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ورزش

هقالِ

توریي ٍرزشی برای تقَیت
عضالت پا

سوزیي ؽوبرُ ۴ۺ
یر یعشگبُ فؾبر دب ،دبّبیشبى را رٍی ص حِ طَری
کِ راى ّب اس ّن جیا ثبؽٌی ثبس ًگِ یاریی .دٌجِ ّب
کوی ثِ عوز ثیزٍى هشوبیل ثبؽٌوی .صو وحوِ را
دبییي ثیبٍریی سب جبیی کِ ساٍیِ ساًوَّوبیوشوبى ۹٠
یرجِ ؽَی .ص حِ را یٍثبرُ ثِ ثبال ثوکوؾویوی سوب
دبّبیشبى سقزیج ًب صبف ؽًَی .ساًَّبیوشوبى را دو ول
ًکٌیی .ایي زکز را ثزای  ۳یب  ۴عزِ  ۸سوب ۴۹
سبیی سکزار کٌیی .ثزای ایٌکِ سبثیز ثیؾشزی یاؽوشوِ
ثبؽی ،عؼی کٌیی ّز دب را جیاگبًِ اًجبم یّیی.
سوزیي ؽوبرُ ۹ۺ چوجبسوِ
طَری ثبیغشیی کِ دبّب ثِ اًیاسُ ػزض ؽبًِ اس ّون
ثبس ثبؽٌی ٍ .دٌجِ ّب یب ثِ عوز جلَ یب کوووی ثوِ
عوز ثیزٍى هشوبیل ثبؽٌیٍ .سًوِ را رٍی دؾوز
ؽبًِ ّب ثگذاریی .هیلِ را طَری ثگیزیی کِ یعوز
ّب کوی ثیؾشز اس ػزض ؽبًِ ثبس ؽًَی .دؾششوبى را
صبف ًگِ یاؽشِ ٍ ثِ آراهی ػقت ثٌؾیٌیی طوَری
کِ ساًَّبیشبى خن ؽًَی ٍ راى ّب ثب سهیي هوَاسی
ثبؽٌی ٍ ثب اعش بیُ اس دبؽٌِ دوب ثوِ وبلوز اٍلویوِ
ثزگزییی .ایي زکز را ّن ثزای  ۳یب  ۴عز  ۸سب
 ۴۹سبیی ایاهِ یّیی.
سوزیي ؽوبرُ ۳ۺ چوجبسوِ عَهَ
یر یعشگبُ طَری ثبیغشیی کِ ٍسًِ ّب دؾز ؽوبًوِ
ّبیشبى دزار گیزًی ًِ گزیًشبى ٍ دبّبیشبى ّن کووی
اس ػزض ؽبًِ ثیؾشز ثبس ثبؽی ٍ دٌجِ ّبیشبى کوووی
هشوبیل ثِ ثیزٍى ثبؽی .ثِ دؾز ثٌؾیٌیی سب جبیی کِ
راى ّبیشبى ثب سهیي هَاسی ؽَی .ثِ آراهوی ثولوٌوی
ؽَیی .ایي زکز را یر  ۳یب  ۴عزِ  ۸سب  ۴۹سبیوی
اًجبم یّیی.
ػ الر کبر ؽیُۺ ػ الر یاخل راى
سوزیي ؽوبرُ ۴ۺ ساًَّبی چوجبسوِ
ثب دبّبی ثبس طَری کِ یک دب جلَی آى ییوگوزی
دزار گیزی ٍ سقزیجبً ثِ اًیاسُ ی  ۴،۵فوَر اس ّون
فبصلِ یارا ثبؽٌی ثبیغشیی .یهجل ّب را یر اطوزاف
ثیى ًگِ یاریی .ساًَّبیشبى را خن کزیُ طَری کِ
ساًَی جلَیی ساٍیِ ی  ۹٠یرجِ یاؽشوِ ثوبؽوی ٍ
شوبً َاعشبى ثبؽی کِ ساًَ اس دٌجِ جلَ ًشًویٍ .
ساًَی دؾشی ثبیی سهیي را لوظ کٌی .یٍثبرُ خوَی
را ثِ بلز اٍلیِ ثزگزیاًیی ٍ ایي کبر را ثزای ّوز
دب یر  ۳یب  ۴عزِ  ۸سب  ۴۹سبیی ایاهِ یّیی.
سوزیي ؽوبرُ ۵ۺ ػ الر دؾز راى
رٍی یعشگبُ رفشِ ٍ یعشگیزُ ّب را هحکن ثگیزیوی
