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حسرت بزرگ برای ایران

VAR بالی جان فغانی شد
علیرضا فغانی داور بین المللی کشورمان که به دلیل سطح و تجربه 
باالی خودش و همینطور احتمال باالی رقم خوردن یک فینال اروپایی-

آمریکای جنوبی ، یکی از شانس های اصلی قضاوت دیدار فینال به شمار 
می رفت پس از قضاوت دیدار اروگوئه - پرتغال، در دور گروهی و اعالم 
پنالتی برای پرتغال که حواشی زیادی به همراه داشت، دیگر در جام 
جهانی قضاوت نخواهد کرد. وی در حالیکه خود صحنه را دیده بود و با 
قطعیت کامل ، هند و پنالتی را اعالم نکرد، با اصرار عجیب VAR و نیز 
بازگشتن از تصمیم توسط خودش ، پنالتی را برای پرتغال اعالم کرد 
تا در نهایت با همین تصمیم جنجالی و شبهه برانگیز ، شانس تاریخی 

قضاوت در مهمترین دیدار ورزش دنیا را از دست بدهد.
 ابالغ یک تصمیم به باشگاه ها

 هزینه VAR با شماست
خوشبختانه این بار ورود VAR به استادیوم های ایران در حد 
جلسه کارگروه نیست و قرار است، اقدامات اجرایی در این زمینه آغاز 
شود.شرکتی که قرار است در این زمینه طرف حساب باشگاه ها باشد، 
از سوی فدراسیون فوتبال مشخص شده است و با درخواست از سوی 
استادیوم  در  و  ایران  وارد  تجهیزات  این  ثبت سفارش  و  ها  باشگاه 
می  جانمایی  کارشناسان شرکت خارجی  توسط  ایران  فوتبال  های 
تاج  مهدی  با حضور  پیش  روز  دو  یکی  که  مهمی  نشست  شود.در 
و افراد تصمیم گیرنده در این زمینه از جمله حمیرا اسدی، رییس 
شد،  مقرر  شد،  برگزار  فوتبال  فدراسیون  الملل  بین  روابط  کمیته 
بازی های لیگ  برگزاری  برای  استادیوم های میزبان  هزینه تجهیز 
فدراسیون  و  باشد  ها  باشگاه  عهده  بر  ویدئویی  داور  کمک  به  برتر 
سوی  از  مهم  تصمیم  این  باشد.  داشته  نظارتی  نقش  تنها  فوتبال 
سازمان لیگ به باشگاه ابالغ می شود.اما فدراسیون فوتبال کارهای 
مهمی که در این زمینه پیش می برد، در ماه های آینده برگزاری 
کالس آموزشی داوران، کسب مجوز برای بهره برداری از کمک داور 
ویدئویی به صورت آفالین و در ادامه آنالین است که این هم یک 
به  فوتبال  فدراسیون  سوی  از  مقامی  بود.هنوز  خواهد  مهم  پروسه 
طور دقیق در مورد هزینه های تجهیز استادیوم های ورزشی ایران 
به کمک داور ویدئویی اظهار نظر نکرده است. اما یکی دو سال پیش 
رییس فدراسیون فوتبال عراق خبر داد، برخی از استادیوم های این 
کشور با پرداخت 30 هزار دالر به این تکنولوژی تجهیز خواهند شد. 
به  باید  برتر  لیگ  های  استادیوم  همه  که  است  این  بر  فیفا  تاکید 
این تکنولوژی تجهیز شوند و این مورد قبول نیست که در برخی از 
استادیوم ها امکان استفاده از VAR وجود داشته باشد و در برخی 

