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هری  کین غایب بزرگ انگلیس برابر آمریکا؟
بازیکن ۲۹ ســاله از ناحیه 
مچ پا آســیب دیده اســت و 
انتظار می رود دیدار با آمریکا 
را از دســت بدهد. به گزارش 
ایسنا ، طبق گزارش رسانه های 
انگلیسی، هری کین، کاپیتان 
تیم ملی انگلیس بازی بعدی 
تیمش در جام جهانی در روز 
جمعه را از دست خواهد داد. آقای گل دوره قبل رقابت ها در نیمه دوم بازی اول 
سه شیرها مقابل ایران از ناحیه مچ پا ضربه خورد و به نظر می رسد دیدار با آمریکا 
را از دست خواهد داد. کین در دقیقه ۷۵ مقابل ایران تعویض شد. برای انگلیس 
این اولین برد از ماه مارس بود. این تیم در تابســتان هیچ بردی در شــش بازی 
لیگ ملت ها نداشــت. جود بلینگام نیز در این دیدار اولین گل خود را در اولین 
بازی خود در جام جهانی به ثمر رساند. انگلیس در دومین دیدار خود باید برابر 

آمریکایی قرار گیرد که در دیدار نخست برابر ولز به تساوی یک بر یک رسید.

زیدان تیم جدید خود را انتخاب کرد
روزنامــه الموندو اســپانیا 
اعالم کرد که زین الدین زیدان 
با جایگزینی دشــان موافقت 
کــرده اســت و بعــد از جام 
جهانی رسما هدایت خروس ها 
را برعهده خواهــد گرفت. به 
گزارش ایســنا ، زیــن الدین 
زیدان بعد از قطع همکاری با 
رئال مادرید هدایت هیچ تیمی را برعهده نگرفت. زیدان در رئال به خصوص دوران 
نخست حضورش نتایج درخشانی کســب کرد. او در ادامه با پیشنهادهای زیادی 
مواجه شد اما به همه پاسخ منفی داد. در گزارش الموندو آمده است که زیدان تیم 
بعدی خود را انتخاب کرده است و آن تیم ملی فوتبال فرانسه است که بارها اعالم 
کرده است رویای مربیگری در این تیم را داشته است. طبق اعالم روزنامه الموندو 
زیــدان بعد از جام جهانی ۲0۲۲ جایگزین دیدیه دشــان روی نیمکت خروس ها 
خواهد شد. تیم ملی فوتبال فرانسه با هدایت دیدیه دشان نتایج درخشانی کسب 
کرده اســت و توانست قهرمانی در جام جهانی ۲018 را به دست آورد. فرانسه در 
جام جهانی ۲0۲۲ قطر هم از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی به شمار می آید 
و در دیدار نخست خود توانست برابر استرالیا با نتیجه 4 بر یک به پیروزی دست 

پیدا کند. دشان تا پایان جام جهانی با فرانسوی ها قرارداد دارد.

تیم ملی ایران مقابل ولز سفید می پوشد
تیم ملی ایران در دیدار با ولز 
با لباس های یک دست سفید 
به میدان مــی رود. به گزارش 
ایســنا، شــاگردان کارلــوس 
کی روش در تیم ملی ایران در 
دیدار با ولز بــا لباس های اول 
خود به رنگ ســفید به میدان 
می رونــد. تیم ملــی ایران در 
دیدار با انگلیس از لباس های دوم خود به رنگ قرمز استفاده کرده بودند. تیم ملی 

ایران روز جمعه از ساعت 1۳:۳0 مقابل تیم ملی ولز به میدان می رود.

ادامه غیبت بیرانوند در تمرینات تیم ملی
دروازه بــان تیم ملی فوبال 
کشــورمان در تمرین حاضر 
نشــد. به گزارش فــارس، در 
شرایطی که معاینات پزشکی 
علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم 
ملی فوتبال کشورمان به اتمام 
رسید، این بازیکن در فاصله ۲ روز مانده تا دیدار با ولز بازهم نتوانست در تمرین 
شرکت کند. با توجه به اهمیت تمرین امروز تیم ملی برای دیدار با شاگردان راب 
پیج به نظر می رسد شانس علیرضا بیرانوند که در بازی با انگلیس از ناحیه بینی 

دچار شکستگی شده،  باز هم  حضور در دیدار مقابل ولز کاهش یافته باشد.