ٍ یک دب را رٍی جبدبیی ثگذاریی .ثب اعوشو وبیُ اس
هبّیچِ ّبی کذل ص حِ ی جبدبیی را سب جبیی کِ
راى ّب ثب **** یر یک خط دزار گیزًی ثکؾویوی.
ایي کبر ار ثزای  ۳یب  ۴عزِ  ۸سب  ۴۹سبیی سوکوزار
کٌیی.
سوزیي ؽوبرُ ۶ۺ ٍسًِ ّبی عٌگیي
طَری ثبیغشیی کِ دبّب ثِ اًیاسُ ػزض ؽبًِ اس ّون
ثبس ثبؽیَ .اعشبى ثبؽی کِ ساًَّبیشبى د ل ًجبؽوی.
ٍسًِ ّب را یر یعز ًگِ یاؽشِ ثِ صَرسی کِ کف
یعز ّب ثِ عوز دبئیي ثبؽی .آرًج ّب ًیش ًوجوبیوی
د ل ثبؽی .دؾششبى را صبف کزیُ ،ثوِ جولوَ رٍی
کوز خن ؽَیی ٍ ٍسًِ ّب را ثِ عوز جلوَ آٍریُ
ثِ دَسک دب ثزعبًیی .ثب اعش بیُ اس دؾوز ساًوَ ٍ
**** یٍثبرُ ثِ بلز اٍلیِ ثزگزییی .یر ایوٌوجوب
لزسػ را یر ثیًشبى ظ خَاّیی کزی.
سوزیي ؽوبرُ ۷ۺ کؾؼ دب
رٍی یعشگبُ کؾؼ دوب ًؾوغوشوِ ،یر وبلویوکوِ
ساًَّبیشبى را خن کزیُ ایی ٍ ًَار دوب رٍی عوبق
دبیشبى دزار گزفشِ اعز .دبّبیشبى را صبف کٌیی سوب
جبیی کِ ثب سهیي هَاسی ثبؽٌی ٍ .یٍثبرُ آًْب را ثِ
بلز اٍلیِ ثزگزیاًیی .ایي زکز را ّن ثوزای ۳
یب  ۴عزِ  ۸سب  ۴۹سبیی سکزار کٌیی.
سوزیي ؽوبرُ ۸ۺ چزخؼ دب
رٍی یعشگبُ چزخؼ دب رفشِ ٍ یعشگویوزُ ّوب را
هحکن ثگیزیی ٍ ًَار دب یدیق ًب ثبالی دوبؽوٌوِ دوزار
گیزی .دبّبیشبى را طَری خن کٌیی کِ دبؽٌِ ثزعوی
ثِ **** ،اهب ًیبسی ًیغز کِ شو ًب آى را لوووظ
کٌی .ثِ آراهی آى را ػقت ثیبٍریی .ایي زکز را
ثزای  ۳یب  ۴عزِ  ۸سب  ۴۹۹سبیوی ایاهوِ یّویوی ٍ
َاعشبى ثبؽی کِ اس ٍسًِ ّبی هٌبعوت اعوشو وبیُ
کٌیی.
سوووووزیووي ؽوووووبرُ  ۹ۺ ػ ووالر عووبق دووب
رٍی دبؽٌِ دب ایغشبیُ ٍ یر بلی کِ یهجل ّب را یر
اطزافشبى ًگِ یاؽشِ ایی ،خَی را ثِ عووز دوٌوجوِ
ثکؾبًیی ٍ .یٍثبرُ رٍی دبؽٌِ ثزٍیی .ایي وزکوز
را ثزای  ۳یب  ۴عزِ  ۸سب  ۴۹سبیی ایاهِ یّیی ٍ اگز
ا غبط کزییی کِ سیبی ثزایشبى عٌگیي ًیغز ٍسى
یهجل ّب را ثبال ثجزیی.
سوزیي ؽوووبرُ  ۴٠ۺ جوْوؼ ثوِ عوووز جولوَ
طَری ثبیغشیی کِ دبّبیشبى اس ٍعط ثوبس ثوبؽوی ٍ
یهجل ّب را یر اطزاف ثیى ًگِ یاریی .دیهی ثلٌی ثب
دبی راعششبى ثِ عوز جلَ ثزیاؽشِ ٍ ٍدوشوی دوبی
راعز ثِ سهیي ًؾغز آى را  ۹٠یرجِ خن کٌویوی
ثِ صَرسی کِ ساًَ ػقت سز اس دٌجِ دب دزار گویوزی.
ٍ یر ّویي بلز دبی چخ را ًیش ثِ عوز سهویوي
خن ًوبییی.

