
 

 جهبن مىتخب هبی بًکسًر معرفی

هَفقیت ّاب ٍ   تک رسم، تب ایي سهبى ثَکسَرّبی سیبدی پب ثز دًیبی هجبرسات ثَکس گذاشتِ ٍ فزٍشگبُ ایٌتزًتی رسهی ثز اسبس تحقیقبت

ثَکساَر هرزفای    01اهب ثسیبری اس آًْب ثِ اًداسُ . سیبدی کست کٌٌد هدال ّبیی ثدست آٍردُ ٍ تَاًستِ اًد ثزای خَد شْزت ٍ هحجَثیت

ِ   . ًتَاًستِ اًد هَفقیت ّبیی در عزصِ ثَکس کست کٌٌد شدُ سیز ثَکساَر ثزتاز تابریه نْابى های       01هرزفای   در اداهِ ایاي هقبهاِ ثا

 .پزداسین

 : شًگر ری لئًوبرد10- 

 

 

هجابرسُ ثاِ    69حزفاِ ای اًاابم داد هَفاد شاد کاِ در       هجبرسُ ای کِ در ساح   71اٍ در . ری هئًَبرد را ثب ًبم قٌد صدا هی کزدًد شَگز

ثِ هدال طا    1976 شَگز تَاًست در هسبثقبت ثَکس اهوپیک سبل. ى خَد را ًبک اٍت کزدآًْب حزیفب عدد اس 58پیزٍسی ثزسد کِ در 

 .اٍ یکی اس ثشرگبى ثَکس در دًیب است. شکست اشبرُ کزد هجبرسُ ثدٍى :5اسنولِ رکَردّبی اٍ هی تَاى ثِ . دست یبثد
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 : جًرج فًرمه9- 

 

عدد اس آًْب ثِ پیزٍسی ثزسد کاِ   9:داد تَاًست در  هجبرسُ حزفِ ای کِ اًابم 0;فَرهي کِ اٍ را هقت نزج ثشرگ هی خَاًدًد در  نَرج

شکست دادُ ٍ ثِ عٌاَاى هساي    سبهِ را 59سبهگی تَاًست هبیکل هَر  78نَرج در . اٍت حزیف پیزٍس شَدًبک  هجبرسُ را تَاًست ثب ;9

 .شٌبختِ شد تزیي کسی کِ تَاًستِ قْزهبى سٌگیي ٍسى نْبى شَد

 : ريی جًوز8- 

 



 

ثاَد ثاابطز    "کبپیتابى ّاَک  "تازیي هقات اٍ    رٍی نًَش هقت ّبی سیبدی هثل نًَیَر ٍ سَپزهي ثِ اٍ دادُ ثَدًد ٍهی شبیستِ اداراىَّ

هاَرد ًابک    78پیزٍسی ثب  95هجبرسُ حزفِ ای ثَکس ،  0:اٍ در . ّبی خَد ٍارد هی کزد  َّک ّبی ٍحشتٌبک ٍ سٌگیٌی کِ ثِ حزیف

 .اٍت کزدى حزیف ثدست آٍرد

 : فلًیذ می يدر7- 

 

هجابرسُ   >7صدا هی سدًد تَاست اس  "پَل"عٌَاى هقت  کِ ثِ دهیل پیزٍسی ّبی هتردد ٍ دریبفت هجبهغ سیبد ثِ عٌَاى نبیشُ اٍ را ثب فلَید

ٌاَاى ثْتازیي   ع :511ٍ  ;>>0فلَیاد در سابل ّابی    . ّیچ ٍقت در دًیبی ثَکس طرن شکست را ًچشاید  ثدٍى شکست ثیزٍى ثیبید ٍ

اٍسیي ثَهت ٍ هجزٍى نیوش عٌَاى چْبرهیي ٍرسشکبر کبهال نْابى را    ّوچٌیي اٍ پس اس کزیستیبًَ رًٍبهدٍ،. ثَکسَر نْبى را کست کزد

 .هیلیَى دالر در سبل هی ثبشد 611درآهد فلَید چیشی حدٍد  .کست کزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : جً لًییس6- 

 

. سیبدی کِ کست کزدُ ثزتزیي ثَکسَر دًیب هی داًٌد عدُ ای اٍ را ثِ دهیل قْزهبًی ّبی. در آهزیکب هتَهد شد 07>0هَئیس در سبل  نَ

ّوچٌیي اٍ اس سابل  . پبیبى رسید ثِعدد اس آًْب ثب ًبک اٍت  85عدد اس آًْب را ثزًدُ شَد کِ  99هسبثقِ ثَکس  1:نَ هَییس تَاًست اس 

 .سٌگیي ٍسى نْبى شٌبختِ شد سبل ثِ عٌَاى قْزهبى 05ثِ هدت  >7>0تب  :6>0

 : راکی مبرسیبو5ً- 

 

