
انته��ت ي��وم اخلمي���س املا�ض��ي حقب��ة م�ضيئة 
م��ن تاري��خ ن��ادي مي��ان الإيط��ايل بع��د اإمتام 
�ضفق��ة بيعه م��ن �رشك��ة "فينينف�ض��ت" القاب�ضة 
والت��ي ت�ضيطر عليها عائلة رئي�س الوزراء ال�ضابق 
�ضيلفي��و بريلو�ضك��وين وتديرها ابنت��ه مارينا اىل 
م�ضتثمري��ن �ضيني��ن.  حقب��ة ب��داأت م��ع القطب 
الإعامي بريلو�ضكوين عام 1986 وتوج خالها 
مي��ان بلق��ب ال��دوري 8 م��رات، ودوري ابط��ال 
اوروب��ا 5 مرات )من اأ�ض��ل 7 مرات يف تاريخه(، 
اآخرها عام 2007.  ك��م هي �ضعبة تلك اللحظة، 
29 لقب��ًا اأح��رزوا يف 31 عام��ًا لتنتهي الق�ضة 
ال�ضن��وات  "ت�ضّوه��ت" كث��رياً يف  الت��ي  اجلميل��ة 
الأخ��رية ب�ضب��ب الأو�ض��اع الإقت�ضادي��ة التي مّر 
بها النادي مما اإنعك�س �ضلبًا على نتائجه املحلية 

وغيابه لأكرث من عام عن ال�ضاحة الأوروبية.
ذهب بريلو�ضكوين واأتى ال�ضينيون ليعطوا القليل 
م��ن الأم��ل ل��دوري تراج��ع ولاأ�ض��ف كث��رياً عن 
�ضاب��ق عهده، ففق��د مقعداً ل��ه يف دوري الأبطال 
ل�ضال��ح ال��دوري الأمل��اين، واإنح���رش اللق��ب يف 
الأعوام املا�ضية م��ع يوفنتو�س، يف ظل مناف�ضة 

"موقت��ة" لكل م��ن روما وناب��ويل. فعليًا يعاين 
ال��دوري الإيط��ايل م��ن هج��رة روؤو���س الأم��وال 
من��ه اىل الدوري��ات الآخ��رى اأبرزه��ا الإنكلي��زي 
والإ�ضب��اين وبالتايل جتّمع فيه��ا النجوم الكبار، 
مما اأعطاها دافعًا اقت�ضادي��ًا كبرياً والدليل على 
ذل��ك ال�ضفق��ات الكبرية التي تعقده��ا هذه الفرق 
يف الف��رة الأخرية، ومثاًل على ذلك ناديي ريال 
مدري��د وبر�ضلون��ة يف ا�ضبانيا واأندي��ة مان�ض�ضر 
يونايت��د و�ضيت��ي وت�ضيل�ض��ي يف انكل��را. ن��ادي 
ميان ومّاكه اجلدد يكتبون التاريخ، اأحد املاك 
اجل��دد ���رّشح قائًا: "الي��وم هو يوم مه��م. نفتح 
�ضفح��ة جديدة يف التاري��خ الأ�ضطوري مليان"، 
�ضفحة جديدة لن تكون فقط يف مدينة ميانو بل 
�ضتمت��د لكاف��ة الفرق الإيطالي��ة. والتحدي الكبري 
اأن تب��داأ م��ع ال�ضتثم��ار ال�ضين��ي حرك��ة جديدة 
هدفه��ا تفعيل الأندي��ة اليطالية من حيث القدرة 
ال�رشائي��ة لتتمك��ن م��ن تدعي��م �ضفوفه��ا بنجوم 
كب��ار، قادرون عل��ى جذب امل�ضاهدي��ن من حول 
الع��امل اوًل، فتتحرك عجلة ال��دوري، وتعود فرقه 
للتاأل��ق اوروبيًا ويتاأثر بالتاأكيد املنتخب اإيجابًا 

