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تغییر ساعت تازی تراکتَرسازی ٍ رٍب آّي

سشٍیس خثمشی سٍصًماهمِ اسن -ومومیمتمِ
هساتماو ساصهاى لیگ فَتثال ایشاى ،اص تغیمیمش
ساػت دیذاس تیي تین ّای تشاومتمَسسماصی ٍ
رٍبآّي خثشداد.
تِ گضاسش ایسٌا ،هٌغمِ آرستایداىضشلمی ،تما
تَخِ تِ دسخَاست دٍ تاضگاُ تشاوتَسسماصی
تثشیض ٍ رٍب آّي اغفْاى دیذاس تیي ایمي دٍ
تین دس ّفتِ تیست ٍیىن هساتماو لیگ تمشتمش
سٍص ضٌثِ  11تْوي  98تِ خای ساػت 98:11
سأ ساػت  98دس ٍسصضگاُ یمادگماس اهمام
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ورزش

همالِ ٍرزشی

(سُ) تثشیض تشگضاس هیضَد.
گفتٌی است؛ تشاوتَسساصی ّن اوٌَى تا  18اهتیاص دس سدُ دٍم خمذٍل لمشاس داسد ٍ رٍب آّمي
اغفْاى تا  11اهتیاص چْاسم است.



سشٍیس خثشی سٍصًاهِ اسن -سمشخمپمَضماى
تثشیضی تشای پشداخت تذّی سشهشتمی سماتمك
خَد تا ٍی تِ تَافك سسیذًذ.
تِ گضاسش ایسٌا ،تشاوتَسساصی تثشیض ومِ تمِ
ػلت ضىایت تًَی اٍلیَیشا ،سشهشتمی سماتمك
خَد اص سَی فیفا اخغاس وسش اهتیماص گمشفمتمِ
تَد ،پس اص غحثت ٍ هزاوشُ تما سمشهمشتمی
پشتغالی سضایت اٍ سا گشفتٌذ ٍ لمشاس ضمذ اص
ایي پس تذّی اٍ سا تِ غَسو الساط دس چٌذ
ًَتت پشداخت وٌٌذ.
تًَی اٍلیَیشا پس اص تَافك تما سمش پمَضماى
تثشیضی ضىایت خَد سا اص ایي تین پس گشفت ٍ دس ًتیدِ خغش وسش اهتیاص اص تشاوتَسساصی دس ایي فػل
ایي تین سا تْذیذ ًویوٌذ ٍ تشاوتَسساصاى هیتَاًٌذ تا خیال ساستتشی لیگ ضاًضدّن سا اداهِ دٌّذ.

