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فرانس فوتبال (فرانسه)

استار اسپورت (انگلیس)

موندو دپورتیوو (اسپانیا)

ایــن هفتهنامــه معتبــر فرانســوی در واپســین
شــمارهاش در ســال رو به پایان  ،2018عکســی از
قهرمانیفرانسهدرجامجهانیامسالرابهعنوان
تصویراولخودبرگزیدهوازرازهایفنیقهرمانی
این کشــور در این مســابقات ســخن گفته اســت.
فرانس فوتبال از این فرصت سود جسته و بیالنی
کلی از دســتاوردهای فوتبال فرانسه و جهان را در
سال 2018آوردهوباکیلیانامباپهنیزمصاحبهای
تازهداشتهاست.

ایــن نشــریه عکــس اصلــیاش را بــه
اولــه گونــار سولسشــر ،ســرمربی جدیــد
منچســتریونایتد اختصــاص داده و بــا
تشــریح برد  5-1این تیم مقابل کاردیف،
ایــن نقــل قــول را از جانــب وی آورده
اســت که؛ ما افسوســی برای مربیان قبلی
منچســتر نداریــم زیــرا آنهــا فرصتهای
کافی برای رسیدن به مدارج بهتر داشتند
و آن را از دست دادند.

عکسبزرگیازدییونگ،پدیدهجوانآژاکس
هلند که تمامی اروپــا وی را میخواهند و البته
تیمفوتبالبارسلونانیزدراینجمعجایدارد،
صفحه اول این روزنامه را تســخیر کرده است.
موندو ضمــن درج اظهارات تازه دی یونگ ،از
دستاوردهای رئال مادرید در سال 2018هم که
با قهرمانی در جام جهانی باشــگاهها کاملتر
شــد ،یاد کــرده ولی این تیــم را به لحاظ کیفی
پایینترازگذشتهتوصیفکردهاست.
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روز تا جام
ملتهای آسیا

مجید جاللی در گفتوگو با «ایران» مطرح کرد

اتفاقات ناگوار هر چه در بازیهای تدارکاتی بیفتد ،بهتر است

آغاز کار پورعلیگنجی در تیم ملی

ایران شانس زیادی دارد که فاتح جام ملتها باشد /کیروش میخواهد فشار را از روی تیمش بردارد

حامد جیرودی
خبرنگار

تیــم ملــی فوتبال ایــران که خــود را بــرای حضــور در جام
ملتهــای آســیا  2019امارات آمــاده میکند ،دوشــنبه در
دیــداری تدارکاتــی در اردوی قطــر ،بــه مصاف فلســطین
رفــت .این مســابقه کــه پشــت درهای بســته برگزار شــد،
بــا تســاوی  1-1بــه پایان رســید .پــس از بازی کــیروش در
مصاحبــهای تأکیــد کــرد کــه بازیکنانــش از درون غمگین
هســتند .این مســائل باعث شد تا به ســراغ مجید جاللی،
کارشــناس فوتبال و ســرمربی ســابق پیکان برویــم و او در
گفتوگویی که با خبرنگار «ایران» داشــت ،نظرات خود را
درخصوص شرایط تیم ملی بیان کرد.
 ëëبه نظر میرســید که تیم ملی بتواند فلسطین را شکست
دهــد ولی در دقیقــه 92گل مســاوی را دریافت کــرد .در این
خصوصچهنظریدارید؟
از ایــن اتفاقات ناگوار هــر چه در بازیهای تدارکاتی بیفتد،
بهتر اســت و اینها یک نوع هوشیاری ،هوشمندی و تمرکز
بیشتر را برای تیم به ارمغان میآورد .به هر حال ،همه ما
میدانیم که تیم ما االن شرایط خوبی دارد و خوب اینکه در

