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 ق��ال املدير الفني الإيطايل لإنرتميالن، لوت�سيانو �سباليتي، املديح لقائد 
الفري��ق، الأرجنتين��ي م��اورو اإي��كاردي، بعد تاألق��ه اأمام مي��الن بديربي 
الغ�س��ب. وق��اد اإي��كاردي، النريات��زوري للف��وز بديرب��ي مدين��ة ميالن��و، 
ال��ذي انته��ى بثالثة اأه��داف لهدفني، و�سج��ل ال��دويل الأرجنتيني ثالثية 
"هاتري��ك". ونقلت �سبكة "فوتبول اإيطاليا" ت�رصيحات �سباليتي، ل�سبكة 
"ميديا�س��ت"، عقب الديربي والتي قال فيها: "اإيكاردي مهاجم متكامل، 
ا تقبله للن�سائ��ح." وتابع "اإيكاري  بالديرب��ي كان �رص�ًسا، م��ا مييزه اأي�سً
يتطور، ويبذل ق�سارى جهده من اأجل ا�ستعادة الكرة مرة اأخرى، يف عمره 
احل��ايل يتحمل الكثري من امل�سوؤولية". وعن الديربي، �رصًحا قائاًل "الفوز 
مبثل هذه املباريات يعطينا الثقة، خ�سنا اللقاء ب�سكل احرتايف، واختارنا 
الأوق��ات املنا�سبة لالنق�سا�ض." ووا�سل حديث��ه، قائاًل "يجب اأن نتطور 
اأك��ر، لأننا عانين��ا يف بع�ض الأوقات م��ن املباراة، خا�س��ًة يف ال�سوط 
الث��اين حي��ث تراجعن��ا اإىل اخلل��ف، اأتفق م��ع مونتي��ال اأن فريقه قدم  
م�ست��وى جيد يف ال�سوط الثاين، لكنن��ا جناحنا يف ا�ستغالل خماطرة 
الرو�سون��ريي." و�سع��د اإنرتمي��الن اإىل املركز الث��اين بر�سيد ٢٢ 
نقط��ة بفارق نقطتني عن املت�سدر نابويل. يوؤمن رئي�ض نادي اإنرت 
ميالن ال�سابق، ما�سيمو موراتي، اأن فريقه قادر على �رصب نابويل، 
يف املواجه��ة املقبلة بالدوري الإيطايل، من اأجل املناف�سة على لقب 
الكالت�سيو. واأج��رى، موراتي، مقابلة �سحفية مع اإذاعة 
"رادي��و وان"، نقلتها �سبكة "توتو مريكاتو ويب"، 
اأثن��ى خالله��ا على م�ست��وى الفري��ق يف الديربي. 
وق��ال موراتي "الفوز بالديرب��ي منا�سبة خا�سة، 
جماه��ري الإن��رت ينتظ��رون ه��ذه املب��اراة دائًما، 
انتهت ب�سكل رائ��ع." واأ�ساف "نابويل فريق قوي 
للغاي��ة، لديه �سالبة كب��رية، ويعمل منذ 3 �سنوات 
ا  من اأجل التتوي��ج بالكالت�سيو". وتاب��ع "اإنرت اأي�سً
منتع���ض عق��ب الف��وز بالديربي، وق��ادر على �رصب 
ناب��ويل م��ن اأج��ل اللق��ب املحل��ي، �سباليت��ي مدرب 

عظيم".
واأك��د مورات��ي يف نهاي��ة املقابل��ة، اأن كاأ���ض اإيطالي��ا 
للمو�س��م احلايل يعد هدًفا رئي�سًيا لإنرت ميالن، م�سيًفا 

اأنه يفتقد روؤية الفريق يف دوري اأبطال اأوروبا.