شکست ٍالیثال شْرداری تثریس در عیي شایستگی

اگر تعذ از ٍرزش دچار ٍرم
دست ٍ پا هی شَیذ ،تخَاًیذ

تلٍِ ،سصش ػالی است ٍ تاػث عَالًی ضذى ػوش
هیضَد .اها اگش توشیٌاو ،دست ّا یا پاّایتاى سا
آًمذس هتَسم وٌٌذ وِ دیگش لاتل ضٌاسایی ًثاضٌذ،
وِ ادام یا آها ًاهیذُ هی ضَد ،یه تمیموماسی
ٍالؼی است ٍ ػلل تسیاسی داسد وِ همی تمَاًمذ
اضاسُ وشدى تِ هحشن اغلی آى سا دضَاس ساصد.
دوتش تَها تَتیگلیشی ،هتخػع عة ٍسصضمی
دس هشوض پضضىی داًطگاُ ولوثیا هی گَیذ :تَسم
هحذٍد ٍ خفیف وِ تِ هشٍس صهاى تشعشف ضمَد،
ًگشاًی هْوی ًیست .اها تَسم ضذیذ هوىي اسمت
ًطاى دٌّذُ یه تیواسی خذی هاًٌذ فطاس خمَى
یا تیواسی للثی تاضذ وِ تِ تَخِ پمضضمىمی ًمیماص
داسد.
اگش ٍسصش تاػث ایداد تَسم خفیفی هی ضَد وِ
تا لشاس دادى پایتاى سٍی چْاسپایِ تمشعمشف همی
گشدد ،هی تَاًیذ تشای ضٌماسمایمی ػملمت آى ٍ
خلَگیشی اص تشٍص ایي هطىل ،چٌذ لذم صیمش سا
اًدام دّیذ.
خون را به حرکت در آورید
ضوا تذٍى ضه هتَخِ ضمذُ ایمذ ومِ ٍسصش،
تذًتاى سا گشم هی وٌذ ٍ خشیاى خَى سا افمضایمص
هی دّذ .گاّی اٍلاو آى خَى اص ػضمالو تما
فطاس خاسج ضذُ ٍ دس دست ّا خوغ هی ضَد (تِ
خػَظ اگش گشدش خَى ضوا دس اتتذا ،هٌاسمة
ًثَدُ تاضذ.
دوتش تَها تَغیِ هی وٌذ تشای تِ سشوت دس
آٍسدى خَى ،دست ّا سا اص ساػذ خن ومشدُ ٍ
هطت ّا سا چٌذیي تاس تِ خلَ ٍ ػممة سمشومت
دّیذ ٍ تشای واّص تَسم ،دست ّایتاى سا تاالی
سشتاى تثشیذ .ادٍاسد السمىماٍسمىمی ،یمىمی اص
هذیشاى هشوض پضضىی ٍسصضی همایمَوملمیمٌمیمه
تَغیِ هی وٌذ دس عمَل تمومشیمي ،چمٌمذ تماس
تاصٍّایتاى سا تچشخاًیذ ٍ اًگطتاًتاى سا تىطیذ
به مکانیک توجه کنید
دوتش تَها هی گَیذّ :ش وسی وِ تَسم ًاضمی
اص ٍسصش سا تدشتِ هی وٌذ ،تایذ هشالة پَسمچمش
ٍ ٍضؼیت دستص دس عَل ٍسصش وشدى تماضمذ.
ساُ سل هوىي است تِ سادگی تمشعمشف ومشدى
یه پیچ تاضذ وِ هاًمغ خمشیماى دسسمت خمَى
هیطَد .تَخِ داضتِ تاضیذ وِ اگش تِ یه سمومت
وح هی ضَیذ ،تِ خلَ لَص هی وٌیذ یا اگش دست
ّایتاى سا هطت هی وٌیذ ،هوىمي اسمت تماػمث
هحذٍد وشدى خشیاى خًَتاى ضَیذ.
دس هَلغ توشیي وشدى اص صیمَسآالو اسمتمفمادُ
ًىٌیذ
توشیي ضوا تشای سالهت ٍ ضادهاًی تاى اسمت ٍ
یه ًوایص هذ ًیست .تٌاتشایي سلمِ ّا ،الٌگَّما
ٍ پاتٌذّا سا وِ هوىي است خلَی خشیاى هٌاسة
خَى سا تگیشًذ ٍ تاػمث تمَسم ضمًَمذ ،تمیمشٍى
تیاٍسیذ .دوتش تَها ٍ السىاٍسمىمیّ ،مش دٍ
تَغیِ هی وٌٌذ تذٍى صیَسآالو توشیي وٌیذ.
خَب غزا تخَسیذ ،خَب آب تٌَضیذ
اگش سطین داسیذ ،تیص اص سذ اص غزاّای فمشاٍسی
ضذُ استفادُ هی وٌیذ یما دچماس اسمتمثما آب
ّستیذ ،هوىي است دچاس تَسم ًاضی اص ٍسصش
ضَیذ .تذى تشای سیىاٍسی ٍ تشهین تِ تمغمزیمِ ٍ
ّیذساتاسیَى هٌاسة ًیاص داسد .اگش تِ لذس ومافمی
غزا ًخَسیذ یا هَاد هغزی هْوی هاًٌذ اهگا ّ 1ما
سا اص للن تیٌذاصیذ ،هوىي است دچاس تَسم ضَیذ.
یه لاًَى ولی :اگش گشسٌِ ّسمتمیمذ ،غمزاّمای
پان ٍ سالن تخَسیذٍ .لتی تطٌمِ ّسمتمیمذ آب
تٌَضیذ.
از کفش و لباس مناسب استفاده کنید
لثا ٍسصضی ًثایذ تیص اص سذ تمٌمگ تماضمذ ٍ
وفص ّای ضوا تایذ تِ اًذاصُ وافی آصاد تاضٌذ تا
خَى تِ ساستی دس پاّا تِ گشدش دس آیذ .تَها
هی گَیذ :تسیاس هْن است لثا ّایی ًپَضیذ وِ
تِ ّش ًحَی هاًغ خشیاى خَى هی ضًَذ ٍ لمثما
ّایی سا اًتخاب وٌیذ وِ اغغىان سا وماّمص
هی دٌّذ .اگش دس پاّایتاى دچاس تَسم هی ضَیمذ،
خَساب ّای فطشدُ ساصی وِ همَخمة تمْمثمَد
خشیاى خَى دس ساق ّا ٍ پاّایتماى همی ضمًَمذ،
تپَضیذ.
علت واقعی چیست؟
تَها تَغیِ هی وٌذ تِ ًاسیِ هتَسم تَخِ وٌیذ
تا تثیٌیذ آیا یه ساش پَستی یا خاسش وِ تؼذ اص
ٍسصش تشعشف هی ضَد ًیمض ٍخمَد داسد .اگمش
ایٌگًَِ است ،ضوا هوىي است دچاس وْیش ًاضی
اص ٍسصش تاضیذ (یه تیواسی آلشطیه ومِ همی
تَاًذ تاػث تَسم ،خاسش ٍ وْیش ضَد) .
ایي وْیشّا هوىي است تٌْا دس چٌذ دلیمِ ًاپذیذ
ضًَذ تٌاتشایي تسیاسی اص هشدم ،آى سا تمِ ػمٌمَاى
یه ػالهت تطخیع ًوی دٌّذ .اگش ضوا ػمالٍُ
تش تَسم ،ساش دیذیذ ،وطف وٌیذ وِ چِ چیضی
تاػث ایي ٍاوٌص آلشطیه هی ضَد .وْیش ًاضمی
اص ٍسصش ،اغلة تَسظ دهاّای ضذیذ (گمشم یما
سشد) ٍ اغغىان دس خایی وِ لثما ّما سٍی
پَست ساییذُ هی ضًَذ ،تِ ٍخَد هی آیذ.

