
 يق��ف روم��ا حائ��ًا ب��ن يوفنتو���س وفر�ص��ة 
ح�ص��م لقب ال��دوري الإيطايل لكرة الق��دم عندما 
ي�صت�صيف��ه الي��وم الأح��د يف املرحل��ة ال�صاد�ص��ة 

والثاثن على امللعب الأوملبي يف العا�صمة.
وتكت�ص��ب املواجه��ة اأهمي��ة بالغ��ة بالن�صبة اإىل 
الفريق��ن، لأن روم��ا يت�صارع م��ع نابويل على 
املرك��ز الثاين املوؤهل مبا���رة اإىل دوري اأبطال 
اأوروبا ول يتقدم على الأخري �صوى بفارق نقطة، 
بينم��ا �صيك��ون يوفنتو���س يف حاج��ة اإىل نقطة 
التعادل من اأجل ح�صم لقبه ال�صاد�س على التوايل 
والتفرغ بعدها لنهائي م�صابقتي الكاأ�س ودوري 
الأبطال. ويدخل يوفنتو�س اإىل موقعته مع روما 
ال��ذي خ��رج فائزاً م��ن املواجه��ة الأخ��رية التي 
جمعت الطرفن على امللعب الأوملبي )1-2 يف 
املرحلة الثانية من املو�صم املا�صي(، مبعنويات 
مرتفع��ة بعد بلوغه نهائ��ي دوري الأبطال للمرة 
التا�صع��ة بتجديده تفوقه عل��ى موناكو الفرن�صي 
بالف��وز علي��ه الثاث��اء يف اياب ن�ص��ف النهائي 
1-2، بعدم��ا تغل��ب عليه��ا ذهاب��ًا يف الإمارة 
-2�صف��ر. و�صتك��ون النقط��ة كافي��ة ليوفنتو�س 

حل�ص��م اللقب لأنه يتق��دم حاليًا بف��ارق 7 نقاط 
ع��ن روما الث��اين، بينم��ا يتقدم بف��ارق 8 نقاط 
عن ناب��ويل الثالث الذي يحل الأح��د �صيفًا على 
تورين��و. وحت��ى ل��و خ���ر يوفنتو���س مباراتيه 
الأخريتن �ص��د كروتوين وبولونيا، وفاز نابويل 
مبباراة الأح��د �صد تورينو ث��م لقاءيه الأخريين 
مع فيورنتينا و�صمبدوريا �صيتعادل بعدد النقاط 
م��ع فري��ق "ال�صي��دة العج��وز" لك��ن الأخري ميلك 
الأف�صلي��ة يف املواجهت��ن املبا�رت��ن )2-1 
و1-1( وبالت��ايل ل��ن يق��ف الن��ادي اجلنوب��ي 
حائ��ًا بينه وبن اللق��ب يف حال تع��ادل الأحد 
مع م�صيفه روما. و�صيعود يوفنتو�س اإىل امللعب 
الأوملب��ي الأربع��اء ملحاول��ة الف��وز م��رة اأخرى 
بلقب م�صابقة الكاأ�س املحلية حيث �صيتواجه مع 
قطب العا�صمة الآخ��ر لت�صيو الذي اأق�صى جاره 

يف ن�صف نهائي امل�صابقة.
و�صدد مدرب يوفنتو�س ما�صيميليانو اليغري على 
�رورة الرتكيز على مباراة الأحد وعدم التفكري 
بالكاأ���س اأو حل��م الثاثي��ة، قائ��ًا "�صندخل اإىل 
النهائ��ي )الكاأ���س( ونحن نتطل��ع اإىل الفوز، لكن 

يف الوق��ت احل��ايل ل ميكننا اأن نن�ص��ى حاجتنا 
اإىل نقط��ة م��ن مباراتنا مع روم��ا، واإل �صن�صطر 
)يف  كروت��وين  م��ع  مباراتن��ا  لانتظ��ار حت��ى 

املرحلة قبل الأخرية"(. ولن يكون احل�صول على 
نقطة اأو الفوز �صهلن على يوفنتو�س لأن املباراة 
ترت��دي اأهمية ك��رى بالن�صب��ة اإىل روما يف ظل 