 اأكد الإيطايل اأنطونيو كونتي، مدرب ت�سيل�سي الإجنليزي، اأن لعب خط 
و�سطه الفرن�سي جنولو كانتي، �سيغيب عن املالعب لنحو ثالثة اأ�سابيع، 
ب�سب��ب اإ�ساب��ة يف الأربطة. وتعر�ض الالعب الفرن�س��ي لالإ�سابة خالل 
تواج��ده مع منتخ��ب ب��الده يف الأيام املا�سي��ة، من اأج��ل الت�سفيات 
املوؤهلة ملونديال رو�سيا 2018. وقال كونتي "�سنجري اأ�سعة الأ�سبوع 
املقبل لدرا�سة موقف كانتي، وما اإذا كانت حالته تتح�سن"، م�سريا اإىل 
اأن الفرن�س��ي يحت��اج لفرتة عالج وراح��ة ترتاوح ب��ني 20 و25 يوًما.  
واأو�س��ح كونتي "اإنه��ا اإ�سابة يف الأربطة. خ�س��ارة كبرية لنا. تعلمون 
اأهميته بالن�سبة لنا. لي�ض لدينا البديل الذي ميتلك نف�ض ال�سفات. والآن 
لدين��ا تيمو باكايوكو و�سي�سك فابريجا�ض". كما يفتقد ت�سيل�سي، جهود 
مهاجمه الإ�سباين األفارو موراتا اأمام كري�ستال بال�ض غًدا ال�سبت، لكن 
كونت��ي اأكد اأن الالعب �سيك��ون جاهزا ملباراة البلوز التالية اأمام روما 
الإيطايل يف دوري اأبطال اأوروبا منت�سف الأ�سبوع املقبل. وبخ�سو�ض 
امل�س��اب داين درينكووت��ر، اأ�سار كونت��ي اإىل اأن تعافيه �سيتاأخر بع�ض 
الوقت. واأكمل كونتي "درينكووتر يتطور ب�سكل جيد لكنه لي�ض م�ستعدا، 
يجب التعامل بال�سرب مع اإ�سابته الع�سلية". وعلق ميالن على الأنباء 
التي ترددت موؤخًرا، حول رغبته يف التعاقد مع اأنطونيو كونتي، املدير 
الفن��ي لت�سيل�سي، وذل��ك بعد �سائعات عن رغبة الأخ��ري يف الرحيل عن 

ي��ر قلع��ة "�ستامفورد بريدج"، ال�سيف املقبل. وقال  ملد ا
يف الريا�س��ي ملي��الن، ما�سيمليان��و مريابيلي، 

"ذا  �سحيف��ة  نقلته��ا  �سن" ت�رصيح��ات 
الربيطاني��ة: "ه��ذا الأمر غ��ري �سحيح، ل 

نرغ��ب يف التعاق��د م��ع كونت��ي، اأو اأي 
مدرب اآخر، لدينا حالًيا مدرب 

الرو�سون��ريي  يف  متمي��ز 
)مونتيال(".

و���رصح  و�سب��ق 
برغبت��ه  كونت��ي 

الع��ودة  يف 
 ، لي��ا يطا لإ
قائاًل: "اأ�سعر 
حلن��ني  با
نحو اإيطاليا، 

واأع��رف اأنني 
اأ�ستم��ر  ل��ن 

باخلارج،  طويال 
وعاج��ال اأم اآج��ال 

�ساأعود".

8 فرق تبحث عن فوزها الثالث في دوري أبطال أوروبا 

بوكيتينو و إريكسن يتوعدان ريال مدريد في التشامبيونز ليغ 
 اأك��د الأرجنتين��ي ماوري�سي��و بوكيتين��و، م��درب توتنه��ام 
الإجنلي��زي، رغبت��ه يف الف��وز عل��ى ري��ال مدري��د، الي��وم 
الثالث��اء، يف دوري اأبط��ال اأوروب��ا، على ملع��ب �سانتياجو 
برنابي��و. وق��ال بوكيتين��و يف ت�رصيحات نقلته��ا �سحيفة 
م��ريور "نه��دف للفوز عل��ى ري��ال مدريد من خ��الل فر�ض 
اأ�سلوبن��ا الهجومي وال�سغط املبكر وال�سيطرة على املبارة". 
وتاب��ع "اأعل��م اأن ريال مدري��د اأحد اأف�سل الف��رق يف العامل، 
ولك��ن حينم��ا تت��وىل تدري��ب فريق م��ا، ل ت�سته��دف �سوى 
تطبي��ق فل�سفتك والتاأكيد على جناحها يف املواعيد الكربى، 
وهذه فر�ستنا للعب بالطريقة املعتادة لنا يف اآخر عامني". 

