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الهدنة انهارت بني املدربني اليكس فيرغسون ورافاييل بنيتيز

برشلونة تعادل
مع شيفاس

خسارة ليڤربول أمام 
أتلتيكو مدريد

فوز ڤالنسيا
على أرسنال 

مباراة بينارول ونيويلز 
انتهت بمعركة

موسلي يتوقع عودة 
قوية لشوماخر

تعادل شيفاس املكسيكي 
مع برشلونة االسباني 1-1 في 
سان فرانسيسكو في مباراة 
ودية في كرة القدم استعدادا 
للموسم اجلديد. وكان الفريق 
البادئ بالتسجيل  املكسيكي 
في الدقيقة 49 بواسطة رمتون 
موراليس، بيد ان برش����لونة 
ادرك التع����ادل بعد 14 دقيقة 
بواسطة بويان كركيتش )63(. 
وهي املباراة الثالثة واالخيرة 
لبرشلونة في جولته االميركية 
بعد فوزه على لوس اجنيليس 
غاالكسي 2-1 السبت املاضي، 
وسياتل ساوندرز 4-0 االربعاء 

املاضي.

خسر ليڤربول وصيف بطل 
الدوري االجنليزي لكرة القدم 
أمام اتلتيكو مدريد االسباني 
1 � 2 على س����تاد »انفيلد« في 
ليڤرب����ول في مب����اراة ودية 
استعدادا للموس����م اجلديد. 
وتقدم اتلتيكو مدريد بهدفني 
للدوليني األرجنتيني سيرجيو 
اغويرو )14( واالوروغوياني 
دييغو فورالن )32(، وسجل 
البرازيلي لوكاس لييفا هدف 
الشرف ألصحاب األرض في 
الدقيقة 81. وكان الفريقان قد 
التقيا املوسم املاضي في دور 
املجموعات ملس����ابقة دوري 
أبطال أوروب����ا  فتعادال 1 � 1 
ذهابا ف����ي مدريد وبالنتيجة 

ذاتها إيابا في ليڤربول.

 فاز ڤالنسيا االسباني على 
ارس����نال االجنليزي 2-0 في 
»ميس����تايا« في ڤالنسيا في 
القدم  ف����ي كرة  مباراة ودية 
استعدادا للموس����م اجلديد.  
وسجل ميتشل )75( ودافيد 
ڤي����ا )91( الهدفني، واهدر فيا 
ركلة جزاء عندما كانت النتيجة 
الفريقان دقيقة  0-0، ووقف 
صمت قبل انطالق الش����وط 
الثاني بعد اعالن نبأ وفاة قائد 
اسبانيول داني جاركي بازمة 

قلبية في ايطاليا.

 انته���ت مب���اراة ودية 
بني فريقي بين���ارول من 
أوروغ���واي ونيويلز أولد 
بويز األرجنتيني مبعركة 
الش���وط األول، حيث  في 
حتولت من مب���اراة لكرة 
الق���دم إلى جولة للمالكمة 

بني العبي الفريقني.
في الدقيقة 40، وعندما 
كان بطل أوروغواي صاحب 
األرض متقدم���ا 1-0، لكم 
العب الفريق خوليو موتسو 
والكرة بحوزته، دون قصد، 
العب الضيوف دييغو ماتيو 
ف���ي وجهه، ليب���دأ العبو 
الفريقني في دفع بعضهم 

البعض.

