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قال القطري محمد بن همام، رئيس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم، إن النقطة األساس���ية في برنامجه للترشح 
إلى رئاس���ة االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« س���تكون 
الشفافية، وذلك بس���بب االنتقادات الكثيرة التي تطول 

االتحاد الدولي وتتهمه بالفساد.
مضيفا ان أجياال من الالعبين كبرت وتقاعدت في ظل 

الرئيس الحالي، جوزيف بالتر.
وقال بن همام، في لقاء مع »CNN«: »الفيفا تحت اإلدارة 
نفسها منذ سنوات طويلة، وبالتر م�ثال يتولى مناصب 

مؤثرة على مسيرة الفيفا منذ 35 سنة.
وقد كان هناك الكثير من المس���اهم��ات اإليجابي��ة له 
خالل ال��سنوات الماضية، ومنها اختيار أفريقيا الستضافة 
كأس العال���م، ولكن مع ذلك فإن اإلدارة هي نفس���ها منذ 

فترات طويلة«.
ولدى س���ؤاله عما إذا كانت المشكلة في أسلوب إدارة 
بالتر لفيفا أم أنها مجرد حاجة إلدارة جديدة قال بن همام: 
الوقت حان لتوجهات جديدة، العديد من النجوم انطلقوا 
في مسيرتهم الرياضية واعتزلوا وهم ال يعرفون إال السيد 

بالتر المستمر في اإلدارة منذ 35 سنة.
من جانب آخر، أعلن علماء في جامعة قطر انهم طوروا 
طريقة لصنع سحب صناعية تعمل على تبريد المالعب 
أثناء إقامة بطولة كأس العالم في قطر العام 2022. ويثير 
ارتفاع الحرارة الش���ديد في قطر أيام الصيف القلق على 

الالعبين والمشجعين أثناء البطولة.
وترتفع درجة الحرارة هناك بشدة في شهري يونيو 
ويوليو، وق���د تصل إلى 50 درجة مئوية. وتخطط قطر 
لتبريد المالعب التي ستجري فيها المباريات باستخدام 
الطاقة الشمسية ويقول علماء اآلن إنهم صمموا »السحب« 

التي تتكلف نصف مليون دوالر للواحدة.
وتقول سعاد عبدالغني رئيسة قسم الهندسة الميكانيكية 
والصناعية في الجامعة إن »السحب« مصنوعة من هيكل 
كربوني خفيف الوزن يحمل غالفا عمالقا من مادة تحتوي 
على غاز الهيليوم. وتقوم 4 محركات تعمل بالطاقة الشمسية 

بتحريك الهيكل عن طريق التحكم عن بعد.
ويق���ول محمد بن همام إن بالده على أتم االس���تعداد 
لتحدي حرارة الصيف، غي���ر أن نقابة العبي كرة القدم 
المحترفين )فيفبرو( أيدت فكرة إقامة البطولة في الشتاء 
قائل���ة إن الدولة الخليجية »ال تهي���ئ الظروف المالئمة 

لمهرجان لكرة القدم مثل بطولة كأس العالم«.

قال حارس مرمى فريق الس���احل السابق سعد العنزي 
الذي يلعب حاليا في صفوف صور العماني انه سيعود إلى 
الدوري احمللي املوسم املقبل ومن بوابة احد األندية الكبيرة، 
حيث تلقى أكثر من عرض إال انه سيتمهل وسيفاضل بينها 
قبل اتخاذ أي قرار، مش���يرا إلى أن رحيله عن الساحل جاء 
بسبب املعاملة التي كان يعامل بها، حيث كانت تصله العديد 
من عروض االحتراف ولكن كانت اإلدارة ترفضها دون ذكر 
األس���باب وكان آخر هذه العروض من القادس���ية إال انه لم 

يكتب لها النجاح.
وأشار العنزي الى أنه على الرغم من انه يلعب في دوري 
الدرجة األولى في عمان لكن من يشاهد احلضور اجلماهيري 
والدع���م اإلعالمي ال يصدق ان هذا النادي يلعب في الدرجة 
األول���ى، الفتا إلى انه في أول مباراة ش���ارك فيها مع فريقه 
صور أمام السيب متكن من التصدي لركلة جزاء والعديد من 
الكرات اخلطرة فحصل على جائزة أفضل العب في املباراة 