من خ��ال تطور الاعب الإيط��ايل، وذلك يرافق 
مع تطوير املاعب والبنى التحتية. هذه التجربة 
بداأت يف فرن�ضا مع و�ضول القطري نا�رش اخلليفة 
اىل ن��ادي باري���س �ض��ان جريمان، لكن��ه لاأ�ضف 
بقي��ة يتيمة حيث مل ين�ضم اىل ه��ذا امل�رشوع اأي 
متم��ول عرب��ي اأو �ضيني او حت��ى اأمريكي، وذلك 
يعود لعدة اأ�ضباب رمبا منها عدم اإمتاك الدوري 
الفرن�ضي لتاريخ "جميد" كما جريانه الوروبين. 
اأّما يف اإيطاليا، فهناك اإمكانية اأكرب لتحقيق هذه 
"املخطط" اإذا �ضّح التعبري، نظراً لأهمية الدوري 
الإيطايل التاريخية، لكن هذا الأمر ل يكفي حيث 
عل��ى امل�ضوؤولي��ن الإيطالي��ن التح��رك من هذه 
اللحظ��ة للعم��ل على ج��ذب املتمولين من خال 
ت�ضهيات كث��رية يف القوانن الإيطالية وت�ضجيع 
الإ�ضتثم��ار، لاإ�ضتفادة على الأق��ل من "الهجمة" 
ال�ضيني��ة عل��ى ك��رة الق��دم يف الف��رة الأخ��رية. 
الرئي���س التنفي��ذي اجلديد لنادي مي��ان، ماركو 
فا�ضوين، قال خال موؤمتر �ضحفي "نحن ميان، 
هدفن��ا الأول ه��و اأن نع��ود للقم��ة يف اأقرب وقت 
ممك��ن، و�ضولنا لل��دوري الأوروبي �ضيكون خطة 

مهمة، علين��ا اأن نتعود على اللعب مرتن يف 
الأ�ضب��وع كالن��وادي الكبرية، نح��ن �ضوف جنلب 
اإىل مي��ان اأف�ض��ل الكف��اءات بغ���س النظ��ر ع��ن 
م�ضدره��ا، ل يه��م اإن كانت �ضتاأتي م��ن الإنر اأو 
يوفنتو�س طاملا اأنها قادرة". بلغة الأرقام، حقق 
اإنرمي��ان اآخ��ر بطول��ة اوروبي��ة )دوري ابطال 
اوروب��ا( لحد الندية اليطالي��ة عام 2010 مع 
امل��درب جوزي مورينيو وغاب بعدها الفريق عن 
الواجه��ة نهائيًا كما هي ح��ال ميان الذي حقق 
لقب دوري البطال عام 2007، يبقى جوفنتو�س 
الوحي��د املتواج��د عل��ى ال�ضاح��ة وه��و و�ضل يف 
2015 اىل النهائي قبل ان يخ�رش امام بر�ضلونة. 
املهمة لي�ض��ت �ضهلة اأبداً على مّاك ميان اجلدد، 
الو�ض��ول اىل دوري ابط��ال اوروبا ع��ام 2018 
بحاج��ة ل�رشف الكث��ري من الأم��وال، وعليهم اأن 
يدرك��وا من��ذ الن اأن ال�ضتثم��ار هذا ق��د ل يكون 
مربح��ًا لهم، لك��ن اجلمهور الإيط��ايل يعّول عليه 
ليكون بداية لتاريخ جدي��د... فهل تنجح التجربة 
ال�ضينية ام تتك��ر التجربة القطرية "الفا�ضلة" يف 

فرن�ضا؟ 
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 عّل��ق �ضريخي��و رامو�س يف مقابل��ة تلفزية مع النج��م الأرجنتيني 
ال�ضاب��ق »خورخ��ي فالدانو« على الت�رشيح��ات النارية التي خرج 
به��ا ُمداف��ع بر�ضلونة جريارد بيكيه موؤخ��ًرا يف حق ريال مدريد، 
حي��ث اأّكد اأن التزاماته مع الريال اأو املنتخب الإ�ضباين متنعه 
م��ن الت���رشف بنف���س تل��ك الطريق��ة.  فاأثناء تب��ادل اأطراف 
احلديث مع الاعب الأرجنتيني ال�ضابق، قال رامو�س: "اأحاول 
اأن اأدر���س كام��ي جي��ًدا قبل التفوه ب��ه، فل��دي م�ضوؤوليات 
كبرية ب�ضبب حمل �ض��ارة القيادة يف ريال مدريد واملنتخب 
الإ�ضب��اين. علي اأن اأت�رشف بطريقة مغاي��رة واأن اأحافظ على 
الوح��دة يف املنتخب الإ�ضباين. الأج��واء اجليدة من بن اأ�رشار 

