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تعرَّ���ض ليفرب��ول بقي��ادة مدرب��ه الأملاين يورج��ن كلوب  
قوية،  د غياب اأحد اأبرز ل�ص��دمة  بعدما تاأكَّ

اأ�ص��هر؛ جنوم الفريق  لع��دة  الإجنلي��زي 
ع��ي  ا الإ�ص��ابة. وقال��ت �ص��بكة بد

الربيطاني��ة،   "BBC"
اإنَّ يورج��ن كلوب قال 
اإنَّ لع��ب الو�ص��ط اآدم 
ع��ن  �ص��يغيب  للن��ا 
اأ�ص��هر؛  الفري��ق لع��دة 
ب�ص��بب اإ�ص��ابة يف الفخذ. 
كان للن��ا تعرَّ�ض للإ�ص��ابة الأربعاء 
اأم��ام  الفري��ق  مب��اراة  يف  املا�ص��ي، 
اأتلتيك��و مدريد يف نهائ��ي كاأ�ض اأودي 
الودي��ة. وق��ال كل��وب يف ت�رصيح��ات 
نقلتها هيئة الإذاعة الربيطانية: "اأعتقد 
ن��ا لن ن�ص��تطيع اأن نحك��م عليه حتى  اأنَّ
�صبتمرب/اأيلول. اإنها لي�صت الأخبار التي 
ع  كن��ا نريده��ا بالتاأكيد". وم��ن املتوقَّ
اأن يغي��ب اللع��ب ال��دويل الإجنلي��زي عن 
كاأ���ض  املنتخ��ب يف ت�ص��فيات  مباري��ات 
الع��امل اأوائ��ل �ص��بتمرب/اأيلول املقب��ل، اأمام 
�ص��ياق  و�ص��لوفاكيا. ويف  منتخب��ي مالط��ا، 
مت�ص��ل، طلب فيل توما�صون، املدرب امل�صاعد 
الأ�ص��بق يف ليفرب��ول الإجنلي��زي، م��ن الأملاين 
يورج��ن كل��وب، املدي��ر الفن��ي احل��ايل للري��دز، 
التفك��ر يف اإمكانية التعاقد م��ع اأحد جنوم نادي 
ت�صيل�ص��ي بطل الربميرليج املو�ص��م املا�صي. وقال 
توما�ص��ون يف ت�رصيح��ات نقلتها �ص��حيفة "مرتو" 
الربيطاني��ة "دييجو كو�ص��تا يرغب يف الع��ودة لأتلتيكو 
مدري��د، فلم��اذا ل يت��م بيع��ه للروخ��ي بلنكو���ض واإعارته 

لنادي ليفربول ملدة 6 اأ�صهر؟ �صيكون هذا حلًما. 

ذكرت تقارير �ص��حفية اأنَّ ليونيل مي�صي مهاجم بر�صلونة، 
ح��دَّد لإدارة الن��ادي الكتال��وين اللع��ب ال��ذي �ص��ُيعوِّ�ض 
�ص��ان  باري���ض  اإىل  �ص��يلفا،  دا  نيم��ار  الربازيل��ي  رحي��ل 
جرم��ان. وقال��ت �ص��حيفة "ديل��ي مي��ل" الربيطاني��ة 

نقًل ع��ن "كوري��ري ديلل��و �ص��بورت" الإيطالية 
اليوم ال�ص��بت، اإّن مي�ص��ي طلب من اإدارة ناديه 

التعاق��د مع مواطن��ه باولو ديب��ال، مهاجم 
اأنَّ  اإىل  ال�ص��حيفة  واأ�ص��ارت  يوفنتو���ض. 

مي�ص��ي ُيري��د اأن يك��ون ديب��ال زميل��ه 
اجلدي��د يف بر�صلون�ص��ة، خا�ص��ة بع��د 
املو�ص��م اجليد ال��ذي قدم��ه يف دوري 
اأوروبا، وقي��ادة البيانكونري  اأبطال 

للتاأه��ل لنهائي البطول��ة. ورحل نيمار 
عن بر�ص��لونة بعد ف�صخ تعاقده مببلغ 222 مليون 
ل ثلثًيا قوًيا مع مي�صي، ولوي�ض  يورو، بعدما �صكَّ
�ص��واريز، يف 3 موا�ص��م. وبجان��ب ديبال، ي�ص��ع 
الربازيل��ي فيلي��ب  الكتال��وين كًل م��ن  الن��ادي 
كوتيني��و، لع��ب ليفرب��ول، والفرن�ص��ي عثم��ان 
دميبيلي، جناح برو�صيا دورمتوند، بني الأ�صماء 

