
inn.ir newspaper.inn.ir

15 پیروز قربانی:04

قلعه نویی فهمید لیست 
سرکاری است،کنار کشید

مدیر روستا:لیست هفت نفره ناشیانه بود

 یک خارجی خوب 

مثل سانچز بیاورید

برنامه  بازی ها

      روزنامه  صبح ایران  سال بیست و ششم   دوشنبه  8  اسفند   February  2023     1401  27   6 شعبان  1444   شماره  7258  16صفحه  5  هزار تومان       

 نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
الدحیل قطر صفر - الهالل عربستان 7

فینال یکطرفه
الهالل عربستان که به سختی توانست از سد فوالد خوزستان عبور کند، در نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا به الدحیل برخورد. تیم قطری آمده بود تا با حمایت هوادارانش در دوحه، به 
فینال صعود کند و منتظر نماینده شرق آسیا باشد اما اتفاقی که رخ داد، حیرت انگیز بود زیرا 
بازی در همان نیمه اول، تمام شد و الهالل با 5 گل، بلیت ورود به فینال را قطعی کرد. در نیمه 
دوم هم دست از گلزنی برنداشت تا یک نتیجه تاریخی و عجیب برای فینال غرب آسیا ثبت شود.
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آخرین اخبار از وضعیت وزیر ورزش 

 حمید سجادی 
به هوش آمد

 بازی رسانه ای فدراسیون 
و توهین  به مربیان 

وقتی همه سرکارند

 صعود تیم ملی بسکتبال 
به جام جهانی

 روی دوش کانگوروها
تیم ملی بسکتبال با وجود متحمل شدن دو شکست در پنجره پایانی، به 
لطف دو باخت قزاقستان سهمیه جام جهانی را کسب کرد. در پنجره پنجم 
انتخابی جام جهانی بود که استرالیایی ها در اقدامی عجیب، پس از سفر به 
قزاقستان و شکست این تیم، برای بازی دوم به تهران نیامدند و یک برد 25 
بر صفر را به ایران هدیه کردند.  بردی که جای ایران و قزاقستان را درجدول 

عوض کرد و حاال هم ارزش باالی آن بیشتر مشخص شد. 

پرسپولیس حق اشتباه ندارد
گولسیانی: برای گلزنی به پریرا مشاوره می دهم

شروع عملیات 
بازپس گیری صدر

 ویـــــــــــــرا: دیاباتـــــــه 
بازیکن جوانی است!
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مأموریت غیر ممکن در استقالل

 به فکر پول هـــــای 
بلوکه شده نباشید

یحیی نیامد، معمای 
اختالفات باقی ماند 

از حاشیه های 
زندگی امیر عابدزاده 

 چاالک
درون گرا 
و عاشق 
طبیعت 

پرسپولیس  - نفت مسجد سلیمان
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