کام عربستان در جام جهانی تلخ شد
کاپیتان تیم ملی عربستان 
جام جهانی ۲0۲۲ را از دست 
داد. بــه گزارش فــارس، تیم 
ملی فوتبال عربستان در اولین 
بــازی خود در جــام جهانی 
۲0۲۲ قطر به مصاف آرژانتین 
یکی از کاندیداهای قهرمانی رفت و با خلق اولین شگفتی جام موفق شد با نتیجه 
۲ بر یک آلبی-سلسته را شکست دهد. در این بازی ابتدا سلمان الفرج کاپیتان 
عربســتان مصدوم شــد و جای خود را به نواف العابد داد. اما در ادامه الشهرانی 
برخورد شــدید و عجیبی را با دروازه بان خودی داشت که شکل عجیبی فکش 
دچار شکستی شــد و ۳ دندانش شکست. الشهرانی به صورت رسمی مسابقات 
جام جهانی را از دســت داد. همه منتظر نوع مصدومیت سلمان الفرج کاپیتان 
عربستان بودند که در نهایت با اعالم نشریه »الریاضیه« الفرج هم ادامه بازی های 
جام جهانی را از دست داد. بدین ترتیب عربستان در اولین بازی خود علی رغم 

شگفتی سازی در جام جهانی دو بازیکن کلیدی اش را از دست داد.

یک مصدوم دیگر روی دستان فرانسه
لوکاس هرنانــدز در دیدار 
مقابل اســترالیا آسیب دید و 
به احتمال فــراوان ادامه جام 
جهانــی را از دســت داد. به 
گزارش فــارس، در دیدار اول 
مرحله گروهــی جام جهانی 
۲0۲۲ قطر، تیم ملی فرانسه 
به مصاف اســترالیا رفت و به برتری 4 بر یک رســید. در این بازی در دقیقه ۹، 
لوکاس هرناندز با مصدومیت شدید از ناحیه زانو مواجه شد و با چشمانی گریان 
مســابقه را ترک کرد. تئو هرناندز جای برادرش در زمین را گرفت تا لوکاس به 
جدیدترین مصدوم تیم ملی فرانسه بدل شود. نوع مصدومیت او و چشمان گریان 
این بازیکن نشان می دهد که جام جهانی برای او به اتمام رسیده ولی فردا صبح 
باید تیم ملی فرانسه نظر قطعی را ارائه کند. تاکنون ستاره هایی مثل بنزما، پوگبا، 
کانته، کیمپمبه و انکونکو به دلیل مصدومیت از لیست تیم ملی فرانسه جا ماندند.

ابراز تاسف لواندوفسکی بعد از پنالتی که از دست داد
کاپیتان تیم ملی فوتبال لهســتان به 
خاطر پنالتی که در دیدار برابر مکزیک از 
دست داد از هواداران این تیم عذرخواهی 
کرد. به گزارش ایســنا ، تیم ملی فوتبال 
لهســتان در نخستین بازی خود در جام 
جهانی ۲0۲۲ قطر بــه مصاف مکزیک 
رفت که این بازی برنده نداشــت و باتســاوی بدون گل به پایان رســید. روبرت 
لواندوفسکی، کاپیتان لهستان در این بازی یک ضربه پنالتی از دست داد که این 

باعث شد تا او بعد از بازی عذرخواهی و ابراز تاسف کند.
فوق ستاره لهســتانی ها در توییتر خود نوشت: هوشمندانه بازی کردیم. به 
دنبال پیروزی بودیم و باید ســه امتیاز را کسب می کردیم. سخت است که باور 
کنم به تساوی رسیدیم. من پنالتی از دست دادم و واقعا متاسفم. او ادامه داد:  از 
شما به خاطر حمایتی که از من داشتید تشکر می کنم. نهایت تالش خود را به 
کار می گیریم تا به دور بعد صعود کنیم. در این گروه تیم ملی فوتبال عربستان 
با ۳ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم های لهستان و مکزیک هم یک امتیاز هستند 
این درحالی اســت که آرژانتین بدون امتیاز در قعر است. لهستان در بازی دوم 
خود شنبه هفته آینده به مصاف عربستان می رود و آرژانتین هم با مکزیک بازی 

خواهد داشت.

