٔطمِؼNurses’ Health Study ٝزٚ
بگؽ کش ٞ ۴۲صکز شٖ یمئػ ،ٝآٟ٘میی و ٝحدکلُ ۲
بمز دز ٞفت ،ٝپگمد ٜز ٚغسیغ ک٘جمْ ٔبی دکد٘بد،
٘ػر ب ٝش٘م٘ی و ٝبم غسػ آزکْ وس زکٔ ٜبی
زفتٙد ،کحتٕمَ ؾىػتٍی ٍِٗ بػگمز پمیگٗ وبس
دکؾتٙد.
بسک ک٘جمْ یه پگمد ٜز ٚغسیغ ،وبمفبی کغب
پع کش حدٚد  ۰۲دلگم ٝزک ٜزفبتبٗ دز غبسػب
ٔؼٕ َٛومٖ  ۱وم  ۲کیٙتسٚکَ  ۰دلگم ٝک  ،بم غسػتی
ک٘جمْ دٞگد و ٝحسف شدٖ زک ببسکیبتبمٖ ٔؿبىبُ
غمشد .بگٗ کیٙتسٚکَ ٞم بسک ٘فع ٌگس حدٚد ۰
وم  ۰دلگم ٝبم غسػ آٞػت ٝوس زک ٜبسٚید ،فبسیبُ
ٔی ٌٛید ۸بؼد کش چٙد ٞفتب ،ٝیبه دلبگبمب ٝببٝ
کیٙتسٚکَ ٞم کضمف ٝوٙگد .دز ٟ٘می ؾٕم ببمیبد ۱
کیٙتسٚکَ غسیغ  ۳دلگم ٝک دز ط َٛپبگبمد ٜزٚ
ومٖ ک٘جمْ دٞگد .پگمد ٜز ٚغسیغ ،یه جمیٍصیٗ
ػمِی بسک کفسکد ٔرتال ب ٝدزد پؿ یم ٔؿبىبالت
ٔفكُ کغ و ٝک٘جمْ ٚزشؼ ٞم پسبسخٛزدوبس
بسکیؿمٖ ٕٔىٗ ٘گػ .
 -6بٍ سمت عقب یا یک يری راٌ بريید
یه زک ٜػمِی دیٍس بسک کػٕمَ فؿمز جدید کٔبم
بی خطس ز ٚکغتسٛکٖ ٞمیتمٖ ،وغگگس دکدٖ جٟ
دزٍٙٞمْ زک ٜزفتٗ کغ  .دز ٚکلغ ،یه ٔطبمِبؼبٝ
و ٝدز ٔجّ ٝبگٗ کِّّٕی پٛوی کغتسٛکٖ ٔبٙبتبؿبس
ؾد ،دزیمف و ٝیه ٚز زک ٜزفتٗ یم زک ٜزفتبٗ
ب ٝغٕ ػمب ٕٔىٗ کغ دز ٚکلبغ بب ٝک٘بدکشٜ
وٕسیٗ پس بسخٛزد بسک کفصکیؽ وسکوٓ کغتسٛکٖ،
ٔفگد بمؾد .پّگتسک وٛقگٔ ٝی وٙد و ۱۲ ٝثبم٘بگبٝ
یه ٚز  ۱۲ ،ثم٘گ ٝب ٝػمب ۱۲ ،ثم٘گ ٝز ٚپمؾٝٙ
 ۱۲ ٚثم٘گ ٝز ٚلػٕ بگٗ کٍ٘بؿبتبمٖ  ٚلبٛظ
پمٞمیتمٖ زک ٜبسٚید .غؼی وٙگد کیٗ کٍِ ٛزک ٞبس ۱
وم  ۳دلگم ٝوىسکز وٙگد.
 ۰۲ -۱پسؼ بصزي ک٘جمْ دٞگد
وومگممت ٘ؿمٖ ٔی دٙٞد و ٝغره خبمقبی کش
پسیدٖ ٔی وٛک٘د بسک کغتسٛکٖ ٞم ش٘مٖ یبمئػبٝ
ٔفگد بمؾد ،یه ٔطمِؼ ٝدزیمف خم٘ٓ ٞم ببگبٗ
غٙگٗ  ۰۳وم  ۳۲و ٝد ٚبمز دز زٚش ۰۲ ،بمز پؿب
غس  ٓٞپسید ٜبٛد٘د ،فمط بؼد کش ٔ ۲بم ٜوبسکوبٓ
کغتسٛکٖ ٍِٗ ؾمٖ زک ب ٝطبٛز لبمببُ وبٛجبٟبی
کفصکیؽ دکد٘د٘ .ىت ٟٓٔ ٝکیٗ کغ و ٝؾٕم ببمیبد
بپسید  ٚغپع لرُ کش پسیدٖ دٚببمز ۱۲ ،ٜثبم٘بگبٝ
کغتسکح وٙگد .بسک کٔتومٖ وسدٖ کیٗ ومز دز
پگمد ٜز ٚبؼد ومٖ ،یه ومیٕس زٌ ٚبٛؾبی
ومٖ وٙظگٓ وٙگد یم بم کغتفمد ٜکش غمػ ومٖ بؼد کش
 ۳دلگم ٝپگمد ٜز ٚدز  ۰۲دلگم ٝبؼدٞ ،س  ۱۲ثم٘گبٝ
یىرمز بپسید.
بسک پسؼ ومٖ پمٞم زک وبٙبمز ٞبٓ لبسکز دکدٚ ٜ
بمیػتگدٕٞ ،م٘طٛز وٞ ٝس د ٚبمشٚیتمٖ زک ب ٝػمبب
ومب ٔی دٞگد ،کش شک٘ٞٛم خٓ ؾٛید ،غبپبع ببم
حسو ک٘فجمز ب ٝبمال بپسید .بؼد کش آ٘بىب۰۲ ٝ
پسؼ زک وٕمْ وسدید ۰۲ ،دلگم ٝدیٍس زک ٜبسٚید ٚ
غپع وىسکز وٙگد.
 -۲ب ٝپگمد ٜز ٚومٖ ،پّ ٝیم یه وپ ٝؾبگبب دکز
کضمف ٝوٙگد
پّگتسک ٔی ٌٛید ۸یه زک ٜػمِبی ببسک کفبصکیبؽ
کغتسظ ٔفگد ز ٚکغتسٛکٖ ٞم ،کیٗ کغ و ٝببٝ
غسػ کش پّٞ ٝم یم یه وپ ٝؾگردکز بمال  ٚپبمیبگبٗ
بسٚید .کٌس وپٞ ٝم شیمد دز ٘بصدیبه ٔبوبُ
ش٘دٌی ومٖ لسکز دکز٘د ،خٛؼ ؾم٘ع ٞػتگد.
فمط  ۰یم  ۱غسبمالیی  ٚغسپمیگٙی زک دز زٚکَ وبمٖ
ٚکزد وٙگد .کٌس ب ٝد٘رمَ یه ٚزشؾٍم ٜیبم یبه
غمختٕمٖ بصزي دز ٘صدیه ٔوُ ش٘دٌبی وبمٖ
بمؾگد و ٝپّٞ ٝبم فضبم ببمش دکؾبتب ٝببمؾبٙبد.
کختكمـ دکدٖ چٙد دلگمٚ ٝل بسک زک ٜزفبتبٗ
دز غسکؾگری  ٚغسبمالیی ،ومثگس بػگمز خبٛببی ببس
وسکوٓ کغتسٛکٖ ٞم ٔی ٌرکزد.

