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ورزش

هقالِ ٍرزضی
 02اضتباّی کِ در حیي
توریي با دٍچرخِ ثابت،
هرتکب هی ضَیذ.

اخاظُ ًسّیس اضهثاّات ضوا ،ختلتستات تتوتطیتي
زٍچطذِ ثاتت تاى ضا کتن اثتطتتط کتٌتٌتس .ایتي
اضهثاّات ضا کِ تَسط هطت زٍچطذِ ثاتت ضتطح
زازُ ه ضَز ،اصالح کٌیس.
 -9ضوا سط ساػت تِ کالس ه ضسیس؟
هطکل ایي است کِ ایي کاض تاػث ه ضَز تتطای
ضاُ اًساظی زٍچطذِ تاى ٍ تست کطزى تٌظیتوتات
آى قثل اظ ضطٍع کالس ،تقطیثا ّیچ ظهاً ًساضهِ
تاضیس.
تطای ضفغ ایي هطکل ،حساقل  5زقیقتِ ظٍزتتط تتِ
کالس تطسیس .تِ ایي تطتیةٍ ،قت کاف زاضیس تتا
یک هطت ضا صسا ظزُ ٍ زض هَضز زسهریتطُ ّتای
تسیاض سفت اظ اٍ کوک تریطیس ٍ یا اگط زض هتَضز
تٌظیوات هطوالي ًیسهیس ،اظ اٍ ترَاّیس یک ًترتاُ
سطیغ تِ آى تیٌساظز .حه اگط ضوا یک حطفتِ ای
ّسهیس ،تا ایي کاض هدثَض ًرَاّیس تتَز زض ظهتاى
پرص اٍلیي آٌّگ توطیي ،تِ ذاطط تٌظین هدتسز
زٍچطذًِ ،اضیاًِ توطیي کٌیس.
 -2ضوا زسهِ ّای زٍچطذِ ضا ذیل هحکن ًترتِ
ه زاضیس؟
زسهِ ّای زٍچطذِ ،فقط تطای کوک تتِ حتفت
تؼازل ضوا ّسهٌس ًِ ،تطای تحول کطزى ٍظى کتل
تاال تٌِ ضواٌّ .راه کِ زسهِ ّای زٍچتطذتِ ضا
تیص اظ حس هحکن ه گیطیسًْ ،ایها تا فطاض غتیتط
اطٍضی زض ضاًِ ّا ٍ پطههاى هَاخِ ذَاّیس ضتس.
تٌاتطایي تِ ٍسیلِ ػقة آٍضزى تاسي تاى ،سٌریٌت
ضا ضٍی پاییي تٌِ تاى تیٌساظیتس ٍ تتطای کتاّتص
فطاض ،هطت ّایهاى ضا تاظ کٌیس.
 -3صٌسل ضوا تیص اظ حس تاال یا تتیتص اظ حتس
پاییي است؟
اگط صٌسل ضوا تیص اظحس پایتیتي تتاضتس ،قتازض
ًرَاّیس تَز پاّایهاى ضا تِ طَض کاهل زضاظ کتٌتیتس
کِ اظ قسضت ّط حطکت پسال هت کتاّتس .اگتط
صٌسل ضوا تیص اظ حس تاال تاضس ،تطای ضسیسى تِ
قسوت پاییي ّط حطکت پسال ،تاسي ضوا تِ خلَ ٍ
ػقة حطکت ه کٌس کِ ضوا ضا کٌس کطزُ ٍ ه
تَاًس زض ًْایت ،کطالِ ضاى ضوا ضا کتثتَز کتٌتس.
تطای زاضهي اضتفاع صٌسل هٌاسة ،کٌاض زٍچطذِ
تایسهیس ،کف زسههاى ضا هَاظی تا ظهیي ًرِ زاضیتس
ٍ آى ضا تاالی اسهرَاى لرتي تتاى قتطاض زّتیتس.
ٌّراه کِ زست تاى تا صٌسل زض یتک ضزیتف
قطاض زاضهِ تاضس ،یؼٌ صٌسل زض اضتفتاع زضستت
است ٍ ضوا ه تَاًیس تِ ضاحه ضکاب تعًیس.
 -4زسهِ ّای زٍچطذِ ضوا تتاالتتط اظ صتٌتسلت
ّسهٌس؟
ٌّراه کِ ضوا زٍچطذِ تاى ضا طَضی تٌظین ه
کٌیس کِ گَی ه ذَاّیس تتا آى ،چتطذت زض
اططاف هحل تعًیس ،زض ٍاقغ هعایای توطیي کتطزى
تا زسهِ ّای پاییي کِ ضوا ضا ٍازاض ه کٌس تتطای
تثثیت کطزى تاالتٌِ تاى ،هطکع تسًهاى ضا فؼال کٌیس
اظ زست ه زّیس.
الثهِ زسهِ ّای پاییي تط ّویطِ تتْتهتط ًتیتستهتٌتس.
ٌّراه کِ زسهِ ّای زٍچتطذتِ پتایتیتي تتط اظ
صٌسل تاضٌس ،ضوا هدثَض ذتَاّتیتس تتَز تتطای
ضسیسى تِ آًْا تِ خلَ ذن ضَیس کتِ هت تتَاًتس
فطاض ًاضاحت کٌٌسُ ای تط کطالِ ضاى ضتوتا ٍاضز
کطزُ ،زضز پطت ضا تطسیس کٌس ٍ هاًغ ضَز کِ تتا
حساکثط تَاى ذَز توطیي کٌیس .زض حتالتت ایتسُ
آل ،زسهِ ّای زٍچطذِ ٍ صٌسل تایس زض یتک
ازاهِ زاضز
سطح تاضٌس...