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک -دبئن هقبم ثبؽگبُ یثیزی سجزیش اػالم کزیۺ ثِ ا شوبل سیبی سین فَسغوبل
ایي ثبؽگبُ ثب ًبم ّبفوي یرلیگ ثزسز ثبؽگبُ ّبی کؾَر یر فصل آیٌیُ ؽزکز خَاّی کزی.
ثِ گشارػ ایزًب ،فزسیي یثیزی یر جوغ خجزًگبراى ثب اؽبرُ ثِ ایٌکِ هغئَالى ثبؽگبُ یثیزی دوظ اس
دبیبى لیگ ثزسز فَسغبل عبل  ۹۵اػالم کزیًی کِ دصی ًیارًی یر لیگ ثزسز عبل آیٌیُ ؽزکز کٌٌی،
افشٍیۺ شی هییزػبهل ثبؽگبُ یر ًؾغز عزدزعشبى سین ّبی لیگ ثزسز فَسغبل اػالم کزی کِ یثیزی
ییگز یر فَسغبل سیویاری ًخَاّی کزیٍ .ی ثب اؽبرُ ثِ سؾکیل جلغِ ّیبر هییزُ ثبؽوگوبُ یثویوزی
دظ اس سوبط هْیی سب ثب ؽْزام یثیزی ثِ هٌظَر هشقبػی کزیى ٍی ثزای سیاٍم َر سین فَسغوبل
ایي ثبؽگبُ یر لیگ ثزسز ،گ زۺ اس ّ ز ً ز بضز یر ًؾغز ّیبر هییزُ ثبؽگبًُ ۹ ،و وز هوَافوق
ؽزکز یر لیگ فَسغبل ثَیًی ،رؤی یک ً ز هوشٌغ ثَی ٍ چْبر ً ز ّن هخبلف ثَیًی ،اهوب ؽوْوزام
یثیزی اػالم کزی ثب سَجِ ثِ صحجز ّبی هْیی سب ثب اٍ ،هب ایي کبر را ثِ ؽکلی ییگوز ایاهوِ هوی
یّین.
سین فَسغبل یثیزی سجزیش یر فصل گذؽشِ لیگ ثزسز کؾَر ثب  ۵۹اهشیوبس یر ریُ یٍم جویٍل دوزار
گزفز.

ًتایج ّفتِ دٍم چْارهیي دٍرُ هسابقات لیگ ٍاترپلَ پسراى
زیر  ۴۱سال آرربایجاى شرقی



 ۹۹ثْوي ً - ۴۹یزٍگبُ ۴
د بٍر ایي یٍ یییار ثز ػْیُ یثزثی ٍ لطفالِدَر ثَی.
ایي هغبثقبر اس جوؼِ ّ شِ گذؽشِ آغبس ؽیُ ٍ اخششبهیِ آى رٍس جوؼِ یٍم سیزهبُ ثزگشار خَاّی ؽی.

ایراى برًذُ هاراتي دشَار برابر بلصیک
عوووزٍیوووظ خوووجوووزی رٍسًوووبهوووِ ارک-
ثِ گشارػ خجزًگبر هْز ،یییار سین ّوبی هولوی
ٍالیجبل ایزاى ٍ ثلضیک یر ّ شوِ یٍم اس ردوبثوز
ّبی لیگ جْبًی عبل  ۹٠۴۷اس عوبػوز ۴٠ۺ۹۴
اهزٍس جوؼِ یر عبلي ّ ۴۹شار ً زی هوجوووَػوِ
ٍرسؽی آسایی آغبس ؽی کِ یر دبیبى سین ایزاى ۳
ثِ  ۹دیزٍس ؽی.
ًشبیج عز ّبی ایي یییارۺ
عز اٍلۺ  ۹۵ثز  - ۹۳ثلضیک
عز یٍمۺ  ۹۵ثز  - ۴۷ایزاى
عز عَمۺ  ۹۵ثز  - ۹۹ایزاى
عز چْبرمۺ  ۹۵ثز  ۹۳ثلضیک
عز دٌجنۺ  ۴۵ثز ۴۹
گیون ًوخوغوز؛ ردوبثوشوی فؾوزیُ ٍ دوبیوبدوبی
عز ًخغز ایي یییار سحز سبثیز سؾَیوق ّوبی
سوبؽبگزاى ایوزاى آغوبس ؽوی ٍ هولوی دوَؽوبى
کؾَرهبى اس زیف دیؼ افشبیًی اهب یر ایاهِ کبر