غسٚیع خرس زٚش٘مٔ ٝکزن-دز پمیمٖ زٚش ٘بسبػب کش
زلمبتٟم ٚٚؾ ٛلٟسٔم٘ی ٔسدکٖ وؿٛز ٞسٔصٌمٖ ببم وػبب
دٔ ٚدکَ طال بٟتسیٗ ػّٕىسد زک دز بگمٖ ٔدػگمٖ لبٟبسٔبم٘بی
دکؾ .
بٌ ٝصکزؼ ٟٔس ،کیٗ دٚز ٜکش ٔػمبممت بم حضٛز ٚٚ ۲۲۲ؾٛومز بٔ ٝگصبم٘ی کقفٟمٖ دز فٛالدؾٟس  ٚدز
د ٚبسؽ ومِ ٚ ٛغم٘دک آغمش ؾد.
دز زٚش ٘سػ  ،ومِٛومزکٖ دز ٞف فسْ ب ٝز ٚومِٛفگّد زفتٙد و ٝدز پمیمٖ ٞسٔصٌمٖ ببم وػبب دٚ
ٔدکَ طال بٟتسیٗ ػّٕىسد زک دکؾ  ٚوگٓ ٞم ش٘جمٖ ،وٟسکٖ کِف ،خٛشغتمٖ ،فمزظ  ٚکقفٟمٖ کِبف
دیٍس ٔدکَ ٞم طال زک کش آٖ خٛد وسد٘دٕٞ .چٙگٗ دز بسؽ غم٘دک (ٔرمزش٘ )ٜگص ٔ ۶۰رمزش ٜببسٌبصکز
ؾد٘ .فسکت بسوس ٔػمبممت لٟسٔم٘ی وؿٛز ،جٛکش حضٛز دز کزدٞٚم وگٓ ّٔی بصزٌػمالٖ زک وػبب
ٔی وٙٙد .وگٓ ّٔی ٚٚؾ ٛوؿٛزٔمٖ غمَ آیٙد ٜزلمب ٞم لٟسٔم٘ی جٟمٖ بٔ ٝگصبم٘ی زٚغگ ٝزک پبگبؽ
ز ٚدکزد.

