تکذیب انتصابهای مدیریتی در پرسپولیس

شنبه  2بهمن 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3407

باشگاه پرسپولیس صدور حکم از سوی مدیرعامل این باشگاه و انتصابهای جدید را تکذیب کرد .در اطالعیه این باشگاه آمده است :در روزهای اخیر موجی از
شایعات و اخبار غیرموثق در ارتباط با انتصابها در حوزه مدیریت ،معاونت و مشاوره منتشر شده است .باشگاه پرسپولیس ضمن رد این اخبار ،تاکید میکند
برنامهریزی باشگاه با توجه به اولویتهایی که وجود دارد ،حلوفصل مسائل باشگاه و تیم است و بر همین اساس هیچگونه تغییر و انتصابی تاکنون رخ نداده است.

ورزشی

اخبار

م ملی فوتبال بانوان ایران در نخستین گام جام ملتهای آسیا مقابل هند
تساوی تی 

دوز سوم واکسن کرونا
شرط حضور در المپیک زمستانی

اعضای کاروان اعزامی به المپیک زمستانی در فرصت
باقیمانده تا اعزام ،سومین دوز واکسن خود را نیز دریافت
کردند .المپیک زمس��تانی  ۲۰۲۲در شرایط خاص تداوم
شیوع ویروس کرونا در جهان از چند روز دیگر به میزبانی
چین برگزار میش��ود .از کشورمان  ۳ورزشکار  -عاطفه
احمدی و حسین ساوهشمشکی در رشته اسکی آلپاین و
سیدستار صید در رشته اسکی صحرانوردی -به این بازیها
اعزام میشوند .اعضای کاروان اعزامی کشورمان برای ورود
به دهکده بازیها باید  ۳دوز واکسن کرونای خود را دریافت
کرده باشند ،از همین رو ملیپوشان کشورمان ظرف چند
روز گذش��ته دوز سوم واکسن خود را نیز دریافت کردند.
رایزنیها برای اضافه شدن نام سمانه بیرامیباهر ،ملیپوش
اسکی صحرانوردی به لیست اعزامی همچنان ادامه دارد،
هر چند بسیار دشوار به نظر میرسد .بیرامیباهر بهرغم
درخشش در رقابتهای بینالمللی بویژه مسابقات اخیر در
کشور ترکیه ،با قوانین جدید فدراسیون جهانی و از دست
دادن شانس خود در رقابتهای جهانی سال گذشته آلمان
هنوزموفقبهکسبسهمیهالمپیکنشدهاست.بیرامیباهر
در المپیک قبل پرچمدار کاروان ایران در بازیها بود.

خط قرمز اسکوچیچ روی بازیکنان
استقالل!

سرمربی تیم ملی فوتبال اعالم کرد با توجه به شرایط
کرونایی بازیکنان استقالل ،نمیتواند از آبیپوشان پایتخت
در تی م ملی استفاده کند .دراگان اسکوچیچ درباره برگزاری
بازی استقالل و هوادار در هفته شانزدهم رقابتهای لیگ
برتر که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود ،اظهار کرد:
من مطلع ش��دم  17بازیکن اس��تقالل کرونا گرفتند و
نمیتوانم از بازیکنان استقالل برای تی م ملی استفاده کنم
اما به یکباره متوجه شدم قرار است این تیم بازی خود
را مقابل هوادار برگزار کند و این باعث تعجب من شد که
چطور بازی لیگ در فیفادی قرار است برگزار شود .کرونا
گرفتن بازیکنان میتواند برای تیمهای دیگر هم دردسرساز
شود .با شرایط کرونایی بازیکنان استقالل به احتمال زیاد
نمیتوانیم از بازیکنان این تیم در تی م ملی استفاده کنیم.
سرمربی تی م ملی فوتبال ایران درباره شرایط وریا غفوری
برای دعوت ش��دن به تی م ملی هم گف��ت :وریا نزدیک
 35سال دارد و او میگوید نزدیک  11کیلومتر میدود.
برای من مهم است که او در کارهای دفاعی چه تاثیری
میگذارد .من بازی وریا غفوری را بهتر از او میشناسم.
من مشکلی با وریا غفوری ندارم .با سبک بازی او مشکل
دارم .او درباره مشورت با سرمربیهای تیمهای لیگ برتری
برای دعوت شدن بازیکنان به تی م ملی نیز گفت :مشورت
ی با آنها صحبت میکنم .تصمیم من اس��ت
نمیکنم ول 
که چه بازیکنی در لیست تی م ملی باشد .من به مربیها
میگویم بازیکنانی که با استعداد هستند را به ما معرفی
کنند تا روی آنها بررسی بیشتری داشته باشم .مربیها هر
روز با بازیکنان دارند زندگی میکنند و برای همین این
اطالعات را میتوانند بدهند که بازیکنان در چه وضعیتی
قرار دارند .من با مربیان زیادی در تماس هستم و درباره
بازیکنان تبادل نظر میکنم .اسکوچیچ که در برنامه ورزش
م
و مردم صحبت میکرد ،درباره مشکالت انضباطی در تی 
ملی هم گفت :ابعاد شخصیتی خیلی مهم است .بازیکن
نباید کارهای دور از شأن انجام دهد .من آدم کینهجویی
نیستم که به خاطر یک اشتباه ،بازیکن را محکوم کنم.
همه انسانها میتوانند اشتباه کنند اما ما باید نسبت به
تی م ملی مس��ؤولیت بیشتری داشته و  ۳برابر نسبت به
رفتارهای خود بررسی بیشتری داشته باشیم .این موضوع
درباره رفتار خودم هم صادق است اما در نهایت همه ما
انسان هستیم و بخشش هم در جای خودش وجود دارد.