واأ�س��اف "من ال��وارد يف بع�ض الأوق��ات اأن يتحكم امللكي 
يف املب��اراة ويعقدوا الأمور علين��ا، ويجربونا على الرجوع 
للمناطق اخللفية، ولكن حتى لو حدث ذلك، �سنحاول العودة 

وا�ستعادة ال�سيطرة �رصيًعا".
واأو�س��ح بوكيتين��و "بداأن��ا البطول��ة ب�سورة جي��دة للغاية 
ولدين��ا فر�سة للتاأهل ل��دور ال� 16، لكن علين��ا اأول جتاوز 
ريال مدريد، لو جنحنا يف النت�سار عليهم خالل املباراتني 

املقبلتني �سنتمكن من التاأهل مبا�رصة".
واختت��م "اأتطل��ع كثريا للمب��اراة، وبالن�سب��ة يل هي اختبار 
املناف�س��ة  عل��ى  وقدرت��ه  ال�سب��ريز  لإمكاني��ات  حقيق��ي 

الأوروبية". ويحل توتنه��ام، �سيفا على ريال مدريد، اليوم 
الثالث��اء، يف اإط��ار اجلول��ة الثالث��ة م��ن دور املجموع��ات 
ب��دوري اأبط��ال اأوروب��ا. وميتل��ك الفريق��ان 6 نق��اط، بع��د 
النت�سار على بورو�سيا دورمتوند الأملاين واأبويل نيقو�سيا 
القرب�س��ي. وق��ال كري�ستيان اإريك�سن، لع��ب و�سط توتنهام 
لو�سائل اإعالم بريطانية: "حتتاج اإىل لعبني ممتازين واإىل 
الثق��ة، اأعتق��د اأنن��ا منلكهما مع��ا ول نخ�سى ري��ال مدريد". 
وتابع: "مل اأحقق اأي انت�سار هناك حتى الآن، ولذلك نحتاج 
اإىل تغي��ري بع���ض الم��ور، اإنه ملعب مميز يف م��كان مميز". 
واأكم��ل: "اللعب اأمام ري��ال مدريد يحمل مذاقا خا�سا دائما 

لأي لع��ب كرة قدم، ب�سب��ب تاريخه الطوي��ل والنجوم التي 
ميلكه��ا، ولذل��ك �سيكون اختب��ارا جيدا لنا لنق��ف على مدى 
تطورن��ا". و�سي�سعى توتنهام، ال��ذي يت�ساوى ب� 6 نقاط مع 
الري��ال يف �سدارة املجموعة الثامنة، للثاأر من هزميته -4 
0 يف اآخ��ر م��رة التقى فيها الفريقان يف مدريد، يف مو�سم 
2011-2010. وقال: "بالطبع ل اأحد يرغب يف اأن يطلق 
علين��ا لقب فريق الرجل الواحد". وتاب��ع: "اأعتقد اأننا اأثبتنا 
ذلك خالل املوا�س��م القليلة املا�سية، نعرف بع�سنا البع�ض 
جيدا جدا". ووا�سل: "هناك عالقة قوية جتمع بني الالعبني 

وت�سود اأجواء طيبة يف التدريبات وخالل املباريات".

فيدرير يطارد نادال على صدارة التصنيف العالمي للتنس 

 نع��ى م�سجعو ك��رة الق��دم يف اندوني�سيا 
حزنه��م ت�سوي��رول ه��ودا حار���ض وقائد 
لموجن��ان املناف���ض يف دوري الدرج��ة 
بع��د  ت��ويف  ال��ذي  الب��الد  يف  الأوىل 
ا�سطدام��ه باأح��د زمالئ��ه خ��الل مباراة 
يف ملع��ب الن��ادي يف ج��اوة ال�رصقي��ة. 
ه��ودا  ت�سوي��رول  لإنعا���ض  حم��اولت 
حار�ض وقائد لموجنان الندوني�سي بعد 
اأن ا�سط��دم باأح��د زم��الءه اثن��اء مباراة 
ي��وم الأح��د. �س��ورة لروي��رتز م��ن اأنتارا 
فوت��و يحظ��ر ا�ستخدامه��ا يف اندوني�سيا. 
يحظ��ر بيع ال�س��ورة للحم��الت التجارية 
واأظه��رت  اندوني�سي��ا  يف  التحريري��ة  او 
لقط��ات تلفزيوني��ة ه��ودا وه��و ي�سطدم 