از استادیوم ها نه.
بازگشت جادوگر معروف به فوتبال ایران

یکی از تیم های حاضر در فوتبال کشور از حضور یک جادوگر 
به  مربوط  اخبار  از  ایران  فوتبال  که  بود  می کند.مدتی  استفاده 
که  ایامی  در  می رسد  نظر  به  و  بود  دور  فوتبالی  غیر  فعالیت های 
انتخابات و ماجراهای تیم ملی و  فدراسیون و فوتبال کشور درگیر 
جام جهانی بودند، برخی افراد به صورت پنهانی فعالیت های خودشان 
را ادامه می دهند.بر اساس پیگیری ها مشخص شد یکی از تیم های 
جادوگر  راهنمایی های  و  حضور  از  کشور  فوتبال  در  حاضر  مطرح 
معروف استفاده می کند. تاثیر و نفوذ این جادوگر به حدی است که 
تصمیمات فنی نیز با سفارش های او صورت می گیرد. حتی یکی از 
اعتقادی به جادوگری نداشته و  اینکه  به دلیل  نیز  بازیکنان مطرح 
دعای مخصوصی را با خود حمل می کرده از این تیم کنار گذاشته 
فوتبال  تمام تالش های مسئوالن  با وجود  ترتیب  این  است.به  شده 
کشور و حتی پیگیری های نمایندگان مجلس، به نظر می رسد بحث 

پابرجاست. قوت خودش  به  فوتبال کشور  در  جادوگری همچنان 

کره  و  کامرون   ، ، سوئیس  صربستان 
جنوبی؛ رقبایی از 3 قاره جهان که علیرغم 
هرگز  فنی،  های  توانایی  و  کوشی  سخت 
جام  دوره   ۵ قهرمان  برای  توانستند  نمی 
عنوان  این  کسب  اصلی  مدعی  و  جهانی 
باشند.  دردسرساز  چالشی  اخیر،  دوره  در 
گروهی،  مرحله  آخر  بازی  در  هرچند 
تیم  توانستند  آفریقا  نشدنی  رام  شیرهای 
ولی  کنند  مغلوب  را  برزیل  های  ذخیره 
نیز  اتوئو  ساموئل  و  سانگ  ریگوبرت  خود 
می دانستند که در صورت رویارویی با تمام 
بودند.  میدان  بازنده  سلسائو،  انگیزه  و  قوا 
پس  برزیل  مخوف  بونیتو  ژوگو  بازگشت 
بازی مرحله یک هشتم  از بیست سال در 
نهایی مقابل کره جنوبی ، شاید بتواند ثابت 
سرزمین  بازیکنان  و  مردم  ادعای  که  کند 
قهوه مبنی برای تکرار قهرمانیشان در قاره 
کهن ، نه ناشی از خرافات ، بلکه یک باور 
جمع  در  حضورشان  با  حال  است.  قلبی 
۸تیم برتر جام و حضور تیم های قدرتنمد 
، می توان گفت که ماموریت بزرگشان تازه 
آغاز شده است. حریف آنها در این مرحله 
، گرچه یک مدعی اسمی و قدیمی نیست 

که  بود  نخواهد  پوشیده  هیچکس  بر  ولی 
و  کار  با ستارگان کهنه  کرواسی  ملی  تیم 
برای  قدرتمندی  ، چه هماورد  جوان خود 
زرد قناری پوشان برزیل است. نایب قهرمان 
دوره قبلی در روسیه ، اینبار هم با رهبری 
بزرگ  تیم  یک  قامت  در  را  خود   ، دالیچ 
نیمه  هم  باز  مسلما  و  است  کرده  معرفی 
خواهد  باالتر  مراحل  به  رسیدن  به  نگاهی 
به  ژاپن  و  مراکش  که  جامی  در  داشت. 
مدعیانی همچون اسپانیا ، آلمان و بلژیک 
رحم نکردند ، کرواسی اما اسیر شگفتی آنها 
نشد ؛ تساوی مقابل مراکش سختکوش در 
جدال اول مرحله گروهی و پیروزی مقابل 
 ، حذفی  مرحله  در  جسور  و  متحد  ژاپن 
ثابت می کند که شطرنجی پوشان ، کامال 
با تمرکز و با ثبات در قطر حاضر شده اند و 
حراسی از نام های بزرگ و نام های شگفتی 
سنی  میانگین  به  توجه  با  ندارند.  نیز  ساز 
بیشتر کروات ها و نیز ستاره های پرشمار 
برزیل ، شانس شاگردان تیته برای رسیدن 
در  ولی  بود  خواهد  بیشتر  نهایی  نیمه  به 
سد  یک  نباید   ، قطر  های  شگفتانه  جام 
محکم همچون کرواسی را دست کم گرفت.