مع جائزة نقدية.
وبني ان صور ف���ي الوقت احلالي سيش���ارك في املربع 
الذهب���ي املؤهل لدوري عمان موباي���ل بعد تصدره لدوري 
الدرجة األولى بفضل النتائج املميزة التي حققها في اجلوالت 
األخي���رة، مضيفا أن اجلمهور العماني ذواق ويحرص على 
حضور مباريات فريقه وي���ؤازره، والغريب أنه حتى فرق 
الدرجة األولى لديها رابطات للمش���جعني تزحف خلفها من 

مدينة إلى أخرى.
وأضاف العن���زي ان طموحه ينصب حاليا في الصعود 
بصور إلى دوري األضواء ومن ثم سيفكر في العودة للكويت 
لتمثيل األزرق مستقبال كما كان في السابق عندما كان حارسا 
للمنتخب األوملبي، الفتا ال���ى أن جتربة صور كانت مفيدة 
بالنسبة له وأن إدارة الفريق لم تقصر معه ووفرت له جميع 

سبل النجاح من سكن وسيارة وراتب شهري.
عبدالعزيز جاسم  ٭

حارس مرمى الساحل السابق سعد العنزيمحمد بن همام وجوزيف بالتر انفصال قريب بعد وئام طويل

بن همام: جنوم اعتزلوا وبالتر بقي
وسحب صناعية لتبريد املونديال

العنزي: سأعود من بوابة
أحد األندية الكبيرة

»الرياضات املائية« في أبوظبي 

زيدان يتالعب بحارس مرمى

الريان يسحق العربي برباعية 

رادوي ينفي رحيله عن الهالل

»دربي« صور بني السالم والتضامن 

كأس دبي العاملية للخيول 
تنطلق اليوم

عباس واحلسيني »داخل امللعب«

انطلق باالمارات امس »مهرجان املنطقة الغربية لأللعاب 
املائية« ال���ذي يوصف بأنه أكبر مهرجان للرياضات املائية 

في اخلليج.
ويشارك في احلدث متسابقون من دول اوروبية وافريقية 
تتقدمها فرنس���ا وجنوب افريقيا واميركا ومصر وايطاليا 
وبلجيكا ويتنافس املشاركون في سباقات للقوارب الشراعية 
والتراثي���ة واحلديثة بفئاتها املختلف���ة، والتزلج على املاء 

والتجديف.

قام الالعب الدول الفرنسي ومهاجم ريال مدريد االسباني 
السابق بإثبات أن التقدم في السن لم يستطع التأثير على 

مهارته العالية في التالعب بالكرة.
 وقام الالعب املعتزل صاحب ال� 38 عاما الذي يعمل اآلن 
كمستشار خاص جلوزيه مورينيو املدير الفني لريال مدريد 
باملشاركة في يوم تنظمه شركة أديداس للمالبس الرياضية 

من أجل إمتاع اجلماهير.
 في البداية قام بتس���لم الكرة الت���ي جاءت عرضية من 
اجلانب األمين وس���يطر عليها، قب���ل أن يتالعب باحلارس 
امللقى على األرض ميينا ويسارا، وأنهى زيدان اإلثارة عندما 
قام بتعليق الكرة فوق احلارس البائس وتسديدها في الركن 

األيسر للمرمى.

واصل الريان انتصاراته وحقق فوزا كبيرا على مضيفه 
العربي برباعية نظيفة في ختام اجلولة التاسعة عشرة 

من الدوري.
وس���جل البرازيلي ايتمار )47( ومواطنه تاباتا )58( 
وحامد اسماعيل )60( وجار اهلل املرى )62( االهداف فارتفع 
رصيد الريان الى 38 نقطة واعاد الفارق بينه وبني خلويا 
املتصدر الى 7 نقاط، بينما فقد العربي امال املنافسة على 
اللقب بعد ان بقي رابعا وله 34 نقطة. واخفق قطر والسد 
في مواصلة االنتصارات وخرجا بالتعادل 2-2 بعد مباراة 

قوية ومثيرة تبادال فيها التقدم والتعادل.
وتقدم الس���د بالهدف االول عبر البرازيلي لياندرو دا 
سيلفا )34(، ثم تعادل قطر بهدف عبداهلل الديانى )72(، 
وتقدم بالهدف الثاني عن طريق البرازيلي مارسينيو )82(، 
وخطف علي حس���ن عفيف التعادل للسد )90(. وشهدت 

املباراة صراعا مثيرا بني الطرفني.
وكان قط��ر االفض��ل واالك��ثر خطورة ولعب حارس 
السد محمد صقر الدور االك��بر في عدم وص��ول مهاجمي 
قطر الى ش���باكه وت��صدى ببراع���ة الك��ثر من ف��رصة 

مح�ققة.