افزایشبودجهکمیتهالمپیک

آنها را به تیم ملی آورده است.
ëëبااینحال،صحبتهایکارلوسکیروشمبنیبراینکه
حضوردرنیمهنهاییمیتواندرؤیاباشد،باواکنشمنتقدان
روبهروشد.
به نظرم او میخواهد یک مقداری فشــار را از روی تیمش
بردارد و ما زیاد نباید به این صحبتها حساســیت نشــان
دهیم .طبیعی اســت که او دوست دارد تیمش خیلی زیر
فشار ذهنی و روانی نباشد.
ëëفکرمیکنیدکدامیکازبازیکنانمیتوانندبیشترینتأثیر
راروینتیجهگیریتیمملیداشتهباشند؟
اینهــا االن چیزی نیســت کــه بتوانیم بگوییــم و در بازیها
مشــخص میشــود .فوتبــال طــوری اســت کــه روز بــه روز
بایــد تحوالت بازیکنــان را زیر نظر بگیرید .اگر با شــناخت
 2مــاه پیش ،االن بخواهیم اظهارنظر کنیم ،کار درســت و
کارشناسینیست.
ëëچقدر امیدوار هســتید بعد از 43ســال ،دوبــاره به عنوان
قهرمانیدستپیداکنیم؟
فوتبال طوری اســت که تا یک جاهایی میتوان جلو رفت
ولی بعد از آن در گلوگاههایی قرار میگیرید که نتیجه بازی
به سانتیمترها و ثانیهها بستگی دارد ولی به طور کلی تیم
ما شانس زیادی دارد که فاتح جام باشد.
ëëازبحثتیمملیکهخارجشویم،میخواهیمبدانیمشما
روبهرویاستانکویفقیدقرارگرفتهبودید؟
بلــه یادم هســت که در تیــم پیام مقاومت خراســان بودم
و ایشــان هم ســرمربی پرســپولیس بود .اســتانکو در دوره
خودش زحمات زیادی کشــید و خدمات زیادی به فوتبال
ایــران داشــت .او بــا اینکــه بــا تیــم ملــی در دور مقدماتی
بازیهای آســیایی هیروشــیما حذف شــد ولی تیم خوبی
ساخته بود و در فوتبال ایران تأثیرگذار بود.
ëëاین روزها صحبــت از حضور یحیی گلمحمدی یا جواد
نکونــام هــم در پیــکان شــنیده میشــود .فکر میکنیــد اگر
سرمربیشوند،بتوانندباپیکاننتیجهبگیرند؟
راســتش من اصالً خبرهای آنجــا را دنبال نمیکنم و نظر
خاصی هم ندارم!

گفتوگو با بهترین کوراشکار جهان در سال 2018

علی اکبری :وقتی خوب تالش کنی ،خدا هم دستت را میگیرد
آذین آقاجانی
خبرنگار

الیــاس علیاکبری کــه در ســال ۲۰۱۸
ل طالی بازیهای
موفق به کسب مدا 
آســیایی جاکارتا ،مســابقات قهرمانی
آســیا و تورنمنــت معتبــر شــهر ســبز
ازبکستان شده بود ،از سوی فدراسیون
جهانــی کــوراش بــه عنــوان بهتریــن
کــوراشکار مــرد جهان در ســال ۲۰۱۸
معرفــی شــد .علــی اکبــری در گفت و
گو با «ایــران آنالین» در خصوص این
موفقیــت و انتظاراتــش از مســئوالن
صحبت کرده است.
بهتریــن کــوراشکار جهــان در ســال
 2018گفــت15« :ســال اســت که ملی
پوش هســتم و سالهاســت که در این
رشــته فعالیت میکنم .در این سالها
توانســتهام تمامــی عناوین این رشــته
را به دســت آورم اما کســب این عنوان
فراتــر از کســب عنوانهــای قهرمانــی
اســت که تاکنون به دســت آورده ام».
الیــاس علیاکبــری احساســش را از
کســب ایــن عنوان ،بیــان کــرد« :واقعاً
شــوکه شــدم .این عنوان برای جامعه
رشــته کوراش ،عنوان کوچکی نیست.

بــه هر حــال بین تمام رنکینــگ داران
ایــن رشــته مــن به ایــن عنوان دســت
یافتم .درست اســت که تا پیش از این
هــم قهرمان بودم امــا آن قهرمانیها
فقــط در وزن خــودم بــود و نــه در بین
تمامــی عناویــن و وزنهای دیگــر ».او
در مــورد رقبــای خود و اینکــه در میان
کــوراشکاران ازبکســتان (خاســتگاه
این رشــته) موفق به کسب این عنوان
شــده است ،افزود« :سرور شاه مراداف
و دولــت ابراهیــم کــه از قهرمانــان و
اســطورههای این رشــته در ازبکســتان
هســتند جــزو رقبــای اصلــی مــن بــه
حســاب میآینــد .ازبکهــا در تمامی
مســابقاتی که در دنیا برگزار میشــود،
قهرمــان میشــوند و ایــران نایــب
قهرمــان .ایــن عنــوان سالهاســت به
ورزشــکاران ازبکســتانی داده میشود
اما پس از به رســمیت شــناخته شدن
ایــن رشــته در بازیهای آســیایی برای
نخستین بار است که این عنوان به یک
ورزشــکار ایرانی داده میشــود ،کسب
این عنوان نشــان میدهد که عملکرد
بسیار خوبی داشتهایم».
علــی اکبــری در خصــوص حفــظ این
جایــگاه بیــان داشــت« :حــاال مــن در