املقرتح��ة خللفة نيمار. وب��دوره حدد يوفنتو�ض 
الإيط��ايل حالت��ني للموافق��ة على طلب بر�ص��لونة 
الإ�ص��باين، التعاقد مع اأحد اأبرز لعبيه خلل فرتة 

النتق��الت ال�ص��يفية اجلاري��ة.  وذك��رت �ص��حيفة 
"كوري��ري ديللو �ص��بورت" الإيطالي��ة، اأن يوفنتو�ض 

رد على طلب بر�ص��لونة بالتعاقد مع جنمه الأرجنتيني 
باولو ديبال، بتاأكيد اأن اللعب لن يرحل عن �ص��فوف 

البيانكونري اإل اإذا دفع الفريق الكتالوين 120 مليون 
يورو، اأو 90 مليون يورو بالإ�صافة للتخلي عن اأندري�ض 

اإنيي�ص��تا، قائد البلوجرانا ل�ص��الح فريق ال�ص��يدة العجوز. 
وا�صافت اأن "روبرت فرنانديز، املدير الريا�صي للنادي 
الكتالوين، يف�ص��ل التعاقد مع الربازيلي فيليب كوتينيو، 
لع��ب ليفربول الإجنليزي، والذي ل��ن يكلف النادي اأكرث 

من 90 مليون يورو".

تشيلسي وأرسنال يختبران الجاهزية في كأس الدرع الخيرية اليوم

كرستيانو يصدم الجميع: أود العودة إلى إنكلترا
اأك��د الربتغ��ايل كري�ص��تيانو رونالدو مهاجم ري��ال مدريد 
الإ�ص��باين ل��دى مثول��ه اأمام القا�ص��ي الإثنني املا�ص��ي 
يف ق�ص��ية اتهامه بالته��رب ال�رصيبي اأنه ي��ود العودة 
اإىل اإنكل��رتا، ح�ص��ب م��ا ك�ص��ف راديو "كادينا �ص��ر" 
الإ�ص��باين. ونق��ل رادي��و كادينا �ص��ر ع��ن رونالدو 
قوله يف املحكمة: "مل اأواجه اأي م�ص��اكل يف اإنكلرتا 
)...( وله��ذا اأود العودة اإىل اإنكل��رتا". ومثل رونالدو 
الإثنني اأمام القا�ص��ي يف حمكمة قرب مدريد ملدة 
�ص��اعة ون�صف ال�ص��اعة، ونفى التهامات املوجهة 
اإلي��ه يف ق�ص��ية تهرب �رصيب��ي بقيم��ة 14،7 مليني يورو. 

ويوّج��ه الق�ص��اء الإ�ص��باين اإىل رونالدو تهمة ته��رب �رصيبي 
بقيم��ة 14،7 مليني يورو )17،3 مليني دولر(، وا�ص��تغلل 
"هيكلي��ة �رصك��ة اأن�ص��ئت يف الع��ام 2010 لإخف��اء مداخيل 
ح�ص��ل عليها يف اإ�ص��بانيا من حقوق بيع ال�ص��ور، عن �صلطات 
ال�رصائب". وتعترب ال�ص��لطات ما قام به رونالدو "خرقًا اإراديًا 
للتزاماته ال�رصيبية يف اإ�ص��بانيا"، وذل��ك عن طريق �رصكات 
"اأوف�ص��ور" مقره��ا يف اجلزر الع��ذراء الربيطانية، واأخرى يف 
اأيرلندا املعروفة بت�صاهلها ال�رصيبي. لكّن النجم الربتغايل اأكد 
اأّن ال�رصكة مو�ص��ع ال�صكوى مل تن�صاأ يف 2010، بل يف 2004 
عندما كان ل يزال لعبًا يف �ص��فوف نادي مان�ص�صرت يونايتد 