أعرب رئيس االحتاد الدولي 
للسيارات )فيا( ماكس موسلي 
عن شعوره باحلماس لعودة 
األس���طورة األملان���ي ماي���كل 
شوماخر لبطولة العالم لسباقات 
سيارات فورموال � واحد، متوقعا 
أن يحقق البطل العاملي نتائج 
مبهرة في مس���يرته اجلديدة. 
وقال موسلي لصحيفة »بيلد« 
األملانية »مايكل شوماخر رجل 
االنتصارات، لقد أثبت أن بإمكانه 
حتقيق الفوز«. ووصف موسلي 
عودة شوماخر بأنها »رائعة« 
مؤكدا أن هذا األمر س���يعطي 
فورم���وال � 1 دفع���ة معنوية 
كبي���رة«. وانتظ���ارا ملوافقة 
األطباء، سيشارك شوماخر بدال 
من زميله فيليبي ماسا حلني 
تعافي الس���ائق البرازيلي من 
اإلصابات التي تعرض لها في 
رأسه خالل جتارب سباق جائزة 
املجر الكبرى قبل أس���بوعني. 
وسيستهل شوماخر مسيرته 
في املوس���م احلالي بس���باق 
جائ���زة أوروب���ا الكبرى في 
مدينة ڤالنسيا االسبانية في 23 
اجلاري. ويحيط بشوماخر كم 
هائل من التوقعات، ولكن مدير 
أعماله ويلي فيبر حاول خالل 
مقابلة مع صحيفة »إكسبريس 
دايل���ي« التقليل من أهميتها،، 
وحذر فيبر قائال »الوضع ليس 
مثاليا. مايكل ال يعرف السيارة 
وال نظ���ام اس���ترداد الطاقة 
النش���طة، إنه ال يعرف اجليل 
اجلديد من اإلطارات ولم يسبق 
له القيادة على هذا املضمار في 

بلنسية«.

الحرب الكالمية بين فيرغسون وبنيتيز بدأت

ال���ذي احبوه وغن���وا له دائما 
سيرتدي قميص األعداء.

وال ميتل���ك ه���ذا اجلمهور 
العري���ق اال ان يقف مع مدرب 
فريقه في حربه املستعرة على 
امل ان يحقق احالمه وحلم القائد 
س���تيڤن جيرارد باعادة كأس 
الدوري الى خزائن »انفيلد« من 
جديد بعد ان كان كيني دالغليش 
االسطورة احلمراء االخرى آخر 
من فعل ذلك قبل 20 عاما وهي 
فترة لم يتخيل اشد املتشائمني 
من اجلمهور األحمر ان تكون كلها 
سنوات عجافا في اغلى البطوالت 

على قلبهم.
وجاء تصريح فيرغس���ون 
األخير ليظهر عن���د اجلمهور 
األحمر وكأنه يسخر من فريقهم 
عندما ق���ال »ان ليڤربول لعب 
اروع مواسمه على االطالق، لكنه 
انهى الدوري وراءنا بأربع نقاط«،  
وازداد استخفافه عندما قال ان 
»ليڤربول لن يكون بنفس القوة 
هذا املوسم واذا ما نافسنا احد 

فاألقرب هو تشلسي«.

فيرغسون مستفز

ومن يعرف تاريخ فيرغسون 
يدرك متاما انه مس���تفز، فعلى 

الرغم انه اثبت مرارا أنه رجل 
رياضي ويعترف باخلسارة لو 
كانت مس���تحقة كما حصل في 
27 مايو املاضي امام برشلونة 
االسباني في نهائي دوري ابطال 
اوروبا، فانه اعتاد ان يقلل من 
شأن منافسيه رمبا للتأثير عليهم 
ورمبا جنح سالحه هذا في كثير 

من األحيان.
وال ميكن مل���ن يتابع الكرة 
االجنليزية ان ينسى االسطورة 
كيفن كيغان وهو فاقد ألعصابه 
في االسابيع االخيرة ملوسم 95-
96 عندما كان يدرب نيوكاسل 
الذي خاض منافس���ة شرس���ة 
للغاية مع مان يونايتد، حيث 
بدأ فيرغس���ون في التقليل من 
كيغان وفريقه فظهر االخير على 
شاشات التلفزة فاقدا ألعصابه 
بتأثير ما قاله مدرب »الشياطني 
احلمر« وهو يردد انه يريد هذا 
اللقب اكثر من اي ش���يء آخر 
ومع األس���ف لم يكت���ب له ان 

يفوز به.
بعد كيغان، جاء الفرنس���ي 
ارسني فينغر الذي ثبت نفسه 
وفريق أرس���نال كأشد منافس 
لفيرغس���ون وم���ان يونايتد، 
ولم تخل االم���ور في كثير من 

األحيان م���ن تصريحات نارية 
بينهما وصلت في بعض األحيان 
الى التقلي���ل من الطرف اآلخر 
بص���ورة غير حضاري���ة ابدا، 
وانعكس ذل���ك ليس فقط على 
اجلمهور بل على الالعبني ايضا، 
فاملشهد التاريخي لالعبي ارسنال 
وهم يركضون وراء مهاجم مان 
يونايتد الدولي الهولندي رود 
فان نيستلروي وهم يدفعونه 
ويش���تمونه بعد ان اهدر ركلة 
جزاء ف���ي اللحظة االخيرة من 
لقاء الفريقني موسم 2004-2003 
ال ميكن نسيانه ابدا وأكيد انه 
جاء بتأثير احلرب الكالمية بني 