 در میان جدال های مدعیان بزرگ 
ترین  پرتکرار  از  ، یک  ادوار جام جهانی 
رقم  آرژانتین  و  هلند  میان   ، نبردها 
دو  این  رویارویی  اولین  است.  خورده 
آنها  گروهی  دوم  مرحله  جدال  به  تیم 
برمیگردد؛ جایی که تیم قدرتمند رینوس 
میشل که اوج تکامل توتال فوتبال را به 
چندان  نه  تیم   ، گذاشت  می  نمایش 
یوهان  درخشش  با  را  آرژانتین  سرحال 
کرایف فقید ، ۴ بر صفر مغلوب کرد و در 
نهایی  با صدرنشینی، راهی دیدار  نهایت 

شد. غربی  آلمان  با 
پرده دوم این دوئل ، به انتقام گیری 
کمپس  ماریو  درخشش  با  ها  آرژانتینی 
که  گردد  برمی  بعد  سال   ۴ فینال  در 
حسرت  در  را  هاپل  ارنست  شاگردان 
باال بردن جام برای دومین دوره متوالی 
گذاشتند. اما بدون تردید سومین جدال 
این دو کشور ، ماندگارترین آنها تا امروز 
شاگردان  مسابقه  که  جایی  است.  بوده 
پاسارال و هیدینگ در مرحله یک چهارم 
تساوی  با   ،  ۱۹۹۸ جهانی  جام  نهایی 

گل  آن  تا  شد  می  دنبال  یک  بر  یک 
ماندگار دنیس برگکمپ با کنترل و ضربه 
ماندگارش به کنج دروازه کارلوس روآ و 
فریادهای تاریخی گزارشگر هلندی از راه 
آرژانتین  و  هلند  بعدی  نبرد  دو  رسید. 
اما  نبود  برخوردار  زیادی  جذابیت  از   ،
موج  آن  در  هم  باز  التهاب  و  حساسیت 
می زد. جنگ صدرنشینی آنها در مرحله 
تالششان  و   ۲00۶ جهانی  جام  گروهی 
برای رسیدن به فینال جام جهانی ۲0۱۴ 
پایان  به  بر صفر  نتیجه صفر  با  دو  ، هر 
صدرنشینی  با  سلسته  آلبی  ولی  رسید 
ضربات  در  فینال  به  رسیدن  و  گروه  در 
، برنده هر دو دیدار لقب گرفت.  پنالتی 
لوئیس   ، سال   ۸ گذشت  از  پس  حال 
فنخال فرصت انتقام را از لیونل مسی و 
شاگردانش به دست آورده است اما خود 
دانند  بازیکنانش خیلی خوب می  و  وی 
که آرژانتین در قطر ، به مراتب پرامید تر 
و با انگیزه تر از آرژانتین در برزیل است 
تیم  به جمع ۴  برای رسیدن  آنها  و کار 

نظر می رسد. به  بسیار دشوار   ، پایانی 

برزیل - کرواسی

اولین سد سخت سلسائو
ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

محمد حسینی

آرژانتین - هلند

یادآور خاطرات دور و نزدیک
ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه، ورزشگاه لوسیل

با شنیدن  که  نامی  دو  ؛  آرژانتین  و  برزیل 
توپ  جز  تصویری  که  است  بعید  دیدنشان،  یا 
زردپوش  بازیکن   ۲۲  ، چمن  زمین   ، فوتبال 
ناشدنی  وصف  هیاهو  و  شور  نیز  و  پوش  آبی  و 
متبادر  اذهان  به   ، سکوها  روی  بر  تماشاچیان 
شود. دو کشوری که فوتبال را در سطحی دیگر 
از  التهاب برگزار می کنند و گویی  از هیجان و 
بدو تولد فوتبال ، برای مقابله ای ابدی با یکدیگر 
بودند. در ورزشی که مقصد اصلی  ساخته شده 

ستارگان ، توجه بینندگان تلویزیونی و رادیویی ، 
سرمایه گذاری اکثر قریب به اتفاق شرکت های 
و  تبلیغات  بحث  برای  مطرح  برندهای  و  معظم 
اسپانسرینگ ، در قاره سبز جستجو می شود ، 
محبوبیت جهانی نبرد دو تیم از آمریکای جنوبی 
در  مسابقه  این  بزرگ  جایگاه  دهنده  نشان   ،
فوتبال است. هرگاه فردی قصد داشته باشد یک 
لیست از بهترین فوتبالیست های موردنظرش را 
اعالم کند ، خیلی بعید است که هیچ نامی از پله 