اخبار کوتاه

عالقه دیوانه وار ریو فردیناند به مهدی طارمی بار دیگر 
حواشی انتقال احتمالی این ستاره فوتبال ایران به آرسنال 
را داغ کرده است. به گزارش »ورزش سه« در ژانویه سال 
گذشــته میکل آرتتا که در آن زمــان اوبامیانگ را مازاد 
اعــالم کرده بود، این فرصت را داشــت تا با خرید قرضی 
بــا بند دائمی، مهدی طارمی را به ترکیب هجومی تیمش 
اضافه کرده تــا زوج انکیاته و الکازت یک رقیب بســیار 
قدرتمند داشــته باشــند. این ادعایی بود که سی بی اس 

اسپورت مطرح کرده بود و اکنون هم ابوال، روزنامه معتبر 
پرتغالی به مانند ماه های گذشــته بر موضع خودش مبنی 
بر عالقه جدی آرســنال به خرید این بازیکن باقی مانده 

است.
اما اکنون تی بــی آر فوتبال در مقالــه ای به تمجید از 
مهدی طارمــی پرداخته و با وام گرفتــن از تعاریف ویژه 
کاپیتان سابق منچستر از ســتاره بوشهری فوتبال ایران، 
این بازیکن را کماکان گزینــه ای بالقوه برای تقویت خط 

حمله آرســنال می داند.  پیش از شــروع دیدار انگلیس 
برابر ایران، ریو فردیناند، فوتبالیســت بازنشسته انگلیسی 
و یکی از مفاخر منچســتریونایتد که به عنوان کارشناس 
شــبکه بی بی سی در ویژه برنامه پخش جام جهانی شرکت 
کرده بود، از مهدی طارمی به عنوان خطرناک ترین بازیکن 
ایــران نام برد و به طوری ویــژه، به تمجید از این بازیکن 
پرداخت:«این پســر می داند چگونــه گل بزند. او تقریبا 
ترکیبی بین پســت نه و ده است. مشــکلی با توپ گیری 

از عقب و حرکت به ســمت دروازه نــدارد. واقعا بازیکن 
خوبی اســت. منظورم این است، اگر آنها به سمت دروازه 
ما حمله کنند و در مرحله انتقال و گلزنی، توپ به دست 

این بازیکن بیفتد، ما باید نگران باشیم.«
البته کــه تعاریــف هیجان انگیز فردینانــد از مهاجم 
دیوانه کننده ایران او را سرافکنده نکرد و با وجود شکست 
شش بر دو ایران، این بازیکن با دبل مقابل انگلیس سطح 
فنی بــاالی خود را به رخ کشــید تا بار دیگــر هواداران 
آرســنال حســرت نداشــتن این بازیکن در ماراتن فصل 
گذشته توپچی ها با تاتنهام برای رسیدن به چمپیونزلیگ 
را بخورند. هرچند درحال حاضر و با صدرنشینی آرسنال 
در لیگ جزیره، خواب شــب طرفــداران افراطی این تیم 
برای در اختیار نداشــتن طارمی به هــم نخورده، اما این 
بازیکــن کماکان می تواند انتخاب خوبی برای تقویت خط 

حمله آرسنال در کنار گابریل ژسوس باشد.
اما ترندشدن نام طارمی در فضای فوتبالی انگلیس، به 
گلزنی این بازیکن مقابل سه شــیرها یا عالقه آرســنال به 
این فوروارد تراز اول محدود نشده است. وبسایت معروف 
من یونایتد نیوز، این بازیکن را به عنوان جانشینی مناسب 

برای کریستیانو رونالدو توصیه می کند!
بعــد از مصاحبه جنجالــی رونالدو با مــورگان، دیگر 
کســی تردیدی در خصوص جدایی این بازیکن از ترکیب 
شیاطین سرخ در ژانویه ندارد و در حالی که اریک تن هاخ 
به دنبال خرید اوســیامن، مهاجم نــوک ناپولی با قیمت 
صــد میلیون پوند اســت، آنها به این ســرمربی هلندی 
توصیه می کنند طارمی، مهاجم پورتو که فصل گذشــته 
هــم لوییز دیــاز را به لیورپول فروخته بــود جذب کنند 
تا عــالوه بر انجام هزینه کمتر نســبت به خرید بازیکنی 
چون اوســیامن، از مهارت های این مهاجم سی ســاله در 
غیاب مارســیال و در کنار رشفورد استفاده کنند. گلزنی، 
ارســال پاس های کلیدی و توانایی در نگه داشتن بازی در 
 زمین حریف، قابلیت هایی اســت که این وبســایت برای 

طارمی برشمرده است.

ســرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: دشمنان ما 
کسانی هستند که تالش کردند، تمرکز ما را برهم بزنند.

به گزارش فارس ، کارلوس کی روش در حاشیه تمرین 
تیــم ملی فوتبال درباره شــرایط روحی تیــم و اینکه آیا 
تیم ملی برای دیدار با ولز آماده اســت، اظهار داشــت: در 
درجه اول به خاطر حمایت های شما تشکر می کنم. هیچ 
وقــت عالقه نداریم داخل زمین باشــیم ولی نتوانیم برای 

هواداران مان افتخار کسب کنیم.
باید درون زمین خودمان باشیم

وی افزود: ولــی نتیجه ای که به دســت آمد مطمئنا 
باعــث یادگیری ما مقابل تیمی کــه در حال حاضر یکی 
از کاندیداهای قهرمانی این جام اســت، می شود. با رفتار و 
روند مناسب روحی و ذهنی باید درون زمین فقط خودمان 

باشیم.
افرادی بازیکنان تیم ملی را دشمن کشور کردند

کارلوس کــی روش گفت: همانطور کــه دیروز گفتم، 
بازیکنان در تیم ملی دشمنان ما نیستند.

برای کســانی کــه می خواهند بازیکنــان را تبدیل به 
دشمنان کشــور کنند، می خواهم تبریک بگویم به خاطر 

اینکه کارشان را درست انجام دادند.
می خواهم مقابل این ایده که بازیکنان تیم ملی 

دشمن هستند، را تخریب کنم
ســرمربی تیــم ملی ادامــه داد: مطمئنــم اکثر مردم 
می دانند این بازیکنان در ســال های طوالنی باعث شادی 
و افتخــار آن ها شــدند. می خواهم این ایــده و نظریه که 
بازیکنان تیم ملی دشــمنان ما هســتند را تخریب کنم و 
مقابل آن بجنگم. دشــمنان ما کســانی هستند که تالش 
کردند تمرکز ما را به هم بزنند. کســانی که فکر می کنند 
بازی در جام جهانی مقابل تیم هایی مثل انگلیس یا پرتغال 
مثل بازی پلی استیشن است ولی این مسئولیت بزرگی بر 

روی دوش ما است.
حمله کی روش به یک رسانه درباره لو رفتن 

ترکیب تیم ملی
وی تصریح کرد: به افــرادی که این کار را انجام دادند 
تبریک می گویم. نمی توانم صحبت هایم را تمام کنم بدون 
اینکه به یک رســانه تبریک بگویم. شــما کارتان را خوب 
انجام دادید چون ترکیب را ســاعت ها قبل از بازی، صبح 

اول وقت اعالم کردید.
این به ما نشان می دهد یک نفر در تیم حضور دارد که 
با شــما صحبت کرده است. همه رســانه های ایرانی اینجا 

هستند ولی شما این کار را انجام دادید. شما یک قهرمان 
بزرگ هستید.

براساس اعالم لیست تیم ملی کشتی آزاد 
برای جام جهانی آمریکا، کامران قاسمپور در 
وزن ۹۷ کیلوگرم برای ایران به روی تشــک 

می رود.
به گزارش ایســنا، رقابت های جام جهانی 
کشــتی آزاد در روزهــای 1۹ و ۲0 آذر بــه 
میزبانی آمریکا برگزار می شــود که اتحادیه 
جهانی کشــتی در فاصله 1۷ روز تا آغاز این 
رقابت ها، لیســت نفرات تیم ملی کشتی آزاد 
ایران را اعالم کرد کــه نکته جالب توجه آن 
حضور کامران قاســمپور دارنده مدال طالی 