الرجلني الكبيرين.
وخفت هذه احلدة في السنوات 
الثالث االخيرة رمبا ألن ارسنال 
لم يع���د فريق بطوالت،  وجاء 
عناق فيرغسون لفينغر بعد لقاء 
الفريقني ايابا موسم 2008-2007 
ليؤكد ان الود عاد بني الرجلني، 
لكن فيرغسون خاض قبل ذلك 
معركة محتدمة اخرى مع رجل 
قد يكون اكثر اس���تفزازا وهو 
البرتغالي جوزيه مورينيو الذي 
صعق ملع���ب »اولد ترافورد« 
عام 2004 وهو يركض كالطفل 
فرحا بعد ان اخرج فريقه آنذاك 

بورتو فريق »السير« من البطولة 
االوروبية العريقة، حيث شاءت 
األقدار بعدها ان يتحول مورينيو 
الى »البرمييرليغ« ويظهر تفوقه 
مجددا على »السير« من خالل 
قيادة تشلسي الى لقب البطولة 

االجنليزية مرتني.
ورغ���م ان فيرغس���ون عاد 
وتفوق على مورينيو عام 2007 
وانتزع منه اللقب، اال ان مسيرة 
البرتغالي ل���م تطل ورحل الى 
انتر مي���الن االيطالي، رغم انه 
لو بقي لوجد حربا مس���عورة 
تنتظره مع فيرغسون بعد ان 
انحصر التنافس بني مان يونايتد 
وتشلس���ي على كل شيء عام 

.2008

بنيتيز يهاجم »السير«

ومع رحي���ل مورينيو توقع 
الكثي���رون ان تع���ود احل���رب 
الكالمية بني فيرغسون وفينغر، 
لكن رجال آخر دخل على اخلط 
بع���د ان كان يظهر هدوءا كبيرا 
وهو بنيتيز الذي اذهل اجلميع 
وهو يكش���ر عن انيابه ويهاجم 
فيرغسون بضراوة بعد ان اظهرت 
دالئل املوسم املاضي ان فريقه 
بات املنافس األشد ملان يونايتد، 

ولرغبت���ه اجلارفة في ان يكون 
الرج���ل الذي يعي���د اللقب الى 
»انفيلد«  لذلك لم يذخر تصريحا 
هو اآلخر ليهاجم »السير« ويقول 
انه »ش���خص يرى نفسه فوق 
القانون فهو ينتقد من يريد من 
احلكام ويجعل فريقه ضحية لهم 

والغريب ان ال احد يكلمه«.
الكثيرون مبا  رمبا فوج���ئ 
قاله االس���باني لكن ال يبدو ان 
فيرغسون من هؤالء فقد رد بهدوء 
وقال ان بنيتيز خرج عن االصول 
الرياضية واحترام املنافسني من 
خالل حركة قام بها االس���باني 
بعد ان سجل فريقه الهدف الرابع 

مبرمى بالكبيرن.
واستمرت احلرب الكالمية بني 
الرجلني حتى بعد ان حسم مان 
الدوري ملصلحته مرة  يونايتد 
اخرى، لكن بع���د ان نال »رافا« 
وجمهوره بعض العزاء من خالل 
ف���وز فريقهم مرت���ني على مان 
يونايتد 2-1 في »انفيلد« و1-4 
في »اولدترافورد« وهي النتيجة 
القياس���ية التي افرحت جمهور 
ليڤربول كثيرا لكنهم لم يكونوا 
االكثر فرحا ألنهم لم يكونوا من 

فرح في النهاية.
لكن جماهير الفريقني تتوق 
م���ن اآلن ملواجهتي الدوري في 
املوس���م القادم ف���ي 24 اكتوبر 
املقبل و20 م���ارس 2010 ورمبا 
ق���د تفرزها  ملواجه���ات اخرى 
البطول���ة االوروبية او بطولتا 