هلی پَش اسٌَکز کشَرهاى راّی هزحلِ ًیوِ ًْایی
رقابت ّای غزب آسیا شذ



غسٚیع خرس زٚش٘مٔ ٝکزن -غؼگد کبِٛػم٘ی ّٔی پٛؼ کغٛٙوس وؿٛزٔمٖ بم پگسٚش  ۱ببس یبه دز
ٔممبُ حسیفی کش ػٕمٖ بٔ ٝسحّ٘ ٝگٕٟ٘ ٝمیی زلمب ٞم ٚزشؼ ٞم بگّگمزد غسب آغگم دز زؾت ٝکغٛٙوس
 ۰۳وٛپ قؼٛد وسد.
بٌ ٝصکزؼ کیس٘م کش زٚکبط ػٕٔٛی فدزکغگ ٖٛبِٛگ ،ًٙبگّگمزد  ٚبِٛع ،ػّی زٚؾٙی وگم دیٍس ّٔی پبٛؾبمٖ
وؿٛزٔمٖ دز کیٗ زلمب ٞم پع کش قؼٛد بٔ ٝسحّ ٝیه ٞؿتٓ پمیم٘ی دز ٔممبُ حسیف ػٕمٖ بم ٘تگج ۱ ٝبس
یه ؾىػ خٛزد  ٚکش دٚز زلمب ٞم وٙمز زف  .غؼگد کبِٛػم٘ی و ٝبم لسػ ٝکغتسکح دز ٔسحّب ٝیبه
ٞؿتٓ زٚبس ٚؾد دز دیدکز خٛد دز ٔسحّ ٝیه چٟمزْ پمیم٘ی دز ٔممبُ حسیف ػٕم٘ی بم ٘تگج ۱ ٝبس یه بٝ
پگسٚش زغگد  ٚزکٞی ٔسحّ٘ ٝگٕٟ٘ ٝمیی ؾد  ٚدز کیٗ ٔسحّ ٝکٔؿب یىؿٙر ۰۲ ٝبٔ ٕٟٗبم ٜدز ٔبمبمببُ
ٔوػٗ بٛوؿگؿم کش لطس لسکز ٔی ٌگسد  ٚدز دیٍس دیدکز کیٗ ٔسحّٔ ٝوٕدؾٟمب کش لطس بٔ ٝكمف خبمِبد
کِػطُ کش فّػطگٗ خٛکٞد زف ٞ .فتٕگٗ دٚزٔ ٜػمبممت ٚزشؼ ٞم بگّگمزد لٟسٔم٘بی غبسب آغبگبم کش
ؾٙر ۰۱ٝبٔ ٕٟٗم ٜبٔ ٝگصبم٘ی وؿٛز کزدٖ آغمش ؾد.

در هسابقات بسکتبال جام فجز:

جْاى ٍرسش

تین هلی با پیزٍسی بزابز سزاب قْزهاى شذ

خرسٍ٘مز زٚش٘مٔ ٝکزن -بگػ ٞ ٚفتٕگبٗ دٚزٜ
زلمبتٟم بػىترمَ بگٗ کِّّٕی فجس دز ؾٟبسغبتبمٖ
غسکب پع کش بسٌصکز  ۰۳بمش طی پٙج زٚش ببم
لٟسٔم٘ی وگٓ ّٔی ٘ٛجٛک٘مٖ کیسکٖ خموٕ ٝیمف کیٗ
زلمبتٟم و ٝدز غمِٗ ػالٔ ٝکٔگٙی غبسکب ببسٌبصکز
ٌسدید بم بمشیٟم وٕمؾمیی  ٚپسٞگجمٖ ٕٞسک ٜببٛد
و ٝحضٛز د ٚوگٓ خمزجی ػسکق  ٚجبٕبٟبٛز
آذزبمیجمٖ وگفگ بمشیٟم زک ٘ػر ب ٝغبمَ ٞبم