النجاح، ول ُيكن اأن نفرط يف ذلك". 
وا�ض��اف "ما قال��ه بيكيه حت��ى الآن مل يطل اأي 
لع��ب م��ن �ضف��وف ري��ال مدريد، لك��ن عند 
مهاجمة ريال مدريد، فاإنه يهاجم �ضعارنا 
كاعب��ن  يطالن��ا  والأم��ر  وموؤ�ض�ضتن��ا، 

بدورنا".
وتاب��ع رامو�س "م��ن الأف�ضل التوقف 
ع��ن تل��ك الت�رشيحات، لكن��ي اأعتقد 
اأن بيكي��ه يح��اول دائًم��ا اأن يخل��ق 
بع���س اجل��دل عندما تك��ون الأمور 
هادئ��ة، ودوري باملقاب��ل وه��و اأن 
اأحاف��ظ على الهدوء والأج��واء اجليدة 
واإل فم��ن الأف�ضل األ ن�ضافر اإىل رو�ضيا واأن نبقى 
هن��ا". و�ضن ج��ريارد بيكي��ه هجوًما ح��اًدا على 
ري��ال مدري��د، و�ض��كك يف تتوي��ج الفري��ق بلقب 
دوري اأبط��ال اأوروب��ا املو�ض��م املا�ض��ي، حيث 
اأك��د اأن ه��دف رامو���س يف النهائ��ي ج��اء من 
ت�ضل��ل وا�ضح، ليث��ري غ�ضب لعب��ي وجماهري 

املريجني.

 اأك��د الأمل��اين م�ضع��ود اأوزي��ل، جن��م اأر�ضن��ال، اأنه ل��ن يفكر يف 
م�ضتقبل��ه قبل نهاية املو�ضم، م�ضدًدا على تقدمي م�ضلحة النادي 
عل��ى م�ضلحته ال�ضخ�ضي��ة. وينتهي عقد اأوزيل م��ع اأر�ضنال يف 

�ضي��ف 2018، اإل اأن��ه مل يتو�ض��ل لتف��اق لتجدي��د عق��ده 
رغ��م املفاو�ض��ات املمتدة منذ ع��دة اأ�ضهر بين��ه واإدارة 

اجلانرز. وقال اأوزي��ل، يف ت�رشيحات ل�ضبكة "�ضكاي 
�ضبورت���س" الربيطاني��ة، ل��دى �ضوؤال��ه ع��ن تطورات 
مفاو�ض��ات اإدارة النادي لتجديد عقده، "اأعتقد اأنه 
من اخلطاأ حًقا التفكري يف جتديد عقدي يف الوقت 
الراه��ن، يج��ب اأن من�ض��ي قدًما ونتطل��ع لاأمام، 
يف ه��ذه اللحظة، نحن نواج��ه �ضعوبات". وتابع 

اأوزيل �ضاحب ال�28 عام��ا "لدينا اأهداف نريد اأن 
نحققه��ا هذا املو�ض��م، ل يزال لدين��ا الكثري كي نلعب 

م��ن اأجله، نح��ن نريد اأن نتاأه��ل اإىل دوري الأبطال 
ا، لذل��ك �ضنتحدث يف ال�ضيف،  املو�ض��م املقبل اأي�ضً
و�ضنوق��ف اأي حمادث��ات يف الوق��ت احل��ايل، اأن��ا 
ل�ض��ت مهما، وكذلك اأي لع��ب اآخر، كل ما يهم هو 
اأر�ضن��ال فق��ط". واأكمل "نحن يف حاج��ة اإىل اأن 

نكاف��ح، لفعل م��ا ن�ضتطيع القيام ب��ه، الأمر ل 
يتعلق فقط بامل��درب اأو اجلماهري، بل من اأجل 
النادي كله". وب�ضوؤال��ه عن الغ�ضب اجلماهريي 
من املدرب اأر�ضن فينج��ر، اأجاب "اإنه ي�ضتحق 
الح��رام عل��ى ما قدم��ه هنا، نح��ن كاعبن 
ل يكنن��ا اختيار امل��درب، اأو اتخ��اذ قرار من 
يدي��ر الفريق". ويحتل اأر�ضنال املركز ال�ضاد�س 
بج��دول ترتيب الدوري الإجنليزي، بر�ضيد 54 
نقطة، بفارق 7 نقاط عن املركز الرابع املوؤهل 

لدوري اأبطال اأوروبا.

