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پایان غیرمنتظره «وریا» در فوالد؛ 
خداحافظی به مقصد نامشخص!

«جواد نکونام» نام کاپیتان ســابق اســتقالل را در جمع بازیکنان مازاد تیمش قرار داد. به گزارش فوتبال 
۳۶۰، در ادامه فعالیت نقل وانتقاالتی فوالد خوزســتان در بازار زمستانه، جواد نکونام دیروز به سراغ تکمیل 
فهرســت بازیکنان خروجی تیمش رفت و روی نام دو بازیکن خط قرمز کشــید. احمــد عبداهللا زاده که گل 
پیروزی بخش فوالدی ها را در اراک به ثمر رسانده بود، یکی از بازیکنانی بود که در فهرست مازاد نکونام قرار 
گرفت و در کنار او، نام وریا غفوری هم به فهرست بازیکنان مازاد فوالد اضافه شد تا خیلی زود دوران حضور 
کاپیتان ســابق استقالل در اهواز به پایان برســد. وریا غفوری بعد از قهرمانی با استقالل در لیگ بیست ویکم 
و جدایی پرماجرایش از جمع آبی پوشــان پایتخت، با درخواست جواد نکونام به فوالد خوزستان پیوست اما 
نتوانســت به لحاظ فنی، انتظارات نکونام را برآورده کند. غفوری در شــش بازی در ترکیب اصلی فوالد در 
نیم فصل نخست به میدان رفت و در شش بازی هم در نقش یار جانشین به ترکیب فوالدی ها اضافه شد اما 
عملکرد نه چندان خوب غفوری باعث شد تا در آستانه پایان کار بازار نقل وانتقاالت زمستانه، جواد نکونام به 

سراغ حذف نام مهره باتجربه تیمش از فهرست فوالد برود.
در انتظار یک سورپرایز؛ «وریا» به استقالل بر می گردد؟

استقالل در لیگ بیست ودوم در سمت راست خط دفاعی صالح حردانی و کوین یامگا را داشته که بیشتر 
فرصت بازی به ســتاره فرانسوی رســیده اما با این وجود در هفته های اخیر، حردانی هم توانسته به ترکیب 
آبی پوشان پایتخت اضافه شود. با توجه به تراکم موجود در سمت راست خط دفاع استقالل شاید به لحاظ 
فنی خرید وریا غفوری چندان منطقی به نظر نمی رســد. گفته می شود مدیران استقالل برای تکریم کاپیتان 
باتجربه خود به دنبال جذب او هســتند تا در پایان لیگ بیست ودوم، وریا غفوری در لباس استقالل از فوتبال 
خداحافظی کند. هرچند که این مســئله هنوز به صورت رسمی تأیید نشده اما با توجه به روابط خوب علی 

فتح اهللا زاده با وریا غفوری، بازگشت دوباره مدافع آبی ها دور از ذهن نیست.
پیشنهاد مدیران تراکتور به «خمس»؛ «غفوری» در تبریز؟

تراکتور تبریز در بازار نقل وانتقاالت زمســتانه به دنبال جذب یک دفاع راســت مطمئن است تا در کنار محمد 
آقاجانپور، سمت راست خط دفاعی سرخ پوشان تبریزی برای نیم فصل دوم کامل باشد و پاکو خمس در این پست، 
احساس کمبود بازیکن نداشته باشد. گفته می شود بعد از اعالم فهرست مازاد فوالد و قرارگرفتن نام وریا غفوری 
در جمع بازیکنانی که جواد نکونام به آنها نیاز ندارد، مدیران باشــگاه تراکتور، غفوری را به ســرمربی اســپانیایی 
تیم خود پیشــنهاد داده اند. پاکو خمس در حال بررسی شرایط اســت و باید دید آیا در ساعات آینده این سرمربی 
اسپانیایی برای جذب وریا غفوری چراغ سبز نشان خواهد داد و مدیران باشگاه تراکتور با غفوری به توافق نهایی 

برای جذب او می رسند یا کاپیتان سابق استقالل تصمیم دیگری برای ادامه مسیر فوتبالی خود می گیرد.

