
کامران قاسمپور بهترین کشتی گیر 
سال شد

درخشان مثل الماس

سال 1401 چگونه گذشت؟

فوتبال،بانی 
تلخ ترین اتفاقات

توصیه پیشکسوتان به گل محمدی: 

تمرکزت را بگذار روی 
جام حذفی!

جای خالی میرزا و کاظمی در لیست 
31 نفره تیم ملی والیبال

غایبان بزرگ!
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 از آقای بولتون،رحمتی و نکو 
تا مجیدی و جباری

مرد ضد ستاره!

عبور از پرسپ ولیـس
 عیدی به هواداران 

شایعات برای آشتی سرخابی ها 

کریم باقری دستیار 
قلعه نویی می شود

پیراهن نیمکت آبی خوش یمن نبود 

شهباززاده نزدیکی های در 
خروج باشگاه استقالل
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جلد ایران ورزشی؛ 27 بهمن 

  هیچ سورپرایزی 
در کار نبود

کورس پرتغالی ها 
برای قهرمــــانی

نتایج بازی های دیروز لیگ برتر:بازی های امروز لیگ برتر:

AS کیلیان امباپه را رها نمی کند

رؤیای رئال مادرید 
تمام نمی شود
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گلباران در گودبای پارتی
حل آسان برای یک معمای سخت

رئــال مادریــد پــس از خــروج پاریــس از لیــگ قهرمانــان اروپــا، 
دوبــاره به دنبــال سوپراســتار فرانســوی، کیلیــان امباپــه اســت. 
طبــق گزارشــی در AS، غول هــای اســپانیایی می خواهند بازیکن 
پی اس جــی را جــذب کننــد و او را بــه ارلینــگ هالنــد ترجیــح 

دهنــد. بــا ایــن حــال، مادریدی هــا می خواهنــد 
منتظــر بماننــد تــا قــرارداد او در ســال 2024 تمام 

شــود و تنهــا حاضرنــد او را به صــورت رایــگان به خدمــت بگیرند.
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ذوب آهن  - نساجی

15:00
صنعت نفت - ملوان

16:00
آلومینیوم - پیکان

0-0
هوادار - مس کرمان

1-1
گل گهر- نفت مسجد سلیمان

0-4

2-0
فوالد - استقالل  

شایعه جریمه میلیاردی 
ساپینتو در سکوت 

کمیته انضباطی! 
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واکنش لیونل مسی به یک شایعه: 

نیمار نباشد، نیستم!

کمیته انضباطی خطاب به استقاللی ها: 

ثابت کنید ساپینتو در 
کرمان کتک خورده! 

یحیی »عزیز هیأت مدیره« شد

درویش:  اولتیماتومی 
در میان نیست

مقصر لغو تمرین دیروز مشخص شد 

ترابی مسئول انتشار 
ویروس سرماخوردگی!

اینجا خواب مان هم تحت کنترل است 

جهانبخش: 
نمی خواستم از 

فاینورد جدا شوم 

حمید سجادی: 

سرمربی تیم ملی؟ از رئیس 
فدراسیون فوتبال بپرسید

غالمرضا بهروان: 

کدام سرمایه دار 
سرخابی ها را می خرد؟ 
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شهادت امام موسی کاظم)ع(
را تسلیت می گوییم بارسلونا – منچستریونایتد، بازی رفت پلی آف لیگ اروپا 

جنگ بزرگان در جام کوچک
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دو غـول اروپـا امشـب در بـازی رفـت پلـی آف لیـگ اروپـا در نوکمـپ بـه 
مصـاف یکدیگـر می رونـد. نـام بارسـلونا و منچسـتریونایتد در فولکلـور 
لیـگ قهرمانـان حـک شـده اسـت امـا دیـدار دو تیـم در تورنمنـت 
درجـه دوی قـاره سـبز برگـزار می شـود. بارسـلونا بـرای دومیـن بـار پیاپـی 
در مرحلـه حذفـی لیـگ اروپـا بـازی می کنـد؛ بعـد از آنکـه در گـروه 
خـود در لیـگ قهرمانـان پشـت سـر بایرن مونیـخ و اینترمیـان قـرار 

گرفـت، از دور رقابت هـا کنـار رفـت. بارسـا در دو بـازی 
رفـت و برگشـت ویکتوریـا پلـژن را در هـم کوبیـد امـا 

در چهـار بـازی بـا تیم هـای بـزرگ گروهـش تنهـا یـک امتیـاز گرفـت. 
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قلعه  نویی 99 درصد 
سرمربی تیم ملی

شایعات علیه ایده های مدیران فدراسیون

فوالد با چهره نو مقابل الفیصلی عربستان در دوحه 

نکونام به دنبال جبران در آسیا 

بازیکن نتیجه را تعیین می کند نه داور 

تمیروف: لقب 
شیر تاشکند را 
دوست ندارم 


