
نور افکن: بخاطر رفتار 
 پرسپولیسی ها در آسیا

محروم می شویم

 یحیی گل محمدی:
 کارمـــــان سخت شد

شرمنده هواداران شدم

03 13

سید بندی جام ملت های آسیا مشخص شد

 ایران در سید یک با قطر،کره
ژاپن،عربستان و استرالیا

جوانان ایران فرصت صعود به جام جهانی را 
با شکست مقابل عراق از دست داد

حذف با فوتبال از مد افتاده

سانچز قبول نکرد ، به مربی وطنی رسیدند

 رقابت بین
نکونام و قلعه نویی

بی توجهی استقاللی ها  و احتمال  حذف از آسیا

منتظر یک فاجعه باشید!
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 مسی باید بازنشسته شود
یا به بارسلونا برگردد 

دیگر در پاریس نمان!
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کار لیونل مسی تمام است. از نظر خیلی کارشناسان بازی 
بی خاصیت فوق ستاره آرژانتینی در باخت پاری سن ژرمن مقابل 
بایرن مونیخ ثابت کرد او دیگر نمی تواند در باالترین سطح تأثیرگذار 
باشد. به نظر می رسد قهرمانی جام جهانی 2022 فراموش شده 

است. البته ناکامی های پاریس تنها به او مربوط 
نمی شود اما باید قبول کرد مسی بخشی از مشکل 

است و دستمزد سرسام آور او بهتر است جای دیگری خرج شود.
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19:00
فوالد - استقالل 

1011

17:00
گل گهر - نفت مسجد سلیمان

15:00
آلومینیوم- پیکان

15:00
هوادار  - مس کرمان

تراکتور - مس رفسنجان

1-0

یک ستاره در دوراهی ترکیه – فرانسه 

دعوای النس و کایسری 
 برای جذب

 یا تمدید
حسینی
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1-0
پرسپولیس - سپاهان

94 طالیی ، ضدحال شب عید

پرسپولیس بد موقعی باخت. روزی که هوادارانش برای شکست دادن سپاهان و ایجاد تغییر در صدر جدول به ورزشگاه آمده بودند اما سرخپوشان با ارائه یک بازی 
پرایراد در نیمه نخست و باخت دقیقه آخری، در مسیر قهرمانی خود یک گره اساسی انداختند یک برد طالیی برای طالیی پوشان و یک دنیا حسرت برای پرسپولیس. 

مالقات آبی لب کارون
عصر امروز در اهواز، نزدیکی های کارون قرار مالقات استقاللی هاست. فوالد از آبی های پایتخت میزبانی می کند تا آخرین بازی 
دو تیم در سال 1401 به پایان برسد. این بازی، فقط رقابت تهران و اهواز نیست؛ دو کاپیتان پیشین به مصاف هم می روند. 
علیرضا منصوریان شماره 10 استقالل با آن تکیه کالم منحصر به فردش )FULL OF STRESS( مقابل ساپینتو که محرومیتش 
به پایان رسیده و با سابقه کاپیتانی اسپورتینگ لیسبون، خوشحال از شکست دیشب پرسپولیس به دنبال جایگاه دوم است. 

مالقات آبی لب کارون

13

4