میان رقیبان این رشــته کامالً شــناخته
شــده هســتم و ایــن کارم را ســخت تر
میکنــد .بایــد بــا تــاش زیــاد بتوانــم
دوبــاره بر حریفانــم غلبه کــرده و این
عنــوان را حفــظ کنــم .اگــر هــم نشــد
امیــدوارم نســلهای بعــدی بیاینــد و
بتواننــد با تــاش خود قهرمان آســیا،
جهان و بازیهای آســیایی شوند و این
عنــوان را به دســت آورند .خوشــحالم
که این عنوان به ورزشــکاری از اســتان
خراســان شــمالی ،مهد کــوراش ایران
رســیده اســت ».بهتریــن کــوراشکار
جهان در ســال  2018در پاســخ به این
ســؤال که «شــانس» چقدر در رسیدن
بــه موفقیتهایــش دخیــل اســت؟
گفــت« :در زندگــی همــه انســانها
شــانس تأثیرگــذار اســت .بعضیهــا
خوششــانس هستند و بعضیها هم
بدشــانس! اما تالش همیشــه تعیین
کننــده اســت .وقتــی که خــوب تالش
کنــی و بجنگــی ،خدا هم نــگاه ویژهای
به تــو میکند و هیچ وقــت نمیگذارد
زحماتــی کــه کشــیدهای هــدر بــرود.
خدا باالخره یک جایی دســت شــما را
میگیــرد و شــما را بــه آرزوهــا و نتیجه
زحمتتــان میرســاند ».او این عنوان

 : AFCایران در بهترین دوران فوتبالش است

ســایت کنفدراسیون فوتبال آســیا در گزارشــی از ایران به عنوان مدعی درجه یک
فتــح مســابقات نــام بــرد .این رســانه عنوان کــرد ایران در تــب و تاب رســیدن به
چهارمین مقام قهرمانی خود اســت .عنوانی که ســال  2018یعنی بهترین دوران
تیم در قاره را میتواند تکمیل کند .این رسانه نوشت« :ایران رکورد  5دوره حضور
در رقابتهای جام جهانی را دارد و در رنکینگ فیفا صاحب رده  29بوده که از این
منظر بهترین سال خود را تجربه کرده».

کاپیتان عمان ،غایب بزرگ جام ملت ها

علی الحبسی ،کاپیتان و دروازهبان مشهور عمان و الهالل که سابقه بازی در لیگ برتر
انگلیس را دارد ،روز دوشــنبه در اردوی تیم ملی کشــورش مصدوم شــد و در نهایت با
دستور سرمربی عمان از لیست این تیم خط خورد تا جام ملتها را از دست بدهد.

محرومیت و جریمه پرسپولیسیها و سپاهانیها

کمیته انضباطی فدراســیون فوتبــال ،آرای انضباطــی دیدار پر
حاشیه چندی پیش پرسپولیس با سپاهان را اعالم کرد .بر این
اخبـــــار اســاس ،کیروش استنلی مهاجم ســپاهان و کمال کامیابینیا،
هافبــک پرســپولیس به ســبب فحاشــی بــه حریف که بــه اخراجش منجر شــد،
یک جلســه محــروم و  50میلیون ریال جریمه نقدی شــدند .علیرضــا بیرانوند،
دروازهبــان پرســپولیس نیز به خاطر حرکات غیرورزشــی نســبت به تماشــاگران
تیــم رقیــب ،توبیخ کتبی و محکــوم به پرداخــت جریم ه  50میلیون ریالی شــد.
سپاهان به سبب تخلفات برخی هوادارانش یک جلسه از حضور تماشاگران در
مسابقات خانگیاش محروم و به پرداخت  200میلیون ریال جریمه محکوم شد
و پرسپولیس نیز به دلیلی مشابه باید جریمهای  100میلیون ریالی را بپردازد.