سطٍیس ذثطی ضٍظًاهِ اضک -زیتساض
تین ّای فَتثال هاضیي ساظی تتثتطیتع ٍ
فَالز ذَظسهاى تا تساٍی تِ پایاى ضسیس.
تِ گعاضش هْط ،ضٍظ ستَم اظ ّتفتهتِ
ضاًعزّن ضقاتت ّتای لتیتگ تتطتتط تتا
تطگعاضی زیساض تین ّای هاضیتي ستاظی
تثطیع ٍ فَالز ذَظسهاى پیریطی ضس کتِ
زض پایاى زٍ تین تِ تستاٍی تتسٍى گتل
ضاایت زازًس.
تین فَتثال هاضیي ساظی کِ قتؼتطًطتیتي
عکس از :هختار صادقی
لیگ تطتط است تتاکتٌتَى تتٌتْتا یتک
پیطٍظی کسة کطزُ ٍ تا  8اههیتاظ تتیتن
اًهْای خسٍل است .فَالزذَظسهاى ّن تا  23اههیاظ زض ضزُ ضطن خای گطفهِ است.



تریيّای ّفتِ در اختیار سرخابیّای تْراى ٍ تبریس
سطٍیس ذثطی ضٍظًاهِ اضک -زض پتایتاى ّتفتهتِ
ضاًعزّن ضقاتتّای لیگ تطتط ،تطتطیيّای ایي ّفهِ
اظ ضقاتتّا اًهراب ضسًس.
تِ گعاضش فاضسّ ،فهِ ضاًعزّن ضقاتتّای لتیتگ
تطتط ضة گصضهِ تا تتطگتعاضی  4زیتساض ٍ تتساٍم
صسضًطیٌ پطسپَلیس تِ پایاى ضسیس.
*ًهایح ضقاتتّای ّفهِ ضاًعزّن زض یک ًراُ:
ًفت آتازاى  - 2صثای قن یک
پیکاى یک  -گسهطش فَالز یک
ًفت صفط  -اسهقالل یک
اسهقالل ذَظسهاى صفط  -تطاکهَضساظی یک
پطسپَلیس یک  -سایپا صفط
پسیسُ یک  -سپاّاى یک
هاضیي ساظی صفط  -فَالز صفط
شٍبآّي یک  -سیاُخاهراى صفط
تیم هفته :استقالل
زض ّفهِ ضاًعزّن لیگ تطتط اسهقالل اگطچِ ًوایتص
زلپصیطی ضا اظ ذَز اضائِ ًساز اها تِ لطف زضذطتص

