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گروه ورزشــی- خوشــبختی 
مهدی قایــدی اینکه به همراه تیم ملی 
فوتبال ایران مسیر صعود به جام جهانی 
2022 را تجربــه می کند. هر چند برای 
ورود بــه ترکیب اصلــی تیم ملی کار 
ســختی را پیش رو دارد و  بازیکنان با 
کیفیت در فــاز تهاجمی همانند دیگر 
خطوط پرترافیک است. بعد از بازی با 
کره جنوبی گفتگویی با او انجام شــده 

است که در ادامه می خوانید:
مهدی به عنوان اولین سوال؛ 
بسیاری می گفتند بهتر بود مهدی 
قایدی فوتبال را در خارج از کشور 
از یک تیم اروپایی شروع می کرد. 

نظر خودت در این باره چیست؟
خب من بازیکن باشگاه استقالل 
بودم و در جدایی ام باید منافع باشــگاه 
استقالل هم لحاظ می شد و خوشحالم 
که حضورم در باشــگاه شباب االهلی 
موجب شــد که باشــگاه استقالل هم 

به درآمد خوبی دســت پیدا کند. البته 
پیشــنهاداتی از باشــگاه های اروپایی 
هم داشــتم که به نظر آنها نتواســتند 
درخواست های مالی باشگاه استقالل 
را بر آورده کنند. حضورم در تیم شباب 
االهلــی موجب می شــود بــا فضای 
فوتبال در خارج از کشور آشنا شوم. در 
اینصورت حضور در یک تیم اروپایی 
برایم تازگی نخواهد داشــت و راحت 
تر کار خواهم کرد. فرصت وجود دارد 
و حتمــا تالش خواهم کرد با باال بردن 
کیفیت بازی ام روزی به یک تیم خوب 
اروپایی ملحق شوم. باز تکرار می کنم 
خودم هم دوست داشتم این اتفاق رخ 
دهد اما بازیکن باشــگاه بودم و باشگاه 
برایم تصمیم گرفت. البته از این موضوع 
ناراحت نیســتم چون باشگاه استقالل 

حق بزرگی به گردن من دارد.
ظاهــرا فرهاد مجیــدی با 

جدایی تو مخالف بود...

طبیعتا سرمربی هر تیمی دوست 
دارد بازیکنانش برای فصل جدید حفظ 
شوند. اما موقعیت خوبی برای جدایی 
ام از باشگاه استقالل به وجود آمد که هم 
من سود می بردم و هم باشگاه استقالل 
و بعــد از صحبت های صورت گرفته 
تصمیــم گرفتیم ایــن جابجایی انجام 
شود. بعد از سال ها بازی در استقالل و 
تجربیات خوبی که به دست آورده بودم 
نوبت این بود به یک تیم خارجی ملحق 
شوم. و شاید این فرصتی که اکنون مهیا 
شده بود در آینده مهیا نمی شد. از سویی 
من و حتما همه بر این عقیده اند فوتبال 
یک بازی تیمی اســت و هیچ تیمی به 
یک بازیکن متکی نیست. استقالل در 
فصل پیش رو با درایت فرهاد مجیدی و 
تالش مدیریت و هم چنین بازیکنان به 
نتایج بهتری دست پیدا خواهد کرد. اگر 
چه در فصل جدید در کنار آبی ها نیستم 
اما روح و دلم در استقالل است و برای 

موفقیت استقالل دعا می کنم.
نشد که بعد از بازی با الهالل 
به اردوی تیم شباب االهلی ملحق 

شوی؟
من مشکلی با این موضوع نداشتم 
و حتی دوســت داشتم در این بازی به 
میدان بروم اما باشــگاه شباب االهلی 
تاکیــد کرد که باید از ابتدای بازی ها در 
اردوی تیم حضور داشته باشم. به نظرم 
اتفاقات گذشــته نباید برجسته شود و 
باید برای موفقیت در آینده برنامه ریزی 
کنیم. به اعتقاد من هم فرهاد مجیدی و 
هم باشگاه استقالل به این نتیجه رسیده 
اند که چه عواملی در گذشــته باعث از 
دســت رفتن جام ها شــده است. یک 
برنامه ریزی خوب برای آینده و حمایت 
از کادر فنی و هم چنین پرداخت به موقع 
دستمزدها روزهای خوب را به استقالل 