الكأس في اجنلترا.
والرق���م 19 هو الذي وضعه 
الرجالن هدفا رئيسيا قبل بداية 
املوس���م الكروي املقرر له عند 
انتصاف الشهر اجلاري، حيث 
س���ينفرد من يقود فريقه للقب 
ليكون هو الس���يد االول ألقوى 
البطوالت وحده وبالتالي فالتحدي 
الس���ابق  بينهما س���يزداد عن 
وسيجعلنا نعيش حربا ضروسا 
مستعرة بني هذين الرجلني اللذين 

يتباهيان بصنيعهما.
»الس���ير« يتباهى بانه اكثر 
املدربني املعاصرين احرازا لأللقاب 
الثالثني واقتربت  التي جتاوت 
من 25 مع مان يونايتد حيث فاز 
بالدوري االجنليزي والكأس���ني 
احملليت���ني والبطولة االوروبية 
وكأس الكؤوس االوروبية وبطولة 
العالم لالندية، في الوقت الذي 
انه األصغر  يفتخر »رافا« رغم 
سنا بس���جله ايضا حيث فاز ب� 
»الليغا« االس���بانية والبطولة 
االوروبية بل انه يتباهى بكأس 
االحتاد االوروبي مع ڤالنسيا وهي 
البطولة التي يخلو سجل السير 
منها لكنه رمبا وضع اهدافا اخرى 
قبلها وابرزها اآلن البطولة 19. 

فمن يصل لهدفه قبل اآلخر؟.

بدأت احلرب الكالمية املستعرة 
بني »السير« اليكس فيرغسون 
مدرب مان يونايتد بطل الدوري 
االجنليزي لكرة القدم واالسباني 
رافاييل بنيتيز مدرب ليڤربول 
قب���ل ان تنطلق حمى مباريات 

املوسم اجلديد.
فالهدنة التي لم تدم طويال 
ب���ني فيرغس���ون افضل مدرب 
على االطالق ف���ي تاريخ الكرة 
البريطاني���ة،  وبنيتي���ز الذي 
مازالت امنيته التي يجاهر بها 
ان يقل���ل من غ���رور وعنفوان 
»الس���ير«، اتضح انه���ا هدنة 
هشة للغاية ويبدو أن ما تركته 
الضغوط املتالحقة على الرجلني 
والرغبة بالتفوق على اآلخر قد 
جعلت العالقة بينهما تتجاوز حد 
املنافسة الرياضية الى الكراهية 
رمب���ا والدليل ان ما ينطقه كل 
شخص جتاه اآلخر من منتصف 
املوسم املاضي ال يدل على احترام 

وتقدير للطرف اآلخر.
ورغم ان تعليمات البطوالت 
االجنليزي���ة تطل���ب م���ن كل 
املش���اركني من حكام والعبني 
واداريني ومدربني وقائمني على 
الفرق ان يتحلوا بسلوك رياضي 
قومي وان تب���دي كل األطراف 
احترامها للط���رف اآلخر ألنها 
بالنهاية قدوة ألجيال متالحقة 
اللعبة وتعش���ق جميع  حتب 
اطرافها وتقتدي بهم، فانه بات 
يخش���ى ان تؤثر هذه احلرب 
الكالمية املستعرة على جماهير 
الكبيرين في اجنلترا  الناديني 
وخارجها ويتحول حتى التنافس 
بني اش���هر فريقني بريطانيني 
الى كراهية بني اجلماهير رمبا 
هي موجودة اص���ال حتى قبل 
ان تؤججه���ا احلروب الكالمية 

املتواصلة بني الربانني.
لذلك ق���د تأت���ي العقوبات 
املتوقعة بحق الرجلني لو استمر 
األمر بينهم���ا هكذا لتضع حدا 
لفاص���ل من فص���ول التنافس 
الرياض���ي عندم���ا يتحول الى 
كراهية في بالد مهد الكرة حيث 
اجلمه���ور هناك األكثر عاطفية 

وتعلقا بكل ما يتعلق بفريقه.
فجمهور ليڤربول الذي ظل 
يتباهى بأنه »الس���يد« املطلق 
للبطول���ة احمللية وان احدا لن 
يلحق به اب���دا يتعامل اآلن مع 
الواقع املرير عليهم والذي فرضه 
فريق »السير« فيرغسون الذي 
عادل رقمه القياسي في عدد مرات 
الفوز بال���دوري احمللي، ولقب 
آخر يخوله انتزاع السيادة، وهم 
يرون ايضا ان فيرغس���ون زاد 
من آالمه���م بتعاقده مع الهداف 
التاريخ���ي مايكل اوين الذي ال 
يتخيل انصار »احلمر« ان جنمهم 