�راعه املحت��دم مع نابويل على املركز الثالث. 
و�صتك��ون مباراة الأحد املواجه��ة الأخرية لقائد 
روم��ا فران�صي�صك��و توتي م��ع الغ��رمي يوفنتو�س 
لأن �صان��ع الألعاب الأ�صط��وري البالغ 40 عامًا 
يخو�س مو�صمه الأخري م��ع "جالورو�صي"، وهو 
و�ص��ع يف منت�ص��ف الأ�صب��وع ح��داً للت�ص��اوؤلت 
ب�ص��اأن م�صتقبل��ه من بع��د العتزال، موؤك��دا باأنه 
م�صتع��د للعم��ل بجان��ب املدير الريا�ص��ي لنادي 
العا�صم��ة الإ�صب��اين مون�ص��ي. لكن "مل��ك روما" 
الذي يتابع معظ��م املباريات من مقاعد البدلء، 
رف�س ع�صية املواجهة مع لعبي األيغري احلديث 
ع��ن م�صتقبله بعد العتزال، موؤكداً "هناك مباراة 
يوفنتو���س �صد روما ي��وم الأحد، هذا كل ما اأفكر 
ب��ه لأنن��ا نري��د القت��ال حت��ى النهاي��ة يف ه��ذه 
البطول��ة، وروما ياأتي اأوًل )م��ن حيث الأهمية(. 
�صيكون هن��اك املت�صع من الوقت للحديث )عني( 
بع��د ذل��ك". ويخو���س روم��ا اللقاء بغي��اب اأبرز 
اأ�صلحته وه��و هدافه البو�صني ادي��ن دزيكو الذي 
يت�صدر ترتيب الهداف��ن بر�صيد 27 هدفًا، الذي 
يع��اين اإ�صاب��ة يف ربلة �صاقه الي���رى و�صيغيب 

ح��واىل ع���رة اأي��ام بح�ص��ب م��ا اأك��د نادي 
العا�صمة الثاثاء. وعلى غرار يوفنتو�س، �صيكون 
ناب��ويل بحاج��ة اإىل نقط��ة فقط م��ن زيارته اإىل 
تورينو ل�صمان على الأقل املركز الثالث املوؤهل 
اإىل الدور التمهيدي مل�صابقة دوري الأبطال كون 
فري��ق امل��درب ماوريت�صيو �ص��اري يتقدم بفارق 
7 نق��اط عن لت�صيو الرابع الذي يفتتح املرحلة 
ال�صب��ت يف �صياف��ة فيورنتين��ا. وخاف��ًا لف��رق 
يوفنتو�س وروما ونابويل التي ت�صارع من اأجل 
الألق��اب وامل�صارك��ة يف دوري الأبط��ال، يبحث 
عماقا ال�صم��ال ميان وجاره ان��رت، اململوكان 
اإنه��اء املو�ص��م  م��ن م�صتثمري��ن �صيني��ن، اىل 

املخيب جداً ب�صيء من الإيجابية.
وق��رر انرت الثاث��اء التخلي عن مدرب��ه �صتيفانو 
بي��ويل وطاقم��ه الفن��ي قب��ل ثاث مراح��ل على 
انته��اء الدوري املحلي، موؤك��دا اأن "مدرب فريق 
ال�صب��اب �صتيفان��و فيكي �صي�صتل��م ال�راف على 
الفري��ق الأول مبفع��ول فوري لقي��ادة املباريات 
الث��اث الأخ��رية. الن��ادي يب��داأ الآن التخطي��ط 

