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نظارة غوغل.. بارقة أمل ألطفال التوحد
أفــادت دراســة جديــدة بــأن األطفــال المصابيــن بالتوحــد قــد تتحســن قدرتهــم علــى فهــم تعابيــر 

الوجــوه وتتطــور مهاراتهــم االجتماعيــة باســتخدام نظــارة غوغــل مــع تطبيــق للهواتــف الذكيــة.
وتســتخدم هــذه األداة التجريبيــة، التــي تعــرف باســم "ســوبر بــاور غــاس"، ألعابــًا لمســاعدة 

األطفــال علــى تمييــز الوجــوه واالنفعــاالت عنــد التفاعــل مــع األســرة واألصدقــاء.
وبحســب المراكــز األميركيــة لمكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا، فــإن واحــدًا مــن كل 68 طفــًا فــي 

الواليــات المتحــدة مصــاب بالتوحــد.
ــين"،  ــال ميديس ــه ديجيت ــة "إن.بي.جي ــرت بدوري ــي نش ــة، الت ــي الدراس ــن ف ــق الباحثي ــال فري وق

إن األطفــال المصابيــن 
طيــف  باضطــراب 
التوحــد يعانــون كثيــرًا 
تعابيــر  تمييــز  فــي 
والتواصــل  الوجــوه 
والتفاعــل  بالعينيــن 
لكــن  االجتماعــي، 
الكثيريــن  بمقــدور 
التحســن علــى نحــو 
تعلمــوا  إذا  كبيــر 
اجتماعيــة  مهــارات 

الصغــر. فــي 
وطــور الباحثــون نظــارة "ســوبر بــاور غــاس" وهــي أداة تعليميــة تعمــل ببرنامــج يتــم تشــغيله علــى 

نظــارة غوغــل وهاتــف ذكــي يعمــل بنظــام أندرويــد.
وتســاعد األلعــاب، مثــل لعبــة "امســك االبتســامة وخمــن االنفعــال"، األطفــال للتعــرف علــى الوجــوه 
واالنفعــاالت مــن خــال عــرض أيقونــات للمشــاعر بالنظــارة أو النطــق باســم االنفعــال ليســمعه الطفــل.
ــادة  ــوا زي ــم الحظ ــا إنه ــت 12 منه ــرة قال ــى 14 أس ــة إل ــارات تجريبي ــث نظ ــق البح ــدم فري ــك ق كذل

التواصــل بالعيــن لــدى أطفالهــم، وانخفضــت حــدة المــرض عنــد ســتة أطفــال.
ومــع ذلــك، فالعــدد الصغيــر مــن المشــاركين فــي الدراســة يعــد مــن أوجــه القصــور، كمــا أن الباحثيــن 
غيــر قادريــن علــى تأكيــد مــا إذا كان ســبب التغيــرات التــي طــرأت علــى األطفــال هــو البرنامــج أم زيــادة 

إدراكهــم أو تركيــز الدراســة علــى التفاعــل مــع األصدقــاء واألســرة.

كيف تأكل وجبات سريعة قليلة الكربوهيدرات؟
ــرة فــي األكل  ــرة التنقــل والســفر، توجــد حي ــب عملهــم كث ــة، ولمــن يتطّل خــال الرحــات الصيفي
فــي المطاعــم، والتــي يقــدّم معظمهــا وجبــات ســريعة. ســبب الحيــرة أن هــذه األكات تشــتهر بأنهــا 
ــي  ــات ف ــح التوصي ــون. وتنص ــح والده ــدرات والمل ــن الكربوهي ــر م ــى الكثي ــا عل ــة الحتوائه ــر صحي غي
ــة  ــريعة قليل ــة الس ــا األطعم ــرار. إذن، م ــل األض ــدرات لتقلي ــة الكربوهي ــة قليل ــاع حمي ــة باتب ــذه الحال ه

الكربوهيــدرات؟
أول خطــوة هــي أن تقــوم بقــراءة البيانــات الغذائيــة إذا توفــرت، وأن تحــدد مــا هــو صحــي بالنســبة 
لــك، هــل هــو قليــل الكربوهيــدرات أم قليــل الدهــون؟ فبعــض الســلطات والتــي يُفتــرض أنهــا صحيــة 

