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 رفض مدرب برشلونة االسباني جوسيب غوارديوال  44 
الرد على تصريحات مورينيو املستفزة وآخرها اعتباره 
برشلونة يربح مبارياته فقط عندما يواجه فريقا منقوصا 
مؤكدا أنــــه ال يخاف الرد على أحد: «لطاملا أجبت على 
التصريحات التي أحس بأنها جانبت الصواب في حق 
فريقــــي أما تصريحات مورينيو فهي عبارة عن حرب 
نفسية واســــتفزاز وأفضل أن أصرف وقت الرد عليها 

في التركيز على فريقي»، ومن جانب اخر أكد املتحدث 
الرسمي باسم برشلونة توني فرييتشا أن ناديه يرفض 
رفضا باتا إقامة مباراة «الكالسيكو» امام ريال مدريد 
يوم الســــبت الـ ٢٧ من الشــــهر اجلاري.ويأتي رفض 
برشلونة القاطع بسبب إجراء االنتخابات التشريعية في 
إقليم كاتالونيا في نفس التاريخ، حيث أبدى مسؤولو 

البلوغرانا استعدادهم خلوض املباراة يوم األحد. 

 اعترف املصنف األول عامليا في التنس رافائيل نادال بأن جوزيه 
مورينيو لن يستطيع أن ينتزع لقب الدوري االسباني من برشلونة 
هذا املوســــم مؤكدا ان ريال مدريد لن يطيح بطموحات ببرشلونة 
في االحتفاظ باللقب، وذلك بالرغم من كون نادال مشجعا مدريديا 
وأن الريال يؤدي بشكل ممتاز هذا املوسم.وقال نادال: «سيكون من 
الصعب جدا على الريال اإلطاحة بفريق غوارديوال ولكن املوســــم 

املقبل قد يشهد ريال مدريد كأقوى فريق في تاريخ كرة القدم». 

 نادال: ريال مدريد لن يطيح ببرشلونة  غوارديوال: مورينيو ال يستحق عناء الرد 

(أ.ف.پ)   رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر أشاد بقوة ملف كوريا اجلنوبية الستضافة مونديال ٢٠٢٢  

 مهاجم كورينثيانز البرازيلي رونالدو يقترب من االعتزال 

 متفرقات  عالمية 

تلقــــى العب كــــرة القــــدم البرازيلي   
رونالدينيــــو، جنم فريق ميالن اإليطالي، 
عرضا من نادي لوس اجنيليس غاالكسي 
األميركي لالنضمام إلى صفوفه بعد انتهاء 
عقــــده احلالي مع ميالن. وذكرت صحيفة 
«ال غازيتــــا ديللــــو ســــبورت» اإليطالية 
الرياضية أن غاالكسي عرض على الالعب 
راتبا يبلغ ٧ ماليني يورو سنويا وأن العقد 

سيمتد ألربع سنوات.
ــوس اإليطالي لكرة  صرف نادي يوڤنت   
القدم النظر عن فكرة التعاقد مع املهاجم اإليطالي 
الدولي أنطونيو كاسانو الذي يواجه مشاكل 

حالية مع فريقه سمبدوريا. 
استبعد املدرب األرجنتيني خيراردو    
مارتينو املدير الفنــــي ملنتخب پاراغواي 
لكرة القدم احتماالت توليه مسؤولية تدريب 
منتخب شيلي خلفا ملواطنه مارسيلو بييلسا 

الذي استقال مؤخرا من تدريب الفريق. 
وجه املدير الرياضي لفيردر برمين االملاني    
كالوس ألوفس تنبيها الى العب الفريق الدولي 
ــاوي ماركو أرناوتوفيتش بعد اهانته  النمس
مسؤولي النادي وطالبه أن يصبح العبا محترفا 

حقيقيا.