مصاف رئال با حذفکننده بارسا

قرعهکشی مرحله یکچهارم نهایی کوپا دلری انجام
شد و رئال با حذفکننده بارسلونا مصاف خواهد داد.
قرعهکش��ی مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای کوپا
دلری انجام ش��د و بر این اساس رئالمادرید به مصاف
آتلتیکبیلبائو خواهد رفت .بیلبائو ،بارسلونا را با نتیجه 3بر2
شکست داد و راهی این مرحله شد.

* سایر بازیها به شرح زیر است:

رئال سوسیهداد  -رئال بتیس
والنسیا  -کادیز
رایو وایکانو – مایورکا

جزئیات پیشنهاد جدید سلتیک
به قائدی

رسانه اماراتی از پیشنهاد جدید تیم اسکاتلندی به االهلی
برای جذب مهاجم ایرانیاش خبر داد .مهدی قائدی ،مهاجم
ملیپوش کشورمان و عضو باشگاه االهلی دوبی با توجه به
عملکرد خوبش در این تیم اماراتی از سوی باشگاه سلتیک
اسکاتلند مورد توجه قرار گرفته است .باشگاه بزرگ اسکاتلندی
برای جذب مهدی قائدی پیشنهاد داده اما پیشنهاد اولیه این
باش��گاه از سوی باشگاه اماراتی رد شد .در جدیدترین خبر،
صفحه فوتبال «مرکاتو»ی امارات اعالم کرد باشگاه سلتیک
اسکاتلند پیشنهاد جدیدش با مبلغ  4/5میلیون یورو را برای
جذب مهدی قائدی ،س��تاره ایرانی االهلی ارائه کرده است.
این باشگاه اسکاتلندی حاضر است  17میلیون درهم امارات
به جیب االهلی واریز کند تا این پدیده ایرانی را به لیگ این
کشور منتقل کند .قائدی تابستان گذشته با مبلغ 1/2میلیون
یورو با قراردادی  5ساله از استقالل به االهلی پیوست .بعد
از گذش��ت  6ماه ارزش این بازیکن ایرانی نزدیک به  4برابر
ش��ده و سودی هنگفت به جیب اماراتیها با فروش قائدی
سرازیر خواهد شد.