الإنكليزي. وانتقل رونالدو )32 عامًا( من مان�ص�ص��رت يونايتد 
اإىل ري��ال مدريد يف 2009. ووفق��ًا للإذاعة، فاإّن رونالدو اأّكد 
مراراً اأّن ال�ص��لطات الربيطانية �ص��بق اأن راقب��ت �رصكاته واأنها 
مل جت��د �ص��يئًا غ��ر عادي، و�ص��ّدد عل��ى اأنه تلقى ن�ص��يحة من 
مان�ص�ص��رت يونايتد وحمامي الن��ادي بتاأ�ص��ي�ض ال�رصكة بقوله 
اإّن املحام��ي "كري���ض )فارنيل( ق��ال يل اإّن هذا م��ا يفعله كل 
لعب��ي ك��رة الق��دم، ومل اأرد اأن اأكون ا�ص��تثناء". وتاب��ع: "اأريد 
اأن اأك��ون ا�ص��تثناء دائم��ًا على اأر���ض امللعب، ولك��ّن خارجه، 
اأري��د اأن اأك��ون رج��ًل كالآخرين". ويف حال اإدانته، �ص��تفر�ض 
عل��ى رونال��دو "غرامة ل تقل عن 28 مليون ي��ورو"، مع حكم 

بال�ص��جن ي�ص��ل اإىل ثلث �صنوات ون�صف ال�ص��نة، ح�صب نقابة 
اخلرباء يف وزارة املالية. وبعث الربتغايل كري�ص��تيانو، ر�صالة 
للربازيلي نيمار دا �ص��يلفا، لعب بر�صلونة ال�صابق، بعد انتقاله 
ل�ص��فوف باري�ض �ص��ان جرمان الفرن�ص��ي.  وذكرت �ص��حيفة 
"ديلي �صتار" الربيطانية، اأن كري�صتيانو رونالدو بعث بر�صالة 
لنيم��ار، يلوم��ه فيها على الن�ص��مام لباري�ض �ص��ان جرمان.  
واأو�صحت ال�ص��حيفة اأن رونالدو، اأبدى اقتناعه بدوافع نيمار 
للرحيل عن بر�صلونة، حتى ل يبقى يف ظل الأرجنتيني ليونيل 
مي�ص��ي، الهداف التاريخي لرب�صلونة، ولكنه يلومه على اختيار 

باري�ض �صان جرمان كوجهة بديلة.

ميسي يطالب برشلونة بضم ديباال

واشنطن للتنس: خروج راونيتش وتأهل صعب لنيشيكوري

فرح يحتفظ بالذهبية في بطولة العالم أللعاب القوى

خرج الكندي ميلو�ض راونيت�ض والرومانية �صيمونا 
هالي��ب، من ال��دور رب��ع النهائي لدورة وا�ص��نطن 
الدولي��ة لكرة امل�رصب، يف حني حقق الياباين كي 
ني�ص��كوري فوزاً �صعبًا يف طريقه اإىل دور الأربعة. 
وخ���رص راونيت���ض امل�ص��نف ثالث��ًا وحام��ل اللقب 
عام 2014 بخ�ص��ارته اأمام الأمركي جاك �ص��وك 
الثامن 7-5 و6-4. وهو الفوز الثالث ل�صوك على 
راونيت�ض يف 11 مباراة جمعت بينهما حتى الآن. 
ويلتقي الأمركي يف ن�صف النهائي الهندي يوكي 
بهارم��ربي ال�ص��اعد م��ن الت�ص��فيات اأو اجلن��وب 
اأفريق��ي كيفن اأندر�ص��ون الفائز على الهندي يوكي 
بهارمربي ال�ص��اعد من الت�ص��فيات 4-6 و4-6 

و6-3.
وكان اأندر�ص��ون اأخ��رج النم�ص��اوي دومينيك تييم 

امل�صنف اأول من الدور الثالث اخلمي�ض.
وتاب��ع الياباين ك��ي ني�ص��يكوري امل�ص��نف ثانيًا 
م�صواره وتاأهل ب�صعوبة اإىل ن�صف النهائي بفوزه 
على الأمركي تومي ب��ول 6-3 و7-6 )10-8( 

و6-4.
ويخو�ض ني�ص��يكوري بطل 2015 اختباراً �ص��عبًا 
األك�ص��ندر  الأمل��اين  �ص��د  الأربع��ة  دور  اأي�ص��ًا يف 
زفري��ف اخلام���ض الفائ��ز عل��ى الرو�ص��ي دانييل 

