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Spor Son Dakika - 23:28

Diyarbakır'da maçtan sonra olaylar çıktı

Diyarbakırspor-Fenerbahçe arasında
oynanan maçta sahaya birçok yabancı
madde atıldı. Maçtan sonra da olaylar
çıktı

Turkcell Süper Lig'in 3.
haftasında Diyarbakır
Atatürk Stadı'nda oynanan
Diyarbakırspor-Fenerbahçe
maçında maçın başında
sonuna kadar sahaya
birçok yabancı madde
atıldı.

Ayrıca maçın 77.
dakikasında sahaya giren
bir taraftar güvenlik
güçleri tarafından
yakalandı ve dışarıya
çıkarıldı.

Sarı-lacivertli oyuncuların
sürekli bu yabancı maddeleri hakeme gösermelerine rağmen hakem
oyunu hiç durdurmadı ve anons yapılmasını istememeişti taki Kazım'ın
hemen ayanın dibine atılan ses bombasına kadar.

Maçın 54. dakikasında Fenerbahçeli oyuncu Kazım taç çizgisinin
yakınında faul yaptığı sırada tribünlerden ayanın dibine ses bombası
geldi. Bunu gören maçın hakemi Suat Arslanboğa maçı kısa süreliğinede
olsa durdurdu ancak yine anons yapılmadı. Karşılaşmaya kısa süre ara
verildikten sonra yeniden devam edildi.

Karşılaşmanın bitmesinin ardından saha dışında da olaylar çıktı.

24 Ağustos 2009, Pazartesi

Son Dakika - Spor Bölümündeki Diğer Başlıklar

 09:00  Filipinler'deki sel felaketinde ölü sayısı 100'e çıktı

 08:50  Uzay dolmuşları emekli oluyor

 08:43  Pakistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

 08:30  Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

 07:22  İran, füze savunma tatbikatı yaptı

 07:20  Çin Başbakanı, Kuzey Kore'ye gidecek

 04:48  Adana'da 2 araç yakıldı

 04:11  'Sahte Çürük Raporu' soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

 02:27  Domuz gribi görülen iki lise tatil edildi

 02:11  Ankara'da deprem

 Bölümün en çok
okunan haberleri  

Galatasaray, beklenmeyen
ama doğal bir kayıp yaşadı

Aslan, seriyi 'Es'geçti

Rekor Daum'u strese soktu

Liman şehirleri kupası
Hamilton'ın

Trabzonspor'da 4,5 milyon
Euro'luk hüsran: Alanzinho

Çakır, futbol oynanmasına
izin verdi

Kartal devler ligi'ne
kilitlendi Denizli  ,
Moskova'yı imha edecek!

Güneş'li Seul
şampiyonluğa koşuyor

'Maçı karmaşık hale biz
getirdik'

Gücüm yerinde olduğu
sürece güreşirim

 En çok okunan 10
haber  

Birinci ligde oynamanın
riskleri

'Burası İstanbul' dersem,
ne dersiniz?

Görünmez duvarları
yıkmak için bir daha

Ayağının tozuyla Osmanlı
ailesine taziyeye gitti

"Âhar tavr ve üslûb-ı
mergûb üzre..."

Günay, TSK'nın Topkapı
Sarayı'ndaki depolarını
boşaltmasını istiyor

Ebru Tv'ye 3 EMMY ödülü

Emin Arslan'dan
uyuşturucu baronuna VIP
ağırlama

'Çürük' çetesinde iki gözaltı
daha

BOTAŞ'a Gazprom olma
yolu açılıyor
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 İstanbul
Bugün Salı Çarşamba

16 13/23 14/23

İmsak 05:24
Güneş 06:50
Öğle 13:02

İkindi 16:20
Akşam 19:01
Yatsı 20:21
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