لرُ بمال بسد ٜبٛد.
وگٓ جٛکٖ ٙٔ ٚػجبٓ آوبمالز غبسکب ػبّبگبسغبٓ
پببگببسٚش دزخؿببمٖ ٔببمببمبببُ وببگببٓ ٔببٙببتببسببب
آذزبمیجم٘ؿسلی دز دیدکز ٘فع ٌگس ٘ ٚبصدیبه
بسکبس وگٓ وموػتمٖ بم لر َٛؾبىبػب  ۳۲ببس ۳۰
ػٛٙکٖ غٔٛی زک کش دغ دکد.
درحاشیٍ:
* ٔسکغٓ کختتمٔگ ٝبم حضٛز ٔدیبسوبُ ٚزشؼ ٚ
جٛک٘مٖ کغتمٖ ،غتٛد٘ ٜطکد ٔبؼبمٚ ٖٚزشؼ کدکزٜ
وُٞ ،گئ زئگػ ٝبػىترمَ کغتمٖٔ ،ػبئبِٛبگبٗ ٚ
کػضم ؾٛزک کغالٔی ؾٟس غسکب ،کٔمْ جٕبؼبٝ
ٚزشؼ دٚغ غسکب ،پبگبؿبىبػبٛوبمٖ ٚزشؼ
غسکب  ...ٚب ٝؾىُ شیرم ٌ ٚػتسد ٜبسٌصکز ٌسدید
 ٚکٔمْ جٕؼ ٝغسکب حمج آلم کوسٔی وبمپ ٞبم
لٟسٔم٘ی ،کحىمْ لٟسٔم٘ی  ٚوٙدیع ،شیرم یمدبٛد
ٔػمبممت زک ب ٝوگٓ ٞم ٚ ٚزشؾىمزکٖ کٞدکء ٕ٘ٛد.

* بمشیٟم زک دکٚزکٖ کػصکٔی فدزکغگ ٖٛبػىترمَ کش
ش٘جمٖ ،ورسیص ،کزدبگُ ،غسکب  ٚکزٔٚگب ٝلضبمٚت
وسد٘د و ٝجم خمِی ٟٔسدکد آذزٔی دکٚز ّٔی ٚ
غسؾٙمظ ورسیص کحػمظ ؾد و ٝبٙم بٌ ٝفت ٝحبمج
زفگمی کش کیؿمٖ ٘گص بسک لضمٚت دػٛت ؾد ٜبٛد
و ٝضٕٗ ػرز خٛکٞی ب ٝدِگُ پمز ٜک ٔػبمیبُ
حمضس ب ٝدکٚز دز کیٗ ٔػمبممت ٘ؿد٘د.
* ومپ کخالق ب ٝوگٓ ػسکق کٞدکء ؾد.
* پدید ٜکیٗ ٔػمبممت بمشیىٗ زیص ٘مؽ  ٚخبالق
وگٓ ّٔی ٘ٛجٛک٘مٖ کیسکٖ ػبّبگبسضبم شیبٙبمَ شکدٜ
بمشیىٗ غسکبی وگٓ ّٔی بٛد.
* ٕٞچ ٖٛغمَ ٞم ٌرؾت ٝبِ ٝطف دزکیب ٚ
والؼ ٞم ٌػتسد ٚ ٜؾرم٘ب ٝزٚش ٔػبئبِٛبگبٗ
ٞگمت بػىترمَ غسکب و ٝدز طٔ َٛػمبممت آزکْ
 ٚلسکز ٘دکؾتٙدٚ .زشؾىمزکٖ ،ػٛکُٔ کجبسکیبی ٚ
دکٚزکٖ بم خمطسکت خٛؼ غسکب زک وسن وسد٘د.

تزیيّای ّفتِ بیست ٍ یکن لیگ بزتز
ِبگبً

غسٚیع خرس زٚش٘مٔ ٝکزن -دز پمیمٖ ٞفت ٝبگػ  ٚیىٓ زلمب ٞم
بسوس ،بسوسیٗٞم کیٗ ٞفت ٝکش زلمب ٞم ک٘تسمب ؾد٘د.
بٌ ٝصکزؼ فمزظٞ ،فت ٝبگػ  ٚیىٓ زلمب ٞم ِگً بسوس ؾب ٌبرؾبتب ٝببم
بسٌصکز دزبی  ٚ ۶۲بسوس کغتمالَ دز کیٗ دیبدکز  ٚوبدک ْٚقبدز٘ؿبگبٙبی
پسغپِٛگع ب ٝپمیمٖ زغگد.
*٘تمیج زلمب ٞم ٞفت ٝبگػ  ٚیىٓ دز یه ٍ٘م۸ٜ
پدید ٜقفس  -فٛالد یه
ٌػتسؼ فٛالد  - ۰غمیپم یه
قرم لٓ  - ۰غگم ٜجمٍٔمٖ یه
کغتمالَ خٛشغتمٖ یه ٘ -ف آبمدکٖ قفس
٘ف  - ۰پگىمٖ یه
غپمٞمٖ قفس ٔ -مؾگٗ غمش یه
وسکوتٛزغمش  - ۲ذٚبآ ٗٞیه
کغتمالَ  - ۱پسغپِٛگع ۰
تیم َفتٍ :استقالل
دز ٞفت ٝبگػ  ٚیىٓ ِگً بسوس ٞس  ۱وگٓ ورسیص ٘تمیج لمبُ ووػگبٙبی وػبب
وسد٘د ،ب ٝخكٛـ ٔمؾگٗ غمش لؼس جدِٚی وٛٔ ٝفك ؾد دز کقفٟمٖ غپمٞمٖ
زک بم  ٌُ ۱ؾىػ دٞد وم ٞس  ۱وگٓ فٛق دز ٞفت ٝبگػ  ٚیىٓ کش وبگبٓ ٞبم
لمبُ ومدیس ٞفت ٝبمؾٙد ،بم کیٗ حمَ ػٛٙکٖ بٟتسیٗ وگٓ ٞفت ٝب ٝخمطس بسوس کیبٗ
وگٓ دز بمش بصزي ٞفت ٝب ٝکغتمالَ کختكمـ پگدک ٔیوٙبد .دز کیبٗ دیبدکز
ؾمٌسدکٖ ٔٙكٛزیمٖ ٔٛفك ؾد٘د کش ؾىػ ب ٝپگسٚش زغگد ٚ ٜبؼد کش  ۳غبمَ
دزبی زک فتح وٙٙد.
بازیکه َفتٍ :مُدی کیاوی
دز ٞفت ٝک و ٝغپس ؾد ٞگچىدکْ کش دیدکزٞم ٞفت ٝبم وػم ٚب ٝپمیمٖ ٘سغگد
وم ٞس  ۶وگٓ پگسٚش بٚ ٝکغط ٝدزخؿؽ بمشیىٙم٘ؿمٖ بسدٞمیؿمٖ زک جؿٗ بٍگس٘بد.
دز دزبی  ۶۲کغتمالَ بم دزخؿؽ جٛک٘م٘ؽ پسغپِٛبگبع زک ؾبىبػب دکد ٚ
ٌػتسؼ دز ورسیص بم ؾگٕرم غمیپم زک بسد .ؾسیفمت دز ٔؿٟد ٔٛجربمت پبگبسٚش