 



 

دٍراى حزفِ ای خَد داشات در ّایچ کادام اس آًْاب      هجبرسُ ثَکسی کِ در >7اٍ در . در آهزیکب ثِ دًیب آهد 56>0هبرسیبًَ در سبل  راکی

سیجابتزیي هجابرسُ تابریه     عدُ سیبدی هجبرسُ اٍ ثاب نزسای ناَ را   . ثب ًبک اٍت حزیفبى ثِ پیزٍسی رسید هجبرسُ را 76شکست ًاَرد ٍ در 

 ثاب رازثِ ای قاَی    06اس ًظز اهتیبسی اس حزیفش عقت ثَد اهاب در راًاد    06تب راًد  اکی هبرسیبًَ در ایي هجبرسُر. دًیبی ثَکس هی داًٌد

 .ثزخَرد هیکزد ًبک اٍت هی شد ثِ گفتِ کبرشٌبسبى ایي رزثِ ثِ ّز کسی. تَاًست حزیفش را ًبک اٍت کٌد

 : شًگر ری رابیىسًن 4- 

 

تابی آى حازیفش را ًابک     ;01هجبرسُ را کِ  173 هجبرسُ ای کِ در دٍراى حزفِ ای خَد اًابم داد 511ری راثیٌسَى تَاًست اس  شَگز

 .اّد شدگفتِ کبرشٌبسبى رکَرد هجبرسات اٍ ثِ ایي سٍدی ّب شکستِ ًاَ ثِ. اٍت کزدُ ثَد ثِ پیزٍسی ثزسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : مبیک تبیسًن3- 

 

قْزهابًی ساٌگیي ٍسى ثاَکس را ثدسات آٍردُ ٍ      سابهگی عٌاَاى   51تبیسَى کِ اٍ را ثب ًبم هزد آٌّی صدا هی سدًد تَاًسات در   هبیک

اس آًْب حزیفابى   عدد 81هسبثقِ حزفِ ای خَد تَاًست در  ;8تبیسَى در . هقبم را کست کزدُ است نَاًتزیي کسی ثبشد کِ تبکٌَى ایي

 .تبریه نبی ثگیزدهجبرسات اٍ ثبعث شد تب در ثیي ثزتزیي ثَکسَرّبی  سیجبیی ٍ نٌابهی ثَدى. خَد را در راًد اٍل ًبک اٍت کٌد

 : مبوی پبکیبئً 2- 

 

 



 

هجبرسُ ای کاِ در   98هبًی پبکیبًَ در . پدرخَاًدُ است پبکیبًَ هقت ّبی سیبدی ثِ اٍ دادًد کِ در ایي ثیي هشَْرتزیي آى هقت طزفداراى

دالیلی کِ اٍ در ایي هیست قازار دارد ایاي    یکی اس. ًبک اٍت ثِ پیزٍسی ثزسد ;6هجبرسُ ثب  :8اًابم داد تَاًست در  ى حزفِ ای خَددٍرا

کاس ًتَاًساتِ    ٍسى هاتلف ثَکس کوزثٌد قْزهبًی را ثدست ثیبٍرد ٍ تبکٌَى ّیچ ;تَاًستِ در  است کِ اٍ تٌْب کسی است کِ تبکٌَى

 .ٍ ثگیزدکِ ایي عٌَاى را اس ا

 : محمذ علی کلی1- 

 

کبرشٌبسابى  . کِ تبکٌَى ًابم اٍ را ًشاٌیدُ ثبشاد    کسی ًیست. شک افزاد سیبدی ثزتزیي ثَکسَر تبریه را هحود علی کلی هی داًٌد ثدٍى

صَرتی کِ حزیفش ّان ٍسى   در= افزادی کِ شبّد هجبرسات هحود علی ثَدًد گفتِ اًد. تبریه را دادُ اًد ثَکس ثِ اٍ هقت ثزتزیي ثَکسَر

 ایي ثزتزی اٍ ثِ خبطز سزعت دست ٍ رقص پبی هرزٍف ٍ ّوچٌایي . هقبٍهت کٌد  ِ ًوی تَاًست در هقبثل اٍهحودعلی ثَد ثِ ّیچ ٍن

یکای اس ثْتازیي هجابرسات اٍ در هقبثال ناَ      . شٌبسٌد ثزخی هشت ّبی اٍ را ثزتزیي هشت ّبی دٍراى هی. رزثبت هشت کشٌدُ ٍی ثَد

عٌَاى هجبرسُ قزى اًتابة شدُ  ّوچٌیي هجبرسُ ایي دٍ ًفز ثِ. ز نَ پیزٍس شَدراًد ثبالخزُ تَاًست ث 12 فزیشر ثَد کِ هحودعلی پس اس

 .است
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