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پایان ماه عسل استقالل در لیگ برتر

 بازی های سخت 
از راه رسیدند

سه قهرمان جهان کشتی فرنگی و 
بازگشت بعد از غیبت طوالنی

کاکوها در مصر

تکلیف سامان و برنتفورد مشخص شد 

یک پایان تراژیک! 
اینتر – پورتو؛ پیش به سوی یک چهارم نهایی

 اژدهای ایرانی 
علیه زوج ژکو – الئوتارو 

حسین چرخابی: 

مدافعان سپاهان نباید 
مهاجمان پرسپولیس را گم کنند

عبدهللا ویسی: 

کی روش دیکتاتور شد 
و ماندنش مضر بود 
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بازی های نوروزی، هدایای ملی پوشان به مردم 

بوی عیدی بوی توپ! 

علی فتح هللا زاده:  کمک به مردم خوی وظیفه من است

بدهی به استراماچونی 100 میلیارد تومان است

فقط یکی زنده می ماند
ال کالسیکوی حذفی

 یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
الیپزیگ – منچسترسیتی

 شعله های انتقام 
»آبی « می سوزد 

منچسترسـیتی رقابـت خـود در مرحلـه حذفـی لیـگ قهرمانـان اروپـای ایـن فصـل 
را امشـب بـا سـفر بـه آلمـان و نبـرد بـا الیپزیـگ در بـازی رفـت مرحلـه یـک هشـتم 
نهایی این رقابت ها آغاز می کند. سیتیزن ها فصل گذشته در ورزشگاه ردبول آرنا با 

نتیجه 2-1 در دور گروهی مقابل این حریف آلمانی شکست خوردند 
و امشـب به دنبـال انتقـام آن شکسـت هسـتند. صعـود از مرحلـه 

گروهی لیگ قهرمانان این فصل برای الیپزیگ دست نیافتنی به نظر می رسید ...
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پلی آف لیگ برتر والیبال 

نتیجه بازی هابرنامه بازی ها
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لیگ برتر والیبال

هورسان رامسر
 پاس گرگان
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لیگ برتر والیبال

شهداب یزد
18:00 ایفا سرام اردکان

لیگ برتر والیبال

هراز آمل
فوالد سیرجان

لیگ برتر والیبال

پیکان
15:00نیان الکترونیک

15:00
سپاهان - پرسپولیس 
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علی فتح اللـــه  زاده، مدیرعامل علی فتح اللـــه  زاده، مدیرعامل 
باشـــگاه اســـتقالل روز گذشـــته باشـــگاه اســـتقالل روز گذشـــته 
همراه با جـــواد خیابانی،مجری همراه با جـــواد خیابانی،مجری 
با سابقه سیما به شهر زلزله زده با سابقه سیما به شهر زلزله زده 
خوی رفتند وبار دیگر به مردمان خوی رفتند وبار دیگر به مردمان 
آســـیب دیـــده ایـــن دیـــار یـــاری آســـیب دیـــده ایـــن دیـــار یـــاری 
رساندند. فتح الله زاده از زمانی رساندند. فتح الله زاده از زمانی 
که درخوی زلزله به وقوع پیوسته که درخوی زلزله به وقوع پیوسته 
چندبار به این شـــهر ســـفر کرده چندبار به این شـــهر ســـفر کرده 
تـــا انتقـــال کمـــک به مـــردم این تـــا انتقـــال کمـــک به مـــردم این 
شهر ســـرعت بیشـــتری بگیرد. شهر ســـرعت بیشـــتری بگیرد. 
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