اتمام حجت چلسی با کهکشانیها

هازارد به هیچ قیمتی
فروشی نیست!

واکنش علی کریمی به صحبتهای دادکان
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آقای دکتر بعد از شما
فوتبال نابود شد!
بعد از جلسه با
سرپرست جدید باشگاه

چشمی در استقالل
ماندنی شـد

نگاهی به سن بازیکنان تیم ملی
ایران در جام جهانی قطر

ادعای روزنامه کروات:
پیشنهاد ایران به دالیچ!

ترکیـب پـرسپـولیـس لــو رفــت!

برانکو با  14بازیکن لیگ را آغاز میکند

در انتظار جذابترین
انتقــالســال
اعالم دستمزد فغانی
از جامجهانی روسیه
رونمایی از برترینهای لیگ هفدهم

دربی در برج میالد!
حکم کمیته انضباطی
به لغو سوپرجام؟

حسنزاده رئیس کمیته انضباطی  2روز پیش از فرصت
 48ساعته باشــگاه استقالل برای ارســال دفاعیاتش
درباره عدم حضور در دیدار سوپرجام خبر داده و تاکید
کرده بود مطمئنا رای این دیدار تا روز یکشنبه اعالم
خواهد شــد .اما ظاهرا روز گذشــته جلسه بدون اعالم
رســمی رای برگزار شــده و گویا قرار است رای دیدار
سوپرجام امروز اعالم شود .بر اساس شنیدهها با استناد
به دفاعیات باشگاه استقالل کمیته انضباطی هم رای به
لغو دیدار ســوپرجام داده و بنابراین نتیجه  - 3صفر به
سود پرسپولیس و بازنده شدن استقالل سندیت ندارد.

شاگردان خداداد در اعتصاب

بعد از اینکه مالکیت قطعی سپیدرود به محمد نوین رسید،
تصور بر این بود که دیگر خیال هواداران این تیم شمالی بابت
حضور شاگردان خداداد عزیزی در لیگ برتر راحت شود اما
گویا حواشــی این تیم تمامی ندارد .بازیکنان سپیدرود که
اردوی آمادهسازی خود را در تهران دنبال میکنند ،یکی2 ،
روزی هست به دلیل عدم وصول مطالباتشان در تمرینات
حضور ندارند .همین امر باعث شــده تا برخی بازیکنان به
رشــت برگردند و برخی هم در تهــران بمانند .چند تن از
بازیکنان باتجربه این تیم در گفتوگو باورزش سه مدعی
شدند تا چکهایشان پاس نشود در تمرینات حاضر نخواهند
شد .به گفته این بازیکنان خداداد عزیزی تمام تالش خود را
به کار بسته تا شرایط تیم روبهراه شده و بازیکنان به حقو
حقوق خود برســند اما هیچکدام از قولهای آقایان عملی
نشده و ریالی به حساب بچهها واریز نشده است.