سرشاخ شدن نایب قهرمان المپیک با پلنگ جویبار

احسان حدادی ،نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن به همراه مربیاش
حســین توکلی ،قهرمان وزنهبرداری المپیک  2000سیدنی در اردوی تیم ملی
کشــتی آزاد در خانه کشتی حضور پیدا کردند .حدادی در حرکتی جالب با رضا
یزدانی ،قهرمان کشتی آزاد جهان سرشاخ شد.

رکود آبیها در بازار نقل و انتقال

عرب :امیدواریم خریدهای جدیدی داشته باشیم

را به تمامی کــوراش کاران ایران بویژه
کوروش خسرویار ،مدیر تیمهای ملی
تقدیم کرد و در خصوص درخواستش
از مســئوالن بیان داشت« :از مسئوالن
میخواهــم به پتانســیل این رشــته در
خراسان شــمالی توجه داشته باشند و
بدانند که ما اینجا به یکسری امکانات
نیاز داریم تا بتوانیم مدالهایی را که به
دست میآوریم ،تکرار کنیم».
علــی اکبــری در پایــان گفــت« :همــه

کشــورها در حــال کار کــردن به شــکل
تخصصــی روی این رشــته هســتند .از
نتایج رقابتهای جاکارتا هم که همه
چیز مشــخص شد ،اما ما دست خالی
هســتیم .دوست دارم مسئوالن استان
خــودم و وزارت ورزش نگاه ویژهای به
ما داشته باشند تا بتوانیم حداقل قبل
از اینکــه بازیهای آســیایی چین آغاز
شــود برنامهریزی کرده و نتیجه خیلی
خوبیبگیریم».

ایرج عرب ،سرپرست پرسپولیس با تأکید بر اینکه باشگاهش از هر پروژه و طرح
اقتصادی جدیدی اســتقبال میکند ،گفت امیدوار اســت تا پایــان هفته جاری
پیوســتن بازیکنانــی جدید به این تیم حتمــی و خبر آن اعالم شــود .وی افزود:
البتــه تا نام مــا به عنوان متقاضی یــک بازیکن میآید ،قیمت وی را به شــکل
چشمگیری باال میبرند.

روزبه ارغوان در بین بهترینهای جا م جهانی بسکتبال

فدراســیون جهانی بســکتبال با بررســی بازیهــای  4پنجره انتخابــی ،بهترین
دفاعهای مســابقات انتخابی را معرفی کرده که در بین آنهــا نام روزبه ارغوان
به چشم میخورد.

زمان قیمتگذاری سرخابیها

عبداهلل پوریحسینی ،رئیس سازمان خصوصیسازی اعالم کرد تا پایان بهمن
مــاه قیمت نهایی و شــرایط واگذاری ســرخابیهای پایتخت مشــخص خواهد
شد .وی افزود« :البته تا امروز صورت مالی هیچ یک از دو باشگاه به دستمان
نرسیده است ولی ما طبق برنامهریزی خودمان حرکت میکنیم و میخواهیم
تا پایان سال امور اولیه مربوط به واگذاری تمام شود».

عذرخواهی رضاییان از رفیعی

رامین رضاییان ،مدافع راست تیم ملی از همباشگاهی سابقش سروش رفیعی
بابت اظهارات انتقادی اخیرش عذرخواهی کرد .رضاییان گفته بود رفیعی اگر
انتقــادی از کــیروش و تیم ملی داشــت ،باید در زمــان عضویتش در تیم ملی
مطرح میکرد و اینک بهتر است دهانش را ببندد .با این حال ،او در اظهارنظر
تازهاش گفت« :مشــکلی نیســت و به صراحت میگویم که ادبیات من قشنگ
نبــود و بابت آن عذرخواهی میکنم ».وی افزود« :همه ما باید رفتار پســندیده
سیدجالل حسینی را الگوی خود قرار بدهیم!»

گل آزمون زیباترین گل نیم فصل روبین کازان

کریسمس
و ستارههای
فوتبالجهان
دوشــنبه شــب ،مســیحیها کریسمس
میــادی را جشــن گرفتند و ســتارههای
فوتبال جهان هم با اشــتراک گذاشــتن
عکسهایــی از خــود ،کریســمس را بــا
شادیپشتسرگذاشتند.