خَاًاًص هَفق ضس ػالٍُ تط کسة ّتط  3اهتهتیتاظ
زیساض حساس هقاتل ًفت تْطاى ،اًهتقتام ضتکتستت
هقاتل ضاگطزاى زای زض خام حصف ضا ّن گطفهِ تتا
ػٌَاى تْهطیي تین ّفهِ تتِ آتت پتَضتاى تتْتطاًت
اذهصاظ پیسا کٌس.
الثهِ زض ایي ّفهِ پطسپَلیس ٍ تطاکهَضساظی ًیتع تتِ
لطف پیطٍظّای کِ زاضهٌس اظ تینّای قاتل تتقتسیتط
ّفهِ ّسهٌس.
بازیکن هفته :مهدی شریفی
ضًٍس ذَب هْسی ضطیف  ،تاظیکٌ کِ تِ تاظگ اظ
تٌس هصسٍهیت تلٌسهست ضّای پیتسا کتطزُ استت
تاػث ه ضَز تا ایي تاظیکي تتِ ػتٌتَاى تتْتهتطیتي
تاظیکي ّفهِ اًهراب ضَز .ضطیف ضٍظ گصضهِ ًتیتع
زض اَّاظ گل  3اههیاظی تیوص ضا هتقتاتتل قتْتطهتاى
فصل گصضهِ تِ ثوط ضساًس تا ّوچٌاى اهیسّای تتیتن
تثطیعی تطای هَفقیت تتِ ستا ّتای ایتي ختَاى
آیٌسُزاض تاضس.زض ّفهِ ای کِ سپتطی ضتس ستطٍش
ضفیؼ اظ پطسپَلیس ٍ اهیس اتطاّیوت زض تتطکتیتة

اسهقالل اظ تاظیکٌاى قاتل تقسیط ّفهِ ّسهٌس.
سرمربی هفته :برانکو
زض ّفهِ ای کِ سپطی ضس پطسپَلیس هَفق ضتس
حساس تطیي زیساض ّفهِ ضا تا تطتطی تتِ پتایتاى
تطساًس .سطخّا الثهِ تا یک تغییط تعضگ یتؼتٌت
حنَض سطٍش ضفیؼ زض تطکیتة تتِ هتیتساى
ضفهٌس اها خسال ساتق سطهطت ٍ هطت ساتق تیتن
هل تِ سَز تطاًکَ تِ پایاى ضسیتس تتا تتطاًتکتَ
ایَاًکٍَیچ تِ ػٌَاى تْهطیي هطت ّفهِ اًهرتاب
ضَز.الثهِ زض ایي ّفهِ هدهث حسیٌت  ،فتیتطٍظ
کطیو ٍ هٌصَضیاى تِ ّوطاُ قلؼًَِی اظ هتطتتیتاى
قاتل تقسیط ّفهِ ّسهٌس.
زیساض ّفهِ :زیساض سطذات ّا هقاتل حطیفاى
زض ّفهِ ضاًعزّن ّط زٍ زیساض سطذات ّتا هتقتاتتل
حطیفاى تْطاً اظ خصاتیتّای تتاالیت تتطذتَضزاض
تَز .اسهقالل ٍ ًفت چٌس ضٍظ تؼس اظ زیساض خٌدالت
خام حصف زٍتاضُ ایي تاض زض غیاب ػلت زایت تتِ
هیساى ضفهٌس ٍ اظ سَی زیرط زیساض پطستپتَلتیتس ٍ
سایپا زض یک ضٍظ تؼطیل َّازاضاى سطخپَش ظیازی
ضا تِ ٍضظضراُ کطاًس تا ّط زٍ زیتساض تتِ ػتٌتَاى
زیساضّای ّفهِ اًهراب ضَز.