تراکتَرسازی تا تًَی اٍلیَیرا تِ تَافك رسیذ

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ اسن -تین ضْشداسی تثشیض دس دٍس تشگطت هشسلمِ
ًخست پلی آف سَپشلیگ ٍالیثال تاضگاُ ّای وطَس سٍص چْاسضٌثِ آیٌمذُ
هیضتاى تین تاًه سشهایِ خَاّذ تَد.
تِ گضاسش خثشًگاس هْش ،تین ضْشداسی تثشیض دس سمالمی دس یمه تماصی
ًضدیه تا ًتیدِ سِ تش دٍ تِ هیضتاى هتوَل خَد تاًه سشهایِ تاخت ومِ دس
تاصی تشگطت تایذ دس تثشیض اص سشیف خَد پزیشایی وٌذ.
ضْشداسی وِ تاصی خَتی دس خاًِ تاًه سشهایمِ اًمدمام داد ٍ دس ػمیمي
ضایستگی ًتَاًست پیشٍص ایي هیذاى تاضذ ،چٌاًچِ دس تاصی تمشگطمت ًمیمض
تتَاًذ تِ خَتی تاصی سفت واس وٌذ ،لغؼا واس ضاگشداى واسخاًِ دس تمثمشیمض
سخت خَاّذ ضذ.
دس غَسو پیشٍصی ضْشداسی دس تاصی تشگطت ،دٍ تین تمایمذ تماصی سمَم
خَد سا تشای هطخع ضذى تین تشًذُ ٍ ساُ یافتِ تِ هشسلِ تؼذی پلمی آف،
دس تْشاى ٍ خاًِ تین تاًه سشهایِ تشگضاس وٌٌذ.