برخواهد گرداند.
راستی صحبت از حضورت 
در تیــم الغرافه بــود. تیمی که 
رهبری آن برعهده استراماچونی 
است. مربی ای که خیلی دوستش 

داری...
الغرافه هم من را می خواست و این 
به خاطر اعتقادی بود که استراماچونی 
به سبک بازی من داشت خصوصا که با 
شیخ می توانستم دوباره همبازی شوم. 
اما احساس در فوتبال جایگاهی ندارد 
و از آنجایی که اســتراتژی باشگاه این 
بود که به تیم شباب االهلی ملحق شوم 
ایــن کار را انجام دادم و از این انتخاب 

خوشــحال هستم. تیم شباب االهلی و 
تماشاگرانش را دوست دارم. آنها خیلی 

به من لطف دارند.
 در نیمه دوم بازی با شارجه 
غوغا کردی تا جایی که گزارشگر 
تلویزیون به تــو گفت جادوگر 
جدید. لقبی کــه پیش تر به علی 

کریمی داده بودند.
خب این لطف گزارشــگر به من 
بود. از اینکه با علی کریمی مقایسه شدم 
چرا دروغ خوشــحال شدم اما خودم را 
در حــد و اندازه های علی کریمی نمی 
دانم. علی کریمی در فوتبال ما یکی بود و 
دیگر تکرار نمی شود. او به معنی واقعی 
کلمــه یک بزرگ و یــک جادوگر در 
فوتبال بود و به شخصه ایشان را دوست 
دارم و هــر جایی که هســت برایش 

آرزوی موفقیت می کنم.
و در مــورد احمــد نورالهی 
چند باری شــایعه شده است که 
مهدی علی )سرمربی( از عملکرد 
او راضی نیســت و باشــگاه در 
پی خارج کردن نامش از لیســت 

شباب االهلی است...
این باور کردنی نیست. بازیکنی که 
یکی از مردان اصلی اسکوچیچ بشمار 
می رود حتما بازیکن با کیفیتی اســت. 
بهتر اســت در مورد خبری که خودتان 
می گویید شایعه بیشتر از این صحبت 

نکنیم.
و در بــازی بــا کره جنوبی 
فرصت کمــی برای بــازی پیدا 

کردی.
خب من اشتیاق حضور در ترکیب 
ثابت تیم ملی را دارم و شــک ندارم اگر 
فرصت بیشــتری برای بازی برابر کره 
جنوبی پیدا می کردم به تیم ملی در مسیر 
برد کمک می کردم اما نظر سرمربی این 
بود که در دقیقــه 90 به میدان بروم که 
این برایم قابل احترام اســت. صادقانه 
جو خوبــی در اردوی تیم ملی وجود 
دارد. برای ما موفقیت تیم ملی مهمتر از 
بازی کردن است اما دروغ هم نمی گویم 
در تمریــن تالش می کنم و منتظر یک 
فرصت هســتم تا دقایق بیشتری برای 
تیــم ملی بازی کنم و وقتی به میدان می 
روم روی روند بازی تاثیر بگذارم تا در 
نهایــت به جایگاه بهتری در تیم ملی از 

نظر فنی دست پیدا کنم.
و نتیجه ای که در بازی با کره 

جنوبی رقم خورد...
خب کــره ای ها آمده بودند که با 
شکســت ما در تهران به سه امتیاز بازی 
دست پیدا کنند و به صدر جدول بروند. 
در نیمه اول پرس در دســتور کار آنها 
قرار داشت و این کار را برای ما به منظور 
گردش توپ سخت کرده بود و ما چاره 
ای نداشــتیم که برای شکستن پرس به 
بازی و پاس های بلند روی بیاوریم. اما 
در نیمه دوم خسته شدند و این فرصت 
خوبی به ما داد که جلو بکشیم و موقعیت 
ایجاد کنیم. دیدید جدا از گلی که زدیم 
دوبار توپ ما به تیرک دروازه خورد. اگر 
یکی از این توپ ها تبدیل به گل می شد 

ما برنده از زمین خارج می شــدیم. باز 
جای شــکرش باقی است به یک امتیاز 
بازی دســت پیدا کردیم و هم چنان در 

صدر جدول قرار داریم.
و آیا نقدهایی که به تیم ملی 

می شود را قبول داری؟
همیشــه در مورد همه تیم ها نقد 
وجود دارد حتی اگر در 11 بازی گذشته 

