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ورزش

هقالِ ٍرسشی

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -دس سزثوِ
تٌذی زیوْای دٍچشخِ ػَاسی زوَػوظ
فذساػیَى جْاًی ؿْشداسی زوثوشیوض دس
جایگاُ دٍم آػیا قشاسگشفر.
سزثِ تٌذی زیوْای دٍچوشخوِ ػوَاسی
زَػظ فذساػیَى جوْواًوی دٍچوشخوِ
ػَاسی اع م ؿذ ٍ تش ایي اػاع ٍ تا دس
ًزش گشفسي اهسیاصاذ کؼة ؿذُ زیوووْوا
دس ػا  2016زین ؿْشداسی زثوشیوض دس
جایگاُ دٍم آػیا قشاس گشفر.
ایي زین دس ػا  2017توا حضوَس دس
سٍیذادّای دٍچشخِ ػَاسی اهیذٍاس تِ تاصگـر تِ اذس ایي لیؼر اػر.
زین ؿْشداسی دسػا  2017تاحوایر ؿَسای ؿْش  ،ؿْشداس ،ػاصهاى ٍسصؽ ٍ ؿْشداسی هٌغوقوِ 2
دسهؼاتقاذ داخلی ٍ تیي الوللی ؿشکر خَاّذ کشد.



ٍهشاکضآهَصؽ عالی تشگضاس هیـَد هیثاؿذ.
زَضیح ایٌکِ تِ اصای ّشدٍ ػاعر آهَصؽ یک اهسیاص زا ػقف  25اهسیاص تشای ّش دٍسُ زعلق هی گیشد ٍ
تشای ؿشکر دس دٍسُ ّای جذیذی کِ خیؾ ًیاصآى اسایِ هذسک دیگشی هث هشتیگشی دسجوِ  3هوی
تاؿذ هسقاضیاى هیثایذ هذسکی سا کِ هْلر اعسثاسآى ٌَّصػدشی ًـذُ اسایِ ًوایٌذ.

