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ورزش

هقالِ ٍرزشی

چِ زهاًی از ٍرزشّای
کششی پرّیس کٌین؟

 9مضیت ثشای يسصش ثکًککس  ،ثکًککس یکک
يسصش کالسیک است ي َشگض اص مذ ومکی افکاکذ.
ساص مبوذگبسی ثًکس ،گیسکت عکًالوکی مکضایکبی
سالمای آن است .ثب ایه يجًد ،ثکًککس زکیکضی
ثیطاش اص ایه است کٍ دي وفش َمکذیکگکش سا وکبک
ايت کىىذ .ثشای ثٍ حذاککتکش سسکبوکذن مکضایکبی
سالمای ایه يسصش ،ضکمکب ثکبیکذ َکىکش ؽکشیک
َمبَىت سبصی پبوچ َب ثب حشککبت پکب سا دسک
کىیذ.
سبدٌ ثىؾش میسسذ ،امب سختتش اص زیضی است کٍ
فتشش سا میکىیذ! دس مقبگٍی امشيص ،مب گیسای اص
ثشخی مضایبی سالمای ثسیبسی کٍ مکی تکًاوکیکذ اص
ثًکس دسیبفت کىیذ سا ثیبن میکىیم>
 .۱قلة را سالم وگه میدارد
ایه یک حقیقت است کٍ ثًکس ثب تىؾیم سیساکم
ق جی فشيقی ،ق ت سا سبگم وگٍ مکی داسد .قک کت،
یک فض ٍ است ي دسست مبوىذ َش فض ٍی دیگش
می تًاوذ ثٍ مشيس صمبن سفت ضکًد .ایکه مسکبگکٍ
میتًاوذ مىجش ثٍ اوًاؿ ثیمبسیَبی قک کجکی گکشدد.
کبسدیً ثٍ مقىبی ياداس کشدن ق ت ثٍ سختتش کبس
کشدن است تب اساقبمت ي قذست آن افضایص یبثذ.
َىگبمی کٍ ق ت ثب حذاکتش تکًاوکص ککبس ککىکذ،
کماش دس مقشؼ ثیمبسیَبی ق جی قشاس می گکیکشد.
ثبال وگٍ داضاه ضشثبن ق ت فاليٌ ثش سکبگکم وکگکٍ
داضاه ق ت ،مضایبی دیگشی ویض داسد .مکی تکًاوکذ
کبگشی ثیطاشی ثسًصاوذ ي ثٍ سيوذ کبَص يصن ویکض
سشفت ثجخطذ.
 .9قدرت تدن را افسایش میدهد
خًش اوذام مبوذن یک ثحث اسکت ،ي سکبخکاکه
ثذوی قًیتش ،ثحتی دیگش .تمکبم آن پکبوکچ َکب ي
پشش َب ثخبعش ثکبصخکًسدی ککٍ اص حکشیکفکاکبن
میگیشیذ ،ضمب سا قًی میکىىذ .ضمب ثشای سسیذن
ثٍ پیشيصی ،زٍ ثٍ مطت َبیابن تتیٍ کىیذ ي زٍ ثکٍ
سقع پبی دسجٍ یتابن ،اوجبم ایه فقبگیکت َکب ثکٍ
سغح خبغی اص قذست ویبص داسد.
 9وتاٍ ثشای تحشک ثیطاش دس محیظ کبس
ثقىًان متب مطت صدن ثٍ یک کیسٍ ثًکس غذَب
ثبس دس َش ج سٍ ،ثبال تىٍ ي پبییکه تکىکٍ سا ثکغکًس
َمضمبن ثتبس میگیشد .ایه حشکبت پی دس پیَ ،ش
دي ثخص ثذن سا ثغًس َمضمبن مکحکتکم ي قکًی
می کىذ .ایه ،کبس ثسیبس مُمی است ،صیشا ثسیکبسی
اص تمشیىبت ،ایه تًاوبیی سا وذاسوکذ ککٍ َکمکٍ ی
گشيٌَبی فضالوی سا دس یک صمبن ثتبس ثگیشوذ.
فاليٌ ثش ایه ،ثسیبسی اص مشثیبن تمبیل داسوکذ ککٍ
تمشیىبت قذستی سا ثب ثًکس تشکیت کىىذ .ایىتکبس
قذست ثذن سا خی ی ثیطاش افضایص میذَذ.
 .0عکس العملهای سریع ایجاد میکىد
فتس اگقمل َبی سشیـ دس تىبست اوذام ي صوذگی
اَمیت صیبدی داسوذ .ثًکسَ ،مبَىگی دست ثکب
زطم سا ثُجًد میثخطذ ي ثٍ ضمب امتبن مکی دَکذ
کٍ دس ثشاثش مطاُب جبخبگی دَیذ ي تىُب دس زکىکذ
ثبویٍ ،مطت َبی سشیـ ثضویذ .امب ایکه مسکبگکٍ زکٍ
استجبعی ثب صوذگی ضمب داسد؟
َىگبمیتٍ فتساگقمل َبی سشیـ داضاٍ ثبضیذ ،دس
مًاقـ مُم ،سشیقاش ياکىص وطبن می دَکیکذ .ایکه
مسبگٍ اص اَمیت صیبدی ثشخًسداس است ،ثخػًظ
ثشای افشاد پیشَ .مبَىگی ثُاکش دسکت ثکب زطکم،
تقبد ي تفتش سشیـ سا ثُجًد میثخطذ ،ثکٍ ضکمکب
امتبن میدَذ کٍ تػمیمبت ثُاشی ثگیشیکذ ي اص
سًاوح یب سقًطَب ج ًگیشی میکىذ.
دس تىبست اوذام ویض ثشای ج ًگیشی اص سًاوح ،ثبیذ
فتساگقمل َبی سشیـ داضکاکٍ ثکبضکیکذ .ثکُکجکًد
َمبَىگی دست ثب زطم ثکشای افکضایکص سکغکح
مُبست َبیابن ضشيسی است ،ثذين دس وؾش گشفاه
يسصضی کٍ اوجبم میدَیذ.
 .۴استرس ي اضطراب را خالی میکىد
ثشای اثشاص خطمَ ،یچ ساَی ثُاش اص خبگکی ککشدن
خطمابن سيی یک کیسٍ ثًکس ویکسکت .ضکشثکٍ
صدن ثٍ اضغشاة ي اساشس اص عشیق ثًکس ،یک
سيش پش اوشطی ثشای آسام کشدن رَه است .ایکه
سيش ثق ت ضذت فطبس ي ضذت ماکًسکظ مکذت
صمبن سیتبيسی ،ثقىًان یک مکجکشای خکشيجکی
ثشای اساشس ،ثسیبس مًثش است.
َىگبمیتٍ ثیطاش اص حذ ثٍ خًدتبن فطبس ثکیکبيسیکذ،
زیضی کٍ رَىابن سا دسگیش کشدٌ سا فشامًش کشدٌ
ي ثجبی آن احسبس قذست خًاَیذ کشد.
 .۵ته کاهش يزن کمک میکىد
ضبیذ ثًکس ثخبعش ایه مضیاص مقشيف وجبضذ ،امب
ایه سيش یتی اص ثُاشیه سيشَب ثشای اص دسکت
دادن يصن اضبفی است .ثًکس ،ثبالتىٍ ي پبییه تىٍ
سا دسگیش میکىذ ،ثٍ فضکالت مکی آمکًصد ککٍ
سختتش کبس کىىذ ي قذست ي اساقبمت سا افضایص
میدَذ.
تمبم آن پبوچَب ،ديیذنَب ي پششَب ،تقذاد صیبدی
کبگشی میسًصاوىذ .دس وُبیت ،تًدٌ ی فضکالوکی
ضمب افضایص خًاَذ یبفت ي تکًدٌ ی زکشثکی تکبن
ثغًس قبثل تًجُی کبَص مییبثذ.

سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسک -دس ادامٍ سقبثت َبی
َفاٍ َجذَم گیت ثشتش فًتسب  ،مس سًوگکًن دس
تجشیض ثشاثش داوطگبٌ آصاد ثٍ پیشيصی سسیذ.
ثٍ گضاسش مُش ،دي تیم مس سًوگًن ي داوطکگکبٌ
آصاد دس سبگه پًسضشیفی تجشیض ثٍ مػبف َم سفاکىکذ
کٍ ایه دیذاس دس پبیبن ثب وایجٍ ضص ثش زُبس ثٍ پبیبن
سسیذ.دس ایه دیذاس پشگل ي تمبضبیی ث ً ي داسکیک کًا
َش کذام دي گل ي جبثشی ي خیبم َش کذام یک گل
ثشای تیم مس سًوگًن گ ضوی کشدوذَ .مچىیکه دس
آن عشف میذان داویب گیًگی یک گل ،گکبثکً دي
گل ي جًان ویض دیگش گل تیم داوطگبٌ آصاد سا ثٍ ثمش سسبوذوذ.گفاىی است دس کشج ویض تیم فکًتسکب
دثیشی تجشیض دیگش ومبیىذٌ اسابن دس گیت ثشتش فًتسب اص سذ مقبيمت اگجشص گزضت .ایکه دیکذاس ثکب
وایجٍ زُبس ثش یک ثٍ وفـ تیم تجشیضی ثٍ پبیبن سسیذ.