انسانی  نباشد. دو  و ماردونا فقید در آن موجود 
بازیکن  از یک  فراتر  ارزشی  برای ملت خود  که 
یا  خدا  یک  به  شبیه  چیزی  ؛  دارند  را  فوتبال 
الهه در فرهنگ های یونانی و اسکاندیناوی. پله 
با شور مثال زدنی اش ، تاریخ جدیدی را برای 
برزیل رقم زد و ماردونا با جنگندگی بی نظیرش 
بازگرداند.  را  آرژانتین  رفته  دست  از  شکوه   ،
 ، جهانی  های  جام  در  برزیل  و  آرژانتین  جدال 
یک بار در سال ۱۹۷۴ و در مرحله دوم گروهی 

رقم خورد و یک مرتبه نیز در مرحله یک هشتم 
نهایی سال ۱۹۹0 که دیدار اول را برزیل از آن 
خود کرد و در دیدار دوم ، آرژانتین فاتح میدان 
شد. حال پس از گذشت بیش از سه دهه ، باز 
هم این دو نام بزرگ می توانند در مقابل هم قرار 
بگیرند و جدالشان در مرحله نیمه نهایی ، مبدل 
به بزرگترین نبردشان در تاریخ شود. نبردی که 
حقیقتا چیزی از فینال جام جهانی کمتر نخواهد 

داشت.

چشم جهان به مسابقات فردا

انتظار برای بازی قرن جدید

فدراسیون  فنی  کمیته  سابق  عضو 
مدیران  که  است  اعتقاد  این  بر  فوتبال 
فدراسیون فوتبال می توانند برای هدایت تیم 

کنند. اعتماد  ایرانی  مربی  به  ملی 
تیم  عملکرد  درباره  قاسمپور  ابراهیم 
ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲0۲۲ 
خوبی  عملکرد  ما  متأسفانه  داشت:  اظهار 
نداشتیم و با تغییراتی که قبل از جام جهانی 
را  امید  این  ایجاد شد خیلی ها  تیم ملی  در 
داشتند که وضعیت بهتر شود، ولی متأسفانه 
نتیجه نگرفتیم و یک نفر بعد از جام جهانی 
کند.  عذرخواهی  نتایج  این  بابت  که  نیامد 
شما دیدید که سرمربی ژاپن با آن عملکرد 
کرد،  عذرخواهی  داشت  تیمش  که  خوبی 
ولی چرا مسئوالن ورزش و فوتبال ایران این 
کار را انجام ندادند؟وی در ادامه با اشاره به 
در  ما  گفت:  ملی  تیم  در  کی روش  عملکرد 
نشدیم  قهرمان  مربی  این  با  دو جام  ملت ها 
و در سه جام جهانی هم صعود نکردیم. این 
طبیعی بود که او دلش بخواهد برای نشستن 
روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی حتی 
دستمزد هم نگیرد، ما در نهایت تیم ملی را 
مربی  این  به  پوست  کنده  هلوی  یک  مثل 
انجام  ملی  تیم   برای  کاری  هم  او  و  دادیم 

زمینه  این  در  هم  هیچ کس  متأسفانه  نداد. 
پاسخگو نیست که بگوید چرا در جام جهانی 
نتوانستیم صعود کنیم.مدافع پیشین تیم ملی 
موافق  آیا  اینکه  مورد  در  کشورمان  فوتبال 
خیر،  یا  هست  تیم  این  در  کی روش  ماندن 
باید یک مربی  ما  خاطر نشان کرد: مطمئناً 
هزینه  خیلی  فوتبال  در  ما  بیاوریم.  جدید 
و  می رود  هدر  هزینه ها  این  ولی  می کنیم، 
به درستی نمی دانیم کجا باید پول را هزینه 
یک مربی بزرگ و کارنامه دار  کنیم. طبیعتاً 
بیاوریم برای تیم ملی خوب است و اگر هم 
نمی توانیم این کار را انجام دهیم بهتر است 
به  می توانیم  ما  برویم.  ایرانی  مربیان  سراغ 
در  کنیم.قاسمپور  تکیه  هم  ایرانی  مربیان 
با یک  ایرادی داشت  پایان تصریح کرد: چه 
مربی ایرانی به جام جهانی می رفتیم و صعود 
صعود  هم  کی روش  با  ما  نمی کردیم؟  هم 
نکردیم و از طرفی ضرر کردیم که نتوانستیم 
از مربی ایرانی استفاده کنیم. حتی کی روش 
ملی حضور  تیم  در  که  در هشت سالی  هم 
دو  نداد.  اهمیت  ایرانی  مربیان  به  داشت 
سال پیش آقای تاج به دلیل قلب درد رفت 
و دوباره برگشت، در نهایت هم کی روش را 