تحتــوي علــى إضافــات ترفــع مــن 
ومــن  الحراريــة  الســعرات  عــدد 

ــا. ــة الدهــون فيه كمي
فــي  التفكيــر  كذلــك، عليــك 
مــدى ســرعة إعــداد هــذه األكات 
المقليــة  فالبطاطــس  الســريعة، 
فــي زيــوت تــم تســخينها إلــى 
تعتبــر  ال  عاليــة  حــرارة  درجــة 
صحيــة بالنســبة لــك، ليــس فقــط 
ألن البطاطــس نشــوية، وإنمــا ألن 

طريقــة القلــي تزيــد مــن نســبة الدهــون المتحولــة. ويعتبــر الشــوي، والطهــي علــى البخــار مــن أفضــل 
ــام. ــداد الطع ــرق إع ط
اختيارات صحية:

* يمكنك اختيار البرغر مع الخضروات واستبعاد الخبز، أو نصف الخبز.
* من المفيد انتقاء المشاوي بما في ذلك الخضروات المشوية.

ــل مــن  ــاء بقلي ــة الصلصــات، واالكتف ــد إضاف ــارات الرائعــة شــرط تقيي ــر الســلطات مــن الخي * تعتب
ــح. ــت أو الخــل أو المل الزي

ــم "صــب واي"  ــًا: مطع ــة، مث ــارات صحي ــم األكات الســريعة الشــهيرة خي ــض مطاع ــر بع * وتوف
لديــه خيــارات مــن دون خبــز، بينمــا يوفــر "أربيــز" شــرائح الديــك الرومــي المشــوية مــع الســلطة، ويوفــر 
"ماكدونالــدز" شــرائح الدجــاج المشــوية مــع الســلطة، ويوفــر "ســتاربكس" عــدة خيــارات صحيــة للبيــض 

مــن دون كربوهيــدرات.
* إذا توفــرت مطاعــم تقــدم بوفيــه مــن الســلطات واللحــوم البــاردة الشــك أنهــا تعتبــر خيــارًا جيــداً، 

واألفضــل أن تحــد مــن ســلطات المعكرونــة، وتعطــي األولويــة للخضــروات واللحــوم.

إلبطاء التجاعيد خفّف التوتر 
بهذه الطرق

ــة  ــر، وخاص ــف العم ــي منتص ــاة ف ــط الحي ــل نم ــعيدة تعدي ــيخوخة الس ــح الش ــم مفاتي ــن أه م
ــر  ــي، والحــد مــن األطعمــة غي ــى النشــاط البدن ــة عل ــر، والمواظب ــاد والتوت ــل اإلجه ــق بتقلي ــا يتعّل م
الصحيــة. وتفيــد دراســات حديثــة بــأن االبتعــاد عــن اإلجهــاد والتوتــر يمكــن أن يجعلــك تبــدو أصغــر 
ــك بعــض الطــرق  ــن عمــرك بـــ 10 ســنوات. إلي م

ــر: ــف التوت الســهلة لتخفي
ــام العمــل، اكتــب  * إذا كان توتــرك بســبب مه
ــوب  ــت المطل ــه والتوقي ــام ب ــك القي ــا علي قائمــة بم
للمنطــق  وفقــًا  تنفيذهــا  علــى  واعمــل  للمهمــة، 
ومعطيــات الواقــع دون إضافــة ضغــوط علــى نفســك.
* رتّــب أولوياتــك، وأعــد ترتيبهــا إذا اقتضــى 
الضغــوط  تخفيــف  علــى  يســاعدك  بمــا  األمــر 
وتقليــل اإلجهــاد، فبعــض األمــور التــي تبــدو هامــة 

تقــل أهميتهــا عنــد إعــادة تقييمهــا.
ــًا، وامنــح نفســك بضــع دقائــق للراحــة. اخــرج مــن  * كلمــا ســنحت لــك الفرصــة خــذ نفســًا عميق

ــرات االســتراحة، وابحــث عــن االســترخاء. ــي فت ــًا ف ــك قلي مكتب
* عندمــا تتراكــم الضغــوط ويــزداد التوتــر قــم ببعــض اإلجــراءات التــي تســاعد علــى االســترخاء، 
مثــل: ســماع موســيقى هادئــة، أو القيــام ببعــض التماريــن، أو التحــدث إلــى صديــق لــم تســمع صوتــه 

