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استقالل و پرسپولیس با یک امتیاز هفته هجدهم را به پایان رساندند
فارس

شفر :نبود تماشاگرانمان منصفانه نبود

وینفرد شــفر ،سرمربی آلمانی اســتقالل پس از تساوی تیمش
مقابــل تراکتورســازی گفــت« :ایــن منصفانه نیســت کــه وقتی
تماشــاگران ما بلیت دارند ،نتوانند وارد ورزشــگاه شــوند .دربی
آســانی پیش رو نداشــتیم .تراکتورســازی تیم خوب و محکم و
قدرتمنــدی اســت ۷۷۸ .دقیقــه دروازه اســتقالل بســته بوده و
ایــن موضوع را به دروازهبان ،خــط دفاعی و تمام بازیکنانمان
تبریک میگویم ».او درباره هواداران تراکتورسازی گفت« :قبل
از بازی با پیراهنی که روی آن نوشــته بود یاشاســین آذربایجان،
به سمت هوادران این تیم رفتم اما از آن فاصله نتوانستند متن
روی پیراهن را بخوبی بخوانند .میخواستم از هواداران فوتبال
در تبریز تعریف و تمجید کنم .این پیراهن را به خاطر همدلی
بیشتر با هواداران به سمت آنها بردم».

گلمحمدی :انتظارات را پایین بیاورید

یحیــی گلمحمــدی ،ســرمربی تراکتورســازی نیــز در نشســت
خبــری گفــت« :موقعیتهایمــان خطرناکتر از اســتقالل بود
امــا بدشــانس بودیــم .راه ســختی پیــش رو داریم .بایــد یواش
یواش بازیکن اضافه کنیم و برای ســالهای بعد آماده شــویم.
انتظــارات درســتی از مــا وجود نــدارد .اگر عکس روزهــای اولم
را بــا االن مقایســه کنید ،میبینیــد از بس روی ما فشــار بوده که
 7،8کیلــو وزن کــم کردهام هدف ما درســت کردن تیم اســت و
خودم بچه آذربایجان و این اســتان هســتم».قرار اســت یحیی
گلمحمــدی امروزبه تهــران بیاید و در جلســهای با مســئوالن
باشگاه شرکت کند .گلمحمدی در نشست خبری این موضوع
را اعالم کرد .در این جلسه تکلیف ادامه یا عدم ادامه فعالیت
گلمحمدی روی نیمکت تراکتورسازی مشخص خواهد شد.

نعیم احمدی  /ایران

هفته هجدهم لیگ برتر که پنجشــنبه با برگزاری دو
دیدار آغاز شــده بود دیــروز با برگــزاری  6دیدار دیگر
بــه اتمــام رســید .در حســاسترین دیدار ایــن هفته
لیگ برتر فوتبال دیروز از ســاعت  14:30در ورزشگاه
یادگارامام (ره) تیمهای تراکتورسازی تبریز و استقالل
تهران در حضور  50هــزار هوادار به مصاف همدیگر
رفتند.
اســتقالل که هفتههــای خوبی را با هدایت شــفر
ســپری میکــرد در حالــی بــه مصــاف تراکتورســازی
رفــت کــه میخواســت برای کــم کــردن فاصله خود
با صدر به  3امتیاز بازی دســت یابد و از ســویی دیگر
یحیــی گلمحمدی نیز تالش داشــت تا بــرای بقا در
تراکتورســازی و خروج از بحران ،اســتقالل را شکست
دهــد .اســتقالل در نیمــه اول بیشــتر جریان بــازی را
در اختیــار گرفــت اما دو تیــم در خلق موقعیتهای
خطرناک نــاکام بودند .یکــی از بهترین موقعیتها
در نیمه نخست توسط تراکتورســازی در دقیقه  42از
دست رفت .ابراهیمی در موقعیت تک به تک با گلر
استقالل قرار گرفت اما حسینی موفق شد موقعیت
عالــی را از محمــد ابراهیمــی بگیــرد .نکتــه مهم در
نیمه اول این بود که حســینی دروازه تیمش را بســته
نگه داشــت و رکورددار کلین شیت در لیگ برتر شد.
سید حسین حسینی با بسته نگه داشتن دروازه خود