نشد. ایجاد  تغییری  هیچ  ولی  آورد، 

سرمربی جدید تیم فوتبال صنعت نفت آبادان 
با بیان این که یک مربی هیچ وقت معجزه نمی کند، 
انفرادی نیز کسی معجزه  گفت: به طور شخصی و 

نمی کند و با با هم بودن می توانیم کار کنیم.
در  رسمی  حضور  اولین  در  تاوارس  ادسون 
سالم  اظهارکرد:  آبادان،  نفت  صنعت  تیم  تمرین 

بود. خوب  خیلی  و  دیدم  را  تمرین  علیکم؛ 
 وی افزود: جوی که در آن حضور دارم خیلی 
خوب است و سطح بازیکنان بسیار خوب است. مهم 
این است که سطح تیم پایین نباشد. از مربیان تیم 
که از تیم حمایت داشته اند نیز قدردانی می کنم.

سرمربی جدید تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: 
البته  هستیم.  آخر  و  نداریم  جدولی  خوب  شرایط 
فوتبال این طوری نیست و گاهی تیمی که در قعر 
جدول است خیلی خوب می دود تا شرایط را تغییر 
دهد و در نهایت نتیجه خوب کسب کند؛ پس می 
موفق  یا  بگیریم  و جشن  امتیاز جمع کنیم  توانیم 
باید تصمیم بگیریم که  نباشیم و گریه کنیم. پس 
های  رتبه  به  و  برگردیم  جدول  به  یا  کنیم  گریه 

برسیم. باالتر 
وی ادامه داد: مربی هیچ وقت معجزه نمی کند. 
نمی  معجزه  کسی  هم  انفرادی  و  طور شخصی  به 
کند و با با هم بودن می توانیم کار کنیم. باید با هم 
باشیم تا کارهای مهم انجام دهیم. زمانی که ژاپن 
را ترک کردم و به بزرگترین تیم در اندونزی رفتم، 
آن تیم در سال ۲0۱۸ قهرمان شده بود و ۲0۱۹ 
ما  و  داشت  فاصله  جدولی  قعر  تیم  با  امتیاز  یک 
در ادامه از ۱۵ بازی با این تیم اندونزی به ۱۱برد 
متوالی رسیدیم که آیا فکر می کنید کار من بود؟ 
خیرکار من نبود و این بازیکنان بودند که این مهم 

را رقم زدند.
داد  خواهد  نشان  تاریخ  کرد:  عنوان  تاوراس 
که آبادان در سال ۲0۲۲ انتهای جدول قرار گرفته 
این که خوشحال  یا سال خوبی داشته است؛ پس 
باشیم یا گریان به خودمان بستگی دارد و باید دو 
برابر تالش کنم. زمان ریکاوری نداریم و هر بازی از 
این به بعد برای ما یک فینال است. من روی همه 

بازیکنان حساب می کنم. شما 

مدیر مجموعه ورزشی آزادی منصوب شد
با حکم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، علیرضا فاضلی به عنوان مدیر مجموعه 
ورزشی آزادی منصوب شد.علیرضا عاصم یوسفی در شرایطی علیرضا فاضلی را به عنوان مدیر مجموعه 
ورزشی آزادی منصوب کرده که وی طی ماه های اخیر هم سرپرستی این مجموعه را بر عهده داشت.فاضلی 

در زمان مدیریت احمد مددی در مجموعه ورزشی آزادی به عنوان مشاور وارد این مجموعه شد.

 بهتر است سراغ مربیان ایرانی برویم

قاسمپور: چرا بعد از جام جهانی یک نفر عذرخواهی نکرد؟
مربی هیچ وقت معجزه نمی کند

تاوارس: تصمیم باخودمان است که گریه کنیم یا بخندیم! 