منــذ فتــرة.
ــور  ــا أم ــام برحــات، والســباحة، كله ــزه كل أســبوع، وأخــذ عطــات والقي ــي، والتن * المشــي اليوم

ــر. ــى خفــض التوت تســاعدك عل
* احــرص علــى شــرب المــاء بانتظــام وال تتجاهــل العطــش، وابتعــد عــن األطعمــة المصنّعــة 

والمقالــي، وتنــاول الفواكــه والخضــروات.
* اليوغا، والتمارين الرياضية، والتدليك )المساج( من طرق خفض التوتر.
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منتخب سيدات ايران لكرة السلة يتأهل 
الى نهائي غرب آسيا

بفوزه على نفط الوسط العراقي..

مس سونغون يبلغ نهائي بطولة آسيا للصاالت 
خســر نــادي نفــط الوســط العراقــي، أمــام نظيــره مــس ســونغون اإليرانــي، بنتيجــة 2-3، امــس الجمعــة، فــي 

ــرة  ــيا لك ــة آس ــي بطول ــف نهائ ــار نص إط
الصــاالت، المقامــة حاليًــا في إندونيســيا.
ورغــم األداء المميــز، الــذي ظهــر 
عليــه فريــق نفــط الوســط، إال أن مــس 
بفضــل  االنتصــار،  حقــق  ســونجون، 
تطــور اللعبــة بشــكل كبيــر فــي إيــران.

فــي  ســونغون  مــس  وتقــدم 
أزكار  الاعــب  عبــر   ،16 الدقيقــة 
ســالم  يــدرك  أن  قبــل  نفــاش، 

.1-1 اإليجابــي  بالتعــادل  األول  الشــوط  لينتهــي  الوســط،  لنفــط  التعــادل  فيصــل، 
وفــي الشــوط الثانــي، نجــح أزكار، فــي وضــع ســونجون، فــي المقدمــة مــرة أخــرى، فــي الدقيقــة 27، مــن 

تســديدة مباغتــة.
وحــاول نفــط الوســط، إدراك التعــادل، ولجــأ العتمــاد خطــة لحــارس المهاجــم، لكــن ســونغون باغتــه 

بتســجيل الهــدف الثالــث.
وفــي الدقيقــة 37، قلــص قــدرت بهــادري، النتيجــة بتســجيل الهــدف الثانــي لنفــط الوســط، لكــن 

ــة. ــرة النهاي ــى صاف ــه حت ــى تقدم ــظ عل ــي حاف ــق اإليران الفري فريقنا يتّوج بسباق الغوص بدورة 
االلعاب العسكرية 2018

ــش  ــة للجي ــة التابع ــوة البحري ــق الق ــوّج فري ت
الــذي  الغــوص  ســباق  بمنافســات  االيرانــي 
اســتضافته مدينــة »نوشــهر« فــي شــمال ايــران 

.2018 العســكرية  االلعــاب  دورة  ضمــن 
فــي  قياســية  ارقامــا  االيرانــي  الفريــق  وحطــم 
المراحــل الســبع للســباق، الــذي اقيــم فــي »نوشــهر« 

خــال فتــرة 1 الــى 9 اغســطس/آب الجــاري.
وحــل بالمرتبــة الثانيــة مناصفــة فريــق الغــوص 
الروســي ونظيــره الفنزويلــي فيمــا جــاء الســوري ثالثــا.

العســكرية 2018 هــذا  االلعــاب  دورة  أن  يذكــر 
العــام تقــام فــي اطــار 28 مســابقة جويــة وبريــة 
والصيــن  وبياروســيا  روســيا،  فــي  وبحريــة 
بعــض  تجــرى  كمــا  وأذربيجــان،  وكازاخســتان 
ــث  ــران، حي ــا وإي ــي أرميني ــرة ف المســابقات ألول م

»نوشــهر«. فــي  الغــوص  منافســات  أختتمــت 

برسبوليس يتعادل مع استقالل خوزستان بالدوري الممتاز

العب طائرة ايراني يحصل 
على لقب افضل العب

ــرة  ــرزاده العــب ك حصــل الاعــب مرتضــى مه
الطائــرة جلــوس والمعــروف بأطــول العــب فــي 
هــذه الرياضــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة علــى 