للمو�صم املقبل". 
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اأ�ص��ارت تقاري��ر �صحفي��ة كولومبية، اإىل وج��ود اتفاق مبدئي 
ب��ن لع��ب ري��ال مدري��د خامي���س رودريجي��ز، واإدارة 
مان�ص�ص��رت يونايت��د ب�ص��اأن النتق��ال لاأخ��ري ابت��داًء 
املو�ص��م املقب��ل. وح�ص��ب اإذاع��ة "اأر �ص��ي ان"، فاإن 
رودريجيز اأجرى مفاو�صات مع مان�ص�صرت يونايتد، 
لكن التفاق النهائي بن الطرفن مرتبط مب�صتقبل 
قائ��د الفري��ق الإجنلي��زي واي��ن روين. واأ�صاف��ت 
الإذاع��ة اأن رودريجي��ز �صينتق��ل اإىل مان�ص�ص��رت 
يونايت��د مبج��رد اإع��ان رحي��ل روين، ورمب��ا 
يح�صل على قمي�صه ال��ذي يحمل الرقم 10، 
ا اأن رئي���س نادي ريال مدريد  وذك��رت اأي�صً
فلورينتينو برييز �صيقرر قريًبا ما اإذا كان 
يري��د ال�صتغن��اء ع��ن لعب��ه ال��ذي يحمل 
ثالث اأغلى �صفقة يف تاريخ النادي امللكي 
بعدم��ا انتق��ل للفري��ق �صي��ف ع��ام 2014 قادًم��ا من 
موناكو مقاب��ل 63 مليون جني��ه اإ�صرتليني. ول يعتمد 
مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، كثرًيا على الاعب 
الكولومب��ي، و�صيلعب التاألق الكب��ري لنجم الو�صط اإي�صكو 
يف الآون��ة الأخ��رية دوًرا كب��رًيا يف اإمكاني��ة مازمت��ه 
مقاع��د الب��دلء يف الف��رتة املقبل��ة. وب��رز رودريجيز يف 
املباريات الث��اث الأخرية التي �ص��ارك فيها بالدوري، 
واأح��رز خاله��ا 3 اأهداف.   اأم��ا روين، فا يحظى بثقة 
امل��درب الرتغ��ايل جوزي��ه موريني��و يف مان�ص�ص��رت 
يونايت��د، واأ�رك��ه يف اللحظ��ات الأخ��رية م��ن عم��ر 
مب��اراة اإياب ن�صف نهائي م�صابق��ة الدوري الأوروبي 
اأم��ام �صيلت��ا فيج��و الإ�صباين م�ص��اء اخلمي���س املا�صي. 
وت�ص��ري تقارير �صحفية اإىل اإمكانية عودة قائد املنتخب 
الإجنليزي اإىل فريقه ال�صابق اإيفرتون، اأو الن�صمام اإىل 

اأحد اأندية الدوري ال�صيني للمحرتفن.

يظه��ر جنم ن��ادي بر�صلون��ة الإ�صباين، جريارد بيكي��ه، يف فيديو 
لرفيقت��ه   )Me enamore( "ع�صق��ت "اأن��ا  اأغني��ة  كلي��ب 

العاطفية املغنية الكولومبية �صاكريا.
ومت ت�صوي��ر كليب الأغني��ة، الذي حظي بنح��و ن�صف مليون 

م�صاهدة بال�صاعات الأوىل من اإطاقه، يف ما يبدو م�صنع 
مهجور وغابات قريبة من مدينة بر�صلونة الإ�صبانية 

التي تقطن بها املغنية ب�صحبة بيكيه منذ 2011.
م��ع  �صابق��ة  اأك��دت يف مقابل��ة  �صاك��ريا  وكان��ت 
العاطف��ي  رفيقه��ا  اأن  "تيليمون��دو"،  تليفزي��ون 
بيكيه، ال��ذي اأجنبت منه ميان و�صا�صا 4 �صنوات 
وعام��ن على التوايل، تاأث��ر عندما �صمع اأغنيتها 
الت��ي اأهدته��ا له. وتع��د الأغنية جزءاً م��ن األبوم 
El D -"  �صاكريا اجلدي��د الذي يحمل عن��وان
rado"، املق��رر طرحه بالأ�صواق يف 26 مايو 
)اأي��ار( اجلاري. وحتوم ال�صك��وك حول م�صاركة 
املداف��ع الدويل، اليوم، امام ل�س باملا�س على 
ملعب ج��ران كاناريا، حي��ث مل ي�صدر النادي 
اأي بي��ان ح��ول اأ�صب��اب غياب��ه ع��ن امل��ران، 

خال اليومن الأخريي��ن. ويغيب عن املباراة، 
التي جترى حل�ص��اب املرحلة ال�37 من الليجا، 

الظهري �صريجي روبرتو، لعقوبة الإيقاف ملدة 
مباراة بحقه؛ نظًرا لرتاكم البطاقات.