نباخته باشــی و در 10 بازی برنده 
شده باشی. این خاصیت 
فوتبال اســت و نباید ما 
را ناراحت کند و باید به 
مسیری که انتخاب کرده 
ایم ادامه دهیم. تیم ملی 
فوتبال ایران بدون ایراد 

نیست همان طور که می 
شــود بهترین تیم فوتبال 

هی  شگا با

جهان و حتی بهترین تیم ملی جهان را هم 
نقد کرد. برخی از این نقدها هم سازنده 
است اما ما با تالش به تمرینات خود در 
تیــم ملی ادامه می دهیم و هدفمان این 
است به عنوان تیم نخست گروه A به 
جام جهانی صعود کنیم. من به شخصه 
نقدها را می خوانم و اگر درست باشد 
از آن درس می گیرم و اگر اشــتباه باشد 
از آن می گذرم و درصدد پاســخگویی 
بر نمی آیم چون این چالش ممکن 
است من را از مسیری که در آن 
قرار گرفته ام خارج و من را به 
عقب براند. عملکرد تیم ملی با 
توجه به 10 برد و یک مساوی 
در 11 بازی گذشته قابل دفاع 
و تحسین است. با همه نقدهایی 
که به آن می شود و طبعا ایراداتی 

که تیم ملی دارد.

مهدی قایدی فصل جدیدی را در فوتبال تجربه می کند. او چند هفته ای است که به تیم شباب االهلی پیوسته 
و به لطف ارایه بازی های خوب برای این تیم به جادوگر جدید فوتبال امارات شهرت پیدا کرده است.

این فصل نوبت جدایی از استقالل بود؛

رسیدن به جایگاه علی کریمی 
برای من افتخار است

گروه ورزشــی- اعزام دختران 
وزنه بــردار ایرانی بــه تورنمنت های 
بــزرگ جهانــی در حالی از ســوی 
برخی نمایشــی خوانده می شود که 
آنان در چند ماه گذشــته با اراده آهنین 
خود نمایشــی از موفقیت را در سطح 

مسابقات جهان اجرا کردند.
در چنــد ســال گذشــته اعزام  
دختــران وزنه بردار ایران با انتقادهای 
زیادی روبــرو بود تا جایی که برخی 
آنان را سیاهی لشکری و برخی دیگر 
این دختران را توریســت ورزشــی 
قلمداد می کردند. منتقدان باور داشتند 
که فدراســیون در راه اندازی رشــته 
وزنه بــرداری زنان و اعــزام دختران 
وزنه بــردار بــه تورنمنت های بزرگ 
تعجیــل به خــرج داده و هیچ برنامه 
بلند مدت پشــت ایــن تصمیم دیده 

نمی شود.
 استدالل تمام منتقدان فدراسیون 
بــر این بود که وزنه بــرداری دختران 
ایران به یکباره گام در مسیر مسابقات 
جهانی گذاشــته و آنان تــا رقابت با 
بزرگان این رشته فاصله زیادی دارند. 

این پیش فرض ها موجب شــده بود 
تا برخی اعزام دختــران وزنه بردار را 
هزینــه زا و برخی دیگــر آن را کاری 

عبث تلقی کنند.
اما چرا تمــام ادعاهای منتقدان 
اعزام دختــران ایرانی به مســابقات 
جهانی در کمترین زمان ممکن رنگ 
باخت؟ این سوالی است که بسیاری در 
پاسخ به آن ناتوانند زیرا جشن دختران 
ایرانی بر ســکوی سوم جهانی، حامل 
ایــن پیام بود کــه دوران رقابت برای 
دختران ایرانی آغاز شده و نشانه آن نیز 
کسب مدال در رده های سنی جوانان و 

نوجوانان در سطح جهانی است.
 در چند سال گذشته باور بر این 
بــود که خالصه کــردن وزنه برداری 
زنان در چند نام مشخص مانند »الهام 
حسینی«، »پریسا جهانفکریان« و »الناز 
باجالنی« نمی تواند تضمین کننده آینده 
این رشته باشد زیرا پشتوانه سازی الزم 
برای این رشــته انجام نشده است. اما 
معرفی پدیده هایی مانند »یکتا جمالی« 
و »سیده غزاله حسینی« به جهان و قرار 
گرفتن آنان در سکو تمام پیش فرض ها 