ثِ سغبٍی ٍ ردبثز سک اهشیبسی کؾیی .ایي عوز
یر بلی آغبس ؽی کِ سین ایزاى اس ٍجَی عوؼویوی
هؼزٍف ٍ هحوی هَعَی ّن ثوْوزُ هوی ثوزی ٍ
وبیز سوبؽبگزاى ّن سبثیز سیبیی یر رًٍی سیون
هلی ایزاى یاؽز.
عز یٍم؛ یر ایي گین هلی دوَؽوبى کؾوَرهوبى
ثبسی عزػشی را یر یعشَر کوبر دوزار یایًوی ٍ
سَاًغشٌی ثب فبصلِ گزفشي اس ردیت خَی ثب اخشالفی
دبثل سَجِ ًشیجِ را ثِ عَی خَی خبسوِ یّوٌوی ٍ
 ۹۵ثز  ۴۷ثزًیُ عز یٍم ؽًَی.
عز عَم؛ ؽبگزیاى کَالکٍَیچ کِ اس عز یٍم
رٍ یِ ثبالیی گزفشِ ثَیًی ٍ هوی یاًغوشوٌوی هوی
سَاًٌی ایي زیف دیرسوٌی را ؽکغز یٌّی دوظ
اس آًکِ ٍدز اعشزا ز فٌی یٍم را ّن ثوِ عوَی
خَی ثِ دبیبى ثزیًی ؽزایط ثْشزی دییا کوزیًوی ٍ
ّویي رًٍی را سب اهشیبس ثیغز ایاهوِ یایًوی ٍ یر
ایاهِ ّن ثزسزی  ۹۵ثز  ۹۹را اس آى خَی کزیًی.

جْاى ٍرزش
بلصیک صذرًشیٌی خَد را تثبیت کرد

عز چْبرم؛یر دبیبى ایوي عوز ثولوضیوکوی یر
اهشیبسار غبط ثْشز ػول کزیًی ٍ هَفق ؽیًوی
 ۹۵ثز  ۹۳ثِ دیزٍسی ثزعٌی سب کبر ثِ عز دوٌوجون
کؾییُ ؽَی.
عووز دووٌووجوون؛ ایووزاى کووبر را سوووووبم کووزی
ؽزٍع ایي عز غبط ثِ عَی ثلضیکی ّب ثَی کِ
سَاًغشٌی اهشیبس اٍل را کغت کٌٌی اهوب یر ایاهوِ
هلی دَؽبى کؾَرهبى ًوبیؼ ثْشزی یاؽوشوٌوی ٍ
هَفق ؽیًی ایي عز ٍ هجوَع ثبسی را ثوِ عوَی
خَی خبسوِ یٌّی.

اعالم سر فصل برًاهِ ّای جاری گرٍُ تَسعِ ٍرزش رٍستایی
ٍ عشایری ادارُ کل ٍرزش ٍ جَاًاى استاى در سال 69

عزٍیظ خجوزی رٍسًوبهوِ ارک -ا وووی وب
هحویی رئیظ گزٍُ سَعؼِ ٍرسػ رٍعوشوبیوی ٍ
ػؾبیزی ایارُ کل ٍرسػ ٍ جَاًوبى اعوشوبى عوز
فصل ثزًبهِ ّبی ایي گزٍُ را یر ایاهوِ عوبل ۹۶
اػالم کزی.
ا وی ب هحویی رئیظ گزٍُ سوَعوؼوِ ٍرسػ
رٍعشبیی ٍ ػؾبیزی ایارُ کل ٍرسػ ٍ جوَاًوبى
اعشبى عز فصل ثزًبهِ ّبی ایي گزٍُ را یر ایاهوِ
عبل  ۹۶اػالم کزی.