نفى الروماني ميريل رادوي أن تكون لديه نية للرحيل عن 
فريقه الهالل السعودي وذلك ردا على التصريحات التي سبق 
وأدلى به جيجي بيكالي مالك ناديه السابق ستيوا بوخارست 
الذي أعلن أمام وس���ائل اإلعالم الرومانية أنه يتوقع عودة 

راديو في أي وقت إذا تلقى عرضا ماديا مغريا.
وعبر رادوي عن اس���تيائه من ه���ذه التصريحات التي 
جاءت عارية عن الصحة وأكدت صحيفة الرياض أن رادوي 

متشبث بالبقاء.
وقال رادوي »ما ذكره بيكالي غير صحيح فأنا مس���تمر 
مع الهالل حتى نهاية عقدي الذي أحترمه كثيرا خصوصا أن 
الوضع داخل النادي جيد للغاية وال أعرف ما هو الهدف من 

مثل هذه األنباء التي تتواتر حول هذا املوضوع«.

تب���رز مباراة »دربي« مدينة ص���ور إذ يحل التضامن 
العاش���ر )13 نقطة( ضيفا على السالم الثامن )16 نقطة( 
ف���ي مباراة قرر االحتاد اللبناني لكرة القدم إقامتها اليوم 
على ملعب بيروت البلدي بعيدا عن املدينة اجلنوبية في 

املرحلة التاسعة عشرة من بطولة الدوري اللبناني.
ولن تقل م��باراة »ق�مة القاع« بني ش���ب�اب الس��احل 
ال��حادي عش���ر )12 نقطة( مع مضيف���ه االصالح البرج 
الشمالي الثاني عشر واألخير )4 نقاط( على ملعب صيدا 

البلدي.

تنطلق اليوم النسخة السادسة عشرة من سباقات كأس 
دبي العاملية للخيول التي تعد االغلى في العالم حيث تبلغ 
قيمة جوائزها املالية مليون دوالر منها 10 ماليني للش���وط 

الرئيسي.
تقام املنافسات للعام الثاني على التوالي في مضمار ميدان 
الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج وحل في النسخة املاضية 
بدال من مضمار ند الش���با الذي كان يحتضن السباقات منذ 
اكثر من 15 عاما، وقد استضاف النسخات ال� 14 املاضية من 

سباقات كأس دبي العاملية.
ستكون املنافسة في الشوط الثامن الرئيسي على اشدها 
بني خيول االمارات والواليات املتحدة االميركية التي احتكرت 
ألقاب النسخ ال� 14 االولى )7 لكل منها( قبل ان يكسر اجلواد 
البرازيلي »غلوريا دي كامبياو« القاعدة العام املاضي بصعوده 

الى منصة التتويج.
وهناك 7 اشواط اخرى اهمها حسب الترتيب سباق كأس 
اليابان )نحو 6 ماليني دوالر( وسباق قوس النصر الفرنسي 
)5 ماليني دوالر( وس���وق دبي احلرة )1800 م على املضمار 
العش���بي، 5 ماليني دوالر( ودبي شيماء كالسيك )2400 م 
عش���بي، 5 ماليني دوالر(، والقوز للسرعة )1200 م عشبي، 
مليون دوالر(، وغودلفني مايل )1600 م رملي، مليون دوالر(، 
ودربي االمارات )1900 م رملي، مليونا دوالر(، ودبي غولدن 
شاهني )2400 م رملي، مليونا دوالر(، ودبي كحيلة كالسيك 
املخصص للخيول العربية االصيل���ة )2000 م رملي، 250 

ألف دوالر(.
وكان���ت كأس دبي العاملية للخي���ول انطلقت عام 1996 
واحرزت الفرس االميركية س���يغار اللقب االول، الذي ذهب 
عام 97 الى احلصان سينجسبيل )االمارات(، و98 الى سيلفر 
شارم )الواليات املتحدة(، و99 الى املتوكل )االمارات(، وعام 

2000 الى دبي ميلينيوم )االمارات(.