الميالن يفتح صفحة جديدة في النادي بعد 31 عامًا مع عائلة بيرلوس��كوني

تشيلسي يواجه مانشستر يونايتد في مهمة االقتراب من لقب البريمير ليغ 
ي�ضتطي��ع ن��ادي ت�ضيل�ضي، الق��راب خطوة نحو 
التتوي��ج بلقب ال��دوري الإجنليزي لك��رة القدم، 
عندم��ا يح��ل �ضيًف��ا عل��ى مان�ض�ض��ر يونايتد، 
اليوم الأحد، وحتقيق الفوز الثالث له على مدربه 
ال�ضابق جوزيه مورينيو. ويت�ضدر ت�ضيل�ضي، 
ج��دول الرتي��ب ب���75 نقطة، بف��ارق 7 
نقاط، اأمام اأقرب ماحقيه توتنهام، مع 
تبق��ي 7 مباري��ات على نهاي��ة البطولة، 
ويلتق��ي الفريق م��ع مان�ض�ض��ر يونايتد، 
الذي يقوده موريني��و، يف ثالث مواجهة 
بينهم��ا ه��ذا املو�ض��م. كان البل��وز، ف��از 
مبباراتي��ه اأم��ام مان�ض�ض��ر يونايتد هذا 

املو�ض��م بالدوري )0-4(، وكاأ���س الحتاد الإجنليزي 
م��درب  كونت��ي،  اأنطوني��و  الإيط��ايل  وح��ثَّ   .)1-0(
ت�ضيل�ض��ي، فريق��ه على البق��اء يف كام��ل تركيزه حتت 
ال�ضغ��ط الإ�ض��ايف امُللق��ى عليه��م؛ ب�ضب��ب مواجهتهم 
مدربه��م ال�ضابق. وقال كونت��ي: "ال�ضيء املهم �ضيكون 
يف امللع��ب. بالن�ضب��ة لن��ا، م��ن امله��م دائًم��ا التحكم 
يف م�ضاعرن��ا؛ لأنن��ا نلع��ب ونقات��ل م��ن اأج��ل الف��وز 
باللق��ب". واأ�ض��اف: "م��ن املهم حالًي��ا اأن نحاول يف 
كل مب��اراة ح�ضد النقاط الثاث، م��ن بينهم مباراتنا 
يف اأول��د تراف��ورد )معق��ل يونايت��د(". واأك��د "نعلم اأن 
املب��اراة �ضتك��ون �ضعب��ة للغاي��ة، لكنن��ا يف م�ضتوى 
جي��د، والاعب��ون لديه��م ثق��ة كب��رية". يف املقاب��ل، 

يخو���س مان�ض�ضر يونايت��د، �ضباًقا خا�ض��ا بهم، لكن 
لي���س للح�ضول على اللقب. ويحت��ل مان�ض�ضر يونايتد 
حالًيا املركز اخلام�س، بفارق 3 نقاط خلف مان�ض�ضر 
�ضيت��ي، ال��ذي يحت��ل املركز الراب��ع املوؤه��ل للعب يف 

دوري اأبطال اأوروبا.
ويخو�س يونايتد، مباراة الأحد، عقب تعادله )1-1( 
م��ع �ضيفه اأندرخلت البلجيك��ي، يف ذهاب ربع نهائي 

بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".
ورغ��م اأن الف��وز بامل�ضابق��ة القاري��ة، يحج��ز مقع��ًدا 
ملان�ض�ضر يونايتد، يف دوري الأبطال، املو�ضم املقبل، 
فاإن مورينيو، لن يلعب بال�ضف الثاين، اأمام ت�ضيل�ضي.
متاح��ة،  الفر�ض��ة  تك��ون  "عندم��ا  موريني��و:  وق��ال 

ح�ضابًيا، لإنهاء الدوري باملراكز الأربع الأوىل، اأعتقد 
اأنك��م �ضتقتلونن��ي، اإذا لعب��ت اأم��ام ت�ضيل�ض��ي بال�ضف 
الث��اين". واأ�ض��اف: "بلد ك��رة الق��دم �ضتقتلني ل يوجد 
�ضب��ب ينعنا من املحاول��ة طامل��ا اأن الفر�ضة قائمة 