در تسکتثال تیي الوللی فجر:

خثشًگاس سٍصًاهِ اسن -تیست ٍ ّفمتمومیمي دٍسُ
هساتماو تیي الوللی تسىتثال خمام فمدمش ومِ تما
تاصیْای تواضایی ٍ هْیح ّوشاُ هی تاضمذ دس سٍص
دٍم ایي سلاتتْا تین خَب ٍ آهادُ تاگستاى تمشاتمش
تین ػشاق تشاستی ٍ تا سساب  78تش  61تِ دٍهمیمي
پیشٍصی هتَالی دست یافت .تین آتاالس سمشاب دس
دیذاسی ًفسگیش ٍ پشافت ٍ خیض تا سسماب  78تمش
 61هغلَب تین هلی ًَخَاًاى ایشاى ضذ تاصیىٌاى تما
استؼذاد سشاب دس هػماف تما تمیمن لمذستمومٌمذ
وطَسهاى تاصی فشاتش اص اًتظاس تِ ًوایص گزاضتٌمذ.

رٍستا ٍ سوٌذر تِ هذال طال دست یافتٌذ
سشٍیس خثشی سٍصًاهِ اسن
 دس سٍص دٍم اص پیمىماسّمایاًتخاتی تین هلی واساتِ ،پسمش
سئیس ساتك فمذساسمیمَى تما
تشتشی هماتمل سلمثمای خمَد
هَفك ضذ تا وسة هذال عمال
هدَص سضَس دس هشسلِ دٍم
سلاتتْای اًتخاتمی سا وسمة
وٌذ.
تِ گضاسش هْش ،تیستن تْمومي
هاُ دس دٍهیي سٍص اص سلاتتْای
واساتِ لْشهاًی وطَس وِ دس
سالي ضْیذ ػضمذی سضمت
خشیاى داسد واساتِ واّای دٍ
ٍصى  -61ویلمَگمشم ٍ -67
ویلَگشم تمِ سٍی تماتماهمی
سفتٌذ وِ ًوایٌذگاًی اص تْشاى
ٍ هاصًذساى هَفك تمِ وسمة
هذال عال ضذًذ.
دس ٍصى  -61ویلَگشم وِ 64

واساتِ وا ٍصى وطمی ومشدُ
تَدًذ ،هػغمفمی سٍسمتما اص
هاصًذاسى تِ هذال عال سسیمذ،
هیثن ادّوی اص تْشاى هَفك تِ
وسة هذال ًمشُ ضذ ٍ هحوذ
ضْشیاسی اص تْشاى ٍ ػمثمذاهلل
ٍلذی اص وشهاًطاُ هطمتمشوما
هذال تشًض سا تذست آٍسدًذ.
دس اداهِ  91وماساتمِ وما دس
ٍصى  -67ویلَگشم تمِ سٍی
تاتاهی سفتٌذ وِ دس ًمْمایمت
سسیي سوٌذس اص تمْمشاى تمِ
ػٌَاى لْشهاًی دسمت پمیمذا
وشد .اهیشسضما همیمشصایمی اص

لممضٍیممي سٍی سممىممَی دٍم
ایستاد ٍ ػلیشضا ضیشغفت اص
فاس تِ ّمومشاُ هػمغمفمی
پَسفشج اص تمْمشاى هطمتمشوما
ػٌَاى سَم سا تذست آٍسدًذ.
هثاسصُ سوٌذس ٍ هیشصایمی دس
دیممذاس پممایمماًممی تممِ دلممیممل
هػذٍهیت اهیشسضا هیشصایمی
اًدام ًطذ.
سسیي سوٌذس پسش ػملمیمشضما
سمموممٌممذس سئممیممس پممیممطممیممي
فذاسسیَى واساتِ است وِ دس
صهاى هذیشیت پذس سمشف ٍ
سذیث ّایی تشای اًتخاب اٍ
دس تشویة تین هملمی ٍخمَد
داضت ٍ تا وسة همذال عمال
دس ایي سلاتتْا تالش هی وٌمذ
تا یىثاس دیگش تِ تین هلی ساُ
پیذا وشدُ ٍ تَاًایی خمَد سا
تذٍى سضَس پذس ثاتت وٌذ.