اعلن االحتاد الفنلندي لكرة القدم انه    
اقال املدرب االجنليزي ســــتوارت باكستر 
من منصبــــه وعني مكانــــه معاونه اولي 
هوتونن، وذلك بسبب النتائج املخيبة التي 
حققتهــــا فنلندا حتت اشــــراف االول في 
التصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس اوروبا 

 .٢٠١٢
   أكدت احلكومة الكولومبية مجددا ألندية 
كرة القدم املشاركة في الدرجتني األولى والثانية 
ــي تتجاوز ديونها  ــدوري الكولومبي والت بال
ــاف قيمة أصولها أنه يتعني عليها  ثالثة أضع
ــداد جزء كبير من ديونها وتعديل موقفها  س
من أجل السماح لها باملشاركة في بطولة الدوري 

املوسم املقبل.
حرم نادي كولن األملاني مهاجمه املغربي    
عادل الشيحي من التدريب مع الفريق األول، 
وقرر إشراكه في تدريبات فريق حتت ٢٣ 

عاما بسبب السلوك غير الالئق. 
أفاد رئيس االحتاد األرجنتيني لكرة القدم    
ــة دوري الدرجة  خوليو جروندونا أن بطول
ــتقام بعد ذلك كبطولة  األولى باألرجنتني س
ــت كبطولتني مثلما هو النظام  واحدة وليس

حاليا. 

 الحمى تعصف بدروغبا
  والعبو مان يونايتد مرضى 

 ڤيا أفضل هداف في العالم 

 باجيو: لن أسامح تراباتوني مهما حييت

 األرجنتين والبرازيل وأوروغواي على رؤوس 
المجموعات الثالث في «كوبا أميركا»

 فينغر: أرشافين رائع هذا الموسم  

 سقط العاجي ديدييه دروغبا 
مهاجم تشلسي االجنليزي فريسة 
املالريا، بحسب ما كشف املدرب 
كارلو أنشيلوتي، وكان دروغبا 
على مقاعد االحتياط خالل املباراة 
التي خسرها أمام ليڤربول بهدفني، 
الثاني من  الشــــوط  وشارك في 
املباراة.غير أن نتائج االختبارات 
الطبية كشفت أن دروغبا أصيب 

مبرض اســــتوائي، حيث أظهرت 
إصابتــــه باملالريا، مــــا أدى إلى 
«فقدانه التركيز والقوة» بحسب 
ما ذكر أنشــــيلوتي، ومن جانب 
اخر ســــقط العبو مان يونايتد، 
صاحب املركز الثاني في الدوري 
املــــرض  اإلجنليــــزي، ضحيــــة 
واإلصابات وابرزهم لويس ناني 

ومايكل أوين وريان غيغز. 

 منح االحتاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم النجم اإلسباني داڤيد 
ڤيا مهاجم نادي برشــــلونة لقب أفضل هداف فــــي عام ٢٠١٠، متفوقا بفارق 
ضئيل علــــى الكاميروني صامويل إيتو مهاجم إنتر ميالن اإليطالي. وجنح 
ڤيــــا في احلصول على املركز األول برصيد ١٦ هدفا، إذ ســــجل ١٠ أهداف في 
الدوري احمللي مع فريقه احلالي برشلونة وفريقه السابق ڤالنسيا و٦ أهداف 
مع منتخب بالده، فيما حل إيتو في املركز الثاني برصيد ١٥ هدفا، منها ٨ مع 
اإلنتر و٧ مع الكاميرون، وحصل املهاجم املكسيكي وجنم مان يونايتد خافيير 
هيرنانديز على املركز الثالث برصيد ١٣ هدفا، ليأتي في املركز الرابع كل من 
دييغو فورالن وميسي (١١ هدفا) وخامسا إبراهيموڤيتش برصيد ٩ أهداف. 

 اليزال أســـطورة كرة القدم اإليطاليـــة روبرتو باجيو غاضبا 
على مدرب املنتخب اإليطالي الســـابق جيوفاني تراباتوني لعدم 
اســـتدعائه ملونديال اليابان وكوريا اجلنوبية ٢٠٠٢، وقال باجيو 
ملجلة «فانيتي فير» في نسختها اإليطالية: «كادت تكون مشاركتي 
الرابعة في بطوالت كأس العالم، وكان على تراباتوني استدعائي 
حتى لو كنت على كرســـي متحرك، لكنه لألســـف جتاهلني. لن 
أسامحه أبدا على فعلته ما حييت»، وأضاف النجم اإليطالي: «قرر 
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وقتها زيادة عدد العبي املنتخب 
الواحـــد إلى ٢٣ العبا في بطـــوالت كأس العالم، األمر الذي أعطى 
الفرصة لي وللبرازيلي رونالدو، حيث أن كالنا عائد من اإلصابة. 