را باطل کرد زیرا فدراســیون با اعزام 
هشــت وزنه بردار دختر به مسابقات 
قهرمانــی نوجوانان جهان نشــان داد 
کــه در کنــار اعزام هــای بین المللی 
برنامه الزم برای توسعه این رشتته در 

بخش های پایه را دارد. 
توســعه ای که اکنــون موجب 
حیرت بسیاری از  کارشناسان جهانی 
شده و آنان اعتراف دارند که روند رو 
به رشــد وزنه برداری زنــان در ایران 
فراتر از یک برنامه پنج ساله است. این 
حیرت را می شــود در سخنان »محمد 
جلود« دبیرکل فدراسیون بین المللی 

وزنه برداری مشاهده کرد. 
او در حاشیه مسابقات قهرمانی 
آســیا در  تاشکند با تمجید از روند رو 
به رشــد وزنه برداری زنــان ایران به 
خبرنگار ایرنا گفت: چه کســی باور 
می کند که دختــران وزنه بردار ایران 
با 2 ســال تجربه بــا بزرگانی از ژاپن،  
چین، ازبکســتان و کشورهای دیگر 

رقابت کنند. این یک تحول در ورزش 
و ســرعت این تحول زیاد است. این 
کار جای تحســین دارد و می تواند به 

موفقیت های بزرگی ختم شود.  
البته اظهارات جلود پیش از کسب 
مدال برنز قهرمانی جوانان جهان بود و 
دبیرکل فدراسیون بین المللی این رشته 

در زمان تاریخ ســازی یکتا جمالی در 
تاشــکند در اردوی تیم ملــی ایران 
حضور پیــدا کرد و برای یکتا جمالی 

هم هدیه ویژه در نظر گفت.
 تاییــد مســیر موفقیــت آمیز 
وزنه برداری زنان ایران توســط  جلود 
عراقی در حالی اســت که سرپرست 

بین المللــی  فدراســیون  پیشــین 
وزنه برداری نیز با تمجید از مدال آوری 
دختران نوجوان ایران، اعالم کرد: آنچه 
که امــروز در وزنه برداری زنان ایران 
رخ می دهد یک اتفاق خوب است که 
می تواند به سکوی جهانی منتهی شود. 
پاپاندرئا« سرپرست  »اورســال 
پیشــین فدراســیون بین المللی وزنه 
برداری بعد از کســب مــدال غزاله 
حســینی و یکتا جمالــی با تمجید از  
عمملکرد دختران ایرانی گفت: زنان 
و دختران ایرانی این ظرفیت را دارند 
که در ســال های بعد و در رده ســنی 
بزرگساالن به سکو جهانی هم برسند. 
البتــه موفقیت وزنه برداری زنان 
ایــران تنها در کســب مــدال در رده 
ســنی جوانــان و نوجوانان خالصه 
نخواهد شد بلکه در هفت ماه گذشته 
موفقیت هایی در این بخش به دســت 
آمده که فراتر از انتظار بود. رسیدن الهام 
حســینی به یک قدمی مدال آسیایی و 

کسب ســهمیه المپیک توسط »پریسا 
جهانفکریان« از جملــه این اتفاقات 
بــود. اتفاقاتی که هــر چند برخی آن 
را تاریخــی قلمداد می کنند اما برخی 
از کارشناســان داخلی هنوز باوری به 
آن ندارنــد و آن را نمایــش  قلمدداد 

خواهند کرد.  
البتــه برای تاریــخ وزنه برداری 
ایــران  آنچــه در آینده مهــم تلقی 
خواهد شد  سخن منتقدان و استدالل 
آنــان برای مقایســه  چنــد نوجوان 
وزنه برداری با قهرمانان کشــتی ایران 
نیست بلکه آیندگان قضاوت خواهند 
کرد که 2 وزنه بردار از  ســیاهی لشکر 
اعزامی به جده با وجود تجربه نخست 
موفق به کســب مدال جهانی شدند. 
»ســیده غزاله حســینی« کــه اکنون 
نامــش در جمع وزنه برداران صاحب 
سکوی جهانی قرار دارد در دسته ۵9 
کیلوگرم کم سن ترین فرد ممکن بود 
و یکتا جمالی نیز با وجود 1۶ سال هم 
در نوجوانان مدال کســب کرد و هم 
توانست در دسته ۸۷ جوانان جهان به 

مدال برنز برسد. 