اجلهاز الفني ملنتخب مصر بدأ االستعداد ملباراة غينيا

قائد تشلسي جون تيري وفرانك المبارد وديدييه دروغبا وريكاردو كارفالو يرفعون الدرع اخليرية                )رويترز(

»الفراعنة« يتدرب اليوم استعداداً لغينيا 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يؤدي املنتخب املصري تدريبه االساس����ي 
اليوم على ملعب الكلية احلربية استعدادا ملباراته 
الودي����ة أمام غينيا بعد غد، والتي تأتي ضمن 
استعدادات منتخب مصر للقائه املهم واملرتقب 
امام رواندا وعلى ملعبه يوم 5 سبتمبر القادم، 
وهي املباراة التي يعتمد عليها كثيرا في تطبيق 

خطته واالطمئنان على مستوى العبيه.
وكان اجلهاز الفني للمنتخب املصري بقيادة 
حسن شحاتة املدير الفني قد اعلن اسماء الالعبني 

الذين سيخوض بهم اللقاء.
وقد شهدت القائمة ضم بعض الالعبني اجلدد 
امثال: الس����يد حمدي العب بتروجيت، وأحمد 
كمال العب حرس احلدود، وعودة محمود عبد 
الرازق )شيكاباال( جنم الزمالك بعد تألقه في 
افتتاح الدوري أمام إنبي والهاني سليمان حارس 

االحتاد السكندري.
ومن جانبه أكد شوقي غريب املدرب العام 
للمنتخب املص����ري أن الظروف التي مير بها 
املنتخب في الوق����ت احلالي ال تتيح له إجراء 
تغييرات كثيرة في قائمته، وهو ما اجبر اجلهاز 
الفني على ضرورة االعتماد على الهيكل األساسي 
الذي لعب مع املنتخب في بطولة كأس العالم 
للقارات وكذلك لقاء رواندا في اجلولة الثالثة 
من التصفيات املؤهل����ة ملونديال كأس العالم 
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مش����يرا إلى أنه شخصيا كان يتمنى عودة 
الكثير من العناصر األساسية لصفوف املنتخب 
والت����ي غابت عنه لس����بب أو آلخر في الفترة 
املاضية، لكن عامل ضيق الوقت يجبر اجلميع 
على عدم املجازفة او املخاطرة باختيار وجوه 
جديدة خالل ه����ذه املرحلة، خاصة أن موقف 
املنتخب بالتصفيات في منتهى اخلطورة، ولم 
يتبق له سوى 3 لقاءات ال تقبل القسمة على 

اثنني أو التفريط في اي نقطة من نقاطها.
واعترف غريب بأن موقف املنتخب املصري 
في مس����ألة حجز بطاقة التأهل للمونديال عن 
املجموعة الثالثة بالفعل صعب جدا، خاصة ان 
املنتخب اجلزائري يتصدرها حاليا بفارق 3 نقاط 
عن مصر وزامبيا.. ولكن في الوقت نفسه املهمة 
ليست مستحيلة، ومن املمكن جتاوز هذه احملنة 
اذا تعاملنا مع جميع املباريات املتبقية بكل حذر 

وتركيز واالصرار على حتقيق الفوز.
من جانب آخر، يستغل األهلي فترة توقف 
بطولة الدوري املصري في ترتيب أوراقه من 
جديد قبل العودة للمنافسات الرسمية باملسابقة، 
حيث قرر اجلهاز الفني للفريق بقيادة حسام 
البدري املدير الفني خوض مواجهة ودية امام 
فريق االنتاج احلربي الصاعد حديثا إلى الدوري 
املمتاز اخلميس املقبل في اطار االستعداد اجلاد 
للقاء احتاد الش����رطة في االسبوع الثاني من 

الدوري واملقرر اقامته 19 اجلاري.