اساهی هحرٍهاى ّفتِ تیست ٍ یکن لیگ ترتر فَتثال اعالم شذ

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ اسن -ساصهاى لیگ تشتش
اساهی هحشٍهاى ّفتِ تیست ٍ یىن ضاًضدّمومیمي
دٍسُ سلاتت ّای لیگ سا اػالم وشد.
تِ گضاسش هْشّ ،فتِ تیست ٍ یىن اص سلاتت ّای
لیگ تشتش فَتثال سٍصّای پٌدمطمٌمثمِ ،ضمٌمثمِ ٍ

یىطٌثِ پیص سٍ تشگضاس خَاّذ ضذ ومِ سسما
تشیي ایي تاصیْا سٍص یىطٌثِ تیي تین ّای استمالل
ٍ پشسپَلیس تشگضاس خَاّذ ضذ.
اساهی هحشٍهاى ّفتِ تیست ٍ یىن تِ ضمش صیمش
است:
تشاوتَسساصی تثشیض  :فشصاد ساتوی
هاضیي ساصی تثشیض :ساهذ پاوذل
پیىاى تْشاى :پیواى سًدثشی(اًضثاعی)
ًفت تْشاى :هیالد ضیخ فخشالذیٌی
سایپا تْشاى :اهیذ خالذی
گستشش فَالد تثشیض  :هشتضی اسذی
پشسپَلیس :ووال واهیاتی ًیا
سیاُ خاهگاى هطْذ :خذاداد ػضیضی(سشهشتی)
سپاّاى اغفْاى :یؼمَب پیشی (هذیش سساًِ ای)

رکاتسى تین هلی ایراى تِ هرحلِ یک چْارم ًْایی
اسپریٌت آسیا راُ یافت

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ اسن -ػملمی ػملمی
ػسگشی سواتضى تین هلی دس چْماسهمیمي سٍص
هساتماو دٍچشخِ سَاسی پیسمت لمْمشهماًمی
آسیا دس دّلی ًَ تِ هشسلِ یه چْاسم ًْمایمی
اسپشیٌت لْشهاًی آسیا ساُ یافت.

تِ گضاسش ایشًا ،سسٌؼلی ٍسپطتی ٍ ػلی ػلمی
ػسگشی دس تخص اسپشیٌت تضسگساالى هَفمك
تِ ساّیاتی تِ یه ّطتن ضذُ تَدًذ وِ تمٌمْما
ػلی ػلی ػسگشی هَفك تِ سضمَس دس یمه
چْاسم ًْایی ضذ.
ػلی ػلی ػسگشی دس سلاتت تا سواتضى چیمٌمی
تا ثثت صهاى  91ثاًیِ ٍ  961غمذم ثماًمیمِ تمِ
هشسلِ یه چْاسم ًْایی ساُ یافت .
تاوٌَى خوغ هذال ّای ایشاى دس هسماتممماو
لْشهاًی آسیا تِ دٍ هذال عال ٍ دًٍمشُ سسیمذُ
است.هساتماو دٍچشخِ سَاسی لْشهاًی آسیما
اص سٍص دٍضٌثِ تِ هذو یه ّفتِ ٍ تا ضشومت
 811دٍچشخِ سَاس اص  98وطَس دس ٍسصضگاُ
ایٌذیشا گاًذی دّلی ًَ آغاص ضذُ است.