پذیرش این مهم شــاید در کوتاه 
مدت برای برخی از منتقدان ســخت 
باشــد اما بدون شک آنان نیز در آینده 
اعتــراف خواهند کرد که وزنه برداری 
زنان ایران با تمام مشکالت و در کمتر 
از پنج ســال فعالیت موفق به رسیدن 
به ســکوی جهانی در رده های سنی 

نوجوانان و جوانان شد. 
قهرمانی  وزنه برداری  مسابقات 
نوجوانان جهان از سیزدهم مهرماه در 
جده عربستان آغاز و تا بیستتم این ماه 
ادامه داشــت. تیم دختران ایران برای 
نخســتین بار به این رقابت های اعزام 
شــده بود توانســت با ۴0۵ امتیاز بر 
سکوی سوم جهانی قرار گیرد. فاطمه 
حسنپور، فاطمه کشاورز، سیده غزل 
حســینی، سیده غزاله حسینی و سیده 
زهرا حسینی، کیژان مقصودی، کوثر 
تنهــا و یکتا جمالی در بخش دختران 
نمایندگان ایران در این دوره از رقابت 

ها بودند.
همچنین در بخش پســران ایران 
توانســت جایگاه پنجم تیمی را از آن 

خود کند.

گروه ورزشی-  مسابقات انتخابی 
جام جهانی 2022 قطر رو به اتمام است 
امــا تکلیف بعضــی از تیم های بزرگ 
اروپایی هنوز مشخص نیست. در حالی 
که دو بازی تا پایان مرحله انتخابی جام 
جهانی باقی مانده، چندین تیم شناخته 
شــده هنوز نتوانســته اند کارشان را به 
پایان برســانند و با مشکالت جدی به 
دیدارهای آخر قدم خواهند گذاشت. 
اســپانیا، ایتالیا، هلند و کرواسی چهار 
تیمی هســتند که بیشــترین مشکل را 
در این میــان دارند. این چهار تیم باید 
دیدارهای مســتقیم خــود را که پر از 
هیجان و جذابیت خواهد بود با پیروزی 
پشــت سر بگذارند تا بتوانند شرایط را 
بــه صورتی که می خواهند تغییر دهند. 
اسپانیا به طور خاص باید در دیدار برابر 
یونان به پیروزی برســد. از سوی دیگر 
ســایر تیم ها یا کار صعودشان را قطعی 
کرده اند یا در آستانه صعود هستند. آلمان 
و دانمارک اولین تیم های صعودکننده 
به رقابت های جام جهانی به حســاب 
می آینــد و تیم هایــی چون فرانســه، 
بلژیک، انگلیس یا پرتغال نیز در آستانه 
کســب مجوز حضور در این رقابت ها 
قرار دارند. پیروزی ســوئد باعث شد 
که اســپانیا حق از دست دادن امتیاز در 
بازی های پیش رو را نداشــته باشد. به 
عبارتی دیگر، شاگردان لوییز انریکه باید 
در هر دو بازی خود به پیروزی برسند. 
آنهــا ابتدا باید در خانه یونان به مصاف 
این تیم بروند و سپس دیداری حساس 
را برابر ســوئد برگزار کند. گزینه دیگر 
اسپانیا این است که امیدوار باشد سوئد 
در بازی خود برابر گرجستان به پیروزی 

نرســد و بدین ترتیب بتواند با پیروزی 
برابر یونان پیش از برگزاری این دیدار 
سرنوشت ساز، جانشین سوئد در صدر 

جدول رده بندی شود.
فقط یــک فاجعــه مانع از 

صعود پرتغال به جام جهانی
پرتغال توانســت با درخشــش 
کریســتیانو رونالدو پیروز شود. با این 
حال صربســتان با یک بازی بیشتر در 
صدر جدول این گــروه قرار دارد و به 
همین دلیل شاگردان سانتوس باید در 
برابر ایرلند به پیروزی برســند تا با یک 
تساوی در بازی آخر برابر صربستان به 

مسابقات جام جهانی راه پیدا کنند.
کار نه چندان دشوار ایتالیا

تیم مانچینی جز تیم هایی است که 
کار آسان تری در دو بازی پایانی در پیش 
دارد. آنها با ســوییس هم امتیاز هستند 
اما تفاضل گل بهتری دارند. آنها با یک 
تســاوی و یک پیروزی در دیدارهای 
پیش رو که یکی از آنها بازی با سوییس 
در خانه است می توانند به جام جهانی 
صعود کنند. تنها سوییس می تواند برای 

این تیم دردسرساز شــده و شرایط را 
تغییر دهد.

