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 رفتار عجیب کمیته ملی المپیک 
در پرداخت بورسیه ورزشکاران

به خاطر یک مشت دالر

11 فروردین مهلت پرداخت بدهی استراماچونی

 استقالل تا پایان سال 
باید وام میلیاردی بگیرد

جنگ سکوها قبل از ال کالسیکوی وطنی 

طبقه پایین، به نفع میزبان

عصبانیت هواداران لورکوزن بعد از درخشش آزمون

بازخواست آلونسو؛ 
سردار تا االن کجا بود؟

بازتاب خبر ایران ورزشی در رسانه های پرتغال 

 بررسی انتقال طارمی 
به تاتنهام 

سرمربی استقالل رسمًا عذرخواهی کرد

قدم اول ساپینتو برای 
کاهش محرومیت
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پلی آف لیگ برتر والیبال 
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جشن مختصر
استقالل به جام نزدیک شد

0-2
استقالل - ملوان

نتیجه بازی هابرنامه بازی ها

15:00
لیگ برتر والیبال

هورسان رامسر
 پاس گرگان

18:00
لیگ برتر والیبال

شهداب یزد
 ایفا سرام اردکان

لیگ والیبال

15:00 مس رفسنجان
شهرداری ارومیه

لیگ والیبال

سایپا
شهرداری گنبد

پلی اوت لیگ برتر والیبال 

0 -1
فوالد ایران - الفیصلی عربستان

همین یک گل برای حذف 
عربستــــانی ها کافی بود

عبور سخت از 
قرعه آســـــان

تکرار فینال پاریس در مرحله یک هشتم نهایی 

            دشمنان آشنا 
ایـن دو رقیـب کمتـر از یـک سـال پـس از اینکـه لـوس بالنکـوس بـه 
لطف تک گل وینیسیوس جونیور، قرمزها را در فینال 2021-2022 
شکست دادند و چهاردهمین تاج اروپایی خود را به دست آوردند، 

بار دیگر به مصاف هم خواهند رفت. 
کهکشـانی ها از مرحلـه گروهـی 2015-2014 تـا بـه حـال، 5 پیـروزی و یـک 
تساوی مقابل غول های مرسی ساید در لیگ قهرمانان به دست آورده اند. 

پـس از قهرمانـی آلـن کنـدی در فینـال جـام اروپـا در سـال 
1981، اولیـن تقابـل دو تیـم در مرحلـه گروهـی 2008-2009 

بـود کـه رافائـل بنیتـز بـا نتایـج 1-0 و 4-0 تیـم آینـده خـود را شکسـت داد. 
8

3
0

لیگ برتر والیبال

هراز آمل
فوالد سیرجان

لیگ برتر والیبال

پیکان
نیان الکترونیک

3
0

18:00

نتیجه بازی های جام حذفی فوتبال

0-0
هوادار - مس رفسنجان 

2-0
نود ارومیه - پیکان 

(4)-(5)

مازیار زارع: نمی دانم 
چرا استقاللی ها 

 تشویقم 
کردند

حریف فوالد امروز مشخص می شود

ماتا: خوشحالم 
 چون تیم 
 بزرگی 
داریم

جــواد نکونام ســرمربی تیم فوالد خوزســتان بعــد از برد تیمش 
مقابــل الفیصلــی عربســتان در لیــگ قهرمانــان آســیا بــه بهانــه 

مشــکالت فراوان باشــگاه، از ســمت خود اســتعفا کرد!

شوک به فوتبال  آسیا

نکونام برد و 
استعـــفا کرد 