شْزداری تبزیش صذرًشیٌی را اس پیکاى گزفت

 01حزکت ٍرسشی
بزای پشت هیش ًشیي ّا

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -زین ٍالیثا ؿْشداسی زوثوشیوض دس جوشیواى
تشگضاسی سقاتر ّای ّ سِ ّ ذّن لیگ تشزش تا غلثِ تش زین هذعوی خویوکواى
ساُحلّای ػادُ ای ٍجَد داسد کوِ اص توشٍص
خؼسگی ه شط ،دسدّای ه الی ،تیواسی ّوای
قلثی ،خغش خَکی اػوسوخوَاى ،اضوافوِ ٍصى ٍ
تؼیاسی خغشاذ دیگش دس هحیظ کاس خیـگویوشی
هی کٌٌذ.
اگش ؿوا ّن دس هحل کاس خَد زووام ٍقور توِ
اَسذ ًـؼسِ ٍ خـر هیض هـغَ کاس ّؼسویوذ،
تذ ًیؼر کوی تشخیضیذ ،خیادُ سٍی کٌیذ ٍ توِ
خَد حشکسی غیش اص حشکر ػواکوي ًـوؼوسوي
دّیذ .تا ایي حشکر اضافِ حوذاقول ؿوووا هوی
زَاًیذ کالشی ّای اضافِ سا ػَصاًذُ ٍ اص افضایؾ
ٍصى خَد خیـگیشی کٌیذ.
دس حیي ػاعازکاسی دس ّش ؿشایغی توِ دًوثوا
فشاسی تشای ایؼسادى تاؿیذ .چشا کِ تذى ؿوا دس
حالر ایؼسادُ کالشی تیـسشی هاش هی کوٌوذ.
تشای ایي کاس هی زَاًیذ اص فشار ّوای خویوؾ
آهذُ اػس ادُ کٌیذ .هاًٌذ اثحر کشدى تا زل ي
یا استاب سجَع.
دس کَچکسشیي فشار خیؾ آهوذُ ،حوشکواذ
کَزاُ کــی اًجام دّیذ .قوذم صدى ٍ اًوجوام
حشکاذ کــی کَزاُ دس صهاى ّای اػسوشاحور
ٍ فشار ّای خیؾ آهذُ ،ع ٍُ توش ؿواداتوی،
کالشی تیـسشی ًؼثر تِ ًَؿیذى یک قَُْ خـر
هیضزاى هی ػَصاًذّ .وچٌویوي اص دسد ،خـوک
ؿذى ٍ خَاب سفسگی عض ذ جلَگیوشی هوی
کٌذ.
تا ّوکاساى خَد دس هحل کاس ،اسزثاط ٍ زعواهول
تشقشاس کٌیذ .تِ ایي اوَسذ ّوووذیوگوش سا توِ
ایؼسادى ،خیادُ سٍی جوعی ٍ فعالیر ّای توذًوی
زشغیة ٍ زـَیق کٌیذ.
هحل تشگضاسی جلؼِّای کاسی سا تِ هحویوظ ٍ
فضای تاص هٌسقل کٌیذ .تحث دستاسُ کاس ٍ هؼایل
آى سا تا قذم صدى ٍ گ سگَ دس فضای تاص اًوجوام
دّیذ .ایي کاس تِ غیش اص ػَصاًذى کالشی تیـسوش،
هٌجش تِ ؿوادی ٍ حوسوی دسیوافور ًوسوایوج ٍ
خیـٌْاداذ تْسشی خَاّذ ؿذ.
تشخی اص زجْیضاذ ٍسصؿی هاًٌوذ ٍصًوِ ّوای
کَچک ،فٌشّای کــوی ٍ ػوایوش اتوضاسّوای
کَچک ٍ قاتل حول ...دس هحل کاس هوٌواػوة
ّؼسٌذ .تا فشار خیؾ آهذ اص ایوي ٍػوایول توِ
زٌْایی یا تِ اَسذ گشٍّی ٍ سقاتسی اػوسو وادُ
کٌیذ.
اػس ادُ اص زَج ّای هخاَف تِ جای اٌذلوی
اداسی ه یذ اػر .ایي کاسًِ زٌْا تشای ػو هوسوی
کوش ٍ ػسَى فقشاذ ؿوا ه ویوذ اػور .تولوکوِ
اػس ادُ اص آى ،الثسِ ًَع اػساًذاسد آى توِ جوای
اٌذلی اداسی تِ ػَصاًذى کالشی ّای اضافِ ٍ
خیـگیشی اص اضافِ ٍصى دس دساصهذذ کوک هی
کٌذ.
اگش صیاد تِ هاهَسیر کاسی هی سٍیذ ،هی زَاًیذ
صهاى ّای خوشذ خوَد سا اوش قوذم صدى،
حشکاذ کــی ٍ ػایش فعالیر ّای تذًی ػثک
کٌیذً .کسِ دیگش ایٌکِ ٌّگام اًسخاب ّوسول توِ
هجْض تَدى آى تِ زجْیضاذ ٍسصؿی ٍ هوحویوظ
هٌاػة تشای ٍسصؽ ،زَجِ کٌیذ.
دس تیـسش هحیظ ّای کاسی کاسهٌوذاى تؼویواسی
زشجیح هی دٌّذ تِ ٌّگام کاس کشدى ،توِ عوَس
ّوضهاى تش سٍی زشدهیل ساُ تشًٍذ .الثسِ ایي تؼسوِ
تِ هحیظ کاسی ٍ فشٌّگ هحیظ کواسی ؿوووا
داسدً .سیجِ یک زحقیق دس هایَکلویوٌوک ًـواى
دادُ اػر کاسهٌذاًی کِ دٍ یا ػِ ػواعور دس
سٍص تا خیادُ سٍی ،کاس هی کٌٌذ دس ػا  20 ،زوا
 30کیلَگشم ٍصى کن هی کٌٌذ.
تا دٍچشخِ یا خیادُ تِ هحل کواس سفور ٍ آهوذ
کٌیذ ٍ .یا اگش تا ازَتَع یا هسشٍ تِ ػش کاس هوی
سٍیذ ،عَسی تشًاهِ سیضی کٌیذ کِ تسَاًویوذ ّوش
سٍص حذاقل یکی دٍ خیاتاى سا خیادُ زا هحل کاس
عی کٌیذ .حسی اگش هجثَس ّؼسیذ توا ازوَهوثویول
ؿخای تِ هحل کاس سٍیذ ،هاؿیي سا دس هکاًوی
دٍس اص ػاخسواى اداسُ ٍ یا تخؾ ّای اًوسوْوایوی
خاسکیٌگ خاسک کٌیذ.