هواداران قائمشهری هم به ورزشگاه می آیند
بعد از صدور رســمی مجوز حضور تماشاگران در ورزشــگاه ها، تیم نساجی مازندران به عنوان اولین تیم 
که در هفته پیش رو قرار است در مسابقات لیگ برتر میزبانی کند، توانست مجوزهای استانی را هم دریافت 
کند تا همه چیز برای بازگشــت تماشاگران پرشمار نســاجی به ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر آماده شود و 
شــاگردان حمید مطهری در برابر سپاهان در حضور تماشاگران خود به میدان بروند. نساجی مازندران البته 
پیش از پایان نیم فصل نخست و در هفته دوازدهم برابر صنعت نفت آبادان هم حضور هواداران خود را به 
صورت غیررسمی روی سکوها داشت اما حاال با مجوز رسمی سازمان لیگ و شورای تأمین استان مازندران، 
شاگردان مطهری می توانند از حمایت یار دوازدهم خود روی سکوهای ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر بهره 
ببرند. مدیران باشگاه نساجی اعالم کرده اند که طبق ضوابط و پروتکل های وضع شده از سوی سازمان لیگ کار 
را پیش برده اند، به طوری که هواداران برای حضور در ورزشگاه در مسابقه فردا باید حتما بلیت الکترونیکی 
تهیه کنند. با توجه به حضور هواداران در ورزشــگاه ها، ســاعت مســابقه دیدار تیم های نساجی مازندران و 
سپاهان اصفهان هم دستخوش تغییر شده و برخالف اعالم قبلی که قرار بود نبرد دو تیم از ساعت ۱۷ آغاز 
شــود، حاال شاگردان حمید مطهری و ژوزه مورایس از ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ششم بهمن ماه مقابل هم به 
میدان خواهند رفت. منصور قنبرزاده نایب رئیس دوم و رئیس کمیته مســابقات فدراسیون فوتبال اعالم کرد 
که دیدار اســتقالل و ملوان بندرانزلی هم روز پنجشنبه در حضور تماشاگران به انجام خواهد رسید و میزان 
مجاز حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی را ۳۰ درصد اعالم کرد اما حاال در قائمشهر، شرایط متفاوت است 
و مجوز حضور با ظرفیت ۵۰ درصد ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر صادر شده تا بیش از هفت هزار عالقه مند 
به تیم نســاجی این فرصت را داشته باشند تا از نزدیک دیدار خانگی تیم شان برابر سپاهان را تماشا کنند. به 
نظر می رســد با توجه به مجوز فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، سایر دیدارهای هفته هفدهم هم با حضور 
تماشاگران برگزار خواهد شد تا بعد از ۱۰ هفته دوری تماشاگران از ورزشگاه ها، رسما فرایند بازگشت آنها کلید 
بخورد. ضمن آنکه قنبرزاده روز گذشته اعالم کرد در هفته های آینده قرار است هم تعداد تماشاگران افزایش 

پیدا کند و هم شرایط برای حضور زنان در ورزشگاه ها فراهم آید.

اعتراض به استفاده از کلمه جعلی به جای واژه «خلیج فارس»
هیئت مدیره انجمن ورزشی نویســان ایران در جلسه روز دوشنبه، سوم بهمن ماه مراتب اعتراض خود 
را به انجمن جهانی ورزشی نویســان (ایپس) برای استفاده از کلمه جعلی به جای خلیج فارس در اخبار 
منتشره در سایت ایپس در رابطه با مسابقات فوتبال کشورهای عربی اعالم کرد. بر این اساس طی نامه ای 
خطاب به جیانی مرلو، رئیس انجمن جهانی ورزشی نویســان (ایپس) و به استناد اسناد تاریخی و ابالغیه 
ســازمان ملل متحد مبنی بر ضرورت به کارگیری واژه خلیج فارس در انتشــار اخبار و اسناد، بر اجرای این 
ابالغیه و اســتفاده نکردن از عناوین جعلی در کلیه اسناد و اخبار انجمن جهانی ورزشی نویسان تأکید شد. 
در این نامه از رئیس ایپس درخواســت شد تا ضمن ابالغ موضوع به همکاران و عوامل اجرائی دبیرخانه 
ایپس، نســبت به رعایت این نکته مهم در اخبار ســایت و مجله انجمن جهانی ورزشی نویسان توجه الزم 