فٛالد زک فسک ٓٞآٚزد  ٚلٟسٔمٖ فكُ ٌرؾت ٝبم ٌّص٘ی طگری وگٓ فگسٚش وسیٕبی
زک ؾىػ دکد وم  ٕٝٞکیٗ بمشیىٙمٖ دز کیٗ ٞفت ٝؾمیػت ٝومدیس بمؾٙد.
بم کیٗ حمَ ػٛٙکٖ بٟتسیٗ بمشیىٗ ٞفت ٝب ٝومپگتمٖ وسکوتٛزغمش کختكمـ پگبدک
ٔیوٙد وٛٔ ٝفك ؾد دز ورسیص بم یه بمش دزخؿمٖ و ٝبم بسد پسٌبُ ٔبمبمببُ
ذٚبإٓٞ ٗٞسک ٜؾد ،وگٓ ورسیص زک دٚبمز ٜبِ ٝگً بسوس بسٌسدک٘د.
سرمربی َفتٍ :مىصًریان
دز ٞفتٝک وٌ ٝرؾ دزبی  ٕٝٞدیدکزٞم زک وو کِؿؼمع لسکز دکد  ٚکِوك وبٝ
٘گٕ ٝک َٚکیٗ دیدکز ٘گص بػگمز جرکب  ٚوٕمؾمیی بسٌصکز ؾد .ک٘تسمب غبسٔبسببی
ٞفت٘ ٝگص ب ٝکیٗ دیدکز بسٔیٌسدد آٖ  ٓٞب ٝکیٗ ػّ وٙٔ ٝكٛزیمٖ ٔٛفبك ؾبد
دز ٕٞمٖ ٘گٕ ٝک َٚکش ؾىػ بسک وگٕؽ پگسٚش غمخت ٚ ٝدز ٘گٕ ٝد٘ ْٚگص ببم
وٙتسَ حسیف غٙتی یه پگگسٚش دِچػب  ٚکزشؾٕبٙبد زک ببسک ٞبٛکدکزکٖ
کغتمالَ ب ٝکزٔغمٖ بگمٚزد.
کِرت ٝفسٞمد ومظٕی  ٚکٔگس لّؼٛ٘ٝیی بٕٞ ٝسک٘ ٜؼگٓ غؼدک٘ ٚگص کش ٔسبگبمٖ لبمببُ
ومدیس ٞفت ٝبٛد٘د.

ؾد .بٌ ٝصکزؼ ٟٔس ،چّٕٟگٗ دٚزٔ ٜػبمببمبمت
ؾطس٘ج لٟسٔم٘ی ش٘بمٖ جبٟبمٖ ببم ببسٌبصکز
دیدکزٞم دٔ ْٚسحّ ٝیه غی  ٚد٘ ْٚبٟبمیبی
پگٍگس ؾد و ٝطی آٖ پٛزومؾگمٖ بم ؾىػب
بسکبس حسیف خٛد کش دٚز ٔػمبممت وٙمز زفب
کٔم وىّگف حجمش پبٛز دز دیبدکز غبٚ ْٛ
وىٕگّی ٔؿسف ٔی ؾٛد.
دز کیٗ زٚش کش زلمب ٞم ،آوٛغم پٛزومؾگمٖ وٝ
زٚش ٌرؾتٔ ٝممبُ کِگصکب پمئتص کش آِبٕبمٖ ببٝ
وػم ٚدغ یمفت ٝبٛد ،دز دٔٚگٗ دیدکز ٔممبُ
کیٗ بمشیىٗ ٔتوُٕ ؾىػ ؾد .ب ٝکیٗ وسوگب
پٛزومؾگمٖ بم یه وػم ٚ ٚیه ؾىبػب کش
قؼٛد بمشٔم٘د  ٚکش دٚز ٔػمبممت وٙمز زف .

