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Soyunma odalarının dinlendiği yolundaki
Başkan Mecnun Otyakmaz’ın kendilerinden
haberler üzerine açıklama yapan Sivaslı
F.Bahçe’yi yenmelerini istediğini belirten
futbolcular, şike iddialarına tepki gösterdi. Sivaslılar, ‘Bunları hakime de anlatırız’ dedi

MESAJ yağmurunu sürdüren F.Bahçeli taraftarlar,
tüm iddiaların bir bir çürümekte olduğunu söyledi.
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Sivasspor-Fenerbahçe maçı nedeniyle tutuklanan
Korcan’ın, ailesi ve avukatı FOTOSPOR’a konuştu

‘Korcan çıkarsa, operasyon biter’
diyen Çelikaylar, beraatten emin
MİNİ COOPER’IN KİME AİT OLDUĞU BELLİ
ŞİKE ve teşvik operasyonunun en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen tutuklu Sivasspor
eski kalecisi Korcan Çelikay’ın babası Yunus Çelikay, ağabeyi futbolcu İlhan Çelikay
ve avukatı Rahmi Ofluoğlu, gazetemize
çarpıcı açıklamalarda bulundu. Korcan’a
yöneltilen en ciddi suçlama olan, “F.Bahçe’den araba aldı” iddiasının çoktan çürüdüğünü belirten Yunus Çelikay, söz
konusu Mini Cooper’ın Ruken Başak’a
ait olduğuna dair belgeleri gösterdi.

COPA America sonrası Uruguaylı futbolcuyu
almak üzere yeniden kolları sıvayan G.Saray
yönetimi, yeni transfer Muslera’yı devreye soktu. Sarı-Kırmızılı ekibin yeni kalecisi, vatandaşını ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor.

G.SARAY, ARENA’DA LİVERPOOL’A KARŞI

KIZ KARDEŞİMİZ YOK Kİ!
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ŞAMPİYONLAR Ligi 3. ön eleme
turu ilk maçında Lizbon’da Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşan
Trabzonspor, Türkiye’ye avantajlı
skorla dönmenin eşiğinden bitime 2 dakika kala döndü. 71’de
Nilito’nun golüne, 88’de Gaitan’ın
golü eklenince rövanş için sıkıntılı bir sonuç ortaya çıktı.

KARDEŞİNİN aldığı iddia edilen arabanın gerçekte kime ait olduğunun ortaya çıkmasından sonra, bu kez de Audi
ve Nissan marka araçların ortaya atıldığını söyleyen İlhan Çelikay, “Ortada
bu arabalar olsa, onların da Korcan
ile ilgisi olmadığını kanıtlarız” dedi.
İlhan Çelikay, “Arabayı kız kardeşinin adına aldığı söyleniyor. Oysa biz
iki erkek kardeşiz. Anne ve babamın başka çocuğu yok” dedi.

KOMİSER BİLE SÖYLEDİ
AĞABEY Çelikay, “F.Bahçe şampiyon olmasa, Korcan 2. golü yemese bu operasyon yapılmazdı” derken, avukat Ofluoğlu da şunları
söyledi: “Tahliye olduğunda bu
operasyon çökeceği için Korcan’ı bırakmıyorlar. Müvekkilime İbrahim
Akın gibi oyun oynanmak istendi.
Emniyette ‘Avukatımı istiyorum’
diye bağırdığı haberi gelince gidip
müdahale ettim. İfadeyi alan komiser, Korcan’ın masum olduğunu bize bizzat kendisi söyledi.”

RÖVANŞ İSTANBUL’DA
GÜÇLÜ Benfica karşısında maça iyi başlayan Bordo-Mavililer,
her iki yarıda da bir çok tehlike
yarattı. Rakip ataklarda da kaleci Tolga son derece başarılıydı. Rövanş, 3 Ağustos’ta İstanbul Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Trabzonspor’un tur için, yemeden 3 gol atması gerekiyor.

TAYFUR Havutçu’nun yerine
teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş’ta Flores favori
isim olarak ortaya çıkarken, takımdaki Portekizli ağırlığı nedeniyle Luis Figo’nun da düşünülmeye başlandığı belirtiliyor.

2-0
DORINSIGHT Araştırma’nın yaptığı ankete göre, Türk halkının yüzde 64’ü Futbol Federasyonu’nun küme düşme kararı vereceğine inanmıyor. Halkın büyük bölümü, takımların
düşmeyip, lige eksi puanla başlamasını istiyor.

Korcan Çelikay’ın
avukatları, genç
futbolcunun
tutukluluğunun
kaldırılması için
önümüzdeki günlerde
yeniden itirazda
bulunacaklarını belirtti.

Korcan’ın babası Yunus Çelikay, ağabeyi İlhan Çelikay,
arkadaşlarımız O. Utkan Aydın ve Süleyman Karakulluk’a, genç kalecinin yaşadıklarını anlatırken, avukatı
Rahmi Ofluoğlu, ‘Yargılama beraatle biter’ dedi.

TİMSAH, saat 20.30’daki
maçta zayıf rakibini ağırlıyor. G.Antep’in zorlu
sınavı ise saat 21.00’de.

ES-Es, B.Dortmund’un tecrübeli yıldızına 2+1 yıllık
imza attırdı.