ثز ایي اعبط ٍ طجق ثزًبهِ اػالهی اس ایي گزٍُ سیشز
ثزًبهِ ّب ثِ ؽزح ذیل هی ثبؽیۺ
 -۴ؽٌبعبئی جؾٌَارُ ّبی ثزیاؽز هوحوصوَالر
کؾبٍرسی یر ؽْزعشبًْبی عطح اعوشوبى ٍ ادویام
ثِ ثزگشاری هغبثقبر ثَهی هحلی یر کوٌوبر ایوي
جؾٌَارُ ّبی کؾبٍرسی ٍ جؾٌَارُ ّبی هزسجط.
 -۹دیگیزی ٍ سغْیل یر ایجبی خبًِ ّوبی ٍرسػ
رٍعشبئی.
ّ -۳وبٌّگی ثب ؽْزیاری ٍ هییزیز ف بی عجش ٍ
دبرکْب جْز یر اخشیبر گذاریى ف وبی هوٌوبعوت
ٍ ثزگشاری ثبسیْبی ثَهی ٍ هحلی ثب اعوشو وبیُ اس
دشبًغیل سؾکلْبی خصَصی.
 -۴ثزگشاری جؾٌَارُ ثبسیْبی ثَهی هوحولوی یر
دبرکْبی ؽْز سجزیش جْز سزٍیج ٍ ّوگبًی ؽویى
فزٌّگ ثبسیْبی عٌشی آذرثبیجبى.

هقتذری:
رٍستای تیل کیَکَشیي کاراتِ کاراى هستعذ دارد
خجزًوگوبر رٍسًوبهوِ ارک-
رٍعووشووبی سوویوول اس سووَاثووغ
ؽْزعشبى ؽجغشز هیسی اعوز
کِ یر رؽشوِ کویوَکوَؽویوي
کبرسِ فؼبلیز گغشزیُ یاؽوشوِ
ٍ کبراسِ کبراى ارسًیُ یرایوي
رٍعشب دزٍرػ یبفشٌی.
اعشبی اثَالو و ول هوقوشویری
ًوبیٌیُ کیَکَؽیي سوزٍکوبی
ؽْزعشبى ؽجغشوز کوِ خوَی
دْزهبى چٌییي یٍرُ هغبثقبر
کؾَری ٍ اعشبًی هی ثبؽی ٍ

اخیزا ًیش ً ز یٍم هغوبثوقوبر
دْزهبًی ،دْزهبًبى ایزاى ؽوی

یر ایي خصَؿ ثِ خجزًوگوبر
رٍسًوبهووِ ارک گو ووزۺ یر
عجک کیَکَؽویوي کوبراسوِ
رٍعشبی سیل جَاًبى دزؽَر ٍ
ػالدوٌی یاری کِ یر آیوٌویُ
هی سَاًٌی یر ػزصِ هغبثقبر
اعشبًی ٍ کؾَری هوقوبم آٍر
ثبؽٌی .اس طزف ییگز ثبؽگوبُ
ثٌیرؽزفخبًِ ًیش ثب اعوشوقوجوبل
خَة کبراسِ کبراى هوَاجوِ
ؽیُ ٍ ایي ؽْز ًیوش کوبراسوِ
کبراى هغشؼی یاری.

هراسن تَدیع ٍ هعارفِ رئیس ادارُ ٍرزش ٍ جَاًاى
شْرستاى ّشترٍد اًجام گرفت

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-هزاعن سوَییوغ ٍ
هؼبرفِ رئیظ دیؾیي ٍ جوییوی ایارُ ٍرسػ ٍ
ووَر
جووَاًووبى ؽووْووزعووشووبى ّؾووشووزٍی ثووب
هییزکل،هؼبٍى سَعؼِ هٌبیغ ٍ دؾشیجبًی ایارُ کول
ٍ فزهبًیار ّؾشزٍی رٍس چوْوبرؽوٌوجوِ ّو ویّون
خزیایهبُ یر هحل یفشز فزهبًیار ثزگشار ؽی.
هزاعن سَییغ ٍ هؼبرفِ رئیظ دیؾیي ٍ جییی ایارُ

وَر
ٍرسػ ٍ جَاًبى ؽْزعشبى ّؾوشوزٍی ثوب
هییزکل،هؼبٍى سَعؼِ هٌبیغ ٍ دؾشیجبًی ایارُ کول
ٍ فزهبًیار ّؾشزٍی رٍس چوْوبرؽوٌوجوِ ّو ویّون
خزیایهبُ یر هحل یفشز فزهبًیار ثزگشار ؽی.
یر ایي هزاعن ًظوی هییزکل ٍرسػ ٍ جوَاًوبى
اعشبى یر َر غي هغش یوی فوزهوبًویار ایوي
ؽْزعشبى یر هحل یفشز فوزهوبًویار اس خویهوبر
عیزٍط هقیهی رئیظ دیوؾویوي ایارُ ٍرسػ ٍ
جَاًبى ؽْزعشبى ّؾشوزٍی دویریاًوی ًوووَیُ ٍ
جز غیي دَر را ثِ ػٌَاى رئیظ جییوی ایوي
ؽْزعشبى هؼزفی کزی.
گ شٌی اعز جز غیي دَر دیؼ اس ایي عوز
ریبعز ایارُ ٍرسػ ٍ جَاًبى چبراٍیوبق را ثوِ
ػْیُ یاؽز.