شزایط جذیذ توذیذ ٍ ارتقاء هزبیگزی درجِ  3اعالم شذ

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -تْوي هوذدی سیویوغ
گشٍُ آهَصؽ اداسُ کل ٍسصؽ ٍ جَاًاى اػساى ؿشایظ
جذیذ زوذیذ ٍ اسزقاء هشتیگشی دسجِ  3سا اع م کشد.
تش ایي اػاع احکام دٍسُ هشتیگشی دسجِ  3سؿسِ ّای
هخسلف فقظ تِ هذذ  3ػا اصزاسیخ اذٍساعسثاسداؿسِ
ٍ زوذیذ احکام تشاتش تٌذ  5اصهادُ  6آییي ًاهِ آهَصؿی
هؼسلضم اسایِ  75اهسیاصکؼة ؿذُ اص ؿشکور دس دٍسُ
ّای آهَصؿی ،داًؾ افضایی ٍ تاصآهَصی هشتیوگوشی ٍ
کاسگاُ ّای آهَصؿی زخاای کِ صیوشًوزوش ٍصاسذ
ٍسصؽ ٍجَاًاى ،کویسِ هلی الووودویوک ،فوذساػویوَى

صعَد سِ تین اسٌَکز ایزاى بِ هزحلِ حذفی

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -زویون ّوای
زَج ػیاُ زْشاى ،فاعش زجواسذ ٍ جوْواى
تیلیاسد تا کؼة اهسیاص الصم هَفق تِ اوعوَد
دس هشحلِ حزفی سقاتور ّوای قوْوشهواًوی
اػٌَکش زیوی ؿْشّای آػیایی ؿذًذ.
تِ گوضاسؽ فواسع ٍ توِ ًوقول اص سٍاتوظ
عوَهی فذساػیَى تَلیوٌوگ ،تویولویواسد ٍ
تَلغ خغ اص اعَد زین زَج ػیاُ زْشاى ،زین فاعش زجاسذ زَج ع یی دس
دٍهیي تاصی خَد تا ًسیجِ  2-3حشیف قذسزوٌذ ٌّذی India Tigersسا
دس هشحلِ گشٍّی خـر ػش گزاؿر ٍ تعٌَاى زین ػشگشٍُ دس جوﻊ  16زین
تشزش دس هشحلِ حزفی قشاس گشفر.
زین جْاى تیلیاسد سؿر ًیض تا خویوشٍصی  0-3هقاتل ػٌگاخَس تعٌَاى زین دٍم
گشٍُ ساّی هشحلِ حزفی ؿذ.
زیون تاؿگاُ ػثض اَّاص توا ٍجوَد ؿایؼسگی تاصیکٌاى خَد ًسیجِ سا  0-3تِ
chengduچیي ٍاگزاس کشد ٍ اص گشدًٍِ سقاتسْا کٌاس سفر.