صعَد رٍیایی آالٍز تِ فیٌال

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ اسن -تیمن فمَتمثمال آالٍس دس
ووال ًاتاٍسی تا تشتشی یه تش غفش هماتل سلتاٍیمگمَ تمِ
فیٌال خام سزفی تاضگاُ ّای اسپاًیا ساُ یمافمت تما تمشای
وسة ػٌَاى لْشهاًی تِ هػاف تاسسلًَا تشٍد.
تِ گضاسش ایشًا ،دس دٍس تشگطت اص هشسلِ ًیمومِ ًمْمایمی
(وَپا دل سیآالٍص دس سالی هیضتاى سلتاٍیگَ تَد وِ تماصی
سفت تا تساٍی غفش تش غفش تِ اتوام سسیذ.دس خام سزفمی
اسپاًیا ،تاسسلًَا تا  18لْشهاًی پشافتخاستشیي تین هحسمَب
هی ضَد ٍ اتلتیىَتیلثائَ تا  ٍ 11سئمال همادسیمذ تما 99
لْشهاًی دس ستثِ ّای تؼذی لشاس داسًذ.

تاکستاى ٍ تین هلی در صذر
دس سَهیي تاصی سٍص دٍم هساتماو تمیمن خمَاًماى
ارستایداى ضشلی تاصّن تاخت ٍ ایي تاس تا فماغملمِ
فشاٍاى ٍ تا ًتیدِ  66تش  19هغلَب تین خمومْمَسی
ارستایداى ضذ.
دس پایاى سٍص دٍم هساتماو تین ّای تاوستاى ٍ تین
هلی ًَخَاًاى وطَسهاى تا دٍ پیمشٍصی دس غمذس
خذٍل لشاس گشفتٌذ.
ّیاو تسىتثال سشاب وِ هیضتاًی ایي هساتمماو سا
تش ػْذُ داسد اص ّش لحماػ تما ایمدماد اهمىماًماو
گستشدُ ،تاػت خطٌَدی ٍ خشسٌذی تمیمن ّمای

جْاى ٍرزش

ضشوت وٌٌذُ ضذُ است.
ضایاى روش است وِ اهسال تین ّای لذستوٌذی دس
هساتماو سضَس داسًذ ٍ چْشُ تین لْشهاى دس سٍص
آخش هساتماو هطخع خَاّذ ضذ.

پیرٍزی ارزشوٌذ هیالى ً ۹فرُ
در زهیي تلًَیا

فرًاز اهاًی تاًَی ٍٍشَ کار
استاى تا کسة سِ هذال ًمرُ
تِ کار خَد پایاى داد

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ اسن-تین فَتثال هیالى دس سالمی
وِ دٍ تاصیىي خَد سا اص دست دادُ تَد تشاتش تلًَیا همَفمك
تِ پیشٍصی ضذ.تِ گضاسش هْش ،تین فَتثال همیمالى دیمذاس
هؼَلِ خَد سا تشاتش تلًَیا تشگضاس وشد ٍ تشاتش ایي تمیمن تمِ
پیشٍصی یه تش غفش دست یافت.
سشٍیس خثشی سٍصًاهِ اسن -هسماتممماو ٍٍضمَ
لْشهاًی وطَس تاًَاى( اًتخاتی تین هلی) تِ هیمضتماًمی
استاى الثشص تشگضاس ضذ ٍ فشًاص اهاًی تماًمَی ٍٍضمَ
واس استاى تَاًست تا وسة سِ هذال ًمشُ دس سثمه
ّای چاًگ چَاى ،خیي ضَ ٍ چاًگ ضمَ تمِ وماس
خَد دس ایي سلاتتْا پایاى دّذ.