بزميل��ه رام��ون رودريجي��ز يف الدقيق��ة 
43 من املباراة التي جرت يوم الأحد يف 
الدوري لندوني�سي. وق��ال اأنديكا هاجنا 
برامان��ا امل�س��وؤول العالم��ي يف النادي 
اإن ركبة رودريجي��ز ا�سطدمت ب�سكل غري 
متعمد ب�سدر هودا يف هذه الواقعة. وقال 
ان��دري نوجروه��و  الطبي��ب يودي�ست��ريو 
م�ست�سف��ى  يف  الط��وارئ  وح��دة  رئي���ض 
�سوجريي يف لموجنان اإن احلار�ض )38 
عام��ا( ُنقل اإىل خ��ارج امللعب على حمفة 
بع��د اأن فقد الوعي وحاول فريق طبي يف 

ال�ستاد انعا�سه.
اإىل  ُنق��ل  ه��ودا  اإن  نوجروه��و  واأ�س��اف 
وح��دة العناي��ة امُلرك��زة يف امل�ست�سف��ى 

وو�س��ع عل��ى جه��از للتنف���ض ال�سناعي 
وانعا���ض القلب لكن حالت��ه تدهورت 

وفارق احلياة ال�ساعة 4.45 دقيقة 
بالتوقي��ت املحلي. وق��ال الطبيب 
”فعلن��ا كل ما يف و�سعنا لعادة 
لأع�س��اء  الأ�سا�سي��ة  الوظائ��ف 
ت�سويرول ه��ودا للعمل“. وذهب 
زم��الوؤه مبا�رصة اإىل امل�ست�سفى 
بعد �سفارة النهاية عقب الفوز 
باداجن  �سيمني  عل��ى  -2�سفر 
وذه��ب م�سجع��ون لحق��ا اإىل 
منزله وه��م يحملون ال�سموع 
اعالمي��ة  لتقاري��ر  وفق��ا 

حملية.

الإ�سب��اين  وا�س��ل   
ت�س��دره  ن��ادال، 

للت�سني��ف 
لالعب��ي  العامل��ي 
التن���ض املحرتفني، ال�سادر الي��وم الإثنني، يف ن�سخته 
اجلدي��دة، فيم��ا ا�ستم��ر ال�سوي���رصي روج��ر فيدرير يف 
مالحقته. واأ�ساف فيدري��ر لر�سيده األف نقطة، بعد اأن 
توج اأم���ض بلقب بطولة �سنغهاي لتن���ض الأ�ساتذة على 
ح�س��اب ن��ادال، ليح�س��د ال�سوي�رصي اللق��ب ال� 94 يف 
م�سريته باللعبة البي�ساء. و�سهد ت�سنيف هذا الأ�سبوع، 
�سع��ود الكروات��ي مارين �سيليت�ض مرك��زا ليحل رابعا، 
بينما تراجع الأملاين األك�سن��در زفرييف مركزا لي�سبح 

خام�سا. وح��ل النم�ساوي دومينيك ثيم �ساد�سا، بعد اأن 
كان �سابعا يف ت�سنيف الأ�سبوع املا�سي، فيما تراجع 

ال�رصبي نوفاك ديوكوفيت�ض مركزا ليحل �سابعا.
وتب��ادل البلغ��اري جريج��ور دميي��رتوف مرك��زه م��ع 
ال�سوي���رصي �ستاني�سال�ض فافرينكا، حي��ث �سعد الأول 
للمرك��ز الثام��ن وتراج��ع الث��اين اإىل املرك��ز التا�س��ع. 
وياأم��ل روج��ر فيدري��ر، يف الف��وز بلقب��ه ال�ساب��ع يف 
البطول��ة اخلتامي��ة ملو�سم تن���ض الرج��ال، ومل ي�ستبعد 
الإطاحة بغرميه نادال من على عر�ض ت�سنيف الرجال، 
ح��ال موا�سل��ة الأداء بنف���ض الطريقة، الت��ي ظهر بها، 
عندما فاز بلقبه الث��اين يف بطولة �سنغهاي لالأ�ساتذة، 

اأم�ض الأحد.