اذس جذٍ سا اص ایي زین گشفر.
زین ٍالیثا ؿْشداسی زثشیض دس جشیاى تشگضاسی سقاتر ّای ّ سِ ّو وذّون
لیگ تشزش تا غلثِ تش زین هذعی خیکاى اذس جذٍ سا اص ایي زین گشفر.
دس ایي دیذاس کِ تِ هیضتاًی زین خیکاى ٍ دسخاًِ ٍالیثا زْشاى تشگوضاس ؿوذ،
ؿاگشداى خدواى اکثشی دسحالیکِ هی زَاًؼسٌذ تا تشد تشاتش زین ّ سن جوذٍ
دساذس تاقی تواًٌذ ،تا ًسیجِ ػِ تش دٍ تاخسٌذ ٍ تِ سدُ دٍم ػقَط کوشدًوذ.
زین خیکاى دس ػر ّای ّای دٍم ٍ چْاسم  25تش  25 ٍ 21تش  19تِ خیشٍصی
سػیذًذ اها دس ػر ّای ی اٍ  ،ػَم ٍخٌجن تا ًسایج  25تش  25 ،21تشٍ 23
 15تش  11هغلَب هیْواى خَد ؿذ ٍ اص اوذس جوذٍ فوااولوِ گوشفور.
اهیش غ َس تاصیکي هلی خَؽ خیکاى دس ػر ًخؼر ایي دیذاس هاذٍم ؿذ ٍ
ساّی تیواسػساى ؿذ .تِ ًزش هی سػذ اص دػر دادى ایي تاصیکي دس ؿکؼر
غیش هٌسزشُ خیکاى دس یک دیذاس خاًگی زثشیض تی زاثیش ًثَدُ اػر.
زین خیکاى تا قثَ ایي ؿکؼر  40اهسیاصی ؿذ ٍ تِ سدُ دٍم جوذٍ سدُ
تٌذی لیگ تشزش ٍالیثا ػقَط کشد.
زین ؿْشداسی زثشیض تا کؼة  2اهسیاص دس ایي دیذاس 22 ،اهوسویواصی ؿوذ ٍ
ّوچٌاى دس سدُ ّـسن تاقی هاًذ.
حویذ ساّجشدیاى ٍ هشزضی اع یی داٍساى اٍ ٍدٍم ایي دیذاس تَدًذ.

اساهی هحزٍهاى ّفتِ شاًشدّن لیگ بزتز اعالم شذ

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -کووویوسوِ
هؼاتقاذ ػاصهاى لیگ اػاهی هحوشٍهواى
ّ سِ ؿاًضدّن لیگ تشزش سا اع م کشد.
تِ گضاسؽ هْش ،کویسِ هؼاتقاذ اػواهوی
هحشٍهاى ّ سِ ؿاًضدّن لیگ تشزش سا توِ
ؿشح صیش اع م کشد:
ً ر زْشاى :هحوذ داًـگش -علوی دایوی
(ػشهشتی) اًضثاعی
اثای قنّ :اؿن تیک صادُ ،ػاکر الْاهی(هشتی)
رٍب آّي :هشزضی زثشیض
ػیاُ جاهگاى :هحؼي آقایی ،هَػَی زشایَسُ
خیکاى :هاّاى سحواًی
ػداّاى اا ْاى :ؿجاع خلیل صادُ
هاؿیي ػاصی زثشیض :ػعیذ هْشی
اٌعر ً ر آتاداى :غ هحؼیي اهیي فش(هذیش زین)

هصطفی دلیزیاى بْتزیي کَراش کار سال  ۶10۲جْاى شذ

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهوِ اسک -فوذساػویوَى
جْاًی کَساؽ یک ایشاًی ٍ یک زایوَاًوی سا
تِ عٌَاى تْسشیي کَساؽ کاساى صى ٍ هشد دًیوا
دس ػا  2016هی دی اًسخاب ٍ هعشفی کشد.
تِ گضاسؽ هْش ،هاغ ی دلیشیاى عضَ زین هلی
کَساؽ کـَسهاى کِ ػا گزؿسِ هوَفوق توِ
کؼة دٍ هذا ع اص سقاتسْای هوعوسوثوش ػوا
 2016ؿذُ تَد تِ عٌَاى تْسشیي کَساؽ کواس
دًیا اًسخاب ٍ هعشفی ؿذ.
هاغ ی دلیشیاى دس ػا  2016هَفق تِ کؼة
هذا ع ی گشاًذ اػولون زوایوَاى ٍ عو ی

