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سکوت سنگین 
فرهاد

ایده های کی روش در سالروز 70 سالگی 

فوتبال امروز 
»تجارِت بردن« است

دوپینگ؛ عامل 
محرومیت یکساله 

ستاره ملی پوش

 تعویضی ها 
به داد منصوریان 

رسیدند

آنچلوتی: باید 
فینالیست شویم

ژاوی: شانس 
رئال بیشتر است
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جواب منفی سپاهان و تراکتور به فدراسیون 

 گتوزو به نیمکــــــــت
تیم ملی نزدیک شــد 
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بــا اینکــه افــراد نزدیــک بــه فدراســیون فوتبــال تأکیــد دارنــد احتمــال 
حضــور یــک ســرمربی خارجــی بــه اوج خــود رســیده ولــی هنــوز 

بحــث بــر ســر انتخــاب امیــر قلعه نویــی داغ اســت و 
تیــم ملــی هــم  بعــدی  لــش  عــده ای معتقدنــد چا

یــک »بازگشــت« اســت؛ ایــن بــار بازگشــت امیــر بــه نیمکــت.

نیمه نهایی جام حذفی 

ال کالسیکوی متفاوت در راه است 

شرایط وخیم بارسا 
و خشم بزرگ رئال

فوالد – ملوان

هفته بیست و یکم
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150 هـــــــــزار دالر 
استقالل گم شد! 

چرا باید زودتر از سپاهان 
و استقالل بازی کنیم؟

 پنالتی مان سوخـــــت
ساپینتو را هم زدند 

جنجال جدید با نامه پرسپولیس کلید خورد 

اعتــــــــــــراض استقاللی ها تمامی نــــــدارد 

گزارشی از یک اتفاق باور نکردنی در پرونده انتقال محبی

مرحله  نیمه نهایی والیبال )بازی اول(

برنامه مرحله  نیمه نهایی )بازی دوم(

جمعه 12 اسفند
ساعت 18: پاس گرگان...............................................  شهداب یزد

ساعت 15: پیکان تهران ..................................................  هراز آمل 

شهـــــــــداب یزد

پاس گــــــــــرگان

هـــــــــــراز آمــــــــــــل

پیکان تهــــــــــــــران
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جام ملت های زیر 20 سال آسیا 

 ایران مقتـــــدر
 پرانگیــــــــــــــزه 
اما بدشانــــس

تیم ملی زیر 20 سال کشورمان با هدایت صمد مرفاوی 
در گام اول قهرمانی آسیا موفق شد با حساب یک بر 
صفر، قطر را از پیش رو بردارد. جوانان ایران مقتدر و 
پرانگیزه ظاهر شــدند اما بدشــانس بودند وگرنه تیم 
ملــی بــا یــک نتیجــه رویایــی گام اول را برمی داشــت. 
ایــن تیــم، نویــد روزهــای بهتــر در آینــده را می دهــد.

رئیس فیفا به من لطف دارد

دایـــــــــی: ســـــــؤال 
مــــــــردم ایـــــران را از 
اینفانتینو پرسیـــدم