را داشته باشند.
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یکی، دو روز گذشــته اتحادیه اروپا بســته تحریمی جدیدی را علیه 
ایران اعالم کرد که ۱۸ شــخص و ۱۹ نهاد را در لیست تحریم های خود 
قرار داده اســت. در بین افرادی که اخیرا از ســوی ایــن اتحادیه تحریم 
شده اند، اسم حمید سجادی، وزیر ورزش ایران هم دیده می شود. اینکه 
این نهاد تصمیم گرفته یک چهره ورزشــی را کــه اینجا فعال عالی ترین 
ســمت را در بین مســئوالن ورزش ایران دارد در فهرست تحریم هایش 
قــرار دهد، خودنمایی می کند. اگرچه جزئیات زیادی از دالیل این تحریم 
بــه بیرون درز نکرده و حتی تا زمان نــگارش این مطلب، وزارت ورزش 
هم واکنشــی به آن نداشته اســت ولی خبرگزاری «آسوشیتدپرس» به 
نقــل از منابعی دو موضوع را دلیل تحریم وزیر ورزش ایران عنوان کرده 
است. ابتدا عنوان شده اســت که حمید سجادی به ورزشکاران مطرح 
ایرانی فشــار آورده که در ماجرای اتفاقات اخیر در ایران سکوت کنند و 
همچنین عرصه را به یکی از سنگنوردان ایران که در رقابت های سئول، 

بدون حجاب شرکت داشته، تنگ کرده است. 
درباره محرومیت وزیر ورزش ایران عنوان شده که او حق سفرکردن 
به دیگر کشــورها را ندارد و دارایی هایش هم قرار اســت ضبط شــود. 
فارغ از درســتی یا نادرستی موارد اتهامی که به وزیر ورزش ایران نسبت 
داده شــده، به نظر می رســد او در ماجرای الناز رکابــی از هر دو جریان 
داخلی و خارجی لطماتی دیده اســت. در واقع پیــش از آنکه اتحادیه 
اروپا اســم وزیر ورزش را در فهرست تحریم  شــده های جدید قرار دهد، 
ســیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشــهد، از او انتقادات تندی بعد از 
دیدار با الناز رکابی کرد. ماجرای الناز رکابی هم از آن دست موضوعاتی 
است که تقریبا همه سناریویش را می دانند. او به عنوان نماینده ایران در 
رقابت های قهرمانی آســیا که در ســئول کره جنوبی برگزار شد، شرکت 
کرد و در بازی نهایی بدون حجاب، به رقابت با حریفانش پرداخت. پس 
از آنکه تصاویر مربوط به رقابت نهایی او منتشر شد، بسیاری خبر دادند 
الناز رکابی قرار نیســت به ایران برگردد. از سوی دیگر، شایعاتی مبنی بر 
تحویل دادن او به ســفارت ایران در کره جنوبی هم به گوش رســید. در 
بحبوحه همین اخبار بود که سفارت ایران در کره طی بیانیه ای شایعات 
رایج را تکذیب کرد و نوشــت که الناز رکابی به همراه سایر اعضای تیم 
بــه ایران برمی گردد. تعــداد زیادی از هواداران النــاز رکابی حتی برای 
استقبال از او به فرودگاه هم رفتند و فیلم های آن استقبال هم در فضای 
مجازی منتشر شــد. اندکی بعد از ورود الناز به ایران، تصاویری از دیدار 
او با وزیر ورزش در وزارتخانه منتشــر شد. انتشــار همان تصاویر که در 
آن النــاز با یک کاله به دیدار وزیر رفته بود، صــدای منتقدان داخلی را 
بلند کــرد. علم الهدی در صدر معترضان قرار داشــت و در خطبه های 