جهان برای مرتبه نخست در وزن ۹۷ کیلوگرم 
اســت. در این صورت با توجه به حضور کایل 
اســنایدر قهرمان جهان و المپیک در ترکیب 
آمریکا، باید منتظر رویارویی این دو کشــتی 

گیر مطرح باشیم.
اتحادیه جهانی کشتی، لیست نفرات ایران 
در این رقابت ها را اعالم کرد که به شــرح زیر 

است:
۵۷ کیلوگرم: رضا مومنی

۶1 کیلوگرم: آرمین حبیب زاده
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد - محمدرضا 

باقری
۷0 کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی - علی اکبر 

فضلی
۷4 کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور

۷۹ کیلوگــرم: محمــد نخــودی - علی 
سوادکوهی

8۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور

۹۷ کیلوگرم: کامران قاســمپور - امیرعلی 
آذرپیرا

1۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی

واقع بینی یا مبالغه؛ طارمی جانشین رونالدو!

واکنش کی روش به لو رفتن ترکیب تیم ملی مقابل انگلیس

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد در جام جهانی آمریکا

یک پیشکسوت فوتبال ایران معتقد است که کی روش 
می توانســت با ترکیب تهاجمی مقابل انگلیس قرار بگیرد 

چرا که با آن ترکیب هم تیم ملی ۶ گل دریافت نمی کرد.
ادموند اختر، پیشکســوت فوتبال ایران در گفت وگو با 

ایسنا درباره شکســت ناباورانه تیم ملی مقابل انگلیس در 
چارچوب مرحله گروهی جام جهانــی ۲0۲۲ قطر )گروه 
B( اظهــار کرد: ترکیب ابتدایی ایــران قابل دفاع نبود. ما 
که فوتبالی هســتیم متوجه نشــدیم تاکتیک او چیست. 
مــا که آمدیم تدافعی بازی کنیــم، هر چه نیروی تدافعی 
هم داشــتیم در زمین گذاشــتیم ولی فکر نمی کنم حتی 
اگر با تهاجمی ترین تیم مان هم به زمین می رفتیم، ۶ گل 

می خوردیم.
او افزود: ای کاش کی روش همان نفراتی که همیشــه 
بــازی می کردنــد را بازی مــی داد. خیلــی از نفراتی که 
دیروز بازی کردند شــاید فکــر نمی کردند در جام جهانی 
باشــند. پاســخگوی این اتفاق هم خود کی روش اســت. 
کاش کــی روش ترکیــب را هجومی می چیــد و اگر گل 
هم می خوردیم باز از ایــن موقعیت به عنوان یک ویترین 

استفاده می کردیم.
مــا دیدیــم کــه انگلیس چقــدر خوب بــود و حتی 

تعویض هایش هم جواب داد.
اختر در ادامه درباره تساوی امیدوارکننده ولز و آمریکا 
در دیدار دیگر گروه B توضیح داد: ما باید به دیدارهای جام 

جهانی به عنوان ســه بازی تدارکاتی برای جام ملت ها نگاه 
می کردیم. من بارها گفتم ای کاش مســئوالن فدراسیون 
فوتبال هفت، هشــت بازیکن مستعدمان را به جام جهانی 
می بردند تا این رقابت ها را می دیدند و بازیکنان مثمرثمری 

برای جام های بعدی مانند جام ملت های آسیا می شدند.
او گفت: ما فرصت پوســت اندازی برای جام ملت ها را از 

دست دادیم.
ما در جام جهانی شــانس کمی داشــتیم اما همیشه 
آقای آســیا هســتیم. ما با این نفرات فرصت موفقیت در 
جام ملت ها را کاهش دادیم. به محبی، نورافکن و بازیکنان 
جوان مســتعد دیگری که در تیم هایی غیر از اســتقالل، 
پرســپولیس و سپاهان بازی می کنند، فرصت داده نشد تا 

خودشان را برای جام ملت ها آماده کنند.
این مهاجم پیشین تیم  ملی فوتبال در پایان بیان کرد: 
امیــدوارم در بازی با ولز و آمریــکا، آن روی دیگر فوتبال 
ایران نمایان شــود و با روحیه بهترین، بتوانیم از شــانس 
کم مان برای صعود اســتفاده کنیم. امیدوارم یک نمایش 
آبرومندانه مقابل ولز و آمریکا داشته باشیم تا دل هواداران 

شاد شود.