تالش تینّای هیشباى بزای صعَد بِ ًیوِ ًْایی
غسٚیع خبربس
زٚش٘بمٔب ٝکزن-
دٚز بببسٌؿبب
ٔسحّ٘ ٝبسبػب
پّی آف ِبگبً
بببببسوببببس زٚش
چٟمزؾٙر ٝدز حمِی بم چٟمز دیدکز پگبٍبگبس ٔبی
ؾٛد و ٝوگٓ ٞم ٔگصبمٖ بم کٍ٘گص ٜبگؿتس بٔ ٝگدکٖ
خٛکٙٞد زف .
بٌ ٝصکزؼ ٟٔس ،دٚز بسٌؿ ٔسحّ٘ ٝسػ پّبی
آف ٔػمبممت ٚکِگرمَ لٟسٔم٘ی بمؾٍمٞ ٜم ٔبسدکٖ
کیسکٖ جمْ ؾٟدک ٔٙم زٚش چٟمزؾٙرب ٝببم چبٟبمز
دیدکز دز ؾٟسٞم ورسیصٚ ،زکٔگٗ ،آُٔ  ٚکزدوبمٖ
پگٍگس خٛکٞد ؾد.
وگٓ ٞم بم٘ه غسٔمی ،ٝپگىمٖ وٟسکٖ ،ؾبٟبسدکز
کزٔٚگ ٚ ٝغمیپم دز دیدکزٞم دٚز زف ب ٝپگسٚش
زغگد٘د وم وٟٙم یه ٌمْ دیٍس وم قؼٛد بٔ ٝسحّبٝ
٘گٕٟ٘ ٝمیی ِگً بسوس ٚکِگرمَ فمقّ ٝدکؾت ٝبمؾبٙبد،
بٙمبس کیٗ وگٓ ٞم ٔگصبمٖ دٚز بسٌؿ  ،بسک کیٙىٝ
ٕٞچٙمٖ ب ٝقؼٛد کٔگدٚکز بٕم٘ٙبدٔ ،بوبىب ْٛببٝ

غسٚیع خرس زٚش٘مٔ ٝکزن -وگٓ فٛورمَ ِٚٚفبػبربٛزي
دز جدکَ خمٍ٘ی بسکبس ٛٞفٗ ٞمیٓ ب ٝبسد کزشؾٕٙد دغ
پگدک وسد.
بٌ ٝصکزؼ ٟٔس ،وگٓ ٞم فٛورمَ ِٚٚفػربٛزي ٞ ٚبٛفبٗ
ٞمیٓ دز چمزچٛب ٞفت ٝبگػتٓ زلمبتٟم ب٘ٛبدظ ِبگبٍبم
إِٓمٖ بسکبس  ٓٞقف آزکیی وسد٘بد وب ٝطبی آٖ وبگبٓ
ِٚٚفػرٛزي بم ٘تگج ۰ ٝبس یه ب ٝپگسٚش زغگد.
وگٓ ِٚٚفػرٛزي بم کیٗ بسد خمٍ٘ی  ۰۰کٔتگمش ؾد  ٚدز
زد ٜچٟمزد ٓٞجد َٚلسکز ٌسف ٛٞ .فٗ ٞمیٓ ٘گبص ببم ۱۲
کٔتگمش دز ٔىمٖ پٙجٓ کیػتمد  ٚؾم٘ع قؼٛد بب ٝزد ٜغبْٛ
جد َٚزک کش دغ دکد.

شکست خاًگی ّیزًفیي
بزابز آلکوار

پَرکاشیاى اس هسابقات شطزًج سًاى جْاى حذف شذ

غسٚیبع خبربس زٚش٘بمٔب ٝکزن -آوبٛغبم
پٛزومؾگمٖ بم ؾىػ بسکبس حسیف إِٓم٘بی کش
ٔػمبممت ؾطس٘ج لٟسٔم٘ی ش٘مٖ جٟبمٖ حبرف