تا دقیقه  21دیدار موفق شد رکورد علیرضا بیرانوند را
شکسته و تا این دقیقه  720دقیقه به صورت متوالی
گلی دریافت نکند .حسینی تا دقیقه  7مسابقه موفق
شده بود رکورد آرمناک پطروســیان دروازهبان سابق
سپاهان را بشکند .نیمه نخســت این دیدار با تساوی
بدون گل به پایان رســید .با آغاز نیمــه دوم بازی این
اســتقاللیها بودند که همانند نیمه نخســت بازی را
بهتر از حریف خود آغاز کردند .استقالل در دو نوبت
توســط امیــد نورافکن و داریوش شــجاعیان صاحب
موقعیت گلزنی شــد اما شــوت این دو بازیکن از کنار
دروازه گروســیان بــه بیرون رفــت .در دقیقــه  72گلر
اســتقالل اشــتباه کرد و کرنر تراکتوریهــا باعث دفع
توپ اشــتباه حسینی شــد اما شوت اســامی خواه به
تیر دروازه برخورد کرد .در دقیقه  79بازی هم شــوت
امیــد ابراهیمی از فاصلــه  40متری با عکس العمل
گروسیان مهار شد .در دقیقه  93یک موقعیت دیگر
بــرای آبیهــا ایجاد شــد اما شــوت امیــد نورافکن در
شــلوغی محوطه جریمه به مدافعان تراکتورســازی
برخورد کرد و به بیرون رفت تا این دیدار در نهایت با
تساوی بدون گل به پایان برسد.
آزادیسوتوکور!
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در یکــی دیگــر از مســابقات ایــن هفتــه تیمهای
پرســپولیس و نفت تهران بدون حضور تماشــاگران

پرسپولیس به دلیل محرومیت در ورزشگاه آزادی به
مصاف یکدیگر رفتند .بازیکنــان نفت که با کادرفنی
و مدیریت جدید روبهروی پرســپولیس حاضر شــده
بودنــد امید داشــتند ســه شکســت پیاپــی این فصل
خــود را جبران کنند .در ســمت مقابل نیــز برانکو در
شــرایطی که فرشــاد احمــدزاده و گادوین منشــا را به
دلیــل تنبیــه انضباطــی در لیســت  18نفره هــم قرار
نــداده بود ،بــه مصاف نفت تهران رفــت با این امید
که فاصله هشــت امتیازی خود با تیــم دوم جدول را
افزایش دهد .نیمه اول این دیدار چندان جذاب نبود
و تنهــا چنــد موقعیت نصف و نیمــه بــر روی دروازه
دو تیــم ایجاد شــد .اولین حملــه در دقیقــه  12بازی
در شــلوغی داخــل محوطه جریمه بــه وحید امیری
رســید .امیــری در یک صحنه صاحب توپ شــد و در
حالی که بشدت از ســوی مدافعان نفت تحت فشار
قرار گرفته بود نتوانست ضربه مناسبی به توپ بزند
و در ادامه نیز پاس علیپور توسط مدافعان زردپوش
دفع شــد .نفتیها که بیشتر روی ضد حمالت برنامه
داشــتند در دقیقــه  17بــازی روی ضدحمله توســط
عیسی آل کثیر صاحب موقعیت شدند که ضربه این
بازیکن از پشت هجده قدم راهی به چارچوب نیافت
و بــه بیــرون رفــت .در دقیقــه  19بــازی در موقعیــت
ضدحمله وحید امیری قصد عبور توپ از مدافع روبه

روی خــود را داشــت که تکل ســامان آقازمانی باعث
شــد پای امیری روی مچ او بــرود .در این صحنه داور
اعتقــادی به خطا نداشــت در حالی کــه بازیکنان هر
دو تیم بشــدت به نحوه قضــاوت او معترض بودند.
بازی در دقایق پایانی همچنان بی رمق ادامه داشت
تا اینکه پرســپولیس در دقیقه  45صاحب موقعیت
شــد اما ارسال پاس دیدنی توسط وحید امیری برای
کامیابی نیا در حالی ک ه هافبک سرخها هیچ بازیکنی
را مزاحــم خــود نمیدید بــا ضربه ای همراه نشــد و
در نهایت نیمه نخست با تســاوی بدون گل به پایان
رسید .نیمه دوم بازی با فرصت سوزی پرسپولیسیها
همــراه بــود ،جایــی کــه علــی علیپــور در شــش قدم
محوطــه جریمه نفت در دقیقــه  56توپ را به وحید
امیری رساند اما امیری به بدترین شکل ممکن توپ
را بــه بیــرون فرســتاد .در دقیقه  61نیز ضربــه راه دور
محسن مسلمان با کمترین اختالف ممکن از باالی
تیــرک افقــی دروازه بــه بیرون رفت .پرسپولیســی ها
دســت بردار نبودنــد و در دقیقه  87بازی ضربه ســر
علی علیپور در آســتانه ورود به دروازه توســط دروازه
بان راهی کرنر شد و آخرین موقعیت پرسپولیس نیز
در دقیقه  93و روی سماجت امیری و ارسال او بر روی
دروازه نفت از دست رفت تا این دیدار با تساوی بدون
گل به پایان برسد.