بازی ًیوِ توام در آررضْر:

ذثطًراض ضٍظًاهِ اضکٌَّ -ظ زٍ ّفهتِ اظ ضتطٍع
هساتقات لیگ تسکهثال اسهاى ستپتطی ًطتسُ کتِ
ضاّس خٌدال ،اػهطاض ٍ زاٍضیْای اؼیف ٍ ًیوتِ
توام هاًسى تاظی تَزین ٍ .تا ایٌدای کاض ّط ّطتت
تین حااط اظ زاٍضیْا ًالیسًس.
زض سالي حداب ضْطسهاى آشضضْط تین ّای قتسض
اسهاى تیطچِ تلَک ًصیطی ستطاب ٍ هتٌتهترتة
آشضضْط تِ هصاف ّن ضفهٌس تتیتن آشضضتْتط کتِ
اهسال تاظیکٌاى ذَت اظ قعٍیي ٍ اضٍهیِ ترتسهتت
گطفهِ است .پاتِ پای تین آهازُ ٍ سطحتال ستطاب

خٌریس اها زض ٍقت سَم ایي تین هٌسدن سطاب تَز
کِ  92اههیاظ اظ حطیف ذَز پیص افتهتاز .اهتا زض
ازاهِ تاظی زاٍضاى تا سَت ّای اضهثتاُ زیتساض پتط
افت ٍ ذیع ٍ ظیثای زٍ تین ضا تِ حاضیِ ٍ خٌتدتال
سَ زازًس .فیاا زاٍض زضختِ ستِ استهتاى کتِ
قناٍت ایي تاظی فَ حساس ضا تط ػْسُ گتطفتهتِ
تَز تا زیرط زاٍضاى تاظی ًوایص زیسً تط اظ تتاظی
زاضت ٍ تاالذطُ زض حالیکِ زٍ تین زض اههیاظ  92تط
 92هساٍی تَزًس زٍ سَت اضهثاُ اظ سَی فیتاات
تاػث ضس تا تاظی ًیوِ توام ضّا ضَز.

بْساد زادعلی اصغری ٍرزضکار تواضایی
فَتبال پٌج ًفرُ سال  02۰۲ضذ

سطٍیس ذثطی ضٍظًاهِ اضک-
تْعاز ظازػل اصغطی هل پَش
تین فَتثال پٌح ًفتطُ ایتطاى تتِ
ػٌَاى تاظیکي تواضتایت تتطای
سال  2597تطگعیسُ ضس.
تِ گعاضش هْتط ٍ تتِ ًتقتل اظ
سایت کویهِ هل پاضالوتپتیتک،
زض هطلث کِ تط ضٍی ذطٍخت
سایت کویتهتِ تتیتي التوتلتلت
پاضالوپیک زض ذصَظ ٍضظضکاضاى تواضای سال  25977قتطاض گتطفتهتِ
آهسُ است :تْعاز ظازػل اصغطی ػولکطز فَ الؼازُ ای تطای تیتن هتلت
فَتثال ًاتیٌایاى ایطاى زض تاظی ّای پاضالوپیک ضیَ زاضت.
طثق اػالم ایي سایت ،ایطاى تا ظازػل اصغطی ٍ ّن تیو ّای ایي تاظیکي
تِ ػٌَاى ًرسهیي تین آسیای قطاض گطفت کِ زض تاظی ّای پتاضالتوتپتیتک
هَفق تِ کسة هسال ًقطُ ه ضَز.
کویهِ تیي الولل پاضالوپیک اظ زٍضٌثِ ّتفتهتِ قتثتل اقتسام تتِ هتؼتطفت
ٍضظضکاضاى تواضای سال  2597کطزُ است .ظّطا ًؼوه اظ ایطاى ّتن تتِ
ػٌَاى کواًساض تواضای سال  2597هؼطف ضسُ است.
قطاض است ٍ 235ضظضکاض زض  22ضضهِ ٍضظض زض ایي تطًاهِ هؼطف ضًَس.

