حرکت انساندوستانه نایب قهرمان جام

اهدای جوایز کرواسی به
موسسه کودکان
وریا غفوری :وضعیت
استقالل اصال
مشخص نیست

عقبنشینی سازمان و سرنوشت مبهم داربی پیش از فصل
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پرونده سوپرجام به کمیته
انضباطی ارجاع شد

چاپ همزمان در مشهد و تهران
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حیدری :د ر  10سال اخیر
وضعیت استقالل را
اینگونه ندیده بودم

سیدجالل:مشکالت
پرسپولیس پنهان شده

منتظری :استقالل
شده پچپچ و
ک بازی!
خالهزن 

سرپرست جدید آبیها :خارج کردن استقالل از بحران دشوار نیست

صالحیامیری :هزینه اعزام
کاروان ایران به بازیهای
آسیایی  15میلیارد تومان است
فغانی :تا جام

ملتهای آسیا هستم

توافق مشروط وحید
امیری با پرسپولیس

پشت پرده علنی شدن استعفای مدیرعامل آبیها

سایه سنگین بحران
پرسپولیس داربی نوجوانان
را برد

تیم فوتبال نوجوانان پرسپولیس با یک گل توانست
استقالل را شکست دهد .درحالی که قرار بود جمعه
تیمهای استقالل و پرسپولیس در رده بزرگساالن و
تحت عنوان بازی سوپرجام به مصاف هم بروند ،عصر
دیــروز تیمهای رده نوجوانان این  2باشــگاه با هم
دیدار کردند .این بازی که در چارچوب هفته ســوم
رقابتهای لیگ برتر نوجوانان تهران برگزار شــد ،با
برتری یک  -صفر سرخپوشان به پایان رسید و بدین
ترتیب پرسپولیس فاتح داربی نوجوانان شد.

تجلیل از فغانى و کمکهایش در
کمیته المپیک

هیئــت اجرایی کمیته ملی المپیــک از تیم داوری
موفق ایــران در جامجهانی تجلیل بــه عمل آورد.
علیرضا فغانى ،سخندان و منصورى دیروز به دعوت
صالحى امیرى در کمیته ملى المپیک حاضر شدند
و در جمع اعضاى هیئــت اجرایى از آنها تقدیر به
عمل آمد .در آخر از ســوى کمیته ملى المپیک لوح
تقدیر و هدایایى به تیم داورى ایران اهدا شد.

تیم کشتی فرنگی جوانان مقتدرانه قهرمان آسیا شد

تیم کشــتی فرنگی جوانان مقتدرانه با کســب  ۶مدال طال ۳ ،نقره و یک برنز عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کرد .به
گزارش مهر ،در پایان این مسابقات تیم ایران توسط پویا ناصرپور ،بهرام معروفخانی ،امین کاویانینژاد ،حسین فروزنده،
محمدهادی ســاروی و امین میرزازاده به ترتیب در اوزان  ۸۷ ،۸۲ ،۷۲ ،۶۳ ،۵۵و ۱۳۰کیلوگرم صاحب مدال طال ،علی
رضا نجاتی ،شــایان عفیفی و وحید دادخواه در اوزان  ۷۷ ،۶۰و  ۹۷کیلوگرم صاحب مدال نقره و ســجاد ایمانطلب در
وزن  ۶۷کیلوگرم صاحب مدال برنز شد و با کسب  ۲۲۵امتیاز و با اقتدار بهعنوان قهرمانی رسید .پس از تیم ایران نیز
تیمهای قزاقستان و قرقیزستان به ترتیب با  ۱۴۷و  ۱۳۵امتیاز دوم و سوم شدند .ردهبندی تیمی -۱ :ایران  ۲۲۵امتیاز،
 -۲قزاقستان  ۱۴۷امتیاز -۳ ،قرقیزستان  ۱۳۵امتیاز -۴ ،هند  ۱۲۹امتیاز -۵ ،ازبکستان  ۱۱۷امتیاز -۶ ،ژاپن  ۱۰۲امتیاز،
 -۷کره جنوبی  ۹۷امتیاز -۸ ،چین  ۸۰امتیاز -۹ ،تاجیکستان  ۴۶امتیاز -۱۰ ،ترکمنستان  ۲۸امتیاز

رکورد عجیب دیدار
ایران و پرتغال
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کشتی فرنگی جوانان مقتدرانه قهرمان آسیا شد

