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05 مهدی تاج  دوباره حرفش را عوض کرد03

ترجیح ما سرمربی 
ایرانی است

حمله به هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال

مظلومی: برای چه 
نظر فنی می دهید؟
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والدت حضرت علی اکبر)ع( 
مبارک باد سیتی پایش را از روی گاز بر نمی دارد

  کالغ ها در نیمه طلسم شده
شهـــر منچستر
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منچسترســیتی و نیوکاســل بعد از دو نتیجه متفاوت در دو 
جام امروز عصر در لیگ برتر به مصاف هم می روند. کالغ ها 

در فینــال جــام اتحادیــه برابــر منچســتریونایتد 
شکســت خوردنــد امــا ســیتیزن ها بــرد آســانی در مرحلــه 

یک هشــتم نهایی جام حذفی مقابل بریســتول سیتی به دست آوردند. 
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تش ســـــوزی  آ
در النه عقاب!

ماجرای عجیب سوختن خانه چوبی عابدزاده

مرحله  نیمه نهایی والیبال

پاس گــــــــــرگان

شهـــــــــداب یزد

پیکان تهــــــــــــــران

هـــــــــــراز آمــــــــــــل
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پرداخت بدهی استراماچونی؛ 
همین روزها

چراغ سبز 
دولت به 
باشگاه 
استقالل

 خمس – یحیی؛ فوتبالی 
که قرار است زیبا شود

تورنمنت بین المللی کشتی در 
بلغارستان و شکست یزدانی

باخت های پرهزینه

 کل کل 
تیکی 
تاکایی

محرمی: 
االن بودم 

آقای گل 
می شدم!

مگر مدرسه 
فوتبال است که 
7 - 8 مربی برای 
تیم ملی معرفی 

کرده اند؟

امسال برخالف دو سال گذشته فدراسیون کشتی هزینه زیادی برای اعزام 
تیم های آزاد و فرنگی انجام داده و حاال بعد از تجربه شرکت در تورنمنت های 
کرواسی و مصر حضور در بلغارستان هم در برنامه کشتی قرار گرفته است

مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال با برگزاری دو دیدار جذاب و دیدنی ادامه یافت. پیکان 
از صعود به فینال بازماند تا هراز فینالیست  شود. در اتفاقی جالب، پاس تا آخرین امتیازات 
مقابل شهداب مقاومت کرد اما در نهایت شکست را پذیرفت تا یزدی ها به فینال برسند.  