روی دیگر فوتبال ایران مقابل ولز و آمریکا نمایان می شود؟

مالکان باشگاه منچستر یونایتد برنامه خود 
برای به فروش گذاشــتن این باشگاه را بعد از 

اقدام مشابه باشگاه لیورپول اعالم کردند.
به گزارش ایسنا،.ســی اسپورتس، خانواده 
آمریکایی »گلیزر« سال ۲00۵ با قیمت ۷۹0 
میلیون پونــد )1.۳4 میلیارد دالر( باشــگاه 

منچستر را خریدند.
در سال های اخیر اما اعتراضات گسترده ای 
از ســوی هواداران علیه مالکیت آن ها صورت 

گرفته است.
باشگاه منچستر یونایتد در بیانیه ای گفت، 
هیات مدیره این باشــگاه »همه آلترناتیوهای 

راهبــردی از جمله ســرمایه گذاری جدید در 
باشگاه، فروختن آن یا معامالت دیگر مربوط 

به باشگاه« را در نظر دارد.
در ادامــه ایــن بیانیــه آمده اســت، این 
پروسه »شــامل ارزیابی یک سری برنامه های 
ابتکاری برای تقویت باشگاه ارتقای استادیوم 
و زیرســاخت، توســعه فعالیت های بازرگانی 
باشــگاه در ســطح جهانی با هــدف تقویت 
موفقیــت بلند مدت تیم هــای زنان، مردان و 
آکادمی باشــگاه و سودرساندن به هواداران و 

دیگر سهامداران است«.
خانواده گلیزر در ســال ۲01۲، 10 درصد 
ســهام خود در باشگاه منچســتر یونایتد را 
فروختند و ســپس در سال های بعد از آن هم 
میزان دیگری از ســهام باشــگاه را به فروش 

گذاشتند.
آورام و جوئــل گلیزر، اعضای هیات مدیره 

باشــگاه منچســتر یونایتد گفتند: »هم چنان 
که مــا به دنبال تقویت ســابقه موفقیت آمیز 
باشگاه منچستر یونایتد هستیم، هیات مدیره 
باشــگاه اجازه به ارزیابی جامعه آلترناتیوهای 
راهبردی داده اســت.« این دو در بیانیه خود 
تصریح کردند: » ما همــه گزینه ها را ارزیابی 
خواهیم کرد تا تضمین کنیم بهترین خدمت 
را به هواداران مان داشــته و این که باشــگاه 
منچستریونایتد فرصت های چشمگیر موجود 
برای رشد اقتصادی برای زمان اکنون و آینده 

را به حداکثر خواهد رساند.«
خانواده گلیزر که 1۷ ســال اســت مالک 
باشگاه منچستر یونایتد بوده اند، تایید کردند، 
به دنبال سرمایه گذاری - خواه به شکل فروش 
کامل، جزئی یا شراکت استراتژیک با طرف های 
ثالث هســتند. این خبر بیش از دو هفته پس 
 Fenway از آن منتشر شد که گروه ورزشی

فاش کرد که مالکان باشــگاه لیورپول نیز این 
باشگاه را به فروش گذاشته اند.

لیورپول و منچستریونایتد دو باشگاه بزرگ 
نه فقط در لیــگ برتر انگلیس بلکه در جهان 
هســتند و احتماال تعداد طرف های کمی در 
جهان بودجه الزم برای سرمایه گذاری در یکی 

از این دو باشگاه را دارند.
رســانه های انگلیس نوشتند، تصمیم گروه 
ورزشــی Fenway برای فروش لیورپول، تا 
حدی، خانواده گلیزر را متقاعد کرد که مشابه 

این کار را انجام دهند.
آلکس  کــه  زمانــی  از  منچســتریونایتد 
فرگوســن تقریباً یک دهه پیش از ســرمربی 
گــری این تیم بعــد از یک ســابقه طوالنی 
اســتعفا کرد، رو به افول بوده و خانواده گلیزر 
از این بابت شــدیدا مورد انتقاد هواداران قرار 

گرفته اند.

باشگاه منچستر یونایتد به فروش گذاشته شد