تاصیْای ٌّشّای سصهی دس کشُ جٌوَتوی ؿوذُ
تَد .کؼة ایي دٍ هذا تاعث ؿذ ٍی توشای
دٍهیي تاس تِ عٌَاى تْسشیي کَساؽ کاس جْاى
اًسخاب ؿَد.
«لی ٍى زیٌگ »اص زایَاى ًیض دس تخوؾ صًواى
ایي عٌَاى سا تِ خَد اخسااف داد .دس هشاػون
هعشفی تْسشیي ّای جْاى ػْشاب خذاٍسدیف
اص اصتکؼساى تِ عٌَاى هذیش اجشایی ،هؼاتوقواذ
قْشهاًی صیش  21ػا جْاى دس ٌّذ توِ عوٌوَاى
تْسشیي زَسًوٌر تشگضاس ؿذُ ،اٍسزیض کوشٍص اص
دٍهٌیکي ٍ ٌّشیسِ هَلش اص آفشیقوای جوٌوَتوی
تْسشیي داٍساى هشد ٍ صى ،کًَگوَ توِ عوٌوَاى
تْسشیي فذساػیَى ٍ خاى اهشیوکوي توِ عوٌوَاى
تْسشیي کٌ ذساػیَى قاسُ ای دس ػوا 2016
اًسخاب ؿذًذ کِ دلیشیاى زٌْا ایشاًی حاضش دس
جوﻊ تْسشیي ّای جوْواى توَد .ایوي کوَساؽ
کاس تجٌَسدی دس ػا ً 2009یض عٌَاى تْسشیي
ٍسصؿکاس جْاى دس ایي سؿسِ سا کؼوة کوشدُ
تَد .هشاػن زقذیش اص تْوسوشیوي ّوای کوَساؽ
جْاى کَلواى دس ّسل دتی تشگضاس ؿذ.

تساٍی تین هلی فَتبال ًَجَاًاى هقابل اسلًٍَی

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -زین هلی فوَزوثوا

ًَجَاًاى کـَسهاى دس دٍهیي دیذاس توِ هاوا
زین اػلًٍَی سفر کِ ایي دیذاس تا ًسیجِ یک توش
یک تِ خایاى سػیذ.تِ گضاسؽ ایؼٌا ،زویون هولوی
فَزثا ًَجوَاًواى دس دٍهویوي دیوذاس خوَد اص
سقاتر ّای جام جْاًی کَچک اهشٍص اص ػاعور
 17تِ هاا زین اػلًٍَی سفر ٍ ایي هؼاتقوِ توا
ًسیجِ یک تش یک تِ خایاى سػیذ .هحوذ ؿوشیو وی
دس دقیقِ  36اص سٍی ًقغِ خٌالسی گل زویون هولوی
ًَجَاًاى ایشاى سا تِ ثوش سػاًذ.

رقابت ّای قْزهاًی ٌّذبال باًَاى آسیا؛

ایزاى با تیوْای چیي ،کزُ جٌَبی ٍ هالذیَ ّوگزٍُ شذ
ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -ؿاًضدّویي دٍسُ
سقاتر ّای ٌّذتا قْشهاًی تاًَاى آػیا دس حالی
قشعِ کـی ؿذ کِ زین ایشاى دس گوشٍُ اٍ توا
کـَسّای کشُ جٌَتی ،چیي ٍ هالذیَ ّووگوشٍُ
اػر.
تِ گضاسؽ هْش ،ؿاًضدّوویوي دٍسُ هؼواتوقواذ
ٌّذتا قْشهاًی تاًَاى آػیا دس ػا  2017اػ ٌذ
هاُ ػا جاسی تِ هیضتاًی کشُ جٌَتی تشگضاس هی
ؿَد.
عثق اع م ػایر کٌ ذساػیَى ٌّذتا آػویوا 9
زین دس ایي سقاتر ّا حاضش ّؼسٌوذ کوِ قوشعوِ
کـی ایي زین ّا اص ػایر کٌ ذساػویوَى آػویوا

اع م ؿذ.
عثق ایي اع م ،زویون ایوشاى دس گوشٍُ اٍ توا
کـَسّای کشُ جٌَتی ،چیي ٍ هالذیَ ّووگوشٍُ
اػر .گشٍُ تٌذی کاهل ایي سقاتر ّوا توِ ایوي
ؿشح اػر:
Aگشٍُ  :چیي -کشُ جٌَتی -ایشاى -هالذیَ
Bگشٍُ  :طاخي -قضاقؼساى -اصتکؼوسواىّ -وٌوگ
کٌگ – ٍیسٌام
زین کـَسهاى دس حالی تشای خٌجویي تاس خَد سا
تشای حضَس دس سقاتر ّای قْشهاًی آػیا آهوادُ
هی کٌذ کِ تِ ًَعی حضوَس دس گوشٍُ اٍ ٍ
ّوگشٍّی تا کشُ جٌَتی ٍ چیي کاس سا تشای زین