مدفيديف 2-6 و6-4.
وعّلق ني�صيكوري على فوزه ال�صعب على بول )20 

عامًا( امل�ص��نف يف املرك��ز 225 عامليًا بالقول: 
"كانت معركة كبرة، كان على و�صك اأن يفعلها، 
واأنا �ص��عيد بالفوز". عن مباراته �صد زفريف، 
اأّك��د الياباين الذي مل يف��ز باأي لقب يف 2017: 
"اأنا متاأكد اأنها �صتكون مباراة �صعبة، اإنه يلعب 

ب�ص��كل جيد فعًل". من جهته، قال زفريف )20 
عام��ًا( الباحث عن لقبه الرابع يف م�ص��رته 
الحرتافي��ة "كانت مباراة رائعة بالن�ص��بة 
يل"، واعترب اأّن مواجهة ني�صيكوري �صتكون 
�صعبة بقوله: "كي �صمن امل�صنفني الع�رصة 

الأوائ��ل يف الع��امل منذ فرتة طويلة. �ص��يكون 
اختباراً �صعبًا على امللعب ال�صلبة".

 اأح��رز الربيط��اين مو ف��رح اأول ذهبي��ة يف بطولة 
الع��امل لألع��اب القوى املقامة يف لن��دن حتى 13 
اجل��اري، بعد تتويجه اجلمعة يف �ص��باق 10 اآلف 
مرت. و�ص��جل فرح 26:49،51 ثاني��ة متقدًما على 
د(   26:49،94( �ص��يبتيغي  جو�ص��وا  الأوغن��دي 
والكيني بول تانوي )26:50،60 د(.   وهذا اللقب 
العاملي ال�صاد�ض لفرح، بعد ذهبيات 5 األف م يف 
2011 و2013 و2015، و10 األف م يف 2013 
و2015، كم��ا نال ف�ص��ية 10 الف م يف 2011. 
وت�ص��كل لن��دن 2017 البطول��ة الك��ربى الأخ��رة 
لف��رح، اأب��رز ممثل��ي الدولة امل�ص��يفة الت��ي تفتقد 
غري��غ روثرفورد، بط��ل العامل يف الوث��ب الطويل، 
ب�ص��بب الإ�ص��ابة. وينوي ف��رح )34 عامًا( حتقيق 

ثنائي��ة ثالث��ة على التوايل يف �ص��باقيه املف�ص��لني 
يف 5 األف و10 األف م، علًم��ا باأن��ه اأح��رز ذهبي��ة 
دايغ��و  يف  م��رت  األف   10 وف�ص��ية  م��رت  األف   5
2011 بف��ارق �ص��ئيل ع��ن الفائز، فرفع ر�ص��يده 
اإىل 6 ذهبي��ات كما يحمل يف جعبته اأربع ذهبيات 
اأوملبية. و�صينتقل فرح الذي مل يخ�رص يف ال�صباقات 
الكربى منذ 2011، اإىل خو�ض ال�صباقات التي تقام 
عل��ى الط��رق، والرتكيز خ�صو�ص��ًا عل��ى املاراتون. 
وهذا ثاين اأف�صل رقم يف بطولة العامل بعد الثيوبي 
كينيني�ص��ا بيكيل��ي )26:46،31 دقيق��ة( يف برلني 
2009. وبداأ فرح ال�صباق مرتاحًا وطالب اجلماهر 
بدعمه، فخلق حالة ه�صترية يف املدرجات. وبقيت 
كينية-اأثيوبي��ة- ال�ص��باق  ن�ص��ف  يف  ال�ص��دارة 

اأوغندي��ة، وحافظ��ت املجموع��ة عل��ى كتلته��ا 
حتى الكيلومرت التا�ص��ع. هن��ا انطلق فرح نحو 

ال�صدارة، وواجه مناف�صة �صارية يف الأمتار 
الأخ��رة حيث تعر���ض للعرقل��ة مرتني، 

قب��ل اأن يقط��ع خط النهاي��ة يف املركز 
الأول بفارق اأقل من ن�صف ثانية عن 
�ص��يبتيغي ويحتف��ل م��ع اأولده على 

امل�صمار. العداء املولود يف 
مقدي�ص��و هرب م��ن احلرب 
طري��ق  ع��ن  ال�ص��ومالية 
الثامنة  جيبوت��ي، وبعم��ر 
جاء اإىل انكلرتا للن�صمام 

اإىل والده خمتار.