صعَد رم تِ ردُ دٍم جذٍل
تا پیرٍزی پرگل تراتر فیَرًتیٌا

ٍزًِ تردار خَزستاًی لْرهاى
دستِ  58کیلَگرم کشَر شذ

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ اسن -ػلی هىًَذی ٍصًِ
تشداس دستِ  88ویلَگشم خَصستاىً ،خستمیمي همذال
عالی سلاتت ّای لْشهاًی وطَس سا تشای ایي استماى
تِ اسهغاى آٍسد.تِ گضاسش ایشًا ،سلاتت ّمای ٍصًمِ
تشداسی لْشهاًی وطَس سٍصی ّای  99تا  19تْمومي
هاًُ ،ىَداضت سضشو آیت اهلل هَسَی خمضایمشی
دس سالي ضْذای ٍصًِ تشداسی استاى خَصستاى ضذ.
سلاتت ّای دستِ  88ویلَگشم تما سضمَس ٍ 9صًمِ
تشداس تشگضاس ضذ وِ ػلی هىًَذی اص خَصستماى دس
سشوت یه ضشب  981ویلَگشم سا همْماس ومشد،
سشوت دٍضشب ٍصًِ 991ویلَیی سا تاالی سش تمشد
ٍ تا سذًػاب هدوَع  141ویلَگمشم ٍ  6ومیملمَ
اختالف ًسثت تِ ًفش دٍم (هیالد خسشٍی اص اسمتماى
وشهاًطاُ) دٍ هذال عال ٍ یه ًمشُ سا تذست آٍسد.
دٍ هذال عالی هىًَذی ًخستیي هذال ّای عمالی
ّیؤو ٍصًِ تشداسی استاى خَصستاى تَد وِ دس ایمي
هساتماو اص سَی ایي ٍصًِ تشداس آیٌذُ داس وسمة
ضذ .هسلن سپْشی ًیض وِ دس سشوت یه ضشب تما
هْاس ٍصًِ  984ویلَگشم تِ هذال عال دسمت یمافمتمِ
تَد ،دس سشوت دٍضشب تا تاالی تشدى ٍصًمِ 976
ویلَگشهی تِ همام پٌدوی دٍضشب ٍ هدوَع تسٌذُ
وشد.

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ اسن -تین فَتثال سم تا غلمثمِ تمش
فیَسًتیٌا تِ سدُ دٍم خذٍل سدُ تٌذی سلاتتمْمای سمشی آ
ایتالیا غؼَد وشد.
تِ گضاسش هْش ،تین ّای فَتثال سم ٍ فیَسًتیٌا دیذاس خمَد
دس ّفتِ تیست ٍ سَم سلاتتْای سمشی آ ایمتمالمیما سا دس
ٍسصضگاُ الوپیىَ تشگضاس وشدًذ وِ عی آى تین سم  4تمش
غفش پیشٍص ضذ.سم تا ایي تشد  81اهمتمیماصی ضمذ ٍ خمای
ًاپَلی سا دس سدُ دٍم خذٍل گشفتً .اپَلی  48اهتیاصی تِ
سدُ سَم ًضٍل وشد .تین یًٍَتَ تا یه تاصی ووتش ٍ 84
اهتیاص غذسًطیي است.

پیرٍزی صذرًشیٌاى کٌفراًس
غرب ٍ شرق در لیگ NBA

سشٍیس خثشی سٍصًاهِ اسن -دس لیگ  ،NBAدٍاصدُ
تاصی اًدام ضذ .دس هْنتشیي ایي تاصیّا گلمذى اسمتمیمت
ٍسیشص ٍ ولیَلٌذ واٍالیشص تِ پیشٍصی سسیذًذ.
تِ گضاسش ایسٌا ٍ تِ ًمل اص  ،Foxsportsدس یمىمی اص
سسا تشیي تاصی ولیَلٌذ واٍالیشص تا ًتیدِ  911تمش 997
ایٌذیاًا پیسشص سا ضىست داد.
دس ایي تاصی لثشٍى خیوض  18اهتیاص ٍ وایشی ایشٍیٌگ 19
اهتیاص وسة وشدًذ .ولیَلٌذ دس ّفت تاصی اخمیمش ،ضمص
تاصی سا تشدُ است .وایل وشٍٍس ًیض دس ایي تاصی تا وسة
 19اهتیاص تیطتشیي اهتیاص آٍسی فػل خَد سا تدشتِ وشد.
دس تاصی هْن دیگش گلذى استیت ٍسیشص تا ًتیدِ  911تمش
 91ضیىاگَ تَلض سا اص پیصسٍ تشداضت.
دس ایي تاصی وَیي دٍساًت تا وسة  11اهتیاص ٍ اًدام 91
سیثاًذ داتل داتل وشد .دسیوًَذ گشیي ًیض  99اهتیاص آٍسی
ٍ ّطت سیثاًذ داضت.