رونالدو كان هناك وأنا بقيت في إيطاليا». 

بالتـــا  ال  مدينـــة   تشـــهد 
األرجنتينية اليوم أولى اخلطوات 
نحو املنافسة الشرسة املتوقعة 
أميركا  فـــي بطولـــة كأس أمم 
اجلنوبية «كوبا أميركا» الثالثة 
واألربعني والتي تســـتضيفها 
األرجنتني في يوليو ٢٠١١. وجترى 
اليوم قرعة البطولة، والتي تقام 
مبشاركة ١٢ منتخبا، هي جميع 
املنتخبات العشرة في قارة أميركا 

اجلنوبيـــة إضافة إلى منتخبي 
املكســـيك واليابان حيث تقسم 
الى  القرعة املنتخبات املشاركة 
ثالث مجموعات تضم كل منها 
أربعة منتخبات. ويوضع املنتخب 
األرجنتيني، ممثل الدولة املضيفة، 
على رأس املجموعة األولى بينما 
سيوضع منتخبا البرازيل، حامل 
اللقـــب، وأوروغواي على رأس 

املجموعتني األخريني.

 رد الفرنسي أرسني فينغر مدرب ارسنال االجنليزي على االنتقادات 
التي طالت املهاجم الروسي أرشافني بسبب أدائه الضعيف حسب 
اعتقاد البعض طوال هذا املوسم مع فريق أرسنال، ورفض فينغر 
هذه االنتقادات وقال: «أرشـــافني يؤدي بشكل رائع وسلوكه رائع 
كذلك، كل ما جرى أنه غير من طريقة لعبه هذا املوسم وبات يعتمد 
على اللعب البدني أكثر».وأضاف «أرشـــافني قوي الشخصية وال 
يخاف من أحد وقادر على اتخـــاذ القرارات الصحيحة»، يذكر أن 
أرســـنال يعاني من تذبذب النتائج كثيرا في بطولة الدوري التي 

كان أخرها اخلسارة من نيوكاسل على ملعبه ١-٠.
  ومـــن جانب اخر أكد فينغر ان غياب مدافعه الدولي البلجيكي 
توماس فيرمايلن سيســـتمر المد غير محـــدد. ويعاني فيرمايلن 
من اصابة في وتر اخيل تعرض لها نهاية اغســـطس ابعدته عن 
الفريق اللندني منذ ذلك احلني.من جهة اخرى، اعلن ارســـنال ان 
مدافعه الفرنسي لوران كوسييلني اوقف مباراتني بعد طرده من 
املباراة التي خســـرها فريقه امام نيوكاسل صفر-١ االحد املاضي 

ضمن الدوري احمللي.

 لوڤ يستدعي العبي ماينتس
  ودورتموند الواعدين امام السويد 

 كلينسمان وماتيوس يشاركان في ذكرى توحيد ألمانيا 

 اكـــد مدرب املنتخب االملاني لكرة القدم يواكيم 
لوڤ انه سيستدعي ٥ العبني واعدين حتت ٢٢ عاما 
في صفوف فريقي بوروسيا دورمتوند وماينتس 
صاحبـــي االنطالقة القوية في الدوري احمللي هذا 
املوســـم، الى املباراة الدولية الودية امام السويد 
االربعـــاء املقبل في غوتيبورغ، واوضح لوڤ في 
تصريح لصحيفة بيلد االكثر شعبية ان «اندريه 
شورله ولويس هولتبي من ماينتس وماريو غوتسه 
وكاتس هاملز وكيفن غروسكروتسه من بوروسيا 
دورمتوند سيكونون ضمن الالئحة».واوضح لوف 

ان معدل اعمار العبي املنتخب االملاني في مباراتهم 
االخيرة هذا العام ســـيكون اقل بكثير من معدل 
مونديال ٢٠١٠ في جنوب افريقيا حيث كان ٢٤٫٩ 
عاما، ولفت شـــورله وهولتبي االنظار منذ بداية 
الدوري حتى منتصـــف اكتوبر املاضي وعمرهما 
٢٠ عاما فقط، فيما يبلغ عمر غوتسه الذي سجل 
هدفني لبوروسيا دورمتوند املتصدر (١٨ عاما) اما 
املهاجم غروتسه فيبلغ عمره ٢٢ عاما واملدافع هاملز 
٢١ عاما وســـبق ان استدعيا الى صفوف املنتخب 

مرة واحدة فقط. 