نما زجمعه به شدت از حمید ســجادی به خاطر دیدارش با الناز رکابی 
انتقاد کرد. او گفت: «اخیرا شــاهد بودیم که یک دختر فریب  خورده که 
در اجرای مراسم سنگ نوردی روســری برداشت و در پیش چشم همه 
مردم دنیا آبروی نظام را برد، به کشــور بازگشــته و با آقای وزیر ورزش 
و جوانان دیدار کرده اســت. در این باره اساسا فرض کنیم که مالحظات 
سیاســی درست باشــد و بهتر باشــد که این خانم طرد نشود و به نظام 
برگردد، اما نکته اینجاســت که چرا وزیر ورزش با این خانم مالقات کرد 
درحالی که او باز هم بدون حجاب بود و تنها به پوشــیدن یک کاله اکتفا 
کرد؟ بانوان ورزشــکار بســیاری در مســابقات هم زمان و در رشته های 
مختلف مدال آوردند. چرا وزیر ورزش با این قهرمانان دیدار نکرد؟ شما 
وزیر کدام دولت هســتید؟ دولتی که متدینین به آن رأی دادند و رئیس 
آن نایب رئیــس دوم مجمع فقهای مجلس خبرگان رهبری اســت. این 
عکس انداختن ها نشانه بی محلی به بانوان محجبه قهرمانی است که 
سوغات حضور آنان در مســابقات بین المللی، فرهنگ عفاف و حجاب 

بوده است».
عرصه بر حمید ســجادی در داخل ایران در شــرایطی تنگ شده بود 
که بســیاری خبر نداشتند توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک 
شــخصا به الناز رکابی زنگ زده و از او خواســته بود تــا در جریان امور 
قــرار بگیرد. این موضوع را بعدها حمید ســجادی مطرح و از دیدارش 
با الناز رکابی دفاع کرد. ســجادی در واکنش به انتقاداتی که از او شــده 
بود، گفت: «ما معموال برنامه ریزی می کنیم و سعی می کنیم در خدمت 
قهرمانان بانوان و آقایان مان باشــیم. ولی روزی که خانم رکابی آمدند، 
خودشان پیغام دادند که عالقه مند هستند با وزیر صحبت کنند. ساعت 
ســه بامداد به ایران آمــده بودند و در یکی از هتل های ورزشــی تحت 
پوشــش وزارت و کمیته ملی المپیک اقامت داشتند و از صبح هم چند 
دیدار داشتند و حتی قبل از اینکه به وزارت ورزش بیایند، با آقای توماس 
باخ برای اولین بار از ســال ۱۹۴۸ که ما عضو کمیته بین المللی المپیک 
هســتیم، رئیس بین المللی المپیک با یک ورزشــکار قهرمانی که حتی 
رشته اش المپیکی هم نیســت صحبت کرد و از او سؤاالتی کرده بودند 
و حتــی معاندین و افرادی که دوســت ندارنــد موفقیت های ورزش ما 
را ببیننــد، اطالعاتــی را به توماس باخ داده بودنــد و او فکر می کرد که 
اتفاقات ناگواری برای الناز رکابی در کشــور افتاده اســت. غافل از اینکه 
آنهایی که این اطالعات را دادند، یادشان رفته که او فرزند میهن است و 
عضو تیم ملی است و یکی از شانس هایی است که می تواند در میادین 
بین المللی آینده افتخارآفرینی کند». حمید سجادی درباره پوشش الناز 
رکابی در آن دیدار هم حرف زد و گفت: «بعد از آن دیدار هم از حجاب 

الناز رکابی ایراد گرفتند و گفتند که او با یک کاله ورزشی به وزارت ورزش 
رفته اســت، در تصاویر منعکس شده بود که بعضی از عزیزان احساس 
کــرده بودند که خدای نکــرده دوباره بی حجاب به وزارت آمده اســت 
و همــه دیدند که یــک تار مویی هم بیرون نبود، این ورزشــکار با لباس 
ورزشی آمده است و عازم سفر بود و شاید لباس رسمی همراهش نبوده 