کالس هزبیگزی
فَتبال Bایزاى

ػووشٍیووغ خووثووشی
سٍصًاهِ اسک -احوذ
ًووزووشصادُ هؼوو ٍ
کویسِ آهَصؽ هشتیاى
ّیأذ فَزثا اػوسواى
اعو م کووشد کو ع
هشتیگشی فَزثا B
ایشاى تشای اٍلیي تواس
دس ایشاى ٍ اػساى آرستایجاًـشقی تشگضاس هیگشدد.
ًزش صادُ اضافِ کشد ایي ک ع اص زاسیخ 95/10/25
لغایر  95/11/5تِ هذذ دُ سٍص تا ؿشکر  ً 25ش اص
هشتیاى ٍاجذ ؿشایظ اػساى تِ هذسػی آقوای اواد
خَسحؼیي دس هجوَعِ ٍسصؿی ؿقایق زثشیض توشگوضاس
خَاّذ ؿذ

جْاى ٍرسش
صعَد دشَار تین یًٍَتَس
با شکست آتاالًتا

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -سقاتسْوای فوَزوثوا جوام
حزفی تاؿگاّْای ایسالیا تا خیشٍصی ٍ اعَد زین یًٍَسوَع
اداهِ یافر.تِ گضاسؽ هْش ،زین فَزثا یًٍَسَع دس اداهوِ
هشحلِ یک ّـسن ًْایی سقاتسْای جام حزفی تاؿگاّْوای
ایسالیا هیضتاى آزاالًسا تَد ٍ ایي زین سا توا حؼواب  3توش 2
ؿکؼر داد.ؿاگشداى هاکغ آلگشی تا ایي تشد تِ هوشحلوِ
یک چْاسم ًْایی اعَد کشدًذ.

ساٍتْوپتَى بزابز لیَرپَل
بِ پیزٍسی رسیذ

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -زین فَزثا لویوَسخوَ دس
دیذاس سفر هشحلِ ًیوِ ًْایی سقاتسْای جام ازحادیِ هقاتول
ػاٍزْودسَى ؿکؼر خَسد.
تِ گضاسؽ هْش ،زین ّای فَزثا ػاٍزْودسَى ٍ لویوَسخوَ
دیذاس سفر خَد دس هشحلِ ًیوِ ًْایوی سقواتوسوْوای جوام
ازحادیِ تاؿگاّْای اًگلیغ سا تشگضاس کشدًذ کِ دس خایاى
زین ػاٍزْودسَى یک تش ا ش خیشٍص ؿذ.
تاصگـر کَزیٌیَ تِ هیادیي اص از اقاذ ٍیظُ ایي تاصی توَد.
ػساسُ تشصیلی کِ ّ سِ ّا تخاعش هاذٍهیر دٍس اص هیادیي
تَد دس دقیقِ  61تشای لیَسخَ تِ هیذاى سفر.

بارسلًَا بِ سختی بِ یک چْارم
ًْایی کَپا دل ری صعَد کزد

دبیز فذراسیَى کشتی هٌصَب شذ

ػووشٍیووغ خووثووشی
سٍصًاهِ اسکٍ -صیوش
ٍسصؽ ٍ جَاًواى دس
حکوی سضا الیوق سا
تووِ عووٌووَاى دتوویووش
فذساػویوَى کـوسوی