برتریي کواًذاراى جام رهضاى هعرفی شذًذ
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک -هغبثقبر سویوزٍ
کوبى یاخل عبلي جبم ره بى ثب هؼزفی ً وزار
ثزسز ؽزکز کٌٌیُ یر یٍ ثوخوؼ ریوکوزٍ ٍ
کبهذًَی هزیاى ٍ سًبى ثِ دبیبى رعیی.
ثِ گوشارػ هوْوز ،هغوبثوقوبر یاخول عوبلوي
وَر ۸۴
سیزاًیاسی ثب کوبى جبم رضوبى ثوب
کوبًیار اس  ۴٠اعشبى کؾَر یر عبیز سیزاًیاسی
ثب کوبى ٍرسؽگبُ آسایی سْزاى ٍ یر یٍ ثخوؼ
کبهذًَی ٍ ریکزٍ هزیاى ٍسًبى ثزگشار ؽی.
یر دبیبى ایي ردبثز کِ ثِ هٌبعجز ٍالیر اهوبم
غي هجشجی (ع) ثزگشار ؽویً ،و وزار ثوزسوز
ؽزکز کٌٌیُ ثِ ایي ؽزح هؼزفی ؽیًیۺ
ثخؼ هزیاى

ریکزٍۺ  -۴هحوی صبیق کجَیاًی (سْوزاى) -۹
هبسیبر عْزاثی ( کوزهوبًؾوبُ)  -۳اثوَالو و ول
ؽبکزی دبرعب (سْزاى)
کبهذًَیۺ  -۴رعَل اهیي سایُ (سْزاى) ً -۹ؼویون
صبلحی ( سْزاى)  -۳رٍح الِ صویر کوزیوووی
(آذرثبیجبى ؽزدی)
ثخؼ ثبًَاى
ریکزٍۺ  -۴فبطوِ بجی اهلل یبر (سوْوزاى) -۹
دزیغب رٍ بًیبى ( سْزاى)  -۳هوْوغوب غویوبثوی
(سْزاى)
کبهذًَیۺ  -۴عکیٌِ دبعن دَر (هوبسًویراى) -۹
آرسٍ طبّزیبى ( سْزاى)  -۳فوبطوووِ گوٌوجوی
( سْزاى)

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک ّ -شِ یٍم لیگ ٍاسزدولوَ دغوزاى
سیز  ۴۴عبل اعشبى صجح جوؼِ ًَسیّن خزیای هبُ ثب ثزگشاری یٍ
یییار یر هحل اعشخز  ۹۹ثْوي سجزیش دیگیزی ؽی.
ّ شِ یٍم لیگ ٍاسزدلَ سیز  ۴۴عبل اعشبى صجح اهوزٍس جوووؼوِ
ًَسیّن خزیای هبُ ثب ثزگشاری یٍ یییار یر هحول اعوشوخوز ۹۹
ثْوي سجزیش دیگیزی ؽی؛
ثبسی اٍلۺ
دیبم هخبثزار  – ۸اییم ۴
ثبسی یٍمۺ

ّ -۵وبٌّگی ٍ سؾکیل جلغِ ثب آهَسػ ٍ دزٍرػ
یر خصَؿ ایجبی ف بی ذٌّی ثزای یاًؾوأهوَساى
یر راثطِ ثب آهَسػ ثبسیْبی ثَهی ٍ هوحولوی یر
عطح هیارط هقطغ دبیِ اعشبى.
 -۶ثزًبهِ ریشی جْز ثزگشاری الوذویوبی ٍرسؽوی
رٍعشبئیبى اعشبى یر یٍ رؽشِ ٍرسؽوی ثوِ ػوٌوَاى
دبیلَر عبل اٍل یر یکی اس ؽْزعشبًوْوبی یارای
دشبًغیل.
 -۷دزیاخشي ثِ ثحث آهَسػ یر َسُ رٍعشبئی ٍ
ثَهی هحلی ٍ یرخَاعز کالعْبی هزثیوگوزی ٍ
یاٍری جْز ارسقبء عطح ػلوی ثبسیْبی ثَهی ٍ
هحلی.
 -۸ثزگشاری هغبثقبر ثَهی هحلی یر عبل ۴۳۹۶
( )۹٠۴۷یر عطح کؾَری یر سوجوزیوش ثوِ ػوٌوَاى
دبیلَر سجزیش .۹٠۴۸