وا�صتدعى لوي�س اإنريكي، مدرب بر�صلونة، 
مارل��ون  الردي��ف،  فري��ق  دف��اع  قل��ب 
�صانتو���س، للتدرب مع الفري��ق الأول اإىل 

جان��ب لعبن اآخري��ن من الفري��ق الثاين 
للر�ص��ا، وهما لعبا الو�ص��ط كارلي�س األينيا، 

وويلفريد كابتوم.
و�صي��زور البلوجران��ا، ملعب ل���س باملا�س، وهو 

يرفع �صعار "الفوز" فقط لاإبقاء على حظوظه قائمة 
حت��ى اجلول��ة الأخ��رية لاحتف��اظ بلق��ب الليجا، 

عندما ي�صتقبل اإيبار، على ملعبه كامب نو.

يوفنتوس يواجه روما وعينه على نقطة واحدة للتويج بلقب الكالتشيو اإليطالي

مواجهة في المتناول لبرشلونة ومعقدة لريال مدريد في الدوري اإلسباني
ت�صتمر املناف�صة املث��رية بن الغرمين التقليدين بر�صلونة 
حام��ل اللق��ب وري��ال مدري��د �ريك��ه يف ال�ص��دارة، وذلك 
يف املرحل��ة ال�صابع��ة والثاث��ن قبل الأخرية م��ن الدوري 
ال�صب��اين لك��رة الق��دم. ويح��ل بر�صلون��ة �صيفًا عل��ى ل�س 
باملا���س، ويلتق��ي ري��ال مدري��د م��ع �صيف��ه ا�صبيلية يف 
اختب��ار �صع��ب الي��وم الأح��د. وتب��دو مهم��ة الفري��ق 
الكاتال��وين اأ�صه��ل م��ن الن��ادي امللكي، ك��ون الأول 
�صيواج��ه فريق��ًا لي���س لدي��ه م��ا يناف�س علي��ه بعد 
�صم��ان بقائ��ه يف الليغ��ا وابتع��اده ع��ن مقاع��د 
امل�صابقت��ن القاريتن، يف ح��ن اأن ريال مدريد 
�صي�صتقب��ل الفري��ق الأندل�صي الذي ل ي��زال ياأمل 
دور  اإىل  املبا���ر  التاأه��ل  بطاق��ة  حج��ز  يف 
املجموع��ات يف م�صابق��ة دوري اأبط��ال اأوروبا 

املو�صم املقبل. ويت�صدر بر�صلونة الرتتيب بر�صيد 84 نقطة 
ويتف��وق بف��ارق املواجهتن املبا�رتن عل��ى ريال مدريد 
لكن الأخري ميلك مباراة موؤجلة اأمام �صلتا فيغو �صيخو�صها 
الأربع��اء املقبل، وبالتايل فان م�صري اللقب بن يديه حيث 
يحت��اج اإىل فوزي��ن وتعادل يف املباري��ات الثاث املتبقية 
له )بينها رحلة اإىل ملقا يف املرحلة الأخرية(، فيما يحتاج 
بر�صلون��ة اإىل الف��وز يف مباراتيه على ل���س باملا�س وايبار 
م��ع متني خ�ص��ارة ري��ال مدريد اح��دى مباريات��ه. وي�صعى 
ريال مدري��د اإىل ا�صتغال ن�صوة تاأهله اإىل املباراة النهائية 
مل�صابق��ة دوري اأبط��ال اأوروب��ا للم��رة الثالث��ة يف الأعوام 
الأربعة الأخرية وعاملي الأر�س واجلمهور، ملوا�صلة زحفه 
نح��و ا�صتع��ادة اللقب الغائب ع��ن خزائنه من��ذ عام 2012 
عندما حقق ذلك بقي��ادة مدربه الرتغايل جوزيه مورينيو. 

كم��ا اأن ريال مدري��د الذي �صيلتق��ي يوفنتو�س اليطايل يف 
نهائ��ي امل�صابق��ة القاري��ة يف 3 حزيران/يونيو املقبل يف 
كاردي��ف، يرغب يف ا�صتم��رار حلمه بتحقي��ق ثنائية نادرة 
)الليغ��ا ودوري الأبط��ال( وذل��ك للم��رة الأوىل من��ذ ع��ام 
1958. وم��ن هن��ا تكت�صي املب��اراة اأمام ا�صبيلي��ة اأهمية 
كب��رية بالن�صب��ة لريال مدري��د الطامح اإىل موا�صل��ة �صل�صلة 
هزه لل�صباك للمب��اراة الر�صمية ال�62 على التوايل وبالتايل 
حتطي��م الرق��م القيا�ص��ي املوج��ود بح��وزة باي��رن ميونيخ 
الأمل��اين )61 مباراة على التوايل(. وي�صع��ى اأي�صًا اإىل الثاأر 
م��ن الفريق الأندل�صي ال��ذي كان اأوق��ف ال�صل�صلة املباريات 
املتتالي��ة لنادي العا�صمة دون هزمي��ة عند 40 مباراة يف 
كان��ون الثاين/يناي��ر املا�ص��ي. من جهته، ي��درك بر�صلونة 
اأي�ص��ًا اأن ل جم��ال للخطاأ يف ح��ال اأراد الحتف��اظ باللقب 