ëëنتایجسایردیدارها
در روز پنجشــنبه دو بــازی برگزار شــد کــه پارس
جنوبی جم و سپاهان با تساوی بدون گل به کار خود
پایان دادند و بازی دو تیم فوالد و ســیاه جامگان نیز
بــا تســاوی یک بر یــک به پایان رســید .گل فــوالد را
ایمــان مبعلی و گل ســیاه جامگان را محمدمهدی
عسگری به ثمر رســاند .اما روز جمعه در شهرهای
مختلــف  4بازی دیگر هم برگزار شــد که تیم پدیده
موفق شد با تک گل حسین فاضلی ،صنعت نفت
آبادان را شکست دهد .ذوب آهن با نتیجه  2بر یک
و بــا گلهای مرتضــی تبریزی و میــاد فخرالدینی،
پیکان را شکست داد .تک گل پیکان را محمدصادق
بارانی به ثمر رساند .سپیدرود نیز در رشت با نتیجه
یــک بر  2از گســترش فوالد شکســت خــورد تا علی
کریمی اولین تجربه سرمربیگریاش را بدون امتیاز
پشت سر بگذارد .گلهای گسترش را رضا خالقیفر
و عزیز معبودی به ثمر رساندند و تک گل سپیدرود
را محمــد غالمــی وارد دروازه گســترش کرد .ســایپا
نیز با نتیجه  3بر  2اســتقالل خوزســتان را شکســت
داد 3 .گل ســایپا را آرمــان رمضانی ،مهدی ترابی و
محمد عباسزاده به ثمر رساندند .دو گل استقالل
خوزســتان نیز توسط جونیور مارینی و فرید بهزادی
کریمی به ثمر رسید.

برانکو :گفتم که از این بازیها میترسم افاضلی :مطمئن باشید نفت میماند
برانکــو ایوانکوویــچ ،ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس پس از
تساوی مقابل نفت تهران گفت« :فشار زیادی به حریف آوردیم
اما متأســفانه در زدن ضربات آخر تمرکز نداشــتیم .در نشست
خبری پیش از بازی هم گفتم که از این بازیها میترسم .طبق
قانون احتماالت میتواند چنین نتیجهای رقم بخورد بخصوص
اینکه در فضایی غیر فوتبالی و بدون تماشــاگر بازی کردیم ».او
بیان داشت« :مسیر ما هم تغییر نمیکند و ما بهدنبال رسیدن به
قهرمانی هستیم و میخواهیم در آسیا هم نتایج خوبی بگیریم.
در مــورد واکنــش بــه داور نمیخواهم صحبت کنم ،متأســفانه
بــازی به بازی این مســأله تکرار میشــود و اشــتباهات داوری به
ضرر ما است .منشا و احمدزاده باید در کمیته انضباطی باشگاه
حضور پیدا کنند ،در موردشان تصمیمگیری میکنیم».

هومن افاضلی ،سرمربی تیم فوتبال نفت تهران پس از تساوی
بــا پرســپولیس گفت« :بــازی بســیار ســختی بود .پرســپولیس
تیــم بزرگی اســت .آنها از لحــاظ هجومی فوقالعاده هســتند.
پرســپولیس از لحاظ فشــار بــه حریف کارهای هجومــی یکی از
بهتریــن تیمهــا در آســیا اســت آنها یکــی از بهتریــن مربیان را
در اختیــار دارنــد .ایــن یک امتیــاز برایمــان امتیاز بــزرگ بود».
او تصریــح کــرد :شــما چه فکر میکنیــد آیا ما میمانیــم یا نه؟
مطمئن باشــید نفت میماند .باید بگویم هیچ تیمی به اندازه
ما پرســپولیس را نمیشناســد ارتباط بســیار نزدیکی بــا برانکو
دارم و خیلی از بازیکنانی که در پرسپولیس هستند ،قبالً با ما کار
کردند شاید فقط دو سه بازیکن با من کار نکرده باشند شناخت
خوبی از آنها داشتم برای پرسپولیس کار سختتر بود».

