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افشاگری در مورد هزینه یک تیم لیگ برتری 

 530/000/000/000

چرخش 180 درجه ای باشگاه فوالد

از محرم و اسکوچیچ به 
رجبی رسیدند

فوران استقالل؛ آتشفشان آبی 

هر 32 دقیقه یک گل 
پیام تسلیت رئیس جمهور برای درگذشت اسماعیل احمدی 

فقدان مدیر جهادی موجب تأثر فراوان شد

دلیل گل محمدی برای غیبت در کنفرانس خبری: 

به خاطر اتفاقات داخل و خارج 
باشگاه صحبت نکردم

یک اتفاق تلخ که از برد شیرین بیرون آمد 

 افت عجیب بیرانوند
اصفهان، قسمت چهارم!

همایون شاهرخی: 

فوتبال را با سیاست بازی 
اداره می کنند 

مهدی قایدی زیر ذره بین 

20 خودت باش 
15 04

 والدت حضرت ابوالفضل)ع( 
را تبریک می گوییم
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شهید خدمت
جهادگر »منتظران خورشید« جان به جان آفرین تسلیم کرد

نیمه نهایی لیگ والیبال 

نتایج بازی ها
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یک چهارم نهایی

هراز آمل
فوالد سیرجان

یک چهارم نهایی

پیکان
نیان الکترونیک

0
3

7

جدیدتریـن نبـرد بیـن دو تیـم مادریـدی رئـال و اتلتیکـو امشـب در 
سـانتیاگو برنابئو رقم می خورد، جایی که رئال سـفیدپوش میزبان 
سفید و قرمزپوشان اتلتیکومادرید است. تیم میزبان در حال حاضر 
در رده دوم جدول بعد از بارسـلونا قرار دارد، با هشـت امتیاز کمتر 
از بارسـا، در حالـی کـه اتلتیکـو در رده چهـارم و باالتـر از رئـال بتیـس 
قـرار دارد. بـا توجـه بـه آمادگـی خیره کننـده بارسـلونا در رقابت هـای 

داخلی، رئال مادرید فرصتی برای اشتباه و از دست 
دادن امتیـاز در اللیـگا نـدارد تـا بتوانـد ایـن شـانس را 

داشته باشد که از عنوان قهرمانی خود در لیگ اسپانیا دفاع کند.

رئال مادرید – اتلتیکو مادرید 

فرصتی برای اشتباه نیست
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 ساپینتو و یحیــــی 
از لیست جاماندند

 فهرست عجیب برای هدایت تیم ملی

شهداب یزد به پاس گرگان رسید 

 مالقات بهروز عطایی 
و  پیمان اکبری 

ورزش  وزارت  وزارتــی  حــوزه  فقیــد  مدیــرکل  احمــدی،  اســماعیل  درگذشــت  پیامــی  انتشــار  بــا  رئیســی  ابراهیــم  ســید  دکتــر 
وزارت  وزارتــی  حــوزه  فقیــد  مدیــرکل  احمــدی،  اســماعیل  مرحــوم  پرتــاش،  و  جهــادی  مدیــر  »درگذشــت  گفــت:  تســلیت  را 
شــد. فــراوان  تأثــر  و  انــدوه  موجــب  ســازمانی،  مأموریــت  انجــام  حیــن  کرمــان،  در  بالگــرد  ســانحه  در  جوانــان  و   ورزش 

اینجانب با قدردانی از خدمات ارزنده آن جهادگر، مصیبت وارده را به جامعه ورزشی، همکاران و به ویژه خانواده مکرم آن مرحوم تسلیت 
می گویم و از درگاه خدای رحمان برای ایشان علو درجات مسألت دارم.«
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