سطٍیس ذثطی ضٍظًاهِ اضکّ -فتهتِ زٍاظزّتن
لیگ زسهِ اٍل تسکهثال تا تطتطی تینّای خٌَتت
ٍ هْطام تِ پایاى ضسیس.
تِ گعاضش فاضسّ ،فهِ زٍاظزّن لیگ زسهِ یک
کطَض زض زٍ هٌطقِ خٌَب ٍ ضوال تتا اًتدتام 9
زیساض ازاهِ یافت .زض تتاظی ّتای اًتدتام ضتسُ

ّفسّن تاض زیرط تِ صسض خسٍل ضسیس ،هتیتعتتاى
ّاٍش گٌثس تین اًهْای خسٍل است.
تاًک سطهایِ تا  95تطز ٍ  49اهتهتیتاظ زض صتسض
خسٍل است ٍ تین ّاٍش گٌثس تتا  4تتطز ٍ 92
اههیاظ زض ضتثِ زٍاظزّن خسٍل قطاض زاضز .زیتساض
ضفت زٍ تین زض گٌثس سِ تط صفط تِ ستَز تتاًتک
سطهایِ تِ پایاى ضسیس ٍ تتاًتکت ّتا زض زیتساض
ذاًر ایي ّفهِ تطای ضاًعزّویي پیطٍظی ذتَز
تِ هیساى ه ضًٍس.
تین پیکاى تْطاى کِ زض ّفهِ ّفسّن ستِ تتط زٍ

تا کٌاضگیطی هْطزاز آظه زاٍض هل ٍ ستطضتٌتاس
اسهاى اظ قناٍت زض تتاظیتْتای استهتاًت  ،ضتاّتس
زاٍضیْای تسیاض اؼیف زض زٍ ّفهِ اذیط تَزین کِ
ّیچ گًَِ ًظاضت ًیتع اظ ستَی ضئتیتس ّتیتات
تسکهثال اسهاى ًطسُ است.
زض زیرط تاظیْای ّفهِ زٍم ًیع تین ّتای ختَاًتاى
تثطیع ،یاضاى تثطیع ٍ اّط تط حطیفتاى ذتَز پتیتطٍظ
ضسًس.

کیاًَش رستوی ًاهسد بْتریي ٍزًِبردار
سال  02۰۲جْاى ضذ

ستتطٍیتتس ذتتثتتطی ضٍظًتتاهتتِ اضک-
فسضاسیَى تیي الولتلت ٍظًتِ تتطزاضی
اهسال ًیع اقسام تِ اًهترتاب تتْتهتطیتي
ٍضظضکاضاى ظى ٍ هطز ایي ضضتهتِ زض
سال  2596هتیتالزی کتطزُ کتِ ًتام
کیاًَش ضسهو ًیع زض خوغ ً 8تاهتعز
اصل قطاض زاضز.
تِ گعاضش هْط ،فسضاسیَى تیي الولتلت
ٍظًِ تطزاضی زض ضای گیطی سال خاضی اظ هیاى ًفطات طتالیت التوتپتیتک
 2596ضیَ فقط ٍ 6ظًِ تطزاض ضا اًهراب کطزُ است .تط ایي اساس اٍستکتاض
فیرَئطا (کلوثیا) ،کیٌگ کَاى الًگ (چتیتي) ،ضٍستالى ًتَضالتسیتٌتَف
(اظتکسهاى)ً ،یْات ضحیوَف (قعاقسهاى) ،کیاًَش ضسهو (ایطاى) ٍ الضتا
تاالذازظُ (گطخسهاى) تِ ػٌَاى ًاهعز اصل ایي ضای گیطی ّسهٌس.
ضسهو کِ ػالٍُ تط هسال طالی ضقاتهْای الوپیک  2596ضیَ ،زٍ طتالی
ضقاتهْای خْاً ضا ًیع زض کاضًاهِ زاضز زض سالْای ً 2594 ٍ 2599تیتع تتِ
ػٌَاى ًاهعز تْهطیي ٍظًِ تطزاض سال هؼطف ضسُ تَز.
الثهِ اٍ ایي تاض تا تَخِ تِ زضذطص زض الوپیک ضیَ ٍ ضکسهي ضکَضزّتای
خْاى ٍ الوپیک زض سال  2596اظ ضاًس تاالتطی تطای کسة ػٌَاى تْهطیي
ٍظًِ تطزاض سال تطذَضزاض است.