گزارش معتبرترین نشریه ورزشی آلمان از شفر

هفتهنامه کیکر در شــماره  ۴ژانویه ( ۱۴دی  )۹۶گزارشــی کامل از آخرین وضعیت وینفرد
شــفر ،مربــی کامــاً مجــرب و آلمانی تیم اســتقالل تهــران تحت عنوان «شــفر در مســیر
موفقیــت» منتشــر کــرد .این نشــریه از حضــور موفقیتآمیــز و کارهــای خوبی کــه مربی
 ۶۷ســاله در مدت تقریبی  ۳ماه حضورش نزد آبیپوشان پرطرفدار انجام داده ،یاد کرده
اســت .در بخش ابتدایی گزارش این نشــریه به آمار و ارقام اســتقالل از زمان حضور شــفر
اشــاره شــده و سپس از قول شــفر آمده اســت« :جوانان من شور و شــوق خود را به فوتبال
مجــدداً کســب کردهاند .قابل تصور نیســت از زمان حضورم در تیم چــه تحوالتی صورت
گرفته اســت .همواره میگفتم که جوانان در بیمارســتان به ســر میبرند و من باید بروم و
آنها را بازگردانم .ســرعت و کار تیمی دومرتبه شــکل گرفته است .همچنین بیش از همه
تغییراتی در ساختار تاکتیکی صورت گرفته که قبالً وجود نداشت .برای این منظور در حد
ش دیگر این گزارش ،کیکر از ستونهای کنونی تیم
بسیار زیاد و سخت کار کردیم ».در بخ 
شفریادمیکند«:بازیکنانمسئولیتپذیروچهرههایاصلی،ملیپوشانیهستندکهنامزد
حضور در جام جهانی روسیه به شمار میروند .از جمله امید ابراهیمی که هافبک جنگنده
و مغز متفکر خط میانی و همین طور کاپیتان تیم شفر است .همین طور روزبه چشمی که
بازیکنی دفاعی است .اما پشت سر این نفرات ،سید حسین حسینی ،دروازهبان تیم است
که سریال نخوردن گل را در مسابقات داشته است .حسینی امیدوار است با کمک شفر در
کادر منتخب کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی ایران برای جام جهانی روسیه باشد».

قهرمانی<مس سونگون> در لیگ برتر فوتسال

تیم مس ســونگون بعد از چهار فصل حضور در ســطح اول فوتسال ایران موفق شد در
فاصله یک هفته مانده به پایان مســابقات به مقام قهرمانی دست پیدا کند .دیدارهای
هفته بیست و پنجم پنجشنبه با انجام هفت مسابقه پیگیری شد که در حساسترین آنها
تیمهای گیتیپسند و مس سونگون ورزقان در سالن پیروزی اصفهان به مصاف هم رفتند
که با توجه به شرایط جدول ،حتی تساوی هم میتوانست مسیها را به قهرمانی برساند.
در حالی که گیتیپسند تا دقایق پایانی از حریفش پیش بود اما در نهایت شاگردان حمید
بیغم توانستند دست به کار بزرگی بزنند و با نتیجه  5بر  4به پیروزی دست پیدا کنند و
 62امتیازی شوند تا حتی با وجود پیروزی  7بر  6تأسیسات دریایی مقابل پارسیان شهر
قدس و حفظ فاصله  6امتیازی با شاگردان شمسایی ،قهرمان فصل  96لیگ برتر شوند.
مس ســونگون پس از دو مقام سومی و یک نایب قهرمانی ،باالخره امسال موفق شد با
حفظ روند بدون نزول از ابتدای فصل تا به امروز ،باالتر از تیمهایی همچون تأسیســات
دریایی تهران و گیتیپسند اصفهان صاحب جام شود .از سوی دیگر ،با توجه به پیروزی 4
بر صفر خانگی ارژن شیراز برابر هیأت فوتبال قم و همچنین شکست پارسیان شهر قدس
برابر تأسیسات دریایی ،تکلیف دومین تیم سقوط کننده بعد از هیأت قم هم مشخص
شد و پارسیان مجدداًبه لیگ یک بازگشت.