تتج��ه الأنطار الأحد اإىل ملعب وميبلي يف لندن الذي 
يحت�ص��ن مباراة درع املجتمع الإنكليزية لكرة القدم 
بني ت�صيل�ص��ي واأر�ص��نال بطل��ي ال��دوري الكاأ�ض، يف 
اختب��ار جلهوزية الفريقني، قبل اأ�ص��بوع من انطلق 
الدوري املمتاز. تّوج ت�صيل�ص��ي يف املو�ص��م املا�صي 
بطًل للدوري املمتاز للمرة ال�صاد�ص��ة يف تاريخه يف 
املو�ص��م الأول له باإ�رصاف مدرب��ه الإيطايل اأنطونيو 
كونت��ي. واأحرز اأر�ص��نال لق��ب الكاأ�ض للم��رة الثالثة 
ع�رصة )رقم قيا�صي( بفوزه يف النهائي على ت�صيل�صي 
بال��ذات 1-2، منقذاً مو�ص��مه بعد ف�ص��له يف احتلل 
مرك��ز موؤه��ل اإىل دوري اأبطال اأوروب��ا للمرة الأوىل 
من��ذ نحو 20 عام��ًا. يبداأ ت�صيل�ص��ي حملة الدفاع عن 
لقب��ه بط��ًل لل��دوري با�ص��تقبال برنلي عل��ى ملعبه 
�ص��تامفورد بري��دج يف 12 اآب/اأغ�ص��ط�ض، ويفتت��ح 
اأر�ص��نال م�صواره يف 11 منه �ص��د لي�صرت �صيتي. عّزز 
الفريقان �صفوفهما ا�صتعداداً للمو�صم اجلديد، فف�صًل 
عن البطولت املحلية، يخو�ض ت�صيل�صي غمار دوري 
اأبطال اأوروبا، يف حني ي�ص��ارك اأر�صنال يف "يوروبا 
لي��غ". ويف ظ��ل ال�ص��فقات اخليالي��ة الت��ي تربمه��ا 

الأندية الأوروبية العريقة، ل �صيما يف انكلرتا، كانت 
للفريق��ني ح�ص��ة م��ن التعاق��دات واإن اأعل��ن كونتي 
احتم��ال �ص��م لعب اأو اثنني اأي�ص��ًا قب��ل اإقفال باب 

النتقالت ال�صيفية يف نهاية ال�صهر اجلاري.
 جديد ت�صيل�صي

اأنف��ق ت�صيل�ص��ي حتى الآن ح��وايل 140 مليون يورو 
ب�ص��مه مهاج��م ري��ال مدري��د واملنتخ��ب الإ�ص��باين 
األفارو موراتا ملدة 5 �ص��نوات يف �صفقة قدرت ب�80 
ملي��ون ي��ورو، كم��ا �ص��م لعب و�ص��ط موناك��و بطل 
ال��دوري الفرن�ص��ي ال��دويل تييم��وي باكايوك��و ملدة 
خم�صة موا�صم، واملدافع الأملاين انتونيو روديغر من 
روما الإيطايل واحلار�ض الأرجنتيني ويلي كابايرو 
من مان�ص�ص��رت �صيتي. وجاء التعاقد مع موراتا بعدما 
خ���رص ت�صيل�ص��ي معركته مع مان�ص�ص��رت يونايتد الذي 
ا�ص��طر لدف��ع 84،70 ملي��ون ي��ورو م��ن اأجل �ص��م 
مهاجم اإيفرت��ون الدويل البلجيك��ي روميلو لوكاكو. 
و�ص��يخلف موراتا مواطنه دييغو كو�ص��تا الذي اأبلغه 
كونتي يف نهاية املو�صم املا�صي اأنه لن يعتمد عليه 

يف ت�صكيلته.