لقــب أفضــل العــب لشــهر تموز/يوليــو 2018.
وذكــرت اللجنــة االولمبيــة االيرانيــة ان هــذا 
الاعــب االيرانــي علــى اللقــب بفضــل أدادئــه الرائــع 
خــال مبارياتــه فــي بطولــة هولنــدا حيــث منحتــه 

ــة اللقــب. ــة العالمي اللجنــة االولمبي
ــد أحــرز  ــوس ق ــرة جل ــق الرجــال للطائ وكان فري
ــة  ــدة منافســات وبطــوالت دولي ــي ع ــز االول ف المرك
أتاحــت  والتــي   2018 هولنــدا  بطولــة  آخرهــا  كان 
الفرصــة لتأهُّــل المنتخــب الوطنــي الــى المســابقات 
العالميــة االولمبيــة التــي ستســتضيفها اليابــان 2020.
ــة  ــي لعب ــة ســارة جوانمــردي ف ــأن الاعب ــًا ب علم
الكــرة  فــي  مهــرزاده  ومرتضــى  بالبندقيــة  الرمايــة 
الطائــرة للمعاقيــن حصــا علــى هــذا اللقــب العالمــي.

ريال مدريد يقدم حارسه الجديد البلجيكي كورتوا

نادال يتخطى فافرينكا ويبلغ ربع النهائي وخروج ديوكوفيتش

ريد بول: ألونسو ال يصلح للعمل معنا
ــدو ألونســو الســائق  ــون اإلســباني فيرنان ــة أن يك ــول للســيارات إمكاني ــد ب ــق ري ــر فري اســتبعد مدي
مثيــرا  شــخصا  يــراه  حيــث  لفريقــه،  المســتقبلي 

للمشــاكل.
وقــال هورنــر الخميــس: »أحتــرم فيرنانــدو كثيــرا، 
ــى التســبب فــي  ــاد عل ــه معت ــر، ولكن ــه ســائق كبي إن

الفوضــى فــي أي مــكان يذهــب إليــه«.
جــدوى  حــول  شــكوكه  عــن  هورنــر  وأعــرب 
التعاقــد مــع ألونســو بالنســبة لفريــق ريــد بــول الــذي 
عليــه أن يجــد ســائقا يدافــع عنــه خــال موســم 2019 
ــن الســائق األســترالي دانيــل ريشــياردو  بعــد أن أعل

ــو. ــى رين ــه إل انتقال
العالــم  ببطولــة  عامــا،   37 ألونســو،  وفــاز 
لســباقات الجائــزة الكبــرى للســيارات »فورمــوال - 

و2006.  2005 عامــي   »1
وســعى ألونســو للتويــج باللقــب الثالــث فــي األعــوام التاليــة ولكنــه ابتعــد عــن تقديــم أفضــل مســتوياته 

منــذ انضمامــه إلــى فريــق مكاريــن فــي 2015.

مــع  موقعتــه  أول  المصنــف  نــادال  رافايــل  االســباني  حســم 
السويســري العائــد ستانيســاس فافرينــكا 7-5 و7-6 )7-4( فــي مبــاراة 
أوقفتهــا األمطــار 45 دقيقــة، وتأهــل الخميــس إلــى ربــع نهائــي دورة 
تورونتــو الكنديــة لكــرة المضــرب، إحــدى دورات الماســترز لأللــف نقطــة.

وتوقفــت المبــاراة بعــد 63 دقيقــة علــى إنطــاق المجموعــة األولــى، 
بعــد انقــاذ فافرينــكا كــرة حاســمة لنــادال، لكــن األخيــر تقــدم 6-5 ثــم 

حســم المجموعــة بعــد اســتئناف اللعــب وتوقــف األمطــار.
وشــهدت المجموعــة الثانيــة معركــة قويــة، فتقــدم فافرينــكا المتــوج 
بلقــب ثــاث بطــوالت كبــرى 2-1، قبــل أن يتبــادال كســر اإلرســال ثــم 
ــع النهائــي  ــغ رب ــاي بريــك« ويبل يتفــوق اإلســباني بشــوط حاســم »ت

فــي تورونتــو للمــرة األولــى منــذ 2015.
وقــال نــادال )32 عامــا( المتــوج أعــوام 2005 و2008 و2013 »كانــت مبــاراة 

جيــدة، فــوز إيجابــي لــي أمــام خضــم صعــب«.
وتابــع »أنــا ســعيد لرؤيــة ســتان يلعــب مجــددا بشــكل جيــد. 