مرتضــی پورعلیگنجــی بــا اجــازه باشــگاه بلژیکــیاش ،از روز گذشــته در جمــع
شــاگردان کــیروش حضور یافــت و بالفاصله به همراه ســایر بازیکنان در تمرین
بدنســازی شــرکت کرد .پورعلیگنجی در یک دیدار جام حذفی و  8بازی لیگ به
دلیل آسیب دیدگی در ترکیب یوپن حضور نداشت ولی او در  4مسابقه اخیر یوپن
بلژیک به میدان رفته و موفق به زدن یک گل شــده تا با شــرایط خوبی در اختیار
تیم ملی قرار بگیرد.

در حالی که وینفرد شــفر پس از حذف الحاجی گرو و نویمایر از لیســت نفرات
اســتقالل هیچ فرد دیگری را به طور رسمی خط نزده و بازیکن جدیدی هم به
این تیم اضافه نشده است ،هیأت مدیره دو نفره شده این باشگاه هم در تأمین
نیازهای این تیم دچار مشکل شده است .با اینکه قراب و عباس ملکی به سبب
بازنشســته بودن از جمع آبیها جدا شدهاند و افتخاری نیز دیگر سمتی در این
باشگاه ندارد ،سران ورزش هم هنوز جانشینانی را برای آنها معرفی نکردهاند تا
مدیران باشگاه با توفیق بیشتری به امور این تیم رسیدگی کنند.

سایت فدراسیون جودو و کوراش

حســن روحانــی رئیــس جمهــوری صبح
دیــروز در نشســت علنــی مجلــس الیحه
بودجهسال 98کشورراتقدیممجلسکرد.
در ایــن الیحه و در بخش «برآورد اعتبارات
هزینــهای و تملک داراییهای ســرمایهای
بر حســب امور» فصــل مربوط بــه ورزش
و تفریحــات بــا رقــم  1252میلیــارد و806
میلیون و  300هزار تومان قید شده .این در
حالی اســت که در هر دو بخش هزینهای و
همچنین تملــک داراییهای ســرمایهای،
اعتباراتمدنظرنسبتبهسال 97افزایش
یافتــه .در الیحــه بودجــه ســال  98بودجه
وزارت ورزش ،شــرکت توســعه و نگهداری
اماکــن ورزشــی ،کمیتــه ملــی المپیــک و
پارالمپیک نیز دیده شــده .بودجه سال 98
کمیته المپیک  74میلیــارد و  500میلیون
تومان اســت که نســبت به ســال گذشته 7
میلیــارد تومان افزایش داشــته .همچنین
بودجــه وزارت ورزش  10درصــد افزایــش
داشــت و مبلغ هــزار و 166میلیــارد و 565
میلیون تومان برای ایــن وزارتخانه در نظر
گرفته شده اســت .برای کمیته پارالمپیک
نیز بودجه در نظر گرفته شــده 31 ،میلیارد
و  600میلیــون تومــان اســت .همچنیــن
در الیحــه بودجــه دولــت هزینــه احتمالی
اســتقالل و پرســپولیس بــرآورد شــده.
پرسپولیسواستقاللبهطورجداگانه570
میلیارد ریــال درآمد و  569میلیــارد و 900
میلیونریالهزینهخواهندداشت.