است».
اگرچه وزیر ورزش گفته بود که الناز در آن دیدار چندین خواسته داشته 
و در نظر دارد که کارش را در یک سالن اختصاصی در شهرش ادامه دهد 
ولی دیگر خبری از الناز رکابی نشــد. این موضوع مصادف شد با شایعاتی 
جدیــد مبنی بر حبس خانگی الناز رکابی در شهرســتان محل زندگی اش؛ 
موضوعی که صحت و ســقم آن به طور رسمی  تأیید نشــده است. در این 
ماجرا حاال اتحادیه اروپا همین موارد را زیر ذره بین برده و حمید ســجادی 
را در فهرست تحریمی ها قرار داده است. البته در مورد بند نخست دالیل 
عنوان شــده، به نظر می رسد اشــاره ای هم به وضعیت تیم ملی ایران در 
جام جهانی قطر شده است؛ شــایعاتی مبنی براینکه از بازیکنان تیم ملی 
خواسته شده بود تا در آن برهه تمرکزشان را روی فوتبال بگذارند و به سایر 
مســائل نپردازند. گو  اینکه در همین بخش هم حمید سجادی چند هفته 
قبل در مجلس شــورای اسالمی ادعاهایی داشت که در نوع خود درخور 
توجه بودند. او از این گفت که انگلیس قصد داشــته به بازیکنان تیم ملی 
ایران در جام جهانی درخواست پناهندگی بدهد. هرچند  وزیر از لفظ روباه 
پیر به جای انگلیس در مجلس استفاده کرد. «روباه پیر طراحی پیچیده ای 
برای پناهنده شــدن بازیکنان داشت؛ همچنین نقشــه، خروج بازیکنان از 
زمین بازی حین انجام مسابقه بود. عالوه بر این، تالش همه جانبه ای برای 
فروپاشــی تیم ملی از درون و توطئه های هدفمند برای جنجال آفرینی در 
سکوها با هدف متوقف کردن بازی صورت گرفت. صدها نفر از منافقان با 
هواپیمای اختصاصی به قطر  اعزام شــدند و همچنین شعارها، نمادها و 
ابزارهای ساختارشــکنانه و فراگیر با هدف انزوای جمهوری اسالمی ایران 
ســاخته شد. منتها با وجودی که تمام سلطه گران از شیطان بزرگ تا روباه 
پیر و رژیم صهیونیســتی و برخی کشــورهای غربی با طراحی موزاییکی و 
چند الیه  به دنبال فتنه جهانی بودند، با وجود نرســیدن به نتیجه دلخواه 
و فنــی، در میــدان، فتوت، جوانمردی، روحیه پهلوانــی و هویت ایرانی و 
اســالمی بار دیگر در جهان نشان داده شــد و بار دیگر هیمنه دشمنان به 
خاک مذلت نشــانده شد و نظام اسالمی با پیروزی و سرافرازی این مرحله 
را ســپری کرد. اینها همه با ایمان و اخالص توأم با تدبیر همکاران عزیز در 
مجلــس و وزارتخانه  های خارجه، فرهنگ، اطالعات و ســازمان اطالعات 

سپاه و وزارت ورزش رقم خورد».

بهرام حیدری رامشه: این روزها که فوتبال در لیگ های سراسر دنیا در حال برگزاری است، 
لیگ جزیره با جذب ســرمایه گذاران بسیار مشــهور و نامدار و همچنین نوابغ مربیگری مثل 
گواردیــوال و کلوپ و ادی هاو و... و همچنین بازیکنان ســطح یک دنیا به یکی از گران ترین 
لیگ ها و البته جذاب ترین لیگ های سراســر دنیا تبدیل شــده اســت. تأثیر مالکان پولدار بر 
موفقیت تیم ها در ســال های اخیر به نحو چشــمگیری مشخص بوده است. نمونه بارز آن 
منچسترســیتی است که با مالکان متمول حوزه خلیج فارس موفق شده چهار قهرمانی از 
پنج قهرمانی اخیر لیگ جزیره را کسب کند. یا اخیرا تیم نیوکاسل که این تیم هم با مالکان 
عرب حوزه خلیج فارس به شــدت متحول شده و به نیمه باالی جدول رسیده و کاندیدای 
دریافت مجوز لیگ قهرمانان است. این در حالی است که فصل گذشته رقابت سختی برای 
ماندن و ســقوط نکردن داشــت. ورود پول های کالن از سرتاسر دنیا باعث جذب نخبه های 
مربیگری و فوتبالیســت های باکیفیت شده و پریمیر لیگ را با اختالف زیادی به بهترین لیگ 
دنیا تبدیل کرده اســت. تأثیر این ســرمایه ها تا حدی در روند موفقیــت تیم وجود دارد که 
لیورپول به دلیل مشــکالت مالی امســال تقریبا شانسی برای گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان 
نــدارد. تا جایی کــه در اکثر مواقع، یورگن کلوپ در مصاحبه های خود به این مورد اشــاره 
کرده است. با شروع درگیری اوکراین و روسیه و بعد از اینکه رومن آبراموویچ، مالک روسی 
باشگاه چلســی، به دلیل روابطش با والدیمیر پوتین توسط دولت بریتانیا تحریم شد، برای 
اینکه باشگاه چلســی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد چاره ای جز انتقال مالکیت وجود 
نداشت. به همین دلیل پروژه فروش چلسی که با پنج قهرمانی در لیگ برتر و دو قهرمانی 
در لیــگ قهرمانان اروپا یکــی از محبوب ترین تیم های فوتبال در اروپــا بود، کلید خورد. در 
نهایت تاد بولی، در تاریخ ۶ می  ۲۰۲۲ موفق به خرید چلسی این باشگاه آبی پوش لندنی شد. 
تاد بولی بازرگان و سرمایه گذار موفق آمریکایی، که خودش هم دارای پیشینه ورزشی است 
و مالک تیم بیســبال لس آنجلس داجرز و همچنین مالک غول های بسکتبال لس آنجلس 