بازگشت روزبه به پستی که دوستش دارد
روزبه چشمی در بازگشت به استقالل دوباره در خط هافبک این تیم به میدان خواهد 
رفت.چشمی که یکی از مسافران جام جهانی قطر بود و برای تیم ملی ایران هم به میدان 
رفت و گل اول مقابل ولز را به ثمر رساند، حاال چند روزی است به تهران برگشته و به 
تمرینات استقالل اضافه شده است.هافبک ملی پوش استقالل در سال های گذشته از سوی 
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی در پست دفاع وسط مورد استفاده قرار گرفت. حتی 
در بازی ایران مقابل انگلیس هم کی روش تصمیم گرفت در خط دفاع سه نفره خود از 

وجود چشمی در قلب دفاع بهره بگیرد.
چشمی اما همانطور که مقابل ولز به عنوان یار تعویضی در خط هافبک بازی کرد و 
موفق شد گل زیبایی را به ثمر برساند، حاال در استقالل نیز در پست هافبک تدافعی بازی 
خواهد کرد.ریکاردو ساپینتو سرمربی استقالل از ابتدای فصل از چشمی در خط هافبک 
استفاده کرده و حاال در بازگشت او از تیم ملی نیز بدون شک از او در این پست استفاده 
می کند.هافبک ملی پوش آبی ها انگیزه زیادی برای مسابقه با پرسپولیس در دربی پایتخت 
دارد. او که در گذشته نیز سابقه حضور در این بازی حساس را دارد، احتماال در بازی پیش 
رو نیز در خط هافبک استقالل به میدان می رود و امیدوار است عملکرد خوبی داشته باشد.

کریم باوی درگذشت

خداحافظ سرطالیی
از تحمل یک دوره بیماری  این گلزن درخشان سابق تیم های شاهین، پرسپولیس و تیم ملی پس 
با درخششی  او  بازمی گردد، جایی که  اوایل دهه ۱3۶0  به  ایران  فوتبال  باوی در  درگذشت.ظهور کریم 
ناگهانی در تیم فوتبال شاهین، آقای گل رقابت های جام باشگاه های تهران در سال ۱3۶۴ شد و پس از 
حضور پرویز دهداری در تیم ملی بدل به مهره اصلی خط حمله ایران در حضور بزرگان و نامدارانی مثل 

ناصر محمدخانی، فرشاد پیوس، عبدالعلی چنگیز و حمید علیدوستی شد.
این ستاره خوزستانی که با مهاجرت به تهران، پیراهن تهران الف را به تن می کرد، پس از شاهین 
به پرسپولیس آمد و درخشش خود را در جمع سرخپوشان ادامه داد. در حالیکه همیشه درباره اش گفته 
می شد که به دلیل اینکه یک پایش از پای دیگرش کوتاه تر است نمی تواند به سادگی فوتبال بازی کند.

ابرار ورزشی ، مصیبت وارده را به خانواده وی و جامعه فوتبال ایران تسلیت می گوید.

کریم باوی درگذشت

خداحافظ 
سرطالیی

برزیل ..................................................... کرواسی 

اولین سد سخت سلسائو
ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

آرژانتین ........................................................... هلند

یادآور خاطرات دور و نزدیک
ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه، ورزشگاه لوسیل

بازیهای فردا 

انتظار برای بازی قرن جدید
فن خال: می خواهم از آرژانتین انتقام بگیرم

قاسمپور: 
بهتر است سراغ 
مربیان ایرانی 

برویم

فن دایک: 
مسی فقط 
بایستد هم 
خطرناک 
است

اولیایی: باشگاه های 
لیگ برتر و لیگ یک 
باید مجوز ملی بگیرند

میالد 
محمدی 

دو ماه 
دور از 
میادین

بنگر: چگونه می خواهیم با ژاپن، کره، 
عربستان و استرالیا رقابت کنیم؟

حسرت بزرگ برای ایران

 مومنی: اگر مشکل استقالل با خودروی منVAR بالی جان فغانی شد
 حل می شود آن را پس می دهم!

مهدی صفی زاده

چشم جهان به 
مسابقات فردا