برتری جٌَبیّا ٍ هْرام در ّفتِ دٍازدّن

اتفاق هفته:
 -9طاضه تا گل کِ هقاتل سایپا تِ ثوط ضستاًتس تتِ
ػٌَاى تْهطیي گلعى تاضید پطسپَلیس اًهراب ضس.
 -2صثای قن ّفهویي ضکست پیاپ ذَز ضا ههحوتل
ضس.
 -3شٍبآّي ًیع ط  7زیساض اذیط صاحة ضطویتي
پیطٍظی ضس.
خسٍل گلعًاى:
 92گل :ساساى اًصاضی (فَالز)
 9گل :هطتن تثطیعی (شٍبآّي)
 8گل :هْسی طاضه (پطسپَلیس)

پیرٍزی آلکوار در ضب درخطاى
جْاًبخص

جٌجال ٍ اعتراض درلیگ بسکتبال

برًاهِ ّفتِ ّجذّن رقابتّای لیگ برتر ٍالیبال
سطٍیس ذثطی ضٍظًاهِ اضکّ -فهتِ ّتدتسّتن
ضقاتت ّای لیگ تطتط ٍالیثال زض حال اهتطٍظ تتا
تطگعاضی  6زیساض پیریطی ه ضَز کِ هتسػتیتاى
صسضًطیي تِ هصاف تین ّای قؼتطًطتیتي ختسٍل
ذَاٌّس ضفت.
تِ گعاضش هْطّ ،فهِ ّفهن زٍض تطگطتت لتیتگ
تطتط ٍالیثال ایطاى تا  6زیساض زض ضْطّای تتْتطاى
(زٍ هساتقِ) ،اضزکاى ،آهلٍ ،ضاهتیتي ٍ اضٍهتیتِ
پیریطی ذَاّس ضس .زض ًرسهیي زیساض ایي ّفتهتِ،
تین تاًک سطهایِ کِ تا ضکست پیکاى زض ّتفتهتِ

