


 

 ّای ایشاى تَفیمات اهکاًپزیش ًثَد . تـاس اػذ دس دیذاس تا ٍالیتی : تذٍى حوایت

 ّجَم آٍاسگاى الشهادی تِ ػَی تغذاد/ّـذاس ػاصهاى هلل تِ کوثَد غزا                   

 ّذ . ای تـَد یا ًـَد، دٍلت التلاد هماٍهتی سا اداهِ هی جْاًگیشی: تَافك ّؼتِ

 الوٌذب ٍ ٍسٍد تِ دسیای ػشخ  اص تٌگِ تاب »کـتی ًجات«اهشٍص؛ ػثَس 

ٍصیش ٍسصؽ: /اؿتثاّات داٍسی دس تاصی تشاکتَسػاصی ٍ         

ؿَد/ تؼیذ اػت کِ      ًفت هؼجل ؿذُ ٍ تا خاطیاى تشخَسد هی        

ایي هؼاتمِ تکشاس ؿَد، اگش تِ ًظش هي تاؿذ هَافمن کِ ایي                

سا ًیض دس ًظش     AFCهؼاتمِ تکشاس ؿَد ٍلی تایذ لَاًیي فیفا ٍ         

گشفت/ تِ فذساػیَى فَتثال کـَس اػالم کشدم کِ حتوا تشخَسدّای الصم سا ّشچِ                  

ِ                    ػشیغ ّایی دس ًظش     تش ٍ دس فاكلِ یکی دٍ سٍص آیٌذُ دس ًظش تگیشًذ ٍ حتوا جشیو

گیشًذ/ تا اػتؼالهی     تشی لشاس هی    گشفتِ هی ؿَد ٍ تؼضی افشاد ًیض هَسد تٌثیْات ػخت       

ّا   کِ اص ٍصاست استثاطات گشفتین، دس سٍص تشگضاسی هؼاتمِ ّیچ گًَِ لطؼی دس تلفي                

ٍجَد ًذاؿتِ اها هوکي اػت تِ دلیل حجن تاالی هکالوات اختالالتی ٍجَد داؿتِ تاؿذ.               

 سٍد . ای تِ ػوت هشگ ًاگْاًی پیؾ هی هْذی هحوذی: هزاکشات ّؼتِ
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دسحالی کِ صهضهِ تغییشات    

ٍصساء دٍلت یاصدّن اص تلٌذگَی      

طلة تِ گَؽ      ّای اكالح   سػاًِ

سػیذ ٍ ػٌاكش ایي جشیاى ػیاػی ػؼی داؿتٌذ           هی

تغییشات هزکَس سا تا هطالثِ جْت چیٌؾ هذیشاى ٍ 

آهیضی کاتیٌِ دٍلت تِ سًگ دلخَاُ اكالحات         سًگ

ّوشاُ ػاصًذ، هحوذ تالش ًَتخت آب پاکی سا سٍی          

دػت ایي جشیاى سیخت ٍ تغییشات دس کاتیٌِ ٍ             

 .تذًِ دٍلت سا تکزیة کشد

ؿؼثاى هاُ هي اػت ٍ سهضاى هاُ خذای ػضٍجل. پغ ّش کِ هاُ هشاسٍصُ تذاسد، دس سٍص لیاهت ؿفیؼؾ خَاّن  

تَد ٍ ّش کِ هاُ خذا ساسٍصُ تذاسد خذاًٍذ دس لثشؽ ٍحـتؾ سا اص تیي هی تشد ٍ اٍ ساهاًَع هی ػاصد ٍ                              

تٌْا یؾ سا هی صدایذ ٍ ّشگاُ اص لثشؽ خاسر ؿَدتا سٍی ػفیذ ٍ دس حالی تاؿذ کِ دس دػت ساػتؾ کتاتؾ                       

 480، ف 10پیاهثش اکشم ٍػایل الـیؼِ، ر لشاس هی دٌّذ.  سا گشفتِ ٍجاٍداًگی سا دس دػت چپؾ

منتخبی از جراید امروز  
 .ػشهشتی تشاکتَس: تا دل ؿکؼتِ اص ایشاى سفتن

ّا ٍ هماتلِ     تاصگـت طًشال 

تا داللی دس ًفت تِ تْاًِ               

ّا سا تایذ تضسگتشیي           تحشین

ّای تثلیغاتی دٍلت یاصدّن دس حَصُ ًفت            پشٍطُ

ّای تِ    داًؼت، اها ظاّشا تا چشاؽ ػثض ّویي طًشال       

          ُ ای دس    ًفت تاصگـتِ، دس کوتش اص دٍ ػال پشًٍذ

 5/3حَصُ فشٍؽ ًفت گـَدُ ؿذُ اػت کِ سلن          

هیلیاسد دالسی آى لاتل لیاع تا پشًٍذُ تاتک                

 صًجاًی ًیؼت.