هٌاَب کشد.
تِ گضاسؽ هْش ،دس حکن هؼعَد ػلغاًی فوش توشای
سضا الیق آهذُ اػر:
تا اػسعاًر اص خذاًٍذ هسعا ٍ توِ اػوسوٌواد هوادُ 8
اػاػٌاهِ فذساػیَى ّای ٍسصؿی ،تِ هوَجوة ایوي
حکن تِ عٌَاى دتیش فذساػیَى کـسوی جوووْوَسی
اػ هی ایشاى هٌاَب هی ؿَیذ زا تش اػاع هو واد
 13اػاػٌاهِ هضتَسً ،ؼثر تِ اًجام ٍظایف هحوَولوِ
اقذام ًواییذ.زَفیق جٌاتعالی سا دس ساُ خذهر تِ ًزام
هقذع جوَْسی اػ هی ایشاى ٍ اعوسو ی ٍسصؽ
کـَس اص خذاًٍذ هسعا خَاّاًن.
ایشاى ػخر خَاّذ کشد .دس عَ چوْواس دٍسُ
قثل حضَسهاى دس ایي سقاتر ّا ،ایشاى ػِ تاس توا
کـَسّای کشُ جٌَتی ٍ دٍ تاس تا چیي دسگوشٍُ
هقذهازی قشاس گشفسِ اػر.
دس خی ػا ّای حضَس زین ٌّذتا تاًَاى ایوشاى
دس هؼاتقاذ قْشهاًی آػیا ،زین ایشاى دس ّش ػوِ
سٍیاسٍیی خَد تا زین کشُ جٌَتی قذسزوٌذزشیوي
زین ٌّذتا صًاى آػیا هسحوول ؿوکوؼور ّوای
ػٌگیٌی ؿذُ اػر .زین کشُ جوٌوَتوی دس عوی
حضَسؽ دس ایي تاصی ّا ااحة  12هذا ع ،
ً 2قشُ ٍ یک تشًض ؿذُ اػر.
ایشاى دٍ تاس ًیض تا چیي دس ػوا ّوای ٍ 2010
ّ 2012وگشٍُ تَدُ کِ دس ایي دیذاسّا ّن تشاتش
سقیة خَد هغلَب ؿذ.
زین ٌّذتا تاًَاى ایوشاى دس ػوا  2008توشای
اٍلیي تاس دس هؼاتقاذ قْشهاًی تضسگؼاالى آػویوا
ؿشکر کشد ٍ دس ایي دٍسُ تِ هقام ّ سن سػیذ.

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسک -تاسػلًَا تِ ػخسی زَاًؼر
ازلسیک تیلثایَ سا ؿکؼر تذّذ ٍ دس هیاى ّـر زین توشزوش
کَخا د سی قشاس تگیشد.تِ گضاسؽ ایؼٌا اداهوِ تواصیوْوای
هشحلِ یک ّـسن ًْایی کَخا د سی چوْواسؿوٌوثوِ ؿوة
خیگیشی ؿذ .دس هْوسشیي تاصی تاسػلًَا هیضتاى ازولوسویوک
تیلثایَ تَد ٍ ػِ تش یک خیشٍص ؿذ.

اداهِ شکستّای کلیَلٌذ
در لیگ NBA

ػووشٍیووغ خووثووشی
سٍصًوواهووِ اسک -دس
لوویووگ تؼووکووسووثووا
 ،NBAؿؾ تواصی
اًوجوام ؿوذ کوِ دس
هْن زشیي ایي تاصیّوا
کلیَلٌذ کاٍالیشص تواس
دیگش ؿکؼر خوَسد
ٍ اٍک ّاها ػیسی زاًذس زین هذعی کٌ وشاًوغ غوشب توِ
خیشٍصی سػیذ.تِ گضاسؽ ایؼوٌوا ٍ ،توِ ًوقول اص Fox
 ،spontsدس حؼاعزشیي تاصی تاهذاد اهشٍص کولویوَلوٌوذ
کاٍالیشص تا ًسیجِ  102تش  866اص خَسزلٌذ زوشیول تولویوضسص
ؿکؼر خَسد.
دس ایي تاصی هک کالن تاصیکي زاثیشگزاس خوَسزولوٌوذ 27
اهسیاص کؼة کشد .آلي کشیح ًیض  24اهسیاص اضافِ کشد زوا
خَسزلٌذ تسَاًذ حشیف ػشػخر خَد سا ؿکؼر دّذ.
کاٍالیشص دس چٌذ ّ سِ اخیش تِ دلیل آػیة دیذگی کَیوي
الٍ ٍ کایشی اسٍیٌگ خَب ظاّش ًـذُ اػور .دس ایوي
تاصی اسٍیٌگ زٌْا  11اهسیاص ٍ الٍ  17اهسیاص کؼة کشدًذ.