یک امتیاز  بانوان ایرانی

س�یده الهه موسوی :تساوی صفر  -صفر برابر تی م ملی بانوان
هند در خانه این تیم؛ این تازه شروع کار برای بانوان فوتبالیست
ایران بود؛ تیمی که یکی ،دو سال به امان خدا رها شد و تا آستانه
انحالل پیش رفت اما یکی از اقدامات صحیح فدراسیون فوتبال،
توجه و اهمیت به تی م ملی بانوان بود .آنها پنجش��نبه گذشته
نخستین بازی خود را در جام ملتهای آسیا انجام دادند؛ مصافی
که هر چه در آن رقم میخورد برای نخستینبار در تاریخمان ثبت
میشد .این دیدار که در ورزشگاه دی وایپاتیل بمبئی مقابل هند
میزبان انجام شد با درخشش خیرهکننده زهره کودایی ،دروازهبان
تی م ملیمان ،موفق ش��دیم هند را متوقف کنیم .ایران در این
دوره برای نخستینبار است که در جام ملتهای آسیا شرکت
کرده است ،از این رو این نخستین امتیاز ملیپوشان بانوی ایران
در جام ملتهای آسیا به شمار میرفت؛ تیمی که با حمایت و
توجه و صدالبته دلگرمی مسؤوالن ورزشی و حتی باالدستیها
میتواند در آینده نهچندان دور ،همانند تی م ملی مردانمان از
بزرگان قاره شود .این یک آرزو نیست ،این یک نقشه راه است؛
برنامهای که بیش از  70سال قبل در بخش مردان کلید خورد
و خیلی زود میوه آن نهال تازه غرسشده را با  ۳قهرمانی متوالی
در جام ملتهای آسیا چیدیم.
زهره کودایی ،بهناز طاهرخانی ،غزاله بنیطالبی ،فاطمه
عادلی ،ملیکا متولی ،ثنا صادقی ،ملیکا محمدی ،زهرا سربالی،
هاجر دباغی ،سمانه چهکندی و نگین زندی ترکیب اولیه تیم
ایران برای این دیدار بودند .ملیپوشان ایران در دومین مسابقه
خود فردا یکشنبه سوم بهمن از ساعت  ۱۳و  ۳۰دقیقه مقابل
چین ،پرافتخارترین تیم این مسابقات به میدان میروند .چین
در نخستین دیدار خود چینتایپه را با  ۴گل شکست داد.
■■به آینده امیدواریم

گ فوتبال بانوان در
آنها تازه در اول راه هس��تند .اگ��ر لی 
کش��ورمان بهدرس��تی برگزار شود و باش��گاههای حرفهای
موظف ش��وند عالوه بر تیم مردان ،ی��ک تیم هم برای زنان
تش��کیل دهند ،قطعا آنقدر اس��تعداد وجود دارد که با یک
برنامه ولو کوتاهمدت بشود آسیا را غافلگیر کرد و در ادامه با
چند برنامه میان و بلندمدت ،برای دس��تکم  10سال بعد،

میش��ود آرزوهای بزرگی مثل موفقیت در جامجهانی زنان
را متصور شد.
هیچ چیز دور از دسترس نیست .همانطور که در فوتبال
مردان به اندازه کافی نیرو و اس��تعداد وجود دارد ،در بخش
بانوان هم قصه به همین منوال است .تنها باید دید حرفهای
به موضوع داشت .باشگاههای متمول که همگی دولتی هستند
باید در بخش بانوان به صورت جدی سرمایهگذاری کنند تا
یک به یک امثال زهره کودایی کش��ف شوند .دختران ایران
برابر هند چنان جسورانه و محکم پا به میدان گذاشتند که
تیم میزبان غافلگیر شد .این تازه آغاز راه ما است .میدانیم که
فاصله زیادی با تیمهای مطرح آسیا چون چین وجود دارد اما
در صورت شکست پرگل برابر این تیم در روز یکشنبه نباید
مأیوس شویم .اگر امروز حمایت کنیم و اگر امروز به صورت
تمامقد در بحث حرفهایسازی ورزش بانوان وارد عمل شویم،
ن ما بزرگیاش را
ش��ک نکنید همانطور که تی م مل��ی مردا 
چندین دهه در آس��یا به حریفان دیکته کرد و میکند ،این
قصه در بانوان هم قابل تکرار است.
ورزش حرفهای چیزی نیست جز سرمایهگذاری حرفهای
و بها دادن به استعدادهایی که در این مرز و بوم فراوان است.
فقط باید دید و کشف کرد و پرورش داد .دلگرمشان کرد و
نگاه جنس��یتی را کنار زد .این تیم با پوشش کامل حجاب
اسالمی نشان داد اگر بعضی تنگنظریهای پیشین و نگاه
غلط به بعضی موارد نبود ،شاید پیشتر از اینها همین بانوان
مایه افتخار و آبرو برای ایران عزیز میش��دند .آنها نیمی از
جمعیت کشورمان هس��تند ،همانهایی که سالهاست در
بحث کنکور و دانشگاه از پسران پیشی گرفتهاند .دختران ما
حاال آرزوهای بزرگی در سر دارند .اینک توپ زیر پای آنان
است؛ شیردخترانی از جنس سختکوشی و تعصب.
■■ایراندوست :با برنامه وارد این تورنمنت شدهایم