شکست ًسدیک بسکتبالیست ّای شْرداری تبریس
برابر داًشگاُ آزاد



 :6ثٍ سًد داوطگبٌ آصاد ثٍ پبیبن سسیذ.

برًاهِ هسابقات جام تختی اعالم شذ
سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسک -ثشوبمٍ سقبثتَبی ثیهاگم کی کطکاکی جکبم
تخای افالم ضذ.
ثٍ گضاسش ایسىب ي ثٍ وقل اص سياثظ فمًمی فکذساسکیکًن کطکاکی ،سکی ي
َفامیه ديسٌ سقبثتَبی ثیهاگم ی کطای جبم جُبن پُ ًان تخای سيصَبی
 76دی ي اي ثُمهمبٌ دس سضاٍَبی آصاد ،فشوگی ي پُ ًاوی ثٍ غًست تیکم
ثٍ تیم دس سبگه ضُیذ ثُطای ضُش مطُذ مقذس ثشگضاس میضًد.
ثشوبمٍ ایه سقبثت َب ثٍ ضش صیش است>
چهارشىثه  92دیماه:
سبفت  58تب  >59>76ک یىیک دايسی کطای آصاد ي فشوگی
سبفت  59>76تب  >5:>76ک یىیک دايسی کطای پُ ًاوی
سبفت  5:تب  >5:>76ج سٍ سشپشسابن تیمَب ي قشفٍکطی
سبفت ; 5تب  >5;>76يصن کطی کطای آصاد
سبفت  5;>76تب < >5يصن کطی کطای فشوگی
سبفت < 5تب  >5<>76يصن کطی کطای پُ ًاوی
پىج شىثه  03دیماه:
سبفت = تب  >58مسبثقبت مقذمبتی تمبمی سضاٍَب
سبفت  59تب ; >5ادامٍ مسبثقبت مقذمبتی تمبمی سضاٍَب
سبفت ; 5تب  >5;>76مشاسم افاابحیٍ
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سبفت  5;>76تب  >65>76ادامٍ مسبثقبت مقذمبتی تمبمی سضاٍَب
جمعه ايل تهمه ماه:
سبفت = تب  >55ادامٍ مسبثقبت مقذمبتی تمبمی سضاٍَب
سبفت  55تب  >57>89مسبثقبت ویمٍ وُبیی
سبفت  58>89تب  >5:مسبثقبت ویمٍ وُبیی
سبفت  5:تب  >5:>86مشاسم اخاابمیٍ
سبفت ; 5تب = >5مسبثقبت سدٌ ثىذی ي فیىب

برًاهِ کویتِ هلی پارالوپیک برای بازیّای پاراآسیایی جاکارتا
سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسک -ثٍ گفاٍ مقبين فىی
کمیاٍ م ی پبساگمپیک ،ایه کمیاٍ ثشای ثبصی َکبی
پبساآسیبیی جبکبستب دس تمبم سضاٍ َکبی فکقکب دس
کطًس کٍ دس ایه ثبصیَب َم ثشگضاس مکی ضکًوکذ،
ومبیىذٌ خًاَذ داضت.
ثُشيص ثشجساٍ دس گفاگً ثب مُش ،دس مًسد ایکىکتکٍ
کست سُمیٍ یب سکًسدگیشی يسصضکتکبسان ایکشان
ثشای حضًس دس ثبصی َبی پبساآسیبیکی جکبککبستکب
دقیقب اص زٍ صمبوی آغبص می ضکًد ،گکفکت> ثکشای
ثیطاش سضاٍ َب کست سُمیٍ الصم ویست امب مقمکًال
ثشای سضاٍ َبیی مبوىذ دييمیذاوکی ککٍ سککًسدی
َساىذ ،حذاقل سکًسد تقییه مکی ضکًد .یکقکىکی
يسصضتبسان ثبیذ ایه حذاقل َب سا داضاٍ ثبضىکذ تکب