دٍهیي قْرهاًی (ًذا ضْسَاری) در تَر ایراًی تٌیس رٍی هیس

سطٍیس ذثطی ضٍظًاهِ اضکً -سا ضْسَاضی تٌْا تاًَی
الوپیک تٌیس ضٍی هیع کطَض تا اقهساض قْطهاى زٍهتیتي
تَض ایطاً تٌیس ضٍی هیع تاًَاى تا ػٌَاى ًقص خْاى زض
اصفْاى ضس.
تِ گعاضش ایطًاً ،سا ضْسَاضی اظ کطهاًطاُ تا پیطٍظی 4
تط صفط تطاتط صثا صفطی زذهط تا اسهؼساز هاظًسضاًت زض
فیٌال زٍهیي تَض ایطاً تاًَاى کِ تا حنَض ً 55تفتط زض
اصفْاى ٍ تا ًام ًقص خْاى تطگعاض ضس ،تتا اقتهتساض تتط
سکَی قْطهاً ایسهاز.ضْسَاضی پیص اظ ایتي ٍ هتاُ
گصضهِ فاتح اٍلیي تَض ایطاً تٌیس ضٍی هیع تاًتَاى زض
کطهاًطاُ ًیع ضسُ تَز.اظ سَی زیترتط هتطیتن صتاهتت
ٍضظضکاض تَاًوٌس ٍ تا ساتقِ هل پَش اظ اسهاى گلسهاى ٍ هْطیس اضهطی خَاى ضایسهِ ذطاساى ضاَی تِ
هقام سَم هطهطک زست یافهٌس.هْطزاز ػلیقاضزاض ضئیس فسضاسیَى تٌیس ضٍی هیع ٍ زیرتط هستالتَالى
ایي فسضاسیَى زض هطاسن اّسا هسال ٍ خَایع ایي زٍضُ اظ ضقاتت ّا حنَض زاضهٌس.

هْاجن تراکتَرسازی
بِ صبا پیَست

تینّای خٌَت زض تطاتط حطیفاى ذَز تتِ تتطتتطی
زست یافهِ ٍ زض گطگاى خسال ًعزیک هْتطام ٍ
قططاى کاٍُ تا تطتطی هْطاه ّا ّوطاُ تَز.
ًهایح کل تاظیّای ایي ّفهِ تِ ضطح ظیطاست:
ّیات تسکهثال کطزسهاى  - 59پاضسای هطْس 55
پطٍاظ اصفْاى  - 54آضاضات 65
ساحل ًطیٌاى تَضْط  - 99پاالیص ًتفتت آتتازاى
68
آزهیس هیٌاب  - 76هس کطهاى 54
ّیات تسکهثال هطْس ّ - 75یات تسکهثال التثتطظ
قعٍیي 79
هْطام  - 59قططاى کاٍُ گطگاى 59
ضْطزاضی اضاک  - 85هاضیي ساظی اضاک 77
پسافٌس ضػس زظفَل  - 75پهطٍضیو تٌسضاهام 79
ًفت اهیسیِ  - 79هْطٍتاى ًَیي 67

سطٍیس ذثطی ضٍظًاهِ اضک -ػلیتطاتا ضهنتاًت
هْاخن تطاکهَضساظی تا ػقس قطاضزازی تِ صثای قتن
پیَست.
تِ گعاضش ایسٌا ،هْاخن ًیوکت ًطیي تین فتَتتثتال
تطاکهَضساظی تا ػقس قطاضزازی تِ صثای قن پیَست.
ایي تاظیکي کِ تا ًظط قلؼِ ًَی تِ تطاکهَض پیتَستهتِ
تَز ،ساتقِ تاظی تطای اسهقالل تْطاى ضا ًیع زاضز.
ّوچٌیي اکثط ایواً ّافثک پیطیي تین فَتثال فَالز
ذَظسهاى تا اهنای قطاضزاز تِ تین پسیتسُ ذتطاستاى
پیَستٍ .ی ّفهِ گصضهِ تِ صَضت ضسو اظ فَالز
خسا ضسُ تَز .ایواً ساتقِ تاظی زض شٍب آّتي ٍ
سپاّاى ضا ّن زاضز ٍ پس اظ زیَیس ٍیکطٍم زٍهتیتي
تاظیکي خصب ضسُ تین پسیسُ زض ًقل ٍ اًتهتقتاالت
ًین فصل است.