سرمربی تیمملی فوتبال بانوان در کنفرانس مطبوعاتی
بعد از دیدار برابر هند توضیحاتی ارائه کرد .مریم ایراندوست
پ��س از دیدار برابر هند در کنفرانس مطبوعاتی گفت :فکر
میکنم نخستین مسابقه در هر تورنمنتی سختترین بازی

اس��ت .با توجه به اینکه بچههای من نخس��تین حضورشان
در ای��ن رقابتها را تجرب��ه میکردند و در  5ماه اخیر بازی
تدارکاتی نداش��تند ،یک مقدار استرس بر تیم غالب بود اما
همه دیدند که تیم من تمام تالش و توانش را گذاش��ت تا
بتواند از نام ایران دفاع کند .وی اضافه کرد :این دیدار خیلی
برایمان مهم بود و پیشبینی این را داشتیم که هند با توجه
به برنامهریزی طوالنیمدتی که کرده ،قطعا تیم قدرتمندی
است اما توانستیم حداقل امتیاز این بازی را به دست بیاوریم.
به دفاع و ضدحمله روی آورده بودیم ولی با نیرو و انرژیای
که مردم ایران برای ما فرستادند ،دوست داشتیم امتیاز کامل
را از این دیدار به دست بیاوریم .تیمملی فوتبال بانوان واقعا
برای پیروزی به میدان رفته بود .س��رمربی تیمملی فوتبال
بان��وان در ادامه درباره دیدار برابر چین گفت :این تیم یکی
از قدرتهای آسیاست و مقابل چین هم قطعا با برنامه وارد
زمین بازی میشویم .با بازی خوبی که تیمم برابر هند اجرا
ک��رد و با توانایی خوبی که دروازهبانمان دارد ،فکر میکنم
بتوانیم برابر چین هم دروازهمان را بسته نگه داریم .وی در
ادامه اضافه کرد :به تیمم خیلی ایمان دارم و با برنامه وارد
این تورنمنت ش��دهایم .امیدواریم از این گروه صعود کنیم.
ایراندوس��ت در پایان اظهار داش��ت :به نظرم همه بازیکنان
بهترین بودند و کودایی یکی از بهترین بازیکنانی اس��ت که
توانست به وظیفهاش بخوبی عمل کند .هاجر دباغی پستش
پشت فوروارد است و به عنوان یک هافبک طراح زمانی که
صاحب توپ میشد ،کارش را بخوبی انجام میداد و زمانی
که صاحب توپ نبود ،وظیفهاش این بود که  2هافبک طراح
هند را پرس کند .کار س��ختی ب��ود ولی با تواناییای که از
هاجر س��راغ داشتیم ،او را در این پست گذاشتیم .دباغی با
توجه به آسیبی که از ناحیه مچ پا داشت ،توانست بخوبی به
وظایف خود عمل کند.
■■کودای�ی پس از انتخاب بهعنوان بهترین بازیکن :با قدرت
ادامه میدهیم

دروازهبان تیمملی فوتبال بانوان ایران که بهترین بازیکن
دیدار با میزبان بود ،وعده داد ملیپوشان کشورمان با قدرت