يحل االعالمي عبدالرضا عباس واملدرب الوطني والالعب 
السابق امين احلس���يني ضيفني اليوم على برنامج »داخل 
امللعب« على قناة الش���اهد من ال� 7:30 مس���اء وحتى ال� 9، 
وذلك للحديث عن آخر املستجدات التي طرأت على الساحة 
الرياضية، البرنامج من تقدمي ناصر الفضلي واعداد راضي 

مهران والزميل يحيى حميدان.

 األهلي يواجه اإلنتاج احلربي وديًا ومباراتان للزمالك استعداداً لألفريقي 

»الفراعنة« يدافع عن كبريائه اليوم أمام »األوالد«
في اجلولة الثالثة للتصفيات املؤهلة ألمم أفريقيا

»NBA« الفوز اخلمسون لداالس في الـ

لتحقيق هدفني مهمني، االول هو 
اجتي����از عقبة الفريق اجلنوب 
افريق����ي والتأهل ل����دور ال16 
بالبطولة االفريقية، من خالل 
حتقيق نتيجة ايجابية تضاف 
الى نتيجة مباراة الذهاب التي 
جمعت بني الفريقني االس����بوع 
املاضي بستاد القاهرة وانتهت 
لصالح االهلي بثنائية نظيفة.

مواجهتان وديتان 

بدأ الزمالك استعداداته املبكرة 
ملواجهته املرتقبة امام االفريقي 
التونسي، املقرر لها في الثاني 
من ابريل املقبل بإياب دور ال�  32  

لدوري االبطال االفريقي.
ويبحث اجلهاز الفني للفريق 
االبي����ض بقي����ادة املدير الفني 
الترتيب  حسام حس����ن حاليا 
القام����ة مباراتني وديتني خالل 
االس����بوع املقبل وكلف حسام 
الفريق وليد بدر  اداري  حسن 
بإجراء اتصاالت مع العديد من 
االندية ، لترتيب اقامة مباراتني 
للزمالك مع فرق بالدوري املمتاز 
تكونان مبثاب����ة بروڤة لعالج 
االخطاء الت����ي ظهرت في لقاء 

الذهاب امام االفريقي.
وفي الس����ياق ذات����ه اختار 
االحت����اد األفريقي لك����رة القد 
»الكاف« طاقم حتكيم جزائري 
لقيادة مباراة الزمالك واألفريقي 

التونسي.
من ناحية اخ����رى، توصل 
مسؤولو الزمالك الى اتفاق مع 
ادارة نادي االوملبي السكندري 
بشأن انتقال حارس مرمى الفريق 
السكندري محمود عبدالرحيم 
جنش الى الزمالك بعد  3  اشهر 
من اخلالفات حول املقابل املالي، 
وق����د نص االتف����اق اجلديد ان 
يحصل االوليمبي على مليون 
ونص����ف ملي����ون جنيه نظير 
امتام الصفقة، على ان يس����دد 
الزمال����ك  500  الف جنيه مقدم 
تعاقد ، ويتم تقس����يط املليون 
جنيه االخرى على  4  اقس����اط 
مبعدل  250  الف جنيه ش����هريا 
اعتبارا م����ن  30  مارس الى  30  

يونيو موعد القسط االخير.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

ومحمد زيدان خلف رأس احلربة 
الوحيد سيد حمدي. 

ومن املقرر ان يلقي حس����ن 
الرئيسية  ش����حاتة احملاضرة 
على الالعبني في احلادية عشرة 
صباحا حيث يعلن التش����كيل 
النهائي ومهام كل العب باملباراة، 
ويعتم����د اجله����از الفني على 
الهجوم من اجلانبني وهو مفتاح 
فوز املنتخب باملباراة وهو ما 
أشار اليه املدرب العام للمنتخب 
املصري شوقي غريب حيث اكد 
أن نق����اط ضعف »االوالد« هي 
ظهيرا اجلنب باإلضافة الى أن 
هجومه����م بثالثة العبني يترك 
ثغرات واضحة في خط الدفاع 
ويجب اس����تغالل تلك األمور 

خلطف هدف مبكر.
وكان املنتخب قد خاض مرانا 
خفيفا مس����اء امس على ملعب 
املباراة وفي نفس توقيتها، وقد 
حرص خالله اجلهاز الفني على 
النزول باحلمل التدريبي لالعبني 
من أجل جتنب اإلجهاد أو إصابة 

أي العب. 