وحق��ق الالع��ب ال�سوي�رصي املخ���رصم، الفائ��ز ب� 19 
لقب��ا يف البط��ولت الأرب��ع الك��ربى، لقبه ال��� 94 على 
م��دار م�سريت��ه، وال�ساد�ض هذا العام بف��وزه على نادال 
يف نهائ��ي �سنغه��اي، وياأم��ل يف الفوز بلق��ب البطولة 
اخلتامي��ة لأول مرة منذ 2011. وق��ال فيدرير، البالغ 
م��ن العم��ر 36 عام��ا ل�سبكة �س��كاي �سبورت���ض "لندن 
اأولوي��ة الآن، اأرغب حقا يف الف��وز بالبطولة اخلتامية. 
اأن��ا متحم�ض لإنه��اء العام بقوة". وتاب��ع "اإنهاء العام 
يف �سدارة الت�سني��ف يحتاج اإىل نف�ض طويل، ل اأعتقد 
اأن��ه �سيتحقق، لكن لو وا�سل��ت اللعب بهذه الطريقة من 

يدري؟ رمبا اأ�سل اإىل هديف". وكانت �سنغهاي، اأول 
بطول��ة لفيدرير منذ اأمري��كا املفتوحة، والثقة 

 تبل��غ مناف�س��ات دور املجموع��ات ب��دوري اأبط��ال 
اأوروب��ا ه��ذا الأ�سب��وع منت�سف الطريق ال��ذي ت�سعى 
في��ه ثمانية فرق ملوا�سل��ة النت�س��ارات بعد فوزها 
يف اجلولت��ني الأوىل والثاني��ة. وعل��ى م��دار يوم��ي 
الثالث��اء والأربعاء املقبلني �ست�سعى ف��رق مان�س�سرت 
يونايتد ومان�س�سرت �سيتي وت�سيل�سي وتوتنهام وريال 
مدريد حامل اللقب وبر�سلونة وباري�ض �سان جريمان 
وب�سكتا���ض لتحقي��ق فوزه��ا الثالث. وت�سه��د اجلولة 
الثالث��ة مواجه��ة �ساخن��ة الي��وم الثالث��اء اإذ يلتق��ي 
ريال مدريد نظريه توتنه��ام، على ملعب "�سانتياجو 
برنانبي��و" وهدف الفريقني �سيك��ون النفراد بالقمة، 
حي��ث اإنهم��ا يتقا�سمان �س��دارة املجموع��ة الثامنة 
ب�ست نق��اط  و�سبق والتقى ريال مدريد وتوتنهام يف 
اأربع مباريات مل ي�ستط��ع الفريق الإجنليزي فيها هز 
�سب��اك املريينجي. وبنف���ض املجموعة ي�سع��ى اأبويل 
نيقو�سي��ا وبورو�سيا دورمتوند الل��ذان يتواجهان يف 
قرب�ض اإىل ح�س��د اأول نقطة يف البطولة. وي�ست�سيف 
ال�ساد�س��ة  املجموع��ة  مت�س��در  �سيت��ي  مان�س�س��رت 
الو�سي��ف ناب��ويل ال��ذي خ���رص اجلول��ة الأوىل وفاز 

بالثاني��ة، علما باأن هدف ال�سيتزينز هو احلفاظ على 
ال�سدارة وكذلك عدم ك�رص �سل�سلة النت�سارات الت�سعة 
املتتالي��ة يف جميع املناف�س��ات واآخرها اأمام �ستوك 
�سيتي )2-7( يف الربميريليج. وبينما ي�سعى نابويل 
لتحقيق ف��وزه الث��اين ومعادلة ر�سيد امل��ان �سيتي، 
يرتب�ض له �ساختار دونيت�سك ثالث املجموعة بفارق 
الأه��داف خل��ف الفريق الإيطايل، عندم��ا يحل �سيفا 
يف هولن��دا على فين��ورد روتردام متذي��ل املجموعة 
بال نق��اط. وكح��ال الري��ال وتوتنهام وم��ان �سيتي، 
يطمح ب�سكتا�ض مت�س��در املجموعة ال�سابعة لتحقيق 
ف��وزه الثالث حينما يحل �سيفا عل��ى موناكو متذيل 
الأه��داف خل��ف ليبزي��ج  بف��ارق  الرتتي��ب بنقط��ة 
الثال��ث ال��ذي ي�ست�سي��ف بورت��و و�سي��ف املجموعة 
بث��الث نقاط. وبعد تكبده هزميته الثانية يف الدوري 
الفرن�سي اجلمعة ب�سقوطه اأمام ليون، يحتاج موناكو 
للف��وز على ب�سكتا�ض حتى يحافظ عل��ى اآمال التاأهل 
لل��دور املقب��ل. وت�ستكم��ل مباري��ات الثالث��اء بلقاء 
املجموع��ة  مت�س��در  واإ�سبيلي��ة  مو�سك��و  �سبارت��اك 
اخلام�س��ة باأرب��ع نقاط وال��ذي قد يعزز م��ن �سدارته 