به کار خود در جام ملتهای آس��یا ادامه میدهند .کودایی
پس از این انتخاب اظهار داش��ت :بازی مساوی شد اما همه
بازیکنان زحمت کشیدند و جنگیدند .با همین قدرت ادامه
دهیم و انشاءاهلل بتوانیم با نتایج خوب ،دل مردم ایران عزیز
را ش��اد کنیم .بازی سختی بود .باالخره در تورنمنتی مانند
جام ملتهای آسیا ،نخستین بازی همیشه حساسیت خاص
خودش را دارد .ما هم برای نخس��تین بار در جام ملتهای
آس��یا حضور داریم .وی در ادامه درباره بازی با چین گفت:
چین تیمی حرفهای اس��ت و تجربه بسیار زیادی در سطح
آسیا دارد .این تیم  8دوره عنوان قهرمانی آسیا را در کارنامه
دارد .تیم ایران برای نخستینبار است که به این بازیها آمده
اما این دلیل نمیش��ود که ما ش��جاعانه و غیرتمندانه بازی
نکنیم .همه تالشمان را در بازی برابر چین به کار خواهیم
گرفت تا بهترین عملکرد را داش��ته باشیم و از آن بازی هم
امتیاز کسب کنیم .دروازهبان تیمملی فوتبال بانوان تصریح
کرد :شرایط کمی سخت است اما توانستیم خوب بازی کنیم
و بجنگیم .هند نیز بس��یار خوب ب��ود و به این تیم تبریک
میگویم .همه س��عیمان را میکنیم تا شرایطمان بازی به
بازی بهتر ش��ود و بتوانیم بهترین نتایج را در این مسابقات
به دست بیاوریم.
■■نگاه آماری به عملکرد زنان فوتبال ایران

تیم ملی فوتبال زنان هند در دیدار با ایران از نظر آماری
تی��م برتر بود .آمار حاکی از برت��ری تیم هند در این دیدار
بود اما ملیپوش��ان ایران موفق ش��دند در نخستین حضور
خود در جام ملتهای آسیا یک امتیاز کسب کنند .میزبان
ای��ن مس��ابقات  64/1درصد مالک ت��وپ و میدان بود و در
مقابل ایران  35/9درصد مالکیت توپ و زمین را در اختیار
داش��ت .هند در این مس��ابقه  ۲۴ش��وت به س��مت دروازه
ایران زد که  5ش��وت آن در چارچوب بود اما ایران  8شوت
داش��ت که تنها یک شوت در چارچوب بود .هر دو تیم در
تع��داد کارتهای زرد برابر بودند .از ای��ران ثنا صادقی و از
هند مانیش��ا کالیان کارت زرد گرفتن��د ۲ .تیم کارت قرمز
دریافت نکردند.

پیروزی درخشان ملیپوشان هندبال ایران مقابل عربستان میزبان

کامبک تاریخی به سعودیها

تیم ملی هندبال کشورمان در آخرین
هندبال
دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات
قهرمانی آس��یا برابر عربستان به پیروزی رسید .تیم ملی
هندبال کشورمان در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی
مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی مسابقات قهرمانی جهان-
لهس��تان  ،2023در دمام عربستان به مصاف تیم میزبان
رفت و با نتیجه  24بر  20به پیروزی رسید و به عنوان تیم
نخست راهی دور بعد شد .نیمه نخست این دیدار با نتیجه
 13بر  9به سود عربستان به پایان رسیده بود.
■■نیمه اول :شکست برابر عربستان با  4اختالف

نیمه اول این دیدار ابتدا با تساوی  ۲تیم پیگیری شد
اما در ادامه عربستانیها موفق شدند اختالف امتیاز را به
عدد  ۴برسانند .حمالت بازیکنان ایران در این نیمه ادامه
داش��ت و شاگردان فرناندز تالش کردند اختالف امتیاز را
به حداقل برسانند .سجاد استکی در نیمه نخست توانست
عملکرد فوقالعادهای داشته باشد و حتی یکی از زیباترین
گلهای مس��ابقات تاکنون ،توسط این لژیونر ایرانی وارد
دروازه عربس��تان شد .در کنار از دس��ت رفتن فرصتها
توسط بازیکنان کشورمان ،باید گفت داوری نیز تا حدودی
در نتیجه نیمه اول تاثیر داش��ت .شاگردان فرناندز در این
نیم��ه موفق ش��دند اختالف امتیاز را به  ۲گل برس��انند
[ کوریره ]

اسکو
دتو در حالت تعلیق

و حت��ی فرصت تس��اوی را
داش��تند اما در دقایق پایانی
باز هم عربستانیها موفق به
باز کردن دروازه ایران شدند
و در نهایت این نیمه  13بر 9
به سود میزبان به پایان رسید.

