
قهرمان طالیی المپیک لندن سرمربی 
تیم ملی وزنه برداری شد

نصیر شالل؛یک 
انتخاب عالی

نزول تدریجی تیم یحیی در سه 
فصل اخیر

افت میانگین امتیاز 
برای دور شدن از جام

پیشکسوتان علیه پریرا:

آماتور است و گل نزن!

دستیاران مدیرعامل چه می کنند؟

بدهکاری فتح هللا زاده 
با 3 مشاور عالی!
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داور لهستانی کابوس مهاجم ایرانی

مهم ترین مأموریت 
طارمی؛شکست اینتر

علیرضا دبیر خطاب به کشتی گیران؛

اظهار نظر سیاسی 
ممنوع!

علی کفاشیان:

اگر من بودم سرمربی 
خارجی می آوردم
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بارسا گیت داغ تر از همیشه

باران دالرها و شعارها
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ابهامــات 
برای امیر

قلعه نویی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی انتخاب شده اما هنوز ابهاماتی برای او وجود دارد، 
اول اینکه چه کســـانی قرار اســـت از بین ایرانی ها، دســـتیارش شوند و همچنین کدام بازیکنان 

با او در تیم ملی ادامه می دهند؛ یا امیر کدام ســـتاره ها را از لیســـت خود بیرون می گذارد. 

پس از تصمیم مدعی العموم مبنی بر شکایت از این باشگاه، 
حتی ممکن است که حضور بارسلونا در رقابت های اروپایی 
فصل بعد به خطر بیفتد. خوان الپورتا برای از بین بردن ترس 
هواداران بارسلونا و انتقاد به واکنش بارسلونا به میدان آمد 
و در توئیتر خود خطاب به هواداران بارسلونا نوشت :»بارسا 
بی گناه است و قربانی کمپین همه گیری شده که علیه شرافت 

بارســلونا بــه راه افتــاده اســت. جــای تعجــب 
نیست، ما از بارسا دفاع  و بی گناهی باشگاه را 

ثابت خواهیم کرد. بســیاری باید خودشــان را اصالح کنند.«
9

پول ما را هم مثل استراماچونی بدهیدامتیازات حراج شد، امیدها کمرنگ

صدای اعتراض ساپینتو بعد از بردهای درخشان:از اسفند پارسال تا اسفند امسال

خدادادعزیزی:

هرکس نمی تواند 
به حرف قلعه نویی 
گـــوش کند، برود

 اقتداری کمرنگ
ذهنی فرسوده

از محاکمه تلویزیونی تا جام هایی 
کـــــــــــه از امیــــــر فراری شـــــدند