لدينــا نوعيــة جيــدة مــن كــرة المضــرب«.

ورفــع نــادال، المتــوج بلقــب 17 بطولــة كبــرى، عــدد انتصاراتــه 
أمــام فافرينــكا الــذي يحتــل حاليــا المركــز 195 فــي تصنيــف رابطــة 

المحترفيــن إلــى 17 فــي 20 مبــاراة.
وكانــت المواجهــة األولــى بيــن نــادال وفافرينــكا الــذي مــا زال بعيــدا 
جــدا عــن مســتواه بســبب خضوعــه لعمليتيــن جراحيتيــن فــي ركبتــه، 
ــن  ــام الماضــي، حي ــاروس الفرنســية الع ــة روالن غ ــي بطول ــذ نهائ من
تــوج اإلســباني باللقــب للمــرة الثانيــة تواليــا والحاديــة عشــرة فــي 

مســيرته، بفــوزه الســهل بثــاث مجموعــات.
ويلتقــي نــادال الكرواتــي ماريــن تشــيليتش المصنــف سادســا 
دييغــو  األرجنتينــي  علــى  بفــوزه  الهــادىء  تقدمــه  تابــع  الــذي 

و2-6.  3-6 عشــر  الحــادي  شفارتســمان 
ــف  ــندر زفيري ــي ألكس ــب األلمان ــل اللق ــا وحام ــف ثاني ــا المصن أم
)21 عامــا( فتخطــى الروســي دانيــل مدفيديــف 6-3 و6-2 فــي 52 دقيقــة، 
ليلتقــي اليونانــي الشــاب ســتيفانوس تسيتســيباس الــذي فاجــأ 
الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش المتــوج بلقــب 13 بطولــة كبــرى وتغلــب 

عليــه 6-3 و6-7 )6-7( و3-6.

الحــارس  قــال   
البلجيكــي تيبــو كورتــوا 
حقــق  انــه  الخميــس، 
الــى  باالنضمــام  حلمــا 
مدريــد  ريــال  فريــق 
انتقــل  الــذي  االســباني 
تشلســي  مــن  اليــه 
معــه  ووقــع  االنكليــزي، 
والفخــر«  »بالمســؤولية 
مواســم. لســتة  عقــدا 
 26 كورتــوا،  وأعلــن 
تقديمــه  اثنــاء  عامــا، 

حققــت  قــد  )الخميــس(،  »يــوم  انــه  رســميا 
حلمــا. فقــط االشــخاص الذيــن يعرفوننــي جيــدا، 
يعرفــون اننــي كنــت أعمــل للوصــول الــى هنــا«.

ــزاع  ــي انت ــذي ســاهم ف واضــاف الحــارس ال
فــي نهائيــات  الثالــث  المركــز  بــاده  منتخــب 
الماضــي  تموز/يوليــو  فــي  روســيا  مونديــال 
هــو  العالــم  فــي  نــاد  افضــل  الــى  »الوصــول 

وفخــر«. مســؤولية 
ــة  ــي أروق ــس ف ــميا الخمي ــوا رس ــع كورت ووق
مدريــد  بالعاصمــة  برنابيــو  ســانتياغو  ملعــب 
عقــده مــع الفريــق الملكــي، قبــل التقــاط الصــورة 
ــب  ــى جان ــق ال ــي الفري ــع قميصــه ف الرســمية م
ــز، فــي المتحــف  ــو بيري ــادي فلورنتين رئيــس الن
الــذي وضعــت فيــه الكــؤوس ال13 التــي احرزهــا 
الفريــق فــي مســابقة دوري ابطــال أوروبــا )وقبلهــا 
مســابقة كأس االنديــة األوروبيــة البطلــة(. ووفقــا 
للصحــف االســبانية، فقــد بلغــت قيمــة انتقــال 
كورتــوا الــى ريــال مدريــد 35 مليــون يــورو بعقــد 

ــه ســتة اعــوام. مدت
وتوجــه كورتــوا الــى االعامييــن قائــا »فــي 
كل مســيرتي، قدمــت أفضــل مــا عنــدي فــي كل 
الفــرق التــي لعبــت لهــا. واليــوم )الخميــس(، انــا 
واحــد منكــم وأريــد ان أعيــش مــا يمثلــه هــذا 