واأكد كونتي اأنه يجري حمادثات يومية مع م�صوؤويل 
الن��ادي م��ن اأجل تعزي��ز �ص��فوف الفري��ق بلعبني 

ج��دد ا�ص��تعداداً للمو�ص��م اجلدي��د. وذك��رت و�ص��ائل 
الإعلم الربيطانية اأّن ت�صيل�ص��ي مهتم بلعب و�ص��ط 

منتخ��ب انكلرتا ونادي اأر�ص��نال األيك�ض اأوك�ص��ليد-
ت�ص��امربلين، وال��دويل الآخ��ر رو�ض باركل��ي مدافع 
اإيفرت��ون. واأ���رصك كونتي مهاجمه الإ�ص��باين اجلديد 
يف املباراتني الوديتني اأمام بايرن ميونيخ الأملاين 
اأّن  )3-2( واإن��رت مي��لن الإيط��ايل )2-1(. يذك��ر 
ت�صيل�ص��ي تغل��ب عل��ى اأر�ص��نال قب��ل نحو اأ�ص��بوعني 
0-3 يف مب��اراة ودي��ة اأي�ص��ًا يف ال�ص��ني. ويفتقد 
ت�صيل�ص��ي جنم��ه البلجيك��ي اإدين هازار الذي خ�ص��ع 
مطل��ع حزيران/يونيو اإىل جراح��ة ملعاجلة ك�رص يف 
الكاح��ل الأمين، �ص��تبعده ع��ن امللعب ثلثة اأ�ص��هر. 
ذك��رت تقاري��ر �ص��حفية ع��دة اأّن ه��ازار من �ص��من 
اللعبني الذين يرغب بر�ص��لونة الإ�صباين يف التعاقد 
معه��م لتعوي�ض رحي��ل الربازيلي نيم��ار اإىل باري�ض 
�ص��ان جرم��ان الفرن�ص��ي يف �ص��فقة قيا�ص��ية بلغت 
222 ملي��ون يورو. لك��ّن كونتي رد بالقول: "هناك 
�ص��ائعات. اإيدن �ص��عيد جداً للبقاء معنا وبدء املو�صم 
اجلديد"، م�صيفًا: "نحن ب�صدد حماولة �رصاء لعبني، 
ولي�ض بيعهم". ولن ي�ص��ارك باكايوكو ب�صبب اإ�صابة 
يف الركبة، والفر�ص��ة �صانحة اأمام النيجري فيكتور 

موزي�ض للم�ص��اركة لأّن عقوبة الإيقاف التي فر�صت 
علي��ه يف نهائي الكاأ�ض املو�ص��م املا�ص��ي ل تنطبق 

على مباراة الأحد.
 لكازيت بحاجة اإىل الوقت

بعدم��ا قّرر متديد م�ص��واره الذي بداأ مع اأر�ص��نال قبل 
21 عامًا، جنح املدرب الفرن�ص��ي اأر�ص��ني فينغر يف 
اإقن��اع اإدارة النادي اللندين بتحطيم رقمه القيا�ص��ي 
واإنف��اق 60 ملي��ون ي��ورو م��ن اأج��ل �ص��م املهاجم 
الدويل الفرن�ص��ي األك�ص��ندر لكازيت م��ن ليون، وذلك 
�ص��من م�صعاه لتعوي�ض املو�ص��م املخيب الذي عا�صه 
فريق��ه وف�ص��له يف احل�ص��ول عل��ى مرك��ز موؤهل اإىل 
دوري الأبط��ال. �ص��ّجل لكازي��ت هدف��ه الأول عل��ى 
ملعب اأر�ص��نال يف مباراة ودية الأحد اأمام اإ�ص��بيلية 
الإ�ص��باين )2-1(، لكنه تعر�ض اإىل اإ�صابة اأكد فينغر 
اأنها لي�صت خطرة. و�صي�صكل لكازيت ثلثيًا هجوميًا 
قويًا اإىل جانب الت�صيلي األكي�صي�ض �صان�صيز والأملاين 
م�ص��عود اأوزي��ل، لك��ّن فينغ��ر اأ�ص��ار اإىل اأّن املهاج��م 
الفرن�ص��ي اجلدي��د بحاج��ة اإىل الوق��ت للتاأقل��م م��ع 

الفريق.

الالنا يبتعد شهرين عن المالعب

درع اتحاد كرة القدم اإلنكليزي

نهائي البطولة العربية لألندية

الدوري العراقي الممتاز

�آر�سنال

�لفي�سلي

�لكرخ

�حلدود
�لنفط

�ل�سرطة

ت�سيل�سي

�لرتجي �لريا�سي

�لقوة �جلوية      

�لزور�ء
نفط �جلنوب

�لنجف

16:00

21:00

16:45

16:45
16:45

18:00

مفكرة
    الجورنال 