فرانسه در یک قدمی صعود
بعید است که مدافع عنوان قهرمانی 
در قطر حضور نداشــته باشــد. یک 
پیروزی ساده مقابل قزاقستان صعود آنها 
به جام جهانی را قطعی می کند. اوکراین 
و فنالند شانسی برای ایجاد دردسر برای 

تیم دشان ندارند.
خیال آسوده بلژیک

شــاگردان روبرتو مارتینز در جام 
جهانی بعدی حضور خواهند داشت. 
تنها اتفاقــی که این شــرایط را تغییر 
خواهد داد این اســت که آنها در هر دو 
بازی پیش رو مقابل اســتونی در خانه 
و مقابل ولز در خانه حریف شکســت 
بخورند و یاران گرت بیل نیز در هر دو 
بازی پیروز شــوند. این احتمالی بسیار 

بعید به نظر می رسد.
تهدید آینده هلند توســط 

هالند
شاگردان لوییس فن خال باید در 
دیدار بعدی برابر مونته نگرو به پیروزی 

برســند تا با خیال آسوده به بازی آخر 
برابر نروژ قدم بگذارند. درواقع انتظار 
می رود که هردو بــازی بعدی خود را 
با پیروزی پشــت سر گذاشته و در روز 
آخر نبردی رو در رو را برگزار کنند. اگر 
چنین اتفاقی رخ دهد، هلند فقط به یک 
تساوی برابر یاران هالند نیاز دارد تا در 

قطر حضور پیدا کند.
نگاه نگــران کرواســی به 

روسیه
نایب قهرمان فعلی جهان باید در 
بازی خود به پیروزی رسیده و در انتظار 
رویارویی با روسیه در بازی آخر باشد. 
یاران لوکا مودریــچ باید در بازی بعد 
پیروز شــده و به لغزش روسیه امیدوار 
باشند یا منتظر بازی آخر بمانند و سعی 
کنند در نبرد مســتقیم برابر این تیم به 
پیروزی برسند تا به عنوان تیم اول گروه 

به جام جهانی بروند.
یک پای انگلیس در قطر

فینالیست جام ملت های اروپا باید 
در دو دیــدار آینده برابر آلبانی و ســن 
مارینو پیروز نشــود که رتبه اول گروه 
را بــه خود اختصاص ندهد. به عبارت 
دیگر چنین اتفاقی بســیار بعید به نظر 
می رسد. لهستان نیز در این گروه در رده 

دوم قرار دارد.
قطعی شدن صعود آلمان و  

دانمارک
شاگردان هانسی فلیک صعودشان 
به رقابت های جام جهانــی را در روز 
دوشنبه قطعی کردند و دانمارک نیز روز 
سه شنبه به عنوان دومین تیم صعود کرده 
به جام جهانی انتخاب شد. هر دوی آنها 

در قطر حضور خواهند داشت.

گــروه ورزشــی-  رئیــس 
فدراســیون فوتبال لبنان از برگزاری 
بــازی تیم ملی این کشــور با ایران با 

حضور تماشاگران خبر داد.
تیم ملی فوتبال ایران در پنجمین 
دیــدار خود در گروه A مرحله نهایی 
انتخابی جام جهانی 2022 قطر، روز 

20 آبان میهمان تیم لبنان است.
هاشــم حیدر رئیس فدراسیون 

فوتبال لبنان در خصوص این مسابقه 
به ســایت »کوره« گفت: برای دیدار 
با ایران روی تماشــاگرانمان حساب 

می کنیم.
بــه گفتــه حیــدر، لبنانی هــا 
بــه دنبال حضــور تماشــاگران در 
ورزشــگاه و حمایــت آنهــا از تیم 
 ملی کشورشــان در تقابل بــا ایران 

هستند.

سکویجهانی؛نمایشاقتداردخترانوزنهبردار

کدامغولاروپاییجامجهانی۲۰۲۲راازدستمیدهد؟

برگزاریبازیتیمملیفوتبالایرانولبنانباحضورتماشاگر!
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