افتتاح طرحهای ورزشی
توسط سلطانیفر در اهواز

مسعودسلطانیفر،وزیرورزشوجوانانصبحدیروزبهمنظور
افتتــاح و کلنگزنی چندین پروژه ورزشــی و همچنین افتتاح
 ۱۰خانه جوان ،به اهواز ســفر کرد .او ابتدا با حضور در شهرســتان رامهرمز ،سالن سقف
فضایی بانوان ،سالن اداره کل ورزش و جوانان ،خوابگاه ورزشی و همچنین خانه جوان
این شهرستان را افتتاح کرد .یک میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان اعتبار برای این سه پروژه
صرف شده است .همچنین ظرفیت سالن سقف فضایی بانوان ۶۰۰،نفر است .پس از
آنسلطانیفرباحضوردرایذه،کلنگخانهکشتیاینشهرستانرابهزمینزد.اینخانه
کشتی ظرفیت هزار و 500نفری دارد که حدوداً ۱۰میلیارد تومان اعتبار برای آن درنظر
گرفته شده است .همچنین با حضور سلطانیفر ،خانه جوان ایذه کلنگزنی شد .عالوه
بر این وزیر ورزش دیروز سالن رزمی شهید مدافع حرم علی حسینی کاهکش و سالن
وزنهبــرداری شــهید مدافــع حــرم مهدی
طهماســبی مسجدســلیمان را نیز افتتاح
کرد .برای ســالن رزمی مسجدسلیمان که
پساز 13سالبهافتتاحرسید 500،میلیون
تومانوبرایبازسازیخانهوزنهبرداریاین
شهرستان 300میلیونتوماناعتبارصرف
شده است .در این مراسم لوحهای تقدیر از
ســوی وزیر ورزش به خانوادههای شهدای
مدافع حرم حسینی کاهکش و طهماسبی
اهدا شــد .وزیر ورزش و جوانان پس از افتتاح این پروژهها رویکرد دولت تدبیر و امید را
توزیعامکاناتومنابعدرمناطقمختلفایرانبویژهمناطقکمترتوسعهیافتهدانست
و ابراز امیدواری کرد که ورزش اســتان خوزســتان دوره طالیی خــود در عرصه ورزش را
تکرار کند .مسعود سلطانیفر با اشاره به تأکید دکتر روحانی به منظور بهترین استفاده
از منابع موجود به منظور ایجاد شرایط خوب برای مردم در عرصههای مختلف اظهار
داشــت« :تالش ما این اســت که همچنان تا پایان دولت پروژههای ورزشی خوبی را در
کشورو در این استان افتتاحوبهبهرهبرداریبرسانیم».

سایت وزارت ورزش

صفر  -صفرهای کسلکننده
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خرداد؛ ایران و ترکیه بعد از  44سال

در شــرایطی که اکثر تیمها برنامههای آمادهســازی خود را
گزارش2
برایحضوریموفقتردرجامجهانیروسیهآمادهکردهاند،
خبر خوب برای فوتبال ایران هم در روزهای گذشته این بود
که شاگردان کیروش در دیداری دوستانه به مصاف ترکیه
خواهندرفت.براساستوافقاولیهفدراسیونفوتبالایرانوترکیه،تیمهایملیدو
کشور در اوایل خرداد دیداری دوستانه برگزار خواهند کرد .این بازی قرار است اوایل
ماه خرداد (اواخر ماه مه) برگزار شود .البته زمان و مکان دقیق این دیدار دوستانه
در جلسات بعدی مشخص خواهد شد .گفتنی است پیش از این ،دو تیم  6بار به
مصاف هم رفتهاند که 4بار ترکها به برتری رسیدند و 2بازی به تساوی انجامیده
است .در این مصافها  12گل به ثمر رسیده که سهم ایران تنها یک گل است .دو
تیم آخرین بار در ســال  1974به مصاف هــم رفتهاند .در حال حاضر هدایت تیم
ملی ترکیه را لوچســکو برعهده دارد .مهدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبال درباره
برنامههای تیم ملی گفت« :بازی ایران با ترکیه نهایی شده است که البته به دلیل
اینکه فدراسیون فوتبال ترکیه این خبر را اعالم کرد ،ما نیز اطالعرسانی داشتیم8 .
بازی رسمی و یک بازی غیررسمی برای تیم ملی در راه آمادهسازی جام جهانی در
نظر گرفته شده که بازی با کشورهای دیگر هم بزودی اعالم میشود».
ëëامروز؛نخستینمینیکمپتیمملیفوتبال
نخســتین مینیکمپ یک تا یک روز و نیم تیم ملی فوتبال ایران امروز (شــنبه) در
زمین پاالیشــگاه نفت تهران دایر میشــود .به همین منظور کارلوس کیروش هم
به ایران بازگشــته تا تمرینات را زیر نظر بگیرد .به خواست وی ،قرار است در پی هر
یک از هفتههای لیگ برتر ،ملیپوشان در این مینیکمپها اجماع و مرور فن کنند.