مجًص حضًس دس ثبصی َب سا ثگیشوذ.
يی دس ایه ساثغٍ ادامٍ داد> دس ياقکـ مکحکذيدیکت
ثشای افضام يسصضتبس ثٍ ثبصی َکبی پکبساآسکیکبیکی
ویست امب کمیاٍ م ی پبساگمپیک ثشای ديسٌ جکذیکذ
ایه ثبصی َب َمچًن ادياس گزضاکٍ ،سککًسدَکب ي
ضشایظ آمبدگی يسصضتبسان سا ثٍ ضکذت گکحکبػ
خًاَذ کشد.مقبين فىی کمیاٍ م ی پکبساگکمکپکیکک
تبکیذ کشد> يسصضتبسان ایشان ثبیذ اص َمیه االن تکب
اياسظ تبثسابن سب آیىذٌ دس سقکبثکت َکبی ثکیکه
اگم کی مکخکاک ک ضکشککت ککشدٌ ي حکذاقکل
اسابوذاسَبی الصم ثشای کست يسيدیٍ ثکبصی َکبی
پبساآسیبیی سا ثٍ دست ثیبيسوذ.
ثشجساٍ ثب یبدآيسی ایىتٍ دي سضاٍ فًتجکب َکفکت

پیرٍزیّای پرگل ٍ عجیب در ّفتِ ّجذّن لیگ برتر فَتسال
سشيیس خجشی سيصوکبمکٍ اسک -تکیکم َکبی
غذسوطیه گیت ثشتش فًتسب دس َفاٍ َجذَکم
ایه سقبثتَب ثٍ ثشدَبی پشگ ی مقبثل حشیکفکبن
خًد دست یبفاىذ.
ثٍ گضاسش دی ی خجشَ،فاٍ َجذَم گیت ثشتکش
فًتسب ثشگضاس ضذ کٍ دس یتی اص مسکبثکقکبت
امشيص ،تیم غذسوطیه گیای پسىذ اغفکُکبن ثکب
وایجٍ ; ثش  6مقبثل عش ي تًسکقکٍ اگکًوکذ ثکٍ
ثشتشی سسیذ.
تیم سدٌ ديمی مس سًوگًن َم ثب وایجٍ  :ثکش
 8تیم داوطگبٌ آصاد سا اص پیص سي ثکشداضکت ي
تبسیسبت دسیبیی ،حفبسی اًَاص ي دثیشی تجشیض
َم ثب وابیج مطبثٍ  8ثش یک مقبثل حشیفبوطبن ثٍ
ثشتشی سسیذ
پشگ اشیه ثبصی ایه َفاٍ ثٍ دیکذاس ضکُکشيوکذ
سبسی ي اسطن ضیشاص ثش می گشددب جکبیکی ککٍ
تیم ضُشيوذ تًاوست ثب وایجٍ = ثش  :وکمکبیکىکذٌ

ضیشاص سا ضتست ثذَذ.
وابیج َفاٍ َجذَم گیت ثشتش فًتسب ثکٍ ایکه
ضش است>
آرسخص ثىذسفجبس یک – یبسیه پیطشي غفش
ضُشيوذ سبسی = – اسطن ضیشاص :
مقبيمت اگجشص یک – دثیشی تجشیض 8
تبسیسبت دسیبیی  – 8فشش آسا یک
حفبسی اًَاص  – 8ضُشداسی سبيٌ یک
مس سًوگًن  – :داوطگبٌ آصاد 8
گیای پسىذ  -عش ي تًسقٍ 6
جذي سدٌ ثىذی گیت ثشتش فًتسب
گیای پسىذ اغفُبن  88امایبص
مس سًوگًن = 7امایبص
تبسیسبت دسیبیی  79امایبص
دثیشی تجشیض  79امایبص
حفبسی اًَاص  77امایبص

شکست صذرًشیي لیگ برتر بسکتبال در ّفتِ پاًسدّن
سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسک -تیم ثسکتکاکجکب
پاشيضیمی ثىذسامبم غذسوطکیکه گکیکت ثکشتکش
ثستاجب مقبثل پبالیص وفت آثبدان ضکتکسکت
خًسد تب ديمیه ثبخت خًد سا دس  59ثکبصی
گزضاٍ تجشثٍ کىذ.
َفاٍ پبوضدَم اص ديس ثکشگطکت گکیکت ثکشتکش
ثستاجب ثب اوجبم پىج ثبصی پیگیشی ضکذ ي دس
مُماشیه دیذاس ایه َفاٍ ،تیم پاشيضیمی ثکىکذس
امبم(سٌ) مقبثل پبالیص وفت آثبدان ثب وایجٍ <;
ثش  :9ضتست خًسد.
وابیج َفاٍ پبوضدَم گیت ثشتش ثستاجب ثٍ ضکش
صیش می ثبضذ.