دًٍذُ تبریسی ،عازم هسابقات
جْاًی ترکیِ هیشَد

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک -سین هلی فَسجبل ثولوضیوک
صیرًؾیٌی خَی را یر گزٍُ Hردبثشْبی اًشوخوبثوی جوبم
جْبًی سثجیز کزی.
ثِ گشارػ هْز ،سین هلی فَسجبل ثلضیک ثب دویوزٍسی  ۹ثوز
ص ز یر خبًِ اعشًَی جوبیوگوبُ خوَی را یر گوزٍُ H
ردبثشْبی اًشخبثی جبم جْبًی یر ارٍدب سثجیز کزی.
ًشبیج یییارّبی گزٍُ Hاس ایي دزار اعزۺ
* ثَعٌی ص ز  -یًَبى ص ز
* ججل الطبرق یک  -دجزط ۹
* اعشًَی ص ز  -ثلضیک ۹

برتری رٍیایی سَئذ هقابل فراًسِ

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک -سین هلی فَسجبل عَئوی یر
هز لِ هقیهبسی جبم جْبًی  ۹٠۴۸یر یییار هقبثل فزاًغوِ
ثب گل اعشثٌبیی یدیقِ  ۹۳اٍال سَیًٍَي ثِ دیوزٍسی یٍ ثوز
یک یعز یبفز.
ثِ گشارػ ایزًب ،هز لِ هقیهوبسوی جوبم جوْوبًوی ۹٠۴۸
رٍعیِ ،یر هٌطقِ ارٍدب ثب ثزگشاری  ۹یییار دیگیزی ؽی ٍ
یر غبط سزیي یییار کِ اس گزٍُ ًخغز ثوزگوشار ؽوی،
سین هلی فَسجبل عَئی یر ؽْز اعشکْلن ثب غوبة یٍ ثوز
یک اس عی فزاًغِ گذؽز ٍ ثب  ۴۳اهشیبس یر صیر جویٍل
ریُ ثٌیی دزار گزفز.

رٍسیِ ٍ شیلی بِ تساٍی رضایت دادًذ

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک -عوجوبی ّوبؽوووی،
رکَریار  ۴٠٠هشوز کؾوَر ،جوْوز ؽوزکوز یر
هغبثقبر جبیشُ ثشرگ جْبًی سزکیوِ رٍس جوووؼوِ
ػبسم هغبثقبر جبیشُ ثشرگ جْبًی سزکیِ ؽی.
ثِ گشارػ ایغٌب ،هٌطقِ آذرثبیجبىؽزدی ،ثِ ًقول اس
رٍاثط ػوَهی ایارُ کل ٍرسػ ٍ جوَاًوبى اعوشوبى،
عجبی ّبؽوی ،عبل گذؽشِ یر ایي هغبثقبر هَفق ثِ
کغت هیال طال ؽی ٍ اهغبل ًیش اس عَی فیراعیوَى
سزکیِ ثِ ایي هغبثقبر یػَر ؽیُ اعز.
گ شٌی اعز؛ ّبؽوی اس هْز هبُ عبل جبری ٍ ثؼی اس
ثبسی ّبی یاخل عبلٌی سزکوٌغشبى ،یر هغبثقبر سَر
ارٍدب ؽزکز خَاّی کزی سب ثب آهبیگوی کوبهول یر
ثبسیّبی آعیبیی اًیًٍشی َر یاؽشِ ثبؽی.