خانههای کشتی به نام موحد و بنا

با تصمیم مسئوالن فدراسیون خانه کشتی شماره یک به
اخبار
نام «عبداهلل موحــد» دارنده مدال طالی المپیک ۱۹۶۸
مکزیکوســیتی و پنج مدال طالی جهان در رشــته کشتی
آزاد نامگذاری شد .همچنین خانه کشتی شماره دو نیز به
نام «محمد بنا» دارنده مدال نقره جهان و سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در
دو المپیــک  ۲۰۱۲لندن و  ۲۰۱۶برزیل که همراه با تیم ملی افتخارات فراوانی را
بدست آورد ،نامگذاری شد .مراحل اجرایی این نامگذاری در حال انجام است.

درگذشت قهرمان سابق دوومیدانی ایران

حسینهاشمی،قهرمانسابقوپیشکسوتدوومیدانیصبحدیروزدارفانی
را وداع گفت .هاشمی در دوی  ٤٠٠متر ایران قهرمان ایران شده بود .روزنامه
ایران اینضایعهرابهخانوادههاشمیوجامعهدوومیدانیتسلیتمیگوید.

 3رکورد ملی در مسابقات دو و میدانی داخل سالن بانوان

رقابتهایدوومیدانیداخلسالنقهرمانیبانوانکشورکهباشرکت ۱۳۱ورزشکار
از استانهای سراسر کشور از صبح پنجشنبه در ورزشگاه آفتاب انقالب تهران آغاز
شده بود ،دیروز با قهرمانی تیم تهران الف خاتمه یافت و تیمهای خراسان رضوی
و گلســتان در ردههای دوم و ســوم ایســتادند .در این رقابتها سپیده توکلی از تیم
تهــران الف با عبــور از مانع  1/81متری رکورد جدیدی در مــاده پرش ارتفاع داخل
سالن بانوان ایران به ثبت رساند .همچنین مهسا میرزا طبیبی از تیم تهران الف در
ماده پرش با نیزه موفق شد با عبور از مانع 3/80متری رکورد جدید ملی را به ثبت
رساند .در ماده  ۶۰متر بامانع نیز الناز کمپانی از استان گلستان در دور مقدماتی با
ثبت زمان 8/65ثانیه رکورد ملی این ماده را بهبود بخشید.

برکناری سرمربی تیم انصاریفرد و حاجصفی

المپیاکوس «قدرت» برتر فوتبال یونان که به تازگی احسان حاجصفی از
ایــران را جذب خویش کرده و از یک ســال پیش کریــم انصاریفرد را هم
در خدمت داشــته اســت ،دیروز با تاکیس لمونیس ،ســرمربی خود قطع
همــکاری کرد و به ادعای رســانههای یونان ،اســکار گارســیای  44ســاله و
اسپانیاییراجانشینویخواهدکرد.ازطرفدیگر،سایتخبری«اسپورت
»24یونانمدعی شدشاید اشکان دژاگههمجذب المپیاکوسشود.

راموس :ایران سزاوار احترام است

سرخیو راموس ،مدافع وسط پرسابقه تیم ملی فوتبال اسپانیا در مصاحبهای با
نشــریه «فورفورتو» گفت نه تنها پرتغال یک همگروهی قدرتمند برای اســپانیا
در دور نهایی جام جهانی  2018اســت بلکه او و یارانش باید به رقبای آسیایی و
آفریقایی خود یعنی ایران و مراکش هم احترام بگذارند.