پیزٍسی ارسشوٌذ ٍٍلفسبَرگ
هقابل َّفي ّاین

ؾىػ ٔگٕٟم٘مٖ خٛد خٛکٙٞد بٛد.
دز ٘سػتگٗ ٔػمبم ٝدٚز بسٌؿ ٔسحّ٘ ٝبسبػب
پّی آف ِگً بسوس ،وگٓ ؾٟسدکز ورسیص ٔبگبصببمٖ
بم٘ه غسٔمی ٝدز غمِٗ ؾٟگد کلدٔی ورسیص خٛکٞبد
بٛد .وگٓ بم٘ه غسٔمی ٝو ٝبم  ۰۲بسد  ۳۳ ٚکٔتگمش دز
پمیمٖ دٚز ٔمدٔموی قدز٘ؿگٗ ؾد ٜبٛد ،دز دٚز
زف ٔسحّ ٝپّی آف  ٚدز خم٘ٚ ٝکِگرمَ وٟسکٖ ببٝ
غستی ؾٟسدکز ورسیص زک غ ٝبس د ٚؾىػب دکد.
ورسیص ٞم دز دٚز ٔمدٔموی بم  ۰۲بسد  ۱۰ ٚکٔتگبمش
دز زورٞ ٝؿتٓ لسکز ٌسفتٙد.
بم٘ه غسٔمی ٝدز دٚز ٔمدٔموی ِگً بسوبس کٔػبمَ
دٔ ٚػمبم ٝبم ؾٟسدکز ورسیص دکؾ و ٝدز ٞس دٚ
ٔػمبم ٝغ ٝبس قفس حسیف خٛد زک ؾىػب دکد،
کٔم ػّٕىسد ٕ٘میٙد ٜورسیص دز دٚز زفب ٔبسحّبٝ
٘سػ پّی آف ٘ؿمٖ دکد و٘ ٝتمیج ٔسحّب ٝپبّبی
آف زک ٕ٘ی وٛکٖ بم وٛج ٝب٘ ٝتمیج دٚز ٔمبدٔبموبی
پگؽ بگٙی وسد.
ؾمٌسدکٖ ػمدَ بٙمومز غسٔسبی ؾٟسدکز وبربسیبص
دز دیدکز بسٌؿ ب ٝد٘رمَ جرسکٖ ٘تگج ٝدٚز زف
ٞػتٙد وم کٔگدؾمٖ بسک قؼٛد حفظ ؾٛد.

غسٚیع خرس زٚش٘مٔ ٝکزن -وگٓ فٛورمَ ٞگبس٘بفبگبٗ دز
زٚش ؤّ ٝی پٛؼ کیسک٘ی ٌّص٘ی وسد دز خم٘ ٝب ٝآِىٕمز
بمخ .
بٌ ٝصکزؼ ٟٔسٞ ،فت ٝبگػب  ٚد ْٚزلبمببتبٟبم ِبگبً
کزدیٛیػّٙٞ ٝد کدکٔ ٝیمف و ٝدز یبىبی کش دیبدکزٞبم
بسٌصکز ؾد ٜوگٓ ٞگس٘فگٗ دز شٔگٗ خٛد بسکبس آِىٕمز وٗ بٝ
بمخ  ۰بس یه دکد .آِىٕمز بم کیبٗ ببسد کزشؾبٕبٙبد ۱۳
کٔتگمش ؾد  ٚدز زد ٜچٟمزْ جد َٚلسکز ٌسفب  ٚوبگبٓ
ٞگس٘فگٗ ٘گص بم  ۱۱کٔتگمش دز زد ٜؾؿٓ جد َٚکیػتمد.
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یًٍَتَس بِ قْزهاًی در سزی
فَتبال ایزاى با یک دیذار
ًAشدیک تز شذ
غسٚیع خرس زٚش٘مٔ ٝکزنٞ -فت ٝببگبػب  ٚدْٚ
یبه