تشلسي توج بلقب الدرع الخيرية للمرة الرابعة
توج تشلس����ي بلقب ال����درع اخليرية 
االجنليزية لكرة الق����دم للمرة الرابعة في 
تاريخه بفوزه على مان يونايتد بطل الدوري 
بركالت الترجي����ح 4-1 بعد انتهاء الوقت 
االصلي بالتعادل 2-2 في املباراة التي اقيمت 

بينهما على ملعب »وميبلي« امس.
وسجل البرتغالي لويس ناني )10( وواين 
روني )90( هدفي مان يوناتيد، وس����جل 
البرتغالي ريكاردو كارفالو )52( وفرانك 

المبارد )72( هدفي تشلسي.
وس����بق لتشلس����ي الفوز بلقب الدرع 
اخليرية عام 2005 )2-1 على حساب ارسنال( 
و2000 )2-0 على حس����اب مان يونايتد( 

و1955 )3-0 على حساب نيوكاسل(.
وافتتح البرتغالي لويس ناني التسجيل 
ملان يونايتد من اول فرصة الحت للشياطني 
احلمر بعدما تسلم الكرة من الناحية اليسرى 
وراوغ ايفانوفيتش وس����دد بقوة بيمناه 

من مش����ارف منطقة اجلزاء لتستقر كرته 
في الزاوية اليس����رى ملرمى احلارس بيتر 

تشيك )10(.
في املقابل اهدر الفرنسي فلوران مالودا 
فرصة تسجيل هدف التعادل لتشلسي عندما 
سدد الكرة برعونة الى جانب املرمى اثر كرة 
عرضية من العاجي ديدييه دروغبا )27(، 
ثم ارسل زميله الغاني مايكل ايسيان كرة 
رأسية قوية علت املرمى اثر متريرة عرضية 

من الناحية اليسرى الشلي كول )31(.
وكاد ريو فرديناند ان يسجل في اخلطأ 
مبرمى فريقه عندما حول تسديدة الفرنسي 
نيكوال انيلكا برأسه ولكن من حسن حظه 

ان الكرة علت العارضة بقليل )35(.
واكثر انيلكا من حتركاته وسدد مجددا 
بيسراه من مشارف املنطقة لكن كرته مرت 
بجوار القائم االيس����ر ملرمى احلارس بني 

فوستر )40(.

ورد مان يونايتد بتسديدة لدارين فليتشر 
كادت ان جتد طريقها للمقص االيسر ملرمى 
تشلسي لوال تألق تشيك الذي ابعدها الى 

ركنية )42(.
ومتكن البرتغالي ريكاردو كاوفالو من 
تسجيل هدف التعادل لتشلسي عندما ارمتى 
وحول كرة مرتدة من احلارس فوستر اثر 
كرة مشتركة مع دروغبا برأسه داخل املرمى 

اخلالي )52(.
وواصل تشلسي ضغطه املتواصل على 
مرمى يونايتد وانطلق انيلكا من الناحية 
اليس���رى وسدد من خارج املنطقة بقوة 

متكن فوستر من التصدي لها )55(.
وجنح المبارد في منح تشلسي التقدم 
عندما سدد بقوة من داخل منطقة اجلزاء 
مستفيدا من كرة عرضية لدروغبا، وبرغم 
محاولة فوستر ابعاد الكرة اال انها وجدت 

طريقها الى داخل املرمى )72(.

وزج »الس���ير« اليكس فيرغس���ون 
ب���� 4 العبني دفعة واح���دة هم الويلزي 
رايان غيغز وبول سكولز ومايكل اوين 
والبرازيلي فابيو دا س���يلفا في محاولة 
لتحسني االداء الهجومي، وكان له ما اراد 
عندم���ا توغل غيغز من منتصف امللعب 
وارسل كرة بينية الى روني الذي انفرد 
باحلارس وارسل الكرة الى داخل املرمى 
)90( واظهرت االع���ادة التلفزيونية ان 
األخير كان متسلال حلظة مترير الكرة.

واحتكم الفريقان الى ركالت الترجيح 
حلس���م النتيجة الت���ي انتهت ملصلحة 
تشلس���ي )4-1( بعدما جن���ح المبارد 
وباالك ودروغبا والغاني سالومون كالو 
في التسجيل لتشلسي في حني اهدر غيغز 
وايفرا بعدما تصدى تشيك لتسديدتيهما، 
في حني س���جل كاريك الركلة الوحيدة 

ملان يونايتد.

بفوزه على مان يونايتد بركالت الترجيح