یک بازی تدارکاتی این طور بازی کنند و در دقایق آخر هم
گل تســاوی را دریافت کنند ،باعث میشود که تمرکزشان
باالتر برود و به نظر من ،جای نگرانی نیست.
ëëبازیهــای تدارکاتــی بعدیمان بــا قطر و احتمــاالً لبنان
خواهدبود.اینبازیهاراچطورمیبینید؟
بایــد بازیهــا را ببینیــم و ســطح عملکــرد ،آمادگــی و
هماهنگی بازیکنان را مورد قضاوت و ارزیابی قرار دهیم.
ëëدر مرحله گروهی با یمن ،ویتنام و عراق همگروه هستیم.
دربارهاینتیمهاچهنظریدارید؟
یمنکهبعیدبهنظرمیرسدبتواندمزاحمتیبرایماایجادکند
ولی فوتبال ویتنام پیشــرفت کرده و حتی در بازیهای آســیایی
هم دیدید که تیم امید ما را بردند .البته از نظر قدرت به ســطح
تیم ما نمیرســند ولی تیمی است که باید روی آن حساب کرده
و سنجیده بازی کنیم .در این بین عراق تیمی است که جلوی ما
خوب بوده و نزدیک 50سال است هر موقع مقابل ما بازی کرده،
تیم خوبی نشان داده و دردسرساز شده است.
ëëعراقبازیکنانیمانندبشاررسنوطارقهمامهمداردکه
درپرسپولیسواستقاللبازیمیکنند.
این بازیکنان شــناخت خوبی نســبت به بازیکنان ما دارند
و باعث میشــود که بگوییم بازی نزدیک و ســنگینی برابر
تیم ما خواهند داشــت .البته به نظر من عربســتان و ژاپن
حریفهای اصلی ایران هستند.
ëëدر مراحل بعدی به یک تیم ســوم میخوریم که احتماالً
حریف آســانی است .این شــرایط ،انتظار را میتواند ایجاد
کندکهتیمملیتامراحلپایانییاحتیقهرمانیپیشبرود؟
این انتظار اصالً ربطی به شرایط مرحله گروهی و حریفان
ندارد و االن این انتظار از تیم وجود دارد و موجه اســت .ما
تیمی را در اختیار داریم که چند ماه پیش در جام جهانی،
عملکرد خوب و مثبتی داشــته اســت .حاال هم بازیها در
غرب آسیاست و چه از نظر آب و هوایی و چه جغرافیایی،
بچههای ما آشنایی خوبی از بازی در امارات دارند .از طرف
دیگر مربیای داریم که  8سال است با تیم ما کار میکند و
اینها همه امتیازاتی است که داریم .ضمن اینکه مجموع
این بازیکنان کسانی هستند که همین مربی برای اولین بار

عزتاللهی جام ملتها را از دست داد

ســعید عزتاللهــی،هافبــک دفاعــی تیــم ملــی صبــح دیــروز در مصاحبــهای
درخصــوص وضعیــت پایــش گفــت« :در ایــن  8هفتــه خیلــی کار کــردم ولــی
تاندونهایم هنوز شل است و سخت میتوانم شوت بزنم 2 ،هفته دیگر هم باید
کار کنم و شــاید اگر بخواهم به بازیها برسم ممکن اســت  2بازی اول را از دست
بدهم ».با این حال چند ساعت بعد خبر رسید که این بازیکن ،جام ملتها را از
دست داده است .او در پستی که در اینستاگرامش منتشر کرد ،این موضوع را تأیید
کــرد .کیروش امروز لیســت نهایی و  23نفره تیم ملــی را اعالم میکند و با توجه
به وضعیت دیگر مصدومان ،این احتمال وجود دارد که او مجبور شــود علیرضا
جهانبخش ،کاوه رضایی و علی قلیزاده را هم خط بزند.

یکی از گلهای سردار آزمون برای تیم روبین کازان که در دیدار این تیم برابر «»PVG
به ثمر رسید ،به عنوان زیباترین گل نیم فصل اول این باشگاه در لیگ روسیه گزینش
شــد .این انتخاب براســاس آرای هــواداران روبین صورت پذیرفــت و مهاجم جوان و
ملیپوش ایرانی این گل را با شوتی سرضرب از درون  18قدم به ثمر رساند.
آنتوان گریژمان مهاجم تیم ملی
فرانســه و اتلتیکو مادریــد ،در کنار
برادرش.

اریــک کانتونــا ،ســتاره جنجالــی
ســالهای دور منچســتریونایتد
مثل همیشه با ژستی خاص!

آرتــورو ویــدال،هافبــک تیم ملی
شیلی و بارسلونا در کنار فرزندانش
به استقبال کریسمس رفت.

رابرت لواندوفسکی ،مهاجم تیم
ملی لهســتان و بایرن مونیخ در
کنار همسر و فرزندش.

لیونــل مســی ،ســتاره آرژانتینــی
بارسلونا تصویری از خودش به
همراه خانوادهاش منتشر کرد.

کریــس رونالــدو ،ســتاره پرتغالی
کریسمس را در کنار خانواده خود
گذراند.

تساوی امیدهای ایران و اردن در دیدار دوستانه

تیم فوتبال امید کشورمان دیروز در دیداری دوستانه به مصاف اردن رفت که این دیدار با
تساوی 1-1خاتمه یافت .در این دیدار ابتدا تیم اردن با گل دقیقه 7هادى الحورانى پیش
افتاد و سپس وحید نامداری در دقیقه 34کار را به تساوی کشاند.