ِگً بسوس فٛورمَ کیسکٖ زٚش غ ٝؾٙر ٝبم بسٌصکز
دیدکز دز وٟسکٖ آغمش ٔی ؾٛد.
بٌ ٝصکزؼ کیػٙم ،بم بسٌصکز دکزببی  ۶۲پبمیبتبسب ،
پس٘ٚدٞ ٜفتِ ۰۰ ٝگً بسوس بػت ٝؾد وم زٚش غ ٝؾٙر ٝببم
ک٘جمْ یه دیدکز ٔػمبممت ٚکزد کیػتٍم ۰۰ ٜؾبٛد .ببم
وٛج ٝب ٝآغمش ٔػمبممت ِگً لٟسٔم٘مٖ آغگم ،کیٗ ٞفبتبٝ
کش ٔػمبممت ب ٝقٛزت پسکوٙبد ٚ ٜدز زٚشٞبم غبٝ
ؾٙر ،ٝپٙج ؾٙر ٚ ٝجٕؼ ٝبسٌصکز ٔی ؾٛد.
سٍ شىبٍ 62 ،بُمه
پگىمٖ – کغتمالَ خٛشغتمٖ؛ غمػ ٚ ،۰۳۸۱۲زشؾٍبمٜ
ؾٟدک ؾٟس لدظ
ؾمٌسدکٖ ٔجگد جالِی وٞ ٝفتٌ ٝرؾت ٝیه بمز دیٍبس
دز ٘گٓ فكُ دٔ ْٚتوُٕ ؾىػ ٔممبُ ٘ف وبٟبسکٖ
ؾد ٜبٛد٘د ،بسک جرسکٖ کیٗ ٘تگج ٝب ٝد٘رمَ ػرٛز کش غد
لٟسٔمٖ ِگً پم٘صدٞ ٓٞػتٙد .پگىمٖ دز بمش ٞم ٘گبٓ
فكُ د ْٚوٟٙم یه پگسٚش زک وجسبب ٝوبسد ٜکٔبم دز
آخسیٗ بمش خمٍ٘ی خٛد غبٌ ٝبُ زک ٚکزد دزٚکشٜ
غپمٞمٖ وسد٘د .پگىمٖ دز حمَ حمضس زک بم  ۰۷کٔتگمش دز
زدٞ ٜفتٓ جد َٚلسکز دکزد.
بس٘مٔ ٝغمیس بمش ٞم کیٗ ٞفت ٝب ٝکیٗ ؾسج کغ ۸
پىج شىبٍ 62 ،بُمه
ذٚب آٞبٗ – کغبتبمبالَ؛ غبمػب ٚ ،۰۳زشؾبٍبمٜ
فٛالدؾٟس
فٛالد خٛشغتمٖ – ٌػتسؼ فٛالد ورسیص؛ غبمػب ،۰۳
ٚزشؾٍم ٜغدیس
پسغپِٛگع – غپمٞمٖ؛ غمػ ٚ ،۰۵۸۰۲زشؾٍم ٜآشکد
جمعٍ 62 ،بُمه
غگم ٜجمٍٔمٖ – وبسکوبتبٛزغبمش ؛ غبمػب ،۰۲۸۱۲
ٚزشؾٍم ٜثمٔٗ کالئٕٔ ٝؿٟد
غمیپم – قرم لٓ؛ غمػ ٚ ،۰۴زشؾٍم ٜیمدٌبمز کٔبمْ
لٓ
قٙؼ ٘ف آبمدکٖ – پدیبدٔ ٜؿبٟبد؛ غبمػب ،۰۴
ٚزشؾٍم ٜوستی آبمدکٖ
ٔمؾگٗ غمش ورسیص – ٘ف وبٟبسکٖ؛ غبمػب ،۰۴۸۱۲
ٚزشؾٍم ٜیمدٌمز کٔمْ ورسیص

ببسکببس

غسٚیع خرس زٚش٘مٔ ٝکزن -بگم٘ى٘ٛس بم بسوس
ومِگمز ب ٝلٟسٔم٘ی دز ِگً کیتمِگم ٘صدیه وس ؾد.
بٌ ٝصکزؼ کیػٙم ،دز ٞفت ٝجمز زلمب ٞم ِگً کیتبمِبگبم
یه دیدکز بسٌصکز ؾد و ٝدز آٖ ی٘ٚٛبتبٛظ ببٔ ٝكبمف
ومِگمز زف  ٚبم دزخؿؽ ٌ٘ٛػمِ ٛکیٍٛکیٗ ب ٝبسوس ۰
بس قفس زغگد.

ًیس باسّن اهتیاس اس دست داد

غببسٚیببع خببرببس
زٚش٘ببمٔبب ٝکزن-
٘گع دز کدکٔٞ ٝفتبٝ
بگبػب  ٚپبٙبجبٓ
زلمب ٞم ِبگبً
فسک٘ػب ٝکٔبتبگبمش کش
دغ ب دکد  ٚبببم
وػببم ٚیببه بببس

یه بسکبس حسیف خٛد ٔتٛلف ؾد.
بٌ ٝصکزؼ کیػٙم ،دز کدکٔٞ ٝفت ٝبگػ  ٚپٙجٓ زلمب ٞبم
ِگً فسک٘ػ ٝیه دیدکز بسٌصکز ؾبد وب ٝدز آٖ ٘بگبع
ؾٍفتی غمش دز ٚزشؾٍم ٜبسکبس ٘گع بٔ ٝگدکٖ زفب  .کیبٗ
دیدکز و ٝدز ٚزشؾٍم ٜخمٍ٘ی زٖ ببسٌبصکز ؾبد ببس٘بدٜ
٘دکؾ  ٚبمش دز ٟ٘می بم وػم ٚد ٚبس د ٚب ٝپمیمٖ زغگد
وم ٘گع بمش ٓٞکٔتگمش کش دغ دٞد  ٚؾم٘ع کیٗ وگبٓ ببسک
وػب ػٛٙکٖ لٟسٔم٘ی وٓ زً٘ وس ؾٛد.