ضُشداسی گشگبن  - <8گًگٍ آ اس ضیشاص :6
پبالیص وفت آثبدان <;  -پاشيضیمی ثىذس امکبم
:9
ضُشداسی تجشیض  - :6داوطگبٌ آصاد اسالمی :7
ضُشداسی اساک =;  -ضُشداسی ککبضکبن <=
آخشیه ثبصی َفاٍ پبوضدَم مکیکبن تکیکم َکبی
ویشيی صمیىی تُشان ي ضیمیذس دس حب پیگیکشی
است.
دس پبیبن َفاٍ پبوضدَم گیت ثکشتکش ثسکتکاکجکب
پاشيضیمی ثىذسامبم دس جبیگبٌ وخست ،پبالیص
وفت آثبدان دس جبیگبٌ ديم ي داوطکگکبٌ آصاد
اسالمی دس جبیگبٌ سًم قشاس داسوذ.

وفشٌ ي فًتجب پىج وفشٌ سا اص فُشسکت ثکبصی َکبی
پبساآسیبیی جبکبستب کىبس گزاضاٍ اوذ،گفت> سکب
گزضاٍ فُشسای اص سضاٍ َبی ایه ديسٌ ثکبصی َکب
افالم ضذ امب ثٍ آن اساىبد ومی کىیم.
مقبين فىی کمیاٍ م ی پبساگمپیک تبکیذ کشد> آوچٍ
مس م است مجمًفٍ يسصش مق ًالن ایشان دس تمبم
سضاٍ َبیی کٍ سقبثت َکبی آن دس ثکبصی َکبی
پبساآسیبیی ثشگضاس خًاَذ ي دس ایکشان َکم فکقکب
َساىذ ،ومبیىذٌ افضامی خًاَذ داضت.

مبضیه سبصی تجشیض کٍ دس اواُبی جکذي قکشاس
داسد دس دي ثبصی آخش خًد دس تکجکشیکض ثکشاثکش
تیم َبی سبیپب ي فًالد خًصسابن مسبيی کشدٌ ي
< امایبصی ضذٌ است .فشَبد کبؽمی سکشمکشثکی
جذیذ مبضیه سبصی امیذياس است دس وابیج ایکه
تیم تحً آفشیذٌ ي قً دادٌ کٍ مبضیه سکبصان
سا اص خغش سقًط وجبت دَذ.
گساششفًالد دس ایه ثبصی ثبصیته مکحکشيمکی
وذاسد امب مبضیهسبصی احمذ امیشکبمکذاس سا ثکٍ
دگیل سٍ کبستٍ ثًدن دس اخایبس وخًاَذ داضت.
ثبصی تیمَبی مبضیهسبصی ثکب گسکاکشش فکًالد
سبفت  59سيص زُبسضىجٍ = 6دی دس يسصضگکبٌ
اخاػبغی گساششفًالد ثشگضاس خًاَذ ضذ.
ثبصی سفت دي تیم ثب تسبيی خبتمٍ یبفاٍ ثًد.

سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسک -تیم فًتجب ثبسس ًوب ممته
است دس آیىذٌ غبحت  6ویمبس دس کبدس ثبصیکتکىکبن خکًد
ضًد.ثٍ گضاسش فبسس ،تیم قذستمىذ ثبسسک کًوکب اص سکب
 6657ویمبس،گ ضن تتىیتی ثشصی ی سا دس اخایبس داسد ي دس
کىبس گًئیس سًاسس ي گیًول مسی دس خکظ آتکص خکًد
اسافبدٌ میکىذ.امب ممته است تب زىذی دیگکش غکبحکت
یک ویمبس دیگش ویض ضًد.ثشاسبس افکالم سيصوکبمکٍ سکبن
اوگ یس ،يیىیسًس جًویًس ،مکُکبجکم جکًان ي پکذیکذٌ
فالمیىگً کٍ دس ثشصیل وضد ًَاداسان ثٍ ویمبس ديم مقکشيف
ضذٌ ،سخت مًسد تًجٍ کبتبالنَب قشاسگشفاٍ است.
ایه ثبصیته مُبجم تىُب ثب داضاه  5:سب سه قبث یت َکبی
مطبثٍ ویمبس آثی ي اوبسیپًضبن وطبن دَذ.
اگجاٍ دس کىبس تیم اسپبویبیی ،زىذ تیم ثضسگ قبسٌ سجض وکیکض
مػمم ثٍ ضتبس ایه مُبجم خًشآتیٍ َساىذ.
سبن وًضاٍ تیم َبی آسسىب  ،ز سی ،مىچساکشیکًوکبیکاکذ ي
مىچساشسیای ویض دوجب ایه ثبصیته َساىذ.

گلذى استیت هچ کلیَلٌذ کاٍالیرز
را خَاباًذ

آًذراًیک تیوَریاى
با استقالل بِ تَافق رسیذ

سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسک-کبپیاکبن تکیکم مک کی
فًتجب ایشان ثشای حضًس دس تیم اساقال ثب مسئًالن
ایه ثبضگبٌ ثٍ تًافق سسیذ.
ثٍ گضاسش مُش ،سیذ سضب افکاکخکبسی مکذیکشفکبمکل
ثبضگبٌ اساقال  ،دس خػًظ مزاکشٌ ایه ثبضگبٌ ثکب
آوذساویک تیمًسیبن ،مغبگجی سا ثیبن کشد .مذیشفبمل
ثبضگبٌ اساقال دس َمیه خػًظ ثٍ سبیت ثبضگکبٌ
اساقال گفت> مب مزاکشات خکًة ي مکتکجکاکی ثکب
تیمًسیبن داضایم ي ثٍ تًافق سسیذیم .ایه ثبصیته دس
آسابوٍ پیًساه ثٍ اساقال قشاس داسد.
اي افضيد> اگجاٍ َىًص قشاسدادی امضب وطذٌ ي آوذي فشدا
دس تست پضضتی ضشکت می ککىکذ ي پکس اص آن
قشاسدادش سا ثب اساقال ثٍ امضب می سسبوذ.

دیذار فجرسپاسی ٍ ًفت
هسجذ سلیواى لغَ شذ

جذال هاشیيسازی با گسترش فَالد
سشيیس خکجکشی سيصوکبمکٍ اسک -دي تکیکم
َمطُشی مبضیهسبصی ي گسکاکشش فکًالد ثکب
اوذیطٍَبی مافبيت ثٍ مػبف َم میسيوذ.
ثٍ گضاسش فبسس اص تجشیض ،دس َفاکٍ َکفکذَکم
گیت ثشتش فًتجب کطًس تیم گساششفًالد تجشیض
دس يسصضگبٌ خکبوکگکی خکًد مکیکضثکبن تکیکم
مبضیهسبصی میثبضذ.گساششفًالد تکجکشیکض دس
َفاٍ َبی اخیش وابیج خًثی سا گشفاٍ ي سيوذ سي
ثٍ سضذی داضاٍ است .ایه تیم ثقذ اص ضتکسکت
دس َفاٍ دَم ثشاثش تکشاککاکًسسکبصی ،ثکبصی سا
مغ ًة وطذٌ ي  7پیشيصی ي  7تسبيی دس ضکص
ثبصی اخیش خًد ثٍ دست آيسدٌ استَ .کمکیکه
وابیج سجت ضذٌ کٍ گساششفًالد  65اماکیکبصی
ضذٌ ي تب سدٌ وُم جذي غقًد کشدٌ است.

سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسک -دس ادامٍ سقبثت َکبی
َفاٍ َطام گیت ثشتش ثستاجب  ،ثستاکجکبگکیکسکت َکبی
ضُشداسی تجشیض دس تجشیض ماحمل ضتکسکت وکضدیکتکی
ضذوذ.
ثٍ گضاسش مُش ،دي تیم ضُشداسی تجکشیکض ي داوطکگکبٌ
آصاد دس تجشیض ثٍ مػبف َم سفاىذ کٍ ایکه دیکذاس دس
پبیبن ثب وایجٍ وضدیک  :7ثش  :6ثٍ وفـ داوطگبٌ آصاد ثکٍ
پبیبن سسیذ.
دس ایه ثبصی جذا دي تیم پبیبپبی دوجب می ضذ کٍ دس
ثبویٍ َبی پبیبوی ثب یک اخاالف امایبص ي ثب وایجٍ  :7ثکش

سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسک = -ثبصی دس گیت NBA
اوجبم ضذ کٍ دس مُمتشیه ثبصیَب گ ذن اسایت يسیکشص ي
ک یًگىذ کبياگیشص ،دي تیم غذسوطیه کىکفکشاوکس ضکش ي
غشة ثٍ مػبف َم سفاىذ کٍ ایه دیذاس ثکب ثکشد وکُکبیکت
گ ذن اسایت َمشاٌ ثًد.
ثٍ گکضاسش ایسکىکب ي ثکٍ وکقکل اص  ،Foxsportsدس
حسبستشیه ثبصی گیت ثستاجب آمشیتب ،گ ذن اسکاکیکت
يسیشص مقبثل ک یًگىذ کبياگیشص قشاس گشفت .ایکه ثکبصی ثکب
وایجٍ  56:ثش  =5ثٍ وفـ يسیشص ثٍ پبیبن سسیذ.

تَقف هیالى ً ۰۱فرُ هقابل تَریٌَ

سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسک-تیم فًتجب آ.ث میکالن دس
دیذاسی تمبضبیی دسحبگی کٍ ثب دي گل اص تًسیىکً فکقکت
ثًد ،تًاوست ثبصی سا ثٍ تسبيی ثتطبوذ.
ثٍ گضاسش ایسىب ،دس آخشیه دیذاس اص َفاٍ ثیسام سکشی آ
ایابگیب ،تیم فًتجب آ.ث میالن دس ضُش تًسیه مقبثل تًسیىکً
ایسابد ي دس حبگیتٍ ثب دي گل ویمٍ اي فقت افابدٌ ثًد ،دس
پبیبن تًاوست ثب یک امایبص اص صمیه ثبصی خبسج ضًد.
میالن ثب يجًد اخشاج سيمبوًگی دس دقیقٍ =< تًاوست ایکه
وایجٍ سا حفؼ کىذ تب ثب ; 7امایبص دس ستجٍ پىکجکم سکشی آ
ایابگیب ثبیساذ.

پیرٍزی ًادال ٍ ٍیلیاهس در دٍر
ًخست تٌیس آزاد استرالیا

سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسک -کمیاٍ مسبثکقکبت اص
گغً ثبصی فجشسپبسی ي وفت مسجذ س یمبن دس َفاکٍ
ثیسام گیت دساٍ اي خجش داد.
ثٍ گضاسش ثبضگبٌ خجشوگکبسانبثکٍ وکقکل اص سياثکظ
فمًمی سبصمبن گیت فًتجب ایشان ،کمیاٍ مسبثکقکبت
افالم کشد> ثٍ دگیل حضًس تیم فجشسپبسی ضیشاص دس
مسبثقبت استص َبی جُبن ،مسبثقٍ ایه تیم ثب وکفکت
مسجذ س یمبن اص َفاٍ ثیسام گیت دساٍ اي گغً ضذ.
ایه ثبصی عجق ثشوبمٍ قشاس ثًد سيص پىجطىجٍ  76ثُمکه
مبٌ ثشگضاس ضًد کٍ تبسیخ جکذیکذ ثکشگکضاسی ایکه
مسبثقٍ ماقبقجب افالم خًاَذ ضذ.

سشيیس خجشی سيصوبمٍ
اسک -دي تککىککیککسککًس
مغش جُبن مسبثکقکبت
آصاد اسککاککشاگککیککب سا ثککب
پیشيصی آغبص کشدوذ.
ثٍ گضاسش فبسس ،سشوب
يی یبمض ي سافبئکل وکبدا
مککًفککق ضککذوککذ ديس
وخست مسبثقبت آصاد اساشاگیب سا ثکب ثکشتکشی پطکت سکش
ثگزاسوذ.سشوب يی یبمض ثقذ اص ثشتشی دس دیذاس امشيص گفکت>
امشيص سيص مبسیت گًتش است ي ایه ثسیبس مُکم اسکت ککٍ
پیبم ثشاثشی اي سا ثٍ َمٍ دویب ثشسبویم.