لیکرز و لباس تیم بســکتبال زنان لس آنجلس اســپارکس است، همچنین مؤسس شرکت 
هلدینــگ صنایع الدریج (Eldridge Industries) با عالیــق در امالک، فناوری، بیمه عمر و 
 DraftKings صنایع غذایی است. در کنار همه اینها، بولی مالک شرکت ورزش های فانتزی
و لباس ورزش الکترونیکی Cloud۹ است. او از زمان پیوستن به چلسی شروع به خرید های 
بسیار زیادی با هزینه های سرسام آور کرده است. در گام اول توماس توخل را اخراج و گراهام 
پاتر را جایگزین او کرد. ســپس اقدام به خریدهای متعددی کــرد و بازیکنانی مثل فوفانو، 
کوکورال، استرلینگ، بادیاشرلی، کولیبالی، چوکوئه مکا، سانتوس، اوبامیانگ، دارتو فوفانا، ژائو 
فیلیکس، اســلولینا و دنیز زکریــا را تا به حال به تیم اضافه کرده اســت. اخیرا هم در یک 
هایجک از آرســنال موفق شــدند مودریک اوکراینی را با مبلغ ۸۸ میلیون پوند به خدمت 
بگیرند. این خریدها با مبالغ بسیار باال انجام شده که چیزی بیش از ۴۰۰ میلیون پوند هزینه 
شده است. حجم این هزینه به حدی زیاد است که مجموع هزینه ای که تیم های حاضر در 
سه لیگ بوندسلیگا، لیگ یک فرانسه و سری A در مارکت زمستانی داشتند، ۱۱۲ میلیون پوند 
کمتر از هزینه نقل و انتقاالتی باشــگاه چلسی است که ۱۷۲ میلیون (نصف رقم ثبت شده 
برای لیگ برتر) برای خرید بازیکن خرج کرده اســت. نکته دیگری که در این خرید ها توجه 
زیادی را به خودش جلب می کند، زمان قراردادهاست که معموال طوالنی مدت هستند. اما 
پشت پرده این هزینه ها چیست و تاد بولی به دنبال چیست؟ با توجه به اینکه فوتبال به یک 
صنعت تجاری صرف تبدیل شده، و عدم سرمایه گذاری الزم، دیگر تضمینی برای موفقیت 
تیم ها نیســت، این مالک متمول درصدد ساختن یک تیم رؤیایی و قدرتمند برای چند سال 
آینده اســت. در واقع پروژه او برای آینده تعریف شــده است و قصد دارد برای چند سال در 
لیگ جزیره و اروپا حکمرانی کند. او این هزینه ها را انجام داده که بتواند با رقیبان قدرتمندی 
مثل منچسترسیتی همیشــه مدعی، منچستریونایتد احیاشده، نیوکاسل متحول شده و حتی 

لیورپول که در حال حاضر دچار افت شده است رقابت خوبی داشته باشد.

چلسی، پروژه ای برای فردا

دو دلیل براي ورود حمید سجادي به فهرست  تحریمي هاي اتحادیه اروپا

تحریم وزیر ورزش به خاطر الناز رکابی

فـوتـبـال در امـروز
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