للع��ام الثال��ث على الت��وايل يف مو�صم��ه الأخري م��ع مدربه 
لوي�س اأنريكي الذي يريد انهاء مهمته مع النادي الكاتالوين 
بالظف��ر بالثنائي��ة )يخو���س نهائ��ي الكاأ�س املحلي��ة اأمام 
األفي���س يف 27 احلايل(. ويعي�س الن��ادي الكاتالوين اأف�صل 
حالته منذ خ�صارته املفاجئة اأمام ملقا، حيث حقق بعدها 
5 انت�ص��ارات متتالية بف�صل جنمه وهدافه والليغا الدويل 
الأرجنتيني ليونيل مي�صي )35 هدفًا(. وحذر اإنريكي لعبيه 
من ل�س باملا�س الذي تراجع م�صتواه يف الن�صف الثاين من 
املو�ص��م بعد بداية مدوية يف ن�صف��ه الأول، وقال "ل نعرف 
اأب��دا ما هو الأف�صل. عندما تكون هناك رهانات، فاحلما�س 
يكون كبرياً. ولكن، اأحيانًا، عندما ل يكون الأمر كذلك فانك 
تلع��ب بحري��ة وتكون اأك��ر خط��ورة" يف ا�ص��ارة اإىل غياب 

احلافز والرهانات لدى ل�س باملا�س.

بيكيه يظهر في كليب شاكيرا 
الجديد

دوري الـNBA: واشنطن يجر بوسطن سلتيكس لمباراة فاصلة

مرسيدس يخالف اللوائح قبل سباق إسبانيا

بالأم��ل  وي��زاردز  وا�صنط��ن  مت�ص��ك   
الأخ��ري ببلوغ نهائ��ي املنطقة ال�رقية 
يف دوري ك��رة ال�صل��ة الأمريك��ي للمحرتف��ن 
بع��د اأن حقق فوزه الثالث عل��ى �صيفه بو�صطن 
�صلتيك�س 91-92 يف املباراة ال�صاد�صة من الدور 
الث��اين يف "ب��اي اوف". واأدرك وا�صنط��ن التعادل 
3-3، وج��ر بو�صط��ن اإىل مب��اراة �صابعة فا�صلة 
الثن��ن عل��ى ملع��ب الأخري لك���ر ه��ذا التعادل 
وحتدي��د هوي��ة الفريق ال��ذي �صيقاب��ل يف نهائي 
املنطق��ة كليفاند كافاليريز بط��ل امل�صابقة الذي 
مل يخ���ر اي مب��اراة يف الب��اي اوف عل��ى غرار 
و�صيف��ه غول��دن �صتاي��ت ووري��رز يف املنطق��ة 

وول  ج��ون  وكان  متتالي��ة(.  انت�ص��ارات   8( الغربي��ة 
�صاح��ب الف�صل الكبري يف هذا الفوز بعد اأن �صجل يف ما 
ي�صبه املعجزة، رمي��ة ثاثية قبل اأقل من اأربع ثوان من 
نهاية الوقت الأ�صل��ي عندما كان فريقه متخلفًا بفارق 
�صلة 91-89. و�صيطر وا�صنطن يف البداية على جمريات 
املباراة م�صتفيداً من القوة البدنية لاعبيه، وانهى الربع 
الأول 17-22، ث��م تق��دم يف الث��اين بف��ارق 10 نقاط 
)30-40( قب��ل اأن ينتف�س لعبو بو�صطن وي�صجلوا 12 
نقط��ة متتالية مقابل نقط��ة واحدة لأ�صح��اب الأر�س، 
فانهوا ال�صوط الأول متقدمن بفارق نقطة واحدة -42
41 )الربع الثاين 19-25 مل�صلحتهم(. وتابع بو�صطن 
تفوق��ه الن�صبي واأنهى الربع الثالث 25-27 مو�صعًا اإىل 