ح�ضابًيا".
ويكن لتوتنهام، اأن ُيزيد ال�ضغط عل ت�ضيل�ضي، عندما 
يواج��ه بورمن��وث، غًدا ال�ضب��ت، وجعل��ت 6 انت�ضارات 
بج��دارة،  الث��اين  املرك��ز  يحت��ل  توتنه��ام  متتالي��ة، 

وحافظت على الفارق بينه وت�ضيل�ضي.
وحق��ق توتنه��ام 11 انت�ض��اًرا متتالًي��ا عل��ى اأر�ض��ه 
بال��دوري، ويعتق��د ديلي اآيل لع��ب الفري��ق اأن ملعب 

)وايت هارت لن( اأ�ضبح مثل احل�ضن.

أوزيل: موسم آرسنال أهم 
من مستقبلي

فورموال1: صراع جديد بين هاميلتون وفيتيل

نيكس يفتح باب الرحيل أمام أنطوني

 ي�ضتاأن��ف الربيطاين لوي�س هاميلتون والأملاين 
�ضيبا�ضتي��ان فيتي��ل �رشاعهم��ا عل��ى �ض��دارة 
الرتي��ب الع��ام لبطول��ة الع��امل )اجلائ��زة الكربى( 
ل�ضباق��ات �ضي��ارات فورم��ول-1 عندم��ا يخو�ضان 
غ��دا الأحد �ضباق جائ��زة البحرين الك��ربى يف اجلولة 
الثالث��ة م��ن فعاليات البطول��ة. وعلى م�ضم��ار �ضخري 
ال��دويل ، ورغ��م اإقام��ة ال�ضب��اق يف ف��رة امل�ض��اء ، قد 
تك��ون الأف�ضلي��ة ل�ضال��ح فيتي��ل �ضائق فري��ق فرياري 
وال��ذي ي�ضعى لانفراد ب�ض��دارة الرتيب العام للبطولة 
متفوق��ا على هاميلتون �ضائ��ق مر�ضيد�س. وكان فيتيل 
ف��از بال�ضب��اق الأ�ض��رايل يف افتتاح فعالي��ات املو�ضم 
احل��ايل للبطول��ة وح��ل هاميلت��ون ثاني��ا ث��م اأعقب��ه 

هاميلتون باإحراز لقب �ضباق �ضنغهاي يف ال�ضن وحل 
فيتيل ثاني��ا ليقت�ض��م ال�ضائقان �ض��دارة الرتيب العام 
للبطول��ة وي�ضتعل ال�رشاع بينهم��ا مبكرا على اللقب يف 
هذا املو�ضم ال��ذي ينتظر اأن ي�ضهد اإثارة بالغة. ويت�ضدر 
ال�ضائق��ان الرتي��ب الع��ام للبطول��ة بر�ضي��د 43 نقطة 
لكليهم��ا كما �ضب��ق لكل منهما الف��وز بلقبن يف تاريخ 
م�ضاركاته ب�ضب��اق البحرين على م�ضمار �ضخري البالغ 
طول��ه 412ر5 كيلومر والذي ينتظ��ر اأن تبلغ درجات 
احل��رارة في��ه خال فرة اإقام��ة ال�ضابق م�ض��اء غد نحو 
30. درجة �ضيليزية. وكان فيتيل فاز بلقبيه ال�ضابقن 
عل��ى م�ضمار �ضخ��ري عندما كان �ضائق��ا يف فريق ريد 
ب��ول وذل��ك يف عام��ي 2012 و2013 لينه��ي كا من 

املو�ضم��ن اأي�ضا باإحراز اللق��ب العاملي وهو ما ينطبق 
عل��ى هاميلت��ون متاما حيث ف��از بال�ضب��اق البحريني 
كل  يف  العامل��ي  باللق��ب  وت��وج  و2015   2014 يف 
م��ن املو�ضمن. وق��ال فيتيل، بعد �ضب��اق �ضنغهاي: "اإذا 
ا�ضتطعنا املناف�ضة م��ع مر�ضيد�س يف ال�ضباق البحريني 

اأي�ض��ا ، �ضتك��ون اأنب��اء جي��دة". واأك��د فيتي��ل: "ما 
زلن��ا قادري��ن عل��ى تطوي��ر م�ضتوان��ا". وكان 
هاميلتون هو من عل��ق على الطق�س عندما قال 
يف ت�رشيحات تلفزيونية: "املعلومة املتوافرة 
يف  ح��ارا  كان  الطق���س  اأن  ه��ي  الآن  حت��ى 
ملبورن. وم��ع وجود م�ضم��ار اأعلى يف درجة 

حرارة الطق�س ، ي�ضبح فرياري اأقوى".