اإذا ف��از على الفريق الرو�س��ي الثالث بنقطتني بفارق 
الأه��داف خلف ليفربول الذي يحل بدوره �سيفا على 

ماريب��ور ال�سلوفيني، علما ب��اأن الفريق الأندل�سي هو 
الوحيد يف املجموعة الذي حقق الفوز.

اأم��ا الأربع��اء فتطمح فيه ف��رق بر�سلون��ة وت�سيل�سي 
وباري���ض �سان جريمان ومان�س�س��رت يونايتد لتحقيق 
مت�س��در  بر�سلون��ة  وي�ست�سي��ف  الثال��ث.  فوزه��ا 
املجموعة الرابعة ب�ست نقاط اأوليمبياكو�ض اليوناين 

املتذيل بال ر�سيد.
ويتطلع الرب�سا للحفاظ على �سجله خالًيا من الهزائم 
ه��ذا املو�س��م �س��واء يف الت�سامبيون��ز لي��ج اأو الدوري 
الإ�سب��اين، اإذ اأن الفريق الكتالوين كان قد فاز بجميع 
مبارياته الر�سمي��ة يف البطولتني قبل اأن ي�سقط اأم�ض 
يف فخ التعادل )1-1( اأم��ام اأتلتيكو مدريد باجلولة 
الثامن��ة م��ن الليج��ا. ويتواج��ه �سبورتن��ج ل�سبون��ة 
ويوفنتو���ض، و�سيف وثالث املجموع��ة بثالث نقاط 
عل��ى الرتتي��ب بف��ارق الأه��داف، يف اإيطالي��ا.   وبعد 
�سق��وط ت�سيل�س��ي اأم���ض اأم��ام متذي��ل الربمييريلي��ج 
كري�ستال بال���ض )1-2( ي�سعى البلوز لتحقيق الفوز 
الثال��ث يف دوري الأبط��ال وتعزيز �سدارة املجموعة 
الثالث��ة عندم��ا ي�ست�سي��ف روم��ا الو�سي��ف باأرب��ع 
نقاط الذي يتطلع للحف��اظ على هذا املركز اأو التقدم 

لل�سدارة.

ويع��د ه��ذا الأم��ر ال�سع��ب حتقيق��ه بالنظ��ر للمباراة 
ال�سهلة التي يخو�سه��ا اأتلتيكو مدريد �ساحب املركز 
الثالث بنقطة اأمام كارباكا اأجدام متذيل الرتتيب بال 

ر�سيد يف اأذربيجان.
اأما مان�س�سرت يونايتد مت�سدر املجموعة الأوىل فيحل 
�سيًف��ا على بنفيكا املتذيل ب��ال نقاط، بينما يتناف�ض 
يف رو�سي��ا �س�سكا مو�سكو وبازل عل��ى املركز الثاين، 
علما ب��اأن الفريق ال�سوي�رصي يحت��ل الو�سافة بثالث 

نقاط بفارق الأهداف اأمام نظريه الرو�سي.
ويح��ل باري���ض �س��ان جريم��ان مت�س��در املجموع��ة 
الثانية �سيفا يف بروك�سل على اأندرخلت املتذيل، يف 
حني يخو���ض بايرن ميوني��خ الو�سيف بثالث نقاط 
مباراته الأوىل بالت�سامبيونزليج حتت قيادة املدرب 
ي��وب هاينك�ض عل��ى اأمل تعوي���ض اخل�س��ارة الثقيلة 
اأم��ام ن��ادي العا�سم��ة الفرن�سي��ة اجلول��ة املا�سي��ة 

بثالثية نظيفة.
وي�ست�سيف بايرن ميونيخ فريق �سيلتيك الأ�سكتلندي 
خل��ف  الأه��داف  بف��ارق  الثال��ث  املرك��ز  �ساح��ب 

البافاري.
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