■■نیمه دوم :کامبک به سبک
ایرانیها

نیمه دوم این مسابقه اما
در شرایطی آغاز شد که تیم ایران متفاوت نسبت به نیمه
اول وارد میدان شد و در همان  4دقیقه ابتدایی ایران  ۳گل
و عربستان تنها یک گل وارد دروازهها کردند و در نهایت در
دقیقه  5بازی و در امتیاز  ،14دو تیم به تساوی رسیدند.
دیدیه دینار ،سرمربی فرانسوی تیم میزبان برای جلوگیری
از ادامه روند امتیازگیری ایران ناگزیر به درخواس��ت وقت
اس��تراحت برای تیم عربستان شد .در دقیقه  9نیمه دوم
یونس آثاری موفق ش��د ایران را  16بر  15از عربس��تان
پیش بیندازد .در دقیقه  11عربس��تان صاحب یک ضربه
پنالتی ش��د و این فرصت را داش��ت تا بار دیگر بازی را به
تساوی بکشد اما سیاوشی موفق شد دروازه ایران را بسته
نگه دارد و در ادامه با گل ایران توس��ط استکی ،شاگردان
[ مارکا ]

آزار به موقع رسید

مانوئ��ل  17بر  15از میزبان
پی��ش افتادند .ملیپوش��ان
کش��ورمان که در نیمه دوم
بازی را در دس��ت داشتند تا
دقیق��ه  14و در حال��ی که
با درخش��ش سیاوش��ی در
دروازه تنه��ا  ۲گل از حریف
دریاف��ت ک��رده بودند 9 ،بار
دروازه عربستان را باز کردند.
درخش��ش گالدیاتورهای ایران ادامه داشت و در نهایت با
افزایش اختالف گل در این نیمه ،عربس��تانیها با روحیه
ضعیف نتوانستند حرفی برای گفتن داشته باشند و سرانجام
این دیدار با نتیجه  24بر  20به سود مردان ایران به پایان
رس��ید .مانوئل مونتایا فرناندز هدایت تیمملی ایران را بر
عهده دارد .دور دوم این مسابقات پس از یک روز استراحت
تیمها از امروز شنبه پیگیری میشود.
■■سجاد استکی :پله پله پیش میرویم /باید به هدفمان
برسیم

ملیپوش و لژیونر هندبال ایران میگوید در مس��ابقات
قهرمانی آسیا پله پله پیش میرویم تا به هدفمان که حضور
در جمع  ۴تیم برتر و کسب سهمیه جهانی است ،برسیم.

[م
وندودپورتیوو ]

در
همشکستهوضعیف

حمل

[ توتواسپورت ]

سجاد استکی ،لژیونر هندبال ایران پس از پیروزی تیم
ایران مقابل عربس��تان در مسابقات قهرمانی آسیا ،اظهار
کرد :بازی بسیار سنگینی بود ،در نیمه اول کمی ضعیف
ش��روع کردیم .برخی بازیکنان نخستین تجربه خود را در
چنین جوی پش��ت سر میگذاش��تند اما خدا را شکر در
نیمه دوم خیلی خوب بازی کردیم و توانستیم مسابقه را
کنترل کنیم .امیدوارم این روند ادامه داشته باشد .ما باید
بتوانیم به جمع  ۴تیم برتر راه یابیم و س��همیه مسابقات
جهانی را کسب کنیم.
لژیونر هندبال ایران درباره جو سالن و حضور هواداران
عربس��تانی در خاک خود نیز عنوان کرد :جو س��الن مثل
گذش��ته سنگین نبود و به دلیل کرونا تنها نیمی از سالن
پر بود اما باز هم کمی ما را اذیت کردند .تماشاگران حاضر
در سالن خیلی دوست داشتند ما شکست بخوریم ،خدا را
شکر توانستیم برنده بازی شویم.
ملیپوش هندبال عنوان ک��رد :در نیمه دوم بازیکنان
کمتجربهتر توانستند خود را با جو سالن هماهنگ کنند و
نمایش خوبی داشته باشند تا در نهایت به پیروزی رسیدیم.
پله پله پی��ش خواهیم رفت .فکر میکنم بازی اول ما در

دور بعد با عراق باشد اما بازی به بازی جلو خواهیم رفت
تا به هدفمان برسیم.

ه برا
ی جذب والهوویچ!

[ آ.اس ]

باالخره آزار