الدوري اإلنكليزي الممتاز
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مفكرة
    الجورنال 

 فت��ح رئي���س ن��ادي نيوي��ورك نيك���س لك��رة ال�ضلة 
الأمريك��ي في��ل جاك�ض��ون الب��اب وا�ضع��ًا ملغادرة 
النج��م كارميل��و اأنط��وين، معت��رباً اأنه �ضيق��دم "اأداء 
اأف�ض��ل يف م��كان اآخر"، يف ت�رشيح��ات هي الأوىل 
م��ن نوعها. وق��ال جاك�ضون، امل��درب ال�ضابق الذي 
يحم��ل الرقم القيا�ضي لع��دد األقاب دوري كرة ال�ضلة 
الأمريكي للمحرف��ن، "مل نتمكن من الفوز بوجود 
اأنط��وين عل��ى اأر�س امللع��ب". اأ�ض��اف "اأعتق��د اأنه 
بالنظ��ر اإىل الطريقة التي يعتمده��ا الفريق، الاعب 
�ضيقدم اأداء اأف�ضل يف مكان اآخر، اذا اأ�ضاف موهبته 
اإىل فري��ق اآخر حي��ث يكنه الف��وز اأو املناف�ضة على 
اللق��ب". وك�ض��ف "قلت لكارميل��و ل ترغب يف اإنهاء 
م�ضريت��ك من دون اإح��راز لقب"، م�ضيف��ًا "مل اأنتقده 

اأب��داً، كل ما قلته اأنه كان يحتف��ظ بالكرة اأطول من 
الازم، وه��ذا الأمر هو حقيق��ة". واأو�ضح جاك�ضون 
)71 عام��ًا( اأن الن��ادي النيويورك��ي اأج��رى خال 
املو�ض��م مفاو�ض��ات م��ع عدد م��ن الأندي��ة لنتقال 
اأنط��وين )32 عام��ًا(، ال اأن اأي��ًا منه��ا "مل تتجاوب 
مع املعايري الت��ي و�ضعها" الاعب. ويدافع اأنطوين 
ع��ن األوان نيك�س منذ �ضب��اط/ فرباير 2011 ويتد 
ويتقا�ض��ى   ،2018-2019 مو�ض��م  حت��ى  عق��ده 
مبوجب��ه 26 ملي��ون دولر �ضنوي��ًا. واأنه��ى نيك���س 
املو�ضم املنتظم يف املركز 12 يف املنطقة ال�رشقية 
ويغي��ب ع��ن الأدوار الق�ضائية "ب��اي اأوف" التي 
تنطل��ق ال�ضب��ت، وذلك للمو�ض��م الرابع توالي��ًا. وبلغ 
مع��دل اأنط��وين خ��ال املو�ض��م 22.4 نق��اط و5.9 

متابعات يف املب��اراة، براجع 
ع��ن اأرقام��ه مطل��ع م�ضريته مع 

وكان   .)2003( ناغت���س  دنف��ر 
الاع��ب نف�ضه اأبقى الغمو�س حول 

م�ضتقبل��ه مع النادي ه��ذا الأ�ضبوع، 
اذ قال "اأرغب يف البقاء، لكنني اأرغب 

اأي�ضًا باأن تتغري بع�س الأمور، ل�ضيما 
احلال��ة الذهني��ة". اأ�ضاف: "م��ن اأجل 
الف��وز، يجب اأن تك��ون احلالة الذهنية 
مائم��ة لذلك". و�ضب��ق لأنطوين اإحراز 
الذهبي��ة الأوملبية م��ع منتخب باده 
ث��اث م��رات، ال اأن��ه مل يح��رز لق��ب 

دوري كرة ال�ضلة الأمريكي.

راموس: دوري هو إصالح 
ما يفسده بيكيه