3 نقاط الفارق الذي مل يكن مريحًا على الطاق 
ب��ل كان قابًا للك�ر يف اأي حلظة وهذا ما ح�صل 
عندم��ا �صنح��ت الفر�ص��ة م��ع ت�صديدة ج��ون وول 

الثاثية الأخرية.
وكان وول )22 نقط��ة( وبراديل بيل 

)33 نقط��ة( اف�ص��ل امل�صجلن يف 
�صف��وف وا�صنط��ن، فيم��ا لع��ب 

ماركيف موري���س )16 نقطة 
والبولن��دي  متابع��ة(  و11 
مار�صن غورتات )4 نقاط 
و13 متابعة( دوراً رئي�صيًا 

يف الدفاع.

الدوري االنكليزي الممتاز

الدوري االسباني

الدوري االيطالي

و�ست هام يونايتد

ال�س باملا�س

تورينو

توتنهام

ريال مدريد

روما

ليفربول

بر�سلونة

نابويل

مان�س�سرت يونايتد

�إ�سبيلية

يوفنتو�س

16:15

21:00

16:00

18:30

21:00

21:45

مفكرة
    الجورنال 

 يف خمالفة للوائح عمل فريق مر�صيد�س 
خ��ال الليل على اإ�ص��اح عطل فني يف 
�صيارة �صائقه الفنلندي فالتريي بوتا�س 
وا�صط��ر ل�صتب��دال حمرك ال�صي��ارة بعد 
اكت�صاف ت�رب للمياه من وحدة الطاقة 
قب��ل �صب��اق جائ��زة ا�صباني��ا الك��رى 
الع��امل  بطول��ة  م��ن  اخلام�ص��ة  احللق��ة 

ل�صباقات فورمول 1 لل�صيارات.
 وف��از بوتا���س بال�صب��اق املا�صي على 
حلب��ة �صوت�صي الرو�صية وهو اأول فوز له 

يف هذه البطولة املتميزة.
 وق��ال متح��دث با�صم فري��ق مر�صيد�س 
حام��ل لق��ب ال�صانع��ن الي��وم ال�صبت: 
"عندم��ا كن��ا نق��وم باإ�ص��اح املحرك 

اكت�صفن��ا وجود ت���رب ب�صي��ط للمياه" 
مو�صًح��ا اأن��ه مت تركي��ب وح��دة طاق��ة 
ال�صباق��ات  خ��ال  ا�صتخدم��ت  بديل��ة 
الأربعة املا�صية م��ن املو�صم. واأ�صاف 
املتح��دث: "ناأم��ل اأن يتمك��ن بوتا���س 
من امل�صارك��ة يف جولة التجارب احلرة 
الثالث��ة.. الفني��ون يعمل��ون على جتهيز 
ال�صيارة لذل��ك." و�صيتم اإ�صاح املحرك 
املعطوب عل��ى اأن ي�صتخدم يف �صباقات 

تالية.
 ويحظر على الف��رق العمل على اإ�صاح 
خ��ال  �صاع��ات   8 ط��وال  ال�صي��ارات 
اللي��ل عل��ى اأن يح�ص��ل كل فري��ق على 

ا�صتثناءين فقط يف كل مو�صم.

ال��دويل  الحت��اد  وق��ال   
مر�صيد���س  اإن  لل�صي��ارات 
ل��ن يعاق��ب عل��ى م��ا ق��ام 

ب��ه اأم���س لأنها كان��ت املرة 
الأوىل له ه��ذا املو�صم. و�صيطر 

مر�صيد���س على جولتي التجارب 
احل��رة اأم���س بعد اأن �صج��ل �صائقه 

الريط��اين لوي���س هاميلت��ون اأ�رع 
زمن يف اجلولتن متقدًما مبا�رة على 
زميله بوتا�س. وبعد اأول 4 �صباقات من 
املو�صم ينفرد الأملاين �صيبا�صتيان فيتل 
�صائق فرياري ب�صدارة قائمة ال�صائقن 
متفوًقا بفارق 13 نقطة على هاميلتون 

اأقرب ماحقيه.

خاميس على أعتاب 
الشياطين الحمر