ــرح«. الص
بلجيكــي  العــب  ثانــي  كورتــوا  وأصبــح 
ــه  ــد مواطن ــض بع ــق األبي ــص الفري ــدي قمي يرت
فرنانــد جويفارتــس، الــذي لعــب فــي صفــوف 

و1967.  1965 بيــن  النــادي 
بــدوره رحــب بيريــز بالحــارس البلجيكــي 
ــي  ــوا( احــد افضــل الحــراس ف ــه )كورت ــا »ان قائ
العالــم، ان لــم يكــن األفضــل علــى االطــاق. 
 )...( اســتثنائي  مرمــى  حــارس  امــام  نحــن 
ســيبدأ علــى االرجــح خــوض أكبــر التحديــات 

يواجههــا«. التــي 

متصــدر  تعــادل 
فريــق  الممتــاز  الــدوري 
ــه  ــع مضيف برســبوليس م
ــا  ــتان ب ــتقال خوزس اس
اهــداف فــي اطــار المرحلــة 

الــدوري. مــن  الثالثــة 
المبــاراة  هــذه  وفــي 
مســاء  جــرت  التــي 
ملعــب  فــي  الخميــس 
ــواز  ــة اه ــي مدين ــر' ف 'غدي
الفريقــان  يقــدم  لــم 
ــول وخاصــة  العــرض المام

برســبوليس بطــل الــدوري للموســمين الماضييــن 
حاليــا. الممتــاز  االيرانــي  الــدوري  ومتصــدر 

وقــد ســنحت بعــض الفــرص للفريقيــن خــال 
المبــاراة لــم يتــم اســتغالها بصــورة جيــدة.

وكانــت اخطــر اللحظــات هــي الضربــة التــي 

ســددها مهاجــم برســبوليس علــي علــى بــور فــي 
الدقيقــة 65 مــن المبــاراة اال ان كرتــه اصطدمــت 

ــى الخــارج. ــت ال ــم وذهب بالقائ
ورغــم ان المبــاراة جــرت مســاء اال ان درجــة 
الحــرارة العاليــة كمــا فــي االيــام الماضيــة حــدت 
بحكــم المبــاراة فــي الدقيقــة 30 اليقــاف اللعــب عــدة 
دقائــق لمنــح اســتراحة لاعبيــن وارتشــفاء المــاء.

وبهــذه النتيجــة التــي آلــت اليهــا المبــاراة، فقــد 
ــدرا  ــاط متص ــى 7 نق ــد برســبوليس ال ــع رصي ارتف

ــا. ــدوري موقت ال
مســاء  جرتــا  اللتيــن  االخرييــن  المباراتيــن  وفــي 
الخميــس ايضــا تعــادل ســايبا مــع ضيفــه ذوب آهــن اصفهــان 

0-0 ونســاجي مازنــدران مــع بــارس جنوبــي جــم 1-1 .
ويحتــل برســبوليس الصــدارة موقتــا برصيــد 7 
نقــاط يللــه ذوب آهــن اصفهــان بـــ 5 نقــاط ومــن ثــم 

ســباهان اصفهــان بـــ 4 نقــاط )مبــاراة اقــل(.

تأهــل منتخــب ســيدات ايــران لكــرة الســلة 
)3x3( الــى نهائــي بطولــة غــرب آســيا الجاريــة 

حاليــا فــي بيــروت.

منتخــب  وتغلــب 
ايــران للســيدات فــي اولــى 
جــرت  اللتــي  مبارياتــه 
علــى منتــب لبنــان البلــد 
ــام  ــر ام ــم خس ــا ، ث المضيف
علــى  تغلــب  ثــم  ســوريا 
العــراق فــي المبــاراة الثالثــة.

نصــف  الــدور  وفــي 
النهائــي تغلبــت منتخــب 
علــى  للســيدات  ايــران 
فــي  اللبنانــي  نظيــره 
اقيمــت  التــي  المبــاراة 
امــس الجمعــة ليتأهــل الــى نهائــي بطولــة غــرب 
آســيا ، محققــا انجــازا تاريخيــا بصعــوده الــى نهائيــات 
ــي  ــي ســتقام ف ــرة الســلة )3x3( الت ــة آســيا لك بطول

المقبــل. ســبتمبر   / ايلــول  فــي  كازاخســتان 


