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رقابت و ترافیک سنگین در استقالل

نیمکتپرستارهآبیها!

سراب پناهندگی این بار یک بوکسور را فریفت

بلیـت یکطرفه!
گلمحمدی:منشا۷۰۰
هزار دالر میخواست!
روایت روزنامه هلندی از مذاکره ایران با جانشین کیروش

رقابت ایران با امارات
بر سر فنمارویک!

شروع رویایی تازه واردهای آبی

جهش بلند استقالل با سبقت از پیکان
قطبی :عاشق پرسپولیس و
فوالد هستم

افشین قطبی سرمربی تیم فوالدخوزستان در نشست
خبری قبل از بازی با پرسپولیس گفت« :اولین تجربه
مربیگریام در ایران با باشــگاه پرســپولیس بود و
این تیم با تمــام هوادارانش جایگاه عزیزی در قلبم
دارد .لحظات خوبی را با پرســپولیس تجرب ه کردهام
و همانطور که یک پدر میتواند عاشــق  2فرزندش
باشد ،من هم عاشق فوالد و پرسپولیسم ».سرمربی
فوالد همچنین درباره بازی گفت« :بازی بسیار مهمی
برای هر  2باشــگاه در پیش است و روز سختی برای
من خواهــد بود چراکه هیچگاه فکر نمیکردم روی
نیمکت تیمی در مقابل پرسپولیس مربیگری کنم
اما باید وظیفهام را انجام دهم .از هواداران پرسپولیس
هم میخواهم مرا ببخشند .آرزو میکنم بازی زیبایی
باشــد .فوالد خیلی پیشــرفت کرده و دوست داریم
فاصله خودمان را با رقبا کمتر کنیم».

حضور ادینهو در تبریز منتفی شد

حدود  3هفته قبل ،باشگاه ماشینسازی اعالم کرد که
برای تقویت خط حمله خود به دنبال خرید لوسیانو
ادینهو مهاجم برزیلی است .اما رضا مهاجری با منتفی
اعالم کردن حضــور او گفت« :ما مذاکــرات را با او
نهایی کرده بودیم و من خودم هم چند بار با ادینهو
صحبتهایی انجام دادم اما درنهایت شیطنت برخی
افراد باعث شد تا انتقال ادینهو به تبریز منتفی شود».

محمدیمهر و باقری ،قربانی استقالل پرستاره

روحا ...باقری و میثم محمدیمهر 2 ،بازیکنی بودند که برای بازی با پیکان همراه تیم به اردو رفته بودند اما شفر نام
آنها را از لیست  ١٨نفره خط زد .این اتفاق در حالی افتاد که باقری یکی از بهترین بازیکنان استقالل در نیم فصل
اول در خط حمله بود و محمدیمهر هم هر زمان که به میدان رفت ،بازیکن تاثیرگذاری در ترکیب آبیها نشان داد.

تمایل منشا به ماندن در
آپارتمانپرسپولیس!

علی کریمی سرمربی
سپیدرود شد!

کشتی آزاد ایران
قهرمان جام تختی شد