هغلَب ضْطزاضی تثطیع زض زیساض ذاًر ضتس ٍ
سَهیي ًاکاه ذَز ضا تدطتِ کطز ،ضٍظ یکطٌتثتِ
هیعتاى ضْطزاضی اضاک تین یتاظزّتن ختسٍل زض
ذاًِ ٍالیثال تْطاى است.
پیکاى تا  95تطز ٍ  45اههیاظ زض ضتثِ زٍم ختسٍل
است ٍ ضْطزاضی اضاک تا  5تطز ٍ  95اههتیتاظ زض
خایراُ یاظزّن قطاض زاضز .زیساض ضفت زٍ تین زض
اضاک سِ تط صفط تِ سَز پیکاى پایتاى یتافتت ٍ
اضاک ّا تطای خثطاى ًهیدِ ضفت تِ تتْتطاى هت
آیٌس ،اها ضاگطزاى پیواى اکثطی آهَذهٌس کِ ّیچ
حطیف ضا ًثایس زست کن گطفت ٍ احهوتال تتطز
سِ تط صفط آًاى زض ایي زیساض ظیاز است.
تین ٍالیثال ضْطزاضی اضٍهیتِ کتِ ضًٍتس ضٍ تتِ

ضضسی ضا زض زٍض تطگطت ط ه کٌس ٍ تاکٌَى
 5پیطٍظی ههَال اظ ّفهِ زٍم زٍض تطگطت تِ تؼس
تِ زست آٍضزُ است ،ایي ّفهِ هیتعتتاى ّتوتٌتام
تثطیعی ذَز است.

سطٍیس ذثطی ضٍظًاهِ اضکّ -افثک ایطاً تین آلکواض
تا زضذطص کن ًظیط ذَز ٍ تِ ثتوتط ضستاًتسى زٍ گتل،
هَخثات تطتطی ذاضج اظ ذاًِ  3تط یتک تتیتوتص تتطاتتط
اگلس زض لیگ ّلٌس ضا فطاّن کطز.
تِ گعاضش ایطًا ،زض زیساض آغاظیي ّفهِ ّتدتسّتن لتیتگ
تاضراُ ّای ّلٌس ،تین قؼطخسٍل اگلس هیعتاى آلتکتوتاض
تَز کِ زض ًْایت آلکواض تا زضذطص تحسیي تتط اًترتیتع
ػلیطاا خْاًثرص تِ پیطٍظی  3تط یک ضسیس.

صعَد رئال هادریذ با تساٍی پرگل
هقابل سَیا

سطٍیس ذثطی ضٍظًاهِ اضک -تین فَتثال ضئال هازضیس تتا
تساٍی پطگل  3تط  3زض زیساض تطگطت هقاتل ستَیتا ،زض
هدوَع  6تط  3پیطٍظ ضس ٍ تِ هطحلِ یک چْاضم ًتْتایت
ضقاتهْای کَپا زل ضی صؼَز کطز.تِ گعاضش هتْتط ،تتیتن
ّای فَتثال سَیا ٍ ضئال هازضیس زیساض تطگطت ذتَز زض
هطحلِ یک ّطهن ًْای ضقاتهْای خام حصف اسپاًیا ،کَپا
زل ضی ضا تطگعاض کطزًس کِ ایي تاظی هْیح تا تساٍی  3تط
 3پایاى یافت .ایي زض حال تَز کِ ضئال هازضیس سهاضگتاى
ذَز اظ خولِ ضًٍالسٍ ضا زض اذهیاض ًساضت.

پیرٍزی کلیَلٌذ بعذ از باختّای
پیاپی در لیگ NBA

سطٍیس ذثطی ضٍظًاهِ اضک 9 -تاظی زض لیگ تسکهثتال
NBAتطگعاض ضس.
زض هْنتطیي تاظیّا کلیَلٌس کاٍالیطظ ٍ تَضًهَ ضپتهتطظ تتِ
پیطٍظی ضسیسًس.
تِ گعاضش ایسٌا ٍ تِ ًقل اظ  ،Foxsportsزض هْن تتطیتي
تاظی کلیَلٌس کاٍالیطظ تَاًست تا ًهتیتدتِ  925تتط 958
سکطهٌهَ کیٌرع ضا ضکست زّس.

