مشتریهای ستاره تیم ملی به صف شدند

در جلسه سوپرجام چه گذشت؟

 ۳تیم فرانسوی و یک تیم
انگلیسی به دنبال قدوس

فرصت  48ساعته به استقالل

رقمهای عجیب در افشاگری افتخاری

 18میلیارد برای  ۴نفر!

احتمالبازگشت
شجاعیان به گسترش
سروش رفیعی
بدون تیم میماند؟
مجتبی جباری به
استقالل برمیگردد؟
تاثیر افزایش قیمت ارز در لیگ هجدهم
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کمیته انضباطی در انتظار دفاعیه آبیها

شرایط متفاوت سرخابی در نقلو انتقاالت

از ستارههای بالتکلیف استقالل
تا وداع پرسپولیس با امیری
ستارهپرسپولیسبعدازتستپزشکیباترابوزونمیبندد

فقط  3تازهوارد خارجی!

رکورد قفس توری شکست

اولین پیشنهاد
خارجی به فغان 
ی

بکر گرانترین سنگربان
تاریخ فوتبال شد
گزارش  AFCاز رکورد دستنیافتنی دایی
در ســال آینده میالدی شــاهد برگزاری جام ملتهای آسیا در کشــور امارات خواهیم بود .سایت رسمی
 ،AFCگزارشــی از برترین گلزنان ادوار مختلف جام ملتهای آسیا نوشته که در آن علی دایی رکورددار
گلزنی اســت .در متن خبر آمده اســت« :علی دایی ،اســطوره تیم ملی ایران با  14گل رکورد گلزنی در
تاریخ جام ملتهای آسیا را در اختیار خود دارد .او در جام ملتهای آسیا  8 ،1996گل به ثمر رساند که
بیشترین تعداد گل زده توسط یک بازیکن در این رقابتهاست .نیمی از گلهای او در پیروزی  2- 6ایران
مقابل کر ه جنوبی در مرحله یکچهارم نهایی به ثمر رسید .دایی یکی از  4بازیکنی است که موفق شدهاند
در جام ملتهای آسیا  4گل در یک مسابقه بزنند .در جام بعدی یعنی در سال  ،2000دایی  3گل دیگر به
مجموع گلهای خود در جام ملتهای آســیا افزود که همه آنها در مرحله گروهی به ثمر رسید .دایی در
جام ملتهای آسیا  2004درحالی که  35سال سن داشت ،گلهای زده خود را در جام ملتهای آسیا به
 14رســاند .او در آن سال یک گل مقابل تایلند و  2گل مقابل بحرین زد .نزدیکترین تعقیبکننده دایی،
لی دونگگوک ،مهاجم کرهجنوبی است .او در مجموع در جام ملتهای آسیا 10گل زده است .البته بعید
است که او با توجه به سنش بتواند در جام ملتهای آسیا  2019شرکت کند .پس به نظر میرسد رکورد
دایی فعال پا برجا خواهد ماند».

بازیکن سابق کلن در سپیدرود

بازیکن سابق باشــگاههای استوابخارست رومانی و کلن
آلمــان ایــن روزها در تمرینات تیم ســپیدرود رشــت
حضور دارد .الکســاندرو یونیتا که چند تمرین به همراه
ســپیدرودیها انجام داد ،با دیگر بازیکنــان این تیم در
دیدار تدارکاتی برابر نساجی مازندران به میدان رفت .این
بازیکن که در ســال  ۲۰۱۰با مبلغ  2میلیون یورو از تیم
استوابخارست رومانی راهی کلن آلمان شد ،بعد از  2فصل
متوسط از این تیم کنار رفت.

عنایتی در یکقدمی پاس همدان

رضا عنایتی فصل قبل ســرمربی مشکیپوشان بود و در
مدت دوری از فوتبال موفق شد مدرک  Aمربیگری آسیا
را دریافت کند .او در طول روزهای گذشته جلسات مثبتی
با مسئوالن باشــگاه پاس همدان داشت ه و احتماال ظرف
روزهای آینده قرارداد خود را با این باشگاه نهایی میکند.