سرٍش رفیعی با قرارداد یک سالِ
بِ الخَر پیَست

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-رٍسًبهِ الؼزة دوطوز
هیػی ؽی کِ ّبفجک هلیدوَػ دوزعوذوَلویوظ ثوب
دزاریایی یک عبلِ ثِ الخَر دیَعز.
ثِ گشارػ فبرط ،یر بلیکوِ یر ایوي چوٌوی رٍس
گذؽشِ ثزخی اس رعبًِّبی دطز اس ًشییکی عوزٍػ
رفیؼیّ ،بفجک هلیدَػ دزعذَلیظ ثِ سیون الوخوَر
خجز هییایًی ،یکی اس ایي رعبًِّوب خوجوز یای کوِ
رفیؼی ثب دزاریایی یک عبلِ ثِ الخَر دیَعز.
رٍسًبهِ الؼزة دطز یر چبح اهزٍس خَی هیػی ؽوی
ٍ ًَؽزۺ ثبؽگبُ الخَر ثب عزٍػ رفیؼی ،ثوبسیوکوي
دزعذَلیظ ایزاى دزاریایی یک عبلِ اه ب کزی کوِ
یر صَرر رضبیز طزفیي ایي هیر دبثل سوووییوی
اعز.
رفیؼی یکی اس ثبسیکٌبى عبسًیُ ٍ طزاح لیگ ایوزاى
ثِ ؽوبر هی آیی ٍ عبثقِ ثبسی یر سویون ّوبی فوجوز
عذبعی ،فَالی خَسعوشوبى ،سوزاکوشوَری عوبسی ٍ
دزعذَلیظ را دیؼ اس دیَعشي ثِ الوخوَر را یاؽوشوِ
اعز.
ایي ایػب رٍسًبهِ دطزی یر وبلوی اعوز کوِ رٍس
گذؽشِ هییز رعبًِای الخَر یر گو وز ٍ گوَ ثوب
خجزًگبر فبرط هذاکزُ ثب رفیؼی را سبییی کوزی ٍلوی
اػالم کزی کِ ٌَّس چیشی ًْبیی ًؾیُ اعز.

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک -سین ّوبی هولوی فوَسوجوبل
رٍعیِ ٍ ؽیلی یر یییاری سیارکبسی ثوِ سغوبٍی یعوز
یبفشٌی.
ثِ گشارػ هْز ،سین ّبی هلی فَسجبل رٍعیِ ٍ ؽویولوی یر
یییاری یٍعشبًِ ثِ هصبف ّن رفشٌی کِ ایي ثبسی یر دبیبى
ثِ سغبٍی یک ثز یک خبسوِ یبفز.
رٍعیِ هیشثبى ردبثشْبی جبم جْبًی  ۹٠۴۸اعز.
ّفتِ دٍم لیگ جْاًی ٍالیبال؛

پیرٍزی صربستاى برابر آرشاًتیي

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-سین هلی ٍالیجبل آرصاًوشویوي
ًخغشیي ثبسی خَی یر ّ شِ یٍم لویوگ جوْوبًوی را ثوِ
صزثغشبى ٍاگذار کزی.
ثِ گشارػ هْز ّ ،شِ یٍم ثیغز ٍ ّؾشویي یٍرُ ردوبثوز
ّبی لیگ جْبًی ٍالیجبل ثب یییار سین ّبی صوزثغوشوبى ٍ
آرصاًشیي یر عبلي ّ ۴۹شار ً زی هجوَػِ ٍرسؽی آسایی
آغبس ؽی کِ طی آى سین صزثغشبى ثِ ثزسزی  ۳ثوز صو وز
یعز یبفز.
یر دبیبى ایي ثبسی سین صزثغشبى یر عِ عز دویوبدوی ٍ ثوب
ًشبیج  ۹۵-۹۳ ٍ ۹۵-۹۹ ،۹۵-۴۸ثزاثز ؽبگوزیاى خوَلویوَ
ٍالعکَ ثِ ثزسزی رعیی .ایي عَهیي ثوزی صوزثغوشوبى یر
لیگ جْبًی  ۹٠۴۷ثَی کِ یر سْزاى ردن خَری.

صعَد ًادال بِ فیٌال اپي فراًسِ

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-رافبئل ًبیال سوَاًغوز ثوب
ؽکغز یایى یٍهیٌیک سین یر ًیوًِْوبیوی سوٌویوظ ادوي
فزاًغِ ثِ فیٌبل راُ یبثی.
ثِ گشارػ ایغٌب ،یر آخزیي ثبسی ًیوًِْبیی سٌیظ رٍالى
گبرٍط ًبیال هقبثل یٍهیٌیک سین ثِ هیویاى رفوز ٍ ثوب
ًشیجِ عِ ثز ص ز ثِ دیزٍسی رعیی.
ًشبیج عِ عز ایي ثبسی  ٠-۶ ٍ ۴-۶ ،۳-۶ثَی.
ثییي سزسیت ًبیال یر فیٌبل ثبسی ّب ثوب اعوشوي ٍاٍریوٌوکوب
رٍثِرٍ هیؽَی.