 اعلن االحتـــاد االملاني لكرة 
القدم ان جنمي كرة القدم االملانية 
الســـابقني يورغن كلينســـمان 
ولوثار ماتيوس سيشـــاركان 
في املباراة اخلاصة التي ستقام 
العشـــرين  الذكرى  مبناســـبة 

لتوحيـــد االملانيتـــني واملقررة 
اقامتها بني منتخبي االملانيتني 
الغربية والشرقية في ٢٠ نوفمبر 
احلالي في اليبزغ. ويشارك في 
هذه املباراة التـــي اطلق عليها 
اسم «املباراة االساطرة» العبون 

ساهموا في فوز املانيا مبونديال 
١٩٩٠ والعبون سبق لهم ان دافعوا 
عن ألوان منتخب املانيا الشرقية 
مثل توماس دول واندرياس طوم 
دون مشاركة ماتياس سامر الذي 

يعاني من اصابة في الركبة.

 توتنهام يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع سندرالند 

النهائي من مسابقة كأس رابطة االندية الفرنسية 
بفوزه على ضيفه ســـانت اتيان ٢-٠ على ملعب 
«ابيه ديشـــان» في اوكسير وامام ٧٩٠٦ متفرجني 

في الدور ربع النهائي.

  اسكوتلندا

  حقق فريق إنفيرنيس فوزا صعبا على أبردين 
وتغلب عليه ١-٢ في افتتاح املرحلة الثانية عشرة 
من الدوري االسكوتلندي.وظل التعادل ١-١ قائما 
حتى الدقيقة ٨٠ ثم خطـــف جرانت مونرو هدف 
الفـــوز ١-٢ إلنفيرنيس، ورفع إنفيرنيس رصيده 
إلى ١٨ نقطة فـــي املركز الرابع بينما جتمد رصيد 

أبردين عند عشر نقاط في املركز التاسع. 

جدال كبيرا. وسجل لسانتاندر ايفان بوالدو (٢٥) 
والسويدي كينيدي باكيرسيوغلو (٧٢) وأدواردو 
بيديـــا(١٠٢)، ولقرطبة خورخـــي لوكي (١٢٠ من 

ركلة جزاء).
   وتأهل اســـبانيول بعد تعادله ١-١ مع ضيفه 
ريال بلد الوليد ١-١، علما بان مباراة الذهاب كانت 
انتهت بفوز اســـبانيول ٢-٠. وسجل السبانيول 
االيطالي بابلو أوسفالدو (٦٨) ولبلد الوليد أنطونيو 
باراغون (٧٧ من ركلة جزاء).ويستكمل هذا الدور 

باقامة ٤ مباريات اليوم.

  الرابطة الفرنسية

  بات اوكســـير اول املتأهلني الـــى الدور نصف 

 واصل توتنهام نزيف النقاط بسقوطه في فخ 
التعادل امام ضيفه ســـندرالند ١-١ اليوم الثالثاء 
في افتتـــاح المرحلة الثانية عشـــرة من الدوري 
االنجليزي لكـــرة القدم.وهو التعادل الثاني على 
التوالي لتوتنهام على ارضه بعد االول امام ضيفه 
ايڤرتون بالنتيجة ذاتها في المرحلة التاسعة، كما 
هي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها 
توتنهام في تحقيق الفوز في الدوري حيث خسر 
مباراتيه االخيرتين امـــام مضيفيه مان يونايتد 

٠-٢ وبولتون ٢-٤.
   وانتظر توتنهام الدقيقة ٦٥ الفتتاح التسجيل 
بواسطة العب وسطه الدولي الهولندي رافايل فان 
در فارت اثر تمريرة مـــن العمالق بيتر كراوتش 
رافعا رصيـــده الى ٥ اهداف على الئحة الهدافين، 
بيد ان فرحته لم تدم سوى دقيقتيــن حيــث ادرك 
المهاجـــم الدولي الغاني اســـامواه جيان التعادل 
لسندرالند اثر تمريرة من داني ويلبيك المعار من 
مان يونايتد رافعا رصيده الى ٤ اهداف، وفشـــل 
توتنهام في انتزاع المركز الخامس موقتا واكتفى 
بنقطة واحدة انفرد بها بالمركز الســـادس موقتا 
برصيـــد ١٦ نقطة وهو الرصيد ذاته لســـندرالند 
بفارق نقطة واحدة امام شركائه السابقين بولتون 
وليڤربول ووست بروميتش البيون الذين يحلون 
ضيوفا على ايڤرتون وويغان ووســـت هام على 

التوالي غدا االربعاء في ختام المرحلة.
   وفي مباراة ثانية، حقق ستوك سيتي فوزا صعبا 
على ضيفه برمنغهام ســـيتي ٣-٢. وكان ستوك 
سيتي في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم 
بهدفين نظيفين سجلهما االلماني روبرت هوث (٤٤) 
والكولومبي ريكاردو فولر (٧١)، بيد ان الضيوف 
ردوا بهدفين في دقيقتين بواسطة االيرلندي كيث 
فاهي (٧٤) وكامرون جيروم (٧٦)، قبل ان ينتزع 
دين وايتهيد هـــدف الفوز في الدقيقة ٨٥.وارتقى 
ستوك ســـيتي الى المركز الخامس عشر برصيد 
١٣ نقطة، فيما تراجع برمنغهام الى المركز السابع 

عشر بعدما تجمد رصيده عند ١٢ نقطة.

  كأس إسبانيا

  خرج راسينغ سانتاندر من مسابقة كأس اسبانيا 
لكرة القدم أمام قرطبة من الدرجة الثانية في اياب 
دور الـ ١٦، ورغم خسارته ٣-١ ايابا، اال ان قرطبة 
الفائز ٢-٠ ذهابا انتزع التأهل في الدقيقة االخيرة 
لتسجيله هدفا خارج ملعبه من ركلة جزاء أثارت 

 خروج مفاجئ لسانتاندر أمام قرطبة.. وأوكسير أول المتأهلين إلى نصف النهائي 

 بالتر يتحيز لكوريا تحت شعار «السالم» 

 وصف رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
السويســـري جوزيف بالتر ملـــف دولة كوريا 
اجلنوبية الرامي إلى الفوز بشرف تنظيم نهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ باجليد للغاية، مشيرا إلى أنها 
متتلك إمكانيات تؤهلها لتنظيم املونديال للمرة 
الثانية في تاريخها بعد جناحها في حتقيق ذلك 
وبشكل ممتاز عام ٢٠٠٢ مناصفة مع جارتها اليابان، 
وسيعلن «فيفا» في الثاني من شهر ديسمبر املقبل 
في مقره مبدينة زيوريخ عن الفائز بشرف تنظيم 
مونديالي ٢٠١٨ و٢٠٢٢، علما بأن أستراليا وقطر 

واميركا تقدموا بطلب لتنظيم نسخة ٢٠٢٢ التي 
تريدها كذلك كوريا اجلنوبية، واشاد بالتر بقوة 
امللف الشرق اآلســـيوي بقوله: «ميكنني القول 
بكامل اإلصرار، إن ملف كوريا جيد للغاية وليس 
جيدا فقط بل جيد للغاية»، واشار الرجل األول في 
الفيفا إلى أنه يحاول اســـتغالل قوة البطولة في 
بث السالم بني الكوريتني الشمالية واجلنوبية، 
حيث أكد أنه سيكون سعيدا للغاية الستغالل قوة 
العرس العاملي ونفوذ اللعبة في املساعدة من أجل 

تطبيق األمن واألمان بشبه اجلزيرة الكورية. 

 رونالدو يؤكد اعتزاله ويرشح أدريانو لخالفته في كورينثيانز
لالستجمام».

  ولكن هذه احلالة من االستياء 
زالت سريعا بعدما شارك رونالدو 
في آخر خمس مباريات خاضها 
كورينثيانز في الدوري البرازيلي 
وســـجل رونالدو خاللها ثالثة 
ألغاهما  أهداف بخالف هدفـــني 
احلكم.وكانت أهـــداف رونالدو 
حاســـمة بالفعـــل في مســـيرة 
كورينثيانز رغم أنه لم يستطع 
حتى اآلن العودة إلى وزنه املثالي.
ولم يذكر رونالدو، الذي اشتهر 
بلقب «الظاهرة»، كلمة «االعتزال» 
خالل حديثه مع املشجعني عبر 
الفيس بوك ولكنه حتدث مرارا 

عن خططه للمستقبل.
  وردا على سؤال من املشجعني 
بشـــأن الالعب الـــذي يقترحه 
فـــي قيـــادة هجوم  خلالفتـــه 
كورينثيانز، لم يتردد رونالدو 
في طـــرح اســـم أدريانو مؤكد 
أن أدريانو الـــذي وصفه بلقب 
«اإلمبراطور» لديه إمكانيات رائعة 
وأسلوب أدائه يتشابه مع أسلوب 
كورينثيانز.وأوضح رونالدو أن 
أدريانو «مدفعجي ومحارب رائع 
ولديه تاريخ رائع»، وقال رونالدو 
«أعتقد أن أدريانو سيندمج في 
صفوف كورينثيانز كما يلتف 

اخلامت حول إصبع اليد». 

خـــالل تدريبـــات الفريـــق إلى 
امتعاضهم من عـــودة رونالدو 
وأكدوا أن «النادي ليس منتجعا 

النادي  أعرب عدد من مشجعي 
عن احتجاجهم واعتراضهم على 
وجود رونالدو وأشار بعضهم 

الفترة  مع كورينثيانز في هذه 
العصيبة من الدوري البرازيلي 
بعد فترة غياب طويلة.ورغم ذلك 

 بدأ العب كرة القدم البرازيلي 
الشـــهير رونالدو مهاجم فريق 
التمهيد  البرازيلي  كورينثيانز 
إلعـــالن اعتزاله الكرة رســـميا 
وذلك من خـــالل تبادل احلديث 
مع مشجعيه وأنصاره عبر شبكة 
«فيس بوك» للتواصل االجتماعي 

على االنترنت.
  كما رشح رونالدو (٣٤ عاما) 
مواطنه أدريانو، احملترف حاليا 
في نادي روما اإليطالي، خلالفته 
في قيادة هجـــوم كورينثيانز 
وخالل حواره مع املشجعني عبر 
الفيـــس بوك، لم يعلن رونالدو 
موعدا محددا العتزاله رغم أنه 
أكد سابقا اعتزامه إعالن االعتزال 

في نهاية عام ٢٠١١.
  ولم يشـــر رونالدو إلى أنه 
ســـيبكر مبوعد االعتـــزال رغم 
شـــكواه في اآلونة األخيرة من 
شعوره بآالم شديدة في موضع 
اجلراحات التي أجراها سابقا في 

ركبتيه.
  وأوضـــح رونالدو في حوار 
له مؤخرا عبـــر موقع «تويتر» 
للتواصل االجتماعي أيضا عبر 
االنترنـــت أن جســـمه أصبـــح 
بحاجـــة إلى الراحـــة واإلجازة 
ولكنه في نفس الوقت أصر على 
التضحية وحرص على املشاركة 

(أ.ف.پ)   مهاجم سندرالند اسامواه جيان يسجل هدف التعادل في مرمى توتنهام  

النهائي من مسابقة كأس رابطة االندية الفرنسية 
 على ملعب 
 متفرجني 

  حقق فريق إنفيرنيس فوزا صعبا على أبردين 
 في افتتاح املرحلة الثانية عشرة 
 قائما 
 ثم خطـــف جرانت مونرو هدف 
 إلنفيرنيس، ورفع إنفيرنيس رصيده 
 نقطة فـــي املركز الرابع بينما جتمد رصيد 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 كأس إسبانيا 

 ١٠  خيتافي ـ بورتغاليتي 
 ١١  ڤالنسيا ـ الجورنيس 

 ١١  خيخون ـ ريال مايوركا 
 ١٢  ملقة ـ ايركوليس 

 إيطاليا (المرحلة الحادية عشرة) 

 اجلزيرة  ١٠:٤٥  بارما ـ سمبدوريا 
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