األهلي يواجه اإلنتاج الحربي 

يخوض االهلي عصر اليوم 
مواجهة ودية جديدة على ملعب 
امام  التيتش باجلزيرة  مختار 
فريق االنت����اج احلربي، وتعد 
املباراة مبثابة »البروڤة االخيرة« 
للشياطني احلمر قبل السفر بعد 
غد، ملالقاة سوبر سبورت، يوم 
2 ابريل املقبل ضمن منافسات 
الع����ودة لدور ال����� 32 بدوري 
املدير  افريقيا. ويسعى  ابطال 
الفني لالهل����ي مانويل جوزيه 
خالل لقاء االنتاج احلربي الى 
الوقوف على حالة معظم العبيه 
من الناحيتني الفنية والبدنية، 
وهو االمر ال����ذي جعل املدرب 
البرتغالي يؤجل اللقاء ملدة 24 
ساعة ليقام اليوم بدال من امس، 
حتى تتاح الفرصة امام ثنائي 
الفريق املنضم ملعسكر املنتخب 
املصري العسكري اسامة حسني 
وشريف عبد الفضيل للمشاركة 
في اللقاء، ومن هنا يتضح ان 
املدير الفني للفريق االحمر يفكر 
بجدية في استخدام كل اوراقه 

حقق داالس فوزه اخلمسني 
هذا املوسم على التوالي اثر تغلبه 
على مينيسوتا متبروولفز 104 
- 96 ضمن دوري كرة الس���لة 
االميركية للمحترفني، وهي املرة 
احلادية عشرة على التوالي التي 
يتمك���ن فيها داالس من حتقيق 
50 فوزا في الدور االول، ويعتبر 
داالس احد سبعة فرق ضمنت 
بلوغها دور الب���الي اوف، وقد 
تألق في صفوفه جريا على عادته 
عمالقه االملاني ديرك نوفيتسكي 

الذي سجل 30 نقطة وجنح في 
11 متابعة في حني اضاف زميله 
جايسون تيري 18 نقطة علما أن 
االثنني سجال 19 نقطة في الربع 
االخير ليقودا فريقهما الى الفوز 
الثالث في آخ���ر اربع مباريات، 
في املقابل كان انطوني راندولف 
افضل املس���جلني ف���ي صفوف 
اخلاسر برصيد 31 نقطة وجنح 
في 11 متابعة، علما أنه فريقه الذي 
خاض املب���اراة في غياب كيفن 
الف مني بهزميته اخلامسة على 

التوالي، يذكر ان راندولف الذي 
انتقل الى مينيسوتا في فبراير 
املاض���ي كان يخ���وض املباراة 
اساس���يا للمرة االولى بدال من 
الف بالذات وقد سجل 23 نقطة 
في الشوط االول، وتقدم داالس 
بفارق 8 نقاط في الربع الثالث، 
لكن مينيسوتا تسلم زمام املبادرة 
عندما تقدم على منافسه 95 � 93 
قبل نهاية املباراة بثالث دقائق 
و17 ثانية قبل ان تكون الكلمة 

االخيرة لداالس.

حتت شعار البديل عن الفوز 
يخوض املنتخب املصري مباراته 
امام منتخ����ب جنوب  املهم����ة 
التاس����عة مس����اء  افريقيا في 
بتوقي����ت الكويت على س����تاد 
اليس بارك في جوهانس����برغ 
الثالثة للتصفيات  في اجلولة 
القارية املؤهلة لنهائيات كأس 
األمم األفريقي����ة 2012 بغينيا 

االستوائية والغابون.
املنتخ����ب املصري  ويدخل 
مباراة اليوم بحذر شديد وبهدف 
واحد فقط، وهو الفوز خاصة 
بعد التعادل في املباراة األولى 
)1-1( مع سيراليون والهزمية في 
اللقاء الثاني )0-1( امام النيجر، 
وه����و ما جع����ل منتخب مصر 
يحتل املرك����ز الرابع »االخير« 
باملجموعة السابعة بالتصفيات 
برصيد نقطة واحدة. وهو ايضا 
ما وضع اجلهاز الفني للفراعنة 
والالعب����ني في موق����ف حرج، 
وأصبحت أي نتيجة غير الفوز 
معناها عدم وصول املنتخب الى 
نهائي����ات كأس األمم األفريقية 
التي يحم����ل لقبها في الدورات 
الثالثة األخيرة. ووضع املدير 
الفني حسن ش����حاتة تشكيال 
متوازنا ملباراة اليوم حيث استقر 
على عصام احلضري في حراسة 
املرمى وأمامه الثالثي حس����ام 
غالي ومحمود فتح اهلل ووائل 
جمعة وسيقوم حسام غالي بدور 
مزدوج حيث سيلعب في مركز 
»الليبيرو« في حالة فقدان الكرة 
بينما سيلعب أمام قلبي الدفاع 
في حالة استحواذ املنتخب على 
الكرة وأعطى شحاتة تعليمات 
صريحة ل����ه بالثبات في خط 
الدفاع في حالة الضربات الركنية 
للمنتخب بسبب حرص اجلهاز 
الفني على تقدم فتح اهلل ووائل 
جمعة لالس����تفادة من عنصر 
الط����ول واجادتهم����ا لضربات 
الرأس، ويلعب أحمد احملمدي 
في اجلانب األمين وسيد معوض 
او احمد سمير فرج في اجلانب 
األيس����ر وفي منتصف امللعب 
حسني عبد ربه ومحمد شوقي 
»ابراهيم صالح« وأحمد فتحي 
وأمامهم الثنائي محمد أبو تريكة 

جنم مصر محمد أبوتريكة مطالب بإظهار إبداعاته أمام جنوب أفريقيا

شحاتة وضع تشكيلة 
متوازنة معتمداً

على الهجوم من 
اجلانبني ألنه مفتاح 

الفوز على جنوب 
أفريقيا اليوم

حذر شديد بعد 
التعادل أمام 

سيراليون والهزمية 
من النيجر

على أن املعنويات في املعسكر املصري منخفضة كما أنهم لم يجهزوا 
أنفسهم لهذه املباراة بالشكل اجليد.

وأردف: »يجب أن نستفيد من كل هذا« وتابع احلارس: »اجلميع 
يعرف ما حققه املنتخب املصري خالل الفترة األخيرة، كما أنهم 

لم يحضروا إلى هنا لتمضية إجازة، إنهم حضروا وعلى قائمتهم 
محمد ابوتريكة والذي غاب عن البطولة األخـيرة في أجنوال بسبب 

اإلصابة«.

حريق في النادي األهلي
شب حريق ضخم في النادي األهلي مبدينة نصر، وكاد يلتهم اجزاء 

كبيرة من منشآت النادي لوال العناية اإللهية ولم يعرف حتى اآلن 
سبب اشتعال النيران مبجموعة من األشجار الضخمة التي تلف 

جوانب النادي وكادت تصل الى مالعب البراعم واستطاعت خمس 
عربات اطفاء ضخمة السيطرة على احلريق قبل امتداده الى باقي 

منشات النادي، ولم تسفر احلرائق عن خسائر مادية او بشرية 
بحسب تصريح محرم الراغب، مدير عام النادي.

كواليس شماتة التوأم في فساد حمدي
لم تساند وكالة األهرام الزمالك في رعاية املئوية وحظيت وكالة 

األهرام لإلعالن برئاسة حسن حمدي رئيس النادي األهلي، بجانب 
كبير من حديث التوأم حسام وإبراهيم حسن، وشيرين فوزي 

عضو مجلس إدارة الزمالك، خالل رحلة الفريق في سورية وتونس، 
عندما استفسر التوأم عن عدم قيام النادي حتى اآلن بأي دعم مادي 

للمئوية.

أوتومولينغ: املصريون معنوياتهم 
منخفضة

أكد اوتومولينغ خون حارس مرمى منتخب جنوب افريقيا صعوبة 
مباراة منتخب بالده أمام مصر.

وشدد احلارس في التصريحات التي أبرزها موقع »فوتبول 365« 