جوَْس دس جوغ هذیشاى، اػاتیذ ٍ کاسکٌاى داًـگاُ           س یغ 

آصاد اػالهی: تذتشیي داًـگاُ ،داًـگاُ ػاکت دس تشاتش هؼایل           

جاهؼِ اػت / داًـگاُ آصاد اػاتیذی سا کِ دس هشاکض دٍلتی تِ               

ّا کشػی ًذاسًذ جزب کٌٌذ / گفت: داًـگاُ آصاد اػالهی ثاتت کشد                ًظشی  دلیل تٌگ 

تش اػت/ اگش     کِ اگش کاس تِ هشدم ٍاگزاس ؿَد، تحمك اّذاف ٍ تَػؼِ کـَس آػاى                

ّوت آیت ا... ّاؿوی سفؼٌجاًی ٍ حوایت حضشت اهام)سُ( ٍ همام هؼظن سّثشی ًثَد،           

تاس توثاساى ؿذ/پٌتاگَى:        200ػاػت      24كؼذُ طی     

کـتی ایشاًی سا لحظِ تِ لحظِ صیش ًظش داسین/ ًوایٌذُ ٍیظُ               

دتیشکل ػاصهاى هلل دس اهَس یوي: تِ صٍدی تِ ایشاى ػفش                   

ِ      هی خشداد( دس طًَ     7کٌفشاًغ كلح یوي اٍاخش ّفتِ آیٌذُ)       کٌن/الؼشتیِ خثش داد ک

ًفش ٍ    9ؿَد./ حوالت َّایی ػشتؼتاى تِ یوي هٌجش تِ کـتِ ؿذى     ػَ یغ تشگضاس هی

 تي دیگش دس هشکض یوي ؿذ. 3صخوی ؿذى 
ّا       خشیذاساى ػشخاتی     

ّای تٌْام    هـخق ؿذًذ / ؿشکت   

آریي ایشاًیاى    پیـشٍ کیؾ، اػتیل  

ِ   »ًیَاى اتتکاس «ٍ   ّای ػایپا تشای      اص صیشهجوَػ

  ِ گزاسی ػوٌذ اص     خشیذ پشػپَلیغ ٍ ؿشکت ػشهای

خَدسٍ تشای خشیذ اػتمالل       ّای ایشاى   صیشهجوَػِ

 ُ آریي تشای خشیذ     اًذ/ ؿشکت اػتیل    پیـٌْاد داد

 پشػپَلیغ تیـتشیي پیـٌْاد سا دادُ اػت.

اتشاّین سصالی التلادداى اسؿذ داًـگاُ تا اؿاسُ تِ                

سٍیِ کاالّای غیشضشٍسی،      آهاسّای اسا ِ ؿذُ اص ٍاسدات تی        

اظْاس داؿت: طثك هؼیاسی کِ ػاصهاى هلل هتحذ آى سا تْیِ                

هیلیاسد دالس    70تَاى یک ؿغل پایذاس ایجاد کشد. تٌاتشایي تا        ّضاس دالس هی 10کشدُ، تا 

هیلیَى ؿغل ٍجَد داسد. اها ایي دس ؿشایطی خَاّذ تَد کِ اص تَلیذ                    7تَاى ایجاد   

         ِ ای ػَق پیذا کٌذ تا تِ تثغ آى           داخلی حوایت ؿذُ ٍ ٍاسدات تِ ػوت کاالّای ػشهای

 کاسخاًجات تَلیذی تتَاًٌذ فؼال ؿًَذ.

تا تلَیة ؿَسای پَل        

ٍاػتثاس، ػمف تؼْیالت            

كٌذٍق پغ اًذاص هؼکي تشای      

هیلیَى تَهاى، تشای      80خاًِ اٍلی ّا دس تْشاى        

هیلیَى تَهاى ٍ     60ّضاس ًفش     200ؿْشّا تاالی   

 14هیلیَى تَهاى تا ًشخ        40ػایش هٌاطك ؿْشی     

 دسكذ اػت. 

كادق صیثاکالم: خیلی اص افشد هٌلَب ؿذُ دس               

ًظاد ّوچٌاى ػش کاس ّؼتٌذ. تا تَجِ تِ              دٍلت احوذی 

سفت اص هؼألِ        ّای هْوی دس جْت تشٍى           ایٌکِ گام  

ُ    ّؼتِ ٍلت آى سػیذُ کِ سٍحاًی ٍلت       «ای تشداؿتِ ؿذ

تا تِ    »تیـتشی سا كشف هؼا ل داخلی ٍ ّیأتی ًضدیک تِ خَد سا هٌلَب کٌذ                     

ػش ٍ كذا تشسػی اجوالی کٌٌذ ٍ تثیٌٌذ دس            ّای هختلف تشًٍذ ٍ تی      ّا ٍ اػتاى    ٍصاتخاًِ

     .گزسد.                                                                                        ّا چِ هی       ّا ٍ اػتاى       ٍصاستخاًِ

  

ًاهِ ػشگـادُ تؼیج         

داًـجَیی اػتاى آرستایجاى      

آلای   :ؿشلی تِ س یغ جوَْس    

سٍحاًی؛ فضای اهٌیتی دس هحیط داًـگاّی اػتاى         

ؿذت گشفتِ اػت/اتْاهات دستاسُ تٌیاد فشٌّگ ٍ       

ٌّش آرستایجاى صیاد اػت/هیضاى خـکی دسیاچِ        

 !دسكذ سػیذُ 94دسكذ تِ  70اسٍهیِ اص 

ایي ػفش تِ     .سٍد  ٍصیش دفاع  تِ ػشاق هی        

گیشد   دػَت سػوی ّوتای ػشالی دّماى اًجام هی       

ٍ لشاس اػت سٍاتط دٍ جاًثِ ًظاهی دٍ کـَس ٍ               

آخشیي ٍضؼیت اهٌیتی ػشاق هَسد تشسػی طشفیي       

 لشاس گیشد.

 کاسهٌذاى دٍلت دس ؿْشػتاى ّا دس ساُ تثشیض /سٍحاًی ٍاسد ؿْش تثشیض